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KVALITNÍ ČESKÉ MATRACE 
PRO CELOU RODINU.

WWW.MATRACEMOOM.CZ

NAVŠTIVTE NAŠI PRODEJNU NA ADRESE: QUILTING s.r.o., Jiráskova 485,
798 52 KONICE

Telefon:+420 731 413 134, +420 731 413 133
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SMĚNÁRNA PALÁC s.r.o.
1. MÁJE 869/27, Olomouc
T: 603 561 650 | E: info@smenarnapalac.cz

Směnárna 
Palác s.r.o.

VÝKUP A PRODEJ MĚN  DÁLNIČNÍ ZNÁMKY 2019

OTEVÍRACÍ DOBA PONDĚLÍ-PÁTEK: 9:00 – 18:00
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Jarní sběrové soboty začínají v dubnu
Občané města mají i  na jaře možnost 

zbavit se kusového odpadu, který nepa-
tří do běžného komunálního odpadu.  
V  rámci sběrových sobot je možno odlo-
žit do připraveného kontejneru: nábytek, 
použité jedlé oleje, drobný nebezpečný 
odpad (barvy, chemikálie, baterie apod.), 
elektrozařízení, textil a bioodpad. Staveb-
ní odpady se při sběrových sobotách 
neodebírají.

Na každém stanovišti bude po celou 
dobu k dispozici obsluha, pracovník Tech-
nických služeb města Olomouce, a.s., který 
bude dohlížet na vlastní třídění a ukládání 
odpadu do kontejnerů.

Kontejnery budou na stanoviště přista-
veny v sobotu od 8:00 hodin a ještě ten-
týž den po 13. hodině budou odvezeny. 
Důrazně žádáme naše spoluobčany, aby se 
odpadu zbavovali pouze na určených sta-
novištích v tomto vyhrazeném čase a pře-
dávali jej výhradně pracovníkům svozové 
firmy.

Druhé kolo sběrových sobot proběhne 
v  podzimních měsících, termíny jsou zve-
řejněny na webových stránkách Technic-
kých služeb města Olomouce.  red

Den KMČ Stanoviště

6. dubna 2019

Neředín
Tabulový Vrch
Olomouc–západ
Nová Ulice

roh ulic Stiborova a U Kovárny
roh ulic Hněvotínská a Junácká
roh ulic Na Vozovce a Polívkova
roh ulic Mošnerova a Za Vodojemem

13. dubna 2019

Týneček
Chválkovice
Svatý Kopeček
Lošov

ulice Bohuslava Martinů (rybník)
roh Selské náměstí a ulice Kubatova 
parkoviště (u hřiště)
ulice Svolinského (u hasičské zbrojnice)

4. května 2019

Lazce
Chomoutov
Bělidla
Radíkov

roh ulic Tvrdíkova a Sládkova
ulice Dalimilova (u hospody)
ulice Táboritů (u školy)
parkoviště za točnou autobusů MHD

11. května 2019

Holice
Nový Svět
Slavonín
Hejčín

ulice U Cukrovaru (kotelna)
ulice Přichystalova (u obchodu)
ulice Pod Kostelem
ulice Pešinova u kostela vlevo

18. května 2019

Nové Sady
Povel
Olomouc–střed
Nové Hodolany

ulice Valdenská (vedle domu č. 46)
roh ulic V Křovinách a Schweitzerova
roh ulic Kateřinská a Aksamitova
křižovatka Kpt. Nálepky x Milady Horákové

www.tsmo.cz 
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Milí Olomoučané a čtenáři,
do rukou se vám dostalo březnové vy-

dání, věřím, že vámi oblíbeného časopi-
su. Co si uvnitř nových Olomouckých lis-
tů přečtete? 

Jako téma jsme pro vás připravili in-
formace o ambiciózním plánu vedení 
města. Olomouc by se měla v budoucnu 
stát chytrou a efektivní metropolí. Jak 
na to? Co si o tom myslí naši zastupite-
lé a co plánuje v tomto nelehkém úkolu 
učinit kompetentní náměstek primátora 
Matouš Pelikán? Čtěte uvnitř Listů.

Také se dozvíte, že radní představi-
li své programové prohlášení do roku 
2022. Naše  město by se podle dokumen-
tu mělo  zařadit „mezi vyspělé moderní, 
rozvíjející se evropské metropole s vyso-
kou kvalitou života, současně ale s ohle-
dem na snižování zadluženosti města 
a omezené finanční zdroje“.

Mimo jiného píšeme také o tom, že na  
novou techniku profesionálních hasičů 
přispělo i město a že dotace z městské-
ho rozpočtu podpoří rozvoj sportu, ces-
tovního ruchu i odstraňování sociálních  
bariér.

Dozvíte  se, že  Olomouc podala námit-
ku k ochraně zájmů obce a zájmů obča-
nů obce k zahájenému územnímu řízení 
Šantovka Tower. Taky si přečtěte, že rad-
nici čeká oprava fasády a věže a že měs-
to opraví další výhybky, mosty i chodní-
ky. Že další miliony korun letos zamíří na 
stavbu zcela nových nebo obnovu stávají-
cích olomouckých dětských hřišť a spor-
tovišť.

Doufám, že v Olomouckých listech na-
jdete informace, které potřebujete a kte-
ré vás zaujmou. Přeji hezké jaro a snad 
i fajn čtení.
� Radka�Štědrá
� tisková�mluvčí

EDITORIAL
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APLIKACE MOJE OLOMOUC MÁ NYNÍ 
DOSTUPNÉ TYTO FUNKCE:
Přehledný chronologický seznam událostí 
s možností filtrování dle typu, navigací 
na místo akce a možností přidat do svého 
kalendáře
Aktuality a články z města a Univerzity 
Palackého
Rychlá koupě jízdenky na MHD přes SMS
Zaplacení parkování přes SMS se zapamato-
váním registrační značky vozidla
Interaktivní mapa Olomouce s vyznačením 
všech kulturních míst, památek, ale i úřadů 
nebo automatů na parkování
Rychlé upozornění na výluky v MHD nebo 
jiné mimořádnosti, např. nestandardní po-
větrnostní podmínky, s možností nastavení 
okamžitého varování.

Dostupné funkce, které odkazují uživa-
tele mimo aplikaci (na webové stránky):
Kontakty na úřad (telefonní seznam)
Životní situace (potřebuji vyřídit)
Hlášení závad (webový formulář na strán-
kách Technických služeb města Olomouce)
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Pro druhé setkání byly vybrány komise Nedvězí, 
Nemilany a  Slavonín. Setkání se uskuteční 
v  pondělí dne 20. května v  16:00  hodin ve 
Slavoníně, Kyselovská 74. 
Zveme na setkání i  veřejnost – z  kapacitních 
a organizačních důvodů je nutné se předem při-
hlásit na e-mailové adrese: daniela.hornakova@ 
olomouc.eu, a to nejpozději do 16. května 2019.

DRUHÉ SETKÁNÍ RADNÍCH S KMČ

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

Tisíce lidí sledovaly v sobotu 16. února zabijačku a masopustní průvod na Horním náměstí. Obecní právo v tento den patřilo městské chase, které ho předal primátor 
Mirek Žbánek. Ten se společně s dalšími radními zapojil do průvodu masek. Jako kominík šel průvodem náměstek Martin Major a v kůži medvěda byl Matouš Peli-
kán. Samotný primátor chodil po městě s kosou převlečený za smrtku. K dobré náladě a dobrému jídlu vyhrávaly celý den folklorní soubory Haná, Cholinka, Rovina 
a Moravská Veselka. Svým představením se blýskl i Circus LeVitare a celý den zdobily náměstí ledové sochy. Foto | BM

Masopustní veselí ovládlo centrum 

Město přispělo na novou  
techniku profesionálních hasičů

Dva technické automobily a mobilní 
kontejner s ochrannými prostředky 
převzali koncem ledna profesionální hasiči 
Olomouckého kraje. 

Na nákupu techniky se kromě hejt-
manství podílela další města v kraji 
a Olomouc přispěla na zakoupení kontej-
neru částkou dva miliony korun. 

„Každý rok přispíváme na vybavení 
dobrovolných i profesionálních hasičů. 
Tento kontejner je ostatně už druhý, na 
který město podstatnou měrou přispělo. 
Spolupráce města Olomouce a profesio-
nálních hasičů je v rámci České republi-
ky velice nadstandardní a oboustranně 

Radní poprvé jednali  
s lidmi z městských částí

Historicky první setkání rady města se 
zástupci komisí městských částí a obyvate-
li se odehrálo 11. února v Černovíře. Do ha-
sičské zbrojnice zavítali také členové komi-
sí z Lazců a Chomoutova. „Chceme, abyste 
nám kladli konkrétní dotazy a ptali se na 
konkrétní témata. Sdělte nám své podněty, 
jsme tady proto, abychom se s nimi sezná-
mili a zároveň na ně hned reagovali,“ přiví-
tal přítomné primátor Mirek Žbánek, když 
představil všechny náměstky a radní.

Během dvouhodinového setkání pro-
brali komisaři s radními například proti-
povodňová opatření a rekonstrukci hřiště 
u základní školy na Lazcích a problemati-
ku zeleně a parkování. Zástupce Černovíra 
a Klášterního Hradiska zajímala výstavba 
mostu u Bristolu nebo interval autobu-
sových linek. Lidé z Chomoutova naopak 
nejvíce lobbovali za cyklostezku, po které 
touží už dvacet let.  red

výhodná,“ uvedl primátor Mirek Žbánek 
s tím, že HZS na oplátku pomáhá městu 
například při získávání dotací na poříze-
ní techniky pro dobrovolné hasiče. 

Technický kontejner bude sloužit ne-
jenom hasičům, ale ochranné prostředky 
v něm uložené budou moci použít také 
policisté a zdravotnická záchranná služba 
v případě rozsáhlých mimořádných udá-
lostí, jako je např. ptačí chřipka, povod-
ně nebo havárie s únikem nebezpečných 
látek. HZS Olomouckého kraje do tech-
nického kontejneru doplnil výbavu za 
500 000 Kč. Celkové náklady na pořízení 
dvou vozidel a kontejneru činily 20 milio-
nů korun.  red

Technické automobily budou sloužit hasičům v Šumperku a v Prostějově, technický kontejner bude připraven k použití na stanici v Olomouci Foto | BM
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Dotace z městského rozpočtu podpoří rozvoj sportu,  
cestovního ruchu i odstraňování sociálních bariér

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 pro jednotlivé modely: T-Cross: 4,9−5,1 l/100 km, 111−115 g/km, 
T-Roc: 4,4−5,6 l/100 km, 115−127 g/km, Tiguan: 4,8−7,7 l/100 km, 125−175 g/km, Tiguan Allspace: 
4,9−5,8 l/100 km, 128−153 g/km, Touareg: 6,6 l/100 km, 173 g/km. 
Vyobrazené modely mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. 

Vaše cesta. Vaše SUV.
SUV vozy Volkswagen.

Život je plný rozhodnutí. Vybíráte si místo, kde budete žít. 
Vybíráte si věci, které chcete dělat. Vybíráte si, kdo bude stát při Vás. 
Někdy si vyberete náročnou cestu a někdy tu stylovou. 
Ale vždy je to Vaše rozhodnutí a Vaše cesta! 

Volkswagen má SUV pro každého. Výběr je na Vás. 

Více na Volkswagen.cz/SUV

TOUAREG.
VÍTĚZ HLASOVÁNÍ 

VEŘEJNOSTI V KATEGORII 
VELKÝCH SUV.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Horní lán 455/1, 779 00 Olomouc, tel.: 585 750 351
www.vwolomouc.cz; e-mail: info@vwolomouc.cz
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Rada města Olomouce v únoru schválila 
několik dotačních balíků v celkové hodnotě 
přesahující 35 milionů korun. Peníze jsou 
určeny na rozvoj cestovního ruchu, pro 
sport, ale i pro sociální oblast.

Grantové řízení bylo vyhlášeno v sou-
ladu s Pravidly pro poskytování finanční 
podpory z rozpočtu statutárního města 
Olomouce. 

Na sport bylo rozděleno 32 milionů 
korun ve čtyřech podprogramech, jak je 
schválilo městské zastupitelstvo. „Od-
dělení sportu a komise sportu a tělesné 
kultury při svém rozhodování hodnoti-
ly předložené žádosti, přičemž největší 
důraz byl kladen na celkové počty členů 
organizací, z toho na počty dětí a mláde-
že, úrovně soutěží, výrazné úspěchy nad- 
regionálního významu a s tím spojenou 
reprezentaci města. Nemalá pozornost 
byla věnována také finanční náročnosti 
samotné sportovní činnosti a celospo-
lečenskému přínosu předložených pro-
jektů,“ vysvětlila náměstkyně Záleská. 
Předloženo bylo celkem 314 žádostí, kte-
ré chtěly peníze na podporu sportovních 
akcí, celoroční činnost sportovních klu-
bů, pro vrcholový sport mládeže nebo na 
investice.

Město bude podporovat 
odstraňování bariér

Sociálních služeb a sociální oblasti se 
týkají dva dotační programy. „Schvalo-
valy se dotace zaměřené na odstraňování 

bariér v Olomouci a v programu bylo vy-
členěno 2,25 milionu korun,“ objasnila 
n á m ě s t k y n ě 
primátora Eva 
Kolářová. Při-
dělení dotace 
posuzovali pra-
covníci odboru 
sociálních věcí, 
členové pra-
covní skupiny 
Bezbar iérová 
Olomouc a ma-
nažerský tým komunitního plánování 
sociálních služeb na základě bodového 
hodnocení. Dotaci získá zhruba třicet 
žadatelů, mezi nimi olomoucké Tyflocen-
trum, mobilní hospic, Maltézská pomoc, 
Rodinné centrum Heřmánek nebo spolek 
Amelie, pomáhající onkologicky nemoc-
ným lidem.

„V druhém programu nazvaném So-
ciální služby v Olomouci v roce 2019 je 
vyčleněno přes třináct milionů korun. Žá-
dosti se v něm ale přijímají až od března,“ 
připomněla náměstkyně Kolářová.  red

žádostí 
v cestovním ruchu30
 žádostí v oblasti 
sportu314

„V oblasti cestovního ruchu se dotace 
týkají rozvoje nabídky a kvality služeb, 
turistických atraktivit či zvýšení návštěv-
nosti. Zahrnují ale také třeba vznik no-
vých expozic. Jednou z nich je pět set let 
olomouckého orloje,“ uvedla náměstkyně 
primátora Markéta Záleská. Hodnotitelé 
posuzovali tři desítky žádostí.

Dotace nad 
50 tisíc korun 

schvaluje 
zastupitelstvo

HLEDÁME

STROJNÍKY/SEŘIZOVAČE
ŘIDIČE VZV

NABÍZÍME
• Plný úvazek 7,5 hod./denně 
• Příplatky za odpolední /noční/ víkendové směny
• Výkonnostní bonusy
• Dotované stravování
• Příspěvky i na dopravu a mnoho dalšího...

INFORMACE
TEL.: 585 105 511, 702 217 268
E-MAIL: olomouc@smurfi tkappa.cz 
WEB: www.pracevholici.cz

PŘIDEJ SE K NÁM I TY!
Smurfi t Kappa Olomouc s. r. o.
Průmyslová 18
Olomouc, Holice
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Protipovodňová opatření: primátor  
jednal přímo na staveništi o průběhu práce 

Ulice v okolí 
nemohou trpět 

víc, než je 
nezbytně nutné, 
a úklid vozovek 

by měl být 
samozřejmostí.

Dodržení harmonogramu, ohleduplný prů-
běh práce, kotviště pro rekreační plavidla 
i úklid kolem staveniště. 

To byly body, kterými se zabývali zá-
stupci města na dalším ze společných 
kontrolních dní na stavbě protipovodňo-
vých opatření. Primátor Mirek Žbánek, 
jeho náměstci Martin Major a Matouš 
Pelikán a pracovníci magistrátu se spo-
lu s vedením Povodí Moravy seznámili 
s konkrétní situací na stavbě. Průběh 
prací a především výhled na další měsíce 
jim popsal vedoucí stavby Jakub Vlk z fir-
my Silnice Group.

Nejintenzivnější práce probíhají na 
místě budoucího mostu v Komenského 
ulici a na obou březích řeky v úseku mezi 
budoucím mostem a Masarykovou ulicí. 
U Bristolu už jsou položeny základy pro 
novou mostní konstrukci, práce pro-
bíhá bez komplikací. V létě by už měla 
být podle Jakuba Vlka na konstrukci 
položena mostovka a poté budována 
komunikace. Na pravé straně nábřeží, 
tedy v ulici Blahoslavova, jsou v těchto 
dnech budovány piloty, na 
druhé straně řeky probíhá 
ražba kanalizačního sběrače 
a další práce.

„Zajímalo nás, zda stavba 
mostu probíhá podle harmo-
nogramu a nový most začne 
už letos sloužit pro dopravu,“ 
řekl primátor Mirek Žbánek. 
V tomto směru byl stavbyve-
doucím ujištěn, že tomu tak 
bude. „Zdůraznil jsem také náš požada-
vek, aby stavba zajistila pečlivý úklid ko-
munikací, kudy projíždějí nákladní auta. 
Víme, že se jedná o náročnou stavební 
akci, ale ulice v okolí nemohou trpět víc, 

než je nezbytně nutné, a úklid vozovek by 
měl být samozřejmostí,“ sdělil primátor 
Žbánek. Zajímal se také o odborný posu-
dek na vliv průběhu stavebních prací.

„Projednali jsme i mož-
nosti dočasného kotvení 
malých rekreačních plavidel 
na břehu nově budované ná-
plavky, které by napomohlo 
jejímu budoucímu oživení,“ 
řekl dále primátor. „Naopak 
se jako stavebně i majet-
koprávně nereálným v této 
fázi výstavby ukázal záměr 
vybudování většího kotviště 

u vysokoškolských kolejí,“ uvedl náměs-
tek Martin Major. „Město a popřípadě 
i provozovatelé služeb lodní turistiky 
budou s Povodím Moravy určitě dále 
jednat o možnostech řešení. Jde o to, aby 

se podařilo tuto vyhledávanou atrakci 
zachovat i do budoucna,“ dodal náměs-
tek Matouš Pelikán. Město se chce také 
inspirovat jinde, kde se obdobný záměr 
připravuje nebo už funguje. „Navíc se 
chystáme navštívit také Státní plavební 
správu v Přerově,“ řekl Martin Major. 
Právě tato instituce totiž musí finální 
umístění a podobu kotviště lodí posou-
dit a schválit.  

Společné kontrolní dny na stavbě za 
účasti vedení města, investora a zhoto-
vitele se začaly konat z iniciativy města 
před několika měsíci. Současně se pri-
mátor a náměstci schází i na pracovních 
schůzích s vedením Povodí Moravy. „Tato 
úzká koordinace má přinést lepší tok in-
formací a pružnější řešení problémů, kte-
ré stavbu tak velkého rozsahu provázejí,“ 
dodal primátor Mirek Žbánek.   tz

Primátor Mirek Žbánek bedlivě sleduje stavbu protipovodňových opatření a zajímá se o harmonogram stavby na další měsíce 

Základy pro konstrukci nového mostu jsou téměř hotové. V létě na ně přijde mostovka a potom komunikace. Auta by měla jezdit přes řeku už na podzim.  Foto | 3x BM
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Radní diskutovali o Šantovka Tower, 
město podalo námitku vůči výšce

BYTY NA ŠIBENÍKU

SLAVONÍNSKÉ ZAHRADY

Nově upravený projekt

Zahájen prodej 3. etapy

Nové byty v blízkosti parku a centra

15 rodinných, dispozice 4/5+kk

BYTY NA ŠIBENÍKU

SLAVONÍNSKÉ ZAHRADY

RD CHVÁLKOVICERD CHVÁLKOVICE

Ing. Lucie Bobková, tel.: 777 224 746

Lenka Nerušilová, tel.: 733 530 932

Lenka Nerušilová, tel.: 733 530 932

Mgr. Anna Opluštilová, tel.: 736 532 204

AREÁL
WOLKEROVA

AREÁL
WOLKEROVA

Statutární město Olomouc podává 
námitku k ochraně zájmů obce a zájmů 
občanů obce k zahájenému územnímu 
řízení Šantovka Tower. Město je 
účastníkem územního řízení a jako takové 
je oprávněno námitku k záměru podat.

Podaná námitka se týká výšky stavby. 
Bod, který schválili na únorovém jednání 
radní, zní následovně: „Statutární město 
Olomouc podává námitku k ochraně zá-
jmů obce, neboť v případě přijetí změny 
č. II Územního plánu Olomouce (ÚPO) 
v současně navržené podobě by realiza-
cí výškové stavby mohlo dojít k ohrožení 
hodnoty, kterou je primárně historické 
jádro města. Statutární město Olomouc 
považuje za důležité, aby o výšce zástavby 
rozhodlo zastupitelstvo města po zvážení 
všech souvislostí v rámci rozhodování 
o vydání změny č. II ÚPO.“ Touto námit-
kou města se bude následně zabývat sta-
vební úřad. 

Další nástroj, který mohl ovlivnit situa- 
ce v lokalitě Šantova, tedy právě změna 
územního plánu, nemůže být zatím vyu- 
žita. V lednu totiž magistrát obdržel sdě-
lení Ministerstva kultury ČR, že se minis-
terstvo bude na základě podnětu investora 
zabývat přehodnocením svého dřívějšího 
stanoviska k výškové limitaci v území. 
Prověření všech relevantních skutečností 
bude dle sdělení z ministerstva dokonče-
no v dubnu, do té doby tedy nemůže být na 
jednání Zastupitelstva města Olomouce 
předložen návrh na vydání příslušné změ-
ny územního plánu.

Rada se zabývala rovněž dalším mož-
ným postupem ve věci vydání územního 

opatření o stavební uzávěře v lokalitě 
Šantovka. Na základě doporučení před-
kladatele a s ohledem na to, že už minu-
lá Rada města Olomouce v dubnu roku 
2018 přijala usnesení, že považuje pro-
ces pořízení stavební uzávěry za hotový, 
ukončila nyní rada řízení o návrhu na 
vydání územního opatření o stavební 
uzávěře. 

Dalším důležitým důvodem pro ukon-
čení řízení o stavební uzávěře je i fakt, že 
již probíhá územní řízení ve věci kon-
krétní stavby v dotčeném území. Staveb-
ní uzávěra přitom z povahy věci musí mít 
obecný charakter, nikoliv být namířena 
proti konkrétnímu záměru.  red

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství upozorňuje majitele rekreačních objektů, že svoz 
komunálního odpadu z chatových oblastí bude zahájen v pondělí 1. dubna a další svozy pak budou 
probíhat pravidelně vždy v pondělí až do konce října.

Stanoviště v chatových oblastech jsou určena výhradně k ukládání komunálního odpadu z produkce 
chatařů, nejlépe v uzavřených obalech (pevných sáčcích apod.), aby bylo zamezeno znečišťování okolí 
stanoviště.

Stanoviště v  žádném případě neslouží k  ukládání stavebního či velkoobjemového odpadu, 
pneumatik, vysloužilých elektrospotřebičů apod. 

ZAČNE SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z CHATOVÝCH OBLASTÍ 

Výšku stavby přezkoumává 
ministerstvo, stavební uzávěru 

nelze použít

První vizualizace plánované Šantovka Tower 
z roku 2011 v původním umístění. Podle 
developera ale nová podoba získala nadčasovější 
design a nové umístění blíže k teplárně. 
Vizualizace | SMC Development
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Programové prohlášení: nové byty, živá kultura, 
chytré i bezpečné město a konec plýtvání
Rada města Olomouce přijala na konci 
ledna programové prohlášení pro období 
2018-2022. Dokument ve třinácti kapitolách 
shrnuje zásadní směry a cíle, kterých chce 
vedení města dosáhnout. 

Už v preambuli programového prohlá-
šení říká Rada města Olomouce, že bude 
město směřovat „mezi vyspělé moderní, 
rozvíjející se evropské metropole s vysokou 
kvalitou života, současně ale s ohledem na 
snižování zadluženosti města a omezené 
finanční zdroje“. Racionální hospodaření 
a řízení města je proto i leitmotivem pro-
gramového prohlášení. O plánech v oblasti 
hospodaření a investic hovořil primátor 
Mirek Žbánek. „Chceme hospodařit ro-
zumně a podle jasně stanovených priorit, 
nikoliv řešit náhodně ad hoc jednotlivé 
případy. Proto co nejdříve připravíme jak 
dlouhodobý investiční plán města, tak také 
dlouhodobou strategii nakládání s měst-
ským nemovitým majetkem a s pozemky,“ 
uvedl primátor Žbánek.

ZÁKLADNÍ OBLASTI 
PROGRAMOVÉHO 

PROHLÁŠENÍ 2018–2022
1 | Hospodaření města a investice

2 | Transparentní, otevřená  
a spolehlivá radnice

3 | Veřejná prostranství

4 | Bezpečnost a ochrana obyvatel

5 | Udržitelná mobilita

6 | Školství a využití volného času

7 | Sociální oblast

8 | Chytré město

9 | Kultura a památková péče

10 | Sport a tělovýchova

11 | Cestovní ruch a marketing

12 | Životní prostředí

13 | Partnerství

„Chceme, aby se v Olomouci mohlo ode-
hrávat více vrcholových sportovních akcí,“ 
uvedla náměstkyně primátora Markéta 
Záleská. Pokračovat bude ale i moder-
nizace školních a veřejnosti přístupných 
sportovišť.

Sociální oblast
Snáze dostupné byty, pomoc lidem 

v nouzi a silná podpora komunitních ak-
tivit i života seniorů. Město plánuje roz-
šířit kapacitu azylového domu pro matky 
s dětmi a vybuduje minimálně dvacet bytů 
v režimu dostupného bydlení. Nadále po-
kračuje projekt Bezbariérová Olomouc. 

Školství
Hlavními partnery pro město mají být 

střední školy a univerzity, podnikatelé, 
Olomoucký kraj a obce v rámci Olomoucké 
aglomerace. Nadále bude pokračovat mo-
dernizace škol a bude kladen větší důraz 
na další vzdělávání pedagogických pra-
covníků. Město podpoří také alternativní 
směry ve vzdělávání a iniciuje vznik digi-
tální historické encyklopedie města. 

Životní prostředí, kultura
Jako strategickou oblast vnímá rada 

města péči o životní prostředí a o veřejná 
prostranství. V těchto oblastech město 
vypracuje koncepční materiály, ať už jde 
o nakládání se srážkovou vodou, koncepci 
péče o veřejnou zeleň, adaptační strategie 
na změnu klimatu, či program zlepšování 
kvality ovzduší. „Vypracujeme také pro-
gram rozvoje historických parků,“ dodal 
náměstek Pavel Hekela. Výzvou je i bu-
doucnost výstaviště Flora. V oblasti kul-
tury bude město řešit celou škálu plánů, 
jejichž podstatou bude připravovaná kon-
cepce rozvoje kultury.  red

bude současně i zvyšovat investice do vo-
dárenské infrastruktury.

Bezpečnost
Více strážníků v ulicích, rekonstrukce 

operačního střediska městské policie a její 
lepší technické vybavení. Město bude po-
kračovat v dalších etapách protipovodňo-
vých opatření a v pomoci profesionálním 
a dobrovolným hasičům.  

Udržitelná mobilita
Rada bude naplňovat Plán udržitelné 

mobility města Olomouce a nechá si vy-
pracovat koncepci parkování ve městě, 
bude podporovat a rozvíjet olomouckou 
MHD nebo další budování cyklotras a cy-
klostezek. Pokračovat budou přípravy 
stavby druhé a třetí etapy prodloužení 
tramvajové tratě na Nové Sady a město za-
hájí projektové přípravy pro nové tramva-
jové a autobusové depo. 

Chytré město
Radní nechají zpracovat strategii Smart 

City do roku 2023 a postupně přijmou 
konkrétní opatření, která strategie stano-
ví. Do rozhodování se ve větší míře zapojí 
komise městských částí a odborné komise. 

Cestovní ruch
Zoologická zahrada, parky, památky 

a živé centrum města – to jsou klíčové prv-
ky turisticky atraktivní Olomouce. Vše ale 
musí být v dobré kondici a Olomouc potře-
buje celoroční pásmo turisticky atraktiv-
ních akcí. 

Sport a tělovýchova
Ve spolupráci s vládou ČR připraví 

město projekt přeměny zimního stadio-
nu v multifunkční halu, modernizuje  
areál plaveckého stadionu a zlepšovat 
bude i úroveň dalších sportovišť ve městě. www.olomouc.eu

Hospodaření města
Snižovat zadlužení města a dosáhnout 

výrazných úspor prostřednictvím obnovy 
veřejného osvětlení – to jsou cíle pro příš-
tí roky. V centru pozornosti je i nakládání 
s vodou. „Připravíme přechod veškeré vo-
dohospodářské infrastruktury, distribuce 
a prodej vody na město. Chceme, abychom 
měli vodu v našich rukou,“ zdůraznil další 
z bodů primátor Žbánek a dodal, že město 



Udělat z Olomouce chytré město nejen pomocí moderních 
informačních technologií dostal za úkol náměstek primátora 
Matouš Pelikán. V minulém volebním období působil jako řadový 
zastupitel, nyní má v kompetenci mimo jiné agendu Smart 
City a informačních technologií, dotační projekty včetně ITI 
a majetkoprávní záležitosti.   

Co si má člověk pod pojmem Smart City představit?  
Nejjednodušší je asi prostý překlad do češtiny – chytré 

město, tedy město, které svým obyvatelům šetří čas, pení-
ze a nabízí větší životní komfort ve všech oblastech. V ná-
sledujícím období plánujeme opatření ke zlepšení života ve 
městě chytrým, inovativním způsobem, který bude efektiv-
nější a energeticky méně náročným. Je to celý vývoj a posun 
města, kdy se využívají moderní technologie k tomu, aby 
běžné věci při správě města měly vyšší výkon a stály méně 
peněz, přičemž řada z těchto inovací nemusí být ani viditel-
ná navenek.

Jak to potom vypadá v praktickém životě? 
Za takovou první vlaštovku můžeme považovat informační 

označníky na zastávkách MHD, které zobrazují aktuální zpož-
dění tramvají a autobusů nebo oznámení o výlukách. V Olo-
mouci rovněž funguje nová dopravní ústředna a s ní spojená 
telematika řízení křižovatek. K dosavadním dálkově řízeným 
křižovatkám máme v plánu postupně upravit dvě až tři nej-
vytíženější, aby signály pro řidiče byly plně automatizované 
a uměly reagovat na potřeby v dopravě. Kromě řízení dopravy 
to ale může být i využití moderních technologií při monitorin-
gu ovzduší nebo nakládání s dešťovou vodou. Smyslem chyt-
rého města jsou úspory v oblasti energetiky a s tím související 
ochrana životního prostředí. 

Jak je Olomouc daleko se zaváděním chytrých 
technologií? 

Nedávno jsme v testovacím režimu spustili městskou mo-
bilní aplikaci Moje Olomouc a už máme od veřejnosti první 
návrhy na zlepšení. Chceme ji nadále rozšiřovat o další funkci-
onality. Při rekonstrukci nebo stavbě nového veřejného osvět-
lení chceme používat úsporná světla a v místech, kde to bude 
vhodné, instalovat biodynamické osvětlení, které umí reago-
vat na pohyb a nesvítí nepřetržitě na plný výkon. Technologic-
ký pokrok má sloužit lidem a být šetrnější k přírodě. Přínos 
Smart City spočívá i v tom, že chceme věci řešit koncepčně – 
mít jasně nastavené postupy, a proto aktuálně zpracováváme 
různé koncepce. Snažíme se o cestu, která má hlavu a patu 
a jejímž výstupem budou doporučení pro následující roky za-
ložené ne na pocitech, ale konkrétních analýzách a přesných 
datech.

Ve vaší kompetenci máte i majetkoprávní záležitosti. 
Co čeká obyvatele města v příštích letech? 

Připravujeme koncepci nakládání s nemovitým majetkem, 
podrobný soupis strategicky významných pozemků, kde může-
me rozvíjet vlastní stavby, řešíme umístění budov magistrátu 
a rovněž problematiku dostupného bydlení. Uvědomujeme si, 
že musíme navýšit nabídku bydlení pro lidi, pro které je hůře 
dostupné. Musíme ale nejdříve zpracovat nezbytnou analýzu 
a rozhodnout, zda nové byty, zejména startovací a asistenční, 
budovat svépomocí nebo ve spolupráci s investory. 

Na starosti máte městskou příspěvkovou organizaci 
Hřbitovy města Olomouce. Co to obnáší? 

Ve městě máme celkem jedenáct hřbitovů a všechny vyža-
dují údržbu a investice. V posledních letech jsme investovali 

prostředky do nových dlážděných cest a ve spolupráci se stu-
denty geoinformatiky jsme zahájili mapování a digitalizaci 
hrobových míst. Budeme vědět vlastníka, nájemce, historii 
a přesné umístění konkrétního hrobu v online mapové da-
tabázi – to dosud chybělo. Pracujeme s myšlenkou přípravy 
alternativního místa pro rozloučení se zesnulými, kdy v areá- 
lu hlavního hřbitova vznikne les vzpomínek. Krematorium 
v Neředíně je v současné době v pronájmu, ale do budoucna 
jej chceme provozovat sami, tak aby výnosy z provozu zajistily 
finanční soběstačnost organizace a lepší služby pro obyvatele. 

V jakém stavu jsou městské nemovitosti? Máte 
nějaké konkrétní plány?   

Rádi bychom opravili jeden z posledních domů s pečovatel-
skou službou v ulici Handkeho – dočká se zateplení a výměny 
oken. Zároveň řešíme, v rámci pracovní skupiny dostupného 
bydlení, záměr investic na Masarykově ulici a v objektu Jalta 
na I. P. Pavlova, kde bychom rádi vybudovali několik bytů.

Díky nedávné změně nájemného ve městě připravíme kate-
gorizaci městského bydlení, jejíž cílem bude, aby bytový fond 
lépe reagoval na bytové potřeby města, a byty tak byly k dispo-
zici lidem, jejichž situace to skutečně vyžaduje. Současně mám 
velkou radost z toho, že se i díky dotacím z ITI daří obnova 
významných památek v Olomouci a okolí – město opraví věž 
radnice, rozběhla se revitalizace chrámu sv. Mořice za více 
než sto milionů a podobná částka bude investována do obnovy 
areálu baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku.
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Olomouc jako „smart“ a efektivní město

Mgr. Matouš Pelikán
Absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pracoval od roku 
2011 jako samostatný advokát. V komunální politice se pohybuje od roku 2014, 
kdy byl poprvé zvolen do městského zastupitelstva za KDU-ČSL. Nyní má ve 
funkci náměstka primátora v kompetenci Smart City a informační technologie, 
dotační projekty včetně ITI, majetkoprávní záležitosti, bytovou politiku, městskou 
památkovou rezervaci a Hřbitovy města Olomouce. Je ženatý a má malého syna. 
Ve volném čase rád sportuje, jezdí do hor a zkouší surfovat.
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Dynamické osvětlení či interaktivní aplikace – Olomouc  má ambici stát se chytrým městem
Olomouc je město plné chytrých 
obyvatel, což neplatí jen dnes, ale platilo 
také vždy v minulosti – vždyť v Olomouci 
proběhla první transplantace rohovky 
na světě a Johann Gregor Mendel zde 
hledal inspiraci ke svému genetickému 
výzkumu. 

V současnosti zde má Univerzita Pa-
lackého několik špičkových vědeckých 
center v oblasti nanotechnologií, optiky, 
biotechnologií či medicíny. Je ale samot-
ná Olomouc tzv. chytrým městem? Ně-
které chytré technologie pomáhají oby-
vatelům města každý den, aniž by si to 
uvědomovali, a další budou přibývat.  

Modro-zelené místo k životu
Chytré město (tzv. Smart City) vyu-

žívá moderních technologií a inovativ-
ních přístupů a zavádí je do všech oblastí 
správy, provozu a investic města. Chytré 
město se nebojí využívat moderní tech-
nologie jako elektromobilitu, dynamic-
ké veřejné osvětlení, sensory „internetu 
věcí“, alternativní zdroje energie či mo-
bilní aplikace. Zároveň se ptá svých ob-
čanů na názory ohledně života ve městě 
a zkušenosti s užíváním těchto nových 
technologií. 

Ke sběru zpětné vazby pak využí-
vá internet, sociální sítě nebo různé 
interaktivní mapové nástroje. Ale po-
zor, chytré město určitě nevypadá jako 
ocelové město z románu Julese Verna. 
Technologie v něm život obyvatel neu-
tlačují, ale naopak jim pomáhají. Chytré 
město je na první pohled modro-zelené 
– dbá na principy udržitelného rozvo-
je a technologie nasazuje s ohledem na 
ekologii životního prostředí, čímž utváří 

město příjemné k životu pro tyto i příští 
generace.

Objednání na úřad nebo inteligentní 
zastávky byl jen začátek

V Olomouci už je několik realizo-
vaných projektů, které podporují my-
šlenku chytrého města. Například 
objednávání na přepážky magistrátu 
prostřednictvím internetu, platbu jíz-
denek nebo parkování pomocí SMS 

nebo nově pomocí městské aplikace 
v mobilním telefonu lidé už berou jako 
samozřejmost. Dopravní podnik pro-
vozuje od loňského roku elektrobus, 
při výměně pouličního osvětlení se 
počítá s nahrazením klasických sodí-
kových výbojek úspornými LED světly. 
Tato svítidla lze však v budoucnu ještě 
více „zchytřit“ instalací sensorů a řídi-
cí elektroniky, která umožní ztlume-
ní intenzity v závislosti na noční době 
a provozu v okolí. 

„Moderní chytré osvětlení bychom 
rádi instalovali podél Mlýnského potoka 
v Hejčíně. Tam by svítilo podle potřeby, 
tak aby bylo nejen ekonomické, ale i še-
trné k okolní přírodě a neplašilo hnízdící 
ptáky. Podstatou Smart City je efektivi-
ta chytrých zařízení a jejich energetická 
úspornost,“ vysvětlil náměstek primáto-
ra Matouš Pelikán, do jehož kompetence 
oblast Smart City a informačních tech-
nologií spadá. 

„Olomouc byla jedním z prvních 
českých měst, kde se povedlo už v roce 
2006 realizovat projekt inteligentních 
zastávek a preference městské hromad-
né dopravy. V této oblasti budeme po-
kračovat i v příštích letech s pomocí do-
pravní ústředny, kterou město uvedlo do 
provozu loni na podzim,“ dodal primátor 
Mirek Žbánek. 

Ústředna umožní do budoucna ko-
ordinované řízení křižovatek a zajistí 
dispečerům přehled o celkové dopravní 

■ Dynamické úsporné osvětlení
■ Otevřená data
■ Interaktivní mapové aplikace
■ Účinné hlášení závad on-line
■ Elektronická platba jízdného v MHD
■ Elektronické vouchery pro děti
■ Inteligentně řízené křižovatky
■ Elektromobily pro městskou policii
■ Chytré nakládání s dešťovou vodou

SMART OLOMOUC UŽ BRZY



11   OLOMOUCKÉ LISTY   |   TÉMA   WWW.OLOMOUC.EU

Luďka Janá-
ka, předsedu 
Komise Rady 
města Olomouce 
pro Smart City 
a informační 
technologie.

Proč vznikla 
nová komi-
se pro Smart City a informační 
technologie?

V minulém volebním období fungo-
vala při Radě města podobná komise 
zaměřená pouze na informační tech-
nologie. Transformace na komisi pro 
Smart City a IT má pomoci, aby Olo-
mouci dále neunikal trend zapojování 
moderních technologií do života města, 
který pozorujeme například v Brně, Pís-
ku, Litoměřicích či spoustě evropských 
měst. Kromě vytvoření platformy pro 
diskuzi mezi odborníky a politickou re-
prezentací města je jedním z hlavních 
úkolů komise připomínkování různých 
strategických dokumentů či rozpočtu 
příslušného odboru. Komise je také ini-
ciativním orgánem čili existuje spousta 
prostoru pro kreativitu nad rámec běž-
né agendy.

Co je podle vás v Olomouci 
„Smart“?

Kromě „viditelných“ technologií, jako 
je dopravní telematika a inteligentní 
zastávky DPMO, bych rád poukázal na 
aktivity studentů Univerzity Palackého. 
Často se jedná o velmi kvalitní práci 
v rámci bakalářských nebo diplomo-
vých prací – různé softwarové nástro-
je, mapové aplikace nebo analýzy na 
pomezí technických a humanitních věd 
– které se Smart City souvisí. V tomto 
roce bych rád odměnil nejlepší diplo-
movou či bakalářskou práci týkající se 
chytrého města z Katedry geoinforma-
tiky PřF UP polovinou roční odměny, 
kterou jako předseda komise pobírám.

Jaké nejbližší kroky nyní Olo-
mouc čekají?

Určitě zejména příprava tzv. „Stra-
tegie pro chytrou Olomouc” na obdo-
bí 2019–2023, jejíž zadání společně 
s panem náměstkem Pelikánem a pří-
slušnými odbory chystáme. Mělo by se 
jednat o dokument, do jehož přípravy 
se různými způsoby zapojí široké spekt-
rum Olomoučanů. V dokumentu budou 
jasně vymezeny okruhy technologií, 
které jsou pro město zajímavé, a způso-
by, jak je využívat. Bude vznikat v soula-
du s tzv. Místní Agendou 21, její součástí 
tak bude veřejné projednání a četné dis-
kuze s odborníky.

TŘI OTÁZKY PRO...Dynamické osvětlení či interaktivní aplikace – Olomouc  má ambici stát se chytrým městem

■ Inteligentní zastávky a preference dopravy
■ Aplikace Moje Olomouc
■ Třídění odpadu v Olomouci
■ Rozklikávací rozpočet na internetu
■ On-line rezervace na přepážky magistrátu
■ Elektronické vývěsní desky
■ SMS platby za MHD a parkování
■ Dopravní řídící ústředna
■ Wi-Fi signál v centru města
■ Elektrobus 
■ Monitoring ovzduší a stavu hladiny Moravy

SMART OLOMOUC NYNÍ

situaci ve městě, může aktivně řídit do-
pravní značení nebo změnit nastavení 
semaforů. Funkce také mohou zahrno-
vat on-line informace řidičům nebo roz-
šíření o sensory obsazenosti parkovacích 
míst – například na Svatém Kopečku. 
Pro ještě lepší využití potenciálu inteli-
gentních zastávek a dopravní ústředny 
se pak nabízí vytvořit rozhraní pro po-
skytování tzv. otevřených dat nebo do-
plnění o nezbytné sensory a proměnné 
značky. Základ v oblasti dopravní tele-
matiky má Olomouc solidní.

Otevřená data i dveře
Otevřená data jsou fenoménem, který 

přináší obyvatelům města nové digitální 
služby, jsou pro všechny zájemce zdarma 
a nakládat s nimi lze prakticky volně. 
Jedná se o data, která neobsahují žádné 
osobní údaje. Sady takových informací 
mohou obsahovat volně dostupné zá-
znamy o intenzitách dopravy, znečiště-
ní ovzduší, sociologických ukazatelích 
nebo stavu městské zeleně. 

Může se také jednat o „živá“ data 
o aktuální dopravní situaci, výšce hladi-
ny vodních toků nebo stavu městského 
rozpočtu. Využití otevřených dat je ši-
roké – mohou je dále zpracovávat uni-
verzity v rámci výzkumu, jejich studen-
ti v závěrečných pracích, firmy pomocí 
nich mohou vyvíjet softwarové nástroje 
a mohou také posloužit při programo-
vání dalších funkcí do mobilní aplikace 

Moje Olomouc. Město nebude pouze ote-
vírat data, ale také více otevře „on-line 
dveře“ magistrátu díky digitalizaci slu-
žeb samosprávy, kterou se zavázala pro-
sazovat Rada města Olomouce ve svém 
programovém prohlášení. Do této ob-
lasti spadá například hlášení závad, čer-
ných skládek a dalších nedostatků on-
-line, platby poplatků na internetu nebo 
vyřízení záboru veřejného prostranství 
bez nutnosti chodit na úřad.

Důležité je systematicky začít
Město Olomouc má platný Strate-

gický plán rozvoje i Plán udržitelné 
městské mobility, přičemž oba tyto 
dokumenty některé prvky chytrého 
města zahrnují. Pro budování „chytré 
Olomouce“ je nyní nutné vyjasnit, kte-
ré technologie jsou perspektivní a jak 
je budou Olomoučané využívat. Skvě-
lou inspiraci lze hledat v partnerských 
městech, například ve finském Tampe-
re, s nímž Olomouc pojí partnerství již 
od roku 1986. Město Tampere se nebojí 
zařazovat moderní technologie do ži-
vota svých obyvatel a dělí se o nabyté 
zkušenosti – například formou „ku-
chařky chytrého města“, kterou samo 
vydalo. Tampere do myšlenky chytrého 
města zapojuje skutečně všechny cílové 
skupiny – představitele města, univer-
zitu, podnikatele, neziskové organiza-
ce i všechny obyvatele. Stejnou cestou 
se plánuje při přípravě Strategie pro 
chytrou Olomouc na roky 2019-2023 
vydat také naše město. Do její přípra-
vy se zapojí celý „městský ekosystém“, 
tedy i kdokoli z vás – aktivních obča-
nů – prostřednictvím vlastních nápadů 
či závěrečného veřejného projednání. 
Bližší informace k iniciativě a přípra-
vám strategie budou v následujících 
měsících publikovány na webu města 
i v Olomouckých listech.  red

www.olomouc.eu

Elektronické 
informační tabule 

a inteligentní 
zastávky jsou 

příkladem Smart 
City
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Jaká je vaše vize Olomouce jako „chytrého města“?

Jiří Zima 
KSČM

Smart City – tzv. 
chytré město – naší 
vizí je zavedení 
informačních a komu-
nikačních technologií 
ve prospěch obyvatel 
a návštěvníků našeho 
města. Stav nyní – inte-
ligentní zastávky (ne všude), nákup jízdenek 
přes SMS + menší projekty. V našem voleb-
ním programu v oblasti bezpečnosti a do-
pravy máme podporu vybudování digitální 
dopravní ústředny, a to je věc velice potřeb-
ná. Na projekt Smart City město musí využít 
zejména užší spolupráce s UP Olomouc při 
využití jejího vědeckého a technologického 
potenciálu. V současné době se naše město 
k Smart City moc nepřiblížilo. 

Miloslav Tichý 
ANO 2011

V politice Smart 
City město Olomouc 
v minulosti, oproti na-
příklad Brnu či Ostravě, 
zaspalo. Jsem rád, že 
tato Rada města pod 
vedením primátora 
Žbánka zařadila Smart 
City jako samostatnou kapitolu do progra-
mového prohlášení a bude postupovat 
koncepčně – nejprve zpracujeme strategii na 
období 2019-2023 a poté budeme realizovat 
konkrétní opatření. Pro mě je chytré město 
takové město, které za pomocí moderních 
technologií zlepšuje poskytování služeb 
občanům, kvalitu jejich života, zefektivňuje 
jednotlivé procesy ve veřejné správě a v ne-
poslední řadě také šetří životní prostředí.

Martin Jirotka 
SPD a SPOZ

V souladu s progra-
mem chceme koncept 
Smart City našeho 
města tak, aby sloužil 
ke zvýšení kvality 
života a bezpečnosti 
našich obyvatel. Mezi 
naše cíle patří opti-
malizace dopravy – portál s dopravní situací 
(zátěže, uzavírky, informace, počasí). Pod-
pora a rozvoj inteligentního MHD. Podpora 
chytrého parkování. Podpora inteligentní 
správy pouličního osvětlení. Podpora správy 
odpadu (chytré popelnice, odpad. koše). Apli-
kace pro turisty a občany na úřadech, hlášení 
závad. Vytvoření agregátoru dat ze zdrojů 
městských institucí, aby pak město mohlo 
nabídnout tato data veřejnosti.

Tomáš Pejpek 
ProOlomouc

Chytré město není 
takové, které nakupuje 
spousty moderních 
technologií, ale takové, 
které naplno využívá 
svého kulturního, ma-
teriálního a lidského 
potenciálu. Základem 
chytré Olomouce by proto měla být vysoká 
kvalita a transparentnost správy města spo-
jená s participací občanů na jejím fungování. 
Nezbytnou součástí by měla být dokonalá 
znalost stavu všech složek města, založená 
na objektivních datech, která jsou k dispozici 
nejen úředníkům, ale i firmám a především 
veřejnosti. Významnou roli by v tomto měla 
hrát také univerzita, jakožto líheň mladých 
talentů a nápadů.

Yvona Kubjátová  
ČSSD

Naše vize Smart 
City je o větším 
pohodlí pro obyvatele 
a návštěvníky Olomou-
ce. Na jedné straně jej 
vidíme jako příležitost 
pro správu města v ří-
zení dopravy a dalších 
služeb, ale prioritou je využití moderních tech-
nologií pro každodenní „komunikaci“ Olo-
moučanů se svým městem. Chceme „chytré 
město“, kdy řešíme většinu záležitostí s úřady 
z pohodlí domova nebo prostřednictvím 
aplikací v telefonech. V MHD nebo při placení 
parkování vše zvládneme z mobilu a bez 
zbytečných marží. Když budeme potřebovat 
informace, najdeme je rychle a na jednom 
místě nebo nám budou cíleně zaslány.

Marek Zelenka 
Piráti a Starostové 

Potřebujeme 
spolupráci s inovátory 
v oblasti SMART cities. 
Např. Praha má svou 
akciovku Operátor ICT, 
která zaměstnává přes 
60(!) lidí, mezi nimi 
programátory a mar-
ketéry. To netrumfneme. Proč tedy vytvářet 
něco na zelené louce a vynalézat znovu kolo? 
Přebírejme fungující a vyzkoušená řešení, 
když byla už jednou zaplacena z našich daní. 
Nekupujme znovu „hloupé” lavičky. Vstupme 
do spolku Otevřená města, jehož cílem je 
právě support členských obcí a implementa-
ce řešení, na které se členské obce složí nebo 
si jej nasdílí. A co bude fungovat v Olomouci, 
může zase fungovat jinde.

Matouš Pelikán 
KDU-ČSL 

Představuji si 
Olomouc jako město, 
které využívá nejen 
moderní technologie, 
ale i selský rozum 
k účelné a efektivní 
správě. 

Chci, aby Olomouc 
byla městem, které svým obyvatelům 
ušetří čas a peníze a nabídne mnohem 
větší životní komfort ve všech oblastech – 
dopravě, energetice, odpadovém hospo-
dářství nebo komunikaci s úřadem. 

Do přípravy strategie „Smart City“ zapo-
jíme všechny instituce a subjekty, které 
s touto problematikou souvisí.

Jan Holpuch
ODS

Téma chytrých 
měst teď „dost frčí“. 
Třeba i úplně banální 
záměr stačí vybavit 
nálepkou „Smart 
City“ a najednou 
získává progresivní 
punc. ODS nabízí 
rozumná řešení, a proto i zde prosazujeme 
takové návrhy, které přinesou občanům 
praktický užitek. V oblasti e-governmentu 
chceme posílit možnost on-line komuni-
kace občanů s úřadem a rozšířit nabídku 
služeb, které lze vybavit elektronicky přes 
internet. Pro podporu volnočasových 
aktivit dětí a mládeže prosazujeme systém 
elektronických voucherů. 

Stanislav Flek
spOLečně

Chytrá Olomouc 
není o technologiích, 
ale o změně myšlení 
vedení města a Olo-
moučanů. Samozřej-
mě je v tomto ohledu 
před námi velký 
úkol, kdy se musíme 
v Olomouci naučit, že Smart City nesmí 
být o nákupu drahých technických hraček, 
ale o systematickém využití technologií 
tam, kde jsou potřeba. Někdy může být 
i „smart“ žádné technologie nenasadit. 
Technologie mají lidem pomáhat.  A to tře-
ba v oblasti online komunikace s občany. 
Snadný přístup k informacím jako územní 
plán, dopravní uzavírky, stav ovzduší, 
plánování rozvoje atd.

Anketa zastupitelských klubů



Nová hřiště pro děti a teenagery
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Více než dva miliony korun letos zamíří 
na stavbu zcela nových nebo obnovu 
stávajících olomouckých dětských hřišť 
a sportovišť. Malé i odrostlejší děti si užijí 
nové venkovní plochy s atraktivními herními 
prvky, teenageři se mohou těšit na moderní 
sportoviště.

„Do venkovních hřišť a sportovišť 
město investuje každoročně 2 miliony 
korun a stejně tomu bude i letos. Jasnou 
výhodou venkovních herních nebo spor-
tovních areálů je jejich dobrá dostupnost 
a neomezený provoz. Je to zdravá alterna-
tiva pro trávení volného času ve městě,“ 

U tenisových kurtů – Černovír
Nové hřiště pro děti 3-12 let, předpokládané ná-
klady cca 550 tisíc korun. Hřiště bude osazeno 
dřevěnými herními prvky s výtvarným ztvárněním 
cvrčka a  pavouka. Doplní je řetězová houpačka, 
moderní dopadová plocha a informační tabule.
ulice Kmochova – Nová Ulice
Obnova hřiště pro děti 3-12 let, předpokládané 
náklady cca 450 tisíc korun. Hřiště bude mít lanový 
kolotoč, nerezové skluzavky ve tvaru chobotnice, 
lanové průlezky, houpačku i pružinové houpadlo.

Park Malého Noe – Neředín
Nové sportoviště pro mládež nad 15 let, předpo-
kládané náklady cca 520 tisíc korun. Hřiště bude 
mít tři venkovní fitness prvky a workout hřiště.
ulice V Hlinkách – Nová Ulice
Rekonstruované sportoviště pro děti a  mládež, 
předpokládané náklady cca 340 tisíc korun. 
Dojde ke změně dispozice, vznikne herní plocha 
pro basketbal. Doplní jej prolézací sestava se sí-
těmi a balančními prvky.

LOKALITY V ROCE 2019

www.prorodinu.olomouc.eu

Uzavírky březen 2019
Probíhající a předpokládané uza-
vírky na území statutárního města 
Olomouce v měsíci březnu

18. 3. – 17. 4. částečná uzavírka ulic 
Einsteinova, Karafiátova a Růžová
4. 3. – 2. 5. částečná uzavírka ulice 
Jilemnického v Lošově
25. 2. – 1. 3. (max. 3 dny) a 15. 3. úplná 
uzavírka ul. Česká čtvrť v Nemilanech
4. 3. – 31. 3. částečná uzavírka Mozartova
4. 3. – 31. 3. částečná uzavírka ul. 
Purkyňova
29. 3. – 2. 4. úplná uzavírka silnice 
III/03551 ulice Holická, oprava železn. 
přejezdu
20. 3. – 21. 3. úplná uzavírka ul. Šmeralova
Do 30. 4. úplná uzavírka ulic Na Partkách 
a Severní
Do 30. 9. úplná uzavírka ul. Sokolovská, 
Na Letné, Husova, Nábřeží

UZAVÍRKY

www.dopravniinfo.cz

je přesvědčen primátor Mirek Žbánek. 
„Při plánování investic do dětských hřišť 
a sportovišť zohledňujeme požadavky pří-
slušných komisí městských částí, správců 
hřišť a podněty veřejnosti. Pro letošní rok 
počítáme také s projekční přípravou dal-
ších čtyř lokalit podle jejich požadavků. 
Jedná se o dva areály dětských hřišť a dvě 
sportoviště,“ uvedl náměstek primátora 
Pavel Hekela.

V posledních deseti letech město ob-
novilo celkem 51 dětských hřišť a sporto-
višť. V současné době eviduje 64 herních, 
23 smíšených a 14 sportovních veřejnosti 
přístupných hřišť. red
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Radnici zakryje lešení
Novou fasádu včetně obnovy historických 
prvků dostane budova olomoucké radnice 
a radniční věže. Díky veřejné soutěži se 
podařilo vyjednat i výrazně nižší cenu, než 
s jakou se původně počítalo. 

Práce by měly začít co nejdříve, do-
končení tesařských a klempířských prací 
na věži se plánuje na listopad letošního 
roku, dokončení celé rekonstrukce na rok 
2020.

„O tuto veřejnou zakázku se ucházeli 
tři zájemci a všichni tři také splnili po-
žadovaná kritéria. V rozpočtu se počítalo 
s částkou 72 milionů, vítězný uchazeč na-
bídl cenu výrazně nižší, konkrétně 57 mi-
lionů korun,“ uvedl náměstek primátora 
Martin Major a zdůraznil, že město tedy 
při opravě jedné z nejcennějších budov 
v historickém jádru Olomouce ušetří 
zhruba 15 milionů korun.

Předmětem veřejné zakázky je oprava 
fasády na objektu radnice s cílem odstra-
nění vlhkosti, oprava obou venkovních 

schodišť radnice, výměna a doplnění ka-
menných soklů, restaurování kamenic-
kých, kovářských, truhlářských výrobků 
a klempířských prvků. Opraveny budou 
všechny prvky, které se na fasádě radnice 
vyskytují. Součástí opravy bude například 
i obnovení slunečních hodin z barokního 
období úprav radnice, které byly zničeny 
po roce 1918. Předmětem projektu je také 
zásadní generální oprava dřevěné kon-
strukce hlavní radniční věže včetně výmě-
ny oplechování na celé věži.   red

Pravidelnými schůzkami s kompetentními 
odborníky chce město urychlit dopravní stavby

Rada města se ve 
svém programovém 
prohlášení zavázala, 
že „bude podporovat 
výstavbu východní 
tangenty při zachová-
ní komunikace Chvál-
kovice–Samotišky“. 
Několik dnů po tomto 
prohlášení už pro-
běhlo první jednání 
s vedením Ředitelství 
silnic a dálnic. Nové 
vedení města tak dalo 
najevo, že má emi-
nentní zájem na spo-
lupráci a koordinovaném postupu při 
řešení důležitých investic do dopravní 
infrastruktury.

„Trváme na co nejrychlejším vyřeše-
ní stavby východní tangenty. Jako velký 
problém vnímáme průtahy s vybudová-
ním této důležité stavby. Proto jsme svo-
lali jednání se zástupci Ředitelství silnic 
a dálnic,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. 
Na radnici se tedy sešli politici, úředníci 
magistrátu a ředitel Správy Olomouc Ře-
ditelství silnic a dálnic Martin Smolka. 
„Chceme pomoct co nejrychleji vyřešit 
problémy, které brzdí zahájení stavby, na 
niž jsou již alokovány prostředky v roz-
počtu Ministerstva dopravy. Proto se 
snažíme celý proces maximálně urych-
lit,“ dodal náměstek primátora Martin 
Major. 

Na společném jednání zazněl i návrh 
na zřízení pracovní skupiny. „Tým slo-
žený z úředníků magistrátu a krajského 
úřadu a z pracovníků Ředitelství sil-
nic a dálnic by měl společně předcházet 
problémům při velkých investicích do 
dopravní infrastruktury, případně tyto 
problémy operativně řešit,“ vysvětlil zá-
měr primátor Mirek Žbánek. Pracovní 
skupina by se měla zabývat i dalšími té-
maty, například důležitým tříkilometro-
vým úsekem dálnice D35 mezi Křelovem 
a nadjezdem u Břuchotína, který teprve 
zkompletuje západní obchvat Olomouce.

Obdobný model společného řešení 
v pracovní skupině tvořené úředníky 
a zástupci investora už město zavedlo při 
jednání o protipovodňových opatřeních 
a v praxi se osvědčuje.   red

Město opraví výhybky,  
mosty i chodníky

Padesát milionů korun vyčlenilo 
zastupitelstvo pro letošní rok na opra-
vy komunikací v Olomouci. Z toho je 
30 milionů určeno na údržbu a opra-
vy realizované prostřednictvím Tech-
nických služeb a 20 milionů na „vel-
ké opravy“ zadané odborem dopravy 
a územního rozvoje.

„Rada města Olomouce se v pondělí 
zabývala rozdělením financí na velké 
opravy vozovek, chodníků, autobuso-

vých zastávek, 
mostů a lávek. 
Vyhodnotili jsme 
špatný stavebně 
technický stav ko-
munikací. Nejed-
ná se tedy o stav, 
který lze odstranit 
v rámci záchovné 
údržby,“ objasnil 
náměstek primá-

tora Martin Major.
Finančně nejnáročnější bude oprava 

kolejového rozvětvení na náměstí Hrdi-
nů. Oprava výhybek k Palackého ulici 
přijde na 3,1 milionu korun. „Opravo-
vat ale budeme i lávky a mosty. Nejdů-
ležitější bude oprava mostu přes řeku 
Moravu na třídě Kosmonautů,“ pozna-
menal náměstek Major. Rekonstrukce 
se dočká i most přes Trusovický potok 
v Černovíře a lávka pro pěší přes Mlýn-
ský potok z Bezručových sadů k teniso-
vým kurtům.

Mezi velké opravy je zařazena i re-
konstrukce autobusové zastávky Sme-
tanovy sady ve směru na Tržnici, nové 
chodníky v Myslbekově, Českobratrské 
a Špálově ulici, stejně jako oprava chod-
níku v Havlíčkově ulici.

Předpokládaná cena vybraných vel-
kých oprav činí 15,3 milionu korun. 
Všechny nyní čeká vysoutěžení doda-
vatele prací prostřednictvím oddělení 
veřejných zakázek odboru investic.  kon

Nejnáročnější 
bude oprava 

kolejí uprostřed 
náměstí Hrdinů – 
vyjde na 3 miliony 

korun
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Vznikne Centrum bezpečí

INZERCE

I HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ MOSTNÍ STAVBY
I HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ POZEMNÍ STAVBY

I STAVBYVEDOUCÍ pro řízení pozemních staveb

I STAVBYVEDOUCÍ mostních a inženýrských konstrukcí

I STAVBYVEDOUCÍ kolejových staveb

I STAVBYVEDOUCÍ divize elektro

I ROZPOČTÁŘ POZEMNÍCH STAVEB

Zaujala Vás některá z těchto pozic? 
Pak neváhejte a kontaktujte nás!

Kontaktní osoba: 
paní Petra Laurincová, personalistka, 

telefon: 581 695 170, mobil: 607 095 146
e-mail: petra.laurincova@hrosistavby.cz 

www.hrosistavby.cz

Hroší stavby Morava
Průmyslová 955/4, 
Olomouc-Holice

HLEDÁME KOLEGY DO NAŠEHO TÝMU
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NEJLEPŠÍ CENY KUCHYNÍ A SPOTŘEBIČŮ V REGIONU

AUTORIZOVANÝ PRODEJ
Wellnerova 3B, OLOMOUC, tel.: 777 575 870

info@kuchynske-studio.cz, www.kuchynske-studio.cz

 4200 Kč1bm od
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sobota 6. 4. 2019 | 10:00–16:00
 

Kulturní program | před pavilonem A Výstaviště Flora
Doprovodný program

Tematické prohlídky města | Procházka po stopách 
arcibiskupa Rudolfa Jana | Olomouc na kole | Projížďky 

na Ološlapu | Prohlídka hotelu Nezvalova Archa | 
Projížďky koňským povozem

Pořádá statutární město Olomouc.

tourism.olomouc.eu

ZAHÁJENÍ
TURISTICKÉ

SEZÓNY
V OLOMOUCI

V rámci akce Hrdinové regionu v Šantovce byl představen 
ambiciózní projekt Centra bezpečí, které má v Olomouci vznik-
nout. Toto interaktivní hřiště by se mělo po dokončení stát 
hlavním prostorem pro moderní preventivní výchovu k bez-
pečnému chování. Olomouc se inspirovala v zahraničí, kde tuto 
efektivní formu výchovy aplikují raději než běžné přednášky ve 
školách, a také v Karlových Varech, kde podobné centrum jako 
první v republice vzniklo.  red
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MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

Kulturní program 

4. 3., 19:00  Jacques Offenbach – Orfeus v podsvětí
 Světově proslulá opereta, K
5. 3., 19:00  Romain Rolland – Petr a Lucie
 Lásko, ochraňuj nás v hodině smrti. Činohra, senioři -30 %  
6. 3., 19:00  Leoš Janáček – Její pastorkyňa
 Opera ve třech dějstvích, C   
10. 3., 16:00  Roman Vencl & Michaela Doleželová – Královny
 Kde je humor, je i naděje, činohra, YO  
11. 3., 19:00  Vratislav Blažek, Vlastimil Hála, Jiří Bažant, Jiří Malásek – Starci  
 na chmelu
 Když dva jsou jako jeden. Muzikál, A  
12. 3., 19:00  Woody Allen – Central Park West
 Zapomenutý klenot konverzační komedie. Činohra. Hrajeme v Divadle 
 hudby Olomouc, vstupenky můžete zakoupit v pokladně MDO, DHO, 
 také rezervovat a zakoupit on-line.
12. 3., 19:00  Leoš Janáček – Její pastorkyňa
 Opera ve třech dějstvích, L
13. 3., 19:00  Karel Svoboda, Jiří Štaidl, Eduard Krečmar, Zdeněk Podskalský, 
 Zdeněk Podskalský ml. - Noc na Karlštejně
 Romantická komedie  plná známých a oblíbených melodií. Muzikál 
14. 3., 19:00  Janka Ryšánek Schmiedtová, Michaela Doleželová – Vzpoura 
 nevěst. 
 Láska je láska, ale řízek je řízek! Činohra
15. 3., 19:00  Gaetano Donizetti – Don Pasquale
 Komická opera. Senioři -30 %  
15. 3., 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.
16. 3., 16:00 Petr Markov, Jindřich Brabec – Zvonokosy. Muzikál 
17. 3., 19:00  Carlo Goldoni – Sluha dvou pánů. Skoro bleší cirkus. Činohra 
18. 3., 19:00  Jan Vrba – Boží mlýny
 Drama s písněmi Jarka Nohavici. Činohra  
20. 3., 19:00  Paul Pörtner – Splašené nůžky
 Jak vy rozhodnete, tak my budeme hrát! Činohra, ST  
21. 3., 19:00  Thomas Vinterberg, Mogens Rukov – Rodinná slavnost
 Bavte se, nic se neděje. Činohra, derniéra  
22. 3., 19:00  Ludwig Minkus – Bajadéra
 Orientální klenot o nešťastné lásce 
 chrámové tanečnice Nikie a válečníka Solora. Balet. Premiéra, P
23. 3., 19:00  Ludwig Minkus – Bajadéra
 Orientální klenot o nešťastné lásce chrámové tanečnice Nikie 
 a válečníka Solora. Balet, X   
24. 3., 10:00  Pyšná princezna. Divadelní společnost Julie Jurištové. Pohádka, RPP 
24. 3., 14:00  Pyšná princezna. Divadelní společnost Julie Jurištové. Pohádka, OPP 
25. 3., 19:00  Romain Rolland – Petr a Lucie
 Lásko, ochraňuj nás v hodině smrti. Činohra
26. 3., 19:00  Ludwig Minkus – Bajadéra. Orientální klenot o nešťastné lásce  
 chrámové tanečnice Nikie a válečníka Solora. Balet, B
28. 3., 19:00  Jacques Offenbach – Orfeus v podsvětí
 Světově proslulá opereta, D 
30. 3., 19:00  Rudolf Piskáček – Perly panny Serafínky
 Lidová hra o třech dějstvích. Opereta, derniéra  
31. 3., 19:00  Matthieu Delaporte, Alexandre de la Patelliére – Jméno
 Nepodceňujme sílu rodného listu. Činohra
3. 4., 19:00 Jacques Offenbach: Orfeus v podsvětí. Světově proslulá opereta, C
3. 4., 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.
4. 4., 19:00 Paul Pörtner: Splašené nůžky
 Jak vy rozhodnete, tak my budeme hrát! Činohra

 www.moravskedivadlo.cz

Od 21. března

Od 7. března

NWAVE PIC TURES UVÁDÍNWAVE PIC TURES UVÁDÍ
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INZERCE

OPERA

BALET

OPERETA

ČINOHRA

MUZIKÁL

POŘÁDÁ 
ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VE SPOLUPRÁCI  
SE DNY ŽIDOVSKÉ KULTURY OLOMOUC  
A CENTREM JUDAISTICKÝCH STUDIÍ FF UP
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11. 3., 19:00 Reduta 
 K4 Houslový recitál Pavla Šporcla
 J. S. Bach: Sonáty a partity pro sólové housle – výběr
 Sólista: Pavel Šporcl
14. 3., 19:00 Reduta 
 M4 Mimořádný klavírní koncert / 9:30 Veřejná generální zkouška
 B. Martinů: Fresky Piera della Francesca, F. Liszt: Tanec smrti, parafráze 
 na Dies irae pro klavír a orchestr, R. Strauss: Burleska pro klavír a orchestr 
 d moll, J. Sibelius: Symfonie č. 7 C dur op. 105
 Sólista: Josu de Solaun – klavír, Dirigent: Jonathan Pasternack
21. a 22. 3., 19:00 Reduta 
 A6|R4 Evropa je klasika. Tady jsme doma.
 W. A. Mozart: Don Giovanni, předehra k opeře,  J. Haydn: Koncert pro  
 trubku a orchestr Es dur, P. I. Čajkovskij: Symfonie č. 5 e moll op. 64
 Sólista: Nikolaos Grigoriadis – trubka, Dirigent: Christian Knüsel
28. 3., 19:00 Reduta
 P4 Koncert mladých olomouckých talentů
 G. Rossini: Straka zlodějka, předehra k opeře, G. B. Pergolesi: „Stizzoso  
 mio, stizzoso“ z opery La serva padrona, G. B. Pergolesi: „A Serpina  
 penserete“ z opery La serva padrona, W. A. Mozart: „Tiger! Wetze nut die  
 Klauen“ ze singspielu Zaide, W. H. Squire: Bourée pro violoncello  
 a orchestr, W. A. Mozart: Koncert pro klavír a orchestr A dur, I. věta  
 – Allegro, A. Salieri: Koncert pro flétnu, hoboj a orchestr C dur,  
 B. Martinů: Otvírání studánek, komorní kantáta
 Sólisté: Zuzana Zámečníková – zpěv, Eliška Mikešová – klavír
 Barbora Švábová – violoncello, Eliška Honková – flétna
 Magdaléna Moníková-Franková – hoboj, Jiří Přibyl – zpěv
 Jaroslav Krejčí – recitace, Pěvecký sbor CAMPANELLA 
 Dirigent: Jakub Klecker
31. 3., 10:30 Reduta
 NM3 Putování prince za štěstím aneb když jsi v tísni, řekni to písní
 Nedělní matiné s hudbou R. Mlynáře, moderuje Jan Šprynar
 Sólisté: děti filharmoniků, Dirigent: Petr Šumník
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.

4. 3., 19:00 Reduta
 Hudebníci dvora Bedřicha II. Velikého
 Petr Pomkla (flétna), Lucie Fišerová (cembalo), 
 Dalibor Pimek (violoncello)
18. 3., 19:00 Reduta
 C. Debussy, A. Dvořák, B. Bartók
 Anna Paulová (klarinet), Hedvika Mousa Bacha (harfa)

  5. března – 8. dubna

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

5. 3., 10:00 a 16:00  Muzeum moderního umění: Co umění umí | Cirkus žížal. 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., 17:00 Arcidiecézní muzeum Olomouc: Křížová cesta z Orlice | Restaurování  
 2010–2018, Komentovaná prohlídka výstavy s restaurátory Šárkou a Petrem  
 Bergerovými. VSTUP DO MUZEA 100/50 Kč. Rezervace nutná: 585 514 190,  
 pokladna@muo.cz
5. 3., 18:00 Divadlo hudby: Zlata Hálová: Laškovně o záchodech v Ethiopii, ekologický  
 večer, pořádá Sluňákov, o. p. s. VSTUP VOLNÝ 
5. 3., 19:00 Mozarteum: Tiché místo, FILMART Arcidiecézního muzea Olomouc / z cyklu  
 Současný film. VSTUPNÉ 60 / 30 Kč
6. 3., 18:00 Divadlo hudby: ReVize I. Brownfieldy, Divadlo architektury, přednáška,  
 diskuse. VSTUP VOLNÝ
6. 3., 19:00 Mozarteum: Náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic v Praze (1714–1716),  
 Klenoty barokního sochařství v českých zemích | Přednáškový cyklus Martina  
 Pavlíčka. VSTUP VOLNÝ
7. 3., 20:00 Divadlo hudby: Femislam 2019, slampoetry. VSTUPNÉ 180/120 Kč
8. 3., 18:30 Mozarteum: Lea Vítková zve na… Kytičku operetních melodií, koncert.  
 VSTUPNÉ 50 Kč
8. 3., 19:00 Divadlo hudby: Muži ženám! Olivová řežba k MDŽ, divadelní improvizace.  
 VSTUPNÉ 150/100 Kč
12. 3., 19:00 Divadlo hudby: Woody Allen: Central Park West, Moravské divadlo Olomouc,  
 činohra. VSTUPNÉ 200 Kč
13. 3., 17:00 Mozarteum: Archeologický výzkum v Izraeli – aktuální témata a česká  
 spolupráce. Přednáška Filipa Čapka z Evangelické teologické fakulty Univerzity  
 Karlovy. VSTUP VOLNÝ
13. 3., 18:00 Divadlo hudby: Jak se pracuje s nevidomými dětmi v Kosovu, rozvojový večer,  
 pořádá ARPOK, o. p. s. VSTUP VOLNÝ
14. 3., 19:00 Divadlo hudby: Noc pod skálou, Malé divadlo kjógenu (Brno), japonské  
 divadlo nó. VSTUPNÉ 200/150 Kč
15. 3., 19:00 Divadlo hudby: István Örkény: Kočičí hra. Moravské divadlo Olomouc,  
 činohra. VSTUPNÉ 200 Kč
19. 3., 16:30 Arcidiecézní muzeum Olomouc: Josef František Wickart – Apoteóza sv.  
 Jana Sarkandera, Dílo měsíce v Arcidiecézním muzeu, komentovaná prohlídka.  
 VSTUP VOLNÝ. Rezervace nutná: pokladna@muo.cz, 585 514 190
19. 3., 18:30 horní kavárna MMU: Pozvání na skleničku – Osobnosti Olomouckého kraje.  
 Hostem Vladimíra Hrabala bude člen činohry Moravského divadla Jaroslav  
 Krejčí. VSTUPNÉ 50 Kč
19. 3., 19:00  Mozarteum: Tři billboardy kousek za Ebbingem, FILMART Arcidiecézního  
 muzea Olomouc / z cyklu Současný film. VSTUPNÉ 60/30 Kč
20. 3., 17:00 Mozarteum: Malíř Johann Wenzel Bergl, přednáška k výstavě Křížová cesta  
 z Orlice / Restaurování 2010–2018. VSTUP VOLNÝ 
21. 3., 18:30 Muzeum moderního umění Olomouc: Václav Cigler | Kresby, vernisáž  
 výstavy. VSTUP VOLNÝ
23. 3. AMO – Vraclav – Opočno – Dvůr Králové nad Labem: Berglovy křížové  
 cesty ve východních Čechách, Celodenní zájezd pro veřejnost v rámci  
 doprovodného programu k výstavě Křížová cesta z Orlice | Restaurování  
 2010–2018. VSTUPNÉ 450 Kč . Rezervace nutná: 585 514 174 | lamatova@muo.cz.
24. 3., 16:00 Mozarteum: Jarní medvědiny, divadlo Na Háčku (Praha), loutkové divadlo  
 dětem. Pohádková dílna po představení s herečkami divadla Na Háčku naváže  
 na představení. VSTUPNÉ 80 Kč. Rezervace vstupenek: 585 514 190,  
 pokladna.amo@muo.cz.
25. 3., 18:00 Divadlo hudby: Nadčasově aktuální šperk Pavla Herynka, přednáška  
 k výstavě PH427: Ohlédnutí 1972–1988. VSTUP VOLNÝ
26. 3., 16:00 Muzeum moderního umění: Ateliér 6+ | V prostoru a pohybu, workshop  
 pro děti od 6 let v doprovodu dospělé osoby. DĚTI VSTUPNÉ 20 Kč | DOPROVOD  
 VSTUP VOLNÝ. Rezervace nutná: cermakova@muo.cz | 585 514 299.
26. 3., 19:00 Mozarteum: Brandl, Umělec & člověk | Osobnosti světového malířství |  
 Dlouhodobý cyklus přednášek Ladislava Daniela. VSTUP VOLNÝ
26. 3., 19:00 Divadlo hudby: Dorota Barová: Iluzja, koncert. VSTUPNÉ 200/150 Kč
27. 3., 16:30 horní kavárna MMU: Ondřej Dadejík: Povaha proměny | Muzeum jako  
 pohřebiště i místo znovuzrození, přednáška z cyklu Muzeum dnes. VSTUP VOLNÝ 

www.muo.cz

SPOLEK PRO KOMORNÍ HUDBU

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 

 www.mfo.cz

27. 3., 19:00 Divadlo hudby: Zánik domu Usherů, Depresivní děti touží po penězích  
 (Praha), extended cinema. VSTUPNÉ 200/150 Kč
28. 3., 18:00 Mozarteum: Art brut film Olomouc 2019: Soukromé ráje, Osmý ročník  
 nekomerční přehlídky filmů a videosnímků, věnovaných fenoménu art brut  
 či outsider art. VSTUP VOLNÝ
29. 3., 19:00 Mozarteum: Don Quijote z Doudleb, Kejklířské divadlo z Doudleb, loutkové  
 divadlo pro dospělou veřejnost. VSTUPNÉ 100 Kč. Rezervace vstupenek:  
 585 514 190, pokladna.amo@muo.cz
30. 3., 9:00  Divadlo hudby: Drama v každém předmětu, vzdělávací seminář nejen  
 pro učitele. VSTUPNÉ 500 Kč. Rezervace vstupenek: 585 514 288,  
 johncapkova@muo.cz

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 
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Březen – měsíc čtenářů a oceněných mužů

www.kmol.cz

Knihovna města Olomouce se připo-
juje k celostátně vyhlášenému Březnu – 
měsíci čtenářů, kdy v centru zájmu stojí 
hlavně čtenář a čtení. 

Knihovna si bude své čtenáře, ale 
i všechny ostatní návštěvníky celý mě-
síc hýčkat – rozmanité akce v ústřed-
ní budově i na pobočkách lze nalézt na 
webových stránkách knihovny nebo na 
facebooku. Letos Knihovna města Olo-
mouce vyhlásí a ocení nejlepšího čtenáře 
– muže.   red

Z programu knihovny  
vybíráme: 

Lovci perel
Celorepubliková a zároveň celoroční 

soutěž nazvaná Lovci perel, která moti-
vuje děti k četbě knížek a učí je pracovat 
s textem a informacemi, dorazila i do 
Olomouce – od března mohou dětští čte-
náři hledat v knihovně označené knihy 
– perlorodky. V nich na ně čeká soutěžní 
otázka, za jejíž správné zodpovězení zís-
kává malý lovec právě perlu. A kdo bude 
mít perel nejvíce – to zjistíme v lednu 
2020.

Knihy už nemusíš jen číst, můžeš 
s každou i růst

Setkání s autorkami unikátní meto-
dy, jak s knihami pracovat tak, aby byly 
pro nás co nejpřínosnější a osobnostně 
i profesně nás rozvíjely, čeká zvědavce 
v budově na náměstí Republiky v úterý 
5. března v 17:00 hodin. Za svůj moderní 

zápisník Knihář získaly Kniholky cenu 
Podnikatel v sukních v rámci soutěže UP 
Chytrá hlava.

Oldřich Schnabl – Digitální grafika
Autor představí na vernisáži na po-

bočce Brněnská v úterý 5. března v 17:00 
hodin své obrazy vytvořené digitální gra-
fikou. Výstava potrvá do konce dubna.

Knížkování
Další setkání s nejmenšími a jejich ro-

diči proběhne ve středu 6. března v 10:00 
hodin na pobočce Holice. V rámci projek-
tu rozvíjení čtenářské gramotnosti od nej-
útlejšího věku „S knížkou do života“ bu-
deme společně nahlížet do nových knížek 
vhodných pro tuto věkovou skupinu. 

Jarní prázdniny v knihovně
V oddělení pro děti a mládež v budově 

na náměstí Republiky je pro školní děti 
připraven v prázdninovém týdnu vždy od 
9:00 do 11:00 hodin zajímavý program – 
v pondělí 11. března hrajeme deskové hry, 
v úterý 12. března proběhne piškvorko-
vý turnaj a ve čtvrtek 14. března čeká na 
zručné kutily výtvarná dílnička.

Deprese z pohledu pacientky
Osobní svědectví Ludmily Křivanco-

vé, která se potkala v civilizovaném svě-
tě s velmi rozšířenou nemocí – depresí, 
čeká na zájemce o tuto problematiku ve 
čtvrtek 14. března v 17:00 hodin v budo-
vě na náměstí Republiky. Doporučujeme 
rezervaci.

Potřebuje moderní Olomouc 
mrakodrapy?

Aktuální téma výškových staveb 
v Olomouci přiblíží historička umění 
Martina Mertová na pobočce Neředín ve 
středu 20. března v 17:00 hodin. Při be-
sedě připravené ve spolupráci se spolkem 
Za krásnou Olomouc se zamyslíme nad 
panoramatem města právě v souvislosti 
s kauzou Šantovka Tower.

Klub deskových her
Klub deskových her se sejde v pondělí 

25. března od 17:00 do 19:00 hodin v bu-
dově na náměstí Republiky. I noví zájemci 
si mohou zahrát klasické i nové stolní hry 
(např. Temné znamení, Krycí jména, Take-
noko, Lotos, Český film). Přihlásit se lze 
v knihovně nebo na deskovky@kmol.cz. 

Noc s Andersenem
Úžasná noc z pátku 29. března na sobo-

tu 30. března 2019 – nocování v knihovně 
podporující čtení a čtenářské dovednosti, 
spojené se soutěží a odhalující noční ta-
jemství budov, ve kterých bydlí knihy, čeká 
na mladé čtenáře již tradičně v dětských 
odděleních Knihovny města Olomouce. 
Letos budeme na náměstí Republiky a na 
pobočkách Brněnská a Jungmannova pl-
nit speciální úkoly související se 70. výro-
čím vzniku nakladatelství Albatros. Čte-
náři od 9 do 12 let se mohou hlásit u svých 
knihovnic. Podrobnosti k programu na-
jdete na webu knihovny nebo facebooku. 

Na Svatém Kopečku se před sto lety kvůli uprchlíkům mluvilo italsky
Pro mnohé je dnes Svatý Kopeček cí-

lem výletu do zoo nebo poutě do místní 
baziliky. Před sto lety se ale pro desítky 
Italů stal na čtyři roky neplánovaným 
domovem.

Útočiště před válečným běsněním 
našlo tady a v okolních vesnicích – v Ra-
díkově, Vésce i jinde – více než čtyřicet 
italských uprchlíků, především dětí, 
žen a starců. Všichni byli vystěhováni 
z okolí jihotyrolského Tridentu poté, co 
Itálie vyhlásila 23. května 1915 válku 
Rakousko-Uhersku.

Před odchodem z domova počítali 
s tím, že odjíždějí jen na několik týdnů, 
a s sebou si mohli vzít nanejvýš 15 kg za-
vazadel. Jejich útrapy kromě válečné bídy 
ztěžovala také epidemie spály a později 
černých neštovic. Italští uprchlíci tak byli 
z velké části odkázáni na pomoc místních 
obyvatel: v klášteře sester františkánek 
pro ně spolek České srdce vařil polév-
ku ze surovin darovaných dobrodinci 
a olomoucký výbor pro uprchlíky prosil 

Olomoučany o finanční pomoc, ale také 
o spodní prádlo nebo obuv. V Prostějově 
zase byla zveřejněna výzva, aby lidé nabí-
zeli uprchlíkům práci.

Některým z ubytovaných Italů se Sva-
tý Kopeček stal i domovem posledním 
a mají zde své hroby. Zatímco v Itálii se 
dodnes na pomoc našich předků s vděč-
ností vzpomíná, v našem kraji toto téma 
nikdy připomenuto nebylo. Letos v květ-
nu bude proto na Svatém Kopečku odha-
lena pamětní deska věnovaná italským 
obyvatelům z Tridentu. „Slavnost se 
uskuteční v sobotu 4. května a její sou-
částí bude mše svatá v olomoucké ka-
tedrále sv. Václava a na Svatém Kopečku 
pak proběhne zmíněné odhalení a požeh-
nání pamětní desky následované Dnem 
italské kultury,“ uvedl mluvčí Arcibiskup-
ství olomouckého Jiří Gračka. Podrobný 
program zveřejníme v dubnovém čísle 
Olomouckých listů.  red

Italové z válkou zničeného Tridentu našli útočiště u Olomouce Foto | archiv ado www.ado.cz
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Křížová cesta z Orlice představí 
barokního malíře Bergla

www.jchart.cz

V rámci XXII. ročníku Mezinárodní-
ho koncertního cyklu Charitas vystoupí 
19. března od 18:00 v Husově sboru v Olo-
mouci studentský pěvecký sbor Ger- 
mantown Academy Choir ze Spojených 
států pod vedením sbormistra Charlie-
ho Masterse. Pod jeho taktovkou zazní 
výběr světové sborové tvorby a lidové 
písně. Vstupné na koncert je dobrovolné 
a bude věnováno na dobročinné účely. 
Mezinárodní koncertní cyklus Charitas 
pořádá Agentura JCH již od roku 1997. 
V rámci této koncertní přehlídky se kaž- 
doročně představují poloprofesionální 
a studentské soubory z Evropy, Ame-
riky i Asie. Tato vystoupení se konají 
jak ve vyhlášených koncertních sálech, 
kostelech s mimořádnou akustikou, tak 
i v různých zajímavých a netradičních 
koncertních prostorách.   red

Více než osm let pracovali restaurátoři na 
obnově čtrnácti velkoformátových obrazů 
křížové cesty z Orlice. 

Vzácný soubor maleb vytvořil rodák 
ze Dvora Králové Johann Wenzel Bergl 
(1719–1789), mezi jehož prominentní zá-
kazníky patřila například císařovna Marie 
Terezie. Díky zásahu odborníků se malby 
podařilo zachránit a vrátit jim původní 
podobu, kterou od 14. února mohou obdi-
vovat návštěvníci v Arcidiecézním muzeu 
Olomouc.

Nová expozice patří do dramaturgické 
řady tzv. restaurátorských výstav před-
stavující významná díla zejména staršího 
umění, která prošla aktuální obnovou. 
Berglova křížová cesta z Orlice byla dlou-
ho známá jen odborníkům, její havarijní 
stav totiž znemožňoval podrobnější zkou-
mání. „Například na sedmém zastavení 
bylo celkem šestnáct trhlin. Větší trhliny 
kryly staré záplaty, které již ztratily svou 
ochrannou funkci a odpadávaly. Povrch 
malby pokrývala silná vrstva nečistot 
a zažloutlý lak, takže originální barevnost 
byla téměř nečitelná. Na několika plátnech 

byly také stopy holubího trusu. V havarij-
ním stavu byly i okrasné rámy s bohatými 
zlacenými řezbami,“ upřesňují restauráto-
ři, manželé Šárka a Petr Bergerovi.

Stav obrazů před restaurováními i po-
stup jejich záchrany představí přímo ve 
výstavě i v doprovodném katalogu bohatá 
fotografická dokumentace. Výstava po-
trvá v Arcidiecézním muzeu Olomouc do 
19. května.   red

www.muo.cz

Charitativní sborový koncert 
rozezní Husův sbor
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Symbol stromu propojí expozice jarní Flory Olomouc 
Hra světla a stínu, ve které se prolne 

půvab jarních květin s křehkou krásou 
skla. Strom jako symbol života a plynu-
tí času… Květinová výstava Flora Olo-
mouc 2019 ve dnech 25.–28. dubna zve 
na nevšední ústřední expozici v pavilo-
nu A s názvem „Strom života“. Pavilon G 
a H budou hostit rozsáhlou expozici 
bonsají a suiseki. 

V rámci jarní etapy kromě záplavy 
květin nabídne Flora i tradiční výstavu 
zahradní mechanizace Hortifarm a Jarní 
zahradnické trhy. 

„Hlavní květinová expozice v pavilo-
nu A „Strom života“ zavede návštěvníky 
do říše snů a fantazie, ve které se prolne 
krása květin se sklářským uměním. To 
vše podle návrhu přední české floristky 
Kláry Franc Vavříkové,“ popsala ústřední 
expozici její garantka Marie Doleželová. 
Klára Franc Vavříková je místopředsed-
kyně Svazu květinářů a floristů ČR a dr-
žitelkou titulů mistr Slovenské republiky 
ve floristice 2016, mistr České republiky 
2014 a absolutním vítězem Rosa Pragen-
sis 2013. 

V historické oranžerii ve Smetanových 
sadech bude připravena mezinárodní 

floristická soutěž a v pavilonech G a H se 
návštěvníci mohou těšit na výstavu bon-
sají, rostlin s kouzlem a mnohaletou his-
torií. Bude zde představeno staré umění 
miniaturizace stromů a jejich pěstování 
v miskách. Z doprovodného programu 

www.flora-ol.cz

Autorkou hlavní expozice je uznávaná floristka Klára Franc Vavříková
 Foto | Jan Andreáš

Festival připomene útrapy Tibetu

Festival ProTibet 2019 si ve dnech 
4. března až 5. dubna připomene i v Olo-
mouci 60. výročí povstání Tibeťanů ve 
Lhase. Festival proběhne symbolicky 
právě na 60 místech České republiky 
a má vyjádřit solidaritu a morální podpo-
ru s Tibeťany, kteří žijí ve své nesvobodné 
zemi i v exilu. 

Akce probíhají vždy v březnu, kdy si 
každoročně 10. března připomínáme kr-
vavě potlačené povstání ve Lhase, při kte-
rém přišlo v roce 1959 o život více než 80 
tisíc Tibeťanů a dalajlama byl donucen 
uprchnout do indického exilu. „Letos si 

připomínáme 60. výročí povstání proti 
čínské okupaci a festivalový program je 
velmi zajímavý, přijede buddhistický uči-
tel, čeká nás přednáška o fake news nebo 
jedinečná výstava buddhistických stúp, 
které se představí v ČR poprvé,“ popsal 
program v Olomouci mluvčí festivalu To-
máš Přichystal.

Výtěžek letošního ročníku festivalu 
ProTibet podpoří tibetské seniory pro-
střednictvím nadace The Dalailama 
Trust.   red

www.protibet.cz/festival-protibet-2019/ 

Tvořím, tedy  
jsem – kreativní  
výstava opět v Olomouci 

Dvě haly plné stánků s materiálem 
pro tvoření, výtvarnými potřebami, 
workshopy a dílnami nabídnou zábavu 
pro děti i dospělé. 

Ve dnech 9. a 10. března se v areá-
lu Střední školy Polytechnické na Ro-
oseveltově ulici v Olomouci představí 
široké spektrum vystavovatelů z celé 
republiky s nejrůznějšími druhy ma-
teriálů a technik (korálky, polymery, 
látky, příze, galanterie, barvy, scrap-
booking, pískování, dřevěné dekorace 
a další). Součástí akce je také nabídka 
hotových hand-made výrobků, zejmé-
na od lokálních tvůrců, kteří svá ře-
mesla také předvádějí a mnoho z nich 
umožňuje návštěvníkům si je vyzkou-
šet. Z netradičních nebo méně dostup-
ných technik můžeme uvést např. tra-
diční foukání skla, paličkování, plstěné 
výrobky, včelí produkty, mýdla, kera-
mika, patchwork a další.

V neposlední řadě je výstava zajíma-
vou příležitostí pro školy, školky a jiné 
organizace k získání kontaktů na nové 
dodavatele a techniky, které mohou 
uplatnit při svých školních i mimoškol-
ních aktivitách a práci.   red

www.tvoriva-olomouc.cz 

se návštěvníci mohou těšit na předváděcí 
akce floristů v pavilonu A, odborné před-
nášky v zasedací místnosti Výstaviště 
Flora Olomouc a kulturní program s Re-
ceptářem na Sambě.  red

FLORA
OLOMOUC
25–28/4

HORTIFARM
JARNÍ ZAHRADNICKÉ TRHYwww.flora-ol.cz

výstava bonsají
večerní prohlídka
floristická soutěž
odborné semináře

STROM ŽIVOTA
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Matrika v nemocniciÁčko se v době konání veletrhu 
promění v lázeňskou promenádu

Veletrh cestovního 
ruchu a lázeňství Tou-
rism Expo na Výstavišti 
Flora Olomouc zve na již 
23. ročník. 

Zaměří se na pod-
poru cestovního ru-
chu v oblasti lázeňství 
a zdravotní rekreace 
napříč všemi věkovými 
skupinami. Po dva dny, 
5. a 6. dubna, se budou 
na uměle vytvořené lá-
zeňské kolonádě prezen-
tovat především lázně 
a sanatoria, ale i kraje, 
města, obce, služby ces-
tovního ruchu či volno-
časových aktivit. Ga-
lerie pavilonu A doplní 
nabídku o vybavení na 
sport, turistiku a volný čas. 

Na přilehlé terase si návštěvníci mo-
hou zacvičit pilates či jógu pod vedením 
lektorů. Souběžně s veletrhem se v pavi-
lonu C uskuteční festival cestovatelských 
přednášek, který zahájí Ladislav Zibura 

Narození miminka je bezesporu ve-
likou událostí, po dlouhém těšení ale 
přicházejí i nové povinnosti. Jednou 
z těchto povinností je vyřízení rodného 
listu, který je až do vydání občanského 
průkazu zároveň hlavním osobním do-
kladem dítěte. 

Jedním z kroků, které pomáhají rodi-
čům ulehčit jejich vstup do života s dí-
tětem, udělalo v minulém roce Novoro-
zenecké oddělení Fakultní nemocnice 
Olomouc ve spolupráci s Magistrátem 
města Olomouce. Přímo v porodnici 
slouží zájemcům od loňského srpna pra-
coviště matriky, kde si mohou maminky 
ještě před odchodem domů vyřídit pro 
své dítě rodný list.  

Detašované pracoviště matriky fun-
guje v porodnici každý pracovní den od 
8:00 do 10:00 hodin. Pracovnice matri-
ky v tuto dobu nabírá podklady pro vy-
stavení rodného listu a zároveň vydává 
rodné listy rodičům, kteří o to požádali 
předchozí pracovní den. Samotné zpra-
cování podkladů a vyhotovení rodného 
listu pak probíhá na úřadě. Rodičům, 
kteří využijí této služby, tak odpadá jed-
na z cest na úřad a problém s parková-
ním v centru města.  red

www.olomouc.eu www.flora-ol.cz

svým vyprávěním na téma „Už nikdy 
pěšky po Arménii a Gruzii“. Pro děti je 
připravena železniční olympiáda a jízdy 
historickým vlakem. red

PR

Z operátora mistrem. Důležité je mít zájem, pak vám firma pomůže
Pracovat jako operátor při výrobě součástek 

motorů Airbusů a Boeingů má svoje výhody. Vy-
rábíte pořádné věci, na jejichž bezpečnost 
spoléhají miliony lidí, máte k dispozici 
moderní stroje i  materiály, pracujete 
v partě lidí, která funguje, a firma se 
o vás stará jako o špičkového stroja-
ře. Pokud ale máte chuť a potenciál, 
v  Honeywell Aerospace Olomouc se 
můžete z operátora poměrně rychle vy-
pracovat i na pozici mistra nebo supervizora. 
Stejně jako Martin Soušek s Tomášem Reichlem.

Jak jste se vůbec dostali k letecké strojařině? 
Martin Soušek: Jako operátor jsem nastou-

pil před osmi lety. Studoval jsem tehdy infor-
matiku ve Zlíně a chtěl jsem mít při stu-
diu práci, odkud budu chodit s čistou 
hlavou.

Tomáš Reichl: Já jsem nastoupil 
do Honeywellu ve chvíli, kdy se zá-
vod v  Hlubočkách rozšiřoval. Převá-
děla se tehdy výroba z Ameriky a bylo 
nesmírně zajímavé sledovat, jak se vý-
robní závod zvětšuje a jak se zaškolují lidé 
na nových strojích.

Nastupovali jste s myšlenkou, že budete po-
stupovat výš?

Tomáš: Po dvou letech u  mašiny jsem začal 
přemýšlet, co dál. Shodou náhod se otevřelo 

výběrové řízení na mistra v mém oddělení a já to 
zkusil. Hlásili se i služebně starší, ale já to vnímal 

tak, že i za dva roky poznáte dost věcí. Po-
tvrdilo se mi, že se tady nevybírají mis-

tři podle věku. Klaplo to a dnes dělám 
vedoucího už šest let.

Martin: Já z  postu operátora po-
žádal po osmi měsících o  přestup. 

Když můj vedoucí zjistil, že chci na 
kontrolora, nabídl mi pozici team lea-

dera ve výrobě. Vycítil můj talent a začal ho 
rozvíjet. Team leaderem jsem se stal po roce ve 
firmě a dělal ho dalších pět let. Pak jsem se přihlá-
sil do výběrového řízení na supervizora.

Tomáši, je podle tebe standard, že se rela-
tivní nováček dostane brzy na řídící 

pozici?
Tomáš: Nevím, jak v jiných firmách, 

ale v  Honeywellu nejsem výjimka. 
Mám kolegy, kteří jsou tady krátce, 
a  přesto začali dělat vedoucí. Moje 

osobní zkušenost z výběrových řízení 
je taková, že znalosti jsou důležité, ale 

mnohem podstatnější je povaha člověka, 
přístup k práci a výsledky při řešení úkolů.

Co ti zkušenost vést lidi dala?
Tomáš: Člověk se naučí komunikovat. Když 

za mnou v začátcích přišel vedoucí na dílnu, ne-
věděl jsem, jak s ním mluvit. Ale jde jen o zvyk 

a  zkušenosti. Když děláš práci dobře, roste ti 
sebevědomí a  postupně zjišťuješ, že bys mohl 
vyzkoušet zodpovědnější práci. Zároveň se učíš 
i jednat s lidmi.  

Martin: Doplnil bych Tomáše tím, že ačkoli se 
na vyšší pozici máš možnost připravit, vždycky tě 
to překvapí. Naštěstí jsem v  Honeywellu vždyc-
ky měl dobrou partu a nadřízené, kteří mě umí 
podpořit.

Šli byste do toho znovu?
Martin: Ano. Spousta lidí se k  takovému roz-

hodnutí nikdy neodhodlá. Někdy ta iniciativa 
přijde od vás, někdy je to souhra náhod. V době, 
když jsem dělal team leadera několik let, proběh-
ly u  nás dílčí změny a  naše oddělení najednou 
nemělo supervizora. Někdo z nás musel řešit věci, 
které nebyly v náplni práce team leadera. Pustil 
jsem se do toho, zjistil jsem, že to zvládám, a tak 
jsem se přihlásil do výběrového řízení na supervi-
zora. Kariérní posun je dobrá věc. Když postoupíš 
výš, rozšíří se ti perspektiva. 

Tomáš: Určitě bych doporučil, hlavně mladým, 
si pozici vedoucího vyzkoušet. Spousta lidí o ka-
riérním růstu jen mluví. U nás ty možnosti reálně 
jsou a já s Martinem jsme toho důkazem. Vedoucí 
jsou v Hlubočkách všímaví. Když poznají, že má 
někdo na víc, pomohou mu.  /pr/

Více o kariéře v Honeywellu 
najdete na www.spickovastojarina.cz. 

MARTIN SOUŠEK

TOMÁŠ REICHL
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Hledejte s námi další místa 
přátelská rodinám

Město Olomouc začalo v loňském roce vyhledávat a oceňovat 
místa, která jsou vstřícná k rodinám s dětmi. Historicky první 
předávání certifikátů pro zástupce míst přátelských rodině se 
odehrálo loni 16. května. Na základě návrhů a podnětů od veřej-
nosti bylo v prvním ročníku vybráno deset zařízení a organiza-
cí, které se různým způsobem staví vstřícně k rodičům s dětmi.

„Hlavním smyslem projektu je pomoci rodičům lépe se zo-
rientovat v zařízeních, kde jsou děti vítány, a motivovat provo-
zovatele různých podniků, aby se snažili být k rodinám s dět-
mi vstřícní. Místem přátelským rodinám může být například 
kavárna, restaurace, obchod, ale i úřad, kulturní, volnočasové 
a další zařízení, které je svým přístupem a vybavením vstříc-
né k dětem,“ popsala cíl projektu manažerka rodinné politiky 
olomouckého magistrátu Dagmar Prachniarová. V prvním roč-
níku certifikát s označením „Místo přátelské rodině“ obdržely 
organizace: Aquapark Olomouc, a.s., herní centrum Amazonie, 
Caffe Opera, Family point Olomouc, Family Office Olomouc, 
Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty, Rodinné centrum 
Heřmánek, Človíčkov Olomouc, kavárna V lese a Sluňákov. 

Navrhněte další organizace do nového ročníku udělová-
ní certifikátů, a to až do 30. října. Formulář pro nominování 
včetně dalších informací o projektu naleznete na webových 
stránkách.   red

Ani Olomouc nezapomněla na oběti holokaustu

www.prorodinu.olomouc.eu/mista-pratelska-rodine/mista-pratelska-rodinam

Šest milionů lidí bylo zavražděno, miliony dalších si to ale budou 
pamatovat. Speciální akci, která má zdůraznit Mezinárodní den 

památky obětí holocaustu, organizuje Světový židovský kongres. 
K akci se 25. ledna připojili také představitelé města Olomouc. 
Cílem kampaně je, aby se co nejvíce lidí vyfotilo s nápisem We 

Remember a přidalo pak fotografii s hashtagem #WeRemember 
například na profil na sociálních sítích. Foto | MF
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Aktivity projektu Místní akční plán  
vzdělávání v Olomouci se naplno rozjíždí

INZERCE

    SLEVA 
NA VŠECHNY   
  MODELY ŠKODA

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

*    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

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      

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

Auto Hegr 188x130mm.indd   1 25.01.19   12:05
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Zlepšování čtenářské a matematické 
gramotnosti dětí, posílení polytechnického 
vzdělávání včetně důrazu na kreativitu 
a iniciativitu dětí a rovný přístup ke 
vzdělávání patří k prioritním oblastem 
našeho plánu vzdělávání, tzv. MAPu.   

Na co se v roce 2019 můžete těšit? V ob-
lasti čtenářské gramotnosti máme při-
praveno 7 programů pro pedagogy, z toho 
1 program je určen i přímo pro děti, žáky 
prvního stupně. V čem se pedagogové mo-
hou rozvíjet? Jedná se o kurz literatura 
a sloh, emoce a čtenářství, čtenářská dílna 
nejen v hodinách češtiny a kurzy zaměřené 
na českou a světovou literaturu pro děti. 
Garantem programů je Univerzita Palac-
kého a Sdružení D.

Jak učit poutavě matematiku, jaké nové 
a zábavné pomůcky využívat? To se mohou 
dozvědět pedagogové v rámci seminářů 
věnovaných matematické gramotnos-
ti. Semináře jsou zaměřeny na rozvoj kom-
binatorického myšlení, řešení problémů ve 
školské matematice, sérii seminářů za-
měřenou na využití digitální gramotnosti 
v matematice. Pro učitele prvního  stupně 

se uskuteční seminář na Hejného matema-
tiku nebo pedagogové obou stupňů mohou 
načerpat informace k založení a fungování 
školních klubů zábavné logiky a deskových 
her. Programy na matematickou gramot-
nost zabezpečuje Univerzita Palackého 
Olomouc.

Znáte pana Tydýta? Možná o něm 
uslyšíte, pokud vaše předškolní dítě či 
žák na prvním stupni absolvuje spolu se 
svým učitelem praktický program, který 
zážitkovou formou dětem ve třídě přibli-
žuje svět dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami a jejich zapojení do výuky i do 
kolektivu.

Na druhém stupni si žáci vyzkouší, jaké 
to je, když spolužák přijde o zrak. Praktická 

ukázka pomáhá pochopit potřebu integra-
ce postižených ve společnosti.  Fungování 
tohoto programu má již odzkoušeno Sdru-
žení D, které je garantem programů na in-
kluzi v rámci projektu MAP. 

V neposlední řadě nabízíme program 
zaměřený na polytechnické vzdělává-
ní pro předškolní děti a děti na prvním 
stupni a jejich učitele. Program je víceletý, 
v letošním roce se uskuteční podrobné ma-
pování potřeb škol v této oblasti, proběh-
nou pro učitele diskuzní semináře a exkur-
ze do inspirativních škol. Další rok budou 
navazovat rozsáhlejší vzdělávací semináře 
pro pedagogy a navazující tematické dny 
pro děti.  Garantem programu je centrum 
Sluňákov. 

Nabídka jednotlivých akcí je zveřej-
ňována na webových stránkách projektu 
MAP www.map.olomouc.eu/ a jednotlivé 
akce jsou průběžně připomínány na dis-
kuzním facebookovém profilu MAP Olo-
mouc. Všechny programy jsou pro účast-
níky zdarma.    red



V poslední době naše společnost SMC Development a.s. dostává dotazy 
ohledně dalších etap projektu Šantovka. Proto bychom rádi na tyto otázky 
veřejně odpověděli.

Kdy a jak vznikl projekt revitalizace Šantovky? Kdy se jeho součástí stal objekt 
Šantovka Tower?

Základní představu jsme měli již v roce 2005, kdy jsme koupili pozemky bývalé to-
várny MILO. V roce 2006 jsme dosáhli změny územního plánu potřebné k její realiza-
ci. V roce 2008 byla vytvořena architektonická studie, která se následně dále vyvíjela. 
Výškový akcent byl součástí této studie od úplného začátku. Má být srdcem a ikonou 
celého projektu. 

K jakému účelu má vlastně Šantovka Tower sloužit?
Od počátku plánujeme tuto stavbu jako rezidenční. Původně mělo jít o druhou 

etapu projektu v návaznosti na dokončení Galerie Šantovka. Rezidenční funkce měla 
vhodně doplnit obchodní a kulturně-zábavní funkci první etapy. Výsledná symbióza 
těchto etap by umožnila celodenní využívání lokality a vzájemnou podporu jednotli-
vých funkcí. Toto však neznamená, že budova musí být výhradně rezidenční. Aktuálně 
hledáme řešení, jak vytvořit v některém z nejvyšších pater prostor přístupný veřejnos-
ti, aby si i ti, kteří v budově nebydlí, mohli užít unikátní výhled na město, který díky své 
výšce stavba poskytne. Nezapomínejme, že výhled na město je v téměř každé metro-
poli nedílnou součástí turistické nabídky. 

Očekávali jste od počátku, že s výstavbou Šantovka Tower bude problém?
Vůbec ne. Žádný soudný investor nevstoupí do projektu, u něhož očekává, že se 

za 10 let nepohne. Vycházeli jsme z toho, že město o výškový akcent v této lokalitě 
stojí. Počítali s ním i oceněné návrhy v rámci městem organizované urbanistické sou-
těže z roku 2001. Tato plocha se k umístění takové stavby přirozeně nabízí. Územní 
plán v podobě z roku 2006 náš projekt umožňoval. V roce 2008 jsme získali výslovnou 
podporu tehdejší rady města a projekt úspěšně představili veřejnosti. V roce 2010 byla 
uzavřena s městem smlouva, v níž se město, mimo jiné, zavázalo k podpoře projektu 
jako celku. Původní zadání nového územního plánu (schváleného v roce 2014) s výš-
kovým akcentem také počítalo. Z počátku tedy nic nenasvědčovalo tomu, že by Šan-
tovka Tower neměla být postavena v architekty zamýšlené podobě a v dané lokalitě. 
Jsme přesvědčeni, že téma vhodnosti či nevhodnosti této unikátní stavby bylo zneu-
žito v rámci politického boje, a nutno rovněž dodat, že několika málo lidem skutečně 
posloužilo k tomu, aby se v roce 2014 dostali na politickou mapu komunální politiky 
Olomouce.  Zpolitizování projektu je noční můrou pro každého investora. Paradoxně 
nám nepomáhá ani skutečnost, že náš projekt je stále na olomoucké poměry výjimeč-
ný. Kdyby se v posledním desetiletí v Olomouci stavělo a investovalo mnohem více, 
nevěnovala by se pozornost jen Šantovce. 

Proč je pro investora Šantovka Tower tak důležitá? Proč jednoduše od projektu 
neupustí nebo věž nesníží?

Těch důvodů je vícero. Jednak jde o důležitý prvek celkové architektonické kon-
cepce, kterou máme. Další důvody jsou, samozřejmě, ekonomické. Počítáme s ur-
čitou návratností naší investice a zároveň jsme do projektu investovali již mnoho 
energie a prostředků. Navíc jsme přesvědčeni o architektonické unikátnosti celého 
projektu a byla by velká škoda upustit od jeho realizace. Jsme hrdí na to, že jsme 
neprostupnou část města proměnili v občany i turisty vyhledávanou lokalitu a ne-
věříme, že hrstka aktivistů může tvořit protiváhu milionům návštěvníků komerčně 
úspěšného projektu. Nesouhlasíme s tím, že mohou být investice, jako je ta naše, 
svévolně mařeny. Rozumíme, že naše stavba se může někomu nelíbit. To ale zdaleka 
nestačí na to, aby nám bylo zakázáno ji postavit v situaci, kdy pro takový zákaz není 
právní podpora. V zájmu vyřešení patové situace jsme v roce 2017 udělali velký ústu-
pek, když jsme objekt přesunuli na nové místo. To přitom vůbec není jednoduché.  

Projekt Šantovka  
– otázky a odpovědi

Museli jsme zásadně změnit celý architektonický koncept a upřímně říkáme, pů-
vodní umístění bylo mnohem lepší. Ve snaze vyjít vstříc požadavkům na jinou lo-
kaci jsme nuceni přesunout oblíbené dětské hřiště a upravit celou dopravní infra-
strukturu. Povolovací řízení jsme museli navíc zahájit úplně nanovo. Věříme však, že 
budeme moci konečně zrealizovat alespoň toto kompromisní řešení namísto toho, 
abychom vedli zbytečné a vyčerpávající právní boje. 

Šantovka Tower  podle odpůrců poškodí panorama města a dálkové pohledy 
na historické jádro a jeho památky. Jak se k tomu stavíte?

Ohrožení dálkových pohledů a panoramatu města je buď velké nepochopení, 
nebo účelová mystifikace. V první řadě si je třeba uvědomit, že jakákoli stavba, ať 
nízká, či vysoká, je z určitého místa vidět, a tudíž zakryje objekty, které jsou z po-
hledu pozorovatele umístěny za ní. Pokud bychom měli chránit každý jeden pohled 
na centrum města, nebylo by možné postavit nic a i nerovnosti terénu by bylo nut-
no vyrovnat. Olomouc není skanzen. Je to živé město, má úžasnou univerzitu, lidé 
v něm chtějí bydlet, pracovat, nakupovat, trávit volný čas. Musí se rozvíjet a s tím 
souvisí i nová výstavba. Proto město stanovilo v územním plánu výčet významných 
pohledů, které hodlá chránit při zachování možnosti dalšího rozvoje města. Žád-
ný z těchto pohledů Šantovka Tower nepoškozuje, což jsme v příslušných řízeních 
doložili podrobnými analýzami zpracovanými Katedrou geoinformatiky Přírodově-
decké fakulty Univerzity Palackého. 

Nelze vyloučit, že některý významný pohled byl v územním plánu opomenut. Je 
zcela evidentní, že to není případ pohledů, které odpůrci Šantovka Tower předklá-
dají jako problematické. Ať již šlo o pohled ze čtyřproudového městského okruhu 
na ulici Velkomoravské, nebo z ulice U Rybářských stavů, tyto pohledy jsou zcela 
banální a vybrané účelově. Navíc, po přemístění Šantovka Tower odpůrci přinesli 
další pohledy, které jsou vzdálené několik metrů od původních stanovišť a „shodou 
okolností“ z nich znovu ve výhledu na centrum stojí Šantovka Tower. Ať tedy Šan-
tovku Tower přesuneme kamkoli, vždycky lze pořídit fotografii tak, aby „bránila“ vý-
hledu na některou z dominant města. V tomto ohledu platí: „Mnohem jednodušší 
je bořit než tvořit.“

Odpůrci našeho projektu navíc šíří účelově zkreslené a  neodborně pořízené 
„vizualizace“. My jsme se proto rozhodli dát vyhotovit vizuální zobrazení Šantovka 
Tower zasazené přímo do předmětného území, která dají i veřejnosti lepší předsta-
vu o tom, jak bude objekt vypadat. Momentálně čekáme na jejich dodání. Jakmile 
je dostaneme, zveřejníme je. 

Také se objevily výhrady, že Šantovka Tower, Šantovka Living a plánované roz-
šíření Galerie Šantovka připraví lokalitu o zeleň. Je to pravda?

Právě naopak. Zeleň vyžaduje značnou plochu. Aby byl park parkem, musí být roz-
lehlý. Zeleň nepostavíte na patro tak jako budovu. Proto si New York může dovolit 
rozlehlý Central Park s  maximální možností zachování zeleně a tak je tomu i v přípa-
dě Šantovky. Náš projekt je velmi velkorysý ve srovnání s regulativy územního plá-
nu. Šantovka Tower je sice na místní poměry vysoká, ale zároveň velmi subtilní stav-
ba. Územní plán počítá s 55% zastavěností území. Námi plánovaná zástavba je více 
rozvolněná. Šantovka Tower je obklopena zelení. Na ploše rezidenčního komplexu 
Šantovka Living, který je ze všech plánovaných etap nejdále, je plánován obrovský 
park, větší než dle původní studie z roku 2008. Nedávno jsme si udělali propočet. Kdy-
bychom využili maximální výšky 23 metrů a zastavěnosti 55 % k výstavbě bytových 
domů, postavili bychom tolik bytové plochy, že by dle normy vyžadovala 2000 parko-
vacích míst. Náš projekt je mnohem šetrnější.

Galerie Šantovka nebude rozšířena na úkor zeleně, neboť bude postavena na plo-
še parkoviště. 

Naším cílem je rozšířením stávající galerie posílit kulturně-zábavní funkci centra, 
což je celosvětovým trendem u center tohoto druhu. Například součástí rozšíření ga-
lerie bude moderní divadlo pro bezmála 500 diváků a velké dětské zábavní centrum. IN
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Přípravná třída také v příštím roce nabídne kapacitu pro 15 dětí

Termíny zápisu do 1. ročníku  
základních škol v Olomouci na školní rok 2019/2020
 Datum Hodina

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, 
Demlova 18 3.–4. 4. 14:00–18:00

Základní škola Olomouc, Petřkova 3 3. 4. 14:00–18:00

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, 
Dvorského 33, Svatý Kopeček 2. 4. 13:00–18:00 

Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, 
Droždín 6. 4. 8:00 a 11:00 

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, 
Gorkého 39

5. 4. 14:00–17:30 

6. 4. 9:00–11:30 

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4
12. 4. 13:30–18:00 

13. 4. 9:00–12:00 

Základní škola Olomouc, Heyrovského 33
5. 4. 14:00–18:00 

6. 4. 9:00–11:30

Základní škola Olomouc, Čajkovského 11
5. 4. 14:00–18:00 

6. 4. 9:00–11:30 

Fakultní základní škola a Mateřská škola 
Olomouc, Holečkova 10

5. 4. 14:00–18:00 

6. 4. 9:00–12:00 

Základní škola Olomouc, Rooseveltova 103
5. 4. 14:00–18:00

6. 4. 9:00–12:00

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

13. 4. 8:00–12:00

 Datum Hodina

Základní škola a Mateřská škola Olomouc-
Holice, náves Svobody 41 9. 4. 14:00–18:00

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, 
Nedvědova 17

5. 4. 13:00–18:00

6. 4. 9:00–11:30

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská 
škola Olomouc, 8. května 29 4.–5. 4. 13:00–17:00

Základní škola a Mateřská škola Raisova 1, 
Nemilany (místo konání zápisu ZŠ Slavonín, 
Zolova 2)

4.–5. 4. 15:00–18:00

Fakultní základní škola dr. Milady Horákové 
a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21

5. 4. 14:00–18:00

6. 4. 9:00–12:00

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, 
Olomouc, Řezníčkova 1

24.–25. 
4. 14:00–18:00

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, 
Svatoplukova 11 2.–3. 4. 13:00–17:00

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 4.–5. 4. 14:00–18:00

Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo 
nám. 1 3.–4. 4. 13:00–17:00

Základní škola Olomouc, Helsinská 6 3.–4. 4. 13:00–17:00

Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8
5. 4. 14:00–18:00

6. 4. 9:00–11:30

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28 1. 4. 14:00–18:00

Na základní škole Holečkova 10 byla 
i v letošním školním roce 2018/2019 ote-
vřena přípravná třída pro děti s odkladem 
školní docházky. Jedná se o jedinou pří-
pravnou třídu v Olomouci a byla zřízena 
za účelem odstranění nedostatků u dětí, 
které vedly k odkladu školní docházky. 

Výuka v přípravné třídě probíhá denně, 
začíná ranním přivítáním v 8:00 hodin 
a končí v 11:40 hodin, kdy děti odchází na 
oběd pod vedením školní vychovatelky. 
Rodiče mají k dispozici ranní i odpoled-
ní družinu. Vzdělávání dětí v přípravné 
třídě je bezplatné a spadá do povinného 
předškolního vzdělávání dle zákona.

V případě zájmu nebo dotazů kontak-
tujte třídní učitelku Martinu Bubeníčko-
vou na e-mailové adrese bubenickovam@
zsholeckova.cz nebo na telefonním čísle  
776 02 63 62.  red

Vzdělávací program, který 
děti absolvují, slouží k jejich 

snadnějšímu začlenění do 
vzdělávacího procesu na 

základní škole.

Díky úspěšnému fungování přípravné 
třídy v loňském roce se ředitel FZŠ a MŠ 
Holečkova 10 Martin Vosyka rozhodl pro 
znovuotevření i v příštích letech.

„Vzdělávací program, který děti absol-
vují, slouží k jejich snadnějšímu začlenění 
do vzdělávacího procesu na základní ško-
le. Naším cílem je vybavit děti odpovída-
jícími dovednostmi a návyky potřebnými 
pro jejich další rozvoj a úspěšné zvládnu-
tí školní docházky,“ uvedl ředitel školy 
Martin Vosyka. 

V přípravné třídě mají děti podobný režim jako běžní školáci. Začínají ráno v 8:00 a s učitelkou jsou ve třídě až do oběda. Foto | MB

 www.zsholeckova.cz
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Anketu Sportovec Olomoucka ovládl Klammert 
a volejbalistky VK UP Olomouc 
Úspěšný judista David Klammert 
a volejbalistky olomoucké univerzity vyhráli 
hlavní kategorie 53. ročníku ankety Nejlepší 
sportovec Olomoucka. Ve spolupráci 
s Regionálním sdružením České unie sportu 
ji pořádá statutární město Olomouc.

David Klammert předstihnul šermíře 
Jakuba Jurku a tenistku Karolínu Mu-
chovou. V kolektivech vítězné volejbalis-
tky následovali fotbalisté Sigmy a hokejo-
vý extraligový tým Olomouce. 

„Všichni jste skvělými sportovci, kte-
ří za sebou mají mimořádné sportovní 
úspěchy v domácí i mezinárodní konku-
renci. Letošní ročník Nejlepšího spor-
tovce Olomoucka je důstojnou tečkou za 
loňským rokem, který přinesl špičkové 
sportovní výkony, o něž jste se zaslouži-
li, ale také nádherné zážitky všem příz-
nivcům sportu. Město Olomouc si velmi 
váží úspěchů, kterých jste dosáhli,“ gra-
tulovala sportovně naladěné obřadní síni 

Senioři – jednotlivci:
1. David Klammert (judo) 
2. Jakub Jurka (šerm) 
3. Karolína Muchová (tenis)

Senioři – kolektivy:
1. VK UP Olomouc (volejbal) 
2. SK Sigma Olomouc (fotbal) 
3. HC Olomouc (hokej)

Junioři – jednotlivci:
1. Barbora Dimovová (kanoistika) 
2. Renata Zachová (judo) 
3. Pavel Bittner (cyklistika)

Junioři – kolektivy:
1. SK Sigma Olomouc U 19 (fotbal) 
2. AK Olomouc – starší žáci (atletika) 
3. Mapei Merida Kaňkovský – kadeti 
 (cyklistika)

Trenér roku:
• Jiří Teplý (volejbal)

Objev roku:
• Tereza Kneblová (kanoistika)

Handicapovaný sportovec:
• Tomáš Pešek (sportovní střelba)

Handicapovaný kolektiv:
• SK TPS Olomouc (sportovní střelba)

Funkcionářská osobnost:
• Stanislav Lánský (sebeobrana), 
 Miroslav Hrabal (atletika), 
 Pavel Konečný (volejbal)

Cena za mimořádný výkon:
• Jaroslav Chytil (dálkové plavání)

Cena Drahoše Válka:
• Dan Matuška (fotbal)

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI A  KOLEKTIVY 
OKRESU OLOMOUC – VÝSLEDKY

Hned ve dvou kategoriích uspěly volejbalistky. Jiří Teplý se stal nejlepším tre-
nérem, extraligový tým vyhrál mezi družstvy. Foto | BM

Na olympiádu myslím každý den,  
říká vítězný judista

Do začátku letní olympiády v Tokiu 
chybí více než sedmnáct měsíců, přesto 
řada sportovců už vzhlíží ke světové spor-
tovní přehlídce. Patří mezi ně také judis-
ta David Klammert, nejlepší sportovec 
Olomoucka v roce 2018. „Není den, abych 
na olympiádu nepomyslel. Je to sen i cíl,“ 
přiznal Klammert.

Jaká je šance, že se do tokijského 
olympijského turnaje dostanete?

Do olympijské kvalifikace jsem loni 
naskočil výborně. Ani jsem nečekal, že 
se bude tak dařit. Minulý rok byl úspěšný 
a průlomový. Věřím, že se na něj podaří 
navázat a k účasti v Tokiu se přiblížím. 
Když udržím výkonnost z minulé sezony, 
budu mít velkou šanci. Na to myslím kaž-
dé ráno hned po probuzení.

Upozornil jste na sebe na posled-
ním turnaji Masters. Berete páté 
místo z tohoto podniku jako svůj 
největší úspěch?

Určitě ano. Na turnaji startovalo šest-
náct nejlepších judistů. Být pátý v takové 
konkurenci je úspěch. Pral jsem se o me-
daili. Vždy jsem na Masters chtěl starto-
vat. Byl to sen, který se podařilo splnit.

Co jste říkal na vítězství v an-
ketě o nejlepšího sportovce 
Olomoucka?

Strašně moc fandím všem olomouc-
kým sportovcům. Jejich výkony hodně 
sleduji. Je to čest stát vedle nich, a ještě si 
převzít to nejvyšší ocenění.

V extralize startujete za Olomouc. 
Jezdíte sem často?

Abych se přiznal, tak příliš ne. Jsem 
pořád v cizině, trénuji v Praze. Ale když je 
volno, jedu hned do Olomouce, kde s ka-
marády vymýšlíme nějaké projekty pro 
děti. To nás baví.   deš

historické radnice náměstkyně primáto-
ra pro sport Markéta Záleská. „Dnešní 
setkání berte také jako velké poděkování 
za reprezentaci Olomouce i Olomoucka 
doma a v zahraničí. Uznání a obdiv patří 
také těm, kteří sportu zasvětili celý svůj 
život,“ vyzdvihla náměstkyně Záleská. 

Cenu za fair play převzal  
Karel Brückner 

V letošním roce bylo vyhlášení nejlep-
ších sportovců Olomoucka speciální. V jeho 
průběhu došlo k předání ceny Evropského 
hnutí fair play „Spirit“ pro mimořádnou 
osobnost, která během svého působení za-
nechala výraznou stopu a příklad v oblasti 
fair play. Jejím držitelem se stal fotbalový 
trenér Karel Brückner. Cenu Evropského 
hnutí fair play přijela osobně předat paní 
Květa Pecková, trojnásobná olympijská 
medailistka v běhu na lyžích, předsedkyně 
Českého klubu fair play a členka exekutivy 
Evropského hnutí fair play (EFPM).    deš

Cenu za vítězství v anketě převzal David Klammert z rukou náměstkyně pri-
mátora Markéty Záleské Foto | BM
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JSME SMLUVNÍMI
PARTNERY ZDRAVOTNÍCH
POJIŠŤOVEN

HELP CENTRUM s.r.o.
tel.: +420 585 202 500

e-mail: olomouc@help-centrum.cz
http://www.patron.eu

PRODEJNA 
ZDRAVOTNICKÝCH 

POTŘEB 
PŘEMÍSTĚNA!!!

Na adresu
 MASARYKOVA TŘÍDA 53, 

OLOMOUC, 779 00

ZEDNÍK   |   BETONÁŘ
hledá pracovníky na pozice 

Požadujeme
Vyučení v oboru, spolehlivost 
a zručnost, ŘP sk. B, znalost 
stavebních výkresů, zkušenost 
s prací se šamotem výhodou
Náplň práce
Vyzdívání zdiva ze šamotových 
cihel /průmyslových pecí, 
cementářských linek/, odlévání 

žárobetonu do bednění, 
torkretace žárobetonu
Nabízíme
Dobré mzdové ohodnocení, 
týden dovolené nad rámec ZP, 
stravné, odměny, příplatek 
za práci přesčas v sobotu 
a v neděli, práce po ČR 
i v zahraničí, nástup dle dohody

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

Sport z pohledu fair play  
nemá konkurenci, míní Karel Brückner

Evropská cena Spirit of Fair Play je 
určená lidem, kteří zanechali výraznou 
stopu v oblasti fair play ve sportu i mimo 
něj. Prvním Čechem, který ji získal, se 
stal Karel Brückner. Legendární fotba-
lový trenér cenu přebral v obřadní síni 
olomoucké radnice z rukou trojnásobné 
olympijské medailistky Květy Peckové. 
„O ceně jsem hodně přemýšlel. Ne že 
bych na něco převratného přišel, ale měl 
jsem to v hlavě jako málokteré jiné oceně-
ní. Třeba jako když jsem jednou dal čtyři 
góly Spartě,“ řekl v průběhu předávání 
Brückner.

Co říkáte udělení prestižní evrop-
ské ceny?

Asi jsem byl oceněn proto, že jsem si 
vybíral hráče a spolupracovníky, které 
fotbal bavil, a také jsme bavili ostatní. 
Uměli jsme se chovat na hřišti i mimo něj. 
Z pohledu férové hry je sport na tom dob-
ře. Je totiž fair play sám o sobě. Ohromný 
posun se udělal v technickém vybavení, 
které to kontroluje. Potom jsou tady mé-
dia. Myslím, že sport nemá konkurenci, 
co se týká fair play.

V Anglii se nedávno řešil skandál 
trenéra Marcela Bielsy, který sledo-
val soupeře na tréninku, a řešilo se, 
zda to byl fér. Co tomu říkáte?

Skandál kolikrát není porušení fair 
play. Nějaký malý skandál je zapotřebí, 
to by jinak byl sport hodně ochuzený. Ne-
znám ty detaily, ale soupeře jsem sledo-
val taky. Vždycky to ale bylo z videokazet. 
Měl jsem jich doma desítky nebo stovky. 
Ale co měl soupeř k obědu nebo kam cho-
dil za holkama, to už ne.

K fotbalu patří i nafilmované penal-
ty či nefér zákroky. Jak moc vás to 
štvalo?

Nikdy jsem nechtěl vést hráče k tomu, 
aby tam bylo nefér chování a přemíra ne-
dovolených zákroků a vůbec nějaké si-
mulování. Poslechli. Nejenom na hřišti, 
uměli jsme se chovat i mimo něj.

Sám jste vždy působil hodně vyrov-
naně. Rozzlobil jste se někdy, že jste 
toho později litoval?

Kolikrát ano. Ale to patří k té pro-
fesi a všichni jsme to brali, že to není 

náboženská škola. Vždycky jsem měl 
ohromný tým, a abych se také trochu po-
chválil, uměl jsem si vybrat hráče.

Zůstal fotbal i dnes mezi vašimi 
prioritami?

Je tam také, ale fotbal není celý život. 
Nakonec ten život je hrozně krátký, abys-
te ve fotbale nechal všechno. Mám rád 
všechnu vážnou hudbu. Bavím se tím, že 
sleduji hodně historii a naučné progra-
my na ČT2 a Prima Zoom. Tam se pořád 
vzdělávám a doháním, co jsem kolikrát 
zameškal.   deš

Prvním českým držitelem evropské ceny fair play Spirit je fotbalový trenér 
Karel Brückner Foto | BM
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 Tel.: 774 739 539
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RADY OLOMOUČANŮM

Tanečníci z Olymp Olomouc patří k nejlepším v ČR

Mistrovství ČR pořádané začátkem února v Praze suverén-
ně ovládli tanečníci z Olomouce. V každé ze tří soutěží se umís-
tili na stupních vítězů. Juniorský tým Tanečního klubu Olymp 
Olomouc získal titul mistr České republiky ve standardních 
tancích. Tým v kategorii do 21 let získal titul vicemistr České 

republiky, tým v kategorii dospělí se umístil na 3. místě. Dal-
ší dvě medaile získaly páry v soutěžích jednotlivců: Daniel 
a Barbora Borůvkovi (3. místo v kategorii mládež do 18 let) 
a Roman Pecha s Annou Bankovou (3. místo v kategorii do  
21 let).   red

Regionální fotbalová akademie – tam je fotbal doma
Většina fotbalových trenérů chodí 

„do práce“ do sportovního klubu, na sta-
dion, na hřiště. Několik fotbalových tre-
nérů v Olomouci to má ale trochu jinak, 
chodí „do práce“ do školy, konkrétně na 
Heyrák. Kde se tam vzali? V Olomouci se 
dobře ví, že ZŠ Heyrovského alias Heyrák 
je škola, kde se pohybu a sportu daří. Je 
to škola, kde více než dvě desítky let fun-
gují ve spolupráci s SK Sigma sportovní 
chlapecké třídy se zaměřením na fotbal, 
ze kterých vzešla spousta ligových hráčů 
i několik reprezentantů. Když tedy před 
pár lety vznikal projekt regionálních 
akademií (RFA), byl v Olomouckém kraji 
Heyrák jasnou volbou.

Už třetí školní rok tak trenéři a celý 
realizační tým RFA Olomouckého kraje 

fungují ve škole, kde se sportu a pohybu 
fandí a kde naši akademici mají výborné 
podmínky pro rozvoj svého talentu. Ná-
ročný sportovní program, ostře hlídaný 
jídelníček, pobyt na internátu, ale i plně-
ní školních povinností. 

Život „akademika“ není žádný med, 
ale denně vidíme, že ti naši se se všemi 
nástrahami perou nadmíru dobře. Trené-
ři jsou ve škole každý den a mají své svě-
řence na očích, spolupracují s učitelským 
sborem a v případě zhoršení prospěchu 
nebo neplnění školních povinností mo-
hou hned zasáhnout. Není vždy jedno-
duché sladit školní a sportovní program, 
žádná ze stran nechce nic ze svých poža-
davků a představ obětovat té druhé, ale 
zatím se nám daří společnou řeč nalézat 

víc než dobře. Trenéři se ve škole rychle 
zabydleli a daří se jim v učitelském sboru 
šířit dobrou náladu.  

Po téměř třech letech vzájemné spolu-
práce je jasné, že nám je na Heyráku dob-
ře a že vzájemná spolupráce funguje tak, 
jak jsme doufali. Velké poděkování patří 
celému učitelskému sboru za velkou trpě-
livost s někdy trochu horlivými fotbalis-
ty, vedení školy za podmínky vytvořené 
našim žákům k jejich všeobecnému roz-
voji, všem zaměstnancům školní jídelny 
za spolupráci při organizaci snídaní, sva-
činek i obědů a prostě všem, se kterými 
jsme v posledních třech letech měli čest 
se potkávat a spolupracovat. 

 Martin Kotůlek, 

 šéftrenér RFA Olomouckého kraje

Vítězství ve všech kategoriích je největším úspěchem klubu z Olomouce či Olomouckého kraje v tanečním sportu. TK Olymp Olomouc vede Miroslav Hýža se svým trenérským týmem.   Foto | Libor Makrlík

Zatoulaný pes  
Nedílnou součástí práce strážníků Městské policie Olomouc jsou odchyty zatoulaných psů. V roce 2018 strážníci řešili celkem 
595 oznámení o volném pohybu psů. Aby majitelé psů předešli zbytečným starostem, je dobré učinit preventivní kroky, které 
povedou ke snadnějšímu návratu čtyřnohého mazlíčka k jeho majiteli. Nejsnadnějším způsobem je viditelně vyznačený kontakt 
na majitele na obojku nebo postroji psa.
Co dělat, když pes uteče:

• pokud je váš pes čipovaný, kontaktujte Národní registr majitelů zvířat a nahlaste ztrátu, 
• kontaktujte nejbližší veterinární ordinace a nemocnice, 
• navštivte cvičiště, kluby a místa, kde se schází pejskaři, 
• využijte sociální sítě, 
• obvolejte místní útulky pro zvířata.

Co dělat v případě nálezu psa:
• kontaktujte Městskou policii Olomouc, strážníci psa na místě převezmou a předají ho do příslušného útulku, 
• pokud má pes na obojku kontaktní údaje, zavolejte majiteli. 
• pokud se k vám přidal pes a nevidíte majitele, zkuste nejprve chvíli počkat na místě, až poté zvažujte další kroky.

 www.mp–olomouc.cz
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Kdo neumí, učí?
Známý vtip, který se mnozí z nás uči-

telů snažíme vyvrátit. Proto abychom 
i my učitelé uměli ještě něco navíc, při-
hlásilo se nás 11 ze ZŠ Heyrovského a ZŠ 
Čajkovského na studijní pobyty v rámci 
projektu Erasmus+, který je financován 
Evropskou unií. I já jsem měla tu příleži-
tost strávit 1 týden v samém srdci vzdě-
lanosti, v anglickém Oxfordu. Zde jsem 
se zúčastnila kurzu Výuka anglického 
jazyka pro 1. stupeň. Příležitost to byla 
jedinečná, kurz byl připraven na vyso-
ké úrovni se zkušenou lektorkou. V naší 
učitelské skupině jsme se sešli v oprav-
du pestrém zastoupení zemí z Evro-
py – Španělsko, Polsko, Itálie a Řecko. 
Odnesli jsme si nejen mnoho podnětů, 
kreativních nápadů a materiálů do naší 
výuky, ale také cenné kontakty na další 
učitele, seznámili se s anglickou kultu-
rou, a to jak při komentovaných prohlíd-
kách města či slavné „Oxford Univer-
sity”, tak při obohacujících diskuzích 
s hostitelskou rodinou nebo při návštěvě 
jedné z místních základních škol. 

S učitelkami ve skupině jsme měly 
příležitost navzájem si předat zkušenos-
ti o naší pedagogické praxi, seznámit se 
s rozdíly mezi vzdělávacími systémy jed-
notlivých zemí, a hlavně sdílet podnětné 

nápady každé z nás. Nikomu z nás se 
domů nechtělo, na druhou stranu jsme 
se těšily, jak vyzkoušíme nové poznatky 
na našich pracovištích. Aby naše spo-
lupráce přeci jen přetrvala i následně, 
rozhodli jsme se založit mezinárodní 
projektovou skupinu na platformě ev-
ropského vzdělávání tzv. e-Twinning. 
Zde s dětmi připravujeme každý mě-
síc drobné projekty v anglickém jazyce 
o tom, jaké jsou naše školy, jaké máme 
zvyky, jak vypadá výuka v našich tří-
dách či jaké je město, ve kterém žijeme. 
Někteří žáci se dokonce zapojili i do pro-
jektu dopisování s kamarády z Řecka, se 
kterými se postupně seznamují.

Zkušenost pobytu v Anglii díky pro-
jektu Erasmus+ mohu tedy jen doporu-
čit a věřím, že i dětem v našich třídách 
tak můžeme zprostředkovat osobní 
zkušenosti s kulturou Velké Británie, 
a především přínosnější vzdělávací 
prostředí.

 Marie Stavinohová, ZŠ Čajkovského 

 (redakčně upraveno)

1 | PROSTOR SLOUŽÍCÍ PODNIKÁNÍ 
o výměře 64,10 m2 v 1. NP budovy č. p. 192, 
obč. vyb, Dolní náměstí č. o. 8, 9, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 614 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc–město, 
obec Olomouc. 
Energetická náročnost budovy:  
D – méně úsporná. 

2 | PROSTOR SLOUŽÍCÍ PODNIKÁNÍ 
o výměře 13,30 m2 v 1. NP a o výměře 271 m2 
v 1. PP budovy č. p. 424, bydlení, Horní 
náměstí č. o. 23, která je součástí pozemku 
parc. č. st. 375/1 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc. 
Energetická náročnost budovy:  
D – méně úsporná. 

Záměry pronajmout předmětné prostory 
jsou zveřejněny na úřední desce Magistrátu 
města Olomouce do 12. 4. 2019. 

Žádost o nájem lze podat: 
■ osobně na podatelně Magistrátu města 
Olomouce, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc,
■ písemně na adresu: Magistrát města 
Olomouce, odbor majetkoprávní, 
Hynaisova 10, 7790 00 Olomouc. 

Bližší informace poskytne Odbor 
majetkoprávní Magistrátu města Olomouce, 
odd. majetkových řízení, Bc. Kateřina 
Výskalová, DiS., 
tel.: 588 488 278, 604 290 164, 
e-mail: katerina.vyskalova@olomouc.eu. 

V případě zájmu o prohlídku předmětných 
prostor se lze obrátit na společnost Správa 
nemovitostí Olomouc, a.s., e-mail: info@sno.cz, 
tel.: 585 238 143 nebo 585 238 144. 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC 
NABÍZÍ K PRONÁJMU:

Svoz bioodpadu v roce 2019
Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu ze speciálních 240litrových nádob ve 

městě Olomouci bude opětovně zahájen od března 2019:
SUDÝ: 10. týden od 5. 3. 2019 LICHÝ: 11. týden od 11. 3. 2019

Upozorňujeme občany, že bioodpad je do biopopelnic a biokontejnerů potřeba 
volně vysypat, nelze jej odkládat v igelitových sáčcích nebo pytlích, ani vyrobených 
z biodegradabilních materiálů!!!

Stejně tak větší množství bioodpadu nelze odkládat v pytlích vedle biopopelnic! 
Takto odložený odpad nebude z provozních důvodů odvezen!!! Větší množství biood-
padu je nutné odvézt do sběrových dvorů nebo využít sběrových sobot.   red

Lokality První svoz  
ve 14denním intervalu

Černovír, Kl. Hradisko, Hejčín, Řepčín (sudé úterý) 5. 3. 2019

Nové Sady, Povel, Olomouc-město (sudá středa) 6. 3. 2019

Neředín, Topolany (sudý čtvrtek) 7. 3. 2019

Bělidla, Chválkovice, Týneček (sudý pátek) 8. 3. 2019

Nemilany, Slavonín (liché pondělí) 11. 3. 2019

Hodolany, Pavlovičky, Nedvězí (liché úterý) 12. 3. 2019

Chomoutov, Lazce, Nová Ulice (lichá středa) 13. 3. 2019

Holice, Nový Svět (lichý čtvrtek) 14. 3. 2019

Droždín, Lošov, Radíkov, Sv. Kopeček (lichý pátek) 15. 3. 2019
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SUDOKU PRO ZÁBAVU

KŘÍŽOVKA O CENY

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 19. 3. 2019, distribuce 8. 4. 2019.

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

NAPIŠTE NÁM

INZERTNÍ MANAŽEŘI

V tajence najdete citát francouzského dramatika a herce Molièra. 
Tajenku křížovky zasílejte do 19. března 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: které píše život sám. Vylosovaným výhercem je: Petra Hrabalová 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.
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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. března. Do předmětu elektronické zprávy uveďte „Objektivem čtenáře“. Všem, kdo nám už fotografie zaslali, 
děkujeme! Nejvíce nás tento měsíc zaujaly následující snímky: 
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OBJEKTIVEM ČTENÁŘE

Jasný náznak, že do Olomouce přichází jaro. 
Zaslala Vlasta Hrubá.

Zasněžené Horní náměstí z 28. ledna nám zaslala čtenářka
Kateřina Krystyníková

Oblíbeným cílem vycházek je most přes Moravu u Kojeneckého ústavu a nakrmení 
labutí a kachen. Zaslal Petr Mužný. 
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