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POPLATEK
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V OLOMOUCI V ROCE 2019

DETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚ – VÝBĚR POPLATKŮ
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD OD 1. ÚNORA 2019

Od 2. ledna 2019 je zahájen výběr poplatku za komunální odpad pro
rok 2019. Výše poplatku na poplatníka pro rok 2019: 660 Kč, zlevněný
poplatek 330 Kč.
Termín splatnosti poplatku: nejpozději do 31. května 2019.
Způsob úhrady poplatku
•
poštovní poukázkou, která je k dispozici na oddělení
místních poplatků, Palackého 14, budova NAMIRO
(i na vrátnici radnice);
•
hotově či kartou v úřední dny na pokladnách oddělení
místních poplatků, Palackého 14, hala budovy NAMIRO,
nebo na hlavní pokladně magistrátu, Hynaisova 10
a Palackého 14;
•
na detašovaných pracovištích MMOL v jednotlivých
městských částech od 1. února 2019;
•
převodem z účtu na č. ú. 19-1801731369/0800,
variabilní symbol 1337 a jako specifický symbol
celé rodné číslo bez lomítka.
PODROBNOSTI NA STRANĚ 29

Černovír – U Staré Moravy 1

Pondělí

8:00–12:00

13:00–17:00

Droždín – Gagarinova 17A

Středa

8:00–12:00

13:00–17:00

Pátek

8:00–12:00

Pondělí

8:00–12:00

Úterý

8:00–12:00

Pondělí

8:00–12:00

Holice – Náves Svobody 41

Chomoutov – Horecká 2

Čtvrtek

www.olomouc.eu

13:00–17:00
14:00–16:00

Lošov – Svolinského 15

Úterý

9:00–12:00

13:00–17:00

Nedvězí – Jilemnického 29

Úterý

9:00–12:00

13:00–17:00

Nemilany – Lidická 31

Středa

8:00–12:00

13:00–17:00

Pátek

8:00–12:00

NABÍDKA PRONÁJMU
Nabídka pronájmu nově vybudovaných garážových stání
v objektu JALTA – I. P. Pavlova 69, Olomouc
Správa nemovitostí Olomouc, a.s., nabízí pronájem nově
vybudovaných garážových stání v objektu JALTA, I. P. Pavlova 69,
Olomouc – Nová Ulice. Výše měsíčního nájemného činí 1 000 Kč bez
DPH. Bližší informace na www.sno.cz.
Žádosti přijímáme na bytovém odd. Správy nemovitostí Olomouc, a.s.,
Školní 202/2, Olomouc. Tel.: 585 238 106, 585 238 129

13:00–17:00

Radíkov – Náprstkova 1

Středa

Slavonín – Kyselovská 74

Pondělí

13:00–17:00
8:00–12:00

Čtvrtek

13:00–17:00
14:00–16:00

Sv. Kopeček – Sadové náměstí 26

Středa

8:00–12:00

13:00–17:00

Topolany – Nedbalova 8

Úterý

9:00–12:00

13:00–17:00

INZERCE

MATRACE
HARMONIE SPÁNKU
KVALITNÍ ČESKÉ MATRACE
PRO CELOU RODINU.
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NAVŠTIVTE NAŠI PRODEJNU NA ADRESE: QUILTING s.r.o., Jiráskova 485,
798 52 KONICE
Telefon:+420 731 413 134, +420 731 413 133
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TIRÁŽ

Milí čtenáři,
s potěšením se na vás obracím hned na
začátku nového roku 2019. Každý začátek
má pokaždé své kouzlo. Nový rok přeci
znamená novou naději i nové plány.
Se svými vizemi a plány vstupuje do roku 2019 i nové vedení města.
Předpokladem bylo schválení rozpočtu
pro letošní rok. Jak se to podařilo a co si
o novém rozpočtu myslí naši zastupitelé,
zjistíte uvnitř časopisu.
Novinkou, o níž se dozvíte, je jednodušší zapojení do jednání olomouckého zastupitelstva. V novém složení začínají pracovat i komise městských částí. Personální
obměna ale není jedinou novinkou. Změní
se počet členů komisí a navýšil se i jejich
rozpočet.
Další novinkou je i to, že olomoucký
magistrát zavedl nové úřední desky. Ty
mají podobu velkého tabletu s dotykovou
obrazovkou. Elektronické kiosky jsou lidem k dispozici v podloubí radnice a před
budovou magistrátu v Hynaisově ulici.
Těch novinek je však více: naším městem jezdí nové tramvaje a autobusy, byla
spuštěna testovací verze aplikace Moje
Olomouc nebo se dozvíte, kde je k dispozici praktická příručka Kam s odpady
v Olomouci. Přečtete si, kudy by se v příštích letech měl ubírat vývoj dopravy a dopravních řešení v našem městě. V rozhovoru uvnitř čísla odpovídá náměstek
primátora Martin Major, který má oblast
dopravy v Olomouci na starosti.
Doufám, že najdete v Olomouckých listech informace, které potřebujete a které
vás zaujmou.
Milí Olomoučané, přeji vám, aby pro vás
byl nový rok rokem plným naděje, energie
i zdravé a dobré nálady. Přeji všem, aby se
nám i v tomto roce v Olomouci dobře žilo
a abychom mohli být na své skvělé město
opět právem pyšní.

Radka Štědrá

tisková mluvčí

▪ Olomoucké listy, časopis občanů statutárního města Olomouc, periodický tisk. 20. ročník. Vydává statutární město Olomouc – Rada města
Olomouce, Horní náměstí, 779 11 Olomouc, IČ 00299308, ve spolupráci s vydavatelstvím Profi-tisk group s. r. o.
▪ Odpovědný redaktor, editor - Martin Hála, tel.: 606 705 044, martin.hala@olomouc.eu, redakce: Mgr. Juraj Aláč – redakce@olomouckelisty.cz
▪ Sídlo redakce: Olomoucké listy, Magistrát města Olomouce, Horní náměstí, 779 11.
▪ Měsíčník je distribuován prostřednictvím České pošty, s. p., do všech poštovních schránek v Olomouci zdarma.
▪ Počet výtisků 54 000 ks, vychází 12x ročně. ▪ Problémy s distribucí a nedodáním výtisků, prosím, hlaste na 773 617 353, e-mailem na
jurakova@regvyd.cz nebo reklamujte u svého poštovního doručovatele. ▪ Olomoucké listy najdete v elektronické podobě na www.olomouc.eu
a také v Informačním centru v podloubí radnice na Horním náměstí. ▪ Registrační číslo: MK ČR E 11006. ▪ Toto číslo vychází 7. 1. 2019.
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VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Přípravné práce na sestavení letošního
rozpočtu byly zahájeny už v srpnu 2018,
když rada města schválila „Organizační
postup přípravy rozpočtu SMOl na r. 2019“.
Tímto krokem byl nastaven časový
harmonogram a koncepční způsob
projednávání jednotlivých oblastí rozpočtu
na úrovni pracovních skupin a RMO.
Provozní výdaje návrhu rozpočtu byly
projednány na pracovních skupinách,
objednávky veřejných služeb za účasti
věcně příslušných náměstků a zástupců
akciových společností a investiční
projekty byly projednávány opakovaně na
investičních komisích.
Návrh rozpočtu byl projednaný ve třech
čteních Radou města Olomouce
a následně byl předložen na jednání
Zastupitelstvu města Olomouce konaného
dne 14. 12. 2018 ke schválení.

Dárci krve slavili advent s dětmi

www.rozpocet.olomouc.eu
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Nové vedení města zabránilo
enormnímu zdražení vody v letošním roce
Rada města Olomouce odmítla návrh
opozice zvýšit roční nájemné za vodohospodářskou infrastrukturu o 40 milionů
korun. Cena vodného a stočného by tím
vzrostla o 5,56 koruny za krychlový metr
včetně DPH.
„Ustáli jsme tlak, který na nás vyvíjeli
opoziční zastupitelé. Jejich snaha získat
více peněz z pronájmu vodohospodářské
infrastruktury společnosti Moravská vodárenská by se promítla do celkové ceny
vody. Nájemné je totiž součástí složitého
vzorce, který cenu na příští rok stanovuje,“
uvedl primátor Mirek Žbánek.
Kromě nájemného v něm hraje roli
i spotřeba vody. S jejím poklesem se cena
za dodávku zvyšuje.
Mírné navýšení ceny vodného a stočného pro příští rok o 2,1 procenta činí
1,51 koruny bez DPH a vychází ze smlouvy

134 105

135 446

136 800

Vývoj ceny nájemného vodohospodářské
infrastruktury společnosti Moravská vodárenská
(v tisících korun bez DPH)

132 777

Jednání zastupitelů přinese od února
pro veřejnost novinky. Díky novému jednacímu řádu se budou moci občané zapojit do jednání zastupitelů
jednodušší formou.
„Bude pevně sta:00
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ně 5 minut. Jednací
řád přináší zároveň
nové trendy v pořizování
a uchovávání audiovizuálního
záznamu ze zasedání a modernizuje způsob distribuce materiálů zastupitelům,“
vysvětlil primátor Mirek Žbánek.
Kdokoli z veřejnosti bude mít nově
možnost vystoupit v rámci bodu s názvem „Návrhy, připomínky a podněty
veřejnosti“. V programu jednání zastupitelů bude mít vždy pevně stanovený
čas od 13:00 do 14:00 hodin. Občané se
budou k vystoupení přihlašovat e-mailem, poštou nebo osobním doručením
organizačnímu oddělení magistrátu, a to
nejpozději do 12:00 hodin v pracovní den
předcházející zasedání zastupitelstva
nebo v den zasedání přímo v místě konání nejpozději do 12:30. Veřejnost bude vystupovat v pořadí, v jakém se do diskuse
přihlásila.
Z jednání zastupitelů bude i nadále
přenášen audiovizuální on-line přenos
na internetových stránkách města a nově
bude zveřejněn do pěti dnů i záznam celého jednání. Zastupitelé budou materiály k zasedání dostávat nově v elektronické podobě. 
red

131 462

Veřejnost se snáze zapojí
do jednání zastupitelstva

Malá adventní oslava pro pravidelné dárce krve a jejich děti se konala v prostorách transfuzního oddělení olomoucké fakultní nemocnice. Podpořit je a inspirovat
i další potenciální dárce přišel i primátor Mirek Žbánek. Ten chce v budoucnu pravidelně odměňovat prvodárce a motivovat především mladé lidi, aby darovali
krev. V loňském roce do fakultní nemocnice přišlo tisíc prvodárců z 7500 aktivních. 
Foto | MF
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uzavřené v roce 2015. Ta stanovuje takzvané minimální nájemné až do roku 2020.
Pro příští rok ve výši 135,4 milionu korun. Rada města může svým rozhodnutím
ovlivnit jen cenu nájemného, nikoliv přímo
cenu vodného a stočného. „Rozhodli jsme
se respektovat smluvně ujednanou nejnižší možnou cenu nájemného, díky tomu se
cena vody nijak dramaticky nezvýší,“ konstatoval primátor.
Podle primátora trvá zájem koalice převzít infrastrukturu zpět do svých rukou.
„To je ale možné nejdříve v roce 2030. Abychom na to byli včas připraveni, ustanovíme v městském zastupitelstvu pracovní
skupinu, která se bude tímto problémem
detailně zabývat,“ dodal primátor Žbánek
s tím, že by celý proces nejraději urychlil,
ale musí respektovat nevýhodné smlouvy
uzavřené minulými vedeními radnice.  red
AKTUALITY | OLOMOUCKÉ LISTY

Aplikace Moje Olomouc je na světě, vyzkoušejte si ji
Testovací období oficiální aplikace Moje
Olomouc, která je volně ke stažení pro
systémy Android a iOS, začalo v prosinci.
Uživatelé už déle než měsíc mohou zkoušet
a ovlivnit její způsob fungování i vznik
nových funkcí. Obsah aplikace je rozdělen
podle zájmu uživatele na kategorie:
občan/turista/student.
Současná podoba aplikace statutárního města Olomouc je pouze základ,
připravený pro přidávání dalších funkcí.
„Dáváme uživatelům možnost, aby se přihlásili se svými podněty, chceme využít
jejich potenciál, ale také zjistit, co potřebují, aby aplikace byla lidem vytvořena
přímo na míru.
Cílový stav bude odpovídat přáním občanů, tak aby ji s chutí používali,“ uvedl
při představení aplikace primátor Mirek
Žbánek. Podle něj je výhodou, že město
je vlastníkem aplikace i jejího obsahu.
„Vývoj na míru je pro nás lepší než použití existujícího řešení třeba z jiného města. To by nám mohlo do budoucna dělat
problémy s dalším rozšířením,“ vysvětlil
primátor.
Aplikace je personalizovaná podle role
uživatele. Jiný obsah tak vidí občan a jiný
student. „V každé z rolí je možné postupně přidávat další funkcionality, jednou

z nich bude například platba za odpady.
Už nyní lze pomocí aplikace zaplatit parkování, koupit jízdenku na MHD nebo
použít Rekolo. Součástí je třeba i formulář na hlášení závad,“ vyjmenoval náměstek primátora pro informační technologie
Matouš Pelikán.
Hlavním vývojářem je Lukáš Novák,
absolvent olomoucké univerzity. Právě
on stál také za vývojem UPlikace, kterou již tři roky používají tisíce studentů
Univerzity Palackého ke správě studia.

Hlavním lákadlem první fáze aplikace je
přehledný seznam všech událostí konaných na území města Olomouce, a to od
kulturních přes sportovní až po události
pro rodiny. „Vývoj aplikace Moje Olomouc je na počátku, budeme proto rádi
za zpětnou vazbu od uživatelů, aby s každou novou verzí pomáhala lidem čím
dál více a byla uživatelsky příjemnější,“
konstatoval Lukáš Novák. Pro nápady
či problémy stačí použít volbu přímo
v aplikaci. 
red

Milí spoluobčané,
přátelé, sousedé,
chci vám jménem nového vedení olomoucké radnice a všech
zaměstnanců města poděkovat za přízeň a zájem o veřejné
dění, které jste projevili svou účastí v loňských komunálních
volbách.
Mohu vám slíbit, že nejen v tom letošním, ale i ve všech
dalších letech se budeme snažit hledat cesty vzájemné
spolupráce, sdílet dobré nápady a slušně komunikovat se
všemi politickými kluby nového zastupitelstva. Patřím k lidem,
kteří usilují o šíření pozitivní nálady, přátelského prostředí,
vzájemného respektu, důvěry a úcty. Rád bych, abychom
to byli právě my politici, kteří dokáží být v tomto ohledu
příkladem. Patří to totiž k naší profesi, stejně jako zájem
o veřejné dění, řešení každodenních komunálních problémů,
služba veřejnosti nebo podpora komunitního života
a dobrovolnických aktivit. A právě nezištná pomoc těm, kteří
ji potřebují a obtížně na ni dosáhnou, obětavost pro druhé
a podpora charitativních, sociálních anebo zdravotnických
projektů budou patřit k mým osobním prioritám ve funkci
primátora města Olomouce. Chci tak nadále zdůrazňovat,
jak důležité je, aby lidé v našem městě k sobě měli blízko,
navzájem se poznávali, tolerovali a pomáhali si.
Přeji vám všem, aby prostředí, ve kterém trávíte svůj pracovní
nebo volný čas, bylo prostředím vlídným, ohleduplným
a zdravým. Přeji vám po všech stránkách úspěšný rok 2019,
ve kterém nám naprší nejen to příslovečné štěstí, ale i tolik
potřebná a chybějící vláha pro naši zeleň a krajinu.

Mirek Žbánek

primátor Olomouce
OLOMOUCKÉ LISTY | AKTUALITY 
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Město požaduje pravidelné kontroly
stavby a spolupráci při dalších etapách
Společný kontrolní den na stavbě
protipovodňových opatření absolvoval
primátor Mirek Žbánek před informačním
setkáním s veřejností v polovině loňského
prosince. Vedoucí stavby seznámil vedení
města s aktuálním stavem prací na
přípravě nového mostu v Komenského
ulici. I když to na povrchu vypadá, že se
téměř nepracuje, značné množství práce
se odehrává v podzemí.
Společný kontrolní den byl zatím prvním v řadě. „Chci, abychom se začali pravidelně potkávat s investorem a zhotovitelem na kontrolních dnech. Mým cílem
je získávat pro město aktuální konkrétní
informace o průběhu stavby a možných
komplikacích,“ uvedl primátor Mirek Žbánek, který tento kontrolní den inicioval.
Primátor se seznámil s aktuálním stavem
stavby a vedoucí stavby Jakub Vlk ukázal
místa, kde archeologové nalezli základy
středověkého mostu a kde se také prokázalo, že byl poslední most z roku 1941 založen jinou technologií, než se předpokládalo. „Podle informací, které jsem zde dostal,
sice tyto komplikace dočasně zpomalily
stavbu, ale harmonogram by dodržen být
měl,“ řekl primátor Mirek Žbánek. Od října by tedy už v těchto místech měla jezdit
auta po novém mostě.

Práce probíhají i v podzemí,
obyvatelé dostali informace

I když může staveniště na povrchu
vypadat klidně, značná část prací se odehrává v podzemí, při hloubení šachet pro
kanalizaci a inženýrské sítě. Například
ulici Nábřeží v době prohlídky lemovaly
hluboké jámy a šachty, na jejichž několik metrů hlubokých dnech se pohybují
stavební dělníci. „Prohlédl jsem si také
místa, kde bude se svými investicemi na
stavbu protipovodňových opatření navazovat město. Řešili jsme například to,

Stavbaři jsou i v podzemí, kde pracují na kanalizaci a inženýrských sítích

Foto | 2xBM
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Zhruba šedesát obyvatel přišlo na první diskusi o probíhající stavbě. Lidé se zajímali o statické zajištění okolních budov nebo jak odolá stavba případné povodni.

jakou optimální podobu by měly mít nové
městské komunikace okolo nábřeží řeky,“
dodal primátor.
Po skončení obhlídky stavby se zástupci Povodí Moravy i města zúčastnili
diskuse s veřejností. Zhruba šest desítek
lidí, povětšinou obyvatel z okolí stavby,
se zajímalo o postup stavby a její vliv na
okolní budovy. „Stav budov byl odborníky opakovaně prověřen a je stále monitorován, z tohoto pohledu je vše v pořádku.
Podle našeho názoru by mohl investor
nechat zpracovat ještě posudek na způsob
provádění stavby samotné. Jde o to, aby
organizace práce byla maximálně šetrná
k blízkým stavbám,“ uvedl během setkání
tajemník magistrátu Jan Večeř.

Město a Povodí Moravy
spolupracují při IV. etapě opatření

Koordinovaný postup města a Povodí
Moravy zajistí Olomouci IV. etapu protipovodňových opatření. Tato část úprav
koryta řeky Moravy je zásadní pro bezpečí obyvatel a ochranu průmyslových areálů na jihu města. Město a Povodí Moravy podepíší memorandum o spolupráci,
v němž je zakotveno, jak se která strana
bude na realizaci velkého projektu podílet. S podepsáním memoranda o spolupráci vyjádřilo souhlas zastupitelstvo na
prosincovém jednání.
Specifická IV. etapa protipovodňových opatření má být výrazně propojena

s přírodě blízkými opatřeními. Budovat
se budou nejen hráze a další technická
řešení, ale využita bude maximálně krajina v okolí řeky. „Výsledkem je upravené
koryto řeky, obnovená říční niva a vysoká
míra ochrany před povodněmi pro zastavěné území. Současně je dosažen benefit
pro obyvatele města v podobě velké rekreační zóny s několika novými vodními
plochami a s upravenou poříční zónou
podél toku Moravy,“ vysvětlil primátor
Mirek Žbánek. Projekt navrhuje částečné
zprůtočnění mrtvého ramene řeky otevřením dolního konce a propojení s hlavním tokem, vznik jezer a tůní a propojení
upravených ploch se sousedním Holickým lesem.
Důležitou částí memoranda je i stanovení klíče, podle kterého budou hrazeny náklady na stavbu. Ty jsou odhadovány ve výši 271 milionů korun, přičemž
Povodí Moravy chce maximálně využít
dotací.
Město chce co nejdříve vyřešit majetkoprávní přípravy potřebných pozemků a vypořádat majetkoprávní vztahy
v zahrádkářské kolonii Morava a Rybářská a zajistit přestěhování zahrádkářů
do nové lokality Andělská. Zahrádkářům město pomůže také tím, že na sebe
bere náklady na demolici staré kolonie
i náklady na výkup pozemků a investice při vybudování nové zahrádkářské
kolonie. 
red

Protipovodňová opatření v centru Olomouce realizuje podnik Povodí Moravy,
který je investorem. Zhotovitelem je konsorcium tří stavebních firem Silnice
Group, Insta a Váhostav. Město Olomouc vystupuje v roli chráněného subjektu
a současně se podílí na přidružených investicích, jako jsou například rekonstrukce
komunikací a inženýrských sítí v blízkosti stavby.

WWW.FACEBOOK.COM/STATUTARNI.MESTO.OLOMOUC
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Olomoucí jezdí nové tramvaje
a autobusy díky unijním dotacím

Plně nízkopodlažní tramvaje mají zásuvky USB, klimatizaci pro cestující a jsou vybaveny kamerovým systémem. Celkem bude dodáno 8 tramvají, z čehož bude
5 ks jednosměrných a 3 s oboustranným odbavováním. 
Foto | archiv DPMO

Od prvního prosincového týdne mohou obyvatelé a návštěvníci Olomouce
plně využívat nové, plně nízkopodlažní
tramvaje EVO1 a EVO1/o.
Nové tramvaje byly do DPMO postupně dodávány v průběhu celého
podzimu a na konci loňského roku
už byly nasazovány do běžného provozu na všech tramvajových linkách

v Olomouci. Společně s tramvajemi byl
do provozu nasazen i nový elektrobus
SOR NS12-electric. Vozidla byla pořízena v rámci projektu „Nákup bezemisních vozidel pro MHD“. Realizace projektu je spolufinancována Evropskou
unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci IROP ve výši 85 %
uznatelných nákladů. 
red

Nové složení a fungování odborných
komisí nastavila loni v prosinci Rada
města Olomouce. Jednu z původních komisí radní zrušili a na základě aktuální
potřeby naopak jednu novou zřídili. Komise radním pomáhají odbornými stanovisky pro rozhodování.
Nová komise bude zaměřená na protipovodňová opatření. „Chci, abychom
pro tuto problematiku měli odbornou
komisi,“ řekl primátor Mirek Žbánek
a dodal: „Protipovodňová opatření jsou
sice významným krokem pro bezpečnost
města, na druhou stranu ale znamenají
i mimořádně nepříjemnou komplikaci
nejen pro obyvatele dotčené lokality.“
Poukazuje tím například na složitou dopravní situaci, negativní vliv stavebních
prací na kvalitu života nebo změny ve
OLOMOUCKÉ LISTY | AKTUALITY 

využití a vzhledu krajiny a veřejných
prostranství.
Zrušena byla komise pro zvýšení bezpečnosti obyvatel a návštěvníků statutárního města Olomouce. Její agendu totiž
dostatečně pokrývá komise pro prevenci
kriminality a bezpečnost.
Odborných komisí je celkem šestnáct
a všechny jsou už také personálně zajištěny. Členy komisí jsou většinou externí
odborníci pro danou problematiku v oblastech kultura, architektura, sociální,
sport a tělovýchova, hospodářský rozvoj,
ekonomika, bytová, majetkoprávní, prevence kriminality a bezpečnost, dopravní, škodní a likvidační, výchova, vzdělávání a volný čas, životní prostředí, Smart
City a informační technologie, občanské
záležitosti a komise pro vnější vztahy.  red
WWW.OLOMOUC.EU
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K odborným komisím rady přibude
i nová pro řešení protipovodňových opatření
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Příručka lidem ukáže, jak správně třídit odpady
Praktickou příručku s informacemi, jak správně třídit odpad, připravilo pro obyvatele statutární
město Olomouc. Z nové brožury se zájemci mimo jiné dozví, jaké druhy odpadů je možné ve
městě odkládat do kontejnerů či na sběrné dvory a jakých nejčastějších chyb se mají vyvarovat.
Publikace obsahuje rovněž zajímavé údaje o systému odpadového hospodářství.
„Požadavek na praktický návod vyšel
od občanů, kteří nás o podobný materiál pravidelně žádají. Podobná brožura
byla vydána naposledy před deseti lety,
a žádala si tedy výraznou aktualizaci,“
uvedl náměstek olomouckého primátora

pro oblast městské zeleně a odpadového
hospodářství Pavel Hekela.
Kromě praktických návodů, jak
správně třídit konkrétní komodity, najdou Olomoučané v příručce i obecné
informace o odpadech, provozní doby

sběrných dvorů nebo výběr pilotních
projektů ve městě a výčet úspěchů na
poli odpadového hospodářství v rámci
celé republiky.
Olomouc byla například mezi prvními městy v republice, kde obyvatelé
separují nápojové kartony a odevzdávají do speciálních kontejnerů jedlé
oleje. 
red

www.olomouctridi.cz

Publikace je občanům zdarma k dispozici na přepážkách a detašovaných pracovištích magistrátu při úhradě poplatků za komunální odpad, v turistickém infocentru v podloubí radnice na Horním náměstí či na odboru městské zeleně a odpadového hospodářství v Hynaisově ulici. V elektronické podobě bude umístěna na městském webu.
Foto | MMOL

Příjemný život ve městě, to je cíl značky Spokojená Olomouc
Dá se žít v Olomouci bez zbytečných
stresů v dopravních zácpách a bez problémů s nepříjemnými imisemi škodlivých plynů a dalšími negativy? Lze to,
ale chce to trochu zapracovat na tom, jak
se chováme. Každý z nás má vliv na podobu města a jeho fungování. To je jedno
ze sdělení, které přináší projekt Spokojená Olomouc. Ta má nyní nové webové
stránky, brožuru i outdoorovou kampaň,
kterou lidé mohou vidět například na plochách u zastávek MHD.
Značka Spokojená Olomouc symbolizuje dobrá řešení dopravy i veřejného
prostoru. Smyslem projektu je podporovat integrovanou dopravu, cílem pak
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spokojený obyvatel Olomouce a jeho životní pohoda. Momentálně probíhá ve
městě i na internetu kampaň zaměřená
na zvýšení povědomí o negativních dopadech dopravy na životní prostředí. Na
konkrétních příkladech kampaň ukazuje,
jak může každý člověk přispět ke zlepšení
situace.
Dalším cílem je motivovat lidi k pozitivním změnám v chování. Konkrétně
jde o to ukázat výhody využití alternativních technologií v dopravě, využívání
prostředků veřejné hromadné dopravy
a alternativních možností dopravy. Samozřejmě je zdůrazňována i výhodnost
nemotorové dopravy.

WWW.FACEBOOK.COM/STATUTARNI.MESTO.OLOMOUC

Projekt Spokojená Olomouc bezprostředně souvisí s Plánem udržitelné
městské mobility, který letos schválilo
olomoucké zastupitelstvo. Spokojená
Olomouc má vést k naplňování cílů Plánu udržitelné mobility. Plán je strategickým dokumentem, který na mnoho let
dopředu definuje podporu jednotlivých
druhů dopravy ve městě, zvýšení bezpečnosti lidí ve městě i zlepšení životního
prostředí.
Projekt je podpořen ze Státního fondu
životního prostředí. Více se dozvíte na
webových stránkách. 
red

www.spokojena.olomouc.eu
AKTUALITY | OLOMOUCKÉ LISTY

Doprava v Olomouci:
vyřešit parkování a stavět další tramvajové trati
Kudy by se v příštích letech měl ubírat vývoj dopravy a dopravních
řešení v Olomouci? Mělo by město podporovat cyklistickou
dopravu, automobilisty nebo městskou hromadnou dopravu?
Dá se vůbec nějak vyřešit problém parkování? Na tyto a další
otázky v rozhovoru pro Olomoucké listy odpovídá první náměstek
primátora Martin Major, který má oblast dopravy v Olomouci na
starosti.

ve výstavbě tramvajových tratí, a to jak dokončením nové trati
na Nových Sadech, tak i projekční přípravou dalšího rozšíření olomoucké sítě. Chtěl bych také co nejefektivněji řešit problémy statické dopravy, tedy parkování. V centru Olomouce
i v okrajových částech.
Jak řešit parkování? Sice se o tom léta mluví,
ale když chcete zaparkovat, situace je stále dost
stresující.
Klasická parkoviště donekonečna rozšiřovat nelze. Řešení
vidím aktuálně ve stavbě parkovacích domů a v budoucnu i ve
výstavbě velkého podzemního parkoviště v centru Olomouce.
Parkovací domy mohou vznikat jak na sídlištích, tak i v centru. Jedno takové by mělo vyrůst na konci chystané tramvajové
trati na Nové Sady a sloužilo by jak těm, kdo do Olomouce přijíždí odjinud, tak i obyvatelům sídliště. Další parkovací dům
by mohl vzniknout opět na tomto nejlidnatějším sídlišti, a to
na volné ploše vedle fotbalového areálu novosadských fotbalistů ve Slavonínské ulici. V centru Olomouce je ve hře místo,
kde před lety stávalo letadlo. Parkovací dům na této ploše je
ostatně i součástí projektu rekonstrukce zimního stadionu na
multifunkční halu. Taky bych chtěl řidiče motivovat k tomu,
aby více využívali parkovací dům v Sokolské ulici. Například
tak, že tam za parkování zaplatí méně než na venkovních parkovacích plochách.
A co tramvaje? Zmínil jste další rozšiřování trati.
Existuje myšlenka vybudování nové čtvrti Pražská-východ.
Jedná se o prostor podél výpadovky na Mohelnici mezi městem a kruhovým objezdem u Globusu. Tady by měla vést nová
tramvajová trať, která by vezla lidi jak do nové čtvrti, tak do
nákupního centra. Trať by odbočovala z Pražské a měla by přibližně tři zastávky. Je to finančně velmi náročný úkol, ale podle
mého názoru má smysl se na takové velké projekty soustředit.

Martin Major, náměstek primátora Olomouce 

Foto | JA

Jak vnímáte stav dopravy v Olomouci?
Navzdory všeobecnému přesvědčení si nemyslím, že by
doprava v Olomouci trpěla zásadními problémy a generovala zoufalé a neřešitelné dopravní situace. Olomouc je v tomto
ohledu standardním středně velkým městem, které má řadu
problémů, ale nekolabuje. Opravdový kolaps dopravy by lidé
mohli vidět v některých velkoměstech, kde si situace skutečně
přirozeně vynutila i to, že spousta lidí jezdí třeba do práce na
kole, aniž by to brali jako módní trend. V Olomouci je podle
mého názoru situace taková, že ji řešit lze.
Jaká jsou ta řešení?
V zásadě bych nechtěl lidi nutit k tomu, aby dělali něco proti
své vůli, spíše chci respektovat daný stav věci, tedy že někteří
lidé preferují dopravu autem, jiní pěšky či na kole a ti další zase
tramvají a autobusem. Pro každého z nich bych rád připravil
ve městě takové podmínky, aby ten který preferovaný druh dopravy fungoval co nejlépe. Rozhodně chci, aby se pokračovalo
OLOMOUCKÉ LISTY | ROZHOVOR 

Doprava ve městě je především během ranní
a odpolední špičky docela na hraně. Jak se to dá
řešit?
Praxe ukazuje, že když je kvůli nějaké stavbě, jako jsou například dnes protipovodňová opatření, uzavřena jedna z klíčových komunikací, znamená to problémy v celém městě. Systém
dopravy je choulostivý, jednou ze slabých stránek Olomouce je i to, že chybí spoje mezi některými okrajovými částmi
města, takže z jednoho místa do druhého musí řidič jet přes
centrum. To je třeba otázka vybudování chybějícího severního spoje, který by centru výrazně ulevil. Jinak také doufám
v to, že dopravní situaci ve městě dost pomůže i plné zapojení
nové dopravní ústředny, která by měla mnohem operativněji
řídit chod křižovatek a dalších neuralgických bodů dopravy
ve městě. Pokračovat samozřejmě můžeme také v odsouvání
těžké nákladní a tranzitní dopravy z města. Jsou to jednotlivé
kroky, které mohou ve výsledku přinést město fungující k plné
spokojenosti všech. 
red

JUDr. Martin Major, MBA
Narodil se v Olomouci v roce 1979. V politice se pohybuje od roku 2002, kdy byl poprvé
zvolen do městského zastupitelstva. Od března do listopadu 2014 zastával funkci
primátora Olomouce, nyní je ve funkci náměstka primátora pro investice,
dopravu a územní plánování a ochranu obyvatel. Je rozvedený a má syna Martina.
WWW.OLOMOUC.EU
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Město bude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem a na
Letošní plánované výdaje města jsou ve schváleném rozpočtu r. 2019 ve stejné výši
jako plánované příjmy. Takový rozpočet předložili radní ke schválení zastupitelům na
svém jednání 14. prosince loňského roku. S vyrovnaným hospodařením souhlasilo 33 ze
45 zastupitelů. Opozice předložila tři protinávrhy, ty ale zastupitelstvo neakceptovalo.
V letošním roce bude město investovat zejména do školních budov, vodohospodářské
infrastruktury, oprav komunikací a zvelebování veřejných prostranství.
Příjmová kapitola letošního rozpočtu
města Olomouce počítá s částkou 2,579 miliardy korun, což je zhruba o 129 milionů
korun více než loni. Toto navýšení bylo
z velké míry umožněno zapojením částky
ve výši 100 mil. Kč z přebytku hospodaření minulých let, a to již před 1. čtením
rozpočtu.

2,579
2,541

miliardy korun
– příjmy
miliardy korun
– výdaje

Sestavování rozpočtu na rok 2019 bylo
specifické v tom, že jej, včetně 1. čtení, připravovalo předchozí vedení města.
Kompletní návrh rozpočtu předložila
nová Rada města Olomouce na svém teprve druhém zasedání zastupitelstva.
Zbývající část (rozdíl mezi příjmy a výdaji) tvoří tř. 8 – financování, které pro
r. 2019 zahrnuje splátky jistin úvěrů ve
výši 138 mil. Kč (což pro zjednodušení lze
považovat za výdaj) a zapojení výše uvedeného přebytku hospodaření z minulých
let ve výši 100 mil. Kč (lze považovat za
příjem).

„Z našeho pohledu je výsledek uměním
možného. Dovedu si představit dílčí přesuny mezi položkami, které jsou však marginální z pohledu toho, jaký rozpočtový
výpadek má město Olomouc kvůli změně
legislativy od r. 2009 v oblasti rozpočtového určení daní a jaké reálné možnosti
jsme měli při jeho sestavování,“ uvedl při
jednání městského zastupitelstva primátor
Mirek Žbánek. Zdůraznil, že nebylo jednoduché projednat a analyzovat všechny
jednotlivé položky a být s nimi v souladu.
„Rozpočet není z mého pohledu úplně
dobrým rozpočtem, ale reaguje na situaci,
v jaké se město nachází, především s ohledem na výši jeho zadlužení,“ vysvětlil primátor a připomněl dluh ve výši 1,864 miliardy Kč k 31. 12. 2018.

Přidáno dostanou městské části,
podporu získají dotované projekty

Rozpočet letošního roku například přidá komisím městských částí ke stávajícím
10,8 mil. Kč dalších 10 milionů korun. „Ty
jsou určeny na ,estetizaci‘ veřejného prostranství a revitalizaci zanedbaných míst,“
uvedla náměstkyně primátora pro ekonomiku Eva Kolářová. Na 2,5 milionu korun
se také zvyšuje částka určená pro aktivity
klubů seniorů. Město bude letos investovat do školních objektů a do vybudování

INVESTICE A OPRAVY V ROCE 2019
ZELEŇ
50 mil. Kč

VODOHOSPODÁŘSKÁ
INFRASTRUKTURA
81 mil. Kč

KOMISE
MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
21 mil. Kč

Na investice je více peněz
než před dvěma lety

DOPRAVA
24 mil. Kč
OBNOVA PAMÁTEK
50 mil. Kč
ŠKOLY
30 mil. Kč
10

polytechnických učeben 7,5 milionu korun,
což je o 2,4 milionu korun více než loni.
Zrovna tak o 6 milionů korun se navýšila
kapitola obnovy památek. Z rozpočtu bude
v roce 2019 také směřovat mnohem více financí do vodohospodářské infrastruktury.
Celková suma se zvedla z 51 na 81 milionů
korun. Na investice a velké opravy je v rozpočtu vyčleněno 456 milionů korun. „Primárně budeme podporovat investiční akce
spolufinancované z dotací příslušných
ministerstev nebo z Evropské unie. Především je ale chceme rozprostřít po celém katastru města i do jeho vzdálenějších částí,“
okomentoval rozpočet investiční náměstek
Martin Major.
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KLUBY SENIORŮ
2,5 mil. Kč

K letošním prioritám rozpočtu patří investice směřující ke zvýšení bezpečnosti
v dopravě a na veřejných prostranstvích,
naplňování koncepce Smart City a obnově
veřejné zeleně či posílení městské policie –
tedy pořádku ve městě.
Na investice a velké opravy nad dva miliony korun jde z rozpočtu skoro 456 milionů korun, což je o 90 milionů více než
v roce 2017. Toto navýšení umožnilo posílení rozpočtu částkou ve výši 100 mil. Kč
z přebytku hospodaření minulých let. „Na
investice do dopravní infrastruktury je určeno 22 milionů, další téměř 2 miliony korun jsou vyčleněny na zajištění projektů do
TÉMA | OLOMOUCKÉ LISTY

investice půjde více peněz než předloni
Na investice do škol putuje letos částka
ve výši 33 milionů. Z peněz se podaří vybudovat nové odborné učebny v ZŠ Gorkého za 15 milionů, v ZŠ Holice za 7,5 milionu i v ZŠ Heyrovského za 6,2 milionu,
na rekonstrukci střechy v ZŠ Rožňavská
jsou v rozpočtu vyčleněny 4 miliony korun. Z toho předpokládaná dotace činí
23,3 milionu korun. „Dotace u investic do
školských zařízení činí zpravidla devadesát
procent, u energetických opatření čtyřicet
procent,“ okomentoval dotace do oprav
škol náměstek Matouš Pelikán. K nestavebním investicím pak patří částka 3,8 milionu korun na obnovu vybavení školních
jídelen. Na údržbu a obnovu lokalit dětských hřišť a sportovišť míří částka 2,3 milionu. Další důležitou položkou je obnova
historických památek, na kterou je v rozpočtu vyčleněna částka téměř 53 milionů
korun a patří sem mimo jiné i plánovaná
rekonstrukce historické radnice včetně
věže, na níž by město mohlo získat dotaci
11,7 milionu korun.

Desítky milionů putují na obnovu
zeleně a zanedbaných míst

dopravní infrastruktury,“ přiblížil investiční náměstek primátora Martin Major.
Zahájeny tak budou opravy důležitých komunikací, cyklostezek nebo úpravy křižovatek. „Do plánovaných investičních akcí
patří samozřejmě i ty stavby, které pokračují z předchozího roku. Patří sem zejména protipovodňová opatření s vyčleněnou
částkou 10,5 milionu, hasičská zbrojnice
Chválkovice za téměř 15 milionů i zateplení
mateřské školy Nedvědova za 42 milionů
korun,“ upřesnil náměstek Major.

Výrazně navýšená oproti minulým letům je částka na obnovu veřejné zeleně ve
městě. „Nejvíce to pocítí výstaviště Flora,
kde dojde k obnově vegetačních prvků za
2,2 milionu korun v parcích včetně zelených ploch. Město bude dále pokračovat
v revitalizaci městských zelených ploch,
na které je v péči o zeleň alokována částka
50 milionů. K výraznému navýšení došlo
i u prostředků pro komise městských částí, a to o 10 milionů, které jsou určeny pro
opravy a estetizaci veřejných prostranství
a zanedbaných míst,“ popsal odpovědný
náměstek primátora Pavel Hekela.
Na podporu využití volného času dětí
a mládeže, sociální oblasti, cestovního

ruchu a sportu, na obnovu kulturních
památek a do oblasti životního prostředí
míří z rozpočtu prostřednictvím dotačních
programů města celková částka ve výši
86,5 milionu korun.

Mzdy úředníků musí růst

Velký problém při sestavování rozpočtu znamenalo i zákonné navýšení mezd.
„Jde o povinné navýšení, na které nám
stát nedal ani korunu. Na základě novelizace nařízení vlády o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě účinné od 1. ledna 2019 mimo jiné dochází k navýšení stupnice platových tarifů
o pět procent, u zástupců městské policie
o 8 %,“ objasnil primátor. Pro zhruba pět
stovek zaměstnanců státní správy a dvě
stovky zaměstnanců samosprávy celková
částka činí 14,8 milionu korun. „Zákonné
navýšení musí být poskytnuto také zaměstnancům příspěvkových organizací
města,“ doplnila ekonomická náměstkyně
Eva Kolářová.
Celkové zadlužení města se v roce 2019
sníží o 137 milionů korun. „V příjmové
části rozpočtu bohužel stále doplácíme na
změnu legislativy v oblasti rozpočtového
určení daní. Město Olomouc kvůli tomu
od roku 2009 přichází ročně o sto padesát milionů korun,“ dodal primátor Mirek
Žbánek. Podle něj je to handicap, který se
těžko dohání a v řádu let minulých by vytvořil částku 1,5 miliardy korun.
Vyrovnaný rozpočet města dostojí všem
smluvním závazkům. „S tímto rozpočtem naplníme všechny povinnosti, které
na nás klade stát v přenesené působnosti
nebo mandatorních výdajích, a přitom zajistíme kvalitní a dostupné veřejné služby
občanům, kteří jsou pro nás prioritou,“
zdůraznil po schválení rozpočtu primátor
Žbánek. 
red

VYBRANÉ INVESTICE MĚSTA PRO LETOŠNÍ ROK
INVESTICE ZAHÁJENÉ, LETOS UKONČENÉ:

Dostavba hasičské zbrojnice Chválkovice – 7 mil. Kč (celkem 14,7 mil. Kč, dotace 12,5 mil. Kč)
Rekonstrukce komunikace po obnově kanalizace Lošov, Zlaté doly – 1 mil. Kč (celkem 7,5 mil. Kč)
II. etapa opravy Jihoslovanského mauzolea – 1,9 mil. Kč (celkem 6,5 mil. Kč)
Dopravní řídicí ústředna pro zvýšení bezpečnosti provozu – 18,5 mil. Kč (celkem 30,15 mil. Kč, dotace 29,7 mil. Kč)

INVESTICE REALIZOVANÉ LETOS:

Erenburgova – rekonstrukce komunikace a inž. sítí, položení tichého asfaltu – 12,7 mil. Kč.
ZŠ Gorkého – odborné učebny pro polytechnické vzdělávání, bezbariérové úpravy – 15 mil. Kč, dotace 11,7 mil. Kč
ZŠ Holice – odborné učebny pro polytechnické vzdělávání, bezbariérové úpravy – 7,5 mil. Kč, dotace 6,1 mil. Kč
Jantarová stezka – Nedvězí, Bystročice – novostavba cyklostezky – 5,4 mil. Kč, dotace 4,5 mil. Kč
Lokality dětských hřišť a sportovišť – obnova na základě požadavků KMČ – 2,35 mil. Kč
Radnice – stavební úpravy na objektu kulturní památky, restaurátorské práce – 28 mil. Kč, dotace 11,7 mil. Kč. Plán dokončení v r. 2020
Radnice – oprava hlavní věže radnice – 25 mil. Kč, plán dokončení v r. 2020

NESTAVEBNÍ INVESTICE:

Nákup požárního vozidla JSDH Holice – 2,8 mil. Kč
Modernizace výstražného a informačního systému města Olomouce – 27,6 mil. Kč, dotace 8,7 mil. Kč. Plán dokončení v r. 2021.
OLOMOUCKÉ LISTY | TÉMA 
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Anketa zastupitelských klubů: Co říkáte na schválený rozpočet města?
Miloslav Tichý
ANO 2011
Předpřipravený rozpočet na rok 2019 jsme
zdědili po předchozí
radě a měli velmi málo
času na jeho přepracování. Rozhodně to není
rozpočet, ze kterého
bychom jásali, ale
snažíme se o maximum možného. Po mnoha
náročných jednáních se nám podařilo sestavit
rozpočet jako vyrovnaný. Kromě investic,
obnovy veřejné zeleně, větší participace
městských částí či posílení městské policie
považujeme za prioritní také zajištění kvalitních a dostupných veřejných služeb (doprava, úklid, pořádek atd.) a dobře fungujících
organizací, kterých je město zřizovatelem,
především pak základních a mateřských škol.

Filip Žáček
ČSSD
Ve schváleném
rozpočtu pozitivně
hodnotíme vůli pokračovat v důležitých
projektech pro město,
jako je například prodloužení tramvaje dále
na Povel a Nové Sady,
které z hlediska přípravy dotáhla do konce
minulá rada pod vedením ČSSD. Stavíme se
však zdrženlivě k některým přesunům peněz
na zajištění veřejných služeb pro občany, protože je pro nás zásadní, aby byla zachována
jejich kvalita. Budeme také monitorovat, jak
se bude dařit nové radě naplnit vizi rovnoměrného investování napříč jednotlivými
městskými částmi. To bylo pro ČSSD vždy
jednou z priorit.

Ladislav Šnevajs
KDU-ČSL
Za pouhých
40 dnů zvládlo nové
vedení města sestavit
a schválit více než
2,5miliardový rozpočet pro rok 2019.
Velký dík za to patří
úředníkům magistrátu, jmenovitě vedoucímu odboru investic
Marku Drešrovi, vedoucí ekonomického
odboru Janě Dokoupilové a náměstkyni Evě
Kolářové.
Oceňuji, že se o 6 milionů navýší údržba
památek a odstraňování graffiti. Rozpočet výrazně podpoří i to, aby výsledkem
protipovodňových úprav bylo atraktivní
začlenění řeky do života města. Chválím
posílení rozpočtů komisí městských částí.

Jiří Zima
KSČM
Rozpočet města na rok 2019 byl
zastupitelstvem
schválen, a to je
dobře. Rozpočet je
vyrovnaný a nepočítá
se s žádnými úvěry.
Jsem rád, že mnohé
věci z našeho programu se budou realizovat. Do budoucna se však musí stanovit,
jaké budou dlouhodobé priority města
bez ohledu na střídající se politické garnitury ve vedení města. Pro nás komunisty je
důležitá sociální oblast. Jsme zásadně proti
necitlivému zdražování nájmů v bytech,
v domech s pečovatelskou službou a bezbariérových bytech.

Jan Holpuch
ODS
Rozpočet vnímám
jako kompromis.
Osobně jsem rád, že se
podařilo navýšit částku na údržbu parků,
20 % je opravdu výrazné posílení a věřím, že
bude na stavu městské
zeleně vidět. Taky vůbec poprvé přispějeme
na hlavní expozici během jarní Flory, od navrhovaných třech milionů si slibuji, že ubyde
ponožek, přibude květin a spokojených
návštěvníků. Budu naopak rád, když se do
příštího rozpočtu promítne debata o změně
financování kulturních akcí. Ta je teprve před
námi, takže zásadní projekty, jako je Divadelní Flora, Divadlo Tramtarie nebo Na Cucky, na
koncepční změnu stále čekají.

Marek Zelenka
Piráti a Starostové
K rozpočtu jsme se
dostatečně vyjádřili
na webu, facebooku
a při jednání zastupitelstva. Za aktuální
téma považujeme stav
Olomouckých listů.
To, že smí náš názor
na radou zvolené téma zaznít jen na této
ploše, je důkazem, že jde zatím o „hlásnou
troubu“ koalice. Listy jsou médiem veřejné
služby, podle tiskového zákona musí podávat
objektivní a vyvážené informace. To dnes
splněno není. Máme nápady na přenastavení
vydávání listů při zapojení studentů UP. Víme,
jak dosáhnout toho, aby byla obecní média
pod dohledem všech zastupitelů. Věříme, že
se ostatní kluby připojí.

Tomáš Pejpek
ProOlomouc
Z 2,5 miliardy
půjde na investice jen
18 % (v 2007–2010
31 %) i proto, že nás
cca 200 mil. ročně stojí zadlužení a špatné
smlouvy z minulosti.
Skladba investic je
nahodilá. Podfinancovaná zůstane infrastruktura. Za nízké považujeme prostředky
do sociální oblasti (průměr ČR v 2017 byl
4,9 % z rozpočtu, u nás 1 %), dle koalice
pokrývá potřeby kraj. Podařilo se zachovat současnou podporu pestré kulturní
nabídky. Obáváme se snížení kontroly nad
výdaji magistrátu díky uvolnění pravidel
pro rozhodování o výdajích do 3 mil. korun.
Rozpočet jsme nepodpořili.

Martin Jirotka
SPD a SPOZ
Klub SPD a SPOZ
rozpočet podpořil.
Vedlo nás k tomu
několik důvodů,
které jsou v souladu
s naším předvolebním
programem. Rozpočet
je po několika letech
naplánován jako vyrovnaný. Je umořován astronomický dluh Olomouce částkou vyšší než
100 miliónů korun. O více jak jednu třetinu
jsou naplánovány investice do obnovy vodárenské infrastruktury. V průběhu roku 2019
budeme hlídat, aby koalice nepřišla s nějakými zásadními změnami, které by rozpočet
směřovaly do deficitu. Naším „pro“ dáváme
nové koalici šanci ukázat, jestli to se změnami
na olomoucké radnici myslí vážně.

Stanislav Flek
spOLečně
Rozpočet považuji
za maximum možného. Připravila ho minulá
rada, proto jsme byli
schopni udělat jen dílčí
změny dle našich představ a pritorit. Zvýšili
jsme rozpočet na údržbu parků. Péče o naše hlavní parky je dlouhodobě podfinancovaná. Pro nedostatek času
jsme do rozpočtu nestihli zaparacovat zvýšení
objemu peněz na „živou kulturu“ o 3 mil. Kč na
výsledných téměř 15 mil. Kč. To napravíme na
příští schůzi zastupitelstva. Důležité je ovšem
popravdě říci, že městské finance nejsou
v ideálním stavu a že i příští rozpočty budou
napjaté a rozhodně nebude dost financí na
vše, co město bude nutně potřebovat.
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Komise městských částí pracují v novém složení
V novém složení začínají pracovat komise městských částí. Personální obměna
ale není jedinou novinkou. Změní se počet
členů komisí a navýšil se i jejich rozpočet. „Chci, aby se lidé ve všech městských
částech cítili dobře a nikde nemuseli mít
pocit, že jsou opomíjeni,“ řekl primátor
Mirek Žbánek, který má v plánu příležitostně zavítat na jednání jednotlivých komisí. „Slíbil jsem, že budeme daleko více
naslouchat problémům občanů, že budeme vysvětlovat své kroky a rozhodnutí, že
TERMÍNY SCHŮZÍ KMČ V ROCE 2019
KMČ
leden
únor
1. Černovír a Klášterní Hradisko 7. (po) 4. (po)
2. Droždín
7. (po) 4. (po)
3. Hejčín
8. (út)
5. (út)
4. Holice
9. (st)
6. (st)
5. Chomoutov
7. (po) 4. (po)
6. Chválkovice
9. (st)
13. (st)
7. Lazce
8. (út) 12. (út)
8. Lošov
9. (st)
6. (st)
9. Nedvězí
7. (po) 4. (po)
10. Nemilany
7. (po) 4. (po)
11. Tabulový Vrch
17. (čt) 14. (čt)
12. Neředín
2. (st)
6. (st)
13. Nová Ulice
8. (út) 12. (út)
14. Nové Hodolany
2. (st)
6. (st)
15. Nové Sady
7. (po) 4. (po)
16. Nový Svět
8. (út) 12. (út)
17. Olomouc–střed
7. (po) 4. (po)
18. Olomouc–západ
7. (po) 4. (po)
19. Pavlovičky
7. (po) 4. (po)
20. Povel
8. (út) 12. (út)
21. Radíkov
7. (po) 11. (po)
22. Řepčín
2. (st)
6. (st)
23. Slavonín
15. (út) 12. (út)
24. Staré Hodolany a Bělidla
2. (st)
6. (st)
25. Svatý Kopeček
7. (po) 4. (po)
26. Topolany
8. (út)
5. (út)
27. Týneček
3. (čt)
7. (čt)

si klidně necháme i vynadat, když se nám
něco ve vedení města nepovede,“ dodává
s odkazem na svůj slib otevřené komunikace, který zazněl při jeho zvolení primátorem na ustavujícím zastupitelstvu.

Příjemná zpráva pro městské
části – více peněz z rozpočtu

Do KMČ směřuje letos více peněz na
zkrášlování a opravy zpustošených a zanedbaných míst. Dosud mohly komise
městských částí rozhodovat o 8,1 milionu

březen
4. (po)
4. (po)
5. (út)
6. (st)
4. (po)
13. (st)
12. (út)
6. (st)
4. (po)
4. (po)
14. (čt)
6. (st)
12. (út)
6. (st)
4. (po)
12. (út)
4. (po)
4. (po)
4. (po)
12. (út)
11. (po)
6. (st)
5. (út)
6. (st)
4. (po)
5. (út)
7. (čt)

duben
1. (po)
1. (po)
2. (út)
3. (st)
1. (po)
10. (st)
9. (út)
3. (st)
8. (po)
1. (po)
11. (čt)
3. (st)
9. (út)
3. (st)
1. (po)
9. (út)
1. (po)
1. (po)
1. (po)
9. (út)
8. (po)
3. (st)
9. (út)
3. (st)
1. (po)
2. (út)
4. (čt)

květen
6. (po)
13. (po)
7. (út)
2. (čt)
6. (po)
15. (st)
14. (út)
15. (st)*
6. (po)
6. (po)
9. (čt)
15. (st)
14. (út)
2. (čt)
6. (po)
14. (út)
6. (po)
6. (po)
6. (po)
14. (út)
6. (po)
7. (út)
14. (út)
2. (čt)
6. (po)
14. (út)
2. (čt)

červen
3. (po)
3. (po)
4. (út)
5. (st)
3. (po)
12. (st)
11. (út)
5. (st)*
3. (po)
3. (po)
13. (čt)
5. (st)
11. (út)
5. (st)
3. (po)
11. (út)
3. (po)
3. (po)
3. (po)
11. (út)
10. (po)
5. (st)
11. (út)
5. (st)
3. (po)
4. (út)
6. (čt)

červenec srpen
1. (po)
1. (po) 5. (po)
2. (út)
6. (út)
3. (st)
28. (st)
1. (po) 5. (po)
10. (st) 14. (st)
9. (út) 13. (út)
10. (st)* 7. (st)*
1. (po)
1. (po) 5. (po)
11. (čt) 29. (čt)
10. (st)
7. (st)
9. (út) 13. (út)
3. (st)
29. (po)
9. (út) 13. (út)
1. (po) 5. (po)
1. (po) 5. (po)
1. (po) 5. (po)
13. (út)*
8. (po) 12. (po)
3. (st)
7. (st)
16. (út) 13. (út)
3. (st)
1. (po) 5. (po)
2. (út)
6. (út)
4. (čt)
1. (čt)

korun na opravy komunikací a jejich součástí. Letos je v rozpočtu dalších 10 milionů na estetizaci veřejného prostranství
a revitalizaci zanedbaných míst, při jejichž
využití bude přihlíženo k požadavkům
KMČ.
Olomouc má celkem 27 komisí městských částí, které jsou důležitým pojítkem
mezi vedením města a občany. Na základě
připomínek obyvatel předkládají komise radě města a pracovníkům magistrátu
podněty pro jejich práci. 
red
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* KMČ 4 Holice – změna místa jednání – Detašované pracoviště náves Svobody 41
* KMČ 8 Lošov – schůze 4.12. v 17.00 na detašovaném pracovišti, jinak vše v KD
* KMČ 20 Povel – v srpnu schůze v Radegastovně
Ostatní místa jednání zůstávají stejná.
INZERCE

Uzávěrka příštího vydání 21.ledna 2019
Distribuce od 4. února 2019
Náklad 54 000 výtisků

www.biorezonanceolomouc.cz
OLOMOUCKÉ LISTY | ROZVOJ MĚSTA 
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ZA HODINU
NEKOUŘÍTE

RV1802787/01

VYSOCE ÚČINNÁ METODA ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

WWW.OLOMOUC.EU

13

Podnikatelé budou moci opět
získat finanční prostředky
Nositel Integrovaných teritoriálních investic (ITI) vyhlásil v prosinci
2018 další výzvy s cílem podpořit rozvoj podnikání v Olomoucké aglomeraci. Finanční prostředky budou čerpány
prostřednictvím operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v oblastech podpory
Nemovitosti a Školicí střediska.
„Do výzev Nemovitosti a Školicí střediska budou moci podat žádost malé
a střední podniky a školicí střediska.
Cílem vyhlašovaných výzev je především podpora rozvoje a zvýšení inovační výkonnosti podnikání Olomoucké
aglomerace,“ uvedl Aleš Martinec, vedoucí oddělení neinvestičních projektů,
manažer ITI.
V pořadí třetí výzvě Nemovitosti je pro
podnikatele vyhrazeno více než 200 milionů korun, u výzvy Školicí střediska je
pro žadatele připraveno 20 milionů korun. V roce letošním roce budou vyhlášeny další výzvy pro podnikatele z programu Potenciál, Inovace – Inovační projekt,
Aplikace, Technologie, Služby infrastruktury a Spolupráce – klastry.
red

www.olomoucka-aglomerace.eu

Elektronické tabule nahradily
papírové úřední vývěsky
Olomoucký magistrát zavedl nové úřední
desky, mají podobu velkého tabletu
s dotykovou obrazovkou. Elektronické
kiosky jsou lidem k dispozici v podloubí
radnice a před budovou magistrátu
v Hynaisově ulici.
Cena jednoho zařízení včetně softwaru činí zhruba pět set tisíc korun. Proto
jsou na místech, kde na ně vidí bezpečnostní kamery.
„Pořízení elektronických kiosků je
plně v duchu naší snahy zavést do praxe
maximum prvků Smart City. Jedná se
o praktické řešení, které občanům usnadní vyhledávání potřebných informací,“
okomentoval novinku náměstek primátora Matouš Pelikán. Práce s elektronickým
kioskem je snadná, ovládání se podobá
tabletu nebo chytrému mobilu.
Kiosky obsahují stejné informace jako
dřívější úřední deska v listinné podobě
nebo jaké jsou na webových stránkách
města. Lidé zde ale navíc zjistí i polohu
jednotlivých budov magistrátu, organizační strukturu jednotlivých odborů,

Podle zákona musí být alespoň na jednom veřejném místě kompletní úřední
deska. Pokud by měla podobu vývěsky, byla by dlouhá 600 metrů. Elektronický kiosek ji plně nahradí. 
Foto | PK

ztráty a nálezy nebo potřebné informace na základě konkrétních životních
situací. 
red

RV1801601/23
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Tramtarie opět pomáhá olomouckému P-centru
Také letos odehraje olomoucké nezávislé
Divadlo Tramtarie benefiční představení,
jehož výtěžek pomůže olomouckému
P-centru. Celá částka z prodeje vstupenek
půjde na podporu jeho rodinného centra.
„Na druhou únorovou sobotu připravujeme Kouzelnickou sobotu – pohádku
O popleteném kouzelníkovi a tvořivé dílny
pro děti. Radost tak mohou lidé udělat dvakrát – dětem při pohádce a dětem, kterým
se věnuje P-centrum a v jejichž prospěch
bude výtěžek benefičního představení,“ přiblížila program řediÁ
telka Divadla Tramtarie Petra
LN I C K
KOUZEBOTA
Němečková.
SO
RA
Po skončení divadelní po9. ÚNOO
N
KI
hádky si budou moci děti v obPOL
líbené výtvarné dílně vyrobit
M E TRO
postavičku z pohádky. Chybět
nebude ani malování na obličej
a fotokoutek, kde se děti mohou vyfotit
s herci Divadla Tramtarie a fotku si odnést
domů na památku. Velkým lákadlem bude
jistě vystoupení opravdového kouzelníka
Karla Pomahače, který dětem předvede
spoustu opravdových fíglů. 
red

www.kinometropol.cz

Kouzelník Fanda je ten nejhorší kouzelník na světě. Pokaždé totiž vykouzlí něco jiného, než měl původně v úmyslu. 

Foto | archiv DT

INZERCE

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
 Výběr z více než 8 000 modelů hodinek od 49 výrobců
 Deset roků na českém a slovenském trhu

SPECIALISTA PRODEJE
VODO-TOPO-PLYN
pro Olomoucký kraj

 Kamenná prodejna v Olomouci na ul. Schweitzerova 798/99a
 100% spokojených ověřených zákazníků na www.Heureka.cz
 Dárek ke každému nákupu
 Záruční i pozáruční servis
 Poštovné zdarma

www.ZilkaHodinky.cz

Nabízíme:
zázemí stabilní firmy na trhu
zajímavé platové ohodnocení
zaměstnanecké výhody
služební automobil k osobnímu
užívání, notebook, mobilní telefon,
příspěvek na stravování
nástup možný ihned

OLOMOUCKÉ LISTY | KULTURA 

RV1802605/01

www.gcskupina.cz/olomouc-obchodni-zastupce-2

RV1802778/01

Tel.: 737 226 356
e-mail: zamestnani@gienger.cz
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15

INZERCE

Kulturní program
MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

DĚKUJEME!
OLOMOUC CITY, NADACE ŠANCE A PATRIOT REALITY DĚKUJÍ VŠEM,
KTEŘÍ SE PODÍLELI NA AKCI STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ.
DÁREČKY, KTERÉ DĚTEM UDĚLALY VELKOU RADOST,
BYLY PŘEDÁNY VE FN OLOMOUC.

RV1802449/02

VŠEM JEŠTĚ JEDNOU MOC DĚKUJEME!

Od 24. ledna
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Od 31. ledna

7. 1., 19:00 Zkrocení zlé ženy
BALET
Jiskřivá komedie o lásce v nejrůznějších
podobách. Balet, A
8. 1., 19:00 Jára Beneš – Na tý louce zelený
Česká lidová opereta, B			
8. 1., 19:00 István Örkény – Kočičí hra
Žijeme jedna pro druhou. Činohra.
Hrajeme v Divadle hudby Olomouc
9. 1., 19:00 Gaetano Donizetti – Don Pasquale
Komická opera. C, senioři -30 %
11. 1., 19:00 Wolfgang Amadeus Mozart – Kouzelná flétna
Opera ve dvou dějstvích
12. 1., 16:00 Paul Pörtner – Splašené nůžky
Jak vy rozhodnete, tak my budeme hrát. Činohra
13. 1., 10:00 Tučňáci na arše
POHÁDKA
Městské divadlo Zlín. Pohádka, RPP
13. 1., 14:00 Tučňáci na arše
Městské divadlo Zlín. Pohádka, OPP
15. 1., 19:00 Petr Iljič Čajkovskij – Labutí jezero
BALET
Perla klasického baletu		
18. 1., 19:00 Jean-Claude Grumberg – Krejčovský salon
Život nelze ušít na míru. Činohra, V
19. 1., 16:00 Edmond Rostand – Cyrano z Bergeracu
Byl jsem vždy stínem, co druhým napovídá. Činohra,
rodinné divadlo
20. 1., 16:00 Giacomo Puccini – Bohéma
Opera ve čtyřech dějstvích, YO		
21. 1., 19:00 Jára Beneš – Na tý louce zelený
OPERETA
Česká lidová opereta, K		
22. 1., 19:00 Karel Svoboda, Jiří Štaidl, Eduard Krečmar, Zdeněk Podskalský,
Zdeněk Podskalský ml. – Noc na Karlštejně
Romantická komedie plná známých a oblíbených melodií.
Muzikál
24. 1., 19:00 Leoš Janáček – Její pastorkyňa
Opera ve třech dějstvích. Představení mimo předplatné!
25. 1., 19:00 Vratislav Blažek, Vlastimil Hála, Jiří Bažant,
Jiří Malásek – Starci na chmelu
PREMIÉRA
Když dva jsou jako jeden. Muzikál.
Premiéra, P
26. 1., 16:00 Giuseppe Verdi – Ernani
Lyrické drama o čtyřech jednáních. Opera, ZO
27. 1., 19:00 Jan Vrba – Boží mlýny
Drama s písněmi Jarka Nohavici. Činohra
28. 1., 19:00 Aram Chačaturjan – Spartakus
Balet z historie antického Říma
29. 1., 19:00 Vratislav Blažek, Vlastimil Hála, Jiří Bažant,
Jiří Malásek – Starci na chmelu
Když dva jsou jako jeden. Muzikál, L
30. 1., 19:00 Rudolf Piskáček – Perly panny Serafínky
Lidová hra o třech dějstvích. Opereta.
Senioři -30 %
1. 2., 19:00 Petr Markov, Jindřich Brabec – Zvonokosy
Muzikál
2. 2., 19:00 Vratislav Blažek, Vlastimil Hála, Jiří Bažant,
Jiří Malásek – Starci na chmelu
Když dva jsou jako jeden. Muzikál, X
3. 2., 14:30 Jean-Claude Grumberg – Krejčovský salon
Život nelze ušít na míru. Činohra, NO
4. 2., 19:00 Leoš Janáček – Její pastorkyňa
Opera ve třech dějstvích, A

www.moravskedivadlo.cz
KULTURA | OLOMOUCKÉ LISTY



7. ledna – 4. února

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

6. 1., 19:00 Divadlo hudby: István Örkény – Kočičí hra
Činohra – premiéra. Moravské divadlo Olomouc. VSTUPNÉ 250 Kč
8. 1., 10:00 Muzeum moderního umění: Co umění umí | Azurová zima
Workshop pro děti od 2 do 6 let v doprovodu dospělé osoby.
DĚTI VSTUPNÉ 20 Kč | DOPROVOD VSTUP VOLNÝ
Rezervace nutná: cermakova@muo.cz | 585 514 299
8. 1., 16:00 Muzeum moderního umění: Co umění umí | Azurová zima
8. 1., 11:00 Muzeum moderního umění: Co si budem povídat?
Zkrácená komentovaná prohlídka výstavy Rozlomená doba 1908–1928
kombinovaná s prvky animačního programu pro seniory. VSTUPNÉ 20 Kč
8. 1., 19:00 Divadlo hudby: István Örkény – Kočičí hra
Činohra – 1. repríza. Moravské divadlo Olomouc. VSTUPNÉ 200 Kč
13. 1., 14:00 Divadlo hudby: Za oponou se otevírá svět
Výtvarný workshop pro rodiny s dětmi od 7 let k výstavě Rozlomená doba
1908–1928. DĚTI VSTUPNÉ 20 Kč | DOPROVOD VSTUP VOLNÝ
Rezervace nutná: 585 514 288 | johncapkova@muo
15. 1., 17:00 Arcidiecézní muzeum v Olomouci: Jan I. van den Hecke,
Růžencová madona v květinovém věnci. Dílo měsíce. VSTUP VOLNÝ.
15. 1., 18:30 CAFÉ 87: Pozvání na skleničku – Osobnosti Olomouckého kraje
Hostem Vladimíra Hrabala bude Ivana Šmidová, olomoucká galeristka.
VSTUPNÉ 50 Kč
16. 1., 18:30 Divadlo hudby: PH 427 | Pavel Herynek: Ohlédnutí 1972–1988 427
Vernisáž v galerii Divadla hudby. VSTUP VOLNÝ
16. 1., 18:30 Mozarteum: Na cestách po... Bhutanu – od východu na západ
VSTUPNÉ 50 Kč
17. 1., 17:30 Mozarteum: Jiří Trávníček: Tak nám zabili Střední Evropu...
Přednáška k výstavě Rozlomená doba 1908–1928 / Avantgardy ve střední
Evropě. VSTUP VOLNÝ
18. 1., 18:30 Mozarteum: Lea Vítková zve na... Mezi dvěma světy. VSTUPNÉ 50 Kč
18. 1., 19:00 Divadlo hudby: Olivy vs Meandry
Divadelní improvizace. VSTUPNÉ 150/100 Kč
20. 1., 16:00 Mozarteum: iOtesánek
Divadlo b (Praha), loutkové divadlo dětem. VSTUPNÉ 80 Kč
21.–24. 1. Mozarteum: iOtesánek
8:30 a 10:00 pro MŠ a nižší ročníky ZŠ. VSTUPNÉ 80 Kč
21. 1., 19:00 Divadlo hudby: Tomáš Vůjtek, Jan Gajdica: Slávek Novák
aneb Příběh opravdového herce, který se opravdu stal
Muzikál / činohra. VSTUPNÉ 200/150 Kč
22. 1., 19:00 Mozarteum: Léto, FILMART Arcidiecézního muzea Olomouc
z cyklu Rozlomené doby. VSTUPNÉ 60/30 Kč
23. 1., 16:30 Muzeum moderního umění: Rozlomená doba 1908–1928
Avantgardy ve střední Evropě, unikátní výstavou provede návštěvníky
kurátorka Šárka Belšíková. VSTUPNÉ DO MUZEA 100/50 Kč
Rezervace nutná! Pokladna MUO pokladna@muo.cz, telefon: 585 514 241.
23. 1., 17:00 Mozarteum: Barokní velmož | Karel z Lichtensteinu–Castelcorna
FILMART Arcidiecézního muzea Olomouc / z cyklu Film a spiritualita.
VSTUP VOLNÝ.
23. 1., 18:00 Divadlo hudby: Alternativy zdola
rozvojový večer, pořádá ARPOK, o. p. s. VSTUP VOLNÝ
27. 1., 19:00 Divadlo hudby: VARY(ACE) Závěrečný ceremoniál, slavnostní zakončení
festivalu VARY(ace) a výstavy Rozlomená doba 1908–1928. VSTUP VOLNÝ
28. 1., 19:00 Divadlo hudby: Racek
Slovanský tyátr, Olomouc, studentské divadlo. VSTUPNÉ 100 Kč
29. 1., 19:00 Divadlo hudby: Racek
Slovanský tyátr, Olomouc, studentské divadlo. VSTUPNÉ 100 Kč
29. 1., 16:00 Muzeum moderního umění: Ateliér 6+ | V prostoru a pohybu
Workshop pro děti od 6 let v doprovodu dospělé osoby.
DĚTI VSTUPNÉ 20 Kč | DOPROVOD VSTUP VOLNÝ
Rezervace nutná: cermakova@muo.cz | 585 514 299
31. 1., 19:00 Divadlo hudby: Divadlo Archa, Praha: Rusáci?
Mediální hřiště / autorská performance. VSTUPNÉ 200/150 Kč

7. 1., 19:00

17. 1., 19:00
18. 1., 19:00

25. 1., 19:00
31. 1., 19:00
4. 1., 19:00

K2 Viola a harfa – Program „Lachrymae“
Reduta
WILLIAMS: Fantasy on Greensleeves pro violu a harfu
BRITTEN: Suita pro harfu C dur op. 83
BRITTEN: „Lachrymae“ pro violu a harfu
RAVEL: Habanera, Pavana za mrtvou infantku pro violu a harfu
VIEUXTEMPS: Capriccio c moll pro violu solo
DEBUSSY: Romance, Beau soir, Dívka s vlasy jako len pro violu a harfu
MARAIS: Pět francouzských tanců pro violu a harfu
Jitka Hosprová – viola, Kateřina Englichová – harfa
A4 | R3 Francouzská romance a impresionismus
A4 | R3 Francouzská romance a impresionismus
Reduta
RAVEL: Alborada del gracioso
FRANCK: Symfonické variace pro klavír a orchestr
DEBUSSY: Moře, tři symfonické skici
Rémi Geniet – klavír, Jan Kučera – dirigent
Závěrečný koncert mistrovských dirigentských kurzů
Reduta
Beethoven, Čajkovskij, Verdi, Stravinskij
Absolventský koncert studentů Hudební fakulty JAMU v Brně
Reduta
Brahms, Weber, Šimek
K3 Janáčkův komorní orchestr a Vilém Veverka
Reduta
IRELAND: Concertino pastorale
HAAS: Suita pro hoboj a smyčce
GRIEG: Suita ve starém slohu „Z časů Holbergových“
Vilém Veverka – hoboj
Janáčkův komorní orchestr – umělecký vedoucí Jakub Černohorský

Vstupenky lze zakoupit na webu MFO (www.mfo.cz) na stránce příslušného koncertu,
týden před koncertem v informačním centru v budově radnice na Horním náměstí anebo
na pokladně v místě konání koncertu, vždy jednu hodinu před začátkem.

SPOLEK PRO KOMORNÍ HUDBU
14. 1., 19:00 D. Gabrielli, Ph. Gaubert, J. B. Arban
Reduta
Walter Hofbauer – trubka, Martin Levický – klavír

www.mfo.cz

XX. MĚSTSKÝ BÁL
Hold klasikům
sobota 12. ledna 2019 | 19.30 hodin
Výstaviště Flora Olomouc | pavilon A
K tanci a poslechu Vám bude hrát
Moondance orchestra Martina Kumžáka
a Václav Neckář se skupinou Bacily.
Večerem provází Soňa Šuláková.
cena vstupenky: 650 Kč | předprodej od 14. 12. 2018
v Informačním centru Olomouc, Horní náměstí, tel: 585 513 385

www.mestskybal.olomouc.eu

www.muo.cz
OLOMOUCKÉ LISTY | KULTURA 
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Balet Moravského divadla
Olomouc má nového
uměleckého šéfa

Městská knihovna prozradí,
že dinosauři nečetli a...
Knihovna města Olomouce připravila pro letošní rok nejen pro svoje čtenáře praktickou, moderní, a především vtipnou tašku nejen na knihy. Tašku s dlouhými uchy
a vtipným popiskem je možné zakoupit ve všech odděleních a na pobočkách knihovny.
A jak to dopadlo s těmi dinosaury? Vymřeli! To jen tak pro zajímavost…

Z PROGRAMU VYBÍRÁME
Osobnosti střední Moravy 2019

v pondělí 21. ledna od 17:00 do 19:00 hodin v budově na náměstí Republiky na
klasické, ale i nové stolní hry (např. Doba
kamenná, Kvak!, Elektroregion, Trans
America, Monstermanie). Můžete si přinést i vlastní hry a změřit síly s ostatními. Přihlásit se lze na deskovky@kmol.cz
nebo v dospělém oddělení. Připomínáme,
že knihovna nabízí v ústřední budově i na
pobočkách svým čtenářům možnost zapůjčení nepřeberného množství stolních
her. Tato služba je hojně využívaná nejen
dětmi a jejich rodiči, ale i prarodiči.

Staré kultury na americkém
kontinentu

Interaktivní kvízové odpoledne

Tradiční kalendárium výročí důležitých autorit působících v regionu střední
Moravy vydala knihovna koncem roku
a je zdarma k získání v knihovně nebo
ke zhlédnutí na internetových stránkách.
Záznamy obsahují jméno, datum a místo narození, resp. úmrtí, obor působení
a místa pobytu. Tentokrát byly vybírány
především výročí těch osobností, které
stále žijí a mají ke střední Moravě opravdu
blízký vztah.

Knihovna spolu s neziskovou společností EuForAll, o.s., pokračuje v budově na
náměstí Republiky v cyklu besed věnovaných literatuře a umění. Ve čtvrtek 10. ledna v 16:00 hodin se pedagožka Věra Mičková zaměří na stavitelské umění Mayů
a Aztéků.

Zimní radovánky v knihovně

Michal Štípa je jednou z nejvýraznějších osobností současného pohybového divadla nejen u nás, ale i v Evropě
Foto | DP

Dlouholetý první sólista baletu Národního divadla v Praze a Brně Michal
Štípa je od 1. ledna novým uměleckým šéfem baletu Moravského divadla
Olomouc.
Hned po nástupu do funkce ho čeká
tvůrčí výzva – v jeho choreografii a režii vznikne inscenace výpravného romantického baletu Ludwiga Minkuse
Bajadéra. Romantický balet o chrámové tanečnici z exotického prostředí Indie má v Moravském divadle premiéru
22. března 2019. Vedle klasických baletů chce Michal Štípa uvádět v Olomouci
i moderní tituly.
„Rád bych, aby repertoár baletu byl
vyvážený. Budu se snažit nejen o klasické tituly, ale také o moderní a neoklasická díla. Chtěl bych využít svých kontaktů a zvát na tréninky zajímavé baletní
mistry, aby tanečníci měli možnost většího osobního rozvoje,“ zdůraznil Štípa.
Nový umělecký šéf bude usilovat
také o větší zviditelnění souboru ve veřejném prostoru, například pořádáním
workshopů a otevřených zkoušek připravovaných baletních inscenací.  red
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Další setkání s nejmenšími a jejich rodiči proběhne ve středu 9. ledna v 10:00 hodin v budově na náměstí Republiky.
V rámci projektu rozvíjení čtenářské gramotnosti od nejútlejšího věku „S knížkou
do života“ čtenáři společně prožijí zimní
radovánky formou krátké pohádky a dalších aktivit vhodných pro tuto věkovou
skupinu.

Pexesový turnaj

Oddělení pro děti a mládež v budově na
náměstí Republiky zve všechny příznivce
na turnaj v oblíbené hře PEXESO. Nikdo
není předem vyloučen – ve čtvrtek 17. ledna od 14:00 do 17:00 hodin jsou vítány
všechny věkové kategorie.

Grafologie – cesta do hlubin duše

Zda je možné poznat prostřednictvím písma osobnost člověka, odhalit
jeho charakterové vlastnosti, inteligenci
pisatele či si vybrat vhodného partnera
zjistí návštěvníci besedy s grafoložkou
a autorkou řady knih Helenou Veličkovou
ve čtvrtek 24. ledna v 16:30 na pobočce
Jungmannova.

Klub deskových her

Máte rádi deskové hry? Tak právě pro
vás vznikl Klub deskových her. Všechny
fanoušky bez ohledu na věk zve knihovna

WWW.FACEBOOK.COM/STATUTARNI.MESTO.OLOMOUC

Do klubovny budovy na náměstí Republiky mohou přijít všichni, kteří si chtějí porovnat své znalosti, hbitost a rychlý
úsudek s ostatními. Užijí si zábavu s dalšími chytráky pomocí bzučáků a interaktivní videohry Buzz: Světový kvíz. Nikdo se
nemusí bát jazykové bariéry, hra je kompletně v českém znění! Soutěžit mohou
až 4 hráči najednou, v úterý 22. ledna od
16:00 do 18:00 hodin.

VÝSTAVY
David Hořelica – Fotografie

Až do března oživí prostory budovy
na náměstí Republiky kolekce fotografií
vystihující průřez tvorbou Davida Hořelici. Jeho převážně barevné fotografie zachycují portréty i zvětšené snímky
skutečností, jež lidské oko nepostřehne
(makrofotografie).

Hana Martinková – Zblízka

Výstavu makrofotografií květů, listů,
plodů a kůr pořízených v botanické zahradě připravila pobočka Jungmannova. Snímky je možné zhlédnout v období
leden–únor.

František Unzeitig – Fotografické
střípky

Foyer kubistické vily pobočky Brněnská rozzáří dílka amatérského fotografa
Františka Unzeitiga, který se tentokrát
zaměřil na různorodost svých objektů.
Od záběrů vstupních dveří se zajímavě
řešenými klikami přes fotografie parních lokomotiv až po pohledy na zdánlivě nevzhledná zákoutí. Výstava bude
přístupná v půjčovní době pobočky až
do 28. února.

www.kmol.cz
KULTURA | OLOMOUCKÉ LISTY

Srdce pro Olomouc
– příběh muže, který vás překvapí
Známé latinské rčení říká:
„Verba docent, exempla
trahunt.“ Tedy: „Slova poučují,
příklady táhnou.“ Inspirativních
osobností, jejichž život a konání
se tímto výrokem řídily a které
nám zanechaly bohatý odkaz,
není pravda mnoho.



V průběhu času se na ně také mnohdy
pozapomnělo a jejich jména dnes příliš
neznáme. A to i přesto, že se s nimi „potkáváme“ prakticky každodenně. Chcete
důkaz? Kdo v Olomouci by neznal „Rudolfovu alej“, která je už více než 190 let
oblíbeným místem procházek a rodinných
výletů. Když se však místních zeptáme,
po kom nese jméno, kdo a proč ji založil…
bude znát každý správnou odpověď?

Už víte, kdo je onen neznámý?

„Třetí olomoucký arcibiskup Rudolf
Jan pocházel z habsbursko-lotrinského
rodu. Do Olomouce přišel jako 31letý mladý muž plný elánu a vizí. Vedle příkladné péče o arcidiecézi obnovil také zdejší
univerzitu, založil huť ve Vítkovicích,
z níž se posléze staly slavné železárny…
a v Olomouci nechal vytvořit první parkový prostor, jehož slavná alej dodnes nese
jeho jméno,“ představuje v krátkosti svého předchůdce v úřadě dnešní olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.
V letošním uplyne 200 let od jmenování
Rudolfa Jana arcibiskupem olomouckým.
Byl to počátek prosperity a rozkvětu pro
město a celý region. V průběhu následujících měsíců si proto můžete v rámci celé
OLOMOUCKÉ LISTY | KULTURA 

Rudolf Jan Habsburský
pocházel ze šestnácti dětí
a zemřel ve věku 43 let.
Foto | Vienna Museum

řady akcí připomenout tohoto výjimečného muže, na kterého bychom neměli zapomínat a který dokáže inspirovat i v dnešní
době.
„Poznání historie města, v němž žijeme, by mělo být výzvou pro každého. Kdo
nezná dějiny, nepochopí současnost a není
připraven na budoucnost. Rudolf Jan patří
k čelním postavám dějin Olomouce. Městu v mnohém pomohl, zamiloval si ho a cítil se tu doma. O tom svědčí konečně i jeho
přání, aby uložili po jeho smrti srdce do
katedrály sv. Václava. Tak se v roce 1832
také stalo. Jeho srdce je tam dodnes,“ říká
primátor města Mirek Žbánek.
Celý program projektu věnovaného připomínce arcibiskupa Rudolfa Jana bude
uveřejněn na webových stránkách města
Olomouc a Olomouckého arcibiskupství
v polovině měsíce ledna. Úvodní přednáška o životě Rudolfa Jana se bude konat 7. února od 17:00 hodin v Arcidiecézním muzeu Olomouc. Název přednášky
je „Jan Rudolf – muž, jehož srdce bilo pro
Olomouc“. Přednášku povede pan Jindřich Forejt, kurátor jubilejního projektu.


Bob Dylan poprvé
v Olomouci

Bob Dylan, proslulý americký hudebník, zpěvák a skladatel,
nositel Nobelovy ceny
za literaturu, který prodal více než
A
POZVÁNK
125 milionů desek,
představuje poNA
prvé v Olomouci
méně známou část
V ÝSTAVU
své umělecké tvorby,
a sice svá výtvarná díla.



Foto | Gallery of Art Prague

Výstava nazvaná On the Road bude
k vidění v největším výstavním prostoru
Vlastivědného muzea v Olomouci, sále
sv. Kláry, na ploše přesahující 400 m2,
a to od 6. února do 14. dubna. 
red

www.vmo.cz

Josef Kořenek (redakčně upraveno)

www.ado.cz
WWW.OLOMOUC.EU
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Lednová soutěž: Zooinventura
Zvířata a matematika? Že to nejde
dohromady? Jde, a ba co víc jít musí.
V olomoucké zoologické zahradě je třeba
vést pravidelnou evidenci všech zvířat.
A práci sčítacích komisařů si mohou až
do 3. února vyzkoušet i návštěvníci.
Co budou potřebovat? Umět počítat,
někdy i dobrý odhad a samozřejmě notnou dávku štěstí. Zvířata totiž neposedí,
neodpoví, a samotné sčítání tak nemusí
být žádná legrace. Legraci si všichni ale
jistě užijí. V rámci Zooinventury necháváme počítat ta zvířata, která jsou spočitatelná pouhopouhým pohledem. Návštěvníci se tedy nemusí obávat, že by
museli vstupovat přímo do výběhů.
Například u lvů by se počet za osobní
účasti zjišťoval krátce. Speciálně u plameňáků a rybek přejeme, ať se sčítací komisaři doberou správných odpovědí. Na
pokladně zoo postačí vyzvednout hlasovací lístek Zooinventury, na němž budou
veškeré potřebné údaje a soutěžní otázky. Zajímavé ceny pro nejlepší nemohou
chybět. 
red

SOUTĚŽ
V ZOO DO
3. ÚNORA

Sčítání zvířat může být i legrace. Třeba plameňáci jsou neustále v pohybu a dobrat se správných počtů bude oříšek. 

Foto | KB

Výstaviště roztančí
Big Band Felixe Slováčka
Výstaviště Flora Olomouc spolu s Technickými službami Olomouc a Zoo Olomouc Vás
srdečně zve na 6. ročník Plesu mezi květy, tentokrát na téma „Cesta kolem světa“.
K tanci a poslechu bude hrát Big Band Felixe Slováčka a můžete se těšit i na show Dana
Nekonečného či vystoupení Slackshow v podání světového rekordmana Dannyho Menšíka.
Těšíme se na Vás v sobotu 9. února 2019 v pavilonu A Výstaviště Flora Olomouc.

20

WWW.FACEBOOK.COM/STATUTARNI.MESTO.OLOMOUC

VOLNÝ ČAS | OLOMOUCKÉ LISTY

Michal Dlouhý podporuje léčbu závislých v Olomouci
V dnešní době se najde jen málo lidí,
kteří by nikdy neochutnali pivo, víno či
nepoznali chuť cigarety, v životě se o něco
nevsadili nebo si třeba nekoupili los.
Ti šťastnější patří mezi příležitostné či
rekreační uživatele těchto návykových látek a návykového chování. Ti méně šťastní na základě pravidelného nadužívání
a opakováním návykového chování (např.
sportovní sázení) onemocněli chorobou
zvanou závislost, jejíž příznaky jsou přesně popsané v Mezinárodní klasifikaci nemocí. Závislost je nemoc, je nevyléčitelná
a recidivující (má tendenci se vracet).
Adiktologie je obor, který se v současné době studuje na 1. lékařské fakultě
Univerzity Karlovy. Adiktolog je zdravotnický pracovník, nelékař, který se ve spolupráci s psychiatry úzce specializuje na
diagnostiku a léčbu všech typů závislostí.
V České republice je pouze 13 adiktologických ambulancí, které fungují z úhrad
zdravotního pojištění. V Olomouci působí
od roku 2014 jediná adiktologická ambulance, poskytující poradenství a podporu
nejen lidem závislým, ale i ohroženým
vznikem závislosti a rodinným příslušníkům. Celý tým ambulance je tvořen

V listopadu loňského roku uspořádala adiktologická ambulance prevence a léčby závislostí pod záštitou České lékařské komory a ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí v Olomouci seminář pro lékaře, kterého se jako čestný host zúčastnil mimo jiné herec a dabér Michal Dlouhý. Svou přítomností vyjádřil podporu léčby
pacientů s návykovým onemocněním a stal se patronem brožur, které symbolicky pokřtil dětským šampaňským. 
Foto | JB

vystudovanými adiktoložkami, které jsou
zároveň sociálně zdravotní pracovnice,
psycholožkou a lékařkou, což doplňuje
ucelenost služby pro klienty ambulance.
V rámci zlepšení spolupráce se
závislými a jejich blízkými vydaly

pracovnice ambulance za finanční podpory Olomouckého kraje nápomocné
brožury pro léčbu závislostí a pro blízké
závislých. 
Jana Bolková

www.strediskosos.cz

INZERCE

Zastavme utrpení!

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

Spolek za práva zvířat a etické zacházení s nimi
Psí domov pro akutní stavy týraných, handicapovaných, starých
a nechtěných psů... Máte-li zájem o čtyřnohého věrného kamaráda,
neváhejte a kontaktujte tento psí domov.

Hledáme pracovníky na tyto profese:

ZEDNÍK | BETONÁŘ

NEKUPUJTE – ADOPTUJTE

Telefon: 604 310 280
Web: www.oszastavmeutrpeni.g6.cz
E-mail: oszastavmeutrpeni.info@seznam.cz
PEJSKOVÉ JSOU OČKOVANÍ, ODBLEŠENÍ, ODČERVENÍ A KASTROVANÍ

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

BEN
je přes rok starý německý ovčák, zachráněný z kotce
metr × metr a půl, kde živořil od štěněte. Je to velmi
vitální a hravý pes, který potřebuje aktivního člověka,
který by mu dal dostatek pohybu. Miluje aporty, klacky,
vodu, běhání. Dobře vychází s fenkami, psy nemusí. Je
kastrovaný, očkovaný a zdravý.

Náplň práce
• Vyzdívání zdiva ze šamotových cihel /průmyslových
pecí, cementářských linek/
• Odlévání žárobetonu do bednění, torkretace
žárobetonu
Co nabízíme
• Zázemí úspěšné a zavedené firmy na trhu
• Dobré mzdové podmínky odpovídající kvalifikaci
(plat 25 000 až 30 000 Kč)
• Týden dovolené nad rámec ZP, stravné a odměny
dle zásluhy
• Práce montážního typu po České republice
i v zahraničí
• Termín nástupu dle dohody

ROXY
je fenka německého ovčáka, stáří 5 měsíců, byla vyhozená
na ulici se zlomenou nohou, vybitým okem, ustřiženým
kusem ucha, hladová a vyděšená. Po operaci nohy a chvíli
sbližování se z ní stala umazlená fenka. Potřebuje být
s člověkem. Ocenila by, kdyby si ji opatrovníci brali do
práce nebo pracovali home–office. Operaci – následné
vyjmutí šroubů, uhradíme my.

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

OLOMOUCKÉ LISTY | KOMUNITNÍ ŽIVOT 

www.teplotechnadis.cz
WWW.OLOMOUC.EU
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Dejte jim, prosím, šanci na lepší život

Spolek ZASTAVME UTRPENÍ – provoz Psího domova Pod křídly anděla
Nová adresa Psího domova: obec Žerotín, okr. Olomouc
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Tradiční vánoční posezení pro osamělé
a potřebné ve Fontáně i v arcibiskupském paláci
posezení byl velký zájem. Někteří naši
klienti se hlásili už v září. Většina z nich
se tohoto setkání zúčastňuje každoročně
a řada z nich má snahu přivést s sebou
i další zájemce,“ dodal Jan Kučera.

Tradiční večeře i duchovní útěcha

Komunita Sant´Egidio pohostila desítky lidí bez domova v prostorách arcibiskupského paláce v Olomouci. Vánoční atmosféru dokreslovaly svátečně prostřené
stoly, cukroví a slavnostní menu. Členové Komunity se s těmito lidmi setkávají pravidelně v pondělí v ulicích města.
Foto | archiv Komunity Sant´Egidio

Štědrý večer je doba, kterou chce každý člověk prožít s blízkými. Někteří lidé však nemají
nikoho, na koho se mohou obrátit, s kým mohou pobýt. Proto se v prosinci 1990 pracovníci
Střediska SOS rozhodli uspořádat štědrovečerní večeři pro lidi bez rodinného zázemí.
Loni tedy již po devětadvacáté zasedli u slavnostní tabule osamělí a potřební lidé spolu
s pracovníky a dobrovolníky Střediska SOS. Podobnou akci uspořádala 27. prosince
v arcibiskupském paláci Komunita Sant´Egidio.
„Poté, co jsme krátce před Štědrým
dnem s našimi dobrovolníky navštívili
a obdarovali 120 seniorů vánočním balíčkem obsahujícím dárky od našich spoluobčanů, uspořádali jsme štědrovečerní

setkání s osamělými lidmi bez vlastního
rodinného zázemí. Letos opět v restauraci Fontána ve Smetanových sadech,“ uvedl Jan Kučera ze Střediska SOS pro vzájemnou pomoc občanů. „O štědrovečerní

Setkání bylo tradičně štědrovečerní,
stoly zdobilo pečivo i cukroví z cukrárny
a také od dárců z řad spoluobčanů, kteří se rozhodli vyjádřit svou solidaritu
a tímto způsobem se našeho vánočního
setkání vlastně zúčastnili s námi. O duchovní rozměr večera se zasloužil hlavně
bratr kapucín Marian, který promluvil
o významu a smyslu Vánoc. Hudebníci
– obětaví dobrovolníci, zpestřili připravený program. „Společně jsme si všichni
zazpívali vánoční koledy, což umocnilo
sváteční atmosféru. Na závěr si spokojení návštěvníci odnášeli nadílku v podobě
vánočního balíčku, který obsahoval např.
potraviny, šálu, čepici, rukavice a další
dárky. Za pracovníky Střediska SOS ze
srdce děkujeme všem, kteří jakýmkoliv
způsobem přispěli k letošnímu vydařenému vánočnímu setkání,“ poděkoval Jan
Kučera ze Střediska SOS. 
red

www.strediskosos.cz
www.santegidio.cz

Adventní punč s primátorem pomohl Klokánku
50 TISÍC
KORUN
PRO DĚTI

Padesát tisíc korun dostane olomoucký Klokánek díky charitativnímu Punči s primátorem a hejtmanem. Oba v polovině loňského prosince prodávali jedno odpoledne punč na vánočních trzích na Horním náměstí. Výtěžek z prodeje činil 31 809
korun a ze svého ho spolu dorovnali do kulaté částky. Peníze budou sloužit dětem na dojíždění do školy. Při maximální kapacitě může být v olomouckém Klokánku až 16 dětí, v současné době je jich tam umístěno osm. 
Foto | BM
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Děti z mateřské školy Radova
navštívili poníci Justýnka a Leontýnka
Během loňského listopadu se u nás
v MŠ Radova 5, Olomouc uskutečnil
nevšední program pro děti všech
věkových kategorií.
Jednalo se o program s názvem Poníci pro děti do školky jinak. Přijely k nám
paní ošetřovatelky s poníky z Velké
Bystřice.
Nešlo o tři minuty ježdění po vystání
fronty, ale o dvouhodinový program pro
děti. Každá třída si užila své dopoledne
s poníky. Děti se seznámily s pomůckami
na čištění a mohly si zkusit poníka očistit.
Vyzkoušely si poníky povodit a také se na
nich projely.
Po celou dobu byly děti v blízkosti poníků a mohly se s nimi mazlit. Děti se
také dozvěděly, jak se mají v přítomnosti
koní a poníků chovat a čeho se mají vyvarovat. Program se konal v areálu MŠ a na
zahradě, vždy pro jednu třídu, aby byl dodržen individuální přístup k dětem. Děti
byly z poníků nadšené, akci jsme si moc
užili a i ohlasy rodičů byly kladné.


Šárka Konečná, učitelka MŠ
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Aktivní dovolená v srdci Žďárských vrchů
do kopce, nejsou tady strmá stoupání a klesání jako na Šumavě nebo
v Beskydech,“ říká manažerka hotelu Pavla Okounová.
V dosahu jsou přírodní zajímavosti jako Devět skal, Čtyři palice,
Tři studně, Pasecká skála, Perničky. Mezi kulturními památkami je
největším lákadlem poutní místo
Zelená hora, Hlinsko se známým
betlémem nebo hrad Pernštejn.
I v nejbližším okolí jsou zajímavé cíle, jako Japonská zahrada ve
Sněžném nebo zámek a unikátní
muzeum lyžování v Novém Městě
na Moravě.
V zimě jsou Žďárské vrchy rájem
pro příznivce běžek. „Pokud nejsou
velké výkyvy teplot, tak se tady
sníh drží velmi dlouho. Naší velkou
výhodou je ale nedaleká Vysočina
Arena, kde je dostatek sněhu k dispozici celou zimu. Pokud se zrovna nekonají závody, je ve vyhrazených hodinách zdarma přístupná
veřejnosti. Můžete si tady zajezdit
i v době, kdy nikde jinde není sníh,“
vysvětluje Pavla Okounová.
Vyznavači sjezdového lyžování mohou v okolí využít několik

OLOMOUCKÉ LISTY | KOMUNITNÍ ŽIVOT 

sjezdovek – v Novém Městě, Karasíně, Jimramově, Svratce nebo
snowtubing v Zubří.
V hotelu Pavla samozřejmě nechybí lyžárna. Po aktivitách na čerstvém vzduchu můžete naplno využít pohostinnosti hotelu. Třeba
nabrat energii v hotelové restauraci
s vyhlášenou klasickou českou kuchyní nebo se zrelaxovat v sauně.
Pokud ještě nemáte plány na
silvestrovský pobyt, tak vězte, že
v hotelu Pavla chystají velkolepý

večer s hity osmdesátých let,
s tombolou i ohňostrojem.
-red-

KONTAKT
Hotel Pavla
Vlachovice-Sykovec 25E
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: 566 619 245
Mobil: 602 192 992
E-mail: hotelpavla@hotelpavla.cz
Web: www.hotelpavla.cz
WWW.OLOMOUC.EU
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Díky snadné dostupnosti, příznivým cenám a pohostinnosti je
tuzemská dovolená trendem posledních let. Neméně důležitým důvodem je krásná krajina a památky.
To vše najdete také ve Žďárských
vrších na Vysočině. Máme pro vás
i jeden konkrétní tip.
Rodinný hotel Pavla u Nového
Města na Moravě je ideálním místem pro aktivní dovolenou. Nachází v malebné krajině u rybníků Sykovec a Medlov. Na podzim nebo
na jaře si sice koupání neužijete, za
to tady najdete skvělý výchozí bod
pro turistiku a cykloturistiku.
„V okolí jsou krásně upravené
cyklostezky. I když občas musíte

Nepotřebné věci přinesly radost i peníze
Koncem loňského listopadu se v Mateřské
škole Holice uskutečnil charitativní
bazar, organizovaný Rodinným centrem
Heřmánek.
„Od počátku listopadu sem lidé nosili
nepotřebné, ale zachovalé oblečení, boty,
knihy, hračky, domácí potřeby, bižuterii,
tašky atd. Zboží se nasbíralo skutečně
mnoho. Díky velkému zájmu nakupujících a nízkým cenám se podařilo vybrat
10 750 Kč. Zbývajících 20 pytlů oblečení
přijala v rámci Mikulášské sbírky Maltézská pomoc a 10 krabic dětského oblečení putovalo klientkám Poradny pro
ženy a dívky,“ popsala akci Hana Klicperová z RC Heřmánek. Celý výtěžek bazaru byl rozdělen mezi tři rodiny s malými
dětmi nacházející se v nelehké životní
situaci (složitá sociální situace v rodině
s více dětmi, smrt rodiče, závažná nemoc
v rodině).
RC Heřmánek srdečně děkuje jménem svým i jménem obdarovaných rodin
všem, kdo se na charitativním bazaru podíleli zprostředkováním zboží, nákupem
či pomocí. 
red

www.rc-hermanek.cz

Díky charitativnímu bazaru se podařilo rodinnému centru získat více než deset tisíc korun pro tři rodiny v tíživé situaci

Foto | archiv RC Heřmánek
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Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.
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Volejbalistky postoupily do Final Four

Mladá Sigma v Lize
mistrů narazí na Lyon
Dorostenci olomoucké Sigmy narazí na jaře v prvním vyřazovacím kole
UEFA Youth League na Olympique
Lyon. O další postup budou hrát v únoru
a jediný duel bude hostit olomoucký Andrův stadion. Hrát by se mělo ve středu
20. února.

ANDRŮV STADION
STŘEDA 20. ÚNORA

Volejbalistky otočily čtvrtfinále Českého poháru a přes Liberec postoupily do Final Four 

S přetěžkým úkolem odjížděly volejbalistky Univerzity Palackého Olomouc
k odvetě čtvrtfinále Českého poháru,
která se hrála v Liberci. Vedoucí tým aktuálního pořadí potřeboval na palubovce
druhé Dukly smazat ztrátu 1:3 z úvodního pohárového klání na Hané a následně
ještě uspět v případném zlatém setu. To
se ale vysokoškolačkám podařilo dokonale – po výhře 3:0 a demolici Liberce
15:2 v dodatečném tiebreaku jsou opět
mezi nejlepší pohárovou čtyřkou.
První dva sety odvetného utkání byly
po celý jejich průběh v režii Hanaček.
Hrály pozorně a vyvarovaly se chyb,
které je tolik trápily v nedělním pohárovém střetnutí proti Dukle před vlastním
publikem. Jako klíčová se ukázala třetí
sada, v níž Liberec zpočátku vedl, poté
se skóre přelévalo ze strany na stranu,

Foto | VK UP Olomouc

aby koncovka patřila znovu hostujícím
volejbalistkám. Ty po výhře 3:0 následně
dokonale využily mizerného rozpoložení
soupeřek, ve zlatém setu se pasovaly do
hlavní role a dokonaly postupový přemet
po unikátním výsledku 15:2.
„Hráli jsme dnes tak zodpovědně, jak
jsme museli, abychom po nepříznivém
výsledku z domácího utkání postoupili.
Byl to naprosto koncentrovaný výkon, za
který chci holkám poděkovat. Bylo vidět,
že se tým stmelil a směřoval jednoznačně
za cílem, kterým byl postup,“ nešetřil superlativy po skvělém obratu v sérii kouč
Univerzity Palackého Jiří Teplý.
Final Four Českého poháru volejbalistek, v němž nebude chybět ani olomoucký tým, se uskuteční 2. a 3. února 2019
v Brně, pořadatelem je tamní VK Královo
Pole. 
red

Fotbalisté si účast v soutěži vybojovali mistrovským titulem v domácí soutěži. Na cestě Evropou dokázali porazit
slovinský Maribor a izraelské Maccabi
Tel Aviv.
Lyon postoupil do jarní fáze z druhé
části soutěž, která kopírovala základní
skupiny seniorské ligy mistrů. V základní skupině F skončil Lyon na druhém
místě za německým Hoffenheimem,
který postoupil přímo do osmifinále. Za
francouzským celkem skončil Manchester City a Šachtar Doněck. Finálový turnaj čtyř nejlepších se bude konat v dubnu ve Švýcarsku. 
deš

Obliba florbalu v Olomouci narůstá
Florbal v Olomouci patří mezi nejmladší sporty, ale i přes krátkou
dobu (založeno v roce 2001) si vydobyl pevné místo na české sportovní
mapě.
Florbalový klub FBS Olomouc sdružuje více než 400 členů všech
věkových kategorií a patří mezi deset největších v republice, hraje nejvyšší soutěž žen a v polovině ledna spolupořádá v Olomouci další prestižní podnik – finále Poháru České pojišťovny. Vedení Českého florbalu
dalo olomouckým opět důvěru k pořadatelství další prestižní sportovní
akce. Za poslední 3 roky je to již podruhé (2016 – Euro Floorbal Tour
žen, 2019 – finále poháru České pojišťovny).
„Dokazuje to, že na střední Moravě má florbal své fanoušky a také
že dokážeme uspořádat podnik stejně kvalitně jako Ostrava nebo Brno.
Jedná se o 2 finálové zápasy, kdy se rozhodne, kdo získá pohár mezi
muži a ženami,“ popsal finálové zápasy prezident FBS Olomouc Martin
Reimer. Bude to poprvé, kdy bude Olomouc mít možnost vidět naživo
nejlepší týmy mužské superligy. Obě utkání se odehrají ve SH Univerzity Palackého, která prošla částečnou rekonstrukcí. Finálová utkání
proběhnou v úterý 15. ledna 2019 (od 17:00 ženy, od 20:00 muži).  red

www.fbsolmouc.cz
OLOMOUCKÉ LISTY | SPORT 
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85. výročí atletiky v Olomouci, 3. část: léta 1989–2018
Po sametové revoluci došlo i v olomouckém
atletickém klubu k zásadním změnám.
V roce 1990 byly zrušeny sportovní třídy
na ZŠ Heyrovského a po navrácení budovy
TJ Lokomotiva původnímu majiteli přišli
atleti také o své zázemí. Domov nalezli
v nově dostavěné atletické hale, kde kromě
tréninkových prostor byly zřízeny i šatny,
kanceláře a sociální zařízení. V těchto
letech byl do funkce předsedy klubu zvolen
Miroslav Hrabal, který tuto funkci zastává
až do současnosti. Jeho přínos olomoucké
atletice je nezměrný a i díky němu patří
olomoucký klub k české atletické špičce.
V roce 1989 bylo založeno družstvo žen,
které se postupně probojovalo do vyšších
soutěží, a v roce 1994 atletky pod vedením
Pavla Čecháka postoupily až do 1. národní ligy. Tehdy na sebe začaly upozorňovat mladé atletky, jako například Andrea
Boklažuková, pozdější reprezentantka
a účastnice mistrovství Evropy, nebo vynikající běžkyně Petra Drajzajtlová-Kamínková. Pomalu se začínali prosazovat také
mladí talenti, jako Miroslava Hrabalová,
Marian Dvořák, Pavel Rada a David Uhlíř,
kteří svými výkony patřili k nejlepším atletům v České republice.

Katastrofální záplavy
pomohly atletům k novému stadionu

V roce 1997 postihly Olomouc záplavy,
které zničily téměř celý atletický stadion.
Za významné podpory statutárního města
Olomouc byla v létě 1998 zahájena rekonstrukce a 8. května 1999 byl slavnostně
otevřen nový atletický stadion s umělým
povrchem. Tyto nové podmínky a systematická práce s mládeží přináší v následujících letech ovoce v podobě medailových
úspěchů jednotlivců i družstev na mistrovstvích ČR. Družstvo juniorů přivezlo po
dlouhé době z MČR do Olomouce bronzové medaile. V roce 2000 vybojovali starší
žáci pod vedením Jany Trnečkové zlato
na MČR. V závěru sezóny 2002 získalo
družstvo starších žáků stříbrné medaile
na MČR a děvčata z Gymnázia Čajkovského zvítězila v republikovém finále Středoškolského poháru. Následující rok družstvo žáků opět přivezlo z MČR stříbrné
medaile. Stejný úspěch zaznamenali také
dorostenci, kteří další rok svoje výkony ještě zlepšili a na domácí půdě vybojovali na
MČR po dlouhých 30 letech zlato. V těchto
letech za Olomouc začal také závodit Dalibor Hon, budoucí ambasador Hanácké
laťky, jehož osobním maximem ve skoku
vysokém je úctyhodných 221 cm. Dalšího významného úspěchu dosáhla Petra
Kamínková (Drajzajtlová), která přivezla
v roce 2002 z mistrovství ČR hned tři tituly a splnila účastnický limit na mistrovství
světa v půlmaratonu.
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Významnými podporovateli atletického klubu je město Olomouc i Olomoucký kraj

V roce 2006 se po Zdenkovi Rakowském stává dalším profesionálním trenérem sportovních tříd David Uhlíř a mezi
mládeží se objevují budoucí reprezentanti
České republiky, jako například koulaři
Petr Novotný a Ladislav Prášil, sprinter
Michal Lehnert, který společně s Pavlou
Hřivnovou startovali na MEJ. Na Horním
náměstí byl uspořádán 1. ročník Hanácké
laťky, dnes již oblíbené výškařské exhibice,
a ve stejném roce také Eva Kacanu zvítězila
ve vrhu koulí na mistrovství světa tělesně
postižených sportovců a v roce 2008 dovršila své úspěchy ziskem zlaté paralympijské medaile. Na podzim roku 2009 byla
zahájena výstavba nové budovy s bezbariérovým sociálním zázemím a tělocvičnou,
určené hlavně stále se rozrůstající skupině handicapovaných atletů. To zároveň
umožnilo uspořádat v Olomouci nejen
MČR handicapovaných atletů, ale i MS
vozíčkářů a tělesně postižených sportovců
do 23 let. Ve stejném roce získali olomoučtí atleti na MČR jednotlivců dorostenecké
a juniorské kategorie 15 medailí, což pro
klub znamenalo zatím nejúspěšnější mistrovství v počtu získaných medailí. Mezi
úspěšné svěřence na tomto mistrovství patřili budoucí reprezentanti Ladislav Prášil,
Martin Novák a Michaela Kučerová a také
budoucí fotbalový reprezentant Tomáš
Kalas.

Mladí atleti jsou
nadějí olomouckého klubu

Rok 2011 se nesl ve znamení velké podpory atletické mládeže. Pro mladé atlety
z přípravek byla založena Zlatá dětská liga,
ve které dodnes ti nejmladší sportovci bojují o čokoládový poklad. Dále olomoucký
klub uspořádal V. Hry letní olympiády dětí
a mládeže, kde i olomoučtí atleti získali
několik medailí. Za zmínku rozhodně stojí Adam Röder, který dominoval žákovské
kategorii ziskem 4 medailí. Poctivá práce
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s olomouckou mládeží nesla ovoce i v dalších letech. Žákyně Barbora Zatloukalová
a Natálie Durčáková vytvořily nové české
rekordy a zúčastnily se MS do 17 let.
V roce 2012 družstvo žákyň vybojovalo na domácí půdě zlaté medaile a stejně
dobře si vedlo družstvo dorostenců. V roce
2014 zvítězili na MČR a vytvořili národní
žákovský rekord ve štafetě 4× 60 m starší
žáci Vychodil, Látal, Konečný a Nastoupil.
O rok později zvítězil na MČR ve vrhu koulí
žák Jakub Héža, který v dalším roce startoval na MS do 17 let a díky skvělé trenérské
práci Viktora Znojila patří k nadějím olomoucké atletiky. Významným historickým
mezníkem je v tomto roce postup družstva
mužů do nejvyšší národní soutěže. Na domácí půdě se poté konalo MČR družstev
dorostenců, kde olomoucké družstvo opět
vybojovalo titul mistrů ČR. V roce 2016 je
ve Smetanových sadech pořádán jubilejní
50. ročník Olomoucké dvacítky v chůzi, a to
za aktivní účasti zakladatelů Aloise Lajčíka, Jaroslava Bráblíka, Jaroslava Poláka
a také Václava Dostalíka, vítěze prvního
a aktivního účastníka všech ročníků. Mezi
závodníky byl také Rosťa Kovář, stříbrný
z Evropských veteránských her.
Roky 2017 a 2018 patřily k nejúspěšnějším v celé historii klubu, a to od nejmladších přes dospělé bojující v extralize
až po handicapované sportovce. Příslibem je zejména starší žactvo, které se na
MČR v roce 2018 stalo nejúspěšnějším
atletickým klubem České republiky. Rok
2018 byl i díky podpoře statutárního
města Olomouc završen dokončením rekonstrukce atletického stadionu, který
bude ve dnech 28.–30. 6. 2019 hostit mistrovství České republiky mládeže, kde zajisté potvrdíme naši skvělou práci s dětmi
a mládeží.


Drahoslav Dočkal

www.atletikaolomouc.cz
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Hendikepovaní střelci dovezli
medaile ze světového poháru

Holice má nové hřiště
s umělým povrchem

Česká reprezentace tělesně
handicapovaných střelců, tvořená
z členů SK TPS Olomouc, dovezla ze
světového poháru Chäteauroux 2018 dvě
bronzové medaile a „kvotaplac“ na letní
paralympijské hry Tokio 2020.
Reprezentační tým střelby ČR odjel
do Francie na světový pohár ve střelbě
do francouského městečka Chäteauroux,
kde se přidělovalo celkem 17 slotů, tzv.
kvotaplaců, na LPH 2020.
České barvy ve Francii reprezentovalo 5 střelců – Jakub Kosek, Tomáš Pešek,
Vladimír Marčan, František Konečný
a Vladimír Hriadel. Vynikající výsledek
se podařilo vybojovat Tomáši Peškovi
v disciplíně P1/vzduchová pistole 60 ran
na 10 m, když vystřílel ve finále 3. místo
a přivezl domů bronz.
Čeští reprezentanti přidali ještě jeden
cenný kov do sbírky českých barev, když
vybojovali 3. místo v soutěži týmů v disciplíně P5/standardní vzduchová pistole
40 ran na 10 m. Do týmové soutěže nastoupili Jakub Kosek, Vladimír Marčan

Tým českých střelců – Tomáš Pešek, druhý zleva, bude startovat na letní paralympiádě v Tokiu
Foto | VM

a Tomáš Pešek. Ten získal i čtvrté místo
v disciplíně P4/libovolná pistole 60 ran
na 50 m a s 538 body ustanovil nový
český rekord. Po Vladimíru Marčanovi,
který byl v roce 2008 historicky prvním
českým reprezentantem na LPH, se tak
Tomáš Pešek po dlouhých 12 letech stává druhým Čechem, který bude na LPH
startovat. 
red

V areálu 1. HFK Olomouc proběhlo slavnostní otevření hřiště s umělým
povrchem třetí generace za účasti zástupců statutárního města Olomouce,
Olomouckého kraje, MŠMT, Fotbalové
asociace ČR a dalších hostů. „Jde o nejlepší plochu s umělou trávou v Olomouckém kraji,“ prohlásil předseda Řídící
komise pro Moravu FAČR Pavel Nezval.
Využívána bude především k tréninku celé struktury mládežnických družstev 1. HFK Olomouc, ale také dospělých
a široké veřejnosti. Celý projekt rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým
povrchem byl spolufinancován statutárním městem Olomouc, Olomouckým
krajem a MŠMT. 
deš
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Směnárna
Palác s.r.o.

MALOOBCHOD, PRODEJ:
PVC Vinylové podlahy lepené
Click systém, Gerflor, Floor Forever, Tarkett,
Fatra, Forbo, I.V.C.
PŘÍRODNÍ LINOLEUM Marmoleum, aj.
KORKOVÉ PODLAHY a obklady
PLOVOUCÍ PODLAHY laminátové i dřevěné
KOBERCE zátěžové i bytové
PARKETY dřevěné
PALUBKOVÉ PODLAHY smrk, borovice, dub, aj.

RV1802740/01

SMĚNÁRNA PALÁC s.r.o.

RV1802529/01
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OZNÁMENÍ O HROMADNÉ PLATBĚ
(určeno Magistrátu města Olomouce, odbor ekonomický, oddělení místních poplatků)
Oznamovatel: jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu**:
…………………………………………………………………………………………………..………………….………
telefon: …………………………………………

e-mail: …………………………………………………………..

Oznamuji, že dne ………………… byla provedena platba ve výši ………………… Kč
							
□
bezhotovostně převodem z účtu číslo ……………………………………………
□
bezhotovostně poštovní poukázkou ……………………………………………
*Variabilní symbol platby:
*Specifický symbol platby:

				

1337
………………………………….. (rodné číslo oznamovatele)

Pokud byla platba provedena i za oznamovatele – poplatníka, musí být níže uveden spolu s ostatními osobami.
Platba obsahuje úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňovaní komunálních odpadů na území města Olomouce za tyto osoby:
Jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu**		

Datum narození

Částka

1. ………………………………………………….

..……………..……

..……… Kč

2. ………………………………………………….

..………………..…

..……… Kč

3. ………………………………………………….

..…………………..

..……… Kč

4. ………………………………………………….

..……………..……

..……… Kč

5. ………………………………………………….

..………………..…

..……… Kč

6. ………………………………………………….

..…………………..

..……… Kč

7. ………………………………………………….

..………..…………

..……… Kč

8. ………………………………………………….

..…………..………

..……… Kč

9. ………………………………………………….

..……………..……

..……… Kč

10. ………………………………………………….

..……………..……

..……… Kč

V Olomouci dne .…………………………………..

Podpis oznamovatele ……..…………..………………..

* Povinné údaje platby!
** Adresa trvalého pobytu je nepovinným údajem, pro přesnou identifikaci doporučujeme vyplnit.
Doporučujeme nechat si potvrdit převzetí tiskopisu na vámi donesenou kopii.

PORADNA | STÁTNÍ SVÁTKY V ROCE 2019
Datum

Den v týdnu

Svátek

Datum

Den v týdnu

Svátek

1. 1. 2019

Úterý

Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok

17. 11. 2019

Neděle

Den boje za svobodu a demokracii

19. 4. 2019

Pátek

Velký pátek

24. 12. 2019

Úterý

Štědrý den

22. 4. 2019

Pondělí

Velikonoční pondělí

25. 12. 2019

Středa

1. svátek vánoční

26. 12. 2019

Čtvrtek

2. svátek vánoční

1. 5. 2019

Středa

Svátek práce

8. 5. 2019

Středa

Den vítězství

5. 7. 2019

Pátek

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. 7. 2019

Sobota

Den upálení mistra Jana Husa

28. 9. 2019

Sobota

Den české státnosti

28. 10. 2019

Pondělí

Den vzniku samostatného Československa
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31. 12. 2019
Úterý
Silvestr – není svátek ani volno
Zavřené obchody ve dnech zvýrazněných červeným písmem
Pololetní prázdniny – pátek 1. února 2019
Jarní prázdniny Olomouc – 11. až 17. března 2019
Velikonoční prázdniny – čtvrtek 18. a pátek 19. dubna 2019
Letní prázdniny – od soboty 29. června do neděle 1. září 2019
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD | PORADNA | OLOMOUCKÉ LISTY

Poplatek za komunální odpad
ve statutárním městě Olomouci v roce 2019
Od 2. 1. 2019 je zahájen výběr poplatku
za komunální odpad pro rok 2019.
Oddělení místních poplatků, odbor ekonomický MMOL, které provádí správu tohoto poplatku, je umístěno na adrese Palackého 14, Olomouc. Jde o budovu NAMIRO, kde v přízemí v hale jsou umístěny pokladny poplatku za komunální odpad, k dispozici je vyvolávací zařízení, které koriguje přístup poplatníků
k jednotlivým pokladnám. Oddělení (kromě pokladen) je umístěno v třetím
nadzemním podlaží budovy NAMIRO.
Poplatek je možno zaplatit i na hlavní pokladně magistrátu v budově Hynaisova 10 a budově NAMIRO. Od 1. 1. 2019 platí vyhláška č. 5/2018, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Olomouce (dále jen
„vyhláška“).
Výše poplatku na poplatníka pro rok 2019: 660 Kč.
Termín splatnosti poplatku: nejpozději do 31. 5. 2019.
Poplatek pro rok 2019 je povinna uhradit fyzická osoba:
1. s trvalým pobytem v Olomouci,
2. cizinec, kterému byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na
dobu delší než 90 dnů a je hlášen v Olomouci,
3. cizinec, který pobývá na území Olomouce přechodně po dobu delší
3 měsíců,
4. cizinec, kterému byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího
dočasnou ochranu cizinců a pobývá na území Olomouce.
Další skupinou poplatníků poplatku jsou fyzické osoby, které mají na území
města Olomouce ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Tato skupina poplatníků je od placení poplatku v roce 2019 osvobozena, ale tito poplatníci
jsou povinni splnit ohlašovací povinnost, pokud ji nesplnili již v předchozím období či došlo k její změně či zániku. K ohlašovací povinnosti vydal správce daně
formulář, který je k dispozici na www.olomouc.eu.
Ohlašovací povinnost:
• do 15 dnů ohlásit vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti,
• poplatník je povinen ohlásit jméno, příjmení, místo pobytu, případně
adresu pro doručování a údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové
povinnosti,
• vlastník stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je povinen
ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby, případně parcelní číslo
pozemku, na kterém je stavba umístěna,
• vlastník bytu, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,
je povinen také ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby (případně
parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem), ve které
se byt nachází, a číslo bytu, případně jeho umístění v budově.
Osvobození a úlevy od poplatku dle vyhlášky,
které není nutno oznamovat ani dokládat:
• poplatníci narození v roce 1939 a starší,
• poplatníci narození v roce 2019,
• poplatníci narození od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2018 – platí poplatek ve výši
50 %, tedy roční poplatek činní 330 Kč,
• poplatníci, kteří mají na území města Olomouce ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
Osvobození od poplatku dle zákona či vyhlášky,
které je nutno oznámit a doložit:
• osoba umístěná do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského
zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu
nebo smlouvy,
• osoba umístěná do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na
základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
OLOMOUCKÉ LISTY | POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 

• osoba umístěná v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
• osoba umístěná ve vyšetřovací vazbě a výkonu trestu,
• čtvrté a každé další dítě ve společné domácnosti, kdy se společně posuzují ty děti, které v daném kalendářním roce nedovrší 16 let,
• poplatník, který je v příslušném kalendářním roce hlášen k pobytu na
území města Olomouce na adrese Nábřeží nebo Blahoslavova, a poplatník, který v příslušném kalendářním roce žije ve společné domácnosti
s tímto poplatníkem,
• poplatník, který v příslušném kalendářním roce užívá bytovou jednotku
na adrese Nábřeží nebo Blahoslavova, Olomouc na základě platné
nájemní smlouvy, a poplatník, který v příslušném kalendářním roce žije
ve společné domácnosti s tímto poplatníkem.
Tito poplatníci jsou povinni osvobození od poplatku oznámit a doložit doklady do 31. 5. 2019. Podrobnosti o osvobození lze získat na www.olomouc.eu.
Způsob úhrady poplatku:
• poštovní poukázkou, která je k dispozici na oddělení místních poplatků,
Palackého 14, budova NAMIRO (i na vrátnici radnice),
• hotově či kartou v úřední dny na pokladnách oddělení místních poplatků, Palackého 14, hala budovy NAMIRO,
• hotově či kartou na hlavní pokladně magistrátu, Hynaisova 10 a Palackého 14
• na detašovaných pracovištích MMOL v jednotlivých městských částech
od 1. 2. 2019,
• převodem z účtu.
Pro bezhotovostní platbu je nutné vyplnit č. ú. 19-1801731369/0800, variabilní symbol 1337 a jako specifický symbol celé rodné číslo bez lomítka (př.: je-li
rodné číslo 160313/351, je třeba uvést do specifického symbolu číslo 160313351).
Rodné číslo do specifického symbolu je nutné uvést i při platbě složenkou. Neuvedení správného variabilního a specifického symbolu může mít za následek pozdní či nepřesné identifikování platby. Při platbě v hotovosti je
nutné uvést své jméno, trvalé bydliště a rodné číslo. Platbu lze provést za více
osob současně prostřednictvím společného zástupce, např. člena rodiny, vlastníka domu nebo správce objektu (dále jen plátce poplatku).
Povinností plátce poplatku, který provedl platbu bankovním převodem nebo poštovní poukázkou za více osob, je sdělit nejpozději do
15 dnů ode dne splatnosti poplatku správci poplatku údaje potřebné
k identifikaci platby, a to jméno, příjmení a datum narození osob, za něž byl
poplatek touto platbou hrazen, a dále datum úhrady, variabilní a specifický
symbol příslušné platby. K podávání oznámení vydal správce poplatku formulář (viz níže). Oznámení je také možno provést prostřednictvím elektronického
formuláře, který vyplníte a odešlete správci poplatku. Formulář je k dispozici na
www.olomouc.eu. Po odeslání elektronického formuláře obdržíte potvrzení
o jeho přĳetí na vámi zadaný e-mail (potvrzení slouží jako doklad, že jste oznámení odeslali) a můžete si oznámení vytisknout.
Zpráva pro příjemce na poštovní poukázce nebo na příkazu k úhradě bankou nenahrazuje povinnost podat oznámení o hromadné platbě
správci poplatku.
Za děti a nesvéprávné osoby zajišťují platbu jejich zákonní nebo ustanovení
zástupci, většinou rodiče. Platbu však mohou provést i další osoby.
Přeplatek na poplatku:
• přeplatek se vrací dle zákona pouze na písemnou žádost poplatníka,
a pokud je vyšší než 100 Kč,
• přeplatek v případě úmrtí poplatníka je součástí dědického řízení a je
nutno nárok uplatnit u notáře.
Další informace:
Více informací poskytnou pracovníci oddělení místních poplatků, Palackého 14, Olomouc, osobně v úředních dnech pondělí, středa 8–12 hod.
a 13–17 hod. a úterý, čtvrtek 8–12 hod. a 13–15:30 hod. nebo telefonicky na číslech 588 488 617–621, 588 488 611–612. Informace týkající se odvozu, třídění
odpadů nebo odpadových nádob vám poskytne Magistrát města Olomouce,
odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, telefon 588 488 335.
WWW.OLOMOUC.EU
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KŘÍŽOVKA O CENY

V tajence najdete druhou část citátu německého básníka, prozaika, dramatika, historika umění a uměleckého kritika Johanna Wolfganga Goetheho: Člověk je bohatý tím,….
Vylosovanému úspěšnému luštiteli zašleme knihu „Nezlomný“ spisovatelky Hany Hindrákové, která popisuje silný skutečný příběh z afrického prostředí.
Tajenku křížovky zasílejte do 21. ledna 2019 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: bolesti, strachu, vzdoru. Vylosovaným výhercem je: František Vlček z Olomouce.
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.

SUDOKU PRO ZÁBAVU

INZERTNÍ MANAŽEŘI

JANA JURÁKOVÁ 		
Telefon: 773 617 353, e-mail: jurakova@regvyd.cz
ANNA BAŽANTOVÁ		
Telefon: 774 411 168, e-mail: bazantova@regvyd.cz
MARGITA ŠUTOVSKÁ
Telefon: 604 447 457, e-mail: sutovska@regvyd.cz
MICHAL NOVÁK 		
Telefon: 739 724 774, e-mail: novak@regvyd.cz
Uzávěrka 21. 1. 2019, distribuce 4. 2. 2019.

NAPIŠTE NÁM
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.
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REAKCE ČTENÁŘE
Dovolte mi reagovat na článek zastupitelky MUDr. Marcely Škvařilové zveřejněný v Olomouckých listech 12/2018. Nevím, zda
paní MUDr. Škvařilová pracovala v některé z komisí městské části, a hovoří tedy z vlastní zkušenosti, nebo jen z doslechu. Článek
jako celek je dle mého názoru neobjektivní a působí dosti negativně.
Pracuji v KMČ již přes dvacet roků, na svou práci jsem hrdá a musím říci, že podmínky KMČ se postupem času výrazně zlepšily.
Dovolte mi pár příkladů.
V minulém volebním období Rada města přidělila každé KMČ garanta z řad náměstků primátora. Toto výrazně zlepšilo komunikaci mezi KMČ a Radou SMOl. Garant za naši městskou část se účastnil veřejných schůzí, navštěvoval kulturní akce a hlavně
s ním bylo možno operativně řešit připomínky občanů. Díky tomu je Rada města o problémech naší městské části výrazně lépe
informována.
Významně se zlepšila podpora pracovníků odboru vnějších vztahů komisím městských částí.
KMČ mají k dispozici, byť účelově vázaných, 450 tis. Kč na opravy a kulturní akce. Na jaké projekty KMČ prostředky využije je
v podstatě na rozhodnutí členů KMČ. Je pravdou, že každá KMČ by vyšší částku jistě uvítala.
Co velmi ráda zmíním, je výrazný posun v komunikaci a vstřícnosti nejen s vedoucími odborů MMOl, ale také s odbornými pracovníky na úrovni referentů. Právě tito poskytují KMČ odborné rady a pomoc. Tedy pravda, jsou i negativní příklady, těch je ale
minimum.
Jsem přesvědčena, že KMČ je zcela jistě pojítkem mezi občany a vedením města. Vyžaduje si to ale aktivitu z obou stran. Jsem si
také jistá, že Radu města zajímá, jaké jsou v jednotlivých městských částech problémy, a je její snahou tyto problémy řešit. Alespoň
v minulém volebním období tomu tak bylo. Nedomnívám se také, že v současném uspořádaní komise potřebují větší kompetence.
O tom je ale možno vést diskusi.
V čem s paní zastupitelkou souhlasím a o co také již delší dobu naše KMČ usiluje, je transparentní diskuse s občany o požadovaných investičních akcích. Dnes totiž občané nemají žádnou jistotu, kdy a jaké investiční akce se budou v jejich městské části v daném
volebním období realizovat. Čteme o protipovodňových opatřeních, o tramvajové trati, novém depu atd. Toto jsou stamilionové investiční akce. Občany, především ve vzdálenějších městských částech, ale trápí i menší investice jako přechod ke školce, chodník na
hřbitov, parkovací místa atd. Tyto investice jsou v řádu statisíců nebo několika milionů, ale občany to trápí stejně jako „velké“ investice. Myslím si, že by se Rada města měla s každou KMČ sejít a probrat požadavky městských částí a sdělit občanům, jaké investice
v daném volebním období bude město v té které městské části realizovat. Toto je podle mých zkušeností to, co občané očekávají.
Je tedy jistě o čem diskutovat, pokud jsou ale členové KMČ aktivní a nepřistupují k práci formálně, mohou i za stávajících
podmínek vykonat pro občany a svou městskou část spoustu dobré práce.

Milena Černohouzová – členka KMČ Nedvězí
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PODŘÍZENÝ VKLAD
Rádi se potkáme na naší pobočce,
nebo přijedeme za vámi.

NEY spořitelní družstvo
Salmův palác
Horní náměstí 1
779 00 Olomouc
Tel.: 778 112 110
E-mail: olomouc@ney.cz

s garantovanou sazbou

6 % p.a.
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RV1802791/01

Jsme česká finanční instituce, založená roku 1999,
pod plným dohledem České národní banky.

INZERCE

Nastartujte rok 2019 s Hyundai!

Získejte vůz
s nedostižnými kvalitami
a štědrým TURBO zvýhodněním.
Výprodej skladových zásob

VŠESTRANNĚ LEPŠÍ volba.

Hyundai Tucson – kombinovaná spotřeba: 4,7–7,9 l/100 km, emise CO2: 123–180 g/km; Hyundai KONA – kombinovaná spotřeba 5,2–6,7 l/100 km, emise CO2:
117–153 g/km; Hyundai i30 fastback – kombinovaná spotřeba: 5,2–5,7 l/100km, emise CO2: 120–134 g/km; Hyundai ix20 – kombinovaná spotřeba: 6,5–6,9 l/100
km, CO2: 149–159 g/km; Hyundai i20 – kombinovaná spotřeba: 4,8–5,7 l/100 km, CO2: 109–136 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.

RV1802785/01

Horimex cars s.r.o.
Týnecká 53, 779 00 Olomouc
+420 774 740 848 / www.horimexcars.hyundai.cz

RV1802698/05

ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO ROKU 2019
VÁM PŘEJE
TÝM
REGIONÁLNÍHO VYDAVATELSTVÍ

