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Nezapomeňte do 31. května uhradit
poplatek za komunální odpad v roce 2019
• Pro rok 2019 je zachována výše základní sazby poplatku za komunální odpad
660 Kč na poplatníka.
• Poplatníci narození od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2018 – platí poplatek ve výši 330 Kč.
• Platby za komunální odpad neplatí obyvatelé narození v roce 1939 a starší a děti
narozené v roce 2019. Osvobozeni od platby jsou i majitelé nemovitostí na území
města, ve kterých není k pobytu hlášena žádná osoba.
• Osvobození od poplatku, které je nutno oznámit a doložit správci daně
do 31. 5. 2019, jsou k dispozici na www.olomouc.eu.
Poplatek lze zaplatit v úředních hodinách hotově či platební kartou na pokladně budovy NAMIRO,
Palackého 14 a Hynaisova 10, Olomouc, nebo na detašovaných pracovištích magistrátu.
Bezhotovostním převodem či poštovní poukázkou na účet 19-1801731369/0800,
var. symbol=1337, spec. symbol=rodné číslo.
K oznámení hromadné platby je možno využít elektronický formulář na stránkách www.olomouc.eu.
Podrobné informace jsou na webu www.olomouc.eu, případně na oddělení místních poplatků, na
telefonních číslech 588 488 617–621, 588 488 611–612, popř. mobil 734 681 304, 734 690 596,
734 690 567, 733 593 991.
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INZERCE

MATRACE
HARMONIE SPÁNKU
KVALITNÍ ČESKÉ MATRACE
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Vážení čtenáři,
milí Olomoučané,
právě držíte v rukou další vydání vašeho oblíbeného časopisu. Dovolím si krátce
shrnout, o čem se dozvíte, pokud budete
pokračovat v jeho čtení.
Jako téma jsme pro vás připravili informace o kulturním dění v našem městě.
Co se připravuje pro rok 2019, co si o kultuře myslí zastupitelé a jaký názor má
nový kompetentní náměstek primátora
Pavel Hekela? Čtěte.
Přátelé nejen hokeje jistě zpozorní při
zprávě, že po dlouhé době se zimnímu stadionu rýsuje nová budoucnost, a to že se
promění v multifunkční halu. Radost budou mít také senioři nad šedesát pět let.
Od léta budou mít městskou hromadnou
dopravu v našem městě zdarma.
Také se dozvíte, že Olomouc hledá nového hlavního architekta. Co může fungování hlavního architekta přinést městu
a jeho obyvatelům? Odpověď najdete na
dalších stranách časopisu.
Myslím si, že radost udělalo vedení města hasičským sborům v Černovíře
a Radíkově, které převzaly dva nové, speciálně upravené automobily v celkové
hodnotě 2,7 milionu korun.
Dočtete se, že Tříkrálová sbírka je viditelným důkazem, že lidem není lhostejný osud bližních. Díky štědrosti dárců činí
výtěžek sbírky v olomouckém děkanátu
rekordních 1 823 628 korun.
Také píšeme, že po několika pokusech oživit tradici masopustu přichází letos v centru města poprvé ke slovu
Olomoucké masopustní veselí. A taky že
Olomoucký půlmaraton letos oslaví desáté narozeniny.
Jsem přesvědčena, že najdete v Olomouckých listech informace, které potřebujete a které vás zaujmou. Přeji hezký
únor a fajn čtení.

Radka Štědrá

tisková mluvčí

WWW.OLOMOUC.EU
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VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Pořadatelé kulturních akcí na
území města nebo umělecké
organizace každoročně žádají
statutární město Olomouc
o dotace pro kulturu.

Dobrovolní hasiči dostali nové vozy

Žádosti o podporu hodnotí
nejdříve oddělení kultury
magistrátu a poté Kulturní komise
Rady města Olomouce, která
své návrhy postupuje radním.
Podporu do výše 50 tisíc korun
schvaluje rada města, nad 50 tisíc
korun musí částku schválit
zastupitelstvo.
V letošním roce rozhoduje město
o rekordních 174 žádostech
o dotaci v oblasti kultury (vloni
142 žádostí), na které požadují
jejich pořadatelé souhrnně
26,5 milionu korun.
Celková částka projektů, které
žádají město o podporu, dosahuje
výše 126,7 milionu korun.
V rozpočtu města na letošní rok
je vyčleněna částka na dotace
pro kulturu ve výši 14,5 milionu
korun. V loňském roce podpořilo
město kulturní projekty ve výši
11,3 milionu korun.
Moravské divadlo Olomouc
dostává na svůj provoz
příspěvek od města ve výši
123,5 milionu korun, Moravská
filharmonie Olomouc letos čerpá
59,4 milionu korun.
Město na pořádání vlastních
akcí, jako jsou Svátky města, Dny
evropského dědictví, Velikonoce
a další, počítá v rozpočtu
s částkou 6,12 milionu korun.
Na kulturu v Olomouci letos půjde
203,52 milionu korun, zhruba
o pět milionů korun více než loni.
www.olomouc.eu

POZVÁNKA
Pozvánka na jednání městského
zastupitelstva
V pondělí 4. března 2019 proběhne jednání
Zastupitelstva města Olomouce. Jednání
se bude konat od 9:00 hodin ve velkém
zasedacím sále magistrátu v Hynaisově
ulici 10. Program a materiály jsou k dispozici na
www.olomouc.eu, tamtéž bude možné v den
konání sledovat také online přenos.
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Nové vozy dostaly jména Anička a Evička. Sloužit budou hasičům k přepravě na místo zásahu s technikou a případně k evakuaci obyvatel. 

Hasičské sbory v Černovíře a Radíkově
převzaly hned po Novém roce vítané
novoroční dárky. Dva nové, speciálně
upravené automobily v celkové hodnotě
2,7 milionu korun jim předali primátor
Mirek Žbánek a jeho náměstek Martin
Major. Vozy dostaly při následném křtu
jména Anička a Evička.
„Průměrné stáří vozového parku olomouckých dobrovolných hasičů je čtrnáct
let, nároky na technické parametry vozidel přitom stále rostou. Chceme se proto
intenzivně věnovat podpoře modernizace
vozového parku, kterou si pro svou důležitou práci naši dobrovolní hasiči zaslouží,“ řekl primátor Žbánek. Hasičům
i Olomoučanům popřál, ať s novými vozy
musí vyjíždět co nejméně často. „Město
potřebuje ochranu hasičů a hasiči zase
potřebují naši podporu,“ dodal náměstek
Martin Major. „Nejde jen o vozidla, ale
i o další vybavení a samozřejmě i o objekty zbrojnic, které se snažíme buď modernizovat, nebo stavět nové.“

Vozy zaplatilo město, kraj i stát

Foto: 2x BM

chtěli získat nové možnosti podpory pro
olomoucké dobrovolné hasiče,“ doplnil
primátor Žbánek.
V minulých letech byla dokončena
stavba nové zbrojnice pro SDH Topolany za 9 milionů korun a SDH Droždín
a SDH Lošov se dočkaly významných rekonstrukcí zbrojnic. Vloni město nakoupilo hasičům nové vybavení za 800 tisíc
korun.
V letošním roce je naplánován nákup
dalších dvou nových automobilů pro
jednotky v Droždíně a Holici a velitelské
vozidlo pro SDH Chválkovice. Vedle toho
se letos dočkají olomoučtí hasiči i otevření nové zbrojnice ve Chválkovicích. Její
stavba vyjde přibližně na 15 milionů korun, přičemž dotace z IROP představuje
90 procent, zbylých 10 procent nákladů
bude město hradit ze svého rozpočtu.
Současně je v rozpočtu města alokována částka 2,8 milionu korun na pořízení
hasičské cisterny v případě, že radnice
uspěje s žádostí a získá dotaci ze strany
Hasičského záchranného sboru České republiky. 
red

Náklady na pořízení dvou vozů Ford
Transit se speciální vestavbou dosáhly
2,7 milionu korun. Městu se podařilo získat dotaci z Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve výši 900 tisíc korun,
Olomoucký kraj přispěl částkou 200 tisíc
korun a zbytek ve výši 1,6 milionu zaplatilo město.
Za poslední čtyři roky financovalo
město ve prospěch dobrovolných hasičů
investiční akce za zhruba 27 milionů korun. Z dotací se podařilo získat částku ve
výši dvaceti milionů.
V tomto trendu bychom rádi pokračovali i ve stávajícím volebním období.
Již nyní mohu prozradit, že zvažujeme
další dotační programy, kterými bychom
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Olomoučané vzpomněli na Jana Palacha
Padesát let od okamžiku, kdy se na
Václavském náměstí upálil Jan Palach,
si jeho oběť připomněli lidé v Olomouci.
Improvizované pietní místo vzniklo
u podloubí radnice okolo kovové plastiky
Milana Poliána, symbolizující význam
Palachova činu.
Vzpomínky na Jana Palacha se zúčastnil primátor Olomouce Mirek Žbánek a náměstek primátora Pavel Hekela.
V jejich proslovech zazněl jak respekt
k významu Palachovy oběti, tak i výzva
k mravní pevnosti dnešní společnosti.
„Student Jan Palach se rozhodl obětovat
svůj život, aby udělal lepšími životy druhých. Nerozhodl se tak snad proto, že by
pohrdal darem života, právě naopak. Věřil v ideál svobody a demokracie a byl přesvědčen o tom, že odpovědnost za životy
druhých převyšuje hodnotu života vlastního. Právě proto, aby pomohl druhým,
svůj vlastní život tak krutým způsobem
odevzdal,“ řekl primátor Žbánek. Dodal,
že navzdory pesimistům, zpochybňujícím praktický význam jeho oběti, znamenal čin Jana Palacha po dvacet let naději
pro občany nesvobodné země.
Promluvou se k pietní akci před stylově nasvícenou radnicí připojil také

Historická radnice nasvícená v barvách trikolory a portrét nad podloubím symbolicky připomněli padesát let od okamžiku, kdy se na Václavském náměstí v Praze
upálil Jan Palach. K improvizovanému pietnímu místu přicházely desítky lidí zapalovat svíčky a zapisovaly se také do speciální pamětní knihy v informačním centru.
Jako poslední připomínka činu Jana Palacha se v sobotu 19. ledna v 15:30 hodin, kdy byl prohlášen za mrtvého, rozezněly kostelní zvony ve městě. 
Foto | BM

arcibiskup olomoucký a metropolita
moravský Jan Graubner. „Oběť Jana Palacha připomíná význam mravní roviny
naší existence. Problémem dneška je to,

že mnoho lidí podléhá lenosti a pohodlnosti a narůstá nechuť poctivě přemýšlet
o světě kolem nás,“ zdůraznil arcibiskup
Graubner.
red

INZERCE

SLEVA
NA VŠECHNY
MODELY ŠKODA

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA:
3,9-7,1 l/100 km, 96-162 g/km

* 25 000 Kč sleva za protiúčet nebo šrotaci
jakéhokoliv vozu, 25 000 Kč sleva za financování
vozu úvěrem od VWFS
** Prodloužená záruka 5 let/do 100 000 km
na celý vůz
Auto Hegr 188x130mm.indd 1
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
Auto Hégr, a. s., provozovna Olomouc
Hněvotínská 658/54a
Tel.: 585 758 321, e-mail: prodej@auto-hegr.cz
www.auto-hegr.cz
RV1900173/01

› Sleva za vůz na protiúčet až 50 000 Kč*
› Záruka 5 let ZDARMA**

25.01.19 12:05
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Při protipovodňových opatřeních
se výrazně promění i okolní ulice

Zadávací řízení na veřejnou zakázku
„Protipovodňová opatření II. B etapa související investice“ připravuje město
Olomouc.
V rámci těchto souvisejících investic se
změní podoba chodníků a silnic v ulicích
Blahoslavova a Nábřeží, přibude cyklostezka na levém břehu řeky Moravy a náročné
rekonstrukce a přeložky čekají inženýrské
sítě včetně lamp veřejného osvětlení. Navíc

Opravu
čekají ulice
Blahoslavova
a Nábřeží. Podél
řeky vznikne
i cyklostezka.

bude zbourána i lávka přes Bystřici mezi
kasárnami 9. května a ulicí Kavaleristů.
Protipovodňová opatření v centru
Olomouce znamenají nejen proměnu koryta řeky a dvou velkých mostů na hlavních komunikacích, ale i řadu relativně
menších, ale přitom stále velmi významných investic,“ uvedl investiční náměstek primátora Martin Major. „Na rozdíl
od samotné ochrany před povodněmi,
kterou realizuje podnik Povodí Moravy,

budou tyto související investice hrazeny
z rozpočtu města.“
Přípravu zadávacího řízení na tuto
velkou zakázku vzala na pondělním jednání na vědomí Rada města Olomouce.
Současně stanovila členy komise, která bude posuzovat a hodnotit nabídky
dodavatelů.
Celková hodnota připravované veřejné
zakázky je více než 45,5 milionu korun
včetně DPH. 
red

Semafory s novým signálním plánem vytížené křižovatce pomohly
Vyřešit kritickou situaci na křižovatce
Žižkova náměstí s Masarykovou třídou
a ulicí 17. listopadu. Tento úkol zadal primátor Mirek Žbánek pracovníkům odboru dopravy a územního rozvoje olomouckého magistrátu. Křižovatka se totiž po
změně organizace dopravy v souvislosti
s protipovodňovými opatřeními stala
v některých úsecích pracovního dne takřka neprůjezdnou.
Původní signální plány na semaforech
působily ještě horší průjezdnost křižovatky, po prvních zkušenostech proto policie
doporučila semafory úplně vypnout. Před
křižovatkou ale i nadále vznikaly v ranní
i odpolední dopravní špičce nekonečné
fronty aut a problém měli i chodci, kteří
se nemohli dostat na druhou stranu ulice
nebo naopak hodně riskantním přecházením komplikovali situaci řidičům.
Odborníci proto na základě požadavku
radnice vypracovali pro problematickou
křižovatku jiný způsob řízení provozu.
Změnily se signální plány, světelná signalizace dostala nový výkonnější řadič, přibyly některé signální skupiny, jako například doplňkové zelené šipky. Hladšímu
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Křižovatka na Žižkově náměstí byla nebezpečná nejen pro řidiče, ale především pro chodce, kteří měli problém dostat se na tramvajový ostrůvek.

průběhu dopravy pomáhají i nové detekce na příjezdových komunikacích před
křižovatkou.
Situace se po spuštění semaforů v novém provozu zklidnila, ubylo
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Foto | AJ

dopravních komplikací a ustaly i stížnosti řidičů. Do standardního stavu
se ovšem zdejší provoz dostane až po
zprůjezdnění původní trasy přes most
v Komenského ulici. 
red
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Pro seniory nad šedesát pět let
bude od léta MHD zdarma

Cestování tramvajemi a autobusy
v Olomouci bude pro seniory od 65 let
zdarma. Bezplatně se senioři svezou už letos
v létě. Novinka začne platit od 1. července
a k jejímu využívání bude stačit prokázat věk
osobním dokladem.
„Úpravou tarifní politiky MHD naplňujeme naši vizi dostupné veřejné dopravy
ve městě. Bezplatnou MHD pro seniory
od 65 let zavádíme jako úplnou novinku.
Chceme tím podpořit využívání hromadné dopravy a zároveň finančně vypomoci
seniorům ke zlepšení kvality života. Jsem
přesvědčen, že se to u bezpečné, komfortní a udržitelné formy veřejné dopravy vyplatí,“ odůvodňuje rozhodnutí primátor
Mirek Žbánek.
Jedinou podmínkou pro bezplatné cestování bude prokázání věku předložením
osobního dokladu. Bezplatné cestování

seniorů v MHD bude radnice dopravnímu
podniku finančně kompenzovat v rámci plateb za zajištění provozu autobusů
a tramvají.
Dosud platí, že seniorům nad 70 let stačí
k celoročnímu cestování dvacetikorunový
kupon a senioři nad 65 let mohou využít
slevu 50 procent z běžného časového jízdného. Zcela zdarma olomouckou MHD
jezdí děti do 6 let. Základní jízdenka na
MHD v Olomouci stojí 14 korun. Měsíční
jízdenka přijde na 350 korun a čtvrtletní
stojí 900 korun.
Samotnému zavedení bezplatné přepravy pro cestující 65+ musí nyní předcházet
nové nařízení o stanovení maximálních
cen jízdného v MHD na území statutárního města Olomouce s účinností od 1. července a zapracování nově zavedené přepravy s Koordinátorem IDSOK do Tarifu
IDSOK s platností od stejného data.
red

Komise městských částí pracují v novém složení a s navýšeným rozpočtem.

První jednání radních
s komisemi se uskuteční
v pondělí 11. února
v 16:00 hodin.
Radní už při jejich jmenování přislíbili, že se budou intenzivně zajímat o jejich
činnost a budou nápomocni při řešení
problémů městských částí.
„Slíbil jsem, že budeme daleko více
naslouchat problémům občanů, že
OLOMOUCKÉ LISTY | AKTUALITY 

budeme vysvětlovat své kroky a rozhodnutí. Proto na společné jednání s KMČ
zveme i veřejnost,“ uvedl primátor Mirek
Žbánek.
První jednání radních s komisemi se
uskuteční v pondělí 11. února v 16:00 hodin v sále hasičské zbrojnice v Černovíře.
Jednat budou společně s KMČ Černovír
a Klášterní Hradisko, Lazce a Chomoutov.
Občané, kteří nejsou členy zmíněných komisí, ale mají zájem
o účast na jednání, se mohou přihlásit v termínu do 8. února na adrese
daniela.hornakova@olomouc.eu.
Počet však může být z kapacitních důvodů omezen.
Děkujeme za pochopení. 
red
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Zimnímu stadionu se rýsuje nová
budoucnost – promění se v multifunkční halu
Olomoucký zimní stadion je na pokraji
životnosti a místní mu už neřeknou jinak
než Plecharéna. Rada města proto na svém
jednání v polovině ledna zaúkolovala
primátora Mirka Žbánka, aby ustavil
pracovní skupinu, která připraví investiční
záměr včetně harmonogramu dalších kroků
pro vznik nové víceúčelové haly.
O přeměně olomouckého zimního stadionu už jednal primátor s premiérem Andrejem Babišem i s vládním zmocněncem
pro sport Milanem Hniličkou.
Projekt nové haly připravil olomoucký
architekt Robert Štefka už v roce 2012.
Právě tento podklad posloužil i pro prezentaci projektu premiérovi na lednové
schůzce. „Hala by měla vzniknout v Hynaisově ulici místo stávajícího zimního
stadionu a zcela využít scelené území po-

””

O podobných
projektech uvažuje
například Brno nebo
Jihlava. V Olomouci jsme
však s přípravou nejdále.
zemků. Budoucí návrh počítá i se vznikem
nové malé haly a parkovacím domem,“
informoval premiéra Babiše primátor Mirek Žbánek. Sloužit by měla hlavně hokeji
a dalším sportům, fungovat by ale mohla
i jako koncertní sál. „O podobných projektech uvažuje například Brno nebo Jihlava.
V Olomouci jsme však s přípravou nejdále,
ujistil mě premiér,“ doplnil primátor Žbánek s tím, že by se nová hala mohla zařadit
k prestižním projektům na úrovni celé ČR.

Návrh nového zimního stadionu počítá i s úpravou okolí a vybudováním parkovacího domu. 

Projekt je připraven,
řeší se spolufinancování

S plánem na novou halu se obeznámil
také vládní zmocněnec pro sport Milan
Hnilička a potvrdil, že nová hala už figuruje v seznamu projektů zařazených do
Národního investičního plánu. Podmínkou uskutečnění projektu je vícezdrojové
financování. Aktuálně proto diskutujeme
nad podobou finanční účasti státu, města
a kraje. Projekt musíme pečlivě připravit,
abychom obstáli a splnili všechna kritéria,
která budou nastavena v dotačním titulu,“
oznámil radním primátor Žbánek.
Město bude muset vyřešit vhodnou
etapizaci stavby a jeho rozvojovou budoucnost, ale také podmínky správy

Na lednové schůzce kromě zimního stadionu diskutoval primátor s premiérem i další projekty zahrnuté do Národního investičního plánu z oblasti dopravy a odpadového hospodářství, které budou zároveň figurovat v připravovaném dlouhodobém investičním plánu města. 
Foto | úřad vlády

8

WWW.FACEBOOK.COM/STATUTARNI.MESTO.OLOMOUC

Foto | A2 Architekti s.r.o.

a provozu nové haly. Projekt bude znamenat i vyvolané investice, jako je zajištění parkování a úprava veřejného prostoru, které si bude muset město zajistit
samo.

Stav objektu je v kritickém stavu,
je třeba zamezit chátrání

Prioritou vedení města je nyní zastavit
chátrání zimního stadionu a zachránit ledovou plochu v Olomouci. Jednou z aktuálních priorit je oprava střechy. „Ta může
být využita i pro novou halu, pokud by se
zvedla do roviny na úrovni třetího patra
nové haly,“ poznamenal na jednání rady
architekt Robert Štefka. Jeho projekt počítá se stávajícím rozsahem ledové plochy
a současných tribun. Celkový provoz multifunkční haly je rozdělen na technickou
a diváckou část. Hlavní vstup dvoranou by
byl na úrovni prvního patra.
„Malá hala se v našem projektu nekryje
s dnešní stopou, je posunutá blíž strojovně
i velké hale,“ popsal dále architekt radním
svůj projekt. V malé hale počítá například s průhlednými mantinely. Vlastní
zázemí by měl mít v novém objektu každý
typ a třída hokeje, od „áčka“ po juniory.
K tomu by byly navíc tělocvična a fit studio a především malá hala by byla zázemím i pro letní aktivity či indoor dětské
hřiště jako doplněk k plaveckému bazénu.
Budoucí parkovací dům by se pak s halou
propojil i v jednotlivých patrech.
Pokud vše dobře půjde, lze odhadovat,
že stavební povolení by nová hala na místě
dnešního zimního stadionu mohla získat
v řádu měsíců. 
red
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Kultura v Olomouci je na vysoké úrovni,
připravujeme její koncepci do budoucna
Olomouc je historickým městem – barokní perlou Moravy,
a také městem, s bohatým kulturním životem. Program několika
divadelních scén, filharmonie, muzeí a galerií doplňují
různé festivaly, koncerty pod širým nebem, jarmarky
a další kulturní akce v centru i na
okraji města.
Jakým směrem se bude kulturní život v Olomouci rozvíjet
a jaké ambice má město na poli
kultury, jsme se ptali náměstka primátora Pavla Hekely. Ve
své kompetenci má kromě kultury také městskou zeleň, komise městských částí a společnost Výstaviště Flora Olomouc.
I když je v politice nováčkem,
v oblasti kultury je uznávaným
odborníkem. Řadu let vedl Český rozhlas Olomouc a Moravské
divadlo.
Jak vypadá v současné
době řízení kultury
v Olomouci? Jak se může
město podílet na dalším
rozvoji kulturních aktivit?
Při radě města pracuje kulturní komise. Ta je poradním
a iniciativním orgánem a vyjadřuje se k provozu městských
kulturních organizací a získává
peníze z městského rozpočtu pro
kulturu. Já jsem dal nově této komisi maximální pravomoci, co
se týče grantové politiky a udílení grantů. Očekávám, že komise
vypracuje co nejspravedlivější a validní systém hodnocení kulturních projektů a uchazeči o finanční či jinou podporu města
budou mít možnost své projekty kvalitně odprezentovat.
Budu usilovat i o to, aby u vybraných individuálních projektů dosáhli žadatelé víceleté podpory. Protože třeba pro soukromá divadla je důležité, aby umělci věděli, s jakými prostředky
mohou počítat v delším časovém horizontu, protože od toho se
odvíjí náročnost dramaturgického plánu, počet hostů, účinkujících, výprava, výbava atd.
Je vhodné, aby komise zasahovala do podoby
kulturních akcí ve městě?
Kulturní komise by určitě měla mít nějakou možnost, jak
do kulturního žití ve městě zasahovat. Dosud byl kulturní program ve městě čistě v režii pořadatelů a nejsem si jistý, zda je
to správně. Kulturní komise by měla mít vliv přinejmenším na
doprovodný program významných akcí, kterými se Olomouc
prezentuje navenek v oblasti cestovního ruchu a marketingu.
Protože pokud se něčím prezentujeme a snažíme se dostat do
republikového povědomí, tak by to nemělo být pouze na nájemci nebo pořadateli akce.
Jakým směrem se tedy bude kultura v Olomouci
ubírat?
V tuto chvíli pracuje kulturní komise na základě nějakého
odborného, ale i politického klíče. Chci proto jmenovat nový
poradní orgán z řad profesionálů, kteří se kultuře v Olomouci
OLOMOUCKÉ LISTY | ROZHOVOR 

dlouhodobě věnují, jsou aktéry a hybateli kulturního života ve
městě anebo kulturu přímo řídí. Chci dosáhnout toho, aby tato
pracovní skupina vypracovala koncepci kultury statutárního
města Olomouce. Protože taková koncepce, bohužel k mému
údivu, neexistuje. Nejsou daná pravidla, není koncepce kultury, a proto se často přetahujeme o finance. Nechci to s pravidly přehánět, protože umění je záležitost velmi proměnlivá a živá, a nechci nikoho svazovat, ale jakmile nastavíme
nějaká pravidla, tak vím, že se nám bude lépe spolupracovat
a lépe mluvit o spolufinancování různých projektů. A právě tento poradní orgán bude mít vliv na další směřování kulturního života Olomouce.
Dalším úkolem by měla být i koordinace aktivit
– nechci, aby magistrát říkal, kdo má co dělat. Ale
můžeme pomoci k tomu, aby zásadní akce
a počiny se nekřížily a aby si třeba
i pomáhaly. Abychom se i podporovali v možnostech a byli
vzájemně vstřícnější, než jsme
byli doposud. Pokud se to povede, bude to posun v možnostech
kulturní sféry v Olomouci, protože Olomouc má v tomto skutečně obrovský potenciál.
Ve své kompetenci máte
i komise městských částí –
tam putuje letos více peněz.
Budou vědět, jak s nimi
naložit?
Doteď měly KMČ možnost
rozhodovat o přidělených penězích v poněkud omezeném režimu. Nyní chceme, aby komise dostaly mnohem větší prostor
i prostředky k estetizaci veřejného prostranství. Je to samozřejmě široký pojem, ale může být velmi přínosné, když o tváři
svého města budou rozhodovat sami občané.
Bude město pokračovat v obnově zeleně?
V poslední době slyším z mnoha stran protesty proti kácení
stromů. Na spoustě míst nás dohání věk a zdravotní stav
stromů. Laik nevidí stav kořenů a choroby dřevin – odborníci
ale mnohdy nemohou takové stromy ve vegetaci ponechat.
Připravujeme novou koncepci městské zeleně, která by měla
velmi významným způsobem proměnit Olomouc. Budeme
navazovat na to, co je připraveno, ale chystáme třeba i další
pasportizaci zeleně, která usnadní rozhodování o nutných
následujících krocích. Musíme si uvědomit, že i když nás v této
oblasti čekají velké investice, v budoucnu se nám rozhodně
vrátí.
Mgr. Pavel Hekela
Narodil se v Prostějově, ale školní léta absolvoval už v Olomouci. Po maturitě na
Hejčíně a studiích na pražské DAMU pracoval jako herec, moderátor, divadelní
režisér u nás i v zahraničí. Působil jako ředitel Českého rozhlasu Olomouc
a posledních pět let byl ředitelem Moravského divadla Olomouc. Jako náměstek
primátora má v kompetenci kulturu, městskou zeleň a odpadové hospodářství,
komise městských částí a detašovaných pracovišť, Moravské divadlo Olomouc
a Moravskou filharmonii Olomouc. Je ženatý, má dvě děti, dvě vnoučata a dva psy.
OPRAVA - V Olomouckých listech 1/2019 bylo na této straně omylem uvedeno „parkovací dům v Sokolské ulici“.
Správně mělo být „v Koželužské ulici“.
WWW.OLOMOUC.EU
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KALENDÁŘ LETOŠNÍCH VYBRANÝCH AKCÍ V OLOMOUCI
Jeden svět – 21. ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských
právech. www.jedensvet.cz
1.–4. 4.
Prix Bohemia Radio – 35. ročník Mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby.
www.prixbohemia.rozhlas.cz
duben
Paschalia Olomucensia – 7. ročník festivalu, výstavy, divadlo, koncerty, čtení z bible.
www.paschaliaolomucensia.cz
18. 4.
Brány památek dokořán – Vila Primavesi – zpřístupnění vily, květinová výzdoba, komentované prohlídky, doprovodný program. www.branypamatekdokoran.olomouc.eu
20. 4. – 1. 5. Ekologické dny – 29. ročník festivalu ekojarmark, kulturní program, výstavy, besedy
a přednášky. www.slunakov.cz
21. 4.
Olomoucké Velikonoce – oslavy velikonočních svátků, hanácký folklór, velikonoční
farmářský trh a řemeslný jarmark.
27.–28. 4.
Tvarůžkové slavnosti – akce spojená s ochutnávkou tvarůžkových specialit,
doprovodný folklorní program, prezentace minipivovarů.
25.–28. 4.
Flora Olomouc, jarní etapa – www.flora-ol.cz
23.–28. 4.
Academia Film Olomouc – 54. mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů.
www.afo.cz
7. 5.
Olomoucký majáles Univerzity Palackého. www.majalesolomouc.cz
16.–26. 5.
Dvořákova Olomouc – 18. ročník mezinárodního hudebního festivalu. www.mfo.cz
16.–26. 5.
Divadelní Flora – 23. ročník mezinárodního divadelního festivalu.
www.divadelniflora.cz
17. 5.
Olomoucká muzejní noc – 6. ročník společné akce olomouckých muzeí, galerií
a kulturních institucí, noční prohlídky expozic. www.olomouckamuzejninoc.cz
28. 5. – 2. 6. Svátky písní – 47. ročník mezinárodního festivalu pěveckých sborů.
www.festamusicale.com
30. 5.
Cena města Olomouce za rok 2018 – 22. ročník ocenění významných osobností
města, 10. ročník udělování Ceny za počin roku. www.cenamesta.cz
31. 5. – 2. 6. Svátky města Olomouce – tradiční historické oslavy města, průvod ke cti sv. Pavlíny,
koncerty & divadla, řemeslný jarmark a hry. svatkymesta.olomouc.eu
1. 6. – 30. 9. Sculpture Line – 2. ročník mezinárodního sochařského festivalu v Olomouci.
www.sculptureline.cz
1.– 2. 6.
Garden Food Festival – 5. ročník gastronomického festivalu.
www.gardenfoodfestival.cz
15. 6.
Olomoucký 1/2maraton – 10. ročník největší sportovní události v Olomouci,
sportovní veletrh. www.runczech.com
2. 6.– 1. 9.
Promenádní koncerty ve Smetanových sadech – pravidelné nedělní koncerty
u Fontány. promenadnikoncerty.olomouc.eu
červenec/srpen Noční muzicírování pod renesanční lodžií – každou sobotu od 21:00, tradiční cyklus
večerník komorních koncertů. www.nocnimuzicirovani.olomouc.eu
červenec/srpen Olomoucké kulturní prázdniny – multižánrový prázdninový festival oživující centrum
města koncerty, divadelními představeními a výstavami.
www.olomouckekulturniprazdniny.cz
7.–28. 7.
Olomoucké barokní slavnosti – 6. ročník letního festivalu barokní opery a dalších
doprovodných akcí, formou palácových slavností. baroko.olomouc.eu
červenec
Colores Flamencos – 11. ročník mezinárodního festivalu flamenca a španělské kultury.
www.flamencool.cz
30.–31. 8.
Mezinárodní festival vojenských dechových hudeb – přehlídka dechových
vojenských hudeb
2.–8. 9.
Dny evropského dědictví – dny otevřených památek, koncerty & divadla,
komentované prohlídky a vycházky. ded.olomouc.eu
4.–8. 9.
Olomoucké Lafayettovské slavnosti – 6. ročník divadelního festivalu her Jana
Sulovského o olomouckých osobnostech v autentických historických kulisách
ded.olomouc.eu
9.–15. 9.
Street Art Festival – 12. ročník graffiti exhibice a výstavy graffiti umění v centru města
s mezinárodní účastí graffiti a streetart umělců. www.streetart-festival.cz
5.–19. 9.
Mezinárodní varhanní festival – 51. ročník festivalu varhanní hudby. www.mfo.cz
22. 9.–19. 10. Podzimní festival duchovní hudby – 26. ročník festivalu duchovní hudby
17. 11.
Den boje za svobodu a demokracii – 30. výročí sametové revoluce.
www.olomouc.eu
listopad/prosinec Baroko & Opera Schrattenbach – 22. ročník festivalu staré barokní hudby a soudobé
hudby. www.ensembledamian.com
24. 11. – 23. 12. Olomoucké Vánoce – tradiční vánoční trhy, Mikulášská nadílka, kulturní a doprovodný
program. www.vanocnitrhy.eu
prosinec
Přehlídka animovaného filmu – 18. ročník festivalu filmové animace a současného
umění. www.pifpaf.cz
březen

www.tourism.olomouc.eu
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O Olomouci se právem hovoří jako o městě kultury. Kromě
programu stálých divadelních scén, řady galerií, muzeí a kin
se ve městě koná nespočet akcí přímo v ulicích, na náměstích
a v parcích. Hybatelem kulturního života je nejen přímo město,
které zaštiťuje svoje příspěvkové organizace, ale na jeho podobě
se podílejí i další profesionální a amatérské spolky a v neposlední
řadě také Univerzita Palackého.
Olomouc vždy patřila mezi významná královská města
v českých zemích. Díky výhodné poloze, starobylé univerzitě,
duchovním, kulturním a řemeslným tradicím byla po dlouhá
staletí přirozeným centrem Moravy, které lákalo umělce, vzdělance a obchodníky.
Město je zřizovatelem profesionální divadelní scény a filharmonie. Moravské divadlo je stálou divadelní scénou už od roku
1920, kdy v dnešní budově na Horním náměstí navázalo na
devadesát let starou historii německého městského divadla.
Sousední Moravská filharmonie zase patří k nejstarším symfonickým orchestrům v České republice a mimořádně rozsáhlý
repertoár hraje už více než padesát let. Ve městě působí ale další
nezávislá, alternativní a studentská divadla, která se do kulturního života ve městě aktivně zapojují. „Obrovské množství
kulturních akcí se koná během roku v centru města na Horním
náměstí. Naší snahou do budoucna je vyvést kulturní život i na
periferii. Skvělé aktivity se totiž objevují v parcích a mimo centrum, jsou třeba v úrovni studentského života a veřejnost o nich
málo ví. Budeme se snažit vytvořit podmínky pro rozvoj i neoficiálního umění jako například street art,“ přiblížil myšlenky
směřování kultury náměstek primátora Pavel Hekela.
Při loňské reorganizaci magistrátu došlo ke zřízení samostatného odboru kultury, čímž nové vedení města potvrdilo,
TÉMA | OLOMOUCKÉ LISTY

Olomouc žije
bohatým kulturním
životem. K tradičním
akcím přibude řada
novinek
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že mu na kultuře záleží. „Jde nám společně o to, aby kultura
v Olomouci přinášela radost jak Olomoučanům, tak i návštěvníkům města. Proto se snažíme, aby nabídka byla pestrá, dokázala oslovovat různé cílové skupiny a také aby byla rozložena do
celého roku a na více míst ve městě,“ uvedla Lucie Rozbořilová
z oddělení kultury.

Úspěšné kulturní akce budou
pokračovat a nadále se rozvíjet

Různé divadelní a filmové festivaly, slavnosti a akce mají
v olomouckém kulturním kalendáři pevně dané místo a bohatou historii. Přesto se každým rokem snaží pořadatelé připravit něco nového, co danou akci posune kupředu. „Kultura
ve městě a její podpora, to je velice široký pojem. Dlouhodobě
se snažíme podporovat jak kulturní akce, které oživují centrum
města, tak i kulturní dění v okrajových částech města. Pokud
jde o centrum Olomouce, zejména v letních měsících bych rád
podporoval například pouliční umění, které dodává životu ve
městě esprit a provozuje se všude ve světě. Musíme pracovat
na nastavení takových podmínek, aby dobří umělci měli zájem
svou kvalitní uměleckou produkci v Olomouci předvádět. Také
se snažíme podporovat žánrově rozmanité a nápadité akce. Pokud jde o okrajové části města, kulturní dění dokáže podporovat i komunitní soužití, což je určitě žádoucí,“ vysvětlil Radim
Schubert, vedoucí oddělení kultury.

Diváci jsou stále náročnější
a chtějí si kulturu užívat

Kromě tradičních akcí, jakými jsou například letošní zahájení turistické sezony Tvarůžkovým festivalem,
Svátky města či promenádní koncerty a muzicírování na
OLOMOUCKÉ LISTY | TÉMA 

TŘI OTÁZKY PRO...
...Roberta Runtáka, předsedu Kulturní komise Rady města
Olomouce.
Co je vlastně úkolem
kulturní komise?
Kulturní komise je jako i další
odborné komise poradním a iniciačním orgánem rady města.
Hraje zásadní úlohu v grantové
kulturní politice, kdy radě předkládá návrh rozdělení finančních
prostředků. Navrhuje rovněž jména nových ulic a plní
další role v kulturním životě města. Byl bych rád, kdyby
se během mého působení obvyklá náplň činnosti komise
rozšířila, například aktivním zapojením do tvorby kulturní koncepce města. Je však třeba mít na paměti, že komise
nemá pravomoci rozhodovací, nýbrž pouze poradní.
V jakém časovém horizontu představí komise
nový systém hodnocení?
Momentálně rozhodujeme o podaných žádostech, avšak
jsme v časovém tlaku, neboť stanovisko komise musíme
odevzdat radě nejpozději 15. 2. Systém hodnocení byl
stanoven již při vypsání grantů, tak jej musíme dodržet,
byť ho nepovažujeme za šťastný. Velkým posunem oproti
minulosti je snaha o maximální transparentnost rozhodování, což se projevuje i tím, že všechny žádosti o dotace
nad 200 000 Kč budeme posuzovat na základě prezentací
projektů, kterým mohou být kromě členů komise přítomni
i občané města. Další pozitivní změny i nový systém hodnocení připravíme na příští období.
Jakých změn v oblasti kultury chcete dosáhnout
v čele komise?
Kulturní komise je kolektivní orgán, čili nezáleží zdaleka jen na mně. Navíc máme omezené pravomoci a spíše
poradní funkci. Já osobně chci prosadit zejména omezení
vlivu politiků na kulturu. Dotace se nesmí rozdělovat podle toho, kdo s kým kamarádí. Musí se přidělovat transparentně a na základě předem daných kritérií. Rovněž bych
chtěl, aby rada města doporučení komise maximálně respektovala. To se v minulosti nedělo. Budu moc rád, když
kulturní život ve městě bude bohatý a rozmanitý. Rovněž
bych chtěl prosadit více výtvarného umění ve veřejném
prostoru.

radnici nebo veřejností oblíbené Dny evropského dědictví, chystá město několik nových kulturních akcí. „Často
se říká, že nejen diváci, ale i návštěvníci města jsou při výběru kulturních pořadů nevyzpytatelní. Nabídka, kterou
připravujeme, je nejen programově pestrá, ale co do výběru i bohatá. Přesto je smyslem naší práce přinášet další
nové a nové nápady v podobě kulturních projektů i nejrůznějších akcí k oživení města, z nichž by si měl vybrat každý. Kultura je živý organismus, stále se vyvíjí a my tomu vývoji musíme citlivě asistovat a podporovat to dobré. A nové
výzvy, ty jsou pro nás prioritou,“ dodává Vladimír Hrabal
z oddělení kultury. Příprava některých důležitých akcí trvá
i řadu měsíců. „Na podzim si budeme připomínat významné
výročí – třicet let od sametové revoluce. Město proto připravuje důstojné připomenutí této politické změny. Vše je zatím
ve fázi příprav, ale řada dalších kulturních akcí má konkrétní
a zajímavý program,“ doplnil primátor Mirek Žbánek.  red
WWW.OLOMOUC.EU
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Anketa zastupitelských klubů

Chtěli byste něco změnit na kultuře ve městě?
Karel Konečný
ANO 2011
Velká evropská
města dnes chtějí optimálně využít potenciál
tzv. kulturního a kreativního průmyslu.
Olomouc má k tomu
ideální podmínky.
Vedle vlajkových lodí,
jako jsou Moravská filharmonie a Moravské divadlo, zde působí kulturní instituce
jiných zřizovatelů. Nabídku kulturního vyžití
obohacují tradiční festivaly, např. Dvořákova
Olomouc, Mezinárodní varhanní festival či
Barokní slavnosti. Do budoucna chceme více
podporovat kulturní akce, slavnosti, trhy či
tradiční hanácký folklór nejen v centru, ale
i v jednotlivých městských částech včetně
vzdálenějších periferií a na sídlištích.

Filip Žáček
ČSSD
Olomouc žije
bohatým kulturním
životem a nabízí svým
obyvatelům i návštěvníkům dostatek
příležitostí k smysluplnému trávení volného
času. Významnou část
aktivit dlouhodobě podporuje i město Olomouc. Vždyť je to právě samospráva, která
zřizuje městskou knihovnu, divadlo nebo
filharmonii. Navíc formou příspěvků pomáhá
řadě dalších institucí a zajímavých projektů.
V minulosti se Olomouc proslavila květinovými výstavami a právě ve větší podpoře
Flory vidím další potenciál. Přivítal bych větší
zaměření na tradiční lidovou kulturu a region
Hané, jehož je Olomouc symbolem.

Ladislav Šnevajs
KDU-ČSL
Přál bych si opak,
tedy aby kultura
v Olomouci změnila k lepšímu nás,
Olomoučany.
Prosazujeme, aby
v letním období bylo
na náměstí umístěno
pódium, kde by mohli představit veřejnosti
své umění všichni zájemci. Chceme, aby
poselství nositelů kultury bylo dostatečně
silné, aktuální, živé a obohacující vůči všem
generacím a mohlo být prezentováno bez
administrativních překážek.

Jiří Zima
KSČM
Olomouc má
mnoho prestižních
cen a ocenění z oblasti
kultury. V současné
době bych na kultuře
v našem městě nic
neměnil. Samozřejmě
je otázkou financování, dofinancování a grantová politika. Všem
se člověk nezavděčí a každý má jiné gusto. Já
osobně jsem zastáncem, respektive příznivcem kulturního a kreativního průmyslu, který
má velký potenciál rozvoje infrastruktury
města.

Markéta Záleská
ODS
Kulturní život v Olomouci je nesmírně
bohatý. Každý si může
vybrat podle toho,
co ho zajímá. Stále se
objevují také zajímavé,
neotřelé projekty.
Město si má jasně určit
priority kulturní politiky a zároveň reflektovat, že kultura je živý organismus a pořád se
vyvíjí. S tím samozřejmě souvisí i míra finanční
podpory pro oblast kultury. To vše by mělo
vyplynout z nové koncepce kultury. Rozvíjejme zavedené mětské akce. Podporujme
dobré kulturní projekty pro všechny věkové
skupiny. Pokračujme v oživování centra v letních měsících. A nezapomínejme na podporu
projektů v okrajových částech města.

Andrea Hanáčková
Piráti a Starostové
Město se rádo prohlašuje za univerzitní
a kulturní. Univerzitě
však byl letos snížen
příspěvek na akce,
které do města vnáší
oživení parků a centra.
A kultura se při pohledu na rozpočet odehrává v Olomouci denně
až po 19. hodině v místním divadle a filharmonii, kulturních otesáncích, kam odchází
většina peněz vyhrazených pro kulturu.
Všechny ostatní aktivity, takzvaná „živá kultura“, živoří na okraji zájmu města, nikoli však
kulturních Olomoučanů. Pro argumentaci
mi ovšem vymezených 574 znaků nestačí.
Obsáhlejší odpověď nabízí stránka Piráti
a Starostové Olomouc.

Tomáš Pejpek
ProOlomouc
Hýčkat a podporovat bychom měli
kulturu dneška i minulosti. Jako klíčové
vnímáme otevření
jednání s Olomouckým krajem o jeho
výraznější spoluúčasti
na naplňování rozpočtu Moravského divadla
a Moravské filharmonie. Jedná se totiž o instituce, které slouží divákům z celého regionu,
ale podstatnou část jejich výdajů hradí
město. Ušetřené prostředky bychom chtěli
směřovat do rozvoje živého umění ve městě.
Neméně důležitá je také ochrana historické
Olomouce, proto soustavně usilujeme o to,
aby naše kulturní dědictví nebylo poškozeno
stavbou Šantovka Tower.

Martin Jirotka
SPD a SPOZ
Nejvýznamnější
kulturní instituce
v Olomouci s nadregionálním přesahem
jsou příspěvkové
organizace města
– Moravské divadlo
a Moravská filharmonie. Jejich podpora je ale stále finančně
náročnější a udržitelný rozvoj je problematičtější především z důvodů trvale se zvyšujících
výdajů na mzdy. To je pozitivním trendem
pro zaměstnance, ale zároveň enormní zátěží
rozpočtu obou organizací. Stát rozhodne
o navýšení mezd, město toto navýšení zaplatí
a kraj přihlíží. Olomouc jako zřizovatel musí
jednat s krajem a státem (ministerstvo kultury) o systémovém řešení této situace.

Stanislav Flek
spOLečně
V Olomouci jsou
skvělí tvůrčí a kreativní
lidé s velkým potenciálem. A město má za
úkol tento potenciál
podpořit. Co bychom
chtěli, pro nedostatek
místa uvedu stručně:
koncepci kultury, grantový transparentní
systém pro živou i neživou kulturu, víceleté
financování projektů – na tom již pracujeme,
zajistit spolufinacování kraje či státu pro větší
projekty, výtvarné umění do veřejného prostoru. Využít synergie kulturních akcí. Naučit
naše největší kulturní instituce MDOL a MFOL
více využívat externích finančních zdrojů.
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Erenburgova ulice projde kompletní rekonstrukcí
Statutární město Olomouc připravuje
veřejnou zakázku na velkou rekonstrukci
Erenburgovy ulice v Hejčíně. Radní
na lednovém jednání vzali na vědomí
informaci o stavu příprav zadávacího
řízení. Rada rovněž schválila složení
komise, která bude posuzovat a hodnotit
nabídky dodavatelů.
Předmětem chystané veřejné zakázky je rekonstrukce silnice i chodníků
a rekonstrukce inženýrských sítí, tedy
kanalizace, vodovodu a přípojek v Erenburgově ulici.
Pro tuto akci jsou nyní zpracovány
dvě samostatné projektové dokumentace, ve kterých jsou uvedeny podrobnosti
předmětu plnění.

Chodci se dočkají
i bezpečného přechodu pro chodce

V loňském roce byl na základě požadavku policie odstraněn jediný přechod
pro chodce u křižovatky s ulicí Zrinského.
Komunikace je navíc zničená od nákladních aut.
„Po rekonstrukci ulice volají její obyvatelé už dlouho. Uložili jsme našemu
odboru investic, aby bylo nalezeno řešení
i pro vybudování přechodu pro chodce.

Erenburgova ulice projde kompletní rekonstrukcí a na povrch dostane tichý asfalt. Dojde také k obnovení přechodu pro chodce 

Jsem si jistý, že přechod obyvatelé Erenburgovy ulice uvítají,“ uvedl investiční
náměstek Martin Major.

Foto | AJ

Celkové náklady na tuto akci jsou odhadnuty na 27,4 milionu korun včetně
DPH. 
red

INZERCE

Nově v Galerii Moritz
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Přímo v centru Olomouce se
otevírá nová samoobslužná
prádelna Speed Queen a EKO
čistírna by SoftWash!
Samoobslužná prádelna
umožňuje svým zákazníkům
během 1 hodiny vyprat
a vysušit své oděvy a to až
ve 4 pračkách a sušičkách
o kapacitě 10 kg, americké
značky Speed Queen. Prací
prostředky včetně aviváže
jsou při praní dávkovány automaticky a jsou zahrnuty v ceně praní.
Eko čistírna, která bude otevřena od 28. 2. 2019 dále nabízí možnost
nechat si vyčistit např. kabáty, svatební šaty, obleky a jiné choulostivé
oděvy ekologickou technologií Softwash. Eko čistírna využívá biologicky
odbouratelné čistící prostředky a obalové materiály, které jsou šetrné
k životnímu prostředí.
Samoobslužná prádelna je skvělou příležitostí pro všechny, kteří nestihnou
vyprat doma, nebo pro studenty či turisty, kteří ve městě nemají k dispozici
vlastní pračku. Během praní prádla můžete nakoupit potraviny nebo se
podívat do ostatních obchodů v Galerii Moritz, kde od 15. 2. 2019 samoobslužnou prádelnu najdete. Budete ji moci navštívit každý den od 7 do
20 hodin. Pro zákazníky prádelny a čistírny bude také vyhrazeno parkovací
místo na příjmu Galerie Moritz. Najdete nás ve 2. NP. Těšíme se na vás

WWW.OLOMOUC.EU

13

Olomouc hledá hlavního architekta. Co přinese?
Novinkou v organizační struktuře
Magistrátu města Olomouce je útvar
hlavního architekta. V současnosti se
koná výběrové řízení k obsazení prestižní
pozice vedoucího tohoto útvaru. Co může
fungování hlavního architekta přinést
městu a jeho obyvatelům?

na začlenění této pozice do organizační
struktury toho kterého města.
Rolí městského architekta je mimo
jiné přibližovat politikům, kteří o rozvoji města rozhodují, zásady urbanismu
a architektonická či estetická odborná
stanoviska. Architekt musí být součástí
přípravy všech strategických a koncepčních dokumentů, které ovlivní budoucnost města. Odbornou argumentací může
podpořit politiky, pokud chtějí zabránit

zeleně, úpravy komunikací či třeba městského mobiliáře a předzahrádek.
Hlavní architekt by ale měl hrát roli
také při územních řízeních a jednotlivých investičních záměrech. V takové
situaci by měl garantovat zastupování zájmů města. Při konkrétním jednání může
případně podat jménem města námitku.
Na druhou stranu hlavní architekt ale
V první půli 20. století se významní arnení tím, kdo při těchto řízeních vydává
chitekti zásadně podíleli na utváření pokonečný souhlas. Nesupluje tedy roli stadoby některých měst. To je příklad Zlína
vebního úřadu.
či třeba Hradce Králové. Dnes tak
Role hlavního architekta je ale
zásadní proměny už nejsou možné,
i v obecnější rovině, například
nicméně stále se mohou výrazně
Funkce hlavního architekta
může vést kvalifikovanou diskuzi
proměnit například hlavní tepny
o odborných tématech. To je rozměsta, jako je třída Svobody, Matedy předpokládá respektovanou
díl oproti situaci, kdy srovnatelnou
sarykova třída či náměstí Republiosobnost širokého rozhledu,
„agendu“ řešil celý odbor, který ovky. Hlavní architekt může podobu
politicky nezávislou, odborně
šem není personifikován, a tudíž
těchto mimořádně frekventovazdatnou a schopnou jak
sotva může vstupovat do diskuze
ných veřejných prostranství ovlivtak, jako to může činit respektonit na desítky let dopředu.
komunikovat s odborníky, tak
vaná osoba hlavního městského
Část odborné veřejnosti vnímá
i srozumitelnou formou tlumočit
architekta.
útvar městského či hlavního archiodborná stanoviska médiím či
Konkrétním příkladem, kdy by
tekta jako klíčovou roli pro dobrý
se hlavní městský architekt mohl
rozvoj města. Jiní odborníci říkaveřejnosti.
smysluplně zapojit do veřejné disjí, že se může funkce městského
kuze, je nedávný požadavek na zaarchitekta přeceňovat. V Olomouci hlavní architekt působil naposledy záměru s možnými negativními dopady. stavění proluk mezi starší zástavbou na
v roce 1990, později z organizační struk- Architekt také zaujímá stanoviska k in- třídě Kosmonautů komerčním parterem.
Proti takovému požadavku je zejména
tury magistrátu vypadl. Většinu toho, vestičním záměrům stavebníků.
Jeho dílem by měla být také jednotná mínění obyvatel lokality, kteří si další
co dnes Česká komora architektů přisuzuje této pozici, v reálném chodu města koncepce nakládání s veřejným prosto- zahušťování panelové zástavby na úkor
zajišťoval po desetiletí odbor koncepce rem. Měl by pomoci stanovit například zelených ploch nepřejí, tak i reálný vývoj
metodiku pro rozhodování o prvcích, kte- situace ve městě. Hlavní architekt by do
a rozvoje.
Pro hlavního architekta se nabízí hned rá ovlivňují vzhled veřejných prostran- takového sporu mohl vnést stanovisko
několik úkolů a rolí. Přesné vymezení ství. To se týká jak vzhledu reklamních samosprávy, odpovídající platné územně
kompetencí stanoveno není, žádný zá- poutačů a výkladních skříní různých pro- plánovací dokumentaci i praktickým zákon jej neupravuje. Záleží tedy zejména dejen či podniků, tak například veřejné jmům města. 
red

””

Výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí útvaru

HLAVNÍHO ARCHITEKTA
Statutární město Olomouc prodlužuje termín pro podání přihlášek do 15. února 2019
Nabízíme velmi zajímavou pracovní pozici pro kreativního odborníka zaměřenou na vytváření koncepcí urbanistických řešení,
architektonických ztvárňování, plánování a koordinaci staveb ve městě a veřejných prostranství, posuzování architektonických řešení apod.
• více informací naleznete na: http://edeska.olomouc.eu
• oddělení personální a právní, telefon: 585 513 204, 585 513 298, 585 513 295, 585 513 294
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Moravské divadlo vyhlašuje soutěž
na dramatický text o sametové revoluci
V listopadu letošního roku uplyne třicet let
od sametové revoluce a Moravské divadlo
Olomouc pod záštitou Olomouckého kraje
by k této příležitosti chtělo uvést speciální
divadelní projekt, který by přiblížil zásadní
okamžik novodobých českých dějin
studentům středních škol.
Vedení divadla se rozhodlo vyhlásit soutěž o původní dramatický text na
téma sametová revoluce. Soutěž je určena
pro studenty vysokých škol a autor vítězného textu bude odměněn částkou 30 tisíc korun.

Uzávěrka
Odměna

15. května
30 000 Kč

„Současní studenti středních škol
události z listopadu 1989 nezažili a mají
o sametové revoluci velmi nekonkrétní
a zkreslenou představu, což je vzdělávací
nedostatek, který bychom v rámci tohoto projektu rádi napravili. Rozhodli jsme

se proto oslovit studenty vysokých škol,
aby se stali pro své mladší kolegy jistými
mentory, přestože sami nebyli přímými
svědky této události. Počítáme však s rozhledem a informovaností vysokoškoláků,
ale také s humorem, nadhledem a znalostí jazyka, který by měl být současné
dospívající generaci blízký,“ uvedl ředitel Moravského divadla Olomouc David
Gerneš.
Hra by měla být určená pro minimálně tři a maximálně pět herců a její
rozsah by neměl přesáhnout pětatřicet
stran. Měla by být inscenovatelná v různých hracích prostorech. Text má mít
v první řadě vzdělávací charakter, vítaný je ovšem nadhled, humor a jistá míra
interaktivity.
Autoři mohou své texty poslat do
15. května na adresu sekretariat@mdol.cz,
motivací je odměna 30 tisíc korun. „Vítěze soutěže vyhlásí odborná pětičlenná
porota 30. května a hra bude posléze nastudována souborem činohry a uvedena
v listopadu letošního roku,“ zdůraznil ředitel Gerneš. 
red

ZADÁNÍ TEXTU
Rozsah textu by měl být
minimálně 25 a maximálně 35 stran.
Text by měl být koncipován tak,
aby ve výsledné inscenaci účinkovali
minimálně 3 a maximálně 5 herců.
Součástí textu mohou být i písňové texty.
Cílovou skupinou jsou studenti středních
škol.
Text by měl obsahovat humor, nadhled nad
daným tématem a jistou míru interaktivity.
Text by měl být inscenovatelný v různých
hracích prostorech.
Text by měl mít v první radě vzdělávací
charakter.
Text musí být odevzdán do 15. května 2019
na adrese: sekretariat@mdol.cz.

RV1900010/09

INZERCE

Koupím moto
československé výroby
Tel: 775 623 723

Děkuji za nabídku.

RV1900221/01

Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr – Jawa – CZ …atd,
v původním nálezovém stavu: koroze, nekompletní,
popřípadě pouze díly k těmto motocyklům.

www.biorezonanceolomouc.cz
OLOMOUCKÉ LISTY | KULTURA 

RV1900219/01

ZA HODINU
NEKOUŘÍTE

RV1900253/01

VYSOCE ÚČINNÁ METODA ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

WWW.OLOMOUC.EU
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Olomouc bojuje proti suchu

4. 2., 19:00 Leoš Janáček – Její pastorkyňa
Opera ve třech dějstvích, A
5. 2., 19:00 Roman Vencl & Michaela Doleželová – Královny
Kde je humor, je i naděje. Činohra. Hrajeme v Divadle hudby Olomouc,
vstupenky můžete zakoupit v pokladně MDO, DHO, také rezervovat
a zakoupit on-line. 				
5. 2., 19:00 Gaetano Donizetti – Don Pasquale
OPERA
Komická opera, B		
6. 2., 19:00 Franz Lehár – Země úsměvů
Romantická opereta ve třech dějstvích, senioři - 30%
7. 2., 19:00 Roman Vencl & Michaela Doleželová – Když se zhasne
Mrazivá komedie, která knockoutuje vaše bránice... Činohra. Hrajeme
v Divadle hudby Olomouc, vstupenky můžete zakoupit v pokladně MDO,
DHO, také rezervovat a zakoupit on-line.
8. 2., 19:00 Josef Stelibský, Antonín Procházka – Hledám děvče na boogie
woogie. Revuální opereta
8. 2., 19:00 István Örkény – Kočičí hra. Žijeme jedna pro druhou. Činohra.
Hrajeme v Divadle hudby Olomouc, vstupenky můžete zakoupit
v pokladně MDO, DHO, také rezervovat a zakoupit on-line.
9. 2., 16:00 Ludwig Minkus – Don Quijote
BALET
Jeden z nejslavnějších klasických baletů, ZO
10. 2., 10:00 Čert a Káča
Divadelní agentura Praha, pohádka, RPP
10. 2., 14:00 Čert a Káča
Divadelní agentura Praha, pohádka, OPP
12. 2., 19:00 Roman Vencl & Michaela Doleželová – Když se zhasne
Mrazivá komedie, která knockoutuje vaše bránice... Činohra. Změna
programu.
13. 2., 19:00 Paul Pörtner – Splašené nůžky
Jak vy rozhodnete, tak my budeme hrát! Činohra, C		
14. 2., 19:00 Janka Ryšánek Schmiedtová, Michaela Doleželová – Vzpoura
nevěst. Láska je láska, ale řízek je řízek! Činohra
15. 2., 19:00 Jára Beneš – Na tý louce zelený
OPERETA
Česká lidová opereta. Rodinné divadlo
16. 2., 19:00 Sergej Rachmaninov – Fryderyk Chopin – Dáma s kaméliemi
Kurtizána vykoupená láskou a smrtí. Balet, senioři - 30 %. DERNIÉRA
17. 2., 19:00 Jan Vrba – Boží mlýny
Drama s písněmi Jarka Nohavici. Činohra
18. 2., 19:00 Vratislav Blažek, Vlastimil Hála, Jiří Bažant, Jiří Malásek – Starci
na chmelu. Když dva jsou jako jeden. Muzikál, K
19. 2., 19:00 Paul Pörtner – Splašené nůžky
Jak vy rozhodnete, tak my budeme hrát! Činohra, L
21. 2., 19:00 Carlo Goldoni – Sluha dvou pánů
Skoro bleší cirkus. Činohra
22. 2., 19:00 Jacques Offenbach – Orfeus v podsvětí
PREMIÉRA
Světově proslulá opereta. Premiéra, P
23. 2., 19:00 Jacques Offenbach – Orfeus v podsvětí
Světově proslulá opereta, X
24. 2., 16:00 Choderlos de Laclos – Nebezpečné známosti
Je to silnější než já. Činohra, YO
25. 2., 19:00 Matthieu Delaporte, Alexandre
ČINOHRA
de la Patelliére – Jméno
Nepodceňujme sílu rodného listu. Činohra
26. 2., 19:00 Vratislav Blažek, Vlastimil Hála, Jiří Bažant, Jiří Malásek – Starci
na chmelu. Když dva jsou jako jeden. Muzikál, B. Změna programu.
27. 2., 19:00 Zkrocení zlé ženy
Jiskřivá komedie o lásce v nejrůznějších podobách. Balet, S
28. 2., 19:00 Vratislav Blažek, Vlastimil Hála, Jiří Bažant, Jiří Malásek – Starci
na chmelu. Když dva jsou jako jeden. Muzikál, D

Zajištění udržitelného rozvoje města a zlepšení kvality
života jeho obyvatel je jednou z nejzásadnějších výzev
současnosti. Jsme přímými svědky zhoršujících se klimatických podmínek, a to zejména v posledních čtyřech
letech, které mají za následek zhoršování mikroklimatu
v městských sídlech. Důsledkem těchto změn jsou stále
častější období extrémního sucha a horka, střídající se
s přívalovými dešťovými srážkami.
Rok 2018 byl nejteplejším rokem od roku 1775, za poslední čtyři roky registrujeme půlroční deficit srážek.
Statutární město Olomouc se rozhodlo těmto negativním jevům aktivně bránit a vypracovalo studii Hospodaření se srážkovými vodami – cesta k modrozelené
infrastruktuře.
Ta by se měla stát základním městským předpisem pro
boj s mikroklimatickými změnami na území města Olomouce. Studie bude prezentována v rámci veřejného
projednávání.
Představení studie veřejnosti: středa 27. února,
v 16:30 hod. ve velkém zasedacím sále Magistrátu
města Olomouce v Hynaisově ulici 10.
www.olomouc.eu

INZERCE

Od 14. února
FILMŮ
OD TVŮRCŮ

Angel ©2018

ury Fox Film

Twentieth Cent

Corporation.

rved

All Rights Rese

Od 21. února
How to Train Your Dragon: The Hidden World © 2018 Dreamworks animation LLC.
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Alita: Battle

www.moravskedivadlo.cz
KULTURA | OLOMOUCKÉ LISTY



4. února – 4. března

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

5. 2., 19:00 Mozarteum: Ztratili jsme Stalina. FILMART Arcidiecézního muzea
Olomouc / z cyklu Současný film. VSTUPNÉ 60/30 Kč
5. 2., 19:00 Divadlo hudby: M. Doleželová – R. Vencl: Královny, Moravské divadlo
Olomouc, činohra. VSTUPNÉ 200 Kč
7. 2., 17:00 Mozarteum: Rudolf Jan | Muž, jehož srdce bilo pro Olomouc,
Přednáška Jindřicha Forejta. VSTUP VOLNÝ
7. 2., 19:00 Divadlo hudby: R. Vencl – M. Doleželová: Když se zhasne, Moravské
divadlo Olomouc, činohra. VSTUPNÉ 200 Kč
8. 2., 19:00 Divadlo hudby: István Örkény: Kočičí hra. Moravské divadlo Olomouc,
činohra. VSTUPNÉ 200 Kč
10. 2., 16:00 Mozarteum: O velikém čaroději, divadlo Toy Machine, loutkové divadlo
dětem. VSTUPNÉ 80 Kč. Rezervace vstupenek pro veřejnost tel. 585 514 190,
pokladna.amo@muo.cz. Pohádková dílna po představení tentokrát s herci
divadla Toy Machine (45–60 min.). Rezervace nutná! Tel. 585 514 288,
johncapkova@muo.cz.
11.–14. 2., 8:30 a 10:00, Mozarteum: O velikém čaroději, divadlo Toy Machine, loutkové
divadlo pro MŠ a nižší ročníky ZŠ. VSTUPNÉ 80 Kč. Rezervace vstupenek
pro školy tel. 585 514 288, johncapkova@muo.cz.
12. 2., 18:30 Café 87: Pozvání na skleničku – Osobnosti Olomouckého kraje, hostem
Vladimíra Hrabala bude Alena Ciková, módní návrhářka a malířka.
VSTUPNÉ 50 Kč
12. 2., 19:00 Divadlo hudby: Valentýnské Improbuchty, improshow. Olivové ženy
naladí na Valentýna. VSTUPNÉ 150 / 100 Kč
14. 2., 18:30 Mozarteum: Křížová cesta z Orlice | Restaurování 2010–2018.
Vernisáž výstavy s krátkým hudebním programem.
VSTUP VOLNÝ
15., 16. a 17. 2. Divadlo hudby: Loutka jako nástroj výchovy a vzdělávání. Seminář
o loutce jako výchovném a vzdělávacím nástroji. Cena: 1000 Kč
Rezervace: 585 514 288, johncapkova@muo.cz
15. 2., 18:30 Mozarteum: Lea Vítková zve na... Mládí má zelenou, koncert.
VSTUPNÉ 50 Kč
17. 2., 17:00 Mozarteum: Nechte se ovlivnit italským temperamentem!
Koncert, Konzervatoř evangelické akademie.
VSTUPNÉ 150/100 Kč
18. 2., 19:00 Divadlo hudby: Eric Bogosian: Sex, drogy a hafo prachů, Národní divadlo
moravskoslezské, stand-up. VSTUPNÉ 250/200 Kč
19. 2., 18:00 Divadlo hudby: Milan Geršl: Hranická propast | Co o ní ještě nevíme?,
ekologický večer, pořádá Sluňákov, o. p. s.
VSTUP VOLNÝ
19. 2., 19:00 Mozarteum: Tvář vody, FILMART Arcidiecézního muzea Olomouc / z cyklu
Současný film. VSTUPNÉ 60/30 Kč
20. 2., 18:00 Divadlo hudby: O životě uprchlíků a vnitřně přesídlených osob v Iráku,
Sýrii a Libanonu, rozvojový večer, pořádá ARPOK, o. p. s. VSTUP VOLNÝ
21. 2., 19:00 Mozarteum: VARY(ACE), repríza snímků projektu VARY(ACE)
VSTUP VOLNÝ. Kapacita omezená | Rezervace nutná: pokladna@muo.cz,
585 514 241
25. 2., 18:00 Divadlo hudby: Divadlo Feste, Petr Pithart: Pýcha osamělosti | DH v DH
s Petrem Pithartem, činohra a talkshow / dvojprogram. VSTUPNÉ 200 Kč
26. 2., 16:00 Arcidiecézní muzeum Olomouc: Ateliér 6+ | Na návštěvě ve scriptoriu.
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
26. 2., 19:00 Mozarteum: Monet, Umělec & člověk | Osobnosti světového malířství,
dlouhodobý cyklus přednášek Ladislava Daniela.
VSTUP VOLNÝ
27. 2., 17:00 Mozarteum: Návrat bestie: Vlk a jeho obraz v historických pramenech.
Přednáška Zdeňka Orlity. VSTUP VOLNÝ
27.–28. 2., 19:00 Divadlo hudby: Racek, Studentské divadlo, Slovanský tyátr Olomouc.
VSTUPNÉ 100 Kč
28. 2., 17:00 Mozarteum: Kristova cesta na Golgotu / Geneze a ikonografie křížových
cest, přednáška Heleny Zápalkové k výstavě Křížová cesta z Orlice.
Restaurování 2010–2018. VSTUP VOLNÝ

28. 2., 18:30 Muzeum umění Olomouc: Očima jiných | Pécsi Műhely 1970–1980.
Maďarské akční umění a Miroslav Šnajdr st. | Pohledy do sbírek Muzea
umění Olomouc, vernisáž dvou výstav. VSTUP VOLNÝ
5. 3., 10:00 Muzeum moderního umění: Co umění umí. 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
5. 3., 16:00 Muzeum moderního umění: Co umění umí. 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
7. 3., 20:00 Divadlo hudby: Femislam.
8. 3., 19:00 Divadlo hudby: Olivy k MDŽ, improshow. VSTUPNÉ 150/100 Kč

OLOMOUCKÉ LISTY | KULTURA 

www.muo.cz
MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC
4. 2., 19:00 REDUTA
K3 Janáčkův komorní orchestr a Vilém Veverka
John Ireland: Concertino pastorale
Pavel Haas: Suita pro hoboj a smyčce
Edvard Hagerup Grieg: Suita ve starém slohu „Z časů Holbergových“
Sólisté: Vilém Veverka – hoboj
Janáčkův komorní orchestr
14. 2., 19:00 REDUTA
P3 Koncert mladých olomouckých talentů
Jan Křtitel Neruda: Koncert Es dur pro trubku a smyčcový orchestr, II. věta – Largo
Marcel Grandjany: Aria v klasickém stylu
Édouard Lalo: Španělská symfonie op. 21 pro housle a orchestr
Bohuslav Martinů: Rapsodie pro violu a orchestr
Maurice Ravel: Španělská rapsodie
Sólisté: Vítek Bodlák – trubka, Adéla Bilanová – harfa,
Hana Jasanská – housle, Pavel Hána – viola
Dirigent: Marek Štilec
17. 2., 10:30 REDUTA
NM2 Ilja Hurník – Jaromír Javůrek:
Dějiny evropské klasické hudby v kostce aneb o baroku,
klasicismu a romantismu a možná i něčem navíc.
Nedělní matiné
Výběr z děl J. S. Bacha, W.A. Mozarta a B. Smetany
Průvodce pořadem: Jaromír Javůrek
28. 2., 19:00 REDUTA
A5 Exotické rytmy a melodie z Nového světa
9:30 veřejná generální zkouška
George Gershwin: Kubánská předehra
Joaquín Rodrigo: Concierto Aranjuez pro kytaru a orchestr
Aaron Copland: Apalačské jaro, suita z baletu
Sólista: Lukasz Kuropaczewski – kytara
Dirigent: David Švec
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
11. 2., 19:00 REDUTA
L. van Beethoven, P. I. Čajkovskij
Josef Vláčil (housle), Eliška Kotrbová (violoncello),
Renata Ardaševová (klavír)
4. 3., 19:00 REDUTA
žesťové soubory Konzervatoře P. J. Vejvanovského, Kroměříž

www.mfo.cz
WWW.OLOMOUC.EU
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Knihovna města Olomouce – vybíráme z programu
Zimní radovánky v knihovně

Ve středu 6. února od 10:00 hodin zve
pobočka Brněnská na pohádkové setkání s nejmenšími a jejich rodiči. V rámci
projektu rozvíjení čtenářské gramotnosti od nejútlejšího věku „S knížkou do
života“.

Radek Sekanina – Život v misích

Očima válečného veterána nahlédnete do světa zahraničních operací v úterý
12. února v 17:00 hodin v budově na náměstí Republiky. Jak prožíval své pětinásobné nasazení v zemích, jako je Kuvajt,
Irák či Kosovo, z hlediska odloučení od
svých blízkých či náročných klimatických
podmínek, se dozvíme od nadrotmistra
Radka Sekaniny. Doporučujeme včasnou
rezervaci místa osobně v knihovně nebo
na dospele@kmol.cz.

Valentýnská setkání
a Mezinárodní den darování knih

V oddělení pro děti a mládež na náměstí Republiky si v úterý 12. února od
14:00 do 17:00 hodin mohou děti vyrobit
dáreček pro ty, které mají rády. Valentýnskou výtvarnou dílničku nabízí i pobočka Brněnská ve čtvrtek 14. února od

12:00 do 17:00 hodin. V rámci těchto setkání si u příležitosti Mezinárodního dne
darování knih mohou účastníci odnést
knižní dárek.

Interaktivní kvízové odpoledne

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. Soutěžit mohou až 4 hráči najednou. Hraje
se ve čtvrtek 21. února 2019 od 16:00 do
18:00 hodin, vhodné je se předem přihlásit na 585 545 129.

Klub deskových her

Fanoušci deskových her se opět setkají ve svém klubu – v pondělí 25. února od 17:00 do 19:00 hodin v budově
na náměstí Republiky u klasických, ale
i nových stolních her. Přihlásit se lze
deskovky@kmol.cz nebo v dospělém
oddělení.

Vietnam

Pobočka Jungmannova spolu s Centrem na podporu integrace cizinců pro

Olomoucký kraj nabízí ve čtvrtek 28. února v 16:30 hodin cestopisné povídání
s názvem „Cesta kolem světa: Vietnam“.
Beseda vedená rodilou mluvčí zavede
účastníky až do daleké Asie a přiblíží Vietnam, jeho obyvatele i kulturu. Součástí
bude prezentace s množstvím fotografií
a ukázkami předmětů, které pochází přímo z této země.

VÝSTAVY
Chomoutov očima studentů ZUŠ

Příjemné prostory pobočky Chomoutov se staly domovem dokumentárních
fotografií, které pořídili studenti Základní umělecké školy Oldřicha Stibora v Olomouci. Výstava je přístupná v půjčovní
dobu a potrvá do konce března.

David Hořelica – Fotografie

Až do března jsou v budově na náměstí Republiky ukázky fotografií vystihující průřez tvorbou Davida Hořelici. Jeho převážně barevné fotografie
zachycují portréty i zvětšené snímky
skutečností, jež lidské oko nepostřehne
(makrofotografie).

www.kmol.cz

Muzeum umění Olomouc navštívilo v loňském roce více než 150 tisíc lidí
Celkem 150 686 návštěvníků zavítalo minulý rok na výstavy v Muzeu umění Olomouc. Nejvíce lidí – téměř devět
a půl tisíce – přišlo do konce kalendářního roku na výstavu Rozlomená doba
1908–1928, která skončí až letos 27. ledna. Do celkových čísel není započítána

návštěvnost akcí v Divadle hudby, které
je součástí Muzea umění.
Do Muzea umění přišlo loni zhruba
o 16 tisíc návštěvníků méně než v roce
předchozím. „Je to dáno tím, že stálá expozice Století relativity v Muzeu moderního umění byla více než dva měsíce uzavřena kvůli reinstalaci. Zájemci ji mohli
navštívit až od 8. března 2018,“ uvedl ředitel Muzea umění Michal Soukup s tím,
že v roce 2017 navštívilo Muzeum moderního umění přes 66 tisíc lidí.
Nejúspěšnější loňskou výstavou se stala Rozlomená doba 1908–1928 / Avantgardy ve střední Evropě, kterou od 21. 9.
do 31. 12. 2018 zhlédlo 9480 zájemců.
Vzhledem k tomu, že výstava trvá až do
27. ledna, není počet návštěvníků zdaleka konečný (k 15. 1. 2019 ji navštívilo již
10 789 lidí)
Druhou nejúspěšnější krátkodobou
výstavou MUO a nejnavštěvovanější výstavou v Arcidiecézním muzeu Olomouc
byly Kresby starých mistrů ze sbírky Arcibiskupství olomouckého, kterou vidělo
7309 lidí.
V roce 2018 Muzeum umění uspořádalo 35 krátkodobých výstav (včetně výstav přecházejících z roku 2017) a zájemci
mohli vidět 7 stálých expozic. 
red

www.muo.cz
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NÁVŠTĚVNOST
V JEDNOTLIVÝCH BUDOVÁCH:

• Muzeum moderního umění:
51 973 lidí
• Arcidiecézní muzeum Olomouc:
47 847 lidí
• Arcidiecézní muzeum Kroměříž:
50 866 lidí
KULTURA | OLOMOUCKÉ LISTY

Olomouc bude mít první městský masopust
Po několika pokusech oživit tradici
masopustu přichází letos v centru města
poprvé ke slovu Olomoucké masopustní
veselí.
Průvod masek a pravou domácí zabijačku doplní 16. února vystoupení
folklorních souborů z Hané i z daleka,
k nimž se přidají i kejklíři. Masopustní
veselí začne na Horním náměstí už v devět hodin ráno a potrvá do čtyř hodin
odpoledne.
„Rozhodli jsme se letos ve vlastní
režii připomenout masopustní tradici,
která do tohoto období spadá. Věříme,
že se tato nová akce bude líbit a oživí se
tak centrum města v předjarním období.
K masopustu patří zábava humor a takto je také koncipován celý program,“
uvedla náměstkyně primátora Markéta
Záleská.
Na náměstí vystoupí v průběhu soboty soubory z Velké Bystřice či Orlové,

16. února, 9 až 16 hodin
Olomoucké masopustní veselí
! masopustní průvod masek
! vystoupení hanáckých

folklorních souborů
! domácí zabijačka
! zabijačkové speciality
a další tradiční masopustní dobroty
! nápoje na zahřátí a dobrou náladu
! kejklířské vystoupení
Změna programu vyhrazena.
Nabídka pobytových balíčků:
www.olomouctravel.cz
cimbálová muzika Záletníci a Střážničan nebo Hanácký mužský sbor Rovina.
Pro návštěvníky, turisty či cizince jsou
připraveny i speciální pobytové balíčky,

Neznámá tvář Boba Dylana se představuje
ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
Dylan je také talentovaný malíř a jeho díla, jež
jsou k vidění v prestižních
galeriích po celém světě,
mohou mít od 6. února
do 14. dubna 2019 také
zhlédnout
návštěvníci Vlastivědného muzea
v Olomouci díky výstavě
Bob Dylan / On the Road
s podtitulem Neznámá
tvář známého umělce.
Součástí této výjimečné výstavy je téměř padesát Dylanem signovaných grafických listů z let
2008–2014 ze striktně
limitované kolekce sestavené londýnskou Halcyon
Gallery, soubor gramofonových desek jako připomenutí Dylanovy hudební
tvorby a tematické fotografie Alana Pajera, zachycující slavného umělce
s Václavem Havlem během jeho pražského koncertu v listopadu 2005.
Bob Dylan se malování
a kreslení věnuje od 60. let minulého století. Dominantním tématem jeho výtvarné tvorby jsou zážitky a postřehy z cest,
které absolvoval během své dlouhé hudební kariéry. Po pražské premiéře v létě
2017 se výstava představila na podzim
2017 v Západočeském muzeu v Plzni, toto
OLOMOUCKÉ LISTY | KULTURA 

aby si mohli lépe vychutnat masopustní
atmosféru. 
pok

www.tourism.olomouc.eu
DOTACE NA OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK
Majitelé nemovitých kulturních památek, které jsou mimo městskou památkovou
rezervaci, mají i v roce 2019 možnost získat
dotaci. Finanční příspěvek mohou čerpat
z programu Ministerstva kultury. Magistrát
města Olomouce oznamuje na základě výzvy
Ministerstva kultury ČR vyhlášení programu
„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“
pro rok 2019.
Termín vyhlášení: leden 2019
Termín uzávěrky podání žádosti: 28. 2.
Celková výše kvóty pro obec s rozšířenou
působností Olomouc: 1 119 000 Kč

je její první zastávka na Moravě. Od 7. do
9. dubna 2019 se Dylanovi čeští fanoušci navíc mohou těšit na sérii tří koncertů v pražské Lucerně, kde zazní stěžejní
skladby jeho dosavadní kariéry. 
red

Potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování
žádosti lze získat na Odboru památkové péče
Magistrátu města Olomouce v pondělí a středu 8–12, 13–17 hod. Kontaktní osoba Kateřina
Vařeková, kancelář č. 1.14, tel.: 588 488 131,
e-mail: katerina.varekova@olomouc.eu.
Přidělení a použití příspěvku se řídí
„Zásadami“ stanovenými Ministerstvem kultury ČR. Nové zásady a formulář žádosti naleznete na internetových stránkách Ministerstva
kultury. Cílem programu je zachování a obnova nemovitých kulturních památek, které se
nacházejí mimo městské památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví státu. 
red

www.vmo.cz
WWW.OLOMOUC.EU
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Pevnost poznání si pro sebe zaberou senioři
Město Olomouc ve spolupráci se spolkem Pro poznání, z.s., představí seniorské veřejnosti interaktivní muzeum Pevnost poznání a také seniorské vzdělávací
aktivity uvedeného spolku, které se týkají programu: „Blízká setkání 3. věku“.

Chceme si muzeum
v klidu prohlédnout…

Přednášky propojí akademickou
obec napříč obory

ofeSoři FF UP a jejich hosté

Senioři budou mít možnost prohlédnout si muzeum Pevnost poznání v pondělí, tedy v den, kdy jsou prostory pro
veřejnost normálně zavřeny.
„Na prohlídku budou mít zájemci klid
a nebude zde obvyklý ruch dětí,
které muzeum milují. Vyslyšíme tak i prosby těch seniorů,
Í
kteří si chtějí muzeum v kliDĚLÁVAC
Z
V
du prohlédnout. Součástí
PROGRAME
prohlídky bude pro zájemce
STARTUJ A
také krátká komentovaná
ukázka vzdělávacích progra18. ÚNOR
mů pro seniory, které se zde
pravidelně konají,“ uvedl důvod
neobvyklé prohlídky vedoucí odboru
sociálních věcí olomouckého magistrátu
tříhodinnový program každé pondělí.
Zdislav Doleček.
Základní kurz nazvaný Blízká setkání V jednotlivých lekcích se senioři zábavtřetího věku I., trvá 12 týdnů a zahrnuje nou a názornou formou dozvědí, jak
funguje lidské tělo, jak například hýčkat svoje neurony nebo trénovat mozek i procvičovat tělo. Volně navazující
II. cyklu kurzu je doplněn navíc o lekce
psychologie a žonglování. Pro mimořádný zájem bude na jaře otevřen ještě
III. cyklus Blízkých setkání, kde budou mít účastníci možnost seznámit se
kromě základních témat navíc s arteterapií, muzikoterapií či dramaterapií.
Kromě zábavy a nových informací získávají účastníci kurzu nová přátelství, která přetrvávají i po skončení kurzu.
Vzdělávací program startuje 18. února a zahrnuje trénování paměti, hodiny
zdravého životního stylu a cvičení. Kurz
je ideální příležitostí pro všechny lidi

Sdružení profesorů Filozofické fakulty Univerzity Palackého si, inspirováno olomouckou osvícenskou tradicí, dalo název
„Societas cognitorum“ a od dob svého založení v roce 2010 oslovuje svými aktivitami jak akademickou obec všech fakult, snaží se zde působit ve smyslu „unversitas“, tedy propojovat obory
a témata napříč univerzitou vnímanou jako jeden celek, tak také
široké publikum vně univerzity. Pro studenty, akademické pracovníky a širokou veřejnost pořádá již od roku 2013 cykly různě
zaměřených přednášek svých členů a hostů z dalších univerzit
v České republice i ve světě. V letošním roce zve Societas cognitorum ke svému již 8. cyklu s titulem „Přesahy“. 
red

www.psych.upol.cz
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zralého věku, kteří se ani ve stáří nechtějí vzdát činorodosti a aktivní účasti
ve společenském životě. Pod vedením
zkušených lektorů se budou scházet každé pondělí až do 13. května.
Ukázková akce vzdělávacího programu pro seniory – 11. února v areálu Korunní pevnůstky, 17. listopadu 7, 779 00
Olomouc od 9:00 do 11:00 hodin. Prohlídka interaktivního muzea vědy bude
možná následně až do 12:00 hodin.  red

www.pevnostpoznani.cz
TERMÍNY
Zájemci se musí předem přihlásit
na tel.: 585 562 105, mobil: 606 730 361
nebo e-mail: zdislav.dolecek@olomouc.eu

Motto: „Každý týden se setkáváme jako profesoři a specialisté z různých oborů a v rozhovorech u stolu se
snažíme přesahovat svůj obor, nakukovat do těch ostatních a dychtivě se z nich poučovat. Nyní jsme to vzali
vážně a zamýšlíme se v tomto cyklu přednášek nad přitažlivým tématem ze svého oboru, které plodně
přesahuje do oboru jiného a které jistě zaujme i posluchače.“
(Ladislav Daniel)

PŘESAHY
Sdružení profesorů FF UP Societas cognitorum a Rakouské centrum UP
zvou akademickou obec i širokou veřejnost
k cyklu přednášek, které se budou konat každou středu v 16.45 –18.15 hodin
v aule Filozofické fakulty Univerzity Palackého (Křížkovského 10)

PROGRAM:
13. 2. Ladislav Daniel / „Ukradená“ Giorgionova
Spící Venuše |
VOLNÝ
ČAS OLOMOUCKÉ LISTY
Giorgione, Tizian a „neurčitost“ v malířství a filosofii.
20. 2. Miroslav Mašláň / Periodická tabulka prvků

Rok 2019 je vyhlášen Mezinárodním rokem periodické tabulky prvků. Historický pohled na tuto problematiku,

OKO DO SVĚTA
DIVOČINY

POZVÁNKA
Vážení přátelé zoologické zahrady Olomouc,
jaro se blíží, a tak pokud si v putování za zvířaty přejete
využít mimosezónního sníženého vstupného, máte
možnost ještě tento únorový měsíc. Těšíme se na vás.
WEB

www.zoo-olomouc.cz

INZERCE

Zdravotnické potřeby

EDULAM: UNIKÁTNÍ PROJEKT
DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ORTIKA CZ s.r.o. Pekařská 14, Olomouc
tel.: 585 242 405, www.ortika.cz
Provozní doba:
Po – Pá 7.30 – 17.30 hod.

Nový vzdělávací portál Moravské vysoké školy Olomouc
pro všechny, kdo chtějí poznat svět businessu

Největší na
Olomoucku

Digitální studijní opory
Záznamy přednášek expertů z praxe
Sto krátkých výukových videí o ekonomii, managementu či marketingu

DĚTSKÁ
ZDRAVOTNÍ OBUV
ta nejlepší pro Vaše děti…
Dále nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•
•

pomůcky pro inkontinenci
ortopedické pomůcky
kompresní punčochy a návleky
pomůcky pro diabetiky
berle, hole, chodítka
mechanické vozíky, polohovací postele
rehabilitační pomůcky
autolékárničky a lékárny na pracoviště,
alkoholtestery
• tonometry, inhalátory, teploměry

NOVĚ – PŮJČOVNA
kompenzačních pomůcek!!!

• Nabízíme k zapůjčení invalidní vozíky, polohovací

OLOMOUCKÉ LISTY | VOLNÝ ČAS 

www.edulam.cz
WWW.OLOMOUC.EU

RV1900213/01

Přijímáme poukazy Sodexo, Ticket, Cheque Déjeuner

RV1900211/01

elektrická lůžka, zvedáky, chodítka a další
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Společnost Podané ruce ocenila ministerstva
za pomoc lidem v konfliktu se zákonem
Program Společnosti Podané ruce
nazvaný Práce s klienty v konfliktu se
zákonem byl vyhodnocen jako třetí
nejlepší v oblasti prevence kriminality na
místní úrovni. Ocenění získal v soutěži
organizované ministerstvem vnitra
a ministerstvem spravedlnosti.
V rámci oceněného projektu pracují odborníci s uživateli návykových látek nebo s lidmi, kteří jsou v souvislosti
s návykovým chováním vystaveni konfliktu se zákonem
a nacházejí se
v různých fázích
trestního řízení, ve
výkonu trestu, či
s lidmi opouštějícími věznice.
„Tuto práci považujeme za velmi
potřebnou a významnou.
Jsme
rádi a ceníme si toho, že jsme na základě
dobře odvedené práce ocenění získali,“
uvedla vedoucí olomouckého centra programu Anastázie Bohanesová. Podané
ruce odborné poradenství poskytují ve
Vazební věznici Olomouc, ve věznicích
Mírov, Heřmanice, Opava a Ostrov nad
Ohří. Služby Podaných rukou se zaměřují
na osoby, které se budou z výkonu trestu
vracet na území Olomouckého kraje.

I po opuštění vězení
je možné začít znova

Zájemci o službu mohou pracovníky
programu kdykoliv kontaktovat. „U klientů usilujeme především o zvyšování

Zleva Michal Poláček z Odboru sociálních věcí Olomouckého kraje, Anastázie Bohanesová, vedoucí centra Práce s klienty v konfliktu se zákonem a sociální pracovnice Vendula Zapletalová při přebírání ocenění na ministerstvu vnitra
Foto | archiv Podané ruce

informovanosti v oblasti závislostí –
s důrazem na možnosti léčby ve výkonu
trestu i po něm, sociálního zabezpečení
a v neposlední řadě i právního a dluhového povědomí. Naším tématem při
spolupráci s klienty jsou i motivační rozhovory, které vedou ke změně životního
stylu a usnadnění návratu do běžného
života se sníženým rizikem možné recidivy. Program nabízí také poradenství
rodinným příslušníkům a osobám blízkým našich klientů,“ upřesnila vedoucí
projektu.

Program spolupracuje i s dalšími
centry Společnosti Podané ruce či jinými organizacemi v rámci celé republiky,
jako jsou charity, státní instituce či úřady práce, které mohou být přínosným
partnerem při zajištění návratu osob
z vězení.
Program má dlouholetou působnost
– byl založen před 15 lety a pravidelně je
certifikován Radou vlády pro koordinaci
protidrogové politiky. 
red

www.podaneruce.cz

Školáci proměnili prosinec na měsíc dobrých skutků
Poslední měsíc loňského roku se na
ZŠ a MŠ Olomouc, Gorkého 39 stal měsícem dobrých skutků. Škola se již druhým rokem zapojila do projektu Hrdá
škola iniciativy Schools United, která
v průběhu školního roku vyhlašuje různé tematické dny, které mají zlepšovat
školní klima. Letos tak proběhl například kostýmový Halloween v říjnu nebo
Suit up den v listopadu. Prosinec pak byl
v souladu s vánočním poselstvím věnován dobrým skutkům.
Každá třída si mohla vybrat libovolně, komu a jakým způsobem chce pomoci. Školní družina připravila vystoupení
pro klienty centra sociálních služeb Klíč
a slavnost Vítání občánků. Třída V. B
vyráběla přání k Vánocům pro domov
seniorů. Žáci šestého ročníku osobně

22

doručili hračky humanitárnímu středisku SOS, který pak balíčky předal do
dětských domovů. Třída VII. B se složila
na dárek pro Michala z dětského domova
prostřednictvím portálu Daruj hračku
a osmá třída se rozhodla pomoci opuštěným psům, pro něž nashromáždila staré
deky a osušky a nakoupila krmení a pamlsky, které jsou především v zimních
měsících zapotřebí ve vysoké kvalitě,
o čemž se při návštěvě útulku sami žáci
přesvědčili.
Výzvy na další akce jsou všem třídám
tlumočeny zástupci školního parlamentu, který vede Lenka Juřenová, pod jehož záštitou vše probíhá. Z nejbližších
akcí školu čeká například Barevný týden
v únoru.
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Zuzana Pustinová, ZŠ Gorkého 39

Do plnění dobrých skutků a vánočních přání se zapojila celá základní škola Foto | ZP
KOMUNITNÍ ŽIVOT | OLOMOUCKÉ LISTY

Koledníci jsou na Olomoucku vítáni.
Svědčí o tom výtěžek Tříkrálové sbírky 2019
Tříkrálová sbírka je viditelným důkazem,
že lidem není lhostejný osud bližních.
Díky štědrosti dárců činí výtěžek sbírky
v olomouckém děkanátu rekordních
1 823 628 korun.
Za dvacet let svého trvání se sbírka
stala příležitostí netradičního potkávání
lidí jak na prahu příbytků, tak v ulicích či
institucích. Sdílené zážitky koledníků vypovídají o vzácných okamžicích mnohých
lidských setkání. Zájem o tříkrálovou koledu z řad dobrovolníků, dětí i dospělých
rok od roku vzrůstá.
V olomouckém děkanátu se vydalo
začátkem ledna do ulic prosit ve prospěch potřebných na 1480 koledníků
a vedoucích skupinek, což je o 80 dobrovolníků více než loni. Pro lidi ocitající se
v nouzi se podařilo získat rekordní částku 1 823 628 korun. Výtěžek Tříkrálové
sbírky 2019 tak přeskočil loňskou laťku
o 173 444 korun. Vykoledovaná částka je
pomyslným teploměrem lidské solidarity
i důvěry lidí na Olomoucku. „Lidé se stále
více otevírají. Máme zprávy od místních
asistentů, že i v místech, kde loni zůstaly

Tři králové přišli s pokladničkou i na radnici. Pod kostýmy koledníků se ukrýval biskup Antonín Basler, ředitel Charity Olomouc Petr Prinz a vedoucí střediska
Samaritán Alexandr Dvořák. 
Foto | BM

dveře zavřené, letos koledníky přijali.
Rok od roku roste důvěra lidí ve sbírku,
a to se odráží i v jejich štědrosti,“ sdělila Veronika Velčovská, koordinátorka
Tříkrálové sbírky Charity Olomouc.
Z výtěžku Tříkrálové sbírky podpoří Charita Olomouc rozvoj domácí

hospicové péče, potravinovou a materiální pomoc jednotlivcům a rodinám
v krizi a rozvoj sociálního bydlení.
Charita Olomouc děkuje všem lidem dobré vůle, kteří otevřeli svá srdce a přispěli svým darem pro potřebné.

red

INZERCE

Hledáte dobré pracovní místo a příjemný kolektiv? Přijďte mezi nás!
Aktuálně potřebujeme posílit
náš tým na těchto pozicích:

OPERÁTOR

(brusírna, soustružna, kalírna)

SEŘIZOVAČ
MECHANIK
NÁSTROJAŘ
MANIPULANT
SKLADNÍK
MISTR
PROCESNÍ TECHNOLOG
Mimo zajímavé základní hodinové mzdy nabízíme
spoustu benefitů jako je 13. mzda dle výkonnosti
podniku, zvýhodněné stravování – obědy a večeře
za 10,- Kč, nově také 5000,- Kč jako únorovou
prémii, spoustu slev, firemních akcí a mnoho
dalšího. Náš moderní systém vzdělávání vyškolí
každého zaměstnance pro práci v moderním
prostředí s novým automatizovaným strojovým
parkem. Zaujaly Vás naše podmínky? Tak nás
neváhejte kontaktovat!

V naší společnosti
pracuje více než
500 zaměstnanců v administrativě
a ve výrobě na třísměnném provozu.
Jehličková a válečková ložiska, která
se v naší firmě vyrábí, odebírají
zákazníci jako je Jaguar-Land Rover,
Mercedes-Benz, Volkswagen,
Porsche a další.

RV1900240/01

Koyo Bearings Česká republika s.r.o., Pavelkova 253/5, Bystrovany
www.koyobearings.cz ● e-mail:kariera@koyobearings.cz ● tel.: 724 015 574
OLOMOUCKÉ LISTY | KOMUNITNÍ ŽIVOT 
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Žáci dostali za odměnu
pingpongovou show

Na začátku ledna proběhla ve Fakultní
základní škole a mateřské škole Holečkova Olomouc netradiční, ale zároveň velmi
profesionální akce pro děti 1.–3. ročníků.
Ze severní Moravy za námi přijel tým
superhrdinů se svou pingpongovou show.
Tato akce byla jako jedna z hlavních cen,
kterou naše škola vyhrála v soutěži Jeden
za všechny, všichni za stůl. Pořadatelé této
akce nám na ní předali také nový pingpongový stůl.
Během show jsme mohli vidět exhibici
hráčů KST Olomouc pod vedením pana
trenéra Víta Ratajského. Děti si potom
vyzkoušely aktivity spojené se stolním tenisem a za jejich splnění dostávaly drobné
odměny. Všichni byli z akce velmi nadšení
a užili si ji. A od února se můžeme těšit na
kroužek stolního tenisu pod záštitou KST
Olomouc, který bude na naší škole pro přihlášené děti otevřen.

Prvním miminkem letošního roku je Josef Spurný. Chlapeček přišel na svět na Nový rok v 17:18 ve Fakultní nemocnici Olomouc. Gratulovat rodičům
k narození syna přišel také primátor Olomouce Mirek Žbánek společně s ředitelem fakultní nemocnice Romanem Havlíkem. Maminka Kateřina a otec
Jan dali jméno svému prvnímu potomkovi po obou svých dědečcích. Jako první dítě roku dostane malý Josef od města zlatý přívěšek a finanční dar
ve výši 10 tisíc korun. 
Foto | BM

Michaela Hašková, vychovatelka ŠD

INZERCE

Zastavme utrpení!

Soukromá zdravotnická síť TeamPrevent-Santé, s.r.o.

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.

DO NOVĚ OTEVŘENÉ OLOMOUCKÉ ORDINACE
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

NEKUPUJTE – ADOPTUJTE

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY

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

PRVNÍ NÁVŠTĚVA BEZ NUTNOSTI OBJEDNÁNÍ

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.

Organizace péče
Objednání k lékaři na čas
Laboratorní odběry v ordinaci
Zasílání výsledků e-mailem
Elektronické recepty formou SMS

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.

Příjemné prostředí a individuální přístup

ADRESA ORDINACE:
Dukelská 1056/13, Olomouc

212 12 12 12

Dejte jim, prosím, šanci na lepší život

E-mail: callcentrum@teamprevent.cz | www.sante.cz | www.teamprevent.cz

24

WWW.FACEBOOK.COM/STATUTARNI.MESTO.OLOMOUC

RV1900259/01

Zdroj: Mapy.cz

Spolek ZASTAVME UTRPENÍ – provoz Psího domova Pod křídly anděla
Nová adresa Psího domova: obec Žerotín, okr. Olomouc
KOMUNITNÍ ŽIVOT | OLOMOUCKÉ LISTY
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Prvního letošního Olomoučana
Josefa přivítal i primátor města

Prevence je nedílnou součástí práce strážníka
Ukázat správnou cestu, poradit, kde
je nejbližší parkovací automat, nebo nasměrovat k vyhledávané památce. To jsou
jedny z mála ukázek toho, jak se snaží být
strážníci nápomocni nejen obyvatelům
Olomouce, ale i návštěvníkům hanácké metropole. Ryze preventivní činnost
je pak v rámci Městské policie Olomouc
realizována preventivně informační
skupinou.
Stěžejní je v práci skupiny téměř každodenní přednášková činnost tematicky zaměřená pro předškoláky a žáky
1. stupně základních škol. Ve všech předškolských a školských zařízeních na celém katastrálním území města Olomouce
strážníci v roce 2018 oslovili při besedách

téměř 7 500 dětí.
Největší význam
této činnosti spočívá ve způsobu
realizace, to znamená, že s dětmi
pracujeme od mateřské školy a postupně na
ně působíme po celých pět let jejich školní
docházky na prvním stupni.
Dále strážníci realizovali 16 tematicky
zaměřených besed pro více než čtyři stovky účastníků a podíleli se na šedesátce
akcí, které navštívilo necelých 29 tisíc lidí
různých věkových kategorií. 
red

www.mp-olomouc.cz

K Národnímu týdnu manželství se připojí i rodinné centrum Provázek
Letos už po třinácté se bude v České
republice konat v týdnu od 11. do 17. února Národní týden manželství. Tentokrát
nese motto Zabijáci manželství a jak se
jim bránit. Týden, kdy slavíme svátek sv.
Valentýna, je příležitost pro ty, jejichž cílem je pracovat na rozvoji a kvalitě manželství v ČR. Národní týden manželství
je iniciativa otevřená všem, kdo si myslí,
že manželství je dobrá věc. Každý rok se
v rámci tohoto týdne koná více než stovka akcí po celé republice. Na více než
50 místech po celé ČR budou probíhat
Manželské večery v rámci iniciativy Zveme Česko na rande.

RC Provázek zve manžele
na společné aktivity

„Chceme podpořit hodnotu rodiny a hodnotu manželství také tím, že
se přidáme k této kampani. Proto jsme
připravili na únor tematicky zaměřené

aktivity. Každou středu od 10:00 hodin
probíhá v našem centru program Hodiny pro rodiče. Tři středy v únoru jsme se
rozhodli věnovat podpoře manželství.
První středu si mohou maminky vyrobit originální přáníčko z lásky pro svého
manžela, další týden bude následovat
beseda věnovaná historii, různým aktivitám a inspiracím Národního týdne
manželství a 20. února proběhne seminář Manželství z pohledu práva. Budeme mít i výstavu obrázků dětí na téma
Ženich a nevěsta.
Za zmínku stojí také další seminář s názvem Jak na vetřelce v manželství, který
se bude konat v úterý 12. února v 17:30
hod. Zveme jednotlivce i manželské páry.
Máme připravené i drobné dárečky,“ láká
na program RC Provázek předsedkyně
spolku Magda Mečkovská. 
red

www.rc-hermanek.cz

UČITEL ROKU 2019
NOMINUJTE UČITELE NEBO OSOBNOST VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT ROKU 2019
Anketu o titul „Učitel roku 2019“ a titul „Osobnost volnočasových aktivit pro děti a mládež roku 2019“ vyhlašuje statutární město
Olomouc. Nominace je možné podávat elektronicky nebo písemně do 25. února 2019.
Návrhy musí obsahovat základní údaje o nominovaném, zdůvodnění jeho nominace – třídní učitel, učitel předmětů, vedení
kroužků apod., přínos v oblasti výchovy a vzdělávání, nejvýznamnější úspěchy, zásluhy apod. Návrhy mohou podávat žáci, rodiče,
ředitelé i zaměstnanci škol.
U nominace na „Osobnost volnočasových aktivit pro děti a mládež roku 2019“ je ke zdůvodnění nominace třeba uvést oblast činnosti nominovaného, přínos pro děti a mládež, nejvýznamnější úspěchy, zásluhy apod.
Tituly budou předány během slavnostního vyhlášení, které se odehraje ve středu 27. března 2019 v Moravském divadle.
Formuláře určené k nominacím naleznete na webových stránkách města, písemné nominace zasílejte na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor školství, Palackého 14, 779 11 Olomouc. Elektronicky lze nominaci zaslat na e-mail dana.
halova@olomouc.eu

www.olomouc.eu
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První pocity jsou pozitivní, říká fotbalová posila Beneš
Výraznou posilou obrany olomouckých fotbalistů se stal Vít Beneš.
Zkušený hráč v lize odehrál rovné dvě stovky zápasů, dalších
pětatřicet zvládl během svého působení ve Vasalu Budapešť. V Sigmě
podepsal dvouletou smlouvu s roční opcí. „Uvědomuji si, v jaké
situaci přicházím. Postavení Olomouce v tabulce beru jako výzvu,“
tvrdí ostřílený stoper.
S jakými představami jste přišel do nového klubu?
Trenér říkal, že chtěl zkušeného obránce, a tomu odpovídají
úkoly, které jsem dostal. Měl bych přebírat úkol organizovat hru
a měli by mě doplňovat i ostatní. Všichni z týmu musíme na hřišti
komunikovat, aby všechno sedělo. Osobní představu mám jasnou.
Chci pomoci k záchraně, podílet se na tom, aby lidi měli z našich
výkonů radost.
Přišel jste z angažmá v Budapešti. Jak hodnotíte
zahraniční fotbalovou zkušenost?
Návrat jsem původně neplánoval, ale nabídka Sigmy mě oslovila. V Maďarsku se mi ale líbilo. Jak po fotbalové, tak i po životní
stránce. Bylo to něco nového.
V novém působišti jste už absolvoval i herní přípravu.
Jak vnímáte olomoucké spoluhráče?
Tým na mě působí velmi pozitivně. Kluci chtějí hrát technický
fotbal, jsou pracovití, takže doufám, že nám to vydrží a bude to
vidět na výsledcích a že budeme sbírat body. 
deš

Město pokračuje
v podpoře lyžování
Už třetím rokem vedení radnice ve
spolupráci se sportovním a pohybovým
centrem Rok s pohybem pořádá akci
Olomouc město mladých lyžařů – Lyžování s Janem Hudcem. V lyžařském
areálu v Hlubočkách od 14. ledna do
15. února probíhá lyžařský kurz pro
130 dětí z druhých tříd základních škol.
Do projektu se v letošním roce zapojily
děti základních škol Helsinská, Hálkova,
Gorkého, Svatoplukova, Spojenců, Rožňavská, Droždín, Stupkova a Zeyerova. „Kurzy probíhají jednou týdně v odpoledních hodinách po dobu pěti týdnů.
Výuka opět vyvrcholí závěrečným lyžařským dnem, který je plný her, zábavy
a závodů,“ přiblížil náplň kurzu ředitel
lyžařské školy Radko Dorazil. 
deš

Veslaři bodovali
v domácí anketě
V rámci vyhlašování ankety Veslař
roku 2018 na sebe výrazně upozornili také zástupci VK Olomouc. Pohár za
vítězství v kategorii starší žáků přebrala jejich trenérka Blanka Vařeková. Pro
druhé místo v kategorii juniorských
posádek si přišla Emma Benýšková.
Olomoucká veslařka byla členkou osmiveslice, která získala titul na mistrovství
světa v Račicích a vyhrála také mistrovství Evropy ve Francii. 
deš
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Judisté vyzkoušeli nový formát Turnaj dvojic,
který ovládli Klammert a Bydžovský
Turnaj
dvojic
mužů Judo Magazin
Couple Cup 2019 se
uskutečnil na pražské hale Folimanka
letos v lednu poprvé, a to pod záštitou
Judo magazínu ve
spolupráci s USK
Praha. Na turnaji
startovalo celkem
12 dvojic, ve kterých
jeden vážil pod 73 kg
a druhý nad 73 kg.
Mezi českými reprezentanty dominoval
olomoucký závodník
David
Klammert
a rodák z pražského Žižkova Adam
Bydžovský.
„Do turnaje se
mi moc nechtělo,
a to z důvodu obavy
o zranění. V únoru
mě čeká Grand Slam
v Paříži, na který je třeba se řádně připravit. Adam mě však přesvědčil a nakonec
jsem si turnaj dost užil. Pralo se mi velmi
dobře a každý zápas jsem skončil na ippon
před koncem časového limitu, i když jsem
před soupeři váhově i silově ztrácel,“ uvedl
David Klammert.

WWW.FACEBOOK.COM/STATUTARNI.MESTO.OLOMOUC

I když se jednalo o zcela nový formát,
nutno podotknout, že akce byla divácky
zajímavá a atraktivní. Na druhém místě skončilo duo závodníků Michal Horák
a Jakub Ječmínek. Třetí pozice obsadili
Jan Pinta s Jiřím Zavadilem a Tomáš Knápek s Karlem Buriánkem. 
red
SPORT | OLOMOUCKÉ LISTY

Olomoucké volejbalistky prožívají skvělou sezonu
V závěrečném 18. kole dlouhodobé části
domácí extraligy nastoupily volejbalistky
Univerzity Palackého Olomouc jako již
jistý vítěz této fáze soutěže na palubovce
Ostravy s jasným cílem: završit své vítězné
tažení, které trvalo už sedmnáct ligových
zápasů.
Po snadné výhře 3:0 se to podařilo. Vysokoškolačky ukázaly, že to letos
s útokem na mistrovský titul myslí vážně, svoji formu teď musí potvrdit v nadstavbě a především v rozhodujícím play-off.
„Nebylo to pro nás jednoduché. Hrajeme více soutěží na domácí a evropské scéně a museli jsme se vyrovnávat
i s přechodem z míčů Gala na Mikasy
a zpět. I to se nám podařilo zvládnout.
Družstvo se snaží, vrchol sezony nás ale
teprve čeká. Ale pochopitelně chceme
bojovat o titul a věřím, že to zvládneme,“
uvedl po posledním utkání základní části nejvyšší domácí soutěže trenér volejbalistek Jiří Teplý.
Tým prožívá úspěšné období, což se
projevuje také na evropské scéně. Postupem do čtvrtfinále CEV Cupu univerzita
navázala na úspěchy z devadesátých let

minulého století, kdy startovala v mistrovské evropské soutěži. „Dostali jsme

se mezi nejlepší osmičku. To je skvělé,“
míní Teplý.
deš
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ODBORNÉ A PROFESIONÁLNÍ PRÁCE:
Pokládka podlahových krytin, sešívání betonu
Měření vlhkosti betonu CM metodou
Vyrovnávání podlah betonových, dřevěných,
anhydritových, asfaltových - samonivelačními
stěrkami, Renovace starých podlah
Příprava podkladu – nivelace
Schodiště, Speciální pracovní postupy
u individuálních a problematických zakázek.

RV1900255/01

MALOOBCHOD, PRODEJ:
PVC Vinylové podlahy lepené, Click systém, Gerflor,
Floor Forever, Tarket 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.

RV1900247/01

WWW.
PODLAHYPOKER.CZ
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Olomoucký ½ maraton letos oslaví desáté narozeniny
Sport a Olomouc patří k sobě.
Mattoni 1/2Maraton Olomouc se
během let stal největším regionálním
půlmaratonem v České republice a jednou
z nejvýznamnějších společenských událostí
celého kraje. Letos slaví deset let. Běžci
se mohou těšit na nezapomenutelnou
atmosféru, ale také na speciální dárek
na počest narozenin a rozšířenou
promo kampaň včetně množství
soutěží a výzev pro běžce.
OMOUCÍ

OL
E
PROBĚHNDÍ
10 000 LI

Vzdálenost 21,0975 km
v olomouckých barokních kulisách si každoročně nenechají
ujít tisícovky vytrvalců. „Rychlá
trať, na kterou jsou běžci v Olomouci zvyklí, zůstane zachována a zároveň
letos dojde k navýšení počtu startovních
čísel. Půlmaraton a dm rodinný běh poběží dohromady více než deset tisíc závodníků,“ uvedl manažer závodu Tomáš
Coufal.

Vzdálenost
V sobotu

21, 0975 km
15. června

Desátý ročník Mattoni 1/2Maratonu
Olomouc se rozeběhne v sobotu 15. června a v přímém přenosu ho bude vysílat
Česká televize. Než se do ulic pustí půlmaratonci, dostanou šanci nesoutěžní
běžci – dm rodinný běh, určený nejen dětem a jejich rodičům, nabízí nenáročnou
tříkilometrovou trať. Zájemci o startovní
číslo se již mohou registrovat na webu
www.runczech.com. Běžci by však neměli s registrací otálet příliš dlouho, zhruba
polovina z celkové kapacity závodu už je
v současnosti vyprodána.
Mattoni 1/2Maraton Olomouc je
držitelem prestižní zlaté známky

Mezinárodní asociace atletických federací IAAF, kterou se může pyšnit jen necelá
dvacítka světových měst.
Součástí programu bude také největší moravský veletrh sportovních potřeb
a zdravého životního stylu – Moravia
Sport Expo, který se uskuteční na olomouckém výstavišti Flora. Ve spojení
s běžeckým závodem si tak do Olomouce najde během závodního víkendu cestu až třicet tisíc sportovních nadšenců.
Olomouc se proto může právem nazývat
hlavním moravským městem sportu.
Organizátoři z týmu RunCzech v Olomouci kromě samotného půlmaratonu
pořádají ještě jeden závod, kterým je semifinálové kolo Juniorského maratonu.

Největší běžecký závod pro studenty
středních škol z celého Česka se v Olomouci poběží ve čtvrtek 25. dubna. Neziskový projekt organizátorů RunCzech
běžecké ligy má za cíl rozběhat české
středoškoláky. Do Juniorského maratonu se může zapojit každá střední škola.
„Stačí dát dohromady desetičlenný tým,
ve kterém musí být tři dívky. Každý člen
týmu pak běží štafetový úsek o délce
4,2 kilometry, dohromady studenti zdolají trať celého maratonu,“ představil Juniorský maraton Igor Murko z týmu RunCzech. Bezplatně přihlásit svůj tým lze na
stránkách www.runczech.com/jmc.  red

www.runczech.com

RADY OLOMOUČANŮM | UŽITEČNÉ APLIKACE PRO MOBILNÍ TELEFONY
Moje Olomouc – oficiální
aplikace statutárního
města Olomouce, kterou
ocení jak občané, tak
studenti i turisté.

Sportuj v Olomouci
– oficiální sportovní
aplikace statutárního
města Olomouce, která
je určena klubům,
sportovcům a fanouškům.

Třídění odpadu
v Olomouci – aplikace
umožňuje nahlásit
přeplněný nebo
poškozený kontejner ve
vašem městě. Aplikace
také poskytuje kompletní informace o třídění
odpadu.

Záchranka – v případě
nouze jednoduchým
způsobem kontaktujete
zdravotnickou záchrannou
službu a horskou službu.
Zároveň záchranářům
odešlete vaši přesnou
polohu a další užitečné informace, které slouží
pro vaši záchranu.
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Waze – GPS, mapy,
dopravní upozornění
a navigace – ucelený
přehled, co se děje na
cestách. Waze v reálném
čase informuje o dopravě,
stavbách, policii, nehodách a dalších
událostech. Jestli je na vaší trase příliš hustý
provoz, Waze trasu změní a ušetří váš čas.
Pumpdroid – pomůže
najít nejbližší čerpací
stanice s aktuálními
cenami pohonných hmot.

SPORT | PORADNA | OLOMOUCKÉ LISTY

NÁZORY ZASTUPITELŮ
Ochraňme město před Šantovkou Tower
už na nejbližším zastupitelstvu
Změna územního plánu, která by zamezila kontroverzní stavbě
výškové budovy Šantovka Tower (ŠTW), již déle než půl roku marně
čeká na nové projednání zastupitelstvem. Připomeňme to podstatné
z desetileté historie této kauzy:
1/ V říjnu 2010 byla po předchozím souhlasu zastupitelstva uzavřena
smlouva mezi městem a developerem o spolupráci při rozvoji lokality
Šantovka vč. výstavby výškové dominanty.
2/ V září 2014 schválilo zastupitelstvo nový územní plán, který na podnět Ministerstva kultury zakázal veškeré výškové budovy na celém
území města.
3/ Investor ŠTW následně podal soudní žalobu a Krajský soud v Ostravě v únoru 2015 zrušil v lokalitě Šantovka výškovou regulaci nové
zástavby stanovenou novým územním plánem. Od 1. ledna 2016 tak
lze v této lokalitě v ochranném pásmu městské památkové rezervace
postavit stavbu libovolné výšky – tedy například budovu ŠTW vysokou 77,5 metrů jako věž radnice.
4/ Statutární město Olomouc, jak mu ukládá stavební zákon, zahájilo
práce na změně územního plánu, která soudně zrušené výškové omezení znovu obnoví.
5/ Po více než třech letech příprav byla vloni tato změna konečně
předložena ke schválení červnovému zastupitelstvu – dopadlo to však
neslavně. Bez jakéhokoli odůvodnění nebylo schváleno ani vypořádání námitek investora ŠTW proti návrhu, a tak vlastní změna nebyla
zastupiteli nakonec vůbec projednána.
6/ V reakci na tento vývoj Ministerstvo vnitra v říjnu konstatovalo stav
nezákonné nečinnosti Zastupitelstva města Olomouce.
Protože se jedná o vážný problém celého zastupitelstva, nikoli jen koalice, navrhujeme:
1/ projednat změnu územního plánu ještě v lednu na zasedání rady
města – dostali jsme primátorův příslib a na jednání rady vystoupíme,
2/ uspořádat seminář o problematice lokality Šantovka pro zastupitele
– účastnili bychom se v roli přednášejících,
3/ zařadit změnu územního plánu na nejbližší zastupitelstvo.
Záležitost je nutné projednat bezodkladně již na březnovém zastupitelstvu – jinak hrozí vážné nebezpečí prodlení. Na stavbu ŠTW probíhá
územní řízení. V současnosti je sice přerušené, ale v nejbližší době se
očekává jeho obnovení a poté může být již za 6-8 týdnů vydáno územní rozhodnutí. To by znamenalo pro ŠTW definitivní zelenou.
Jsme přesvědčeni, že nové zastupitelstvo má právo rozhodnout
o tomto zásadním problému ochrany olomoucké památkové rezervace. Obraz města by totiž měla utvářet v prvé řadě volená městská samospráva, nikoli zmocnění státní úředníci magisrátu. Očekáváme
proto, že vedení města bude jednat aktivně a odpovědně.


David Helcel, Zastupitel ProOlomouc

Obsah jednotlivých příspěvků na této straně vyjadřuje výhradně názory jejich autorů, nikoli
redakce časopisu a statutárního města Olomouce. Za obsah příspěvku zcela odpovídá
autor, nikoli vydavatel nebo redakční rada. Příspěvky otiskujeme bez redakčních zásahů.

XX.
REPREZENTAČNÍ PLES
FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC
22. ÚNORA 2019 V 19:30
CLARION CONGRESS HOTEL OLOMOUC
hudba
BOOM! BAND JIŘÍHO DVOŘÁKA
CELÝM VEČEREM PROVÁZÍ PETR KUBES
člen činohry Moravského divadla Olomouc

Jednání zastupitelstva
pondělí 4. března
od 9:00 hodin
ve velkém zasedacím
sále magistrátu
v Hynaisově ulici 10.
OLOMOUCKÉ LISTY | NÁZORY ZASTUPITELŮ 

VSTUPNÉ 500 KČ
předprodej od 28. 1. 2019 na pokladně FN Olomouc
doprovodný program
IMAGINATIVNÍ SVĚTELNÁ SHOW ILUSIAS
UKÁZKA MODERNÍ MAGIE
WWW.FNOL.CZ
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KŘÍŽOVKA O CENY

V tajence najdete konec citátu Hanse Christiana Andersena „Není krásnějších pohádek než těch, ... tajenka… „
Tajenku křížovky zasílejte do 18. února 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: co učinil pro druhé. Vylosovaným výhercem je: Olga Machalová 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
MARGITA ŠUTOVSKÁ
Telefon: 604 447 457, e-mail: sutovska@regvyd.cz
ANNA BAŽANTOVÁ		
Telefon: 774 411 168, e-mail: bazantova@regvyd.cz
MICHAL NOVÁK 		
Telefon: 739 724 774, e-mail: novak@regvyd.cz
Uzávěrka 18. 2. 2019, distribuce 4. 3. 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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OBJEKTIVEM ČTENÁŘE

Opravdová zima nezačíná v Česku dle očekávání v prosinci, ale až v lednu a únoru. 23. ledna ukazoval ráno teploměr -13 °C. Snímek Klášterního Hradiska poslala Blanka
Lopourová.

Oltář v bazilice na Svatém Kopečku je pod lešením. Je dobře, že kostel i tak zůstal
přístupný veřejnosti. Snímek od Pavly Kubínové.

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

Vážení čtenáři, tato strana vám dává možnost stát se „spolupracovníky“ redakčního týmu a podílet se na obrazové podobě Olomouckých listů. Zachyťte objektivem vašeho fotoaparátu
aktuální dění v Olomouci, sportovní či kulturní akce nebo nevšední události kolem vás. Pošlete nám například i zajímavé postřehy z vašich procházek městem či v okolí Olomouce. Ty
nejzajímavější snímky vybereme a zveřejníme je na této straně časopisu. Nejvýše tři fotografie, které považujete za zdařilé a chcete se o ně podělit s ostatními čtenáři, posílejte na
e-mailovou adresu redakce@olomouckelisty.cz nejpozději do 22. února. Do předmětu elektronické zprávy uveďte „Objektivem čtenáře“. Všem, kdo nám už fotografie zaslali,
děkujeme! Nejvíce nás tento měsíc zaujaly následující snímky:

INZERCE

Alpbachtal: Pohodové rodinné lyžování
Pokud doma řešíte, kam se vydat na zimní nebo jarní rodinnou
dovolenou, máme pro vás ověřený tip. Je to jen pár dní, co
jsme se vrátili z tyrolského Albachtalu, který je od českých
hranic něco málo přes tři hodiny automobilem. A vzhledem
k tomu, co zde najdete, cesta stojí rozhodně za to.

Dvě propojená tyrolská údolí
Alpbachtal a Wildschönau se řadí
po bok největších rakouských lyžařských regionů, navíc označeno
jako „přátelské k rodinám“. Region
si navíc v roce 2017 odnesl ocenění za nejlépe připravené sjezdovky,
což můžeme potvrdit. Především ty
méně náročné pro děti a začátečníky nebo v případě nočního lyžování, které nabízí nezapomenutelný
zážitek a můžete jej završit večeří

Foto | G. Grießenböck

v typické tyrolské chalupě s lokálními delikatesami typu sýrových
fondue, špeclí či místní knedlíčkové polévky.
Letošní rok navíc nabízí skvělé
sněhové podmínky, a to v celé oblasti. Celkem můžete projet 109 km
sjezdovek, svézt se 45 lanovkami nebo vleky a také zajet do dvou
snowparků. Doporučujeme dětský
klub Juppi Kid´s Club Reith v údolí Alpbachtal, který je zdarma pro
všechny děti v údolí ubytované.
Když si chcete odpočinout nebo nechcete celý den strávit na sjezdovkách, tak jsou zde tři sáňkařské
dráhy (půjčovny mají dost sáněk),
nebo si můžete vyzkoušet stále populárnější skitouring, u nás označovaný za skialpinismus.
Co se týká zázemí, region si
drží typickou lokální kulturu,
a tak jsou rodinné penziony, hotely
i chalupy vystavěny a rekonstruovány podle tradiční architektury.

Foto | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Uvnitř můžete čekat i pětihvězdičkový komfort, jako například
v „Der Alpbacherhof Natur & Spa
Resort“, který nabízí 1 000 m2 wellness zázemí. Ale převažují cenově dostupnější rodinné penziony, které si s těmi nejlepšími
moc nezadají. Vzhledem k zachování kouzla tyrolské oblasti jsou
zde ubytovací kapacity omezeny, což má svou výhodu v podobě

nepřeplněných sjezdovek. Doporučujeme také sledovat možnosti
rodinných balíčků a slev. Přejeme
příjemné zimní zážitky.

DŮLEŽITÉ ODKAZY
www.skijuwel.com
www.alpbachtal.at
www.wildschoenau.com
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RV1900007/04

Martin Březina
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Kombinovaná spotřeba paliva: 4,9–6,6 l / 100 km. Kombinované emise CO2: 129–152 g/km.

Přemýšlejte ve velkém.

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.

Proč ne teď?
Horní Lán 445/1, 779 00 Olomouc – Tel. +420 734 576 342 – www.seat-olomouc.cz

RV1900215/01

Nový
SEAT Tarraco.

seat.cz/tarraco

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.
WWW.NEY.CZ

PV 188x130 Olomouc

18.12.2018

RV1802791/02

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

