Olomoucké listy
5

MĚSÍČNÍK OBČANŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE

Olomouc se chystá
na Svátky města

2019

Více na stranách 19–20

Dopravu ve městě
řídí chytrá ústředna



4

Téma čísla – sociálně
ohleduplné město


10

Bezdomovci na ulici – město
připravuje řešení



14

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST V KVĚTNU
Škola

pracovní dny

soboty, neděle a svátky

ZŠ Demlova

15:00–20:00

9:00–20:00

ZŠ Heyrovského

16:00–20:00

9:00–20:00

ZŠ Holečkova

16:00–20:00

9:00–20:00

ZŠ Holice

15:00–20:00

9:00–20:00

ZŠ Mozartova

16:00–20:00

9:00–20:00

15:00–19:00 / zahrada

9:00–19:00 / zahrada

15:00–20:00

9:00–20:00

ZŠ Rooseveltova
ZŠ Rožňavská
ZŠ Tererovo nám.

15:00–20:00

9:00–20:00

ZŠ Zeyerova

15:30–20:00

9:00–20:00

ZŠ Svatoplukova

16:30–19:00

9:00–19:00

ZŠ Spojenců

16:30–19:00

9:00–19:00

ZŠ Řezníčkova

15:00–19:00

9:00–19:00

ZŠ Nedvědova

16:00–19:00

9:00–19:00

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

www.olomouc.eu

Na hřištích a sportovištích je možné u správce zapůjčit sportovní potřeby, jako jsou
míče na basketbal, volejbal, fotbal a házenou, hokejky, míčky na stolní tenis či
volejbalové sítě.
Hřiště s herními prvky pro předškoláky s doprovodem rodičů
Škola

pracovní dny

soboty, neděle a svátky

MŠ Herrmannova

16:00–19:00

9:00–19:00

MŠ Svatoplukova

16:30–19:00

9:00–19:00

ZŠ Řezníčkova

15:00–19:00

9:00–19:00

INZERCE

MATRACE
HARMONIE SPÁNKU
KVALITNÍ ČESKÉ MATRACE
PRO CELOU RODINU.
RV1900010/82

WWW.MATRACEMOOM.CZ
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B

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

RV1900010/81

RV1802383/17

NAVŠTIVTE NAŠI PRODEJNU NA ADRESE: QUILTING s.r.o., Jiráskova 485,
798 52 KONICE
Telefon:+420 731 413 134, +420 731 413 133

ra
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Milí Olomoučané,
začal jeden z nejhezčích měsíců v roce
a v našem krásném městě se v květnu
dějí vždy zásadní společenské události.
Jednou z nich je bezesporu Divadelní
Flora, na které se představí špičky německého divadla a korejského tance. Ale
také se uskuteční volby do Evropského
parlamentu, k nimž vám přinášíme informace o volebních okrscích. A na konci
května oslaví Olomouc svůj svátek uctěním patronky svaté Pavlíny. Součástí
oslav bude i udílení Cen města a Ceny
za počin roku. Více o chystaných městských oslavách, které provázejí i Svátky
písní, najdete uvnitř čísla.
Sociální tematika zaplnila hned
čtyři stránky květnového vydání
Olomouckých listů. V rozhovoru s náměstkyní Evou Kolářovou, která má
v gesci sociální věci, se dozvíte, že
Olomouc při poskytování sociálních
služeb hledá náměty také v zahraničí –
v partnerských městech.
Dočtete se také, jak je to v Olomouci
s bezdomovectvím. Do terénu mapovat
aktuální situaci vyrazila pracovní skupina s primátorem Mirkem Žbánkem.
Pro podnikatele a manažery je určitě dobrou zprávou, že v nových výzvách
Integrovaných teritoriálních investic
Olomoucké aglomerace mohou žádat
z evropských fondů až čtyři sta milionů
korun.
Vážení čtenáři, věřím, že v květnových Olomouckých listech najdete vše,
co v nich hledáte a čekáte. A pokud byste
chtěli svůj městský zpravodaj vylepšit,
ozvěte se! Přeji vám příjemné počtení.
Radka Štědrá
tisková mluvčí

WWW.OLOMOUC.EU
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TVARŮŽKOVÝ RECEPT
Kremnický vtáčik s tvarůžky

Centrum města provoněly tvarůžky

V rámci tvarůžkového festivalu vařil na
pódiu i primátor Mirek Žbánek s náměstkyní Markétou Záleskou. Ta se
o recept své slovenské babičky, který
inovovala a místo brynzy použila tvarůžky, podělila se čtenáři Olomouckých
listů.

Pět místo plánovaných čtyř tun tvarůžků upravených na desítky různých způsobů se spotřebovalo koncem dubna na Horním a Dolním náměstí. Olomoucký tvarůžkový festival
s cooking show, koncerty i folklórem zažilo na 20 tisíc návštěvníků včetně zahraničních, což je o 30 procent více než loni. A nechyběl na něm ani král Tvarůžek.
Foto | DS

Krůtí nebo kuřecí prsa promícháme
s nakrájenou cibulí a česnekem a necháme přes noc odležet v ledničce.
Plátky rozklepeme, osolíme, opepříme,
poprášíme uzenou paprikou a postříkáme směsí citronu a bílého vína. Na
plátek masa položíme list medvědího
česneku, na to směs z ricoty (nebo sýr
typu žervé) a rajčatového pesta (nebo
pesta z pečených paprik) s nakrájenou
pažitkou, kterou osolíme, a doplníme
tvarůžky nakrájenými na kousky. Plátek
svineme a spíchneme jehlou. Obalíme
v trojobalu, do strouhanky přidáme
mleté hořčičné semínko, do vajíček
trochu smetany a usmažíme. Nebo
můžeme jen opéct na přírodní způsob.
Podáváme s bramborovým salátem na
kyselo s okurkami a červenou cibulí
nebo jakýmkoli zeleninovým salátem.
Primátor Mirek Žbánek k tomu připravil
superjarní salát, do něhož zamíchal zelený salát, avokádo, salátovou okurku,
hrachové výhonky, zelené boby, fenykl,
jarní cibulku, plátky červené řepy i její
lístky, směs různých semínek a quinou.
A zalil zálivkou z olivového a dýňového
oleje, vinného octa, dijonské hořčice,
pomeranče a čekankového sirupu.

DRUHÉ SETKÁNÍ RADNÍCH S KMČ
Pro druhé setkání byly vybrány komise
Nedvězí, Nemilany a Slavonín. Setkání
se uskuteční v pondělí dne 20. května
v 16:00 hodin v budově sokolovny TJ Sokol
Slavonín, Jižní 30.
Zveme na setkání i veřejnost – z kapacitních
a organizačních důvodů je nutné se předem přihlásit na e-mailové adrese: daniela.hornakova@
olomouc.eu, a to nejpozději do 16. května 2019.

4

Dopravní řídicí ústředna je v ostrém provozu,
data posílá do mobilní aplikace
Do ostrého provozu byla spuštěna dopravní řídicí ústředna, která Olomouci
přinese komfort pro všechny typy dopravy. Velkou část dat mohou řidiči nyní sledovat online na webových stránkách chytra.olomouc.eu nebo v aplikaci pro mobilní
zařízení Chytrá Olomouc.
Nová dopravní ústředna už není jen
monitorovacím zařízením, ale sofistikovaným centrem s inteligentním řízením světelných křižovatek, monitoringem obsazenosti parkovišť, ovládáním proměnných
značek či možností připojení dohledových
kamer. Primárně má koordinovat doprav- primátora Matouš Pelikán. Volná parkoní provoz ve městě – tedy řídit křižovat- vací místa aplikace najde v podzemním
ky včetně možnosti úpravy
parkovišti u nádraží, u komsignalizačních plánů podle
plexů RCO a BEA, u hotelu
aktuálních událostí či mimoFlora, na Palackého nebo
Mobilní aplikace
řádných situací.
v budově Namiro. Do bujsou ke stažení
„Nyní bude možné nastadoucna je plánováno rozšířit
v oficiálních
vit na koordinovaných úseaplikaci o další moduly, nadistribucích pod
cích takzvanou zelenou vlnu,
příklad informacemi o parnázvem Chytrá
po které lidé často volají, a to
kování na ulici, dojezdových
Olomouc
přímo z dopravního centra
časech, městské hromadné
i s preferencí pohybu hrodopravě nebo stavu ovzduší.
madné dopravy v závislosti
Momentálně se na nich inna aktuální dopravní situaci,“ vysvětlil tenzivně pracuje.
primátor Mirek Žbánek. Na ústřednu je
Díky ústředně je Olomouc dalším mísnapojeno všech 42 světelných křižovatek, tem na světě s inteligentním řízením dodo budoucna jich může být až sto.
pravy. „Dopravní situaci mohou operátoři
sledovat v reálném čase na velkoplošných
obrazovkách. Vidí pohyb všech autobusů
Součástí projektu je i chytrá aplikace
Celý systém zapadá do smart strategie KIDSOK i výstup ze všech kamer olomoucměsta a umožňuje do něj připojit jakákoliv kého dopravního podniku,“ dodal Martin
zařízení poskytující otevřená data. „Pro Major, náměstek primátora odpovědný za
řidiče je dobré, že v aplikaci vidí, kde jsou dopravu. Tato data jsou dle smlouvy ale
aktuální uzavírky nebo dopravní nehody, neveřejná a aplikace je nezobrazuje.
Cena dopravní ústředny byla zhrua mohou lépe plánovat svou trasu. Navíc
aplikace ukazuje i aktuální počet volných ba 30 milionů korun, z toho 85 procent
parkovacích míst na šesti frekventovaných nákladů pokryla dotace Evropské unie
velkých parkovištích,“ uvedl náměstek v rámci operačního programu Doprava.red

WWW.FACEBOOK.COM/STATUTARNI.MESTO.OLOMOUC
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Městská policie používá nové elektromobily
Ekologické, a přitom stoprocentní ve službě,
takové jsou nové elektromobily, které
začátkem dubna převzala Městská policie
Olomouc. Tři nová vozidla na alternativní
pohon slouží strážníkům z Oddělení
dopravní služby a ostrahy. Primárně jsou
využívána při výkonu služby v centru města.
„Pořízením vozidel s elektrickým pohonem začínáme plnit náš záměr podpory ekologických forem dopravy. Tento krok samozřejmě souvisí i s naším
plánem udržitelné mobility,“ uvedl při
předání vozů primátor Mirek Žbánek.
„Vzhledem k tomu, že tato vozidla budou Olomoučané často potkávat v centru
města, můžeme tak navíc přispět i k propagaci vozidel na alternativní pohon,“ dodal náměstek primátora Matouš Pelikán.
Elektrovozidla totiž budou používána na
nejvíce frekventovaných místech.

Dva osobní vozy a dodávka

„Strážníci dostanou k dispozici dva
elektromobily Nissan Leaf ve verzi Acenta, podle dostupných referencí se má jednat o nejprodávanější elektromobily v Evropě,“ upřesnil ředitel Městské policie
Olomouc Pavel Skalický. Automobilovou

Automobily budou strážníkům k dispozici po dobu pěti let, financování je zajištěno formou operativního leasingu. Statutární město Olomouc řeší tento leasing
společně, a tedy i ekonomicky výhodně se společností Olterm & TD. 
Foto | BM

flotilu městské policie pak doplní třetí
užitkové vozidlo, nová dodávka Nissan
E-NV200, která strážníkům při jejich
práci dlouhodobě chyběla. Nabíjení

akumulátorů budou strážníci řešit přímo
před služebnou v Kateřinské ulici – právě
tam totiž budou v první fázi zřízeny dva
nabíjecí stojany. 
red

INZERCE

Již za 6

900 Kč měsíčně

se servisem na 5 let/60 000 km zdarma!

Golf
Variant
Golf Variant Maraton Edition s výbavou v hodnotě
83 400 Kč navíc a s možností výhodného financování.

WWW.
PODLAHYPOKER.CZ
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www.maratonedition.cz

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

RV1900215/04

RV1900853/01

ZVĚTŠILI JSME PRO VÁS NAŠI VZORKOVNU!
VÝBĚR PODLAH, ŽE NEBUDETE VĚDĚT
KAM DŘÍV ŠLÁPNOUT.

WWW.OLOMOUC.EU
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Protipovodňová opatření po roce:
upravené břehy, pilotová stěna, pilíře pro nový most
Další z pravidelných kontrolních dnů na
stavbě protipovodňových opatření, který
se odehrál začátkem dubna, měl tentokrát
jeden zvláštní aspekt. Zástupci Povodí
Moravy, zhotovitele stavby a města se sešli
na staveništi téměř na den přesně rok od
zahájení stavby.
Kromě standardního řešení jednotlivých technických a provozních záležitostí
se proto primátor Mirek Žbánek a další
zástupci města chtěli seznámit i s celkovým stavem akce. Společně se zástupci
zhotovitele prošli celou stavbu od třídy
Kosmonautů až po základy nového mostu
v Komenského ulici.
Postup prací na zhruba 1,9 kilometru
dlouhém nábřeží řeky je na různých místech odlišný. „Například v úseku mezi
mosty na třídách Kosmonautů a Masarykovou je už velmi dobře vidět proměna
nábřeží. To prošlo svahováním a modelací,
tak aby se v budoucnu mohlo stát příjemnou a přirozenou součástí života města,“
konstatoval po prohlídce stavby primátor
Mirek Žbánek. Právě v tomto úseku se řešily technické otázky jako úprava nábřeží
pro komunikace a cyklostezku, přičemž
levé nábřeží bude mít investičně na starosti město. „Jakmile dokončí svou práci firmy pro Povodí Moravy, můžeme my začít

Společné kontrolní dny za účasti investora, zhotovitele a města inicioval primátor Žbánek. Cílem je snaha o maximální informovanost radnice, pružnější komunikaci s investorem a stavebními firmami i operativní řešení případných problémů provázejících stavbu. 
Foto | MF

realizovat náš díl stavby na levém nábřeží,
tedy především cyklostezku, veřejné osvětlení a další mobiliář,“ doplnil investiční náměstek primátora Martin Major s tím, že
tyto práce by měly začít koncem dubna.

Most má základy
a hotovy jsou přeložky sítí

Veřejností nejsledovanější část stavby
mezi Komenského ulicí a Masarykovou

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS...
Petra Loyky, vedoucího Odboru životního prostředí
Magistrátu města Olomouce
Je nutné ve městě provádět tak rozsáhlá
protipovodňová opatření na tzv. 380letou vodu,
když řešíme dopady stupňujícího se sucha?
Musíme zrealizovat a funkčně vzájemně propojit všechny
etapy protipovodňové ochrany, protože přijde čas, kdy bude
potřeba ochránit životy i majetek. Město chráníme zkapacitněním koryta a systémem hráz – rozliv, ale v celé republice
nám chybí opatření, která by zadržela vodu v krajině, což je zásadní, ať už řešíme
povodně, nebo sucho. Cílem všech etap je i to, aby se řeka postupně stala součástí
organismu města. Pozornost je v Olomouci věnována i lokálním protipovodňovým
opatřením, nikoliv pouze ramennému systému Moravy.
Jaký je přínos realizované II. B etapy?
I v této části města musíme zvýšit kapacitu na úroveň 650 m3/s, tedy již zmiňovanou 380letou povodeň. Jiné řešení není. Neexistuje protipovodňové opatření,
které když někdo postaví nad Olomoucí, zajistí, že nás povodně přestanou ohrožovat. Nerad rozčleňuji jednotlivé etapy dle jejich přínosu, ale II. b ochrání 20 tisíc
obyvatel Olomouce a majetek v hodnotě tři miliardy korun.
Proč si myslíte, že o úspěšné protipovodňové ochraně města se
můžeme bavit až po dostavění III. etapy?
Po vybudování III. etapy bude zajištěna ochrana většiny území města, které
před povodněmi musíme chránit. Máme další šanci přiblížit řeku lidem tak, aby
si k ní našli cestu a vytvořit optimální prostředí pro ryby a další vodní živočichy.
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třídou už výrazně pokročila. Na celém
pravém břehu byla vybudována pilotová
stěna, budoucí nový most má už čtyři pilíře, dokončené jsou přeložky sítí a kanalizačních sběračů. „Podle zástupce stavby
je reálné, že most bude v prosinci předán
k předčasnému užívání,“ uvedl primátor
Mirek Žbánek. „Důležité ale je, aby mohla
proběhnout i pilotáž levého břehu, protože mostovka může být položena teprve po
dokončení posledních pilot,“ dodal Žbánek s tím, že ohledně použité technologie na levém břehu proběhla nyní změna
stavby před dokončením. Ta spočívá ve
snížení počtu vrtaných pilot, čehož se dosáhne zvětšením jejich průměru a úpravou délek. Zástupci investora i města teď
věří, že změnu stavby, která vychází vstříc
zájmům obyvatel v jejím okolí, nebude nikdo napadat. 
red

STAVBA V ČÍSLECH
Za uplynulý rok byly provedeny stavební práce
v hodnotě 200 milionů korun.
Je hotovo zhruba 400 vrtaných pilot
z celkových osmi set.
Při demolici mostu bylo odstraněno 9 300 tun
suti, nový most je založen na 285 m3 betonu
a 64 tun výztuže.
Při zemních pracích dosud stavbaři přesunuli
76 000 m3 zeminy.
Přeložky inženýrských sítí si vyžádaly přesun
1 km potrubí a 3 km kabelů.
Na stavbu opěrných stěn se za rok spotřebovalo
1 000 m3 betonu a 70 tun výztuže.

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ | OLOMOUCKÉ LISTY

Jarní Flora sklidila obdiv veřejnosti

AREÁL
WOLKEROVA
Nové byty v blízkosti parku a centra
Lenka Nerušilová, tel.: 733 530 932

SLAVONÍNSKÉ ZAHRADY
Ředitelka Eva Fuglíčková (uprostřed) a tým olomouckého výstaviště si za jarní expozici vysloužili pochvalu od primátora Mirka Žbánka a náměstka Pavla Hekely.  Foto | DS

Krásná, působivá, podmanivá, vydařená.
Za opravdu povedenou označovali první
návštěvníci jarní etapy výstavy Flora
Olomouc 2019 hlavní expozici v pavilonu A.
Čtyřicátý ročník mezinárodní květinové výstavy nesl název Strom života.
Ústředním motivem byla pozvánka do říše
fantazie, kterou se prolínalo umělecké sklo
a krásné květiny. Hlavní expozici připravila přední česká floristka Klára Franc Vavříková, křišťálové sklo zajistila společnost
Preciosa. Spojení různých druhů estetické
krásy se tentokrát mimořádně povedlo.
„Obrovskou pochvalu zaslouží paní
ředitelka Eva Fuglíčková a celý tým

zaměstnanců výstaviště. Letošní Jarní
Flora je nádherná. Na tom jsme se shodli
s náměstkem Pavlem Hekelou, který má
za město Floru a zeleň na starost,“ uvedl
primátor Mirek Žbánek.
Květinové výstavy na Floře město letos na základě souhlasu zastupitelstva
podpořilo třemi miliony korun. Sympatický dojem tak vyvolávaly i další expozice a venkovní záhony s tisícovkami
tulipánů i jarních květin. V historické
oranžerii se navíc uskutečnil první ročník mezinárodní floristické soutěže Oasis Visegrad Cup 2019. Součástí Flory
byly tradičně i jarní zahradnické trhy
Hortifarm. 
pok

Zahájen prodej 3. etapy
Lenka Nerušilová, tel.: 733 530 932

NOVÁ SLADOVNA

Prodej bytů v blízkosti centra
Mgr. Anna Opluštilová, tel.: 736 532 204

BYTY NA ŠIBENÍKU

Nově upravený projekt

Jarní etapu Flory Olomouc navštívilo na konci dubna více než 65 tisíc lidí. 
OLOMOUCKÉ LISTY | AKTUALITY 
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Téměř 400 milionů korun čeká
na podnikatele Olomoucké aglomerace
Nositel Integrovaných
teritoriálních investic Olomoucké
aglomerace (ITI OA) vyhlásil
v březnu nové výzvy pro
podnikatelské subjekty. Finanční
prostředky budou čerpány
prostřednictvím operačního
programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost (OP
PIK) v oblastech podpory Inovace
– Inovační projekt, Aplikace
a Potenciál.
„Vyhlášené výzvy jsou určeny pro podnikatele, kteří chtějí
zavádět na trh nový výrobek,
technologie či služby, realizovat
průmyslový výzkum a experimentální vývoj či se rozhodli
zavést nebo rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity,“
uvedl odpovědný náměstek Matouš Pelikán.

V rámci nově vyhlášených výzev
je pro podnikatele alokováno celkem
378 milionů korun.

• S dotačním programem Inovace – Inovační projekt je možné zafinancovat například technologie, stavby či software
pro inovované výrobky, které se budou
uvádět do výroby a následně na trh.
Žadatelé mohou získat až 40 milionů
korun.
• U programu Aplikace jsou způsobilými výdaji zejména mzdy zaměstnanců,
náklady na nástroje, přístroje, vybavení

a materiál k uskutečnění průmyslového
výzkumu a experimentálního vývoje.
Maximální výše dotace pro podnik činí
100 milionů korun.
• S programem Potenciál si může podnik
pokrýt výdaje spojené s vybudováním
podnikového výzkumného a vývojového zázemí či vybavení nezbytného
k uskutečnění průmyslového výzkumu
a vývoje. V rámci programu je možné
získat až 30 milionů korun.
O finanční prostředky mohou žádat
podniky splňující definici malých a středních podniků. Podporu lze poskytnout
také velkým podnikům, avšak jejich

projekty musí mít významný pozitivní dopad na životní prostředí anebo musí být realizovány ve
spolupráci s malými a středními
podniky či výzkumnou organizací. Výzvy jsou určeny pouze
pro podniky, které budou své
projekty realizovat na území
Olomoucké aglomerace.
Žadatelé o finanční prostředky mohou své projektové záměry
předkládat do 11. prosince 2019.
„Potenciálním žadatelům bych
doporučil, ať s předkládáním
záměrů neotálí, jelikož se jedná
o pravděpodobně poslední vyhlášené výzvy pro podnikatele
v rámci tohoto programového
období. Co čeká podnikatele
v novém programovém období,
je zatím nejisté,“ dodal Matouš
Pelikán. 
red

www.olomoucka-aglomerace.eu
INVESTICE OLOMOUCKÉ AGLOMERACE
Integrované teritoriální investice Olomoucké
aglomerace (ITI OA) jsou nástrojem EU vedoucím k podpoře územně vymezené Olomoucké
aglomerace při využití finančních zdrojů z více
operačních programů. ITI umožňuje regionálním subjektům v Olomoucké aglomeraci
zapojení se do přípravy a realizace programu,
který vede k rozvoji území na základě místního
přístupu.

Veřejné projednání návrhů regulačních plánů
V květnu proběhne opakované veřejné projednání regulačních plánů, které platný Územní plán Olomouc stanovil jako podmínku pro rozhodování na
území některých olomouckých sídlišť. Regulační plány byly veřejně projednány před rokem a na základě došlých námitek a připomínek občanů byly
upraveny.
Účelem regulačních plánů je zejména prověření možností navýšení počtu parkovacích míst při zachování kvality veřejných prostranství. Regulační
plány budou po jejich vydání formou opatření obecné povahy závazné pro rozhodování v území.
Opakovaná veřejná projednání regulačních plánů s výkladem projektanta:
• RP-22 Sídliště Neředín – Nová Ulice v pondělí 13. května v 15:00 hodin,
• RP-23 Sídliště Norská v pondělí 13. května v 15:45 hodin, v zasedací místnosti odboru dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 10, 5. patro,
• RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova ve čtvrtek 16. května v 16:00 hodin,
• RP Teichmannova – Peškova ve čtvrtek 16. května v 16:45 hodin,
• RP-20 Sídliště Nové Sady, Fischerova ve čtvrtek 16. května v 17:15 hodin, ve velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10.
Veřejné projednání změny č. I regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce se uskuteční v pondělí 13. května v 16:30 hodin v zasedací místnosti odboru
dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 10, 5. patro.
Návrhy regulačních plánu jsou k nahlédnutí na www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/regulacni-plany/ a v tištěné podobě na Magistrátu města
Olomouce, odboru dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 10, Olomouc.
Nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání je možné uplatnit připomínky prostřednictvím formuláře na www.olomouc.eu/o-meste/
uzemni-planovani/regulacni-plany/ a v tištěné podobě na přepážce odboru dopravy a územního rozvoje v přízemí budovy Hynaisova 10.
Zpracování regulačních plánů je spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu.

www.olomouc.eu
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V sociální oblasti má město co zlepšovat,
inspirují nás i partnerská města
Sociální tematika zahrnuje velmi obsáhlou oblast od pomoci
sociálně nebo zdravotně znevýhodněným přes dluhové
poradenství až po péči o seniory nebo zanedbání péče či týrání
dětí. Právě tuto oblast má ve vedení města Olomouce na starosti
Eva Kolářová. Zároveň je ekonomickou náměstkyní primátora,
a má tak na starosti finanční stránku statutárního města včetně
přípravy rozpočtu.
Jaká je v Olomouci aktuální situace s pomocí
znevýhodněným a jaké nové kroky v sociální oblasti
připravujete?
Podobně jako v kultuře se i v oblasti sociálních služeb pořád
něco děje. Kromě připravovaných akcí pro veřejnost, jako jsou
například Týden pro rodinu a veletrh sociálních služeb, plánujeme v brzké době otevření seniorského klubu v Javoříčské ulici,
kde kromě místa pro setkávání seniorů vznikne i poradna pro
lidi v tíživé životní situaci a odborníci jim budou pomáhat ji vyřešit. Nyní jsme ukončili dotační program v sociální oblasti, kdy
jsme rozdělovali příspěvky ve výši 13,4 milionu korun. V individuálních projektech jsme například přispěli 2,25 milionu korun
projektu Bezbariérová Olomouc nebo 600 tisíci korunami jsme
přispívali na ordinaci praktického lékaře pro lidi bez domova
a 1 milion korun na další individuální projekty. Pan primátor vypsal projekt 7. dubna, v den, na který připadá Světový den zdraví,
nový dotační program. Z něj budou financovány společenskoprospěšné projekty pro zlepšování kvality života a péče, seberealizaci a vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením. Kromě toho bude program sloužit k pořízení technických
zdravotních pomůcek či lékařských přístrojů i pro širší okruh
osob na území města Olomouce.
Jakým směrem se bude sociální politika ubírat, co
plánujete vylepšit?
V posledních letech došlo k velkému rozvoji sociálních služeb
na trhu. Stále ale není dostatečně podchycena jedna velmi důležitá služba – chybí dostupné bydlení. Ať už v rámci podpory matek
samoživitelek s dětmi, nebo seniorů. Olomouc jako krajské město
má pouze 24 bytů pro zdravotně hendikepované. Podle posledních informací uvedených v komunitním plánu, je ve městě 8 500
osob se zdravotním postižením. Ve spolupráci se Správou nemovitostí proto připravujeme projekt rekonstrukce objektu Jalty,
kde by mělo v rámci podporovaného bydlení vzniknout šest bytů
pro zdravotně postižené. Chystáme také realizaci stavby na Masarykově ulici, kde vzniknou další byty jako sociální bydlení. Ty
budou určeny pro dostupné bydlení a také pro hendikepované.
Jak je v Olomouci postaráno seniory? Jejich počet
bude narůstat.
Při naší nedávné návštěvě v polském Krakově jsme našli zajímavou inspiraci. Tamní magistrát řídí a financuje komplexně
sociální politiku. U nás ty peníze město přerozděluje na různé
organizace. V Krakově hlavní péči řeší magistrát, takže je tam
třeba perfektně fungující klub pro seniory, mají možnost se tam
i naobědvat, pořádají pro ně různé aktivity. Mají chráněné bydlení pro staré lidi, kde nabízejí všechny sociální služby. V dalším
seniorském domě mají osoby částečně samostatné a úplně nesamostatné. Pokud se s nimi ale pracuje a stav klienta se zlepší, přesune se do podporovaného bydlení. Mně se to moc líbilo,
v Olomouci tuto službu zastupuje několik organizací a chybí
jednotné řízení. Vláda schválila 15. dubna dotační program Výstavba. V jeho rámci bude Státní fond rozvoje bydlení přidělovat
obcím dotace na pořízení sociálních a dostupných bytů či domů.
OLOMOUCKÉ LISTY | ROZHOVOR 

A jak jsem již uvedla dříve, město se na využití těchto programů
připravuje. Olomouc má jednu z největších sítí klubů pro seniory,
které město financuje, a mám radost, že jsou senioři tak aktivní.
Do vaší gesce patří i ekonomika města, jak vysoký je
stávající dluh Olomouce?
Město je opravdu hodně zadlužené. Ke konci loňského roku to
bylo 1,84 miliardy korun. Ročně splácíme úvěry a úroky ve výši
200 milionů, což je z rozpočtu města dost velký výdaj. V době,
kdy ekonomika začne klesat, budou nám nějaké prostředky
chybět. Připravujeme dlouhodobý investiční plán a v jeho rámci bereme investice, které se musí realizovat. Nyní sestavujeme
plán na rok 2020/21. Je to velmi napjaté, protože stále přicházejí
další požadavky například na rekonstrukce škol, kde je vnitřní
zařízení v havarijním stavu, ať se to týká vody, elektřiny, střechy.
Musíme investovat do projektů, bez kterých by se město nemohlo dále rozvíjet. Ta zadluženost nás zatěžuje ze všeho nejvíc, hledáme řešení, jak rozpočet očistit od zbytných výdajů, abychom
mohli realizovat zásadní věci, jako oprava tramvajové trati na
ulici 8. května, další etapy tramvajových tratí, vyřešit odpadové
hospodářství, protipovodňová opatření a další investice, které
musíme realizovat z důvodů udržitelného rozvoje města, dotací
nebo zasmluvnění. Dalších 90 milionů korun jde do obnovy vodohospodářské infrastruktury a to také není malá částka.
Město by teď potřebovalo asi 500 milionů korun navíc, aby se
mohlo nadechnout. Jsou to peníze, o které město přišlo za poslední roky z důvodu změny rozpočtového určení daní. Ty peníze ale nespadnou z nebe, takže hledáme jiná řešení. Rating jsme
obhájili, což je pozitivní, ale do budoucna to bude spousta práce, jak ho udržet. Občany však mohu ujistit, že základní funkce
a služby města pro ně zůstanou zachovány.
Eva Kolářová, DipMgmt
Ekonomka, která se 20 let věnuje sociálním službám a komunitnímu plánování.
Vystudovala ekonomickou školu v Olomouci a promovala na Open University
Business School. Od maturity se věnuje všemu, co se týká čísel – účetnictví, daní,
poradenství i dotací. Protože má postiženou dceru, začala se zajímat o sociální
služby a působila jako člen správní rady a účetní. Od roku 2014 byla členkou
Sociální komise Rady města Olomouce a od roku 2018 je členem krajské sociální
komise. Je vdaná a má tři děti.
WWW.OLOMOUC.EU
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Sociálně ohleduplné město pro rodiny, seniory
i hendikepované – aby se v Olomouci dobře žilo
Současná městská samospráva má jasnou vizi, jak zlepšit život obyvatelům města v sociální oblasti. V současnosti pracuje
vedení města na tématech týkajících se několika skupin občanů
Olomouce a postupně chce vybudovat město ohleduplné pro rodiny, seniory i hendikepované spoluobčany.

Olomouc prověřuje možnosti pro dostupné a sociální bydlení

V polovině března vznikla pracovní skupina, která má za
úkol analyzovat situaci týkající se potřeb bydlení v Olomouci
pro různé skupiny obyvatel města, zjistit aktuální potřeby těchto skupin a navrhnout reálná opatření ke zlepšení stavu. Členové pracovní skupiny, tvořené vybranými členy Rady města
Olomouce a jejích komisí, zaměstnanci magistrátu a zástupci
Správy nemovitostí Olomouc, a. s., využijí při své práci také
inspiraci z podobně velkých měst v Česku, vytipují vhodné pozemky pro výstavbu nových bytových domů a prověří možnosti existujících dotačních programů na rekonstrukci stávajícího
městského bytového fondu.
V této souvislosti je potěšující, že 15. dubna letošního roku
schválila vláda spuštění dotačního programu Výstavba. Tento
program má pomoci městům a obcím s výstavbou domů a bytů
pro sociálně slabé občany a nabídne jim také výhodně úročené
půjčky na výkup nemovitostí, v nichž sociálně slabé rodiny žijí.
Pro letošní rok počítá Státní fond rozvoje bydlení s vyčleněním
jedné miliardy korun, od roku 2020 by to měly být až tři miliardy. Kromě podpory takzvaného sociálního bydlení pro lidi
ohrožené sociálním vyloučením, kde bude vybíráno snížené
nájemné, budou obce moci získat i finance na zajištění dostupného bydlení v běžném bytovém fondu. „Stát tak vychází vstříc
hlasům, že tržní nájemné je pro mnohé jednotlivce a rodiny
neúnosné, a umožní i našemu městu, aby konkurovalo soukromým pronajímatelům tím, že nabídne nižší než tržní nájemné
třeba lidem z potřebných profesí, kteří by jinak z města odešli,“
přibližuje dopady vládního opatření náměstkyně primátora Eva
Kolářová. Město se už na tyto dotační programy chystá, aktuálně jsou v přípravě dva projekty – jeden na Masarykově ulici
a druhý na ulici I. P. Pavlova.

Město vyhlásilo nový dotační program pro znevýhodněné spoluobčany. Rozdělilo i dotace na zajištění sociálních služeb

Symbolicky 7. dubna, v den, na který připadá Světový den
zdraví, vyhlásil přímo primátor Mirek Žbánek nový dotační
program na podporu společensko-prospěšných projektů pro

ZAPOJTE SE DO ANKETY

Jak jste spokojeni s životem v Olomouci?
Co vám zde vadí?
Na rozvoj jakých sociálních služeb
by se mělo město Olomouc zaměřit?
Jako součást komunitního plánu rozvoje sociálních služeb realizuje město Olomouc stručnou anketu pro své obyvatele. Podělte
se s námi o vaše názory a pomozte nám zlepšit kvalitu života
v Olomouci.
Anketu najdete a můžete vyplnit na internetových stránkách města
Olomouc nebo na adrese www.olomouc.eu/anketa
Velmi nám svou účastí pomůžete!

www.olomouc.eu/anketa
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Město připravuje v rámci sociálních služeb také programy pro seniory

Foto | MMOL

zlepšování kvality života a zdravotní péče, seberealizaci a vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním omezením. Kromě toho
bude program sloužit k pořízení technických zdravotnických
pomůcek či lékařských přístrojů i pro širší okruh osob v rámci
zdravotnických zařízení na území města Olomouce. „Program,
který by hradil pořizování zdravotnických a kompenzačních
pomůcek, na něž nelze dosáhnout v současném systému zdravotního pojištění, Olomouci chyběl,“ vysvětlil primátor Mirek
Žbánek. Na tento program je v rozpočtu města vyčleněn jeden
milion korun a o příspěvek mohou žádat jak fyzické, tak i právnické osoby prostřednictvím elektronického systému na www.
olomouc.eu/urad-online/dotace.
Dalších 13 milionů korun navrhla rada města rozdělit na
zajištění širokého spektra sociálních služeb, které pomáhají
zlepšit kvalitu života zdravotně nebo sociálně znevýhodněným
jednotlivcům a často i jejich rodinám. „Podpořeny budou namátkou služby obětem trestné činnosti, sociálně-aktivizační
služby pro rodiny s dětmi, raná péče o děti s hendikepem, zařízení poskytující přístřeší lidem bez domova, organizace zajištující sociální a zdravotní poradenství nebo telefonickou krizovou
pomoc,“ upřesnila náměstkyně Eva Kolářová.

Velkým tématem jsou pro město zdraví, aktivní a informovaní
senioři

Olomouc už v minulosti získala ocenění Obec přátelská seniorům. Pro své nejstarší obyvatele toho město dělá hodně,
TÉMA | OLOMOUCKÉ LISTY

což není ve srovnání s městy s podobnými možnostmi v rámci
Česka vůbec samozřejmé. V Olomouci budou mít od 1. července městskou hromadnou dopravu zdarma všichni senioři nad
65 let a ne jen nad 70 let jako dosud. Senioři také mají nárok
na zlevněné vstupenky do městských zařízení typu zoologická
zahrada, Moravské divadlo nebo plavecký bazén či aquapark,
levnější zápisné do Knihovny města Olomouce a vstupné na Výstaviště Flora.
Z bytů ve vlastnictví města Olomouce je vyčleněno 555 malometrážních (o velikosti 1 + 0 a 2 + 1) jako takzvané byty zvláštního určení, které slouží pro bydlení seniorů za zvýhodněné nájemné. Rada města Olomouce schválila v dubnu nová pravidla
pro poskytování nájmu těchto bytů. „Pokud žadatel o bezbariérový nebo seniorský byt dostane přidělen nově zrekonstruovaný
byt, bude platit o něco více než ti, kteří bydlí ve starších bytech.
Je to logické, všude se za kvalitnější bydlení platí více,“ uvedla
náměstkyně Kolářová.
Senioři se mohou na území města potkávat v 22 vlastních
klubech. Je v nich registrováno více než 1500 seniorů a každý z klubů může realizovat program podle chuti a zaměření
svých členů, k čemuž město dává jejich samosprávám prostory pro činnost, finanční podporu a pomoc. „Zajímá nás, jaké
podmínky mají v jednotlivých klubech seniorů, s případnými
problémy se pokusíme pomoci,“ slibuje náměstkyně primátora
Eva Kolářová. Členové klubů, ale i neorganizovaní senioři pak
mohou využít i možnost účastnit se společných aktivit pořádaných odborem sociálních věcí, jako jsou exkurze nebo filmová
představení.
Město už šestým rokem vydává čtvrtletník Olomoucký senior, v němž čtenáři dostávají přehled o zajímavých akcích a tipy
na zlepšení kvality jejich života. V časopise se představují jednotlivé kluby seniorů, pravidelný prostor dostávají různé vzdělávací kurzy pro tuto cílovou skupinu, rozhovor s olomouckou
osobností staršího věku, nabídka sociálních a příbuzných služeb či okénko do olomoucké historie. Na webových stránkách
města lze najít vše potřebné pro seniory na www.proseniory.
olomouc.eu, na facebooku pak na profilu Olomoucký senior.

TŘI OTÁZKY PRO...
Ladislava Šnevajse, předsedu
komise Rady města Olomouce
pro sociální oblast
S jakou vizí předsedáte sociální
komisi?
Nastala doba opustit konzumní, populistickou a nezodpovědnou sociální
politiku. Přál bych si, aby naše město
svým příkladem a vhodnými aktivitami více a věrohodně propagovalo myšlenku, že „nezištná pomoc je ve zdravé společnosti normální“. Toto však vyžaduje
změnu smýšlení nás všech a nebude to lehká a rychlá cesta.
To zní, jako byste vyhlásil válku všemu, co se dosud v sociální politice udělalo?
Naopak, udělala se spousta skvělých věcí. Ale bohužel je
v nás stále zakořeněný postoj „Státe, obci, starej se a my tě
budeme kritizovat, že děláš málo a dáváš málo peněz“. Kvalitu života znevýhodněných skupin obyvatel v našem městě
ovlivňujeme víceméně my všichni svým chováním a způsobem života a kvalitou vztahů, které kolem sebe žijeme.
Můžete to říct trochu srozumitelněji?
Fandím těm, kteří mají ve svých rodinách a mezi přáteli
ty, kteří pomoc potřebují a dokážou se jako rodina a kamarádi semknout a dát najevo, že hodnota člověka nespočívá
v jeho schopnostech a bohatství, ale ve schopnosti milovat
a být milován.

Chystá se Olomoucký den pro rodiny a seniory a další akce

Město Olomouc bylo vyhlášeno nejen obcí přátelskou seniorům, ale i rodinám. „Nyní jsme se o tento titul přihlásili znovu
a věříme, že uspějeme. Výsledek bychom se měli dozvědět snad
do poloviny roku,“ uvedla náměstkyně Eva Kolářová. „Cílem
města je propojovat všechny generace jeho obyvatel. Proto se
letos přidalo do kampaně Týden pro rodinu, která letos probíhá
od 11. do 19. května,“ dodává Eva Kolářová.
Zajímavou příležitostí bude olomoucký den pro rodiny a seniory spojený s Během pro Paměť národa. Prodloužené soutěžní
dopoledne proběhne v sobotu 11. května od 9:30 hodin ve Smetanových sadech a registrovat se k účasti v soutěžích i běhu lze
už nyní na rodinném webu města - www.prorodinu.olomouc.eu.
Ve středu 15. května otevře své dveře veřejnosti k nahlédnutí
Klub volnočasových aktivit Pešek na adrese Peškova 1 na Povelu. Prostory centra budou zdarma veřejnosti otevřeny od 9:30
do 17:30 hod. Proběhne beseda s Davidem Gernešem, ředitelem
Moravského divadla Olomouc, o historii tohoto divadla, zajímavostech a historkách ze zákulisí. Dále je připraven kurz první
pomoci a pro děti (ale nejen pro ně) loutkové divadlo.
Čtvrtek 16. května bude patřit Veletrhu sociálních a souvisejících služeb. Akce s mottem „Baví nás pomáhat“, kterou pořádá
Galerie Moritz ve spolupráci se statutárním městem Olomouc,
proběhne od 10 do 18 hodin v obchodním centru Galerie Moritz.
Na jednom místě se budou prezentovat na tři desítky organizací, které poskytují své služby seniorům, občanům se zdravotním postižením, rodinám s dětmi apod. U stánků lidé získají
radu nebo přímo žádanou službu. Návštěvníci všeho věku budou moct nahlédnout do běžného života hendikepovaných prostřednictvím různých her, úkolů a praktických ukázek. 
red
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Anketa zastupitelských klubů

Máte nějaké náměty na změny v sociální politice města?
Miroslava Ferancová
ANO 2011
Naše město se nachází v té části světa,
kde je sociální problematice věnována
velká pozornost a stát
i obce na ni vydávají
každoročně obrovské
finanční prostředky.
Zlepšit by se měla adresnost poskytované
pomoci. Musíme si být jistí, že ji dostávají
skutečně ti nepotřebnější, a ne nejhlasitější
a nejneodbytnější. Že se s prostředky, které
nespadly z nebe, ale museli se na ně složit
ostatní spoluobčané, neplýtvá. Je třeba
důslednou terénní prací a nastavením
účelných kontrolních opatření zajistit, že
sociální pomoc nebude zneužívána. Jen
taková sociální politika může být účelná.

Yvona Kubjátová
ČSSD
Město Olomouc
má dlouhodobě
fungující sociální
politiku vůči svým
občanům, nicméně
vždy čas ukáže, že
je potřeba něco
zlepšit, inovovat či
operativně řešit nově vznikající problémy.
Městu chybí městské byty pro občany,
kteří nedosáhnou na drahé pronájmy ani
na koupi vlastního, a to třeba i prostřednictvím hypoték. V této věci je potřeba
aktivně a úzce spolupracovat se státem
na celonárodní vizi sociálního bydlení.
Rovněž se jeví jako potřebné rozšíření
klubů pro seniory či zavedení služby
SENIOR taxi.

Ladislav Šnevajs
KDU-ČSL
Město by mělo
umět více podpořit
a propagovat princip
Dobrovolnictví. V konzumní společnosti
založené na výkonu,
Hromadění bohatství
a moci se vytrácí zdravé vztahy. Mnoho lidí Se propadá na dno
a do beznaděje. Právě vnímavá a věrohodná
Sociální politika může mnohým otevřít oči.
Konkrétně a Přesně to však na několika
řádcích popsat nedokáži, pojďme o Tom
otevřeně diskutovat!

Jiří Zima
KSČM
Měli jsme ve volebním programu KSČM
mimo jiné vytvoření
dlouhodobé koncepce
města pro budování
domů s pečovatelskou
službou, domovů
důchodců, domovů se
zvláštním režimem a hospiců. To pokládáme
do budoucnosti za velmi potřebné a nezbytné vzhledem ke stárnutí obyvatel našeho
města. Je mnoho dobrých příkladů, jak to některá města umí. Takže nemusíme vymýšlet
něco, co již jinde dobře funguje. Mrzí mě, že
komunisté nedostali díky zvláštnímu klíči pro
zastoupení opozice v komisích RMO možnost
mít zastoupení v sociální komisi. Další náměty na změny v sociální politice máme.

Markéta Záleská
ODS
Sociální politika
ve městě je nastavena dobře. Určitě ale
musíme rozšiřovat
nabídku dostupného
bydlení a bytů s pečovatelskou službou
a pokračovat v projektu Bezbariérová Olomouc. A nesmíme
zapomínat na podporu projektů a rozvíjení
služeb prorodinné politiky, komunitní práce
a dobrovolnického sektoru. Užší spolupráce KMČ a klubů seniorů může přinést
zajímavé možnosti, jak zapojit do dění ve
městě naše starší spoluobčany. Zavedení
seniorské karty s výhodami pro využívání
kulturních a sportovních zařízení ve městě
je další cestou, jak zkvalitnit jejich život.

Viktor Tichák
Piráti a Starostové
Nejpalčivější problémy jsou tři. V Olomouci je v současné
době cca 700 lidí bez
domova. Existují
příklady úspěšných
řešení bezdomovectví:
Finsko, dobré výsledky
projektu Housing First v Brně aj. Jedná se
o běh na dlouhou trať, ale jsme připraveni se
na řešení podílet. Druhý, související problém
má Olomouc s nedostatkem bytů. Třetím
problémem je pak neexistující odlehčovací
služba, která umožní pečujícím osobám si na
víkend odpočinout. Nejbližší je v Pasece a její
vytížení je obrovské (pořadník na 3 měsíce).
Jako spádové město bychom takovou službu
měli garantovat.

Petr Macek
ProOlomouc
Olomouc by měla
přehodnotit svůj postoj k politice bydlení,
které je s tou sociální
spjato. Sebelepší služby jsou jen látáním děr
v případě, že se jejich
uživatelé nachází v bytové nouzi. Mezi ohrožené patří např. senioři,
mladé rodiny s dětmi, sociálně znevýhodnění. Podle statistik patříme mezi nejohroženější region. Je nutné vytvořit síť dostupného
městského bydlení, a to v daleko větší míře,
než je plánováno. Potřebné je díle například
zlepšit dostupnost terénních sociálních
služeb nebo posílit proaktivní vyhledávání
a pomoc dlužníkům s návazností na finanční
a právní pomoc osobám v přechodné nouzi.

Martin Jirotka
SPD a SPOZ
Myslíme si, že sociální politika Olomouce
je na vysoké úrovni,
splňující nejvyšší
evropské standardy.
Činnost sociálních
organizací, které tuto
činnost vykonávají,
je podpořena sociálními dotacemi, a to jak
z kraje, tak z města. Jsme toho názoru, že
podpořit by se měli pouze ty, které pomáhají
či pečují o děti, nemocné a hendikepované
občany a seniory. Je zde mnoho dotovaných sociálních projektů, které jsou určeny
pro nepřizpůsobivé občany či osoby, které
dotace přímo zneužívají. V době, kdy město
Olomouc hledá úspory, by bylo možné ušetřit i na těchto sociálních dotacích.

Ivana Plíhalová
spOLečně
Velké rezervy vidím
v bytové politice města, které v minulosti
přišlo o podstatnou
část svého bytového
fondu. Z toho plyne,
že mladé rodiny s dětmi, senioři a sociálně
slabí nemají mnoho možností, jak bydlet levně. Městských bytů je málo a ubytovny pro
sociálně slabé často dosahují naplněnosti.
Zbývají jen drahé soukromé byty. Tyto skupiny obyvatel jsou důležité a cítím potřebu jim
pomoci. Potenciál vidím v budování menších
sociálních domů rozprostřených po městě
tak, aby se cílové skupiny nekumulovaly na
jednom místě. Dnešní doba nahrává řešením, která nemusí být jen z cihel a betonu.
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Doprava a parkování ve městě:
radnice hledá řešení pro budoucnost
Jak dál s dopravou v Olomouci? Jak
řešit parkování ve městě? O těchto aktuálních a složitých tématech diskutovali
10. dubna na speciálním semináři zástupci
všech komisí městských částí s představiteli města a magistrátu. Seminář byl součástí projektu Spokojená Olomouc, který
naplňuje Plán udržitelné městské mobility
Olomouc, tedy strategický dokument v oblasti dopravy.
Účastníci setkání byly seznámeni s připravovanou novou parkovací politikou
města. Dosud totiž není zpracovaný ucelený materiál, který by tuto problematiku
koncepčně řešil jako celek. Odbor strategie
řízení proto nyní zpracovává vstupní analýzu všech dostupných dokumentů. „V brzké budoucnosti se uskuteční sběr podnětů

Plán udržitelné mobility stanovuje
prostřednictvím jednotlivých opatření podporu
udržitelných forem dopravy až do roku 2030.
Cílem tohoto dokumentu je zlepšit dopravu
a život v Olomouci. Pomocí zapojení obyvatel
a odborníků pomáhá vytvořit dlouhodobý plán
pro všechny druhy dopravních prostředků,
zvýšení bezpečnosti dopravy, zlepšení veřejného
prostoru i životního prostředí.

Projekt Spokojená Olomouc je podpořen ze Státního fondu životního prostředí a je
zaměřen na zvýšení povědomí veřejnosti o problematice čisté mobility. Foto | MF

od zainteresovaných subjektů i veřejnosti,
protože každou část Olomouce trápí odlišné problémy s parkováním,“ uvedl náměstek primátora Martin Major, který má
právě oblast dopravy na starosti.
Zástupci KMČ proto byli vyzváni, aby
do 30. června zaslali odboru strategie řízení své problémy, které v souvislosti s parkování musí každodenně řešit. „Tímto se
obracíme i na Olomoučany, aby se aktivně
zapojili do sběru podnětů a své požadavky sdělili zástupcům KMČ, kteří nám je
posléze hromadně předají,“ uvedl v této
souvislosti primátor města Mirek Žbánek.
„Pouze tehdy, když sami obyvatelé jednotlivých částí města sdělí své náměty a problémy, mohou být jejich požadavky v připravované parkovací politice zohledněny,“
dodal primátor.
mf

Zastupitelstvo podporuje
záměr Středoevropského fóra
V diskusi na dubnovém jednání se zastupitelé věnovali také aktuálnímu dění
ohledně Muzea umění Olomouc. V dlouhé
diskusi bylo opakovaně zdůrazněno, že nejde o podporu konkrétního řešení stavby
Středoevropského fóra, ale o projekt jako
takový. Přijat byl návrh zastupitelky Ivany
Plíhalové s prohlášením: „Zastupitelstvo

města Olomouce se znepokojením sleduje
dění kolem Muzea umění Olomouc, které
pokládá za jednu nejvýznamnějších kulturních institucí v našem městě. ZMO za této
situace znovu zdůrazňuje dlouhodobou
podporu záměru Středoevropského fóra
a vyjadřuje obavy, že současný vývoj povede k ohrožení realizace celého záměru.“  mf

UZAVÍRKY
Probíhající a předpokládané uzavírky na území
statutárního města
Olomouce
10. 5. – 30. 9. 2019 úplná uzavírka ul. Erenburgova
Do 31. 5. 2019 prodloužení úplné uzavírky ul. Zlaté
Doly v Lošově
6. 5. – 6. 6. 2019 úplná uzavírka
ul. Dělnická ve 3 etapách
Do 19. 5. 2019 částečná uzavírka ul. Krapkova v prostoru čerpací stanice
Do 31. 5. 2019 částečná uzavírka Mozartova
Do 30. 9. 2019 úplná uzavírka ul. Sokolovská, Na
Letné, Husova, Nábřeží

www.dopravniinfo.cz

SOUTĚŽ
Soutěž Olomouckých listů
už zná výherce! Odnesli si hasicí spreje
Předcházet požárům je vždycky lepší
než je dodatečně hasit. „Nejlepší požár
je ten, který vůbec nevznikne. Prevenci
a informovanost lidí bereme jako velmi
důležitou součást protipožární ochrany
v Olomouci. Právě proto také pořádáme podobné akce, jako byla soutěž
v Olomouckých listech,“ uvedl Martin
Major, náměstek primátora, který má
ochranu obyvatel na starosti.
Výherci čtenářské soutěže převzali ceny
přímo na radnici. „Děkujeme, že jste se
do naší soutěže aktivně zapojili. Snažíme
se zvyšovat informovanost obyvatel
a váš zájem je samozřejmě podmínkou
pro smysluplnost takového snažení,“ řekl
výhercům Jan Langr, vedoucí odboru
ochrany olomouckého magistrátu. Trojice
vylosovaných výherců si odnesla domů
hasicí spreje, které poslouží například
v kuchyni pro uhašení drobného požáru,
a dárkové tašky.
Se soutěží na téma protipožární prevence
se čtenáři na stránkách Olomouckých
listů opět brzy setkají.

INZERCE RV1900859/01
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Radnice řeší problém s bezdomovectvím
a narušováním veřejného pořádku
Opilí a špinaví lidé se válí na chodníku za
bílého dne. Agresivní žebráci, kteří v případě,
kdy nedostanou drobné, sprostě nadávají.
Strkanice a rvačky na hlavní třídě. S opilými
lidmi, z nichž ne všichni jsou klasičtí lidé bez
domova, má Olomouc už docela bohaté
zkušenosti. Radnice chce nyní spojenými
silami všech zainteresovaných stran tyto
problematické průvodní jevy fenoménu
obecně vnímaného jako bezdomovectví
zmírnit.
„Záměrně neříkám, že chceme problém vyřešit, protože zcela vyřešit problém bezdomovectví nedokázal nikdo,
tím méně město za současných legislativních podmínek. Současně ale nemůžeme
rezignovat a problémů si nevšímat, musíme dělat, co je v našich silách, abychom
dopady chování problematické části lidí
bez domova na život slušných lidí minimalizovali,“ uvedl primátor Olomouce
Mirek Žbánek, který inicioval několik
jednání, zmapování situace ve městě
a také nedávný výjezd do terénu.
Na radnici se už od ledna schází pracovní skupina, v níž jsou zastoupeni
představitelé města, charity, městské policie, dopravního podniku, technických
služeb a Policie ČR. Se skupinou spolu- V průběhu výjezdu do terénu skupina s primátorem Žbánkem v čele navštívila několik lokalit, kde lidé bez domova přebývají. Například někdejší zahrádkářskou
pracují také zástupci komisí příslušných kolonii nebo prostranství mezi Klášterním Hradiskem a železnicí, zastavili se také před hlavním nádražím. 
Zdroj | MF
městských částí a komise pro prevenci
kriminality a bezpečnost. Díky této spo- křižovatce se lidé bez domova koncenlupráci se podařilo zmapovat a shromáž- trují jak kvůli tomu, že jde o frekven- Lidé bez domova dostanou pracovní
dit množství zásadních informací o si- tovanou trasu, kde mají větší možnost úkoly, snahou je ztížit přístup k alkoholu
tuaci lidí bez domova ve městě. „Našli vyžebrat nějaké peníze, tak i kvůli blízUstavená pracovní skupina chce mojsme už i první konkrétní opatření, která kosti denního centra azylového domu ve tivovat lidi bez domova k nápravě svého
mohou zmírnit negativní projevy té agre- Wurmově ulici. Malá část z nich, několik života a připravuje jejich zapojení do růzsivní a problematické slupiny bezdomov- jedinců, opakovaně obtěžuje okolí, ob- ných pracovních projektů. Pokud projeví
ců,“ zdůraznil primátor Žbánek s tím, že čas zde jsou k vidění zcela opilé osoby zájem, mohou například na základě požaz přibližně šesti až sedmi
ležící na zemi. Problémo- davků technických služeb uklidit v něktestovek lidí bez domova patří
vým místem je také prostor ré z částí města. Organizaci práce by měla
k těm problematickým asi
před hlavním nádražím, na starosti charita, protože se jedná o její
desetina.
kde tito lidé snadno získá- klienty, které nejlépe zná. Dalšími kroV problémových
vají peníze. „Lidé s dobrým ky je především úzká spolupráce města
lokalitách budou
úmyslem podporují lidi bez s charitou na společném řešení této miRadnice problém řeší
pravidelné hlídky
domova tím, že jim dávají mořádně složité problematiky.
Jednou z praktických
městské policie
peníze. Ty ale oni utrácejí
Radnice chce rovněž komunikovat
novinek je zavedení pravitakřka výhradně za alkohol. se živnostníky, protože dílčím řešením
delné hlídky městské poI při kontrolách městské po- může být i ztížení přístupu podnapilých
licie v problémovém míslicie vědí, jak se mají zacho- k alkoholu. Zatím se totiž ukazuje, že
tě, křižovatce ulic 1. máje,
Wurmova a Dómská. „V souvislosti se vat, a pokud nebudí veřejné pohoršení, pro opilé bezdomovce není žádný prozvýšeným výskytem stížností obyvatel je městská policie absolutně bezmocná blém pořídit si v různých prodejnách
a případů narušování veřejného pořádku s nimi cokoli udělat. Navíc většina ozna- levný alkohol. „Všechna zmíněná opatv této lokalitě jsme přijali opatření. Pod- movatelů na rušení veřejného pořádku ření mohou sice situaci napravit, ale jen
le zkušeností lze očekávat, že přítomnost odmítá svědčit. Je pouze na lidech, aby částečně. Podstatný je legislativní rámec
hlídky strážníků na místě eliminuje vý- je nepodporovali a odkázali je na služ- a pravomoci měst a policie,“ navazuje na
skyt takových jevů,“ komentoval novou by charity. Když nebudou mít peníze na seznam opatření primátor Žbánek. „Stále
situaci ředitel Městské policie Olomouc alkohol, problémů z toho vznikajících ale platí, že bezdomovectví není bezpečPavel Skalický a dodal, že toto opatření podstatně ubyde,“ uvedla náměstkyně nostní, ale primárně sociální problém,
samozřejmě není jednoduché s ohledem primátora Eva Kolářová, která má na který obce samy úplně vyřešit nemohou,“
upozornil primátor Žbánek. 
na početní stav strážníků. Na zmíněné starosti sociální oblast.
red
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Divadelní Flora přiveze do Olomouce hvězdy
německého divadla i špičkové korejské tanečníky
Od 15. do 26. 5. bude Olomouc po
třiadvacáté hostit festival Divadelní Flora.
Jedna z největších středoevropských
přehlídek nabídne na desítce scén okolo
devadesáti akcí – vedle oceňovaných
divadelních inscenací také spoustu
hudebních produkcí, filmů, besed,
workshopů či seminářů. Pořadatelé Flory,
jejíž motto letos zní „Šepoty a výkřiky“,
očekávají, že ji v druhé polovině května
navštíví přes deset tisíc diváků.
Festivalový program orámuje hostování renomovaných německých souborů –
vůbec poprvé do Olomouce dorazí drážďanská činohra a legendární Berliner
Ensemble. Expresivních 9 dní vzhůru
Staatsschauspiel Dresden na konci loňského roku několik týdnů dominovalo
žebříčku prestižního serveru nachtkritik.
de, adaptace Grassova Plechového bubínku uměleckého šéfa jednoho z nejrespektovanějších evropských divadel Olivera
Reeseho zase patří k nejpůsobivějším
německým inscenacím posledních let.
Exkluzivní menu připravují pro Floru
mnichovští nezávislí tvůrci, kteří ve spolupráci s hereckými lídry tamního Residenztheateru uvedou na konci festivalu
hned dvě světové premiéry – scénický
komentář Trumpovy knihy The Art of
the Deal a komorní autorský titul Šepoty
a výkřiky.
Performativní
programová
linie
23. Divadelní Flory se tentokrát zaměří
na současný korejský tanec. Reprezentativní, exotická platforma Fokus: Korea
představí na třech olomouckých scénách
kvarteto inscenací (A Silver Knife – Tail
Language – Green Eye – Complement)
špičkových choreografů a tanečníků.
Celkem šest produkcí doplní také dva
workshopy současného tance.
České divadlo budou, společně s experimentující Kolonií (One night stand/
up!), Divadelním spolkem Jedl (Pustina

OLOMOUCKÉ LISTY | KULTURA 

Mimořádně bohatý dvanáctidenní program letošní Divadelní Flory odstartuje na jevišti Moravského divadla ve středu 15. května expresivní inscenací 9 dní
vzhůru Staatsschauspiel Dresden.
Foto | Sebastian Hoppe

– Reynek – Soukromé rozhovory) či nastupující generací divadelníků pražské
KALD DAMU (Prodaná nevěsta – Press
paradox), reprezentovat přední tuzemské ansámbly – Divadlo pod Palmovkou
(Faust), Dejvické divadlo (Vražda krále
Gonzaga), Divadlo Na zábradlí (Persony
– příp. uvedení jiného titulu DNz) nebo
brněnské HaDivadlo (Maloměšťáci).
Operní (Così fan tutte) i činoherní (Nebezpečné známosti) produkci představí
na Floře olomoucké Moravské divadlo,
svůj nejnovější repertoárový titul Opuštěná společnost pak poprvé uvede partnerské Divadlo na cucky.
„Je skvělé, že osobní i společenská témata festivalových inscenací budou vedle
kvalitních a sehraných souborů artikulovat silné interpretační osobnosti. Kromě

festivalem nejvíce vytížené české herečky Lucie Trmíkové, která je tváří festivalového vizuálu, se na Floře představí
charismatické hvězdy mnichovské a berlínské činoherní scény – Franz Pätzold,
Aurel Manthei a Nico Holonics. Vidět
všechny tři – během tří dnů – na české
divadelní přehlídce ve třech různých inscenacích, navíc dva z nich dokonce ve
světové premiéře, považuji v kontextu tuzemského divadla za mimořádnou a zřejmě stěží opakovatelnou událost,“ komentuje květnové hostování německých
činoherních osobností v Olomouci ředitel
festivalu Petr Nerušil.
Kompletní program dvanáctidenní
přehlídky najdete na webu. 
red

www.divadelniflora.cz
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Kulturní program
MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC
6. 5., 19:00 Alexandr Sergejevič Puškin
ČINOHRA
– Evžen Oněgin
Čekám tě. Přijď! Činohra, A
7. 5., 19:00 Jean-Claude Grumberg – Krejčovský salon
Život nelze ušít na míru. Činohra, B. Senioři -30%
8. 5., 19:00 Edmond Rostand – Cyrano z Bergeracu.
Byl jsem vždy stínem, co druhým napovídá. Činohra
9. 5., 19:00 Paul Pörtner – Splašené nůžky
Jak vy rozhodnete, tak my budeme hrát! Činohra
10. 5., 19:00 Wolfgang Amadeus Mozart
PREMIÉRA
– Così fan tutte
Komická opera ve dvou dějstvích. Premiéra, P		
11. 5., 19:00 Wolfgang Amadeus Mozart – Così fan tutte
Komická opera ve dvou dějstvích, X
12. 5., 14:30 Alexandr Sergejevič Puškin – Evžen Oněgin
Čekám tě. Přijď! Činohra, NO
13. 5., 19:00 Balet Gala
Galavečer, K				
15. 5., 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.				

15.–26. 5. DIVADELNÍ FLORA – program na www.divadelní flora.cz
18. 5., 16:00 Roman Vencl & Michaela Doleželová – Královny
Kde je humor, je i naděje. Činohra, ZO
28. 5., 19:00 Roman Vencl & Michaela Doleželová – Když se zhasne
Mrazivá komedie, která knockoutuje vaše bránice… Činohra. Hrajeme
v Divadle hudby Olomouc, vstupenky můžete zakoupit v pokladně MDO,
DHO, také rezervovat a zakoupit on-line.
28. 5., 19:00 Ludwig Minkus – Bajadéra
BALET
Orientální klenot o nešťastné lásce
chrámové tanečnice Nikie a vojevůdce Solora. Balet, L
29. 5., 19:00 Alexandr Sergejevič Puškin – Evžen Oněgin
Čekám tě. Přijď! Činohra, C. Senioři -30%
30. 5., 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.
30. 5., 19:00 Ceny města Olomouce
31. 5., 19:00 Balet Gala
Galavečer, Balet V
1. 6., 16:00 Alexandr Sergejevič Puškin – Evžen Oněgin
Čekám tě. Přijď! Činohra, ZO
2. 6., 10:00 Divadlo Pegas Praha – Princezna ze mlýna
Pohádka, RPP
2. 6., 14:00 Divadlo Pegas Praha – Princezna ze mlýna
Pohádka, OPP
3. 6., 19:00 Wolfgang Amadeus Mozart – Così fan tutte
Komická opera ve dvou dějstvích, K
4. 6., 19:00 Karel Svoboda, Jiří Štaidl, Eduard
MUZIKÁL
Krečmar, Zdeněk Podskalský, Zdeněk
Podskalský ml. – Noc na Karlštejně
Romantická komedie plná známých a oblíbených melodií.
Muzikál
6. 6., 19:00 Ludwig Minkus – Bajadéra
Orientální klenot o nešťastné lásce chrámové tanečnice Nikie
a vojevůdce Solora. Balet, D
RV1802629/05

INZERCE

16

WWW.FACEBOOK.COM/STATUTARNI.MESTO.OLOMOUC

www.moravskedivadlo.cz
KULTURA | OLOMOUCKÉ LISTY



6. května – 3. června

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC
7. 5., 10:00

7. 5., 11:00
7. 5., 16:00
9. 5., 19:00
14. 5., 18:00
14. 5., 19:00
15. 5., 19:00
15. 5., 19:00
16. 5., 18:00
17. 5., 18:00
17. 5., 18:00
17. 5., 18:00
17. 5., 18:00
18. 5., 14:00
18. 5., 15:30
19. 5., 15:00

19. 5., 16:00
20. 5., 23:00
21. 5., 16:00
21. 5., 18:30
22. 5., 16:30
22. 5., 17:00
23. 5., 20:00
24. 5., 16:30
24. 5., 18:30
25. 5., 16:30
27. 5., 18:00
28. 5., 16:00

Muzeum moderního umění: Co umění umí | Krajina (duhového) světla,
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
Muzeum moderního umění – Trojlodí: Nechej to plavat, komentovaná
prohlídka výstavy Václav Cigler | Kresby pro seniory spojená se zážitkovým
programem | VSTUPNÉ 20 Kč
Muzeum moderního umění: Co umění umí | Krajina (duhového) světla
Divadlo hudby: Olivy vs. Valouny, divadelní improvizace. VSTUPNÉ 150/100 Kč
Divadlo hudby: Re-vize Olomouc – 03 – Veřejný prostor, Divadlo architektury.
VSTUP VOLNÝ
Mozarteum: Oni a Silvio, FILMART Arcidiecézního muzea Olomouc / z cyklu
Současný film. VSTUPNÉ 60/30 Kč
Mozarteum: Betlém u Kuksu (1723–1731), Klenoty barokního sochařství
v českých zemích, Přednáškový cyklus Martina Pavlíčka. VSTUP VOLNÝ
Divadlo hudby: István Örkény: Kočičí hra, Moravské divadlo Olomouc,
činohra. VSTUPNÉ 200 Kč
Divadlo hudby: ONE NIGHT STAND/UP!, mezinárodní festival Divadelní Flora.
VSTUPNÉ 180/120 Kč
Muzeum umění Olomouc: MUZEJNÍ NOC 2019. VSTUP VOLNÝ
Arcidiecézní muzeum Olomouc: Multimediální průvodce světem umění,
Muzejní noc 2019. VSTUP VOLNÝ
Muzeum moderního umění: Bludičky (muzejní) noci, Muzejní noc 2019,
tvůrčí dílna pro děti s dospělým doprovodem. VSTUP VOLNÝ
Divadlo hudby: ONE NIGHT STAND/UP!, mezinárodní festival Divadelní Flora.
VSTUPNÉ 180/120 Kč
Muzeum moderního umění: Koncept místa | workshop s Michalem
Motyčkou zaměřený na výstavní architekturu. VSTUPNÉ 20 Kč
(děti do 18 let, studenti, senioři). Rezervace nutná: cermakova@muo.cz
Divadlo hudby: ONE NIGHT STAND/UP!, mezinárodní festival Divadelní Flora.
VSTUPNÉ 180/120 Kč
Muzeum moderního umění a od 16:30 Arcidiecézní muzeum
Olomouc: Speciální komentovaná prohlídka dvou výstav: Václav Cigler | Kresby
(MMU) & Václav Cigler, Michal Motyčka | Světlem (AMO), návštěvníky provede
kurátorka výstav Jana Šindelová. VSTUPNÉ DO MUZEA 100/50 Kč
Mozarteum: Mauglí, Divadlo U staré herečky, loutkové divadlo dětem pro
veřejnost. VSTUPNÉ 80 Kč. Pohádková dílna po představení / rezervace nutná:
585 514 288, johncapkova@muo.cz.
Divadlo hudby: REYNEK / SLOVA A OBRAZY Z PETRKOVA, mezinárodní festival
Divadelní Flora. VSTUPNÉ 150/100 Kč
Muzeum moderního umění: Ateliér 6+ | Malý svět dětí ve velkém umění,
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
Horní kavárna Muzea umění: Pozvání na skleničku – Osobnosti
Olomouckého kraje, hostem bude malíř Vladimír Halla. VSTUPNÉ 50 Kč
Muzeum moderního umění: Václav Cigler | Prostory / Projekty | Přednáška
Jany Šindelové, kurátorky výstavy. VSTUP VOLNÝ. Rezervace:
pokladna@muo.cz, 585 514 241
Mozarteum: Křesťanství a lidská práva v Číně a jihovýchodní Asii, Panelová
diskuse. VSTUP VOLNÝ
Divadlo hudby: SOUKROMÉ ROZHOVORY, mezinárodní festival Divadelní
Flora. VSTUPNÉ 290/190 Kč
Divadlo hudby: SOUKROMÉ ROZHOVORY, mezinárodní festival Divadelní
Flora. VSTUPNÉ 290/190 Kč
Mozarteum: Lea Vítková zve na... Lasciate mi cantare, koncert. VSTUPNÉ 50 Kč
Divadlo hudby: SOUKROMÉ ROZHOVORY, mezinárodní festival Divadelní
Flora. VSTUPNÉ 290/190 Kč
Divadlo hudby: Patří na Horní náměstí v Olomouci stromy?, veřejná debata,
pořádá Sluňákov, o. p. s. VSTUP VOLNÝ
Muzeum moderního umění: Ateliér 6+ | Malý svět dětí ve velkém umění,
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
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MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC
28. 5., 19:00 Mozarteum: 3 dny v Quiberonu, FILMART Arcidiecézního muzea Olomouc /
z cyklu Legendy. VSTUPNÉ 60/30 Kč
29. 5., 16:30 Muzeum moderního umění: Komentovaná prohlídka výstavy Václav
Cigler | Kresby, výstavou návštěvníky provede Ciglerův dlouholetý
spolupracovník architekt Michal Motyčka. VSTUP DO MUZEA 100/50 Kč
29. 5., 18:00 Mozarteum: Stupkovo kvarteto: Hudební mosty Olomouc – Vídeň –
Kongsberg, koncert, VSTUPNÉ 50 Kč
30. 5., 19:00 Divadlo hudby: István Örkény: Kočičí hra, Moravské divadlo Olomouc,
činohra. VSTUPNÉ 200 Kč
31. 5. a 1. 6. Divadlo hudby: Loutka jako nástroj výchovy a vzdělávání II, seminář nejen pro
učitele a lektory rozšiřuje povědomí o loutce jako výchovném a vzdělávacím
nástroji. VSTUPNÉ 1 000 Kč. Informace a rezervace: johncapkova@muo.cz,
730 122 744

www.muo.cz
MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC
16.–24. 5. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DVOŘÁKOVA OLOMOUC 2019
16. 5., 19:00 Kostel Panny Marie Sněžné v Olomouci:
Zahajovací koncert – Touha po svobodě aneb naše historie
v zrcadle české hudby
Václav Riedlbauch, Bohuslav Martinů, Antonín Dvořák
M. Gurbaľ – baryton | Pěvecké sdružení moravských učitelů – J. Šimáček
(sbormistr) |Moravská filharmonie Olomouc – P. Vronský (dirigent)
17. 5., 19:00 Kino Metropol:
Nová hudba pro GOLEMA – „Jak Golem na svět přišel“
/ „Der Golem: Wie er in die Welt kam“
Moravská filharmonie Olomouc – Robert Israel (dirigent a autor hudby)
19. 5., 17:00 Kostel svatého Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně:
Koncert na opravu hejčínských varhan – Acelga Quintett
– „Bohemia“
W. A. Mozart, J. B. Foerster, P. Haas, A. Zemlinsky
ACELGA QUINTETT
20. 5., 19:00 Slavnostní sál, Klášterní Hradisko, Vojenská nemocnice Olomouc:
Moravská klasicistní hudba – „Velikonoce v Olomouci v období
osvícenství“
J. Puschmann, M. Haydn
MUSICA FIGURALIS – M. Čermák (umělecký vedoucí)
ENSEMBLE VERSUS – V. Maňas (umělecký vedoucí)
21. 5., 19:00 Sál Václava III., Vlastivědné muzeum v Olomouci:
„Dvořákův americký sen“ 		
S. Joplin, A. Dvořák, W. M. Cook, H. W. Loomis, H. Burleigh
P. Vondrová – mezzosoprán, I. Venyš – klarinet, M. Kasík – klavír,
J. Šťastný – mluvené slovo
22. 5., 20:00 Jazz Tibet Club Olomouc:
Na nic si nehraje, on jen hraje – Laco Deczi & Celula New York
Laco Deczi & CELULA NEW YORK
24. 5., 19:00 Kostel sv. Mořice Olomouc:
Závěrečný koncert – Co mi vypráví květiny, zvířata, člověk,
andělé, láska... aneb Mahlerova 3. symfonie
Jana Sýkorová – alt, Koncertní sbor Permoník – Martina Juríková
(sbormistryně)
13. 6., 19:00 Reduta, sál MFO
Ozvěny festivalu
W. A. Mozart, F. Schubert
Lisztův komorní orchestr – P. Tfirst (umělecký vedoucí)
Vstupenky lze rezervovat a zakoupit online na www.DvorakovaOlomouc.cz a v síti www.ticketportal.cz.
Zbývající vstupenky budou k dostání v místě konání koncertu vždy hodinu před jeho začátkem.

www.DvorakovaOlomouc.cz
WWW.OLOMOUC.EU
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Celostátní Noc literatury také v městské knihovně
Po krátké přestávce se i do Olomouce
vrací úžasná celostátní akce – čtenářský
happening Noc literatury. Na místech,
která nejsou běžně veřejnosti přístupná –
v divadelním sále konviktu UP, v rotundě
Cyrilometodějské teologické fakulty UP
a v Sophie’s Café, budou ukázky ze současné světové literatury číst populární herečky a herci Moravského divadla Olomouc,
Divadla na cucky a další osobnosti. Ve
čtvrtek 9. května se můžete těšit na úryvky z děl Simona Mawera, Petera Stamma,
Bey Uusuy, Benjamina Blacka, Martina
Beckera… Čtení začínají v celou hodinu
(v 18, 19 a 20 hodin), poté následuje pauza
10–15 min. na přechod na další stanoviště.

red

ČR ve Výboru regionů EU Radim Sršeň,
politolog Pavel Šaradín a Petr Bilík, prorektor pro vnější vztahy UPOL.

Doporučujeme rezervaci na 585 545 123
nebo na dospele@kmol.cz.

Tvořivé odpoledne pro celou rodinu

Klub deskových her se sejde v pondělí
20. května od 16:00 do 19:00 hodin v budově na náměstí Republiky. Přihlásit se lze
v knihovně nebo na deskovky@kmol.cz.

Z PROGRAMU KNIHOVNY
VYBÍRÁME:

V rámci Noci muzeí, která probíhá
v Olomouci 17. května, nabízíme od 17:00
do 21:00 hodin posezení s knihou v Čítárně u kašny na náměstí Republiky. Jako
dárek si je možno odnést některou z vyřazených knih.

Jak je komunikována EU svým
občanům?

Nemáte pocit, že jsou vám některé
názory podsouvány? Nejsme náhodou
v otázce Evropské unie manipulováni?
Není to jen nedostatek informací? Přijďte o tom diskutovat… Beseda přeložená
z dubna proběhne 14. května v 17:00 hodin v budově na náměstí Republiky. Na
všechny, kterým není budoucnost lhostejná, se těší starosta, učitel VŠE, zástupce

U příležitosti Mezinárodního dne rodiny zve ve čtvrtek 16. května od 14:00 do
17:00 hodin oddělení pro děti a mládež
v budově na náměstí Republiky prarodiče,
rodiče a děti na kreativní dílnu, ve které
budou vyrábět letní plánovací kalendář
a zápisníček. Šikovné děti s fantazií si
mohou vyzkoušet výrobu jarní papírové
kytičky také na pobočce Jungmannova ve
čtvrtek 16. května a v pátek 17. května od
13:00 do 16:00 hodin.

Čítárna u kašny

Hvězdná obloha

Přijďte si poslechnout na náměstí Republiky v pátek 17. května v 17:00 hodin
vyprávění Josefa Masničáka o nebeských
objektech, souhvězdích, hvězdách a planetách, ale také o tom, jak a čím můžeme
sami pozorovat úkazy na noční obloze.

Klub deskových her

Herní odpoledne – BUZZ

V klubovně budovy na náměstí Republiky mohou přijít zájemci na zábavnou
interaktivní videohru Buzz: Světový kvíz
nebo si pomocí vlastního těla zahrají ping-pong. Těšíme se v úterý 21. května od
16:00 do 18:00 hodin, vhodné je se předem přihlásit na 585 545 129.

VÝSTAVY
Michal Žíla - (HI)STORY.

Budova náměstí Republiky

Městské památkové zóny
a rezervace Olomouckého kraje
Pobočka Brněnská

Slabikáře celého světa
Pobočka Jungmannova

www.kmol.cz

Muzeum vystavuje Giganty doby ledové

Oslavy
Dne vítězství
středa 8. května
9:00
10:00
11:00

Olomouc-Řepčín
Čechovy sady (ulice Havlíčkova)
Ústřední hřbitov
v Olomouci-Neředíně

Po pěti letech se do Vlastivědného muzea v Olomouci vrací jedna z nejúspěšnějších výstav v jeho novodobé historii,
kterou si v roce 2014 prohlédlo bezmála
25 000 návštěvníků.
Přijměte tedy naše pozvání a vydejte
se i vy do minulosti staré deset tisíc let.
Poznejte tehdejší největší a nejzajímavější
obyvatele naší planety. V plné kráse a životní velikosti se vám představí patnáct
vyhynulých tvorů z doby ledové z různých
koutů světa, jejichž modely byly vytvořeny
v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky. Budete mít jedinečnou možnost,

a to i během Olomoucké muzejní noci
17. května, podívat se na zvířata zblízka,
uvědomit si jejich ohromující velikost a seznámit se nejenom s jejich pravou podobou, ale i způsobem jejich života. Věříme,
že stejně jako tisíce návštěvníků před vámi
budete i vy ohromeni tvory, které už na
naší planetě nepotkáte.
K výstavě je připraven edukační lektorovaný program Jak se žilo v době ledové, který je určen pro děti z mateřských
a základních škol, ale i pro studenty škol
středních. Výstava potrvá až do 23. června
2019. 
red

Pietní akt na Ústředním hřbitově
proběhne nejprve na vojenském
pohřebišti Rudé armády, dále
u památníku odboje, u památníku letců
a na pohřebišti amerických vojáků.
Srdečně zvou pořadatelé.
Změna programu vyhrazena.
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Svátky města a písní uctí svatou Pavlínu
a připomenou 200 let arcibiskupa Rudolfa Jana
Tradiční Svátky města a písní nabídnou
mezi 29. květnem a 2. červnem bohatý
kulturní program. Letos připomenou výročí
200 let od zvolení rakouského arcivévody
Rudolfa Jana olomouckým arcibiskupem,
představitelé města předají Ceny města
Olomouce významným osobnostem
a návštěvníci se mohou zapojit do průvodu
ke cti sv. Pavlíny. Nejen Svátky písní rozehrají
a rozezpívají Olomouc, slavit a sdílet radost
z umění bude také ZUŠ open.
200 let od inaugurace Rudolfa Jana
olomouckým arcibiskupem oslaví jeden z hlavních koncertů, na němž zazní Beethovenova Missa
Solemnis, kterou hudební
velikán věnoval Rudolfovi.
Ceny města
Tato monumentální skladba
budou
na českých pódiích zní velvýznamným
mi zřídka, mimořádné oloosobnostem
moucké provedení v pátek
Svátky písní, festival
předány
31. května rozezní kostel sv.
který
je aktuálně novým
30. května
Mořice v podání Moravské
členem prestižní sítě Chofilharmonie, Českého filharral Festival Network, která
monického sboru.
sdružuje tradiční a vysoSlavnostnímu koncertu předchází tra- ce ceněné sborové festivaly a soutěže
diční průvod ke cti sv. Pavlíny, patronky z celého světa, letos navštíví 37 uměměsta Olomouce. V letošním roce bude leckých souborů z 9 zemí světa, více
průvod výjimečný, nově na účastníky jak 1200 zpěváků a hudebníků bude
bude po trase čekat řada míst, kde budou účinkovat na desítkách koncertů a vyzpívat pěvecké sbory a nasvícené památ- stoupení jak přímo v centru města, tak
ky rozzáří noční Olomouc. Rádi bychom i v místních částech. Veřejně přístupná
do průvodu pozvali širokou veřejnost.
je také mezinárodní soutěž pěveckých
Koncert „Sborové ro(c)kování” v so- sborů Mundi Cantant v pátek 31. května
botu 1. června na Horním náměstí uvede a sobotu 1. června. V sobotu se také diskladby Beatles, Queen a známé spiritu- váci mohou těšit na závěrečný koncert,
ály v netradičním a atraktivním podání soutěž o absolutního vítěze soutěže, kde
velkého festivalového pěveckého sboru za mohou zhlédnout výběr nejlepších těles
doprovodu kapely.
z aktuálního ročníku.

ZUŠ open v průběhu oslav města nabídne divákům více jak 20 skupin a souborů hudebních, tanečních i výtvarných
z celého Olomouckého kraje. Připojí se
tak k jedné z nejrozsáhlejších kulturních
událostí v ČR, oslavě umění a mládí.
Ve čtvrtek 30. května budou v Moravském divadle Olomouc předány Ceny
města Olomouce a Ceny za počin roku
2018.
Na návštěvníky Svátků města a písní
čeká celodenní doprovodný program plný
koncertů. V centru města si také lidé mohou užít prezentaci regionálních pivovarů, vinařství a gastronomie. Děti mohou
rozvinout svůj talent v oblíbených tvůrčích dílnách. Informační centrum města
připravuje komentované prohlídky „Po
stopách arcibiskupa Rudolfa Jana”.  sch

SVATÁ PAVLÍNA
Svatá Pavlína je patronkou města Olomouce. Stala se jí 23. října 1623 poté, co
město sužovala těžká morová epidemie
a uspořádaný prosebný průvod s jejími
ostatky pomohl mor zažehnat. Ostatky sv.
Pavlíny jsou uloženy v chrámu sv. Mořice,
kde se nachází její oltář. Průvod ku cti svaté
Pavlíny je pořádán každoročně a je součástí
Svátků města.
Sv. Pavlína pocházela z Říma, kde
byla společně se svými rodiči umučena.
Pro přijetí křesťanství byl otec Artemisius sťat a Pavlína s matkou Kandiou byly
ukamenovány.
Jezuita P. Mikuláš Lancicius přinesl roku
1623 do Olomouce ostatky sv. Pavlíny
z římských katakomb. Když roku 1623 zuřil ve městě strašlivý mor, který si vyžádal
OLOMOUCKÉ LISTY | VOLNÝ ČAS 

Ostatky sv. Pavlíny jsou uloženy ve skleněné truhličce, se kterou se na průvod vydává farář z kostela sv. Mořice František Hanáček. 
Foto | JA

přes 7000 obětí, uspořádala městská rada
v neděli 8. října 1623 prosebný průvod
s ostatky sv. Pavlíny. Průvod šel z jezuitské
koleje do chrámu sv. Mořice v naději, že

světice vyprosí zažehnání nelítostné řádící
epidemie. Z vděčnosti, že se tak stalo, zvolila městská rada 23. října 1623 sv. Pavlínu za
patronku města Olomouce.
Olomoucký biskup kardinál kníže František Dietrichštejn (1599–1636) ji zařadil mezi
spolupatronky katedrály. Svatá Pavlína pak
byla vzývána ještě v letech 1626, 1633, 1634,
1637, 1675 a 1715. Největší průvod s ostatky
sv. Pavlíny se konal právě v roce 1715 za zuřícího moru, na který ještě dnes upomínají
dva sloupy – čestný sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí a mariánský morový
sloup na Dolním náměstí.
Její památka se připomíná pátou neděli po sv. Duchu, kdy městem prochází
Průvod ku cti svaté Pavlíny a kdy Olomouc
slaví Svátky města.
WWW.OLOMOUC.EU

19

pátek | 31. 5. | 21:00 | Kostel sv. Mořice

Ludwig van Beethoven:

sobota | 1. 6. | 20:30 | Horní náměstí

Missa solemnis D dur op. 123

Sborové ro(c)kování

koncert v rámci oslav výročí 200. let inaugurace arcibiskupa Rudolfa Jana

spirituály, písně skupin Beatles a Queen v podání Ars Brunensis,
Komorního sboru Lenky Dohnalové-Mlynářové a spojených pěveckých sborů

Lucie Silkenová / soprán
Markéta Cukrová / alt
Tomáš Černý / tenor
Peter Mikuláš / bas

Český filharmonický sbor Brno
Petr Fiala / sbormistr
Moravská filharmonie Olomouc
Peter Valentovič / dirigent

Anna Jelínková / sólo
Kristýna Daňhelová / sólo
Oldřich Smysl / sólo

Lenka Dohnalová / dirigent
Milan Motl / dirigent
Dan Kalousek / dirigent

pátek | 31. 5. | 10:00 – 14:30 | Sál Reduta, Moravská filharmonie Olomouc

sobota | 1. 6. | 9:00 – 16:00 | Sál Reduta, Moravská filharmonie Olomouc
| Sál ANAG, Palác Bohemia

Mundi Cantant – sborový zpěv

Mundi Cantant – sborový zpěv

mezinárodní soutěž dětských pěveckých sborů

mezinárodní soutěž mládežnických a dospělých pěveckých sborů

pátek | 31. 5. | 13:30 – 15:00 | Horní náměstí

sobota | 1. 6. | 13:00 – 16:00 | Horní náměstí

ZUŠ Open – tanec

ZUŠ Open – hudba

přehlídka tanečních oborů ZUŠ Olomouckého kraje

přehlídka hudebních oborů ZUŠ Olomouckého kraje

pátek | 31. 5. | 19:00 | Horní náměstí

sobota | 1. 6. | 19:00 | Sál Reduta, Moravská filharmonie Olomouc

Inflagranti – smyčcové trio s kapelou

Závěrečný sborový koncert Svátků písní Olomouc

slavné melodie z klasiky, rocku i popu

soutěž o Absolutního vítěze Mundi Cantant

pátek | 31. 5. | 20:15 | Horní náměstí

Průvod ke cti sv. Pavlíny patronky města Olomouce
historický průvod centrem města s nasvícenými památkami
a pěveckými sbory

svatkymes ta.olomouc.eu
w w w. f e s t a m u s i c a l e . c o m
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Poběžte za zdravím
přes fakultní nemocnici

Blesk ordinace – vyšetření
a zábava na jednom místě
Jak jste na tom se svým zdravím? Přijít
si ho můžete zkontrolovat 28. května od
12:00 do 18:00 hodin na Horní náměstí,
kde deník Blesk ve spolupráci s Vojenskou
nemocnicí Olomouc a primátorem města
Olomouc připravují odpoledne plné zdraví s názvem Blesk Ordinace.
Pro návštěvníky všech věkových kategorií je připraven nejen zajímavý program
plný her a zábavy s bohatou tombolou,
ale především možnost nechat si zdarma
vyšetřit mateřská znaménka, plíce, tlak
nebo své případné neduhy zkonzultovat
se špičkovými lékaři Vojenské nemocnice
Olomouc ve více než 15 stanech. 
red

Známé i nepříliš
navštěvované části
areálu Fakultní
nemocnice
Olomouc, největšího
zdravotnického
zařízení na střední
Moravě.
Historické kulisy pevnosti Fort
Tafelberg, nejmodernější
budova
II. interní kliniky,
klidová zóna parčíku pod Dětskou klinikou. Tam všude
zavede účastníky 1. ročník Běhu za zdraví
FN Olomouc, jehož tématem budou zdravé plíce, propagace nekouření a odvykání
kouření. Uskuteční se v pátek 17. května
a vedle hlavního závodu na 6 kilometrů
nabídne nesoutěžní rodinný běh i atrakce
pro děti a dospělé.
Nová a netradiční sportovně-společenská akce je určena opravdu pro každého
– od dětí přes dospělé včetně trénovaných sportovců i „obyčejných“ milovníků

zdravého pohybu až po seniory. A samozřejmě také studenty a v neposlední řadě
zaměstnance FN Olomouc. V průběhu běžeckého odpoledne, které začne prezentací
ve 14:00 hodin a potrvá zhruba do sedmé
podvečer, budou probíhat také doplňkové
akce: sportovní aktivity pro děti, ukázky
správné techniky nordic walking. Připravena budou také edukační místa s nabídkou preventivních vyšetření a konzultací
s odborníky z FN Olomouc. 
red

www.fnol.cz

RV1900820/01

RV1900010/80

R V1900010/79

Inzerce

OLOMOUCKÉ LISTY | KOMUNITNÍ ŽIVOT 
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Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR konat v pátek 24. května 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 25. května 2019 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Požadavky voličů na přenosnou hlasovací schránku
mimo volební místnost ze závažných, zejména zdravotních důvodů přijímá Magistrát města Olomouce
na telefoním čísle 603 808 646 nebo na emailu odb.sc@olomouc.eu.
V dnech voleb se občan může obrátit přímo na okrskovou volební komisi, telefonní kontakty do volebních místností
jsou zveřejněny na www.olomouc.eu/volby.
Hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději 21. května 2019.
Prosíme voliče o viditelné označení jejich poštovních schránek.
Voličské průkazy – volič může požádat o voličský průkaz:
• osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin Magistrát města Olomouce, Palackého 14,
oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů nebo
• písemně tak, aby byla žádost doručena nejpozději 17. května 2019.
Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické
podobě prostřednictvím datové schránky.
Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.
Podrobnější informace k volbám najdete na www.olomouc.eu/volby.
Místem konání voleb jsou volební místnosti ve volebních okrscích (ke změně volební místnosti oproti předchozím volbám
došlo u volebního okrsku č. 3, původně MŠ, Na Hradě 2 nyní Filozofická fakulta, Na Hradě 5)
Okrsek Volební místnost
Popis okrsku
1
ZŠ, Aksamitova 6
Aksamitova, Blažejské náměstí, Camilla Sitteho, Dolní náměstí,
Havelkova, Kapucínská, Kateřinská, Kozí, Křivá, Lafayettova,
Michalské stromořadí, Mlýnská, Ostrovní, Šantova, Šemberova,
Uhelná, U Výpadu, Wittgensteinova
2
ZŠ, 8. května 29
Barvířská, Divadelní, Horní náměstí, nám. Národních hrdinů,
Opletalova, Pavelčákova, Riegrova, Švédská, Úzká, 28. října,
8. května
3
Filozofická fakulta, Na Hradě 5
Hrnčířská, Mahlerova, Michalská, Na Hradě, Ostružnická, Panská,
Purkrabská, Školní, Univerzitní, Ztracená, Žerotínovo náměstí
4
ZŠ, 8. května 29
Dobrovského lichá 15-43, Franklinova, Hanáckého pluku, Kačení,
Koželužská, Pekařská, Slovenská, Sokolská, Studentská, U Hradeb,
U Stadionu, Vodární, Zámečnická
5
Slovanské gymnázium, Jiřího z Poděbrad 13
Akademická, Biskupské náměstí, Denisova, Dómská, Komenského
lichá 1-13, sudá 4-6, Kosinova, Křížkovského, Mariánská,
Mlčochova, nábř. Přemyslovců, nám. Republiky, Pekární, Václavské
náměstí, Wurmova, 1. máje
6
Obchodní akademie, tř. Spojenců 11
Havlíčkova, Javoříčská, Nerudova, Nešverova, Palachovo náměstí,
Remešova, tř. Svobody, Vídeňská
7
ZŠ, tř. Spojenců 8
Bezručova, Dánská, Hynaisova, Kollárovo náměstí, Legionářská,
Palackého lichá 1-21, sudá 4-14, Pöttingeova, Švermova,
tř. Spojenců, Tylova, U Husova sboru, Vančurova
8
Gymnázium Hejčín, Tomkova 45
Brožíkova, Erbenova, Kašparova, Litovelská, Lolkova, Na Šibeníku,
Na Trati lichá 9-57, sudá 12, Olbrachtova, Palackého lichá 23-25, sudá
20-24, Pod Lipami, Před Lipami, Sobieského, Václavkova, Wellnerova
9
ZŠ, tř. Spojenců 8
Boženy Němcové, Grégrova, Karolíny Světlé, Krapkova, Marie
Pospíšilové, Růženy Svobodové, U Místní dráhy
10
ZŠ, Mozartova 48
Na Vozovce, Polívkova
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Okrsek Volební místnost
Popis okrsku
11
ZŠ, Mozartova 48
Dvořákova lichá 27-45, sudá 42-48, Foerstrova sudá 2-16,
Janáčkova, Mozartova lichá 39-85, sudá 28-48, Petelinova, Sukova,
Škroupova
12
ZŠ a MŠ, logopedická, tř. Svornosti 37
Dvořákova lichá 3-23, sudá 6-36, Mozartova lichá 3-37, sudá 4-24,
Resslova, tř. Svornosti lichá 1-45, sudá 2-38
13
ZŠ a MŠ, logopedická, tř. Svornosti 37
Brandlova, Foerstrova sudá 18-70, Škrétova, tř. Míru lichá 1-33,
Za Zlatou koulí, Žilinská
14
ZŠ, Mozartova 48
Albertova, Štítného, Wolkerova
15
KD, Polská 57
Polská sudá 2-70, Poupětova, U Botanické zahrady, U Pivovaru,
Varšavské náměstí, Zamenhofova
16
KD, Polská 57
Ibsenova, Jihoslovanská, K Sídlišti, Mišákova, Polská lichá 33-97,
Schweitzerova lichá 3-49, sudá 6-50, Tolstého, Velkomoravská lichá
17-47
17
Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79
Alšova, Českobratrská, Husitská, Húskova, Kališnická, Mánesova,
Myslbekova, Republikánská, Špálova, Valdenská, Velkomoravská
lichá 51-65, 50
18
Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79
Domovina, Jakoubka ze Stříbra, Krakovská, Polská lichá 1-31,
Rokycanova, Rooseveltova lichá 1-65, sudá 8-50, Švýcarské nábřeží,
V Kotlině, Za Poštou
19
Slovanské gymnázium, Jiřího z Poděbrad 13
17. listopadu, Blahoslavova, Dobrovského sudá 2-8, Husova, Jiřího
z Poděbrad, Komenského lichá 17-31, sudá 8-22, Masarykova třída
lichá 1, sudá 2-8, Šmeralova, U Reálky, Žižkovo nám.
20
ZŠ, Helsinská 6
Aloise Rašína, Čechova, Edvarda Beneše, Gen. Píky, Grónská,
Helsinská, Norská, Pražská, Rumunská
21
ZŠ, Helsinská 6
Politických vězňů, tř. Míru lichá 37-135, sudá 2-104, sudá 120
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Okrsek Volební místnost
Popis okrsku
22
ZŠ, Helsinská 6
Generála Fajtla, Jožky Jabůrkové, Keltská, Klusalova, Letců,
Lomená, Na Vršku, Na Vyhlídce, Pilotů, Pod Letištěm, Pod Strání,
Římská, Slovanská, U Dvora, U Letiště, Západní
23
ZŠ, Tererovo nám. 1
Čapka Choda, Dělnická lichá 25-31, sudá 44-50, Foerstrova
lichá 51-71, Tererovo nám., U Kovárny
24
ZŠ, Tererovo nám. 1
Tř. Svornosti lichá 47-57, sudá 40-54
25
ZŠ, Tererovo nám. 1
Stiborova lichá 17-37, sudá 2-34
26
ZŠ, Tererovo nám. 1
Stiborova lichá 1-13, Zelená
27
ZŠ, Tererovo nám. 1
Kmochova lichá čísla
28
ZŠ, Tererovo nám. 1
Kmochova sudá čísla
29
ZŠ, Stupkova 16
Foerstrova lichá 1-49
30
ZŠ, Mozartova 48
Dobnerova, Hněvotínská, Jana Zrzavého, Junácká, Na Chmelnici,
Na Tabulovém vrchu, Profesora Fuky, Skřivánčí
31
ZŠ, Stupkova 16
Jílová
32
ZŠ, Stupkova 16
Einsteinova, Járy da Cimrmana, Karafiátová, Okružní lichá 37-39,
Růžová
33
ZŠ, Stupkova 16
Fragnerova, Rošického, Stupkova, V Hlinkách
34
Gymnázium, Čajkovského 9
Antonína Morese, Balcárkova, Františka Šantavého,
I. P. Pavlova lichá 7-129, sudá 6-22, sudá 78-126,
Karla Mareše, Kšírova, Nad Lánem, Puškinova, Samota,
Thomayerova, Valašská, Vojanova, Za Nemocnicí,
Zirmova
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Okrsek Volební místnost
Popis okrsku
35
Gymnázium, Čajkovského 9
Bacherova, Mošnerova, Okružní vyjma lichá 37-39
36
Gymnázium, Čajkovského 9
Brněnská, Pionýrská
37
Gymnázium, Čajkovského 9
Čajkovského, Horní lán, Hraniční lichá čísla
38
Topolany, Nedbalova 8
Bílkova, Bratří Čapků, Julia Pelikána, Nedbalova, Třešňová,
U Parčíku, U Sv. Jana
39
ZŠ, Nedvědova 17
Bieblova, Finská, Kpt. Jaroše, Nedvědova,
Velkomoravská sudá 8-20
40
ZŠ, Heyrovského 33
Heyrovského lichá čísla
41
ZŠ, Heyrovského 33
Heyrovského sudá čísla, Janského
42
ZŠ, Nedvědova 17
Heleny Malířové, Kischova, Lužická, Sienkiewiczova
43
ZŠ, Holečkova 10
Bulharská, Holečkova, Nešporova, Schweitzerova lichá 77-121,
V Křovinách
44
ZŠ, Nedvědova 17
Jeremiášova, Schweitzerova sudá 52-76
45
ZŠ, Rožňavská 21
Družební, Rožňavská
46
ZŠ, Rožňavská 21
Voskovcova, Werichova lichá 19-31
47
DPS, Peškova 1
Andělská, Dolní Novosadská, Lesní, Loudova, Na Loučkách,
Na Pažitu, Nebeská, Peškova, Samota, Slavonínská,
Střední Novosadská, Teichmannova, U Kapličky, Vratislavova
48
Centrum denních služeb, Rooseveltova 88a
Zikova
49
ZŠ, Holečkova 10
Radova, Trnkova lichá čísla
50
ZŠ, Holečkova 10
Trnkova sudá čísla
51
Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79
Jeronýmova, Novosadský dvůr, Rooseveltova lichá 79-123,
sudá 86-122, U Dětského domova, U Rybářských stavů
52
ZŠ, Slavonín, Zolova 2
Cihlářská, Dykova, Hakenova, Janíčkova lichá 1-25, Josefa Beka,
K Lesíku, Kyselovská, Macharova, Na Stráni, Pod Kostelem, Povelská
č.o. L 61, Požárníků, Slavonín 617, Topolová, U Zahrádek, Ve
Vrbinách, Za Kostelem
53
ZŠ, Nemilany, Raisova 1
Božkova, Bylinková, Bystřinova, Česká čtvrť, Hviezdoslavova,
Janíčkova lichá 39-41, Kopretinová, Kožušanská, Lidická, Návětrná,
Povelská vyjma č. o. L 61, Raisova, Rudolfa Chorého, Samota,
Sportovní, U Nemilanky, U Sokolovny, Za Sokolovnou,
Za Zahradami, Zákřovská
54
Spol. středisko Nedvězí, Jilemnického 29
Jilemnického, Kolmá, Kubisova, Neklanova, Peckova, Prašná,
Rybniční, Soví, Štúrova, U Romzy, V Polích, Václava Buriana, Větrná
55
ZŠ, Nový Svět, Přichystalova 20
Boční, Borůvková, Brusinková, Holická lichá 29-51, sudá 20-70,
Jahodová, Malinová, Ostružinová, Ručilova, Rybízová, Sudova,
Šípková, Šlechtitelů, Technologická, U Městského dvora
56
VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Božetěchova 3
Babíčkova, Božetěchova, Fibichova, Hálkova, Štursova, Tovární,
Vejdovského
57
ZŠ, Hálkova 4
Jeremenkova, Jungmannova, Smetanova
58
ZŠ, Hálkova 4
tř. Kosmonautů
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Okrsek Volební místnost
Popis okrsku
59
ZŠ, Zeyerova 28
Březinova, Masarykova třída lichá 23-61, sudá 24-60, Nezvalova
60
ZŠ, Zeyerova 28
Blanická, Kavaleristů, Křižíkova, Na Bystřičce, Neumannova,
Vrchlického, Zeyerova
61
ZŠ, Řezníčkova 1
Barákova, Bartošova, Dvorská, Geislerova, Hybešova, Jiráskova,
Ostravská, Rejskova, Sladkovského lichá 1-41, Smrčkova, Stará Víska,
Táborská, Tovačovského, Trocnovská, Tyršova, U Ambulatoria, Želivského
62
ZŠ, Řezníčkova 1
Farského, Horova, K Mrazírnám, Klimeckého, Lermontovova,
Přáslavská, Purkyňova, Starého, Šafaříkova, U Lávky
63
ZŠ, Řezníčkova 1
Elišky Krásnohorské, Fügnerova, Hellerova, Hodolanská,
Chelčického, Příčná, Řezníčkova, Šmerdova
64
ZŠ, Řezníčkova 1
Lipenská, Máchalova, Na Výsluní, Pavelkova, Průchodní, Rolsberská,
Vaníčkova, Za Humny
65
ZŠ, Holice, náves Svobody 41
Emy Destinové, Hamerská, Hanácká, Hollarova, Jaselská, Moravská,
Na Krejnici, Přerovská, Revoluční, Staškova, Týnecká, U Hřiště,
U Pekárny, U Potoka, Zahradní
66
ZŠ, Holice, náves Svobody 41
Americká, Brunclíkova, Holice č. ev. 46E, č. p. 383, č. p. 961,
Ječmínkova, Keplerova, Krokova, Na Dílkách, Na Zábraní, náves
Svobody, Nový Dvůr, Partyzánská, Partyzánská – samota,
Průmyslová, Přemysla Oráče, Slunečná, Stará Přerovská, U Solných
mlýnů
67
ZŠ, Holice, náves Svobody 41
Holice č. p. 221, Holická 72, Pode Mlýnem,
Sladkovského lichá 43-73, sudá 2, sudá 32-40, U Cukrovaru
68
Slovanské gymnázium, Jiřího z Poděbrad 13
Charkovská, Masarykova třída lichá 3-21, sudá 10-22, Nábřeží,
Praskova, U Soutoku, Wanklova
69
Slovanské gymnázium, Jiřího z Poděbrad 13
Dr. Milady Horákové, Dukelská, Gorazdovo nám., Kpt. Nálepky,
Starodružiníků
70
Slovanské gymnázium, Pasteurova 19
Černá cesta, Kaštanová, Klášterní Hradisko č. p. 146-147,
Pasteurova, Sokolovská
71
ZŠ, Černovír, Petřkova 3
Benýškova, Čelakovského, Černovír č. p. 296, č. p. 368, Černovírská,
Frajtovo nám., Heydukova, Hlušovická, Jablonského, Lamblova,
Malé Vlčiny, Na Hrázi, Na Partkách, Na Sezníku, Na Vlčinci, Peřinova,
Petřkova, Polní, Samota, Severní, Stratilova, Sušilovo nám., U Háje,
U Hradiska, U Staré Moravy, U Stavu, Žitná
72
ZŠ, Táboritů 25
Bělidelská, Bendlova, Beneše Třebízského, Bratří Wolfů,
Bystrovanská, Divišova, Chválkovice č. p. 690, Jana Koziny,
Libušina, Matěje z Janova, Milíčova, Na Bojišti, Ondřejova,
Prokopa Holého, Roháče z Dubé, Táboritů, U Panelárny,
Zikmundova
73
ZŠ, Gorkého 39
Čadova, Edisonova, Františka Hofšnajdra, Gorkého,
Hildebrandova, Chválkovice č. p. 579, 695, 696, Chválkovická lichá
1-63, sudá 2-112, Kampelíkova, Lindnerova, Luční, Na Zákopě,
Pavlovická, Samota, Sibiřská, Sladovní, U Podjezdu, Veverkova,
Za Kolejemi, Za Mlýnem, Za Školou, Železniční
74
Penzion, Chválkovice, Švabinského 3
Chodská, Chválkovice 61e, Chválkovická lichá od 65, sudá od 114,
Kubatova, Na Luhu, Na Rybníčku, Na Trávníku, Pastoušky,
Selské nám., Skopalíkova, Stejskalova, Šubova, Švabinského,
U Pazderny
75
MŠ Svatoplukova 11 (býv. chirurgie, místnost KMČ Řepčín)
Balbínova, Břetislavova, Gogolova, Horní Hejčínská,
Křelovská, Kusá, Máchova, Martinova, Mojmírova,
Na Zahrádkách, Nová Hejčínská, Oldřichova, Rubešova, Řepčín
č. p. 122, Řepčínská, Samota, Střední Hejčínská, Svatoplukova,
Zengrova

Okrsek Volební místnost
Popis okrsku
76
Gymnázium Hejčín, Tomkova 45
Cyrilská, Erenburgova, Jaromírova, Matochova, Metodějská,
Na Trati lichá 59-91, sudá 78-82, nám. Cyrilometodějské, Ovesná,
Pešinova, třída Jiřího Pelikána, Vitáskova, Zrinského
77
Gymnázium Hejčín, Tomkova 45
Dolní Hejčínská, Jarmily Glazarové, Ladova, Mrštíkovo nám.,
Štolbova, Tomkova, U Mlýnského potoka
78
Sportovní hala UP, U Sportovní haly 2
Boleslavova, Bořivojova, Dobrovského sudá 10-28, Helceletova,
Kubíčkova, Lazecká lichá 1-39, sudá 2-22, Na Struze, Na Střelnici,
U Morávky, U Sportovní haly, Vlkova
79
ZŠ, Demlova 18
Černochova, Demlova, Dlouhá, Hanušova, Klicperova, Krameriova,
Václava III., Veleslavínova
80
ZŠ, Demlova 18
Jiříčkova, Knechtlova, Na Letné, Zamykalova
81
ZŠ, Demlova 18
Herrmannova, Řezáčova, Urxova
82
ZŠ, Demlova 18
Florykova, Lazecká lichá 43-123, sudá 24-114, Samota, Sládkova,
Synkova, Tvrdíkova, Vahalíkova
83
ZŠ, Gagarinova 19
Akátová, Aldova, Arnoldova, Bukovanská, Dolní Úlehla, Dvorského
č. ev. 14E, č. p. 209, Elišky Junkové, Gagarinova, Hany Kvapilové,
Horní Úlehla, Janouškova, Jesenická, K Dolečku, Ke Stromkům,
Myslivecká, Na Kopci, Na Padělkách, Na Příhonu, Pplk. Sochora,
Turečkova, U Cihelny, U Gregoráku, U Kříže, U Prachárny, V Kukle,
V Rynkách, Vítězství
84
ZŠ, Svatý Kopeček, Dvorského 33
Darwinova, Dvorského vyjma č. ev. 14E, č. p. 209, E. F. Buriana,
Haškova, Holubova, Jasmínová, Ježkova, K Hájence, Kovařovicova,
Krejčího, Křičkova, Menšíkova, nám. Sadové, návrší Jana Pavla II.,
Pod Hvězdou, Radíkovská, Samota, Šeříková, Šlikova, U Ovčačky,
Ústavní
85
KD, Lošov, Svolinského 65
Hliník, Josefa Sienela, K Mlýnku, Kluče, Koperníkova, Kovářská,
Lenhartova, Liškovská, Na Lukách, Na Pusté, Ořechová, Pod Hvězdárnou,
Pod Lesem, Samota, Strmá, Svolinského, U Hráze, Zlaté doly
86
Spol. střed Radíkov, Náprstkova 1
Beskydská, Dolanská, Lošovská, Malinovského, Marie Pujmanové,
Na Pevnůstce, Na Suchých loukách, Náprstkova, Pod Bořím,
Přehradní, U Skalky, Vrchní, Zedníkova
87
Hasičská zbrojnice, Chomoutov, Horecká 2
Baarova, Ctiradova, Čapky-Drahlovského, Dalimilova, Horecká,
Hrachoviska, Javorová, Krátká, Lužní, Olšová, Písečná, Štěpánovská,
U Silnice, Vrbová, Výstavní, Za Moravou
88
MŠ, Týneček, Blodkovo náměstí 15
B. Martinů, Blodkovo náměstí, Chaloupky, Nohejlova, Ševčíkova,
Šternberská
89
ZŠ, Rožňavská 21
Fischerova, Handkeho
90
ZŠ, Helsinská 6
Dělnická lichá 1-23, sudá 2-42, Družstevní, Neředínská, Úvoz
91
Gymnázium, Čajkovského 9
I. P. Pavlova sudá 24-62, Za Vodojemem
92
ZŠ, Rožňavská 21
Werichova vyjma lichá 19-31
93
Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79
Rooseveltova sudá 78-84, Skupova
94
ZŠ, Slavonín, Zolova 2
Arbesova, Bryksova, Buzulucká, Durychova, Františka Řeháka,
Hajnova, Hraniční sudá čísla, I. P. Pavlova l 131, Jižní, Kafkova,
Klostermannova, Konradova, Machátova, Na Statkách, Poláčkova,
Přečkova, Rudolfa Smahela, Samota, Wintrova, Zolova
95
ZŠ, Nový Svět, Přichystalova 20
Kanadská, Kolumbova, Nálevkova, Pittsburská, Přichystalova,
Reaganova, Rybářská, Vikingská
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První skautský oddíl v Olomouci založil 27. dubna 1919 v klubovně stadiónu SK
Olomouc na Letné Josef Friedl. Skautský
oddíl SK Olomouc, později nazvaný „Vlčáci“ už v roce svého založení pořádal také
první skautský tábor.
Po sto letech skautuje
v okrese Olomouc přes
1900 skautů a skautek,
kteří jsou registrovaní
v 61 oddílech. Do okresu Olomouc patří nejen
skautské oddíly z Olomouce, ale také
skauti z Dubu nad Moravou, Šternberka,
Velkého Týnce, Čechovic, Velké Bystřice,
Doloplaz, Velkého Újezdu, Vacanovic,
Bystrovan, Štěpánova, Bolelouce, Bělkovic-Lašťan a dalších obcí v okolí.
„V rámci oslav chystáme pro skauty
i veřejnost různé akce. Největší z nich
bude setkání Skauti letí stoletím, které
proběhne 8. června v Korunní pevnůstce.
Chystáme také výstavu, která se bude konat od 12. května do konce června v Pevnosti poznání a 7. června otevřou pro
všechny zájemce skauti své klubovny,“
popsal oslavy skautingu ve městě Jan Zahradník, člen okresní rady Olomouc.  red

www.100letolomouc.skauting.cz

Charitní pečovatelky jsou často
jediným kontaktem klientů
Pro mnohé seniory se zvládání běžných činností stává s postupem času
problémem. Po odchodu nebo smrti partnera zůstali sami, děti bydlí daleko, a tak
jsou v mnoha činnostech, které už nejdou
tak dobře jako dřív, odkázáni sami na
sebe. Na pečovatelskou službu Charity
Olomouc se proto obracejí klienti, jejich
rodinní příslušníci i nemocnice. „Jsme
v kontaktu i se sociálními pracovníky
z nemocnic a léčebných ústavů, kteří zjišťují, jestli máme kapacitu, když propouštějí pacienty domů a vědí, že se o ně doma
nemá kdo postarat,“ vysvětluje Veronika
Rusková, pečovatelka z koordinační činností Charity Olomouc.
To, co klienti potřebují nejvíc, je pomoc v péči o vlastní osobu, hygiena nebo
běžné domácí práce, které se s přibývajícím věkem stávají obtížnými. „Klienti,
když už nevycházejí ven a nemohou si
sami nakoupit, ztrácejí přehled. Pečovatelky jim nosí letáčky, pomáhají sledovat
slevy, dopomáhají s výběrem, s klienty
chodí společně na nákupy nebo jako doprovod k lékaři, zajišťují odvoz a dovoz
autem, u lékaře pomáhají s oblékáním,“

INZERCE

RV1900876/03

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

www.olomouc.charita.cz

NEKUPUJTE – ADOPTUJTE

Koupím moto
československé výroby
Tel: 775 623 723

Eva Štefková, Charita Olomouc

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

RV1900936/01

www.biorezonanceolomouc.cz



Zastavme utrpení!

VYSOCE ÚČINNÁ METODA ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

ZA HODINU
NEKOUŘÍTE

vypočítává škálu pomoci Veronika
Rusková.
Charita se dokáže postarat i o klienty,
kteří jsou upoutáni na lůžko. V současné době má Charita 23 pečovatelek pro
Olomoucký děkanát, které působí v Olomouci a na střediscích na venkově. Za
rok 2018 pomohla Charita 293 uživatelům, vykonala 38 618 návštěv, což činilo
19 099 hodin přímé péče.

telefon 606 640 448, 585 203 014,

telefon: 604 310 280, e-mail: oszastavmeutrpeni.info@seznam.cz, web: www.oszastavmeutrpeni.g6.cz
PEJSKOVÉ JSOU OČKOVANÍ, ODBLEŠENÍ, ODČERVENÍ A KASTROVANÍ

SEMI je dvouletá fenka křížence středního vzrůstu. Majitelé ji
drželi od štěněte u boudy na řetězu, proto nemá vztah ke kočkám
ani psům, nikdy je nepoznala. Díky stěhování do bytu se fenky vzdali
a skončila u nás. K lidem i odrostlým dětem je úžasně přátelská, hravá,
miluje společnost. Semi by ocenila domek se zahradou, s přístupem
domů. Během chvíle získala hygienické návyky. Bude kastrovaná,
očkovaná i čipovaná.

Dejte jim, prosím, šanci a nebudete litovat
Spolek ZASTAVME UTRPENÍ – provoz Psího domova Pod křídly anděla
Nová adresa Psího domova: obec Žerotín, okr. Olomouc

RV1900943/01

Olomoučtí skauti a skautky
slaví 100 let

EUROPEAN TOUR 2019 K 90. VÝROČÍ SOUBORU

e–mail zdravpotreby@email.cz

ALEXANDROVCI

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

POD ZÁŠTITOU PREZIDENTA ČR PANA MILOŠE ZEMANA

AKTUÁLNĚ V NAŠÍ NABÍDCE NALEZNETE
Paruky dámské i pánské
za zajímavé ceny!
Lymfatickou obuv Varomed
polobotky i sandále ve velikostech 35 až 50!
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VSTUPENKY V SÍTI
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RV1900857/06

RV1900909/01

Masarykova 26, 0lomouc,
TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA NA BYSTŘIČCE
Po - Pá: 8.00 - 17.00 hod.

POPRV É VYSTO UPÍ

130 ČLEN Ů SOUB ORU

Půl století se ZUŠ Iši Krejčího
Základní umělecká škola Iši Krejčího si letos připomíná kulaté výročí
svého vzniku a rovněž 115 let od narození významného českého skladatele Iši
Krejčího.
Škola, která má hudební, taneční a literárně-dramatický obor, sídlí od roku
1986 v ulici Na Vozovce, v historické
budově někdejší české obecné školy, jež
byla, dle nedávného bádání, slavnostně
otevřena a vysvěcena 10. července 1904.
Za zmínku stojí, že ve stejný den
a rok se v Praze narodil hudební skladatel a bývalý šéf opery Moravského divadla Olomouc Iša Krejčí, jehož jméno
rezonuje v názvu školy od roku 2000.

Toto pojítko bylo až do letošního roku
neznámé.
Letošní oslavy se budou nést v duchu setkávání s našimi absolventy. „Od
11. května do 8. června vystoupí společně současní i bývalí žáci na pěti koncertech a představeních. Na Galakoncertě
17. května uslyšíme kromě školních orchestrů žáky a pedagogy z partnerské
školy z ruského města Kursk a obnovený LŠU Revival orchestr pod vedením
Václava Blahunka. Další koncerty budou
patřit jazzové interpretaci, souborové
a komorní hře, divadelnímu a tanečnímu představení,“ popsala náplň oslav
tajemnice školy Jitka Fryblíková. 
red

Proč zrovna já?
Tuto otázku si pokládá většina obětí
nějakého trestného činu. Reagovat na
prosby a potřeby všech, kteří si ji kladou
a neví si rady v trestním řízení, je jedním
z cílů poradny pro oběti trestných činů,
realizované díky projektu Proč zrovna
já? II, podporovaného Evropským sociálním fondem z operačního programu
Zaměstnanost.
Probační a mediační služba ČR, která
projekt realizuje po celé České republice, prostřednictvím svých pracovníků
usiluje, aby se na oběti nezapomínalo.
Specializovaní poradci pracují na tom,
aby odsouzení pachatele nebylo to jediné, co se pro oběti dá udělat.
Pokud jste se stali obětí krádeže, přepadení, podvodu, ale třeba i dopravní
nehody a dalších, poradce vás vyslechne,
pomůže s orientací v trestním řízení, nastíní všechny okolnosti řešení, upozorní,
na co nezapomenout, nebo vás doprovodí na jednání s úřady.
Při své práci spolupracuje s psychoterapeuty, advokáty a celou sítí návazných
služeb.

Poradkyně pro oběti trestných činů
Mgr. Zuzana Skoupilová
tel.: +420 727 940 095
e-mail: zuzanasko.pms@gmail.com
INZERCE

INZERTNÍ MANAŽEŘI

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

UZÁVĚRKA
20. 5. 2019
DISTRIBUCE
3. 6. 2019.

RV1900858/01
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Statutární město Olomouc nabízí k pronájmu
Prostor sloužící podnikání
o celkové výměře 137,39 m2
v 1. NP budovy č. p. 1, Pavelčákova č. o. 21.
Zájemci o nájem mohou současně požádat
o nájem části pozemku, jenž tvoří dvorní
trakt budovy
Pavelčákova 21,
za účelem užívání
parkovacího stání pro
osobní automobil
(viz bod 2).

1

Část pozemku
parc. č. st. 464 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 13,75 m2
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
jehož součástí je budova č. p. 1,
ul. Pavelčákova č. o. 21.

2

Prostor
o celkové výměře 36,19 m2
v 1. NP budovy č. p. 67, ul. Jilemnického
č. o. 29 v Nedvězí u Olomouce.

3

Garážová stání
5
na ulici Balbínova 3, 5, 7, 9, Olomouc
o výměře 15,6 až 26,9 m2. Nájemné
ve výši 200 Kč bez DPH/m2/rok,
100 Kč bez DPH/m2/rok pro handicapované
osoby.
Prostor sloužící podnikání
6
o výměře 13,30 m2 v 1. NP
a o výměře 271 m2 v 1. PP budovy č. p. 424,
Horní náměstí č. o. 23

Prostor
o výměře 20 m2 v 2. NP budovy č. p. 67,
ul. Jilemnického č. o. 29,
v Nedvězí u Olomouce.

4

(Záměry pronajmout nemovité věci jsou zveřejněny na úřední desce Magistrátu města Olomouce. Nabídky č. 1 až č. 5 do 17. 5. 2019, nabídka č. 6 do 14. 6. 2019)
Podrobnosti o podání žádosti a průběhu projednání poskytne
Bc. Kateřina Výskalová, DiS., telefon 588 488 278, 604 290 164, e-mail katerina.vyskalova@olomouc.eu.
V případě zájmu o bližší informace k nemovitým věcem, popř. o jejich prohlídku se lze obrátit na společnost Správa nemovitostí Olomouc, a.s.,
e-mail: info@sno.cz, tel. 585 238 143 nebo 585 238 144. Vyjádření a nabídky k záměrům statutárního města Olomouce přijímá odbor majetkoprávní,
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

www.olomouc.eu | edeska.olomouc.eu/eDeska
INZERCE
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Olomoucké
barokní slavnosti
7.–28. července 2019
K. Ditters von Dittersdorf, T. Hanzlík,
F. A. Míča, J. H. Schmelzer, P. A. Ziani

RV1900867/01

RV1900882/01

předprodej a více informací
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CHARITY
FASHION NIGHT
pro Elenku Vojtkovou

17. 5. 2019 / 19.00

Divadlo na Šantovce
Pořádá
nadační fond:

Přehlídky večera:
Luděk Hanák
WWO
Šárka Ordošová

Doprovodný program:
Tomasiano & Kelly

(finalisti Československo má talent)

Baletní a pěvecké vystoupení
Raut a ochutnávka vína

Vstupenky k zakoupení v Divadle na Šantovce

Vstupné 500 Kč

RV1900012/31

RV1900009/06

(celá částka bude věnována rodině Elenky)

OLOMOUCKÉ LISTY | SPORT 
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Volejbalistky získaly titul
mistryň republiky
Volejbalistky Univerzity Palackého
Olomouc jsou po třiadvaceti letech mistryněmi České republiky. Ve finálové sérii
play-off smetly obhájkyně titulu z Prostějova ve třech zápasech, když ten rozhodující získaly před zaplněnou domácí halou
opět bez ztráty setu a mohly se v nejkratším možném čase vrhnout do víru oslav.

Cyklisté Mapei Cyklo Kaňkovský
mají v letošní sezoně opět velké cíle

VK UP OLOMOUC – VK PROSTĚJOV
3:0 (18, 21, 14)

„Kromě prostředku druhého setu, kdy
jsme měli v hlavách zbytečně brzy konec
zápasu a série, to bylo utkání v naší režii.
Moc děkuji holkám za jejich práci během
celé sezony, vybojované trofeje si opravdu
zasloužily,“ konstatoval olomoucký kouč
Jiří Teplý, jenž si kromě velkého zlatého
návratu užil i mimořádné oslavy svého
svátku. 
deš

Početným pelotonem se na startu nové
sezony chlubil olomoucký cyklo tým
Mapei Cyklo Kaňkovský. Počátkem
letošního roku ke stávajícímu úspěšnému
mládežnickému oddílu přibyla seniorská
část stáje. Ta má v současnosti osmnáct
mládežnických závodníků a šedesát
cyklistů nad osmnáct let.
„K úspěšným žákům, kadetům i juniorům, kteří si dávají nejvyšší cíle v tuVÝHERCI SOUTĚŽE STARTOVNÍCH ČÍSEL zemském i zahraničním pelotonu na silnici, dráze, MTB i cyklokrosu, se přiřadil
početný zástup seniorů, jak hobíků, tak
Mattoni 1/2maraton:
i mužů, kteří mají co mluvit do předních
Petra Šimíčková, Stanislava Trojanová,
příček především v domácích bikerských
Richard Wós
závodech. Co do početnosti se Mapei CykRodinný běh:
lo Kaňkovský řadí v České republice k těm
Aleš Pátek, Eva Dvořáková,
úplně největším cyklistickým klubům,“
Pavlína Machačová
říká manažer týmu Roman Brandýs.
Gratulujeme!
Zatímco seniorská část týmu pod BranDesátý olomoucký půlmaraton
dýsovým vedením zahájila sezonu během
se běží 15. června.
víkendu čtrnáctikilometrovým bikerským

kláním Tour de Beer, žáci, kadeti a junioři
mají již společně se svým trenérem Jiřím
Kaňkovským za sebou silniční soustředění v istrijské Poreči. „Za příjemných teplot
kolem dvaceti stupňů najezdili osm set kilometrů a dali tak základ speciální fyzické
kondici pro první závody Českého poháru
na silnici, které se konají druhý dubnový víkend v českém Pičíně,“ poznamenal
Brandýs.
Prvním velkým úspěchem, který letos cyklo team Mapei Cyklo Kaňkovský
zaznamenal, bylo druhé místo člena stíhacího družstva reprezentačních juniorů
Ondřeje Vendolského na dráze v belgickém Gentu. „Stíhací kvarteto nestačilo
pouze na domácí Belgičany, když s přehledem porazilo tým Holandska. Na velodromu v Gentu navíc Vendolský dosáhl
na čtvrté místo v individuálním stíhacím
závodu na 3000 metrů a skončil pátý
v pevném kilometru,“ vypíchl největší
úspěchy Brandýs. 
deš

RADY OLOMOUČANŮM
Městský kamerový dohlížecí systém
Dohlížecí kamerový systém slouží obyvatelům
Olomouce už dvaadvacet let a jeho hlavním záměrem je zvýšení bezpečnosti občanů na exponovaných místech. Kamery jsou instalovány na místech
s vysokou mírou zejména pouliční kriminality s cílem přispět ke snížení této kriminality a odradit případné pachatele od protiprávní činnosti.
V loňském roce se nám podařilo celý systém kompletně digitalizovat, kdy tímto došlo ke zkvalitnění pořizovaných záznamů, zejména
za snížených povětrnostních podmínek, pro potřeby orgánů činných
v trestním a přestupkovém řízení.

www.mp–olomouc.cz
28
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Druh události
Nepovolené plakátování
Přivolání zdravotnické pomoci – podnapilost, zranění
Přestupky proti majetku
Sprejeři – podezření nebo předáno PČR
Zadržení pachatelů TČ
Pohyb osob v kašnách, na sloupech
Nepovolené parkování
Nesvítící veřejné osvětlení
Monitorování v rámci akcí
Rvačky, výtržnost, žebrání – zásahy hlídek
Znečištění veřejného prostranství
Zjištěné poznatky – řešeno MPO, TSMO atd.

Počet událostí
v roce 2018
6
31
8
7
4
41
55
18
118
63
32
67

SPORT | PORADNA | OLOMOUCKÉ LISTY

NÁZORY ZASTUPITELŮ

NÁZORY ZASTUPITELŮ

Mobilita v Olomouci – v našich hlavách
10. dubna 2019 proběhla v jednací síni magistrátu prezentace tématu „PLÁN
UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OLOMOUC 2018-2030“ (PUMMO). Pořádána byla pro zástupce komisí městských částí a byla tedy méně politická a více
občanská.
V rámci projektu PUMMO se město věnuje tématům Automobilová doprava, Veřejná doprava, Cyklistická doprava, Pěší doprava, Dopravní dostupnost, Parkování, Městská logistika, Doprava a životní prostředí.
Dokument PUMMO vznikl na podzim roku 2018. Podobný plán je pro město
a jeho obyvatele nutností, koncepci je potřeba mít a podle ní postupovat. Většina
politických stran a hnutí má ve svých programech v nějaké formě rozvoj MHD
a cyklodopravy na úkor individuální automobilové dopravy. Dokument PUMMO
tyto vize podporuje svou filozofií zvyšování podílu ekologičtější dopravy a vyššími investicemi do této dopravy.
Zmíním jeden diskutovaný a spíš kontroverzní aspekt, o kterém se v debatě hovořilo a který přímo v dokumentech k PUMMO nejspíš nebude. Jsou to varianty
omezení a zákazů, zejména v souvislosti s automobilovou dopravou. Tedy něco,
co je extrémně nepopulární a u části občanů vyvolá nelibost.
Položme pár základních otázek „běžnému občanovi Olomouce“:
• Zákaz tranzitní dopravy přes centrum města / celé město? Samozřejmě, řeší
to obchvaty!
• Zákaz vjezdu nákladních aut nad 6t do centra? Ano, určitě.
• Co ale zákaz vjezdu osobních aut do centra, s výjimkou rezidentů?
• Anebo stop stav na budování dalších parkovišť v centru a vytlačení parkování nerezidentů do okrajových částí města na záchytná parkoviště a parkovací domy?
To už může mnohým znít jako omezování práv a osobních svobod. Zvláště když
je v tom podpoří někteří politici pro zisk poměrně snadných politických bodů.
V debatě totiž zaznělo i toto: „Polovina politiků podporuje vznik dalších parkovacích ploch v centru města!”. Koalice Piráti a Starostové takovou parkovací vizi
obecně nepodporuje. Je neudržitelná, krátkodobá, neperspektivní. Naopak se
hlásíme k jiné myšlence, která při setkání také zazněla: „Parkovací politika města
NEROVNÁ SE výstavba nových parkovišť“. Tím jsme zpátky u využívání MHD, cyklodopravy a pěší dopravy a pro budování záchytných parkovišť pro návštěvníky
z okolí.
Nejen obyvatelé Olomouce, ale i dalších měst v republice, Evropě a na celém světě stojí před otázkou priorit. Zdravé bydlení pro sebe a své děti, nebo další nekontrolovaný nárůst automobilové dopravy se všemi negativními aspekty této věci?
Možnost řešení nutně začíná změnou našeho uvažování a přístupu, tedy v našich
hlavách. Je to otázka volby každého z nás. Pojďme o tom zkusit přemýšlet, můžeme se také nechat inspirovat příklady z dalších měst.

Odborná studie může zachránit silnici na Kopeček
V květnu uplyne rok, co po neúspěšných pokusech jednat s představiteli města a kraje zahájily místní části Chválkovice, Droždín, Sv. Kopeček, Lošov, Radíkov
s podporou obce Samotíšky petici ZACHOVEJME TRADIČNÍ SILNICI NA SVATÝ
KOPEČEK. V komunálních volbách se pak většina politických stran přihlásila k cíli
svatokopeckou silnici zachovat. Jak vypadá situace půl roku poté?
Po zbytečné prodlevě se začínají naplňovat požadavky občanů. Poprvé se sešla
pracovní skupina, ve které mají zastoupení KMČ a petiční výbor. Radnice vzala
za své myšlenku, že jako první krok je nutné nalézt podobu křížení silnice s tangentou. Všeobecně přijatelná podoba křížení východní tangenty s barokní alejí
nebyla za uplynulá dvě desetiletí příprav obchvatu ještě nalezena. Radnice proto
připravuje vyhledávací studii, která má řešení nalézt. Jejím výsledkem nebude
jeden návrh mostu, ale několik reprezentativních návrhů křížení (z hledisek tras,
nivelet, tvarů, konstrukce, architektonického výrazu, podoby aleje apod.). Varianty pak mohou sloužit jako podklad k jednání s památkovou péčí, ŘSD, SMOL, OK
a dalšími pro výběr té nejvhodnější.
Je tedy vše na dobré cestě? Zdaleka ne. Na jednání na radnici 4. února zopakoval
ředitel olomoucké pobočky ŘSD, že “schválený záměr projektu nepočítá s propojením těchto obcí, což je v souladu s platným územním plánem. Pokud by toto
mělo být řešeno v rámci projektu, znamenalo by to přepracování projektu a s tím
související značné časové zdržení. Nyní se počítá s přemostěním pro pěší a cyklisty”. Přítomní účastníci vč. pěti radních a primátora pak konstatovali, že “nyní
navržené řešení je z dopravního hlediska to nejlepší možné – nadjezd pro pěší
a cyklisty.” (!) I na následujícím jednání pracovní skupiny pro tangentu se mluvilo
o hrozbě zdržení přípravy východní tangenty. Potvrdilo se, že projekt tangenty
pro EIA se zachováním silnice nepočítá a že město projekt kvůli zachování silnice
nepřipomínkovalo.
Obyvatele východní části Olomouce bude zajímat i sdělení ŘSD, že výstavba východní tangenty začne v r. 2025 (v optimistickém scénáři - rozuměj: když nám to
mostem nezkoplikujete). Termín zahájení stavby se 20 let stále oddaluje - systémovou neschopnost veřejné správy stavět dálnice vidíme jako na talíři. Jaké jsou
konkrétní příčiny? Nechme stranou ty staré. Tou, která zdržuje projekt víc než rok
je, že se při přípravách obchvatu “zapomnělo” na existenci vodních zdrojů Olmy.
Studny mají ochranná pásma a Olma nechce dovolit jejich narušení, pokud nebude mít zajištěny náhradní zdroje vody. Věc, o které se vědělo od přijetí územního
plánu (2014), ale nikdo ji včas neřešil.
Druhý problém je podobný. Nedávno uveřejnil Český rozhlas článek “Památkáři
otočili, přepracování projektu olomoucké východní tangenty může stavbu zdržet až o pět let”, ve kterém vedení města obvinilo Národní památkový ústav ze
180° obratu v postoji ke křížení tangenty a aleje. Tvrzení o 180° obratu je ovšem
nepravdivé. Ví to účastníci loňské veřejné besedy ve Chválkovicích a lze to vyčíst
i z dokumentů na webu NPÚ.
Navíc je střelba na NPÚ střelbou na špatný cíl. Projekt tangenty není kladně projednaný se státní památkovou péčí - tedy magistrátními památkáři. U stavby dálnice, která kříží ochranné pásmo kulturní památky Klášterní Hradisko – Svatý Kopeček i památkově chráněnou alej, je to velký problém. Poutní alej na Sv. Kopeček
je významnou barokní krajinnou osou, vzácně dochovaným příkladem evropské
tradice barokních poutních míst, která široce zasahují do krajiny. Křížení dálnice
s tak cenným krajinným celkem nemůže proto být jen utilitární dopravní stavbou,
ale musí být citlivě navržené.
Jaký závěr si z toho lze vzít? Jsme optimisty: usilujeme o co nejrychlejší zpracování
studie variant křížení. Čím dřív budou na stole dobré návrhy, tím dříve bude moci
začít seriózní debata o tom, jak zachování tradičního spojení Olomouce se Svatým Kopečkem prakticky zařídit.



Josef Suchánek, zastupitel za koalici Piráti a Starostové Olomouc

Vlastníci památek mají možnost
žádat o dotaci na jejich obnovu
Vlastníci nemovitostí, které se nachází v městské památkové rezervaci Olomouc, mají i letos možnost žádat o poskytnutí
státní dotace z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón na rok 2020. Dotaci
poskytuje Ministerstvo kultury ČR spolu se statutárním městem Olomouc.
Dotace je určena na památkovou obnovu objektů, které se
nacházejí na území městské památkové rezervace Olomouc
a současně jsou zapsány ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek (státem chráněné památky). Žádosti je možné podávat do poloviny října 2019. Přesné podmínky a další
informace žadatelům poskytne Jana Křenková, útvar hlavního
architekta, MmOl, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. 588 488
387, e-mail: jana.krenkova@olomouc.eu nebo naleznete na
stránkách města

www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani
/mpr-olomouc/dotace-mpr
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Tomáš Pejpek, zastupitel ProOlomouc

Hřbitovy města Olomouce, p.o.
přijmou

ZAHRADNÍKA–ARBORISTU
Nástup červenec – srpen 2019.
Vynikající zdravotní stav podmínkou. Vhodné i pro absolventy.
Bližší informace na tel. čísle 585 413 703 nebo osobně
na správě hřbitovů na tř. Míru 138/102.
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KŘÍŽOVKA O CENY

V tajence najdete konec citátu herce, dramatika a spisovatele Jana Wericha: „Někdo má to štěstí, že má...“
Tajenku křížovky zasílejte do 20.5.2019 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: větší než tajemství smrti. Vylosovaným výhercem je: Marcela Kenická z Olomouce
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a adresa), a to ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne
27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících s vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto
údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.

SUDOKU PRO ZÁBAVU

INZERTNÍ MANAŽEŘI

JANA JURÁKOVÁ 		
Telefon: 773 617 353, e-mail: jurakova@regvyd.cz
MARGITA ŠUTOVSKÁ
Telefon: 604 447 457, e-mail: sutovska@regvyd.cz
ANNA BAŽANTOVÁ		
Telefon: 774 411 168, e-mail: bazantova@regvyd.cz
MICHAL NOVÁK 		
Telefon: 739 724 774, e-mail: novak@regvyd.cz
Uzávěrka 20. 5. 2019, distribuce 3. 6. 2019.

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

INZERCE

RV1900941/01

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
24. května. Do předmětu elektronické zprávy uveďte „Objektivem čtenáře“. Všem, kdo
nám už fotografie zaslali, děkujeme! Nejvíce nás tento měsíc zaujaly následující snímky:

Souboj Rebelu

TouR

Velikonoční atmosféru zachytil na Horním náměstí Pavel Procházka

2019

Nová
scéna!

Jarní snímek z Bezručových sadů zaslal Jan Osyka

17. 5. OLOMOUC
Hala Univerzity Palackého
Každý návštěvník koncertu obdrží u vstupu
maxisingl se společným hitem Silní a nezlomní!
www.mastersofrock.cz
RV1900885/01

Olomoucké věže pod lešením od Zdeňka Chupíka

Zahájení
DVD
prodeje
n!
ka/Citro
Tublatan

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

SLEVA
NA VŠECHNY
MODELY ŠKODA

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

* 25 000 Kč sleva za protiúčet nebo šrotaci
jakéhokoliv vozu, 25 000 Kč sleva za financování
vozu úvěrem od VWFS
** Prodloužená záruka 5 let/do 100 000 km
na celý vůz

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
RV1900753/01

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

Auto Hegr 188x130mm.indd 1

25.01.19 12:05

Hodili by se nám zaměstnanci do nové restaurace
Pracujte tam, kde co slíbíme, skutečně dodržíme.

Hodili by se nám
•
•
•
•
•

kuchaři - možnost i zkráceného úvazku � � � � � � � �
pracovníci na umývání nádobí � � � � � � � � � � � � � � �
pomocní kuchaři � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
kuchaři studené kuchyně � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
pracovníci na obsluhu grilu � � � � � � � � � � � � � � � � �

35 000 Kč
19 700 Kč
24 200 Kč
25 200 Kč
24 200 Kč

Měsíční mzda po zkušební době včetně premií a příplatků + 13. mzda navíc.

Inzerce_OLOM_188x130.indd 1

www.globus.cz/
kariera
Pracujte v Globusu
Kontaktujte naše personální
oddělení: a.bittnerova@globus.cz
nebo volejte 585 700 116.

RV1900933/01

V našich restauracích si potrpíme na českou klasiku.
Vaříme z čerstvých surovin a používáme nejmodernější technologie.

26.04.19 12:59

