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Téma čísla  
– školství v Olomouci
    8

Olomoucké listy
MĚSÍČNÍK OBČANŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE

Ceny města Olomouce  
mají své držitele
    20

Olomoucký půlmaraton 
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ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST V ČERVNU 

Škola pracovní dny soboty, neděle a svátky

ZŠ Demlova 15:00–20:00 9:00–20:00

ZŠ Helsinská 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

ZŠ Rooseveltova 15:00–19:00 / zahrada 9:00–19:00 / zahrada

ZŠ Rožňavská 15:00–20:00 9:00–20:00

ZŠ Tererovo nám. 15:00–20:00 9:00–20:00

ZŠ Zeyerova 15:30–20:00 9:00–20:00

ZŠ Svatoplukova 16:30–20:00 9:00–20:00

ZŠ Spojenců 16:30–19:00 9:00–19:00

ZŠ Řezníčkova 15:00–20:00 9:00–20:00

ZŠ Nedvědova 16:00–19:00 9:00–19:00
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 9:00–20:00

MŠ Svatoplukova 16:30–19:00 9:00–19:00

ZŠ Řezníčkova 15:00–20:00 9:00–20:00

KVALITNÍ ČESKÉ MATRACE 
PRO CELOU RODINU.

WWW.MATRACEMOOM.CZ

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

Telefon:+420 731 413 134, +420 731 413 133

MATRACE
HARMONIE SPÁNKU
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Nové sběrné nádoby na použitý olej
Speciální zelené nádoby s oranžovým víkem určené pro po-

užité oleje z domácnosti mohou obyvatelé města využívat už od 
roku 2015. V průběhu května bylo rozmístěno dalších 19 popel-
nic na olej a celkově je tak v Olomouci 39 sběrných stanovišť pro 
ekologickou likvidací olejů a tuků z domácností.

 Lokalita Stanoviště
1. Bělidla Táboritů
2. Černovír Frajtovo nám.
3. Hejčín Jarmily Glazarové 11
4. Hejčín (Šibeník) Pod lipami
5. Hodolany Jungmannova
6. Hodolany Nezvalova
7. Holice U cukrovaru 10
8. Chomoutov satelit
9. Klášterní Hradisko Sokolovská 2A+B

10. Nemilany Povelská
11. Nové Sady Mišákova 16
12. Nové Sady Rokycanova x Jakoubka ze Stř.
13. Nové Sady Rooseveltova 117-123 (vnitroblok)
14. Nový Svět Ručilova 7
15. Ol.-město Aksamitova (tržnice - bus. nádr.)
16. Ol.-město Erbenova (za „Ušákem“)
17. Slavonín Pod kostelem
18. Tabulový Vrch Mošnerova
19. Tabulový Vrch Na Tabulovém vrchu 2
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▪ Špička radniční věže vydala tajemství
▪ Město fandí… nejen fotbalu
▪ Olomouc je lídrem v oblasti udržitelné mobility
▪ Město pomůže záchranářům

TÉMA MĚSÍCE
▪ Interaktivní program pro děti o odlišnosti, přijetí a kamarádství
▪ Olomoucké školy vedou kvalitní lidé, scházejí ale peníze na obnovu budov
▪ V olomouckých školách to žije naplno, děti se učí i baví

ANKETA
▪ Odpovídá olomoucké školství vaší představě o dobré škole?

ROZVOJ MĚSTA
▪ Městské části se mění – estetizace v plném proudu
▪ Olomoucký psí útulek si zaslouží podporu

1/2 MARATON
▪ Mattoni 1/2Maraton Olomouc slaví 10. narozeniny

KULTURA
▪ Kulturní program 3. června – 1. července
▪ Knihovna města Olomouce – z programu vybíráme

VOLNÝ ČAS
▪ Muzeum umění získalo prestižní ocenění za nejlepší loňskou výstavu
▪ Ceny města Olomouce zažily dvaadvacátý ročník

KOMUNITNÍ ŽIVOT
▪ Zdravka hostila žáky a učitele z Polska a Sicílie
▪ Dětský den a fotbalový turnaj základních škol v parku Malého prince
▪ Táta má svátek!
▪ Senioři vlastní sbírkou pomáhají olomoucké zoo
▪ OLsen, novinka odboru sociálních věcí pro seniory
▪ Mladí hudebníci mají zlato z festivalu v belgickém Peltu

SPORT
▪ Atletická sezona v plném proudu

SOUTĚŽ, PORADNA
▪ Soutěž o příruční lékárničku

NÁZORY ZASTUPITELŮ
▪ Marek Zelenka

ZÁBAVA
▪ Křížovka o ceny, sudoku
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Vážení a milí Olomoučané,
v kalendáři se objevil červen a vy 

dostáváte do rukou další vydaní 
Olomouckých listů. 

Další školní rok je téměř ve finále.  
V tématu čísla jsme pro vás připravili 
čtení o olomouckém školství a školách. 
Co si myslí zastupitelé a jaký názor má 
kompetentní náměstek primátora Karel 
Konečný? Čtěte uvnitř časopisu.

Hned na začátku měsíce, ještě před-
tím, než toto číslo Olomouckých listů 
vyrazilo z tiskárny do vašich schránek, 
slavila Olomouc své oblíbené městské 
svátky a ocenila svými cenami osobnos-
ti za loňský rok. Přinášíme informace 
o laureátech této prestižní ceny.

V centru města bude rušno v polovině 
měsíce – na Horním náměstí bude od-
startován olomoucký 1/2Maraton, vytr-
valostní závod s doslova světovým reno-
mé, který se v našich ulicích poběží již 
podesáté. 

Chceme vás informovat také o tom, že 
zoologická zahrada na Svatém Kopečku 
se stále vzpamatovává z větrné pohro-
my, která zpustošila část jejího areálu. 
Pomoci můžete i vy. Jak? Odpověď na-
leznete na straně 24.

Také se dočtete, že sedmadvacet olo-
mouckých komisí městských částí se 
v letošním roce nově dělí o téměř 9 mi-
lionů korun, které jim schválilo v rám-
ci rozpočtu na tzv. estetizaci zastupitel-
stvo.

Věřím, že v Olomouckých listech na-
jdete informace, které potřebujete a kte-
ré vás zaujmou.

Krásné léto, milí Olomoučané.
Radka Štědrá 

tisková mluvčí

EDITORIAL
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Statutární město Olomouc je 
zřizovatelem 19 základních 
a 12 mateřských škol a jsou to 
městské příspěvkové organizace. 
Školská zařízení jsou umístěna ve 
více než 70 budovách na území 
celého města. 

Do městských základních škol 
chodí 9 000 žáků.

Do mateřských škol zřizovaných 
městem chodí 3 500 dětí.

V mateřských a základních školách 
pracuje 1 120 učitelů, vychovatelů 
a asistentů.

Rozpočet na provoz městských 
škol je v roce 2019 je 152 milionů 
korun.

Školní hřiště jsou mimo dobu 
školní výuky zprovozněna pro 
veřejnost a správci jednotlivých 
sportovišť půjčují sportovní 
vybavení. 

4        WWW.FACEBOOK.COM/STATUTARNI.MESTO.OLOMOUC    AKTUALITY   |   OLOMOUCKÉ LISTY

www.olomouc.eu 

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

Čtyři pouzdra nalezená v nárožních věžičkách na hlavní radniční věži otevřeli památkáři a archiváři spolu s vedením města před novináři na začátku května. Tubusy obsahovaly 
různé tiskoviny, plakáty a fotografie z roku 1962, kdy probíhala velká rekonstrukce radniční věže. Během opravy radnice už byly nalezeny kovové tubusy ve věžičce nad orlojem 
a také v hlavní báni radniční věže, nyní je doplnil právě nález v rohových věžičkách hlavní věže.  Foto | MF

Špička radniční věže vydala tajemství

Olomoučané umí třídit odpady

Stavba druhé etapy  
tramvajové trati je už blízko

Hned dvě ocenění získalo město Olo-
mouc za příkladné nakládání s odpady. 
Zlatou příčku obsadila Olomouc v kraj-
ském kole soutěže měst a obcí za třídě-
ní odpadů a bronzové umístění získalo 
město za sběr a recyklaci vysloužilých 
elektrospotřebičů. 

Soutěž s názvem O keramickou popel-
nici vyhrála Olomouc v kategorii měst 
nad 15 tisíc obyvatel. Hlavními kritérii 
hodnocení byla výtěžnost papíru, plas-
tu a skla na obyvatele, doplňkovými 
pak sběr čirého skla, nápojového karto-
nu a hustota sběrné sítě. „Úspěchem je 
dlouhodobá práce, která byla založena 
především na osvětě a na promyšleném 

budování systému třídění odpadů. Lidé 
si vzali za své, že směsný odpad zatěžuje 
přírodní prostředí, stojí peníze a že ne-
třídit je přežitek,“ uvedl s přesvědčením 
primátor Mirek Žbánek, který vítězné 
ocenění převzal.

Třetí místo za sběr a recyklaci elektro-
spotřebičů pak Olomouc získala v nové 
soutěži Hejbni s elektrem pro lepší život. 
Jako třetí se umístila v kategorii města 
na 90 tisíc obyvatel.  Kritériem hodnoce-
ní tentokrát byla hmotnost zpětně ode-
vzdaného elektrozařízení přepočtená na 
jednoho obyvatele města. V Olomouci se 
podařilo za rok vysbírat 2,54 kg na oby-
vatele.  red

Keramickou popelnici převzal primátor Mirek Žbánek. Olomouc patří mezi města s nejrozvinutějším a nejprogresivnějším systémem odpadového hospodářství 
v České republice.  Foto | BM

Začátkem května schválili radní zahá-
jení zadávacího řízení, ze kterého vzejde 
zhotovitel stavby pokračování tramva-
jové trati na Nové Sady. Příští rok za-
čne stavba a vzniknou tři nové zastávky 
s názvy Zikova, Rožňavská a U Kapličky 
a dvoukolejná trať bude mít celkovou dél-
ku 1 300 metrů. „Výběrové řízení na zho-
tovitele stavby pro město administruje 
externí společnost, jedna z nejkvalitněj-
ších v oboru. U zakázky takového rozsahu 
je to nejvhodnější řešení,“ vysvětlil inves-
tiční náměstek primátora Martin Major. 
V zadávacích podmínkách je už předem 
určeno, že stavba má začít v březnu roku 
2020 a trvat dvacet měsíců, tedy do října 
roku 2021. „Rozhodujícím kritériem tedy 
bude cenová nabídka,“ doplnil Martin 
Major. Předpokládané výdaje dosahují 
470 milionů korun, 85 procent nákladů 
ale získá město z evropských dotací.    red
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Náročné opravy frekventované komu-
nikace v městské části Hejčín odstar-
tovaly v pátek 10. května. Ulice projde 
kompletní obnovou a silnice dostane 
tzv. tichý asfalt. Stavební práce skončí 
30. září.

Předmětem investice je rekonstrukce 
silnice, chodníků, kanalizace, vodovodu 
a přípojek v ulici Erenburgova, konkrét-
ně v části mezi ulicemi Vitáskova a Na 
Trati. Pro stavbu musely být zpracovány 
dvě samostatné projektové dokumenta-
ce. Celkové náklady se vyšplhají na té-
měř 19 milionů korun. „Po rekonstrukci 
Erenburgovy ulice volali tamní obyva-
telé už dlouho. Stavbu bylo třeba naplá-
novat kompletně. Zahrnovat proto bude 
nejen rekonstrukci silnice a chodníků, 
ale také všech inženýrských sítí,“ uvedl 
investiční náměstek olomouckého pri-
mátora Martin Major. Na ulici vznikne 
i nový přechod pro chodce u křižovatky 
s ulicí Pešinova. 

Po celou dobu stavby bude ulice uza-
vřena. Objízdná trasa vede od křižovat-
ky ulic Na Trati x Erenburgova x Tom-
kova ulicemi Na Šibeníku a tř. Míru na 
ul. Pražskou v obou směrech. Objízdná 
trasa platí i pro autobusové linky Do-
pravního podniku města Olomouce.  red

V rámci projektu nakoupilo město pro školáky téměř 1900 vstupenek na fotbalový zápas na 12. května. Fotbalisté 
Sigmy v doprovodu primátorka Mirka Žbánka vstupenky předali žákům přímo ve školách.

Z původní myš-
lenky zaplnit Andrův 
stadion a podpořit 
fotbalisty Sigmy při 
důležitém zápasu 
se stal nový pro-
jekt Město fandí. Na 
květnový semifiná-
lový zápas o Evrop-
skou ligu pozvalo 
město jako minoritní 
akcionář fotbalového 
klubu žáky olomouc- 
kých škol. V rámci 
projektu nakoupilo 
město pro školáky 
téměř 1900 vstupe-
nek. Sami fotbalisté 
Sigmy se pak v den 
zápasu rozjeli se 
vstupenkami do dvanácti škol. Vybra-
ní žáci dostali od fotbalistů po dvou 
vstupenkách, vždy pro dítě a jednoho 
dospělého, a vyhrazena pro ně byla celá 
severní tribuna. 

„Fotbalová Sigma k Olomouci jedno-
značně patří, a pokud ji můžeme takto 
podpořit v důležitém zápase a současně 
motivovat školáky k tomu, aby fotbal 
sledovali a sami se mu třeba věnovali, 

Erenburgova ulice v Hejčíně  
prochází rekonstrukcíMěsto fandí… nejen fotbalu

je to po všech stránkách dobrý nápad,“ 
okomentoval projekt primátor Mirek 
Žbánek.

Nový projekt Město fandí je zamýšlen 
jako podpora fandění různým druhům 
sportu, které se v Olomouci hrají, niko-
liv pouze fotbalu. Do fandění a podpory 
sportovců chce město zapojit celé rodiny 
a působit tak mimo jiné i na kultivování 
fanouškovského prostředí.   red
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Na opravy chodníků  
míří další miliony

KMČ Holice | předlažba chodníku v Ha-
merské ulici, 572 tis. Kč
KMČ Lazce | předlažba chodníku v Ha-
nušově ulici, 335 tis. Kč
KMČ Tabulový Vrch | předlažba chodní-
ku v ulici Na Chmelnici,  645 tis. Kč
KMČ Nový Svět | oprava chodníku v ulici 
Sudova, 746 tis. Kč
KMČ Olomouc–střed | oprava chodníku 
v ulici Dobrovského, 389 tis. Kč

SCHVÁLENÉ AKCE K REALIZACI

Mirek Žbánek byl na konferenci zvolen předsedou Politické rady spolku. 
 Foto | archiv pořadatele

Stovky metrů nově opravených chod-
níků budou sloužit lidem v pěti olo- 
mouckých městských částech. Radní 
města posoudili žádosti komisí měst-
ských částí a rozhodli o tom, kam zamíří 
částka 2,7 milionu, vyčleněná na obnovu 
chodníků a opravy komunikací.

Obnovu už brzy čekají chodníky 
v městských částech Holice, Lazce, Tabu-
lový Vrch, Nový Svět a Olomouc–střed. 
„Všechny akce jsou kompletně připra-
vené a v těchto konkrétních městských 
částech také navazují na opravené úseky 
z minulých let,“ objasnil náměstek primá-
tora Pavel Hekela, který má KMČ ve své 
kompetenci. „Částku 2,7 milionu korun 
jsme v rozpočtu vyčlenili z toho důvodu, 
abychom dali komisím příležitost uplatnit 
požadavky na opravy chodníků většího 
rozsahu, na které nemohou dosáhnout 
prostřednictvím běžně ročně přidělované 
částky ve výši 300 tisíc korun,“ vysvětlil 
primátor Mirek Žbánek. Vedení města 
posuzovalo dvě desítky žádostí, uspěly 
opravy, které už není možné odkládat.  red

Olomouc je lídrem v oblasti 
udržitelné mobility

Jak nejlépe plánovat dopravu ve městě, 
jak lze zklidnit a zpříjemnit veřejný pro-
stor? Těmito tématy se zabývala 5. čes-
ko-slovenská konference sítě měst CI-
VINET, která se konala začátkem května 
v Bratislavě. Síť měst CIVINET, k jejímž 
zakládajícím členům patří i Olomouc, 
se zaměřuje na téma udržitelné mobili-
ty, čisté a energeticky efektivní městské 
dopravy a její členové se aktivně zabý-
vají udržitelným dopravním plánováním 
a své potřeby i zkušenosti vzájemně mezi 
sebou sdílí.

Letošním tématem bylo ohlédnutí ze 
přípravou první generace plánů udržitel-
né městské mobility. „Právě v této oblasti 
jsme mohli účastníkům, zejména těm za 
Slovenska, předat naše zkušenosti, jeli-
kož my jsme si již celým tímto procesem 
úspěšně prošli. Náš plán udržitelné mo-
bility schválilo zastupitelstvo už v červnu 
minulého roku,“ uvedl primátor Miroslav 
Žbánek.

Účastníci konference se vydali i do ulic 
slovenského hlavního města, aby v praxi 
posoudili některé příklady zklidnění do-
pravy a veřejného prostoru. Inspirativní 
byla i exkurze do nové vídeňské čtvrti 
Aspern Seestadt. 

Součástí konference byla i valná hro-
mada spolku, přičemž byla Olomouc, 
společně s Jihlavou a Hradcem Králové, 
opětovně zvolena na další dva roky do 
Řídící rady. Ta následně zvolila rovněž 
na následující dva roky město Olomouc 
manažerem sítě a primátora Miroslava 

Žbánka předsedou Politické rady spolku. 
„Tímto krokem vysílá město Olomouc 
jasný signál, že chce být i nadále velmi 
aktivní na poli udržitelné mobility a být 
inspirativní i pro ostatní města v ČR, ale 
i v rámci celé Evropy,“ řekl primátor Mi-
roslav Žbánek.    red

Baletní naděje z Česka i zahraničí roztančily Olomouc
Na osm stovek účastníků z celé repub-

liky, ale i Polska, Slovenska, Maďarska 
a Rakouska přilákal do Olomouce pátý 
ročník taneční soutěže Grand Prix Dance 
Olomouc. „Myslím, že se celá soutěž velmi 
povedla a dělá Olomouci dobrou rekla-
mu. Osm stovek dětí, k tomu jejich rodiče 
a další doprovod – to je i slušná podpora 
cestovního ruchu,“ ocenil primátor Mirek 
Žbánek práci organizátorů. Akce Baletní-
ho studia při Moravském divadle si v uply-
nulých letech rychle získávala přízeň dětí 
soutěžících v klasickém i moderním tanci. 
„Na Grand Prix Dance Olomouc se nám 
přihlásilo tolik účastníků, že jsme museli 
soutěž udělat dvoudenní,“ uvedla za po-
řadatele ředitelka Baletního studia Jitka 
Weiermüllerová. „Z Olomouce byl určitě 
nejlepší čtrnáctiletý Ondřej Králíček, který 
míří na brněnskou konzervatoř a bude nás 
reprezentovat na mistrovství světa v Por-
tugalsku,“ upřesnila  Weiermüllerová.

Baletní studio při Moravském divadle 
Olomouc už 16 let vychovává mladé ta-
neční naděje z celé střední Moravy. Stu-
dio je unikátní spojením s Moravským 
divadlem, ve kterém dostávají děti už od 

útlého věku možnost vystupovat po boku 
svých dospělých tanečních vzorů.  red

Olomoucká taneční soutěž je určena pro účastníky od 4 do 18 let. Ti předvedli svůj um v klasických i moderních tancích, sólově i ve skupinových choreografiích.

www.gpd-olomouc.eu 
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SLAVONÍNSKÉ ZAHRADY

Zahájen prodej 3. etapy

Prodej bytů v blízkosti centra

SLAVONÍNSKÉ ZAHRADY

NOVÁ SLADOVNANOVÁ SLADOVNA

BYTY
NA ŠIBENÍKU

Stavba zahájena

BYTY 
NA ŠIBENÍKU

Ing. Lucie Bobková, tel.: 777 224 746

Lenka Nerušilová, tel.: 733 530 932

Mgr. Anna Opluštilová, tel.: 736 532 204

Nové byty v blízkosti parku a centra

Mgr. Anna Opluštilová, tel.: 736 532 204

ZLATÉ TERASY etapa B ZLATÉ TERASY etapa B 

Město pomůže záchranářům

Bezpečnější domácnosti seniorů či jiných 
znevýhodněných obyvatel města a lepší 
vybavení sanitek a policejních vozů. Další 
prostředky z rozpočtu města putují ke 
složkám, které zajišťují bezpečí Olomoučanů 
a co nejrychlejší pomoc v případě 
zdravotních či bezpečnostních problémů. 
Město navíc začíná s projektem, který by 
měl zapojit do dění i sociálně odpovědné 
firmy z regionu. S jejich pomocí chce pořídit 
do vozů městských strážníků automatické 
defibrilátory.

Shodně po devadesáti tisících korun 
dostaly od města hasičský záchranný sbor 
a zdravotnická záchranná služba. „Spo-
lečně s profesionálními hasiči chceme 

Smlouvu o dotaci podepsali na radnici zástupci hasičského záchranného sboru a ředitel zdravotnické záchranné služby    Foto | MF

instalovat požární hlásiče a detektory 
plynů do vytipovaných bytů některé zne-
výhodněné skupiny obyvatel,“ vysvětlil 
náměstek primátora Martin Major s tím, 
že v minulosti se tato podpora týkala na-
příklad zrakově postižených či seniorů. 
Zdravotníkům pomůže dotace od města 
k pořízení nových lineárních dávkovačů 
do vozidel výjezdových skupin. Ten slouží 
k přehlednému a přesnému nitrožilnímu 
podávání léků během převozu pacienta. 

Obě větší dotace musela schválit nejen 
rada, ale také zastupitelstvo. Už v dubnu 
přitom převzali nižší dotace na tři desítky 
menších projektů především dobrovolní 
hasiči. Dotace v celkové výši 620 tisíc ko-
run tehdy uvolnila městská rada.    red

Sečení trávy se ve městě změní
Řada měst v republice upravuje sečení 

veřejných prostranství kvůli dlouhodo-
bému suchu. Také v Olomouci se odbor 
městské zeleně zabývá četností sečení. 
„Od veřejnosti evidujeme stížnosti na vy-
sokou trávu kvůli údajnému výskytu klíš-
ťat a hlodavců a také evidujeme stížnosti, 
že trávu sekají zaměstnanci technických 
služeb příliš nízko a často. Pro letošní rok 
bylo předjednáno celkem 5 sečí za celou 
vegetační dobu. Pokud bude vývoj poča-
sí velmi nepříznivý, tzn. suchý, jsme při-
praveni stejně jako vloni pozastavit seče, 
případně celou seč vynechat,“ uvedla Jit-
ka Štěpánková z oddělení městské zeleně 
magistrátu.

V městských parcích pak vytipovali 
odborníci plochy, kde se zakládají kvetou-
cí luční porosty, na kterých bude skutečně 
snížený počet sečí – na dvě během roku. 
„Do budoucna plánujeme navýšení těchto 

ploch ve vytipovaných částech města, 
které jsou veřejností méně užívané, tzn. 
i na veřejných prostranstvích a mimo his-
torické parky,“ dodala Jitka Štěpánková. 

Udržované plochy rychleji regenerují
Podle odborníků na většině území 

města převládají bylino-travnaté plochy, 
které neobsahují jen jednoděložní tráv-
níky, ale i dvouděložné byliny, které zde 
byly zavlečeny v důsledku častých rozko-
pávek inženýrských sítí. Tyto z velké části 
pak hlavně v letním období jako jediné 
přežívají a zamořují místa, kde dříve ros-
tl trávník. Bez odstranění květů těchto 
vytrvalých rostlin, které nezajistí až tak 
účinně zadržení vody v půdě, bychom při-
šli o mnohem více kvalitních vegetačních 
ploch, které jsou schopny po krátkém 
deštivém počasí opět zregenerovat a oze-
lenit se.   red



8        WWW.FACEBOOK.COM/STATUTARNI.MESTO.OLOMOUC    TÉMA   |   OLOMOUCKÉ LISTY

Interaktivní program pro děti  
o odlišnosti, přijetí a kamarádství 
V rámci projektu Místní akční plán 
vzdělávání (MAP II) realizuje statutární 
město Olomouc spolu se Sdružením D 
program Inkluze prakticky.  Program je 
rozdělen na dva „příběhy“. První příběh 
s loutkou tzv. pana Tydýta je určen pro 
pedagogy a jejich děti v mateřských školách 
a na 1. stupni základních škol. Druhý příběh 
se jmenuje Velká změna a je cílen na žáky 
2. stupně základních škol. 

O čem program s příběhem pana 
Tydýta je?

Malá Amálka slaví narozeniny a pře-
je si jedinou věc. Plyšáka, který by byl 
úplně jiný než všechny ostatní hračky. 
Dočká se svého vysněného kamaráda 
s podivným jménem i vzhledem. Jiné 
hračky ho však mezi sebe nepřijmou. 
Tak se zklamaný a nazlobený pan Tydýt 
vydává hledat, kým vlastně je a ke komu 
patří. Amálka pláče, ostatní hračky si 
uvědomí svůj díl viny a vydají se Tydýta 
hledat. Začíná cesta plná nástrah a dob-
rodružství. Ukáže se, že se vlastně všich-
ni potýkáme s nějakou svou jinakostí…

Od února do června byly s příběhem 
pana Tydýta seznámeni nejprve pedago-
gové na speciálním semináři, poté pro-
bíhal program s dětmi přímo v jejich tří-
dách. Programem prošlo již více jak dvě 
stě dětí ze základních škol a postupně se 
s příběhem seznamují i děti v mateřských 
školách, jejichž učitelky se do progra-
mu v roce 2019 zapojily. Příběh pro děti 
z druhého stupně základních škol již také 
postupně probíhá. 

Jak program funguje v praxi, jsme 
se zeptali vedoucí programu ze 
Sdružení D Magdalény Strejčkové.

„Skrze dětem blízké prostředí hraček 
jsou účastníci programu po celou dobu 
aktivně vtaženi do příběhu. V bezpeč-
ném prostředí se děti učí vhodným způ-
sobem řešit mnohé nesnadné situace 
týkající se spolupráce a přijetí odlišnosti 
u druhých. Loutka Tydýta, která s nimi 
potom ve třídě zůstává, se pro pedagoga 
i děti stává každodenním velkým pomoc-
níkem v řešení vzájemných vztahů.“

Jak úspěšnost programu vidí 
někteří zapojení pedagogové?

Zeptali jsme se paní učitelky Pechán-
kové ze ZŠ Droždín.

„Samotný příběh pana Tydýta byl 
pro nás velmi silný zážitek. Především 
proto, že děti byly do jeho děje zapojeny 
a mohly se podílet na řešení situací, ve 
kterých se  Tydýt s ostatními postavami 
ocitl. Díky tomu také velmi přirozeně 

přicházely na to, jak přijímat jinakost 
druhých i svou vlastní.

Když děti zjistily, že u nás Tydýt zůsta-
ne, byly nadšené! Ihned ho přijaly jako 
součást naší třídy. Sedává s námi v ran-
ním kruhu a „poslouchá“ všechny naše 
zážitky a plány. Pokud se dětem něco 
podaří nebo mají-li nějaký problém, na-
vrhují, jak by asi tyto situace Tydýt řešil. 
Rozhodně se chystáme s Tydýtem prožít 
další aktivity. Nejen ty, které nabízí me-
todika vypracovaná k jeho  příběhu, ale 
i ty, které nabídne každodenní školní ži-
vot. Vnímám, že Tydýt nabízí velké mož-
nosti využití v životě každé třídy.“

Zeptali jsme se také paní učitelky Vla-
čuškové z MŠ Wolkerova, jak příběh za-
působil na děti v její třídě a jak dále pra-
cují s dětmi. 

„Pracujeme s kartičkami pana Tydý-
ta a děti krásně spolupracují i vypráví 
vlastní zážitky.  Myslím, že děti v mé tří-
dě jsou velmi vnímavé. Chápou, že jsou 
kolem lidé, kteří potřebují například 
jinou péči a větší pomoc s věcmi, kte-
ré ony zvládají samy, a v rámci svých 
možností to dokáží respektovat.“

Program se v rámci projektu MAP 
bude opakovat i v roce 2020 a 2021. Za-
pojit se může i vaše škola, vaše třída. 
Sledujte také naše další aktivity na webu  
a na facebooku, který slouží i jako výmě-
na informací a inspirací v regionálním 
vzdělávání.   Iva Hubálková

ZŠ Droždín Foto | realizační tým MAP

MŠ Wolkerova Foto | realizační tým MAP

www.facebook.com/mapolomouc

www.map.olomouc.eu 



Rezort školství a využití volného času, městskou knihovnu, 
vnější vztahy včetně zahraničních styků a spolupráci města 
s organizacemi, institucemi a různými svazy má v kompetenci 
náměstek primátora Karel Konečný. Coby historik působící na 
Pedagogické fakultě Univerzity Palackého má ke školství velmi 
blízko.   

Počet škol, které zřizuje město Olomouc, není zrovna 
malý. Stihl jste již všechny školy navštívit a seznámit 
se s nimi?

Ano, mateřských a základních škol máme opravdu hodně, 
konkrétně 25 základních a 48 mateřských škol. Nicméně ně-
které školy a školky jsou organizačně sdružené, 
takže celkový součet příspěvkových organiza-
cí činí 31, z toho 19 základních a 12 mateřských. 
A musím přiznat, že jsem potřeboval téměř čtyři 
měsíce, abych se na návštěvu všech našich „pří-
spěvkovek“ důkladněji připravil a postupně je 
v doprovodu paní PhDr. Fantové, vedoucí odbo-
ru školství, osobně navštívil. Kromě toho jsem se 
s ředitelkami a řediteli našich škol dvakrát setkal 
na společné pracovní poradě.

Zaznamenal jste při návštěvách škol něco 
pozitivního, co bylo společné pro všechny 
školy?

Jako největší pozitivum vnímám snahu vedení všech škol 
maximálně spolupracovat se zřizovatelem. Mohu konstatovat, 
že všichni ředitelé řádně pečují o svěřený majetek a v rámci 
svých možností se snaží zlepšit své skromné autonomní rozpo-
čty. Pozitivně jsem rovněž vnímal, že ve většině škol se daří sta-
bilizovat pedagogické sbory a vytvářet i mezi učiteli příjemné 
pracovní klima. A samozřejmě ve všech školách dbají na zajiště-
ní bezpečnosti žáků využíváním videotelefonů, čipů ke vstupům 
do škol, přítomností pracovníka školy u vstupu do budovy apod.

 
A naopak negativního?

Je fakt, že nemalé finanční prostředky vkládané každoročně 
z městského rozpočtu do školních budov a hřišť na komplexní 
rekonstrukci stárnoucích objektů opravdu nestačí. Situace se 
bohužel spíše zhoršuje, přičemž vypisované dotační tituly, na-
příklad na zateplení budov nebo na modernizaci učeben, tento 
problém zmírňují nebo zpomalují pouze částečně nebo vůbec. 

V roce 2020 budete připravovat aktualizaci Koncepce 
školství v Olomouci. Co pro vás bude na dalších pět 
let prioritou?

Určitě se budeme snažit podporovat polytechnické vzdělává-
ní, což obnáší zřizování a vybavování dílen a školních kuchyněk 
a také kultivaci pozemků. Velký zájem je o inovaci IT učeben. 
Bude ale záležet na samotných školách, které aktivity či progra-
my budou preferovat. Například, zda se zaměří na zvyšování 
kapacit ve třídách pro nadané děti nebo zda se vydají cestou ko-
munitního vzdělávání. Ale některé školy se samozřejmě mohou 
profilovat současně ve více oblastech. 

Učitelé při výchově a vzdělávání dětí nemají určitě 
snadnou práci. Jakou formou jejich práci oceňujete?

Tady musím říct, že jsem potěšen nárůstem platů pedago-
gických pracovníků, i když město jakožto zřizovatel na přidě-
lování financí na platy prakticky nemá vliv. My můžeme naše 
ředitele a učitele oceňovat spíše v symbolické a morální rovině. 

Pro mě osobně bylo velkou ctí, když jsem koncem března, kdy si 
připomínáme Komenského výročí, mohl v naplněném sále Mo-
ravského divadla předávat ceny „Učitele roku“ nebo když mohu 
přebírat záštitu a zahajovat nejrůznější školní akce. Například 
sportovní, kulturní, společenské. Budeme se také snažit zásluhy 
vedení škol a pedagogů více medializovat.   

Daří se vám rozvíjet spolupráci škol s Univerzitou 
Palackého?

My se momentálně pokoušíme znovu definovat prioritní 
okruhy, ve kterých můžeme využít potenciál jak UP, tak i MVŠO. 
Před dokončením je tvorba strategického záměru nebo chcete-li 

koncepce, na základě které bychom pak vypsali 
samostatný dotační titul a z něj dobře připravené 
projekty podpořili. Tady bych ještě chtěl podotk-
nout, že město počítá s každoročním příspěvkem 
na tradiční AFO. 

Knihovna města Olomouce spadá 
také do vaší gesce – jste s provozem 
a fungováním této instituce spokojen? 

Knihovna města Olomouce, shodou okolností 
si letos připomínající 130. výročí svého vzniku, je 
chloubou našeho města již mnoho let. Oceňuji na 
ní hlavně to, že kromě své hlavní funkce neustá-
le přichází s novými kulturními a vzdělávacími 

programy oživujícími olomouckou scénu. Jedním z příkladů je 
projekt S knížkou do života, který je představen rodičům čerstvě 
narozených dětí již při slavnostním vítání občánků. V současné 
době s paní ředitelkou RNDr. Pruckovou usilujeme o vznik nové 
pobočky v oblasti sídliště Povel – formou rekonstrukce staré ko-
telny. Věřím, že zajištění knihovnických a informačních služeb 
i na tomto velkém sídlišti přispěje ke spokojenosti našich občanů.

Ve vaší kompetenci je i spolupráce s partnerskými 
městy. Jak tato spolupráce funguje a jsou tyto vazby 
pro Olomouc prospěšné?

Od počátku 90. let Olomouc postupně uzavřela partnerství 
s 12 městy, přičemž pouze dvě naše partnerská města jsou 
mimo Evropu. Konkrétně jde o Owensboro v Kentucky a Kun-
ming v Číně. Hlavními oblastmi spolupráce jsou kultura, vzdě-
lávání a také sport. Asi nejvíc jsou podporované středoškolské 
zahraniční výměny, což mě jakožto náměstka pro oblast škol-
ství a vzdělávání velmi těší. V kulturní oblasti se jedná hlav-
ně o reciproční pořádání různých výstav, ve sportu je u našich 
partnerů velmi populární náš půlmaraton. Od některých měst 
se Olomouc inspirovala i v jiných oblastech, například jak tří-
dit odpad, což je příklad švýcarského Luzernu, nebo v pláno-
vání a výstavbě cyklostezek, což je zase příklad nizozemského 
Veenendaalu. Nově se však vedení města potýká se situací, že 
musí žádosti o partnerství odmítat. My jsme zvolili strategii 
prohlubování a zintenzivnění spolupráce se stávajícími partner-
skými městy, takže navazovat nová partnerství nyní neplánuje-
me.  Jedinou výjimkou je Rakousko, kde zatím žádného partne-
ra nemáme, zatímco ve všech sousedních státech ano.
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Olomoucké školy vedou kvalitní lidé,  
scházejí ale peníze na obnovu budov

Doc. PhDr. Karel Konečný, CSc.
Narodil se v Zábřehu, studoval a působí na Univerzitě Palackého v Olomouci. 
Jako historik se specializuje na dějiny 20. století, dějiny mezinárodních vztahů 
20. století se zaměřením na střední Evropu.
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V olomouckých školách to žije naplno, děti se učí i baví
Město Olomouc je zřizovatelem 31 pří-

spěvkových organizací v oblasti škol-
ství. Na území města je 19 městských 

základních a 12 mateřských škol. Pracují 
v nich obětaví pedagogové, kteří se dětem 
často věnují i po pracovní době a děti nejen 

vzdělávají, ale také svým způsobem vycho-
vávají. Dali jsme proto prostor několika 
školám, aby svoji práci samy prezentovaly. 

Polytechnická výchova 
Dětská zvídavost, objevování nového a nedostatek ře-

meslníků a žáků na učňovských školách nás dovedli k my-
šlence otevřít v Mateřské škole Jílová 41, Olomouc dílnu se 
zaměřením na polytechnickou výchovu. Dílna, kterou tvoří 
řemeslná dílna a malá laboratoř, je využívána již druhým 
rokem. Děti se učí pracovat se skutečnými pracovními ná-
stroji, které jsou přizpůsobeny jejich věku. K dispozici mají 
pracovní ponky doplněné pracovním nářadím – vrtačky, 
kladívka, kombinačky, kleště, různé pilníky, hoblíky a pilky. 
Snažíme se dětem nejen řemeslo přiblížit, ale ho i na nečisto 
vyzkoušet. Děti se v praxi seznamují i s vlastnostmi materiá- 
lů (dřevo, kov).

Laboratoř, ve které jsou různé nádoby, mikroskopy, lupy, 
zkumavky atd., nám pomáhají nenásilnou formou propojit 
učení s vědou (matematika – velikosti a objemy nádob, fy-
zika – lom světla, optické klamy, hustota, chemie – pokusy 
s octem, škrobem). Samotné pokusy, experimenty a objevy 
nám umocňují u dětí prožitek a prožitkové učení, které je tak 
specifické pro předškolní vzdělávání.

Vybudováním dílny a jejím využíváním rozvíjíme u dětí 
smyslové vnímání, manuální zručnost, slovní zásobu, kog-
nitivní funkce, pracovní kázeň, seznamujeme je s různými 
profesemi, propojujeme teorii s praxí.

Pedagogové se snaží i v této oblasti neustále vzdělávat, 
získávat z různých zdrojů nové informace a nápady, které 
pak přizpůsobují poznatkům, dovednostem, vědomostem 
a schopnostem dětí. Odměnou pro pedagogy je pak přiroze-
ná radost dětí z poznaného a zvládnutého.

 Dana Větrová, 

 učitelka MŠ Jílová 41

MŠ JÍLOVÁ 41

Školní zahrada 
Jedním z nejvýznamnějších předělů v životě dítěte je jeho 

nástup do mateřské a zejména pak do základní školy. Je to 
moment, kdy květ dítě začíná dostávat vláhu a výživu ke své-
mu růstu nejen od rodičů a je po mnoho let významně ovliv-
něno novým prostředím a novými lidmi.

Ve škole tráví postupně stejné a později i větší množství 
času než na domácím záhonku, který zůstává pro jeho koře-
ny a směřování ale nadále zásadní. V novém prostředí není 
zpočátku snadné zjistit hned kolik vláhy, jakou výživu a jak 
velkou pozornost potřebuje ta která květinka či kvítek. K jed-
notlivým mladým výhonkům se proto přistupuje individuál-
ně a podporují se podle jejich potřeb, silných a slabších zna-
ků a dle jejich osobního zaměření. Vědomí, že rozmanitost 
obohacuje a činí celkovou zahradu barevnější a bohatší, je 
rozvíjeno jak u zahradníků, tak i u jejich svěřenců. Poznání, 
že rozdílné kvality života jsou zde proto, aby si napomáhaly 
a spojením svých sil přinášely radost sobě i druhým, je totiž 
prospěšné pro všechny. 

Duch těchto i dalších 
aspektů prostupuje po-
slání všech zahradníků 
na Základní a mateřské 
škole Svatoplukova, 
Olomouc. Jejich za-
hradnictví je umístěné 
na místě s velmi boha-
tou historií. V roce 1898 
zde byl založen klášter 
dominikánek, který 
měl už tehdy funkci 
školy. Poté tu byla ka-
sárna, vojenská nemoc-
nice, civilní chirurgie, 
měšťanská dívčí škola, 
pedagogické gymná- 
zium, učiliště SNB, ko-
lej UP Olomouc a kino. 
Po 130 letech rozma-
nitého dění rozkvétají 
v překrásné části Olo-
mouce nové a nové květy života s cílem získat nejen sílu, 
znalosti a dovednosti, ale i citlivost ke každé jedinečné vůni, 
s cílem rozvíjet stále dál sebe i druhé. Svatoplukovo zahrad-
nictví pro tento záměr dělá vše, co je v jeho silách, a s odka-
zem na nositele svého jména spojují všichni tamní zahrád-
káři své pruty do jednoho Svatoplukova svazku. Jak jinak by 
totiž mohl hlavní zahradník, Jiří Vymětal, získat letos v ce-
lostátní anketě všech škol titul ředitel roku? A jak by moh-
li získávat ocenění pravidelně každý rok i ostatní? V tomto 
roce k nám putovala ke Dni učitelů hned dvě ocenění – Jana 
Fialová získala uznání za celoživotní praxi a Jana Maršíková 
zvláštní ocenění za pedagogickou činnost.

 Jiří Ondrušák, 

 asistent pedagoga ZŠ Svatoplukova 11 

ZŠ A MŠ SVATOPLUKOVA 11
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V olomouckých školách to žije naplno, děti se učí i baví

TŘI OTÁZKY PRO...

Radima Lindnera, předsedu komise pro výchovu a vzdělávání a využití volného času. 

Co je úkolem komise, které jste předsedou?
Komise pro výchovu a vzdělávání a využití volného času, jak již vyplývá z jejího názvu, se vyjadřuje 

k problematice výchovy a vzdělávání a využití volného času ve městě v souladu se školským zákonem 
a se záměry statutárního města Olomouc, jako zřizovatele základních a mateřských škol, podílí se na 
zpracování koncepčních materiálů pro oblast školství. Při své činnosti spolupracuje samozřejmě s ce-
lou řadou subjektů působících v oblasti vzdělávání. 

Jaké úkoly má komise v tomto volebním období před sebou?
Určitě se budeme podílet na aktualizaci koncepce rozvoje školství v Olomouci, která je schválena na 5 let, a v roce 2020 

budeme pracovat na její aktualizaci na další pětileté období. Revizi si rovněž zaslouží vyhláška o školských obvodech spádo-
vých škol, která je důležitá jak pro ředitele škol při přijímání žáků, tak pro rodiče, aby věděli, do které školy mohou své dítě 
zapsat.

Komise má ve svém názvu „využití volného času“. Můžete to blíže vysvětlit?
S výchovou a vzděláváním neodmyslitelně souvisí i rozmanité mimoškolní aktivity dětí a mládeže, při nichž děti rozvíjejí 

své sportovní, výtvarné, hudební či jiné zájmy a nadání. V Olomouci funguje řada organizací, které nabízejí dětem celoroční 
kroužky, jednorázové akce dětí i celé rodiny, příměstské tábory, hodiny hry na hudební nástroj apod. Protože město Olomouc 
považuje za důležité podporovat aktivity těchto organizací, vyhlašuje každoročně dotační program na podporu volného času 
dětí a mládeže a úkolem komise je posoudit více než 200 žádostí a doporučit radě města, které činnosti je dobré podpořit.

Absolventské práce  
v ZŠ na Svatém Kopečku 

Psal se školní rok 2006/2007, když byli žáci deváté třídy 
naší základní školy na Svatém Kopečku poprvé postaveni 
před náročný úkol – vypracovat na konci docházky závěreč-
nou absolventskou práci. Od té doby se rok co rok se stejným 
úkolem potýkají všichni naši deváťáci. Letos již potřinácté.   

Absolventská práce je na 
naší škole povinnou součástí 
celoroční práce žáka 9. roč-
níku a je jednou z forem, jak 
škola ověřuje některé doved-
nosti, schopnosti a znalosti 
žáka na konci povinné školní 
docházky. Žák vypracováním 
prokazuje např. schopnost 
vyhledávat a třídit informa-
ce z různých zdrojů, hledat souvislosti, formulovat vlastní 
závěry, prezentuje však i své schopnosti práce s počítačem, 
v neposlední řadě i dovednosti výtvarné. Absolventská prá-
ce v sobě zahrnuje čtyři části. Těmi jsou vytvoření zvacího 
plakátu, zpracování tématu v podobě ročníkové práce, sesta-
vení prezentace v PowerPointu a ústní obhajoba práce před 
porotou sestavenou z pedagogů školy a publikem, které je 
tvořeno rodiči, dalšími rodinnými příslušníky a spolužáky. 
I přes náročnost práce musím konstatovat, že se jí naši žáci 
vždy zhostili zodpovědně a sklidili za ni velký potlesk.

Vzhledem k několika významným výročím, která si ve 
školním roce 2018/2019 připomínáme, byly jako hlavní 
téma letošních absolventských prací zvoleny Osudové os-
mičky a devítky v historii naší země. Snad právě tento výlet 
do nepříliš vzdálené a často pohnuté historie dnešním dětem 
připomene, že věci, které je obklopují a kterých si občas ani 
neváží, nebyly vždy samozřejmostí a slova jako mír a demo-
kracie nejsou planými pojmy, ale skutečnými hodnotami.

 Šárka Menšíková, 

 třídní učitelka IX. třídy

ZŠ SVATÝ KOPEČEK

Výtvarná inspirace na odboru školství
Odbor školství Magistrátu města Olomouce již několikátý 

rok poskytuje olomouckým základním a mateřským školám 
pro jejich prezentaci reklamní panely, které jsou umístěny 
v prostorách odboru školství, v budově Namiro, Palacké-
ho 14. Kromě již pravidelných výstavek výtvarných prací 
dětí, které jsou inspirovány prohlídkami s kočkou Olou po 
památkách města Olomouce, oživují prázdné chodby krás-
ná a mnohdy inspirativní dílka dětí, která vytvářejí v ma-
teřských a základních školách se svými pedagogy. Základní 
i mateřské školy tak zde mají možnost téměř po celý rok pre-
zentovat svou práci s dětmi, kterou může zhlédnout i široká 
veřejnost při vyřizování svých záležitostí na magistrátu. Po-
kud budete mít cestu na magistrát, přijďte se podívat a obdi-
vovat práce našich nejmenších.

 Dana Halová, 

 Odbor školství Magistrátu města Olomouce
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Odpovídá olomoucké školství vaší představě o dobré škole?

Miroslav Skácel  
KSČM

Vážení spoluob-
čané. Školství je pro 
mne srdeční záleži-
tost. Olomouc má 
obrovské štěstí, že do 
roku 1990 došlo k  vy-
budování mnoha zá-
kladních a mateřských 
škol, zejména na všech nových sídlištích. Je 
jen škoda, že v polovině devadesátých let se 
některé MŠ rušily. Jsem však rád, že nyní do-
chází k modernizaci jak MŠ, tak ZŠ. Musím ale 
připomenout, že i žáci se od té doby změnili. 
Odpadlo pracovní vyučování, tělesná výcho-
va je postrachem a výuka v přírodě je jen sen.  
Jako občan a zastupitel přeji zaníceným peda-
gogům jen usměvavé žáky. Práce s dětmi není 
zaměstnání, ale poslání pro naši budoucnost.

Svatopluk Binder 
ANO 2011

Olomouc nabízí ši-
rokou škálu možností 
pro uplatnění dětí. 
Budoucí sportovci, 
děti s  handicapem či 
nadané děti si mohou 
vybrat „svou“ školu, 
která nejlépe vyhoví 
jejich nárokům a  požadavkům. Město Olo-
mouc se navíc ve svém strategickém plánu 
zavázalo aktivně podporovat polytechnické 
vzdělávání, jehož absolventi jsou dnes „ne-
dostatkovým zbožím“. Počítá se i  s  podpo-
rou pohybových aktivit dětí v  součinnosti 
s  Univerzitou Palackého či alternativních 
forem vzdělávání, po kterém je čím dál větší 
poptávka mezi rodiči. Odpověď na polože-
nou otázku tedy zní: ANO, odpovídá.

Martin Jirotka 
SPD a SPOZ

Město Olomouc je 
nejenom historicky 
významné univerzit-
ní centrum, ale také 
město s  velkým vý-
chovným a  vzděláva-
cím potenciálem do 
budoucnosti. A  právě 
magistrát města je zřizovatelem a provozova-
telem základních a mateřských škol. Základ-
ních škol je dostatek, kapacita v mateřských 
školách je zaplněna. Obecně bychom chtěli 
více předmětů, které by rozvíjely tvořivost 
a manuální zručnost žáků, výchovu k vlaste-
nectví a počítačové bezpečnosti. Celospole-
čensky, což se nevyhýbá ani olomouckému 
školství, nám vadí pronikání drog již do zá-
kladních škol a současná podoba inkluze.

Tomáš Pejpek   
ProOlomouc

Neklademe si menší 
cíl než nabídnout rodi-
nám co nejlepší školy. 
V  diskuzích s  odborní-
ky hledáme opatření, 
která tomu pomohou. 
Pár příkladů: Přibývá 
problémů mezi žáky ve 
třídách – odborná psychologická a sociálně-pe-
dagogická podpora je receptem, který pomá-
há. Chceme, aby se zažilo sdílení příkladů dobré 
praxe mezi školami. Ředitelům chceme odleh-
čit od administrativy a zavést dlouhodobé plá-
nování investic a oprav. Pro rodiče chceme web, 
který usnadní výběr základní a mateřské školy. 
Na jedno místo soustředit informace o vzdělá-
vacích profilech škol, specializacích, obsazení 
tříd, nabídce jazyků, sportovišť a kroužků.

Yvona Kubjátová   
ČSSD

Ano. Všechny školy, 
jejichž zřizovatelem 
je statutární město 
Olomouc, jsou na vel-
mi dobré úrovni. Na 
školách působí celá 
řada erudovaných pe-
dagogů. Nesmíme ale 
zapomínat, že žádná škola nemůže fungovat 
bez vzájemné spolupráce s rodiči. Rodiče ne-
mohou přenechat odpovědnost za výchovu 
a  vzdělávání jen škole samotné. Rovněž by 
bylo vhodné zvážit, zda by se zřizovatel školy 
neměl spolupodílet na financování učebnic 
a  učebních pomůcek, neboť finanční pro-
středky, které školy k tomuto účelu dostávají 
od Ministerstva školství, mládeže a  tělový-
chovy, jsou bohužel nedostačující.

Jakub Knápek   
Piráti a Starostové 

Ano i  ne. Je to na 
delší rozbor, takže si 
dovolím jen malý po-
střeh. Dobrá škola je 
místo, kam žák rád 
a  dobrovolně chodí, 
protože ví, že se naučí 
důležitým dovednos-
tem pro svůj další život. Dobrá škola žáky 
nejen vede, ale i  naslouchá jejich potřebám 
a komunikuje s rodiči. Dobrá škola se zajímá 
o  zpětnou vazbu a  umožňuje žákům, aby 
hodnotili své učitele. A  hlavně – dobrá ško-
la má kvalitní pedagogy. Osobně jich znám 
mnoho a jsem si jist, že i širší veřejnost by se 
s  nimi ráda seznámila – třeba formou pravi-
delných rozhovorů v tomto časopise. Co vy na 
to, redakční rado?

Ladislav Šnevajs 
KDU-ČSL 

Ptejme se spí-
še: „Připravují olo-
moucké školy děti 
na opravdový život?“ 
Z  vlastní zkušenos-
ti víme, že ano i  ne. 
Školy udělaly obrov-
ský pokrok ve vyba-
venosti, mají nové počítačové, jazykové, 
rukodělné a další učebny, nové tělocvičny, 
výdejny stravy, ... Bohužel Komenského 
„škola hrou“ však stále na mnoha místech 
neplatí. Přeji školám více kvalitních učite-
lů, kteří budou dětem dobrým příkladem 
a povedou je k samostatnosti, spolupráci, 
zodpovědnosti, ..., prostě i  k  tomu, co se 
memorováním z  učebnic jednoduše na-
učit nedá.

Markéta Záleská 
ODS

Ve školství se řeší 
řada problémů léta, je 
žádoucí, aby se někte-
ré věci už posunuly po-
zitivním směrem. Měs-
to jako zřizovatel musí 
školy dle potřeb opra-
vovat a modernizovat, 
tady se ukazuje velká nutnost mít dlouhodo-
bý plán, co a kdy financovat. Město má rovněž 
podporovat aktivity, díky nimž se budou žáci 
rozvíjet v komunikaci, v kreativitě, v technické 
šikovnosti a  praktických dovednostech. Roz-
šiřujme i možnosti pohybového vyžití. Uvítali 
bychom také ve výuce větší prostor k posilo-
vání sounáležitosti ke svému městu. A zamy-
sleme se, jak může město vtáhnout více do 
základního vzdělávacího procesu rodiče.

Stanislav Flek  
spOLečně

Celospolečenská 
potřeba změny ve 
školství je evidentní 
a zřizovatelé napříč re-
publikou se snaží na ni 
reagovat každý v rám-
ci svých možností. 
V  tomto ohledu si 
myslím, že Olomouc reaguje velice pomalu 
a spíše neochotně. Neexistuje jeden správ-
ný model toho, co je dobrá škola, ale existuje 
model dobrého školství a ten já vidím v roz-
manitosti a možnosti volby. Po této stránce, 
bohužel, zásadně zaostáváme za mnohými 
i menšími a chudšími zřizovateli.  

Anketa zastupitelských klubů



Probíhající a předpoklá-
dané uzavírky na území 
statutárního města 
Olomouce 

15. 6. úplná uzavírka komunikací v Olomouci – 
Olomoucký 1/2maraton 2019
Do 30. 9. úplná uzavírka ul. Erenburgova
22.–23. 6. částečná uzavírka ul. Pavlovická 
a Chválkovická
Do 6. 6. úplná uzavírka ul. Dělnická ve 3 etapách
Do 30. 6. částečná uzavírka Dlouhá x Dobrovského 
Do 27. 9. úplná uzavírka ul. Na Zákopě ve 3 eta-
pách
Do 12. 6. úplná uzavírka vjezdu k OD Senimo 
z ul. Kaštanová
8. 6. úplná uzavírka ul. Na Hradě
Do 12. 6. částečná uzavírka ul. Purkyňova a Příčná
17.–21. 6. úplná uzavírka ul. Pittsburská
11.–14. 6. úplná uzavírka ul. Tovární v místě žel. 
přejezdu
10.–3. 9. částečná uzavírka ul. Polská a Myslbekova
Do 30. 9. úplná uzavírka ul. Sokolovská, Na Letné, 
Husova, Nábřeží

UZAVÍRKY

www.dopravniinfo.cz
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Městské části se postupně mění 
 – estetizace v plném proudu 

Sedmadvacet olomouckých komisí 
městských částí se v letošním roce nově 
dělí o téměř 9 milionů korun, které jim 
schválilo v rámci rozpočtu na tzv. este-
tizaci Zastupitelstvo města Olomouce. 
Tyto prostředky směřují podle zadání 
komisí převážně do revitalizace zane-
dbaných míst a na řešení problémů, na 
které se dlouhodobě nedostávalo. 

V tuto chvíli estetizace probíhá, do-
posud byly zadány k realizaci akce za 
cca 1,9 milionu korun ve 14 městských 

INZERCE RV1900859/02

Z důvodu rekonstrukce bude lesní 
komunikace „U Hájenky“ neprůjezdná. 
Stavební práce začnou 3. června a po-
trvají do konce října. Cyklisté se dosta-
nou k Lovecké chatě pouze ze směru 
od Horky nad Moravou. Objízdná tra-
sa bude značena, Lesy města Olomou-
ce se návštěvníkům lesa omlouvají za  
omezení.  red

On-line noviny
do celé rodiny!

částech. Zatím jde převážně o opravy 
a doplnění laviček, úpravy hřišť, vý-
sadbu keřů a stromů, úpravy ploch. Asi 
největší zrealizovaná akce je rekultivace 
bývalé protipožární nádrže na sídlišti 
Tabulový Vrch. Další požadavky KMČ 
jsou projednávány s příslušnými odbory 
a naceňovány realizujícími firmami. Slo-
žitější akce budou letos připraveny for-
mou studií nebo projektů a s realizací se 
počítá v příštím roce opět v rámci akce 
estetizace.  red

Cyklostezkou u Lovecké 
chaty neprojedete

Požadavky na nové projekty probírají zástupci KMČ přímo s vedením města na společných setkáních v městských částech  Foto | PK

INZERCE
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Primátor Mirek Žbánek přinesl do útulku jako dárek pytel granulí. Stejně může pomoci i veřejnost včetně finanční pomoci na transparentní účet.  Foto | BM

Olomoucký psí útulek si zaslouží podporu
O téměř šest desítek psů pečuje Liga na 
ochranu zvířat v útulku v Olomouci- 
-Neředíně. Na základě smlouvy s městem 
zajišťuje komplexní péči o psy, kteří jsou 
odchyceni na území města. 

„Psí útulek je jedno z těch zařízení, 
která pomoc rozhodně potřebují. Jsou 
tady skvělí lidé, kteří se zvířatům věnují, 
a my se samozřejmě chceme bavit o tom, 
jak pomoci tomu, aby byl útulek funkční 
a provozuschopný. Je nám jasné, že ros-
tou nároky na péči, provoz, energie i za-
městnance,“ vysvětlil při návštěvě primá-
tor Mirek Žbánek. 

Z rozpočtu města jde ročně na provoz 
útulku 2,4 milionu korun. Denní péče 
o psa v útulku přitom přijde na 140 ko-
run a počet psů v zařízení neustále při-
bývá. Primátor proto hledá možnosti 
rozvoje areálu v Neředíně. „Zasloužil by 
si rozšíření. Budu hledat možnosti, aby 
tady mohly vzniknout třeba další výběhy. 
Můžeme tím vyřešit i to, že se nám na ne-
udržované pozemky stahují problémové 
osoby,“ objasnil primátor možné budoucí 
využití.  red

Kapacita útulku: 
80 psů + 10 koček

www.olomouckyutulek.cz 

Kvůli průzkumu inženýrských sítí přišel chodník o dlažbu – jen dočasně
Stav chodníku na mostě v Masaryko-

vě ulici řešil primátor Olomouce Mirek 
Žbánek s generálním ředitelem státního 
podniku Povodí Moravy Václavem Gargu-
lákem. Na radnici se v posledních dnech 
obrátilo několik občanů s požadavkem na 
řešení stavu této komunikace. Z jednání 
vyplynulo, že změna povrchu chodníku je 
jen dočasná a je vynucena technologickými 
potřebami při přípravě dalších stavebních 
prací v rámci protipovodňových opatření. 
Po provedení potřebného průzkumu se na 
most vrátí klasický dlážděný chodník.

Komunikace na mostě v Masarykově 
ulici je součástí několika chodníků v oko-
lí stavby, jejichž nápravu po zhotoviteli 
magistrát požadoval. Dlažba zde byla 
poškozena jak vlivem stavby samotné, 
tak i vlivem počasí během zimních mě-
síců. Zhotovitel ovšem na část chodníku, 
která je na mostě, nevrátil dlažbu, ale 
zpevněnou asfaltovou drť. „Nahrazení 
povrchů zpevněného za nezpevněný je 
jedním z mnoha kroků průzkumných 
prací pro zjištění skutečného průběhu in-
ženýrských sítí v římse mostu,“ vysvětlil 
za zhotovitele stavbyvedoucí Jakub Vlk. 
Stavebníci totiž musí zjistit reálný prů-
běh vedení inženýrských sítí, protože pů-
vodní stavebně technická dokumentace 
mostu z doby jeho výstavby je neúplná 
a nepřesná. Se stejným problémem se 

ostatně stavba potýkala už při demolici 
mostu v Komenského ulici a tehdy to při 
demolici vyvolalo nemalé komplikace. 
V předpolí mostu bude nyní z ohledu na 
bezpečnost chodců dočasně osazeno do-
pravní značení – Vstup na vlastní nebez-
pečí – Přejděte na protější chodník.

„Stav chodníku je z našeho pohledu 
samozřejmě neuspokojivý, byť chápeme 

technologickou nutnost, která zhotovitele 
k tomuto kroku vede. S vedením státní-
ho podniku Povodí Moravy jsme se pro-
to na dnešním jednání dohodli, že ihned 
po skončení průzkumu inženýrských sítí 
se na chodník na mostě vrátí standardní 
dlažba, která zde zůstane až do zahájení 
demolice mostu,“ uvedl primátor Mirek 
Žbánek.   red

Dlažbu na chodníku nahradila asfaltová drť. Po dokončení průzkumu sítí ji stavební firma opět vymění za dlažbu. Dohodli se na tom primátor Žbánek s ředitelem 
Povodí Moravy Václavem Gargulákem.  Foto | MF



Už posedmé uspořádá 
Spolek Trend vozíčkářů Olo-
mouc v pátek 14. června ve 
Smetanových sadech spole-
čensko-sportovně-integrač-
ní akci jako součást dopro-
vodného programu Mattoni 
1/2Maratonu v Olomouci. 
Jako v loňském roce bude 
štafeta dvanáctihodinová, 
účastníci absolvují 250me-
trový úsek pouze za pomoci 
svých rukou a invalidního 
vozíčku. Rezervujte si svůj čas na webo-
vých stránkách spolku.  red
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Mattoni 1/2Maraton Olomouc slaví 10. narozeniny
Slavnostní 10. ročník půlmaratonu přivítá 
v roce 2019 starobylá perla Moravy. Více 
než 6 300 běžců Mattoni 1/2Maratonu 
Olomouc probíhá kolem skvostů barokní 
architektury na seznamu UNESCO. 
Tomu se dokáže vyrovnat jen proslulá 
moravská pohostinnost, které se tu 
běžcům vždy dostává.

Více než 6 300 soutěžních běžců už se 
začíná těšit na to, až zazní startovní vý-
střel do závodu, který si získal obrovskou 
popularitu, stal se tradičním a před de-
seti lety začínal jako vůbec první mimo-
pražský závod RunCzech.

Během Mattoni 1/2Maratonu Olomouc 
si můžete zaběhnout celou 1/2maraton-
skou vzdálenost, užít si závod s kamará-
dy ve čtyř- nebo dvoučlenné štafetě ane-
bo zažít atmosféru jedinečného závodu 
s celou rodinou na dm rodinném běhu. 

www.runczech.com 
www.facebook.com/runczech

www.trendvozickaru.cz/stafeta

Olomoucká štafeta na vozíku 2019

A také se zúčastnit ojedinělé dvanáctiho-
dinové štafety na vozících.

Mattoni 1/2 Maraton Olomouc kromě 
skvělých běžeckých výkonů nabízí závod-
níkům i divákům bohatý doprovodný pro-
gram. „Tešit se můžete na Marathon Music 
Festival nebo největší veletrh na Moravě 

– Moravia Sport Expo, kde se návštěvní-
kům bude prezentovat až 40 olomouckých 
klubů z různých sportovních odvětví. Děti 
i dospělí si budou moci vyzkoušet zce-
la zdarma nejen tradiční sporty, ale také 
sportovní vybavení nebo si poslechnout 
zajímavé přednášky. Na Moravia Sport 
Expo začínáme už v pátek 14. června a na 
výstavišti Flora si můžete vyzvednout i své 
startovní číslo,“ uvedl Bohuslav Stehno 
z agentury RunCzech.  red

Start 15. června  
V 17:00 Dm rodinný běh

V 19:00 Hlavní závod, štafeta, 
2Run s Během rektora o pohár 

UP – 19:00

Do cca 18:30 hod. bude zachován pro-
voz všech stávajících linek MHD.
ve svých trasách a podle platných jízd-
ních řádů (pro linky č. 13 a  20 do cca 
16:30 hod.). Poté dojde na vybraných 
linkách k  předčasnému ukončení pro-
vozu nebo ke změně trasy. Zároveň bu-
dou zavedeny další linky náhradní do-
pravy. Informace o změnách v provozu 
budou rovněž vyvěšeny na zastávkách 
MHD. Podrobnější informace budou 
zveřejněny v  dostatečném předstihu 
na webu. 
 www.dpmo.cz.

VÝLUKA MHD

Bezplatná dopravněinformační 
linka: 800 165 102

je k dispozici ve čtvrtek 13. 6.  
a pátek 14. 6. od 9:00 do 17:00 

hodin, v den závodu v sobotu 15. 6. 
od 9:00 do 22:00 hodin.
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MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

Kulturní program 

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 Krečmar, Zdeněk Podskalský, 
 Zdeněk Podskalský ml. – Noc na Karlštejně
 Romantická komedie plná známých a oblíbených melodií. Muzikál, 
 Rodinné divadlo  
6. 6., 19:00  Ludwig Minkus – Bajadéra
 Orientální klenot o nešťastné lásce 
 chrámové tanečnice Nikie a vojevůdce Solora. Balet, D 
7. 6., 19:00  William Shakespeare – Kupec benátský
 Kdo si půjčí, musí splácet. Činohra. Premiéra, P 
8. 6., 19:00  Wolfgang Amadeus Mozart 
 – Kouzelná flétna
 Opera ve dvou dějstvích. Derniéra
9. 6., 14:30  Petr Markov, Jindřich Brabec  
 – Zvonokosy. Muzikál, NO
10. 6., 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.
10. 6., 19:00  Ludwig Minkus – Bajadéra
 Orientální klenot o nešťastné lásce chrámové tanečnice Nikie 
 a vojevůdce Solora. Balet, A  
11. 6., 19:00  William Shakespeare – Kupec benátský
 Kdo si půjčí, musí splácet. Činohra, L
12. 6., 19:00  Ludwig Minkus – Bajadéra
 Orientální klenot o nešťastné lásce chrámové tanečnice Nikie
 a vojevůdce Solora. Balet, C   
13. 6., 19:00  Janka Ryšánek Schmiedtová, Michaela Doleželová 
 – Vzpoura nevěst
 Láska je láska, ale řízek je řízek! Činohra   
14. 6., 19:00  Franz Lehár – Země úsměvů
 Romantická opereta ve třech dějstvích. 
 Senioři -30%  
16. 6., 16:00  Ludwig Minkus – Don Quijote
 Jeden z nejslavnějších klasických baletů, YO
17. 6., 19:00  Alexandr Sergejevič Puškin – Evžen Oněgin
 Čekám tě. Přijď! Činohra, K
18. 6., 19:00  Leoš Janáček – Její pastorkyňa
 Opera ve třech dějstvích. 
 Senioři -30 %, B
19. 6., 19:00  Jan Vrba – Boží mlýny
 Drama s písněmi Jarka Nohavici. Činohra, ST
20. 6., 19:00  Roman Vencl & Michaela Doleželová – Když se zhasne
 Mrazivá komedie, která knockoutuje vaše bránice... Činohra. 
 Představení přesunuto z 28. 5. 2019 na 20. 6. 2019 19:00 hod., 
 zakoupené vstupenky platí na náhradní termín
20. 6., 19:00  Koncert pro dobrou věc 
 V rámci koncertu bude probíhat sbírka pro Hospic na Svatém Kopečku
21. 6., 19:00  Jean-Claude Grumberg – Krejčovský salon
 Život nelze ušít na míru. Činohra, V
22. 6., 19:00  William Shakespeare – Kupec benátský
 Kdo si půjčí, musí splácet. Činohra. X
23. 6., 16:00  Promenádní koncert ve Smetanových sadech 
23. 6., 19:00  Paul Pörtner – Splašené nůžky
 Jak vy rozhodnete, tak my budeme hrát! Činohra
25. 6., 19:00  Alexandr Sergejevič Puškin – Evžen Oněgin
 Čekám tě. Přijď! Činohra, L
27. 6., 19:00  William Shakespeare – Kupec benátský
 Kdo si půjčí, musí splácet. Činohra, D

 www.moravskedivadlo.cz
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13. 6., 19:00 Reduta
 Lisztův komorní orchestr
 Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert
 Lisztův komorní orchestr – Péter 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 hodinu před jeho začátkem.

 3. června – 1. července
MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

4. 6., 19:00 Mozarteum: Nechte zpívat Mišíka, FILMART Arcidiecézního muzea  
 Olomouc / z cyklu Legendy.  
 VSTUPNÉ 60/30 Kč
4. 6., 19:00 Divadlo hudby: Racek, Slovanský tyátr (Olomouc), studentské divadlo.  
 VSTUPNÉ 100 Kč
5. 6., 16:00 MMU – Trojlodí (začátek prohlídky): Speciální komentovaná prohlídka  
 dvou výstav: Václav Cigler | Kresby (MMU) & Václav Cigler, Michal  
 Motyčka | Světlem (AMO), návštěvníky provede autor výstav Michal Motyčka.  
 VSTUPNÉ DO MUZEA 100/50 Kč
5. 6., 18:00 Divadlo hudby: Re-vize Olomouc – 04 – Město, komunikace, Divadlo 
 architektury. 
 VSTUP VOLNÝ 
7. 6., 18:30 Mozarteum: Lea Vítková zve na… Operní melodie s vůní léta, koncert.  
 VSTUPNÉ 50 Kč
10. 6., 19:00 Divadlo hudby: István Örkény: Kočičí hra, Moravské divadlo Olomouc,  
 činohra. 
 VSTUPNÉ 200 Kč
11. 6., 10:00 Muzeum moderního umění: Co umění umí | Třesky plesky, hromy, blesky
 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
11. 6., 16:00 Muzeum moderního umění: Co umění umí | Třesky plesky, hromy, blesky
 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
11. 6., 17:00 Mozarteum: Václav Cigler, Michal Motyčka: Dialog 20 let spolupráce  
 – 80 společných projektů, přednáška. 
 VSTUP VOLNÝ 
11. 6., 18:30 Horní kavárna MMU: Pozvání na skleničku – Osobnosti Olomouckého kraje,  
 hostem Vladimíra Hrabala bude Miroslav Charouz, koordinátor BESIP  
 pro Olomoucký kraj. 
 VSTUPNÉ 50 Kč
12. 6., 18:00 Divadlo hudby: Iva Kevešová-Stáncová: Le Boujeau, úplně poslední koncert  
 v Divadle hudby. 
 VSTUPNÉ 100 Kč
13. 6., 18:30 Arcidiecézní muzeum Kroměříž: Za chrám, město a vlast | Olomoucký  
 biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy, vernisáž  
 výstavy, která představí Castelcorna v Kroměříži i v Olomouci.  
 VSTUP VOLNÝ
14. 6., 19:00 Divadlo hudby: Olivy vs. Olivy, zápas v divadelní improvizaci. 
 VSTUPNÉ 150/100 Kč
16. 6., 14:00 Muzeum moderního umění: Fontána pro pana Ciglera,  
 rodinný výtvarný workshop. 
 VSTUPNÉ 20 Kč
18. 6., 16:00 Arcidiecézní muzeum Olomouc: Ateliér 6+ | Zářící kámen pro biskupa,  
 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
20. 6., 18:30 Muzeum moderního umění: Sousedé v knize | Pohledy do sbírek MUO;  
 Architekt Petr Brauner, vernisáž dvou výstav. 
 VSTUP VOLNÝ 
20. 6., 19:00 Divadlo hudby: R. Vencl – M. Doleželová: Když se zhasne, Moravské divadlo  
 Olomouc, činohra. 
 VSTUPNÉ 200 Kč
25. 6., 16:00 Arcidiecézní muzeum Olomouc: Ateliér 6+ | Zářící kámen pro biskupa,  
 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

www.muo.cz

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 

 www.mfo.cz

Promenádní  
koncerty 
ve Smetanových sadech  
Také letos v létě budou v hudebním altánu ve 
Smetanových sadech u kavárny Fontána připraveny 
nedělní promenádní koncerty. Začínají vždy 
v 16:00 hodin.  

Program:  
2. 6. Kyklop Band & Smejkalovky  pomáhají
9. 6. Hanácký mužský sbor Rovina s muzikou
16. 6. Mladá krev & Tátafest
23. 6. Moravské divadlo Olomouc
7. 7. Vaše kapela
14. 7. Liberecký dixieland Old Stars
21. 7. Tradicionál Olomouc
28. 7. Pavel Novák
4. 8. Hudba hasičského  záchranného sboru
11. 8. Tradicionál Olomouc
18. 8. Hanácký mužský sbor Rovina s muzikou
25. 8. Moravské divadlo Olomouc

 www.promenadnikoncerty.olomouc.eu/
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Knihovna města Olomouce  
– z programu vybíráme

www.kmol.cz

Olomoucká próza po roce 2010
Petra Kožušníková z Katedry bohemi-

stiky Filozofické fakulty UP se v budově 
na náměstí Republiky ve čtvrtek 6. červ-
na v 16 hodin zaměří na nejčerstvější 
přírůstky regionálních prozaiků, kteří by 
snadno mohli uniknout naší pozornosti. 

Kreativní dílna pro dospělé – 
Japonská vazba 

Ve čtvrtek 13. června od 15 do 18 hodin 
se v budově na náměstí Republiky mohou 
zájemci seznámit s tradiční technikou 
japonské vazby. Naučí se vyrobit vlastní 
zápisník – sami si nařežou papír a svážou 
do knižního bloku. Přihlášení telefonicky 
585 545 123 nebo na dospele@kmol.cz.

Českoslovenští letci v RAF 
Soukromý historik a badatel Daniel 

Švec doplní svoji přednášku věnující se 
lidem, kteří pro naši republiku mnohé 
vykonali, v úterý 18. června v 17 hodin 
v budově na náměstí Republiky ukázka-
mi dobových dokumentů a artefaktů. Na 
akci je nezbytná registrace telefonicky 
585 545 123 nebo na dospele@kmol.cz.

Dobrodružství v knihovně
Další setkání s nejmenšími a jejich ro-

diči proběhne ve středu 19. června v 10:00 
hodin na pobočce Neředín. V rámci pro-
jektu rozvíjení čtenářské gramotnos-
ti od nejútlejšího věku „S knížkou do 

života“ budeme poznávat zákoutí knihov-
ny a společně nahlížet do nových knížek 
vhodných pro tuto věkovou skupinu.

Herní odpoledne
Klubovna na náměstí Republiky ve 

čtvrtek 20. června od 16 do 18 hodin.

Klub deskových her
Stolní hry si zahrajete v pondělí 

24. června od 16 do 19 hodin v budově na 
náměstí Republiky. 

Konec školy
Pro všechny mladé zájemce do 15 let, 

kteří se stanou čtenáři Knihovny města 
Olomouce v posledním červnovém týd-
nu, mají paní knihovnice připraven malý 
dárek. 

VÝSTAVY

Městské památkové zóny 
a rezervace Olomouckého kraje
Celý červen na pobočce Brněnská – vý-
stava připravená ve spolupráci s Národ-
ním památkovým ústavem.

Slabikáře z celého světa
Exotické exempláře z celého světa až do 
konce června na pobočce Jungmannova.

Milovníci dobrého jídla a pití jsou zváni 
v sobotu 22. června od 11 do 19 hodin do 
kouzelného prostředí zámeckého areálu 
v Čechách pod Kosířem. Proběhne zde 
pilotní ročník Svatojánských zámeckých 
hodů, který v prostoru před zámeckou 
oranžérií nabídne svým hostům dobroty 
ze zámku i podzámčí. Kromě uspokojení 
chuťových pohárků se návštěvníci akce 
mohou těšit i na projížďky kočárem či vy-
stoupení folklorního souboru.  red

www.zamekcechy.cz

Muzeum představuje 
ojedinělý dar ze zahraničí

Svatojánské  
zámecké hody 

Vlastivědné muzeum v Olomouci před-
stavuje až do 28. července prostřednictvím 
výstavy Víc než orloj dar, který získalo ze 
soukromé sbírky z německého Baden-Ba-
denu. Jedná se o dvacet pět děl českého 
malíře a ilustrátora Karla Svolinského, ro-
dáka ze Svatého Kopečku u Olomouce.

Výstava návštěvníky seznamuje přede-
vším s grafikami a kresbami, ilustrujícími 
autorovu námětovou různorodost, ale uka-
zuje i jeho práce z jiných oblastí, především 
z oblasti knižní kultury a filatelie. Kromě 
zmíněného daru se představují také další 
Svolinského díla z majetku Vlastivědného 
muzea, pro které je dar významným obo-
hacením sbírky prací tohoto umělce.

Cílem autorů výstavy, Andrey Jakubco-
vé a Jiřího Černého, je ukázat proměnlivé 
dílo mnohostranného výtvarníka, které-
ho zná moravské a olomoucké publikum 
především jako tvůrce orloje na místní 
radnici. K pětistému výročí první písemné 
zmínky o olomouckém orloji Vlastivědné 
muzeum v Olomouci připravuje rozsáhlou 
výstavu na podzim letošního roku.  red

Sdružení měst s památkami UNESCO  
předsedá náměstkyně Markéta Záleská

Náměstkyně primátora Markéta Záleská byla na dva roky zvolena do čela dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO. Organizace sdružuje 12 čes-
kých měst, na jejichž území jsou památky zapsané do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V Olomouci se uskutečnilo jednání 
valné hromady Českého dědictví UNESCO. „Budeme se snažit apelovat na stát a kraje, aby nám s udržováním našich jedinečných památek, za kterými 
jezdí lidé z celého světa, výrazněji finančně pomáhaly. Společně se také budeme zasazovat o podporu průřezových témat v programu Národní podpora 
cestovního ruchu,“ uvedla za sdružení předsedkyně Markéta Záleská.
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Muzeum umění získalo prestižní ocenění   
za nejlepší loňskou výstavu 

„První cena v soutěži Gloria musaealis 
nás nesmírně těší, protože je výsledkem 
tříleté usilovné práce několika desítek 
odborníků z Evropy a Spojených států, 
kteří se pod vedením předních českých 
kurátorů Karla Srpa a Lenky Bydžovské 

Michalský výpad zaplní hudba 
Festival Michalský výpad, který už 

pošesté obohatí olomouckou kulturu, 
proběhne letos ve dnech 7. a 8. června. 
Zaměří se především na elektronickou 
taneční scénu. Páteční filmová projek-
ce bude tentokrát na parkánu konviktu 
a hlavní hudební program proběhne tra-
dičně na stupních michalského schodiště 
secesní vily Primavesi, které budou prů-
chozí. Po skončení programu se celé dění 
přesune zpět na konvikt.

Sobotní program představí zejména 
lokální umělce, čímž vznikne téměř až 
rodinná atmosféra, které se přizpůsobí 
i celá tvář festivalu. „Po minulém roce 
nesmí chybět místní Nic Robertson, kte-
rý je původem ze Skotska, ale už několik 
let bydlí v Olomouci. Svou stále se roz-
šiřující sbírkou vinylů dokáže roztančit 
každého. Čerstvé disco, house, soul i po-
klady zahalené rouškou historie. Dru-
hou stálicí je Kakkaducci, jehož desky 

jsou exkluzivním výběrem disca rozvi-
brovaného synťákovou vlnou s kořením 
afrických domorodců,“ popsal festivalo-
vou náplň organizátor Mikuláš Daněk. 
Následovat budou další mladí umělci 
a program potrvá až do pozdních nočních 
hodin. 

Michalský výpad zajistí kvalitní zvuk 
a muziku, lahodná jídla, výběrovou kávu, 
lokální pivo a český cider od místních 
i přespolních podniků. Během celé akce 
bude navíc probíhat veřejná sbírka na 
nové skateboardy pro děti z Dětského do-
mova v Olomouci.   red

Cenu v Obecním domě v Praze přebíraly koordinátorky projektu Šárka Belšíková a Anežka Šimková.  Foto | MUO TK

pokusili zpracovat toto dosud neprobá-
dané téma,“ uvedl ředitel Muzea umění 
Michal Soukup.

„Těší nás o to více, že tento meziná-
rodní projekt nezpracovala národní in-
stituce, ale Muzeum umění Olomouc, 

Nejlepší výstavou uplynulého roku je podle komise národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis olomoucká Rozlomená doba 1908-1928 | Avantgardy ve střední Evropě. Výstava 
mapující avantgardní umění a jeho proměny ve střední Evropě v letech 1908-1928 uspěla 
v konkurenci devětatřiceti projektů z celé republiky.

které se dlouhodobě zabývá mapováním 
výtvarné kultury ve středoevropském 
prostoru v rámci svého projektu Středo-
evropské fórum Olomouc, a je dokladem 
vysoké profesionality jeho zaměstnan-
ců,“ dodává s tím, že tento projekt byl 
připraven v rámci 100. výročí založení 
Československa a současně Evropského 
roku kulturního dědictví 2018.  red

Expozice putovala z Olomouce do Krakova, Bratislavy a Pécse.  Foto | ZS

www.muo.cz
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Ceny města Olomouce zažily dvaadvacátý ročník

Cena města Olomouce za rok 2018 
za rozvoj partnerství

Hermann 
Faul 

Starosta německého 
města Nördlingen, 
okresní rada okresu 
Donau-Ries. Během 
dvou volebních ob-
dobí, kdy zastával 
funkci starosty, se 

významně zasloužil o utužení vztahů mezi 
svým rodným městem a  Olomoucí, k  níž 
měl vždy vřelý vztah.

Cena města Olomouce za rok 2018 
za společenský přínos městu

Ludmila 
Gottwaldová,  
DiS. 

Dlouholetá ředitelka 
městské Charity Olo-
mouc, ošetřovatelka, 
sociální pracovnice. 
Ve své funkci se za-
měřila na vznik no-

vých sociálních služeb pro lidi s tělesným 
i duševním hendikepem a pozornost vě-
novala i  lidem bez domova, pro něž zří-
dila i  ordinaci praktického lékaře. Jejím 
významným počinem a  přínosem městu 
je rozvoj pečovatelské a  ošetřovatelské 
služby v Olomouci i na venkově.

Cena města Olomouce za rok 2018 
– Věda a výzkum

prof. 
MUDr. 
František 
Kopřiva, 
Ph.D.

Profesor Dětské klini-
ky LF UP v Olomouci, 
klinický imunolog 
a  pneumolog, od-

borný spisovatel. Patří mu velká zásluha na 
současném rozvoji pediatrie v  Olomouci, 
především v  oblasti dětské pneumologie. 
Je jedním z  osobností, které se zasadi-
ly o  současnou evropskou úroveň a  po-
dobu Dětské kliniky Fakultní nemocnice 
v Olomouci.

Cena města Olomouce za rok 2018 
– Kultura

Oldřich 
Schnabl 

Olomoucký výtvar-
ník, grafik  a  designér, 
člen Unie výtvarných 
umělců Olomouc-
ka, Unie výtvarných 
umělců České repub-
liky a Klubu konkretis-

tů KK3 v Hradci Králové. Je předsedou Unie 
výtvarných umělců Olomoucka a  z  jeho 
iniciativy vzniklo každoroční setkání uměl-
ců všech múz Muzyálles. Originální tvůrčí 
koncepce Oldřicha Schnabla je významným 
přínosem pro současný vývoj nových vý-
tvarných technik.

Cena města Olomouce za rok 2018  
– Sport

Mgr. Jiří Teplý 

Sportovec, trenér pr-
voligových olomouc-
kých volejbalistek UP, 
místopředseda klubu 
VK UP, podnikatel. 
Bezmála 30 let působí 
ve Volejbalovém klu-
bu Univerzity Palacké-

ho Olomouc, kde jeho svěřenkyně dosahují 
výborných výsledků. V roce 2018 volejbalist-
ky vyhrály v jedné z hlavních kategorií anke-
ty Nejlepší sportovec Olomoucka a zároveň 
se Jiří Teplý stal trenérem roku.

Cena za počin roku 2018 – restaurování 
a obnovu sálu Komenium

Mgr. Radomír 
Surma 

Akademický malíř 
a  přední olomoucký 
restaurátor. Během 
dvou a  půl roku re-
staurátorský tým pod 
vedením Radomíra 
Surmy restauroval 

strop, stěny i podlahu sálu Komenium. Díky 
mimořádně náročné a citlivé práci byl cenný 
freskový sál uveden do stavu, který důstoj-
ně navazuje na původní význam a  podobu 
prostoru. 

Už dvaadvacet let se pravidelně se-
tkáváme a připomínáme si, že v našem 
městě žije mnoho osobností, které svou 
prací, odvahou, obětavostí či nápaditos-
tí výrazně obohacují životy ostatních ve 
svém okolí. 

Ceny města jsou příležitostí uvědomit 
si, že naše město je domovem řady skuteč-
ných a nefalšovaných celebrit, bez jejichž 
přínosu by byla společnost podstatně 
chudší. Mistři svého řemesla, profesioná-
lové každým coulem, talentovaní géniové 

i hrdinové, ti všichni v Olomouci žijí a já 
jsem rád, že je můžeme takto oficiál- 
ně jednou za rok vyzdvihnout a veřejně 
jim poděkovat.

 Miroslav Žbánek, 

 primátor statutárního města Olomouce
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Dvě zahraniční skupiny studentů přijely koncem března do 
Olomouce. Jedna z polského města Grudziadz a druhá přiletěla 
ze sicilského městečka Nicosia. Obě výpravy přijely, aby strávily 
sedm dnů na střední zdravotnické škole v Olomouci. Studenti 
a učitelé všech tří středních škol jsou zapojeni do projektu Eras-
mus+ s názvem Vzorec dlouhověkosti. Tento název naznačuje 
náplň projektu a tím je zdravý životní styl vedoucí k dlouhému 
věku.

Setkání v Olomouci bylo v pořadí třetím a posledním setká-
ním, ve kterém se studenti seznamovali se zásadami zdravého 
stravování, s nutností fyzického pohybu a mentálního odpo-
činku. V učebnách zdravotnické školy proběhly workshopy, ve 
kterých si studenti i učitelé vyzkoušeli uvařit zdravou svačinku, 
zkusit si spočítat BMI nebo zpracovat téma různých onemocně-
ní a jejich příčin. 

Hosté z obou zemí spolu s jejich hostiteli zavítali na hrad 
Bouzov a okusili vynikající čokoládu v soukromé čokoládovně 
v Troubelicích. Šli si také zasportovat do sportovního centra 
a zacvičili si jógu. Téma zdravého životního stylu bylo primár-
ním účelem celého projektu, ale druhým a neméně významným 
cílem těchto projektů je poznávat nové kultury, nové země, po-
znávat jiné odlišné způsoby života, a tím se naučit respektovat 
jiné kultury a jiné způsoby života. 

 Vratislava Mikulíková, SZŠ Olomouc (red. upraveno)

Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc upevni-
la svoje místo v oblasti hudebního vzdělávání. Součástí školy je 
také pěvecký sbor Campanella, který se začátkem května zú-
častnil Celostátní soutěžní přehlídky pěveckých sborů základ-
ních uměleckých škol. Po předchozím vítězství v krajském kole 
ohodnotila perfektní pěvecký výkon sboru porota zlatým oce-
něním. Campanella nejenže na soutěži v Litomyšli prezentovala 
skvěle svoji práci, ale především reprezentovala město Olomouc 
a Olomoucký kraj a zařadila se mezi špičkové pěvecké sbory 
v České republice.  Foto | archiv ZUŠ Campanella

Zdravka hostila žáky 
a učitele z Polska a Sicílie

Olomoucký pěvecký sbor  
je nejlepší v republice
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Dětský den a fotbalový turnaj základních škol  
v parku Malého prince
V neděli 16. června od 13:00 připravuje 
komise městské části v parku Malého 
prince pro děti a jejich rodiče zábavné 
odpoledne plné soutěží a netradičních 
aktivit. Vedle zorbingového souboje 
a možného dobývání skákacího hradu si 
děti budou moci na obličej nechat vedle 
tygříků, motýlků a dalších rozkošných 
zvířátek namalovat bojové indiánské 
symboly a vyrazit vstříc nástrahám 
čekajícím na jednotlivých soutěžních 
stanovištích. 

Pro rodiče bude připravena čerstvě 
vytištěná a aktualizovaná publikace „Ta-
bulový Vrch v proměnách času“, která 
představuje souhrn historických událostí 
a fotografií naší městské části. Zároveň 
bude příležitost prodiskutovat s přítom-
nými náměstky primátora Martinem 
Majorem, Markétou Záleskou nebo před-
sedou městské části Josefem Kaštilem 
investiční plány města, projekty, jak zlep-
šit parkování, dopravu a další záležitosti 
spojené s rozvojem Tabulového Vrchu.

Součástí dne bude také již tradiční fot-
balový turnaj zdejších základních škol, 

jejichž ředitelé přišli fandit svým týmům 
vloni a letos tomu nebude jinak. 

„Pro všechny, kteří přijdou, máme 
připravený nějaký dáreček, ať sladký, 

kterým odměníme přímo na místě, tak 
věcný, aby nikdo neodešel s prázdnou,“ 
uvedl předseda komise městské části Jo-
sef Kaštil.   red

Školáci ztvárňovali bezpečnost 

Na tři sta žáků a dětí z pětadvaceti olomouckých mateřských 
a základních škol se zúčastnilo už 14. ročníku Výtvarné soutěže 
Bezpečná Olomouc, kterou pořádá Nadace Bezpečná Olomouc 
ve spolupráci se ZŠ Komenium. Protože Nadace slaví letos své 
25. výročí a Dopravní podnik města Olomouce slaví dokonce již 
120. výročí vzniku, tvořily žáci tentokrát výtvarná díla na téma 
„Jak se správně chovat ve veřejné dopravě“. Při této činnosti, která 
probíhala nejčastěji v hodinách výtvarné výchovy, mohli pedago-
gové hovořit s žáky též o problematice bezpečnosti a čerpat z jejich 
vlastních zážitků, představivosti a motivovat je ke kresbě a malbě 
na toto téma. Nad letošním ročníkem převzal záštitu náměstek 
primátora Martin Major, který má dopravu ve své gesci.  red

Výtvarná soutěž byla završena 23. května vernisáží ve freskovém sále základní školy Komenium. Děti získaly diplomy, 
čestná uznání a knižní i výtvarné odměny za nejlepší díla.  Foto | archiv NBO
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AMBULANCE ALERGOLOGIE A KLINICKÉ 
IMUNOLOGIE

MUDr. Pavlína Kazinotová s.r.o.

Nově otevřeno. Přijímáme nové pacienty!
Ordinační doba: 

Pondělí 8.00–12.00, 13.00–17.00 hodin
Pátek 8.00–12.00 hodin

KRÁTKÉ OBJEDNACÍ LHŮTY!
Máme smlouvy s těmito pojišťovnami: 111 – VZP,  205 – ČPZP, 207 – OZP, 213 – RBP

Klienti těchto pojišťoven mají u nás vyšetření a ošetření plně hrazeno zdravotními pojišťovnami.

Rokycanova 796/1G, 779 00 Olomouc, Nové Sady
TEL.: 608 708 778 | E-MAIL: info@alergologie-olomouc.cz

www.alergologie-olomouc.cz
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Táta má svátek!
Den otců je svátek na počest otců, 
oslavující otcovství, vztah otce k dítěti 
a roli otců ve společnosti. V mnoha zemích 
včetně České republiky se slaví třetí neděli 
v červnu.

Tradici oslavy otců založila Američan-
ka Sonora Doddová, která chtěla ocenit 
úsilí, s nímž se o ni a další čtyři sourozen-
ce staral její ovdovělý tatínek. První osla-
va Dne otců se konala v americkém státě 
Washington 19. června 1910, v den naro-
zenin Sonořina otce. Byla spíše soukro-
má, popularita svátku ale rychle rostla. 
V roce 1966 se díky prezidentovi Lyndonu 
Johnsonovi stala třetí červnová neděle 
oficiálně Dnem otců. U nás se tento svá-
tek slaví od roku 2007. Probíhají různé 
jednorázové akce, semináře a workshopy, 
výstavy, tátafesty apod. V kalendářích 
však Den otců uveden nebývá.

„Tátové hrají v našich životech často 
velkou a důležitou roli. Každý z nás ví sám 
nejlíp, co právě pro něj otec znamená, co 
ho naučil, co mu předal do života, čeho si 
na něm váží, proč jej obdivuje. V Rodin-
ném centrum Provázek si připomínáme 
Den otců už mnoho let. Děti s pomocí ma-
minek vyrábí přáníčko pro tatínka, navr-
hujeme rodičům, aby kontaktovali svého 

otce a poděkovali mu za to, co pro ně udě-
lal,“ uvedla Magda Mečkovská z Rodin-
ného centra Provázek. Také během roku 
připravují pro táty různé aktivity. „Něko-
likrát za rok otvíráme sobotní Tátahernu, 
kde si mohou děti se svým tátou pohrát 
s Montessori hračkami, nabízíme pro táty 
různé semináře, výstavu obrazků – Co 
dělám rád s tátou. Těší nás, že na akce, 
jako je například karneval, Mikuláš nebo 
oslava narozenin naší organizace, přijde 
celá rodina – táta, máma a děti. A právě 
na nich je vidět, jak jsou v tu chvíli spoko-
jené,“ dodává Mečkovská.  red

Charita rozšiřuje domácí 
hospicovou péči 

Charita Olomouc rozvíjí specializova-
nou hospicovou péči na území celého Olo-
mouckého kraje ve spolupráci s místními 
charitami a Hospicem na Sv. Kopečku. 
Mobilní hospicová péče je poskytová-
na pod vedením paliativního lékaře a ve 
spolupráci s dalšími odborníky. Péče je 
určena pro pacienty v terminálním stá-
diu, kteří potřebují léčbu bolesti a dalších 
symptomů spojených s vážným nevylé-
čitelným onemocněním a přitom si přejí 
zůstat ve svém přirozeném prostředí. 

Charita Olomouc už 27 let poskytuje 
odbornou zdravotní péči nemocným v do-
mácím prostředí a doprovází své klien- 
ty v nemoci, stáří a umírání. „Zajištění 
a provoz služby mobilního hospice je po 
odborné, profesní i finanční stránce ná-
ročnou záležitostí, ale pro nás je důležité 
tuto službu, která vychází z kořenů a pra-
xe samotné církve, poskytovat jako jed-
nu z prioritních charitních služeb. Péče 
o umírající je součástí identity Charity,“ 
vysvětluje ředitel Charity Olomouc Petr 
Prinz.  Pro zajištění specializované hospi-
cové péče rozčlenila Charita území kraje 
na 3 oblasti s centrálními pracovišti: Olo-
mouc, Zábřeh a Jeseník.  red

www.olomouc.charita.cz 

Více informací o programu a registrace na turnaje na: www.beagamefest.cz    

BEA campus 
Olomouc

První ročník olomouckého festivalu počítačových 
her, herních zařízení a digitálního vzdělávání.
Dva dny plné her, prezentací, přednášek 
a workshopů na témata, které hýbou dnešním 
virtuálním světem.
Bohatý program včetně soutěží, VR techniky 
a herních konzolí.

14. ČERVNA
14.00–21.00

15. ČERVNA
9.00–17.00
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Senioři vlastní sbírkou pomáhají olomoucké zoo

Zoologická zahrada na Svatém Kopečku se 
stále vzpamatovává z větrné pohromy, která 
zpustošila část jejího areálu. Jeho obnova 
je finančně, pracovně i časově náročná. 
Brzy po kalamitě umožnila zoo přispět na 
obnovu areálu a uvítala solidaritu veřejnosti, 
která poskytla materiální, fyzickou i finanční 
pomoc. Lidé z celé republiky reagovali na 
zprávy o tom, jak jsou určité části jejich 
oblíbené zoo poničeny.

Doposud bylo možné podpořit zoo for-
mou adopce některého ze zvířat, na konci 
března byly aktivovány také dárcovské 
SMS neboli DMS. Vlastní sbírku založili 
pro zoo i olomoučtí senioři. „Hlavní vlna 
solidarity pominula, ale zoo stále potře-
buje a bude potřebovat prostředky pro 
obnovu, aby se opět stala místem, kam 
si rádi zajdeme na procházku v příjem-
ném prostředí,“ vysvětluje důvod Zdi-
slav Doleček z odboru sociálních věcí 

olomouckého magistrátu, proč se klub 
seniorů města Olomouce v Nedvězí roz-
hodl, že zorganizuje společnou sbírku na 
obnovu lesa v areálu zoo. „Náš odbor so-
ciálních věcí tento nápad uvítal a oslovil 
i ostatní kluby, z nichž většina tuto mož-
nost s nadšením přivítala,“ doplnila ná-
městkyně primátora Eva Kolářová, která 
má odbor sociálních věcí na starost. 

Senioři se předháněli ve výši příspěvku
„Do zapečetěné schránky postupně 

putovaly finanční prostředky z různých 
klubů, jmenovitě a sestupně od nejvyšší 
částky to byl olomoucký klub z Chomou-
tova, Nedvězí, Lazců, Tererova náměstí, 
Topolan, I. P. Pavlova, Řepčína, Polské, 
ke které se připojila skupina Polská – 
Slunečnice, dále kluby z Přichystalové, 
Peškové, Lošova, U Hradeb, Karafiátové, 
Holice, Slavonína, Jiráskové a Fischero-
vé,“ vyjmenovává Zdislav Doleček kluby, 

které se zapojily do výzvy a přispěly a do-
dává: „Sami jsme chtěli jít příkladem, tak 
se i naše oddělení zapojilo a také přispělo 
nemalou částkou, všem, kteří se do ta-
kových výzev zapojují, patří veliký dík.“ 
Celková vybraná částka je téměř 20 tisíc 
korun, a to senioři přispívají i nadále for-
mou dárcovských SMS.

Vedení zoo tuto iniciativu vítá. „Jsme 
dojati, vděčni a rádi, že se senioři zapojili 
do výzvy odboru sociálních věcí, naše zoo 
se zdaleka nevypořádala s následky pří-
rodní katastrofy a každá pomoc je vítá-
na,“ přiznává ředitel zoo Radomír Habáň. 
Na obnovu zoo po větrné smršti přispěla 
i řada soukromých dárců a různých firem 
nejen z Olomouce. „Zoologická zahrada 
stále potřebuje pomoc, kterou můžete vy-
jádřit nejen adopcí zvířete a vaší návště-
vou, ale třeba i poskytnutím finančního 
daru nebo zasláním dárcovské SMS,“ do-
dal ředitel Habáň.  red

Vichřice Eberhard byla největší katastrofou, jaké musela olomoucká zoologická zahrada od svého vzniku v roce 1956 čelit. Vedení města se přímo v zoo zajímalo, jak může zahradě pomoci. Foto | BM
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OLsen, novinka odboru  
sociálních věcí pro seniory

Děti přinášejí radost

Jednička
v Olomouci

5 x 
 v Olomouci

OC Olympia • Galerie Šantovka
OC Bělidla • Galerie Moritz • OC City
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Nové poradenské místo pro seniory pod 
názvem OLsen, chystá Odbor sociálních 
věcí Magistrátu města Olomouce 
v městském klubu volnočasových aktivit 
Javoříčská 2, Olomouc. 

„Jedná se o novinku, kterou jsme vy-
mysleli jako jednu ze vstřícných věcí pro 
seniory v rámci konceptu obec přátelská 
seniorům a která je součástí programo-
vého prohlášení Rady města Olomouce,“ 
vysvětlila náměstkyně primátora Eva 
Kolářová. Zkratka OLsen je název po-
radenského místa, které znamená Olo-
mouc seniorům.

„Každý pátek v době od 9 do 12 hod. 
zde bude k dispozici zaměstnanec od-
boru sociálních věcí, popř. poradenská 
služba Sdružení obrany spotřebitelů. 
Senioři si tak budou moci chodit pro 
informace zde do centra města a věří-
me, že to pro ně může být komfortněj-
ší. Součástí vybavení pro službu se- 
niorům bude PC s připojením na inter-
net, toaleta, možnost dát si kávu nebo 
čaj, popř. přijít na přednášku, škole-
ní, vzdělávání apod., vše podle zájmu 

seniorů. Po nějaké době provedeme vy-
hodnocení a uvidíme, jakou nabídku zde 
senioři budou v páteční dopoledne mít 
a jak bude místo fungovat. Rádi bychom, 
aby místo sloužilo také pro výdej karty 
Senior Pas,“ vysvětluje konkrétní podo-
bu vedoucí odboru Michal Majer.

Otevření OLsena a bližší představení 
toho, jak bude fungovat, je naplánováno 
na 13. června v 11:00. Pokud se budete 
chtít otevření zúčastnit, přihlaste se, 
prosím, na e-mailové adrese richard.
schwarz@olomouc.eu, kapacita míst-
nosti je omezena.  red

Kroužek „Pohádková muzika“ funguje 
na naší škole ZŠ Nedvědova v Olomouci 
již 5 let. Scházíme se 1x týdně na 2 hodi-
ny. V kroužku působí děti z různých tříd 
1. stupně, které baví zpívat a hrát divadlo. 
Počet dětí je různý, mezi 20 až 30 každým 
rokem. Kroužek vedou paní učitelky Si-
mona Stejskalová a Táňa Kaštilová. 

Na programu máme známé zhudeb-
něné pohádky. Již jsme secvičili pohád-
ky „O Červené Karkulce“, „O Šípkové 
Růžence“, „O Budulínkovi“, „O dvanácti 
měsíčkách“, „Princové jsou na draka“ 
a „Ať žijí du-
chové“. S těmito 
pohádkami pak 
vystupujeme na 
různých akcích 
a děláme ra-
dost jak malým, 
tak i starším 
divákům.

Každý rok v květnu navštěvujeme 
s dětmi ZŠ při FNOL, olomouckou rad-
nici, kde se pravidelně koná odpoledne 
pro jubilanty, dále pak domov pro senio-
ry ve Slavoníně a ve Chválkovicích, dět-
ský stacionář „Ostrůvek“, mateřské školy 
a v zimě jsme již podruhé vystupovali na 
adventním odpoledni v OC Šantovka. 

 Simona Stejskalová, ZŠ Nedvědova, Olomouc

Otevření OLsena 
a bližší představení 

toho, jak bude 
fungovat, je 

naplánováno na 
13. června v 11:00.
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Mladí hudebníci mají zlato 
z festivalu v belgickém Peltu

30členný mládežnický soubor příč-
ných fléten, harf a bicích Flauto Armoni-
co z olomoucké ZUŠ Žerotín si z belgic-
kého Peltu, sídla největšího evropského 
hudebního festivalu dětí a mládeže, do-
vezl prestižní první cenu ve své kategorii. 

Díky kvalitnímu repertoáru a per-
fektnímu provedení si pod uměleckým 
vedením Jany Kropáčkové a Šárky Bi-
lanové mladí umělci od 10 do 18 let vy-
sloužili vysoké ocenění mezinárodní 
poroty. „Porota chválila zvukovou barvu 

našeho orchestru, ocenila ale také sehra-
nost souboru navzdory věkovému rozpětí 
jednotlivých hudebníků. Soubor tvořený 
22 příčnými flétnami, 3 harfami a 3 hráči 
na bicí je v Evropě stále raritou,“ uvedla 
šéfdirigentka souboru Jana Kropáčková.   

Flauto Armonico hraje při ZUŠ Žerotín 
od roku 2014. Do jejich repertáru patří 
kromě klasické vážné hudby také popu-
lární písničky, filmové melodie a hra-
jí i skladby z dílny pedagogů umělecké  
školy.  red 

Férová snídaně  
na podporu pěstitelů

www.zssvatoplukova.cz 

Na více než 190 místech po celé České 
republice se v sobotu 11. května uskutečnil 
piknik na podporu fairtradových, ale i lo-
kálních pěstitelů. Lidé společnou snídaní 
z fairtradových nebo lokálních surovin 
dali najevo zájem o životy lidí, kteří pěstují 
naše potraviny, a solidaritu s nimi. Přidala 
se i Olomouc, kde akce proběhla v areálu 
ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11. Sešlo 
se na ní přes 60 lidí. Happening s názvem 
Férová snídaně proběhl letos v organizaci 
týmu žáků ve spolupráci s organizací Člo-
věk v tísni, v rámci mezinárodního projek-
tu Světová škola. Akce se koná vždy dru-
hou květnovou sobotu na Světový den pro 
fair trade.  red

Férová snídaně je největší akcí na podporu fair trade v České republice. Účastníci akce 
dávají symbolicky najevo, že jim není lhostejné, kdo a za jakých podmínek vypěstoval 
naše potraviny a suroviny pro jejich výrobu.  Foto | archiv ZŠ Svatoplukova

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
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ROSKA FEST MĚSTEČKO TRNÁVKA
15. 6. 2019 v 18.00 hodin
Benefiční festival na podporu lidem s roztroušenou sklerózou. 
Zahrají kapely: PRYOR, SUPYY ČASU A HARD.
Rožněné prase a občerstvení zajištěno. Vstupné 100 Kč. 
Akce se koná na fotbalovém hřišti v Městečku Trnávka. 
Těšíme se na vás, přijďte nás podpořit. 
 Roska Olomouc



Příští vydání Olomouckých listů
Uzávěrka   17. 6. 2019

Distribuce   1. 7. 2019
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SAMOSBĚR JAHOD
OLOMOUC  SLAVONÍN  -  UL.ZOLOVA

Přijďte si natrhat jahod kolik unesete!

OTEVŘENO DENNĚ 10:00 - 18:00

Více na   WWW.JAHODARNY.CZ    tel.602571516

22- 50 000m   jahod pěstovaných na slámě
- 10 nejsladších a největších odrůd
- atraktivní cena
- parkoviště   
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ZA HODINU 
NEKOUŘÍTE

VYSOCE ÚČINNÁ METODA ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

www.biorezonanceolomouc.cz
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Atletická sezona  
v plném proudu
Olomoučtí junioři a dorost zahájili 
atletickou sezonu výbornými výkony na 
soutěžích družstev a už v 1. kole zdatně 
vykročili za celkovým medailovým 
umístěním na mistrovství České republiky.

Po tradiční Velké ceně města Olo-
mouce, kde i letos padaly limity na ev-
ropské šampionáty, připravuje Atletic-
ký klub Olomouc další velkou sportovní 
událost. 

Pod záštitou primátora statutární-
ho města Olomouce Miroslava Žbánka 
proběhne v červnu mistrovství České 
republiky juniorů, juniorek, doros-
tenců a dorostenek na dráze. Akce se 
bude konat na nově zrekonstruovaném 
stadionu s nejmodernějším vybavením 
a v průběhu tří závodních dnů zavítá do 
Olomouce téměř tisíc mladých talentů 
z celé České republiky. Mezi medailové 
adepty patří i olomoucká sprinterská 
naděje Eva Kubíčková, loňský stříbrný 
medailista ve vrhu koulí Jakub Héža, 
vytrvalec Michal Hroch, sprinter Voj-
těch Horák a všestranný vícebojař Jo-
náš Pospíšil.  red
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RADY OLOMOUČANŮM

Zabezpečení domů a bytů před odjezdem na letní dovolenou 

Před odjezdem na dovolenou je nutné myslet i na řádné zabezpečení domů a bytů. Stejnou péči, kterou věnujeme výběru dovole-
né, bychom měli věnovat i zabezpečení našeho bytu či domu, aby nás po návratu nečekalo nemilé překvapení.  Proto všem, kteří 
se chystají v následujícím prázdninovém období odjet za odpočinkem, připomínáme několik důležitých rad.
• na svůj odjezd neupozorňujte zbytečně předem, zejména na sociálních sítích
• cenné věci ukládejte do bezpečnostního trezoru, nejlépe pevně zabudovaného ve zdi
• dbejte na řádné zabezpečení bytu, tzn. kvalitní dveře a bezpečnostní zámky
• na vizitce mějte pouze rodinné příjmení v množném čísle, počet osob a případné tituly pachatele jenom 

přitahují
• nenechávejte zatažené závěsy či žaluzie
• požádejte někoho známého, aby vám chodil byt pravidelně kontrolovat a vybírat poštovní schránku
• pořiďte si fotodokumentaci všech cenných věcí v bytě, včetně jejich výrobních čísel
• pokud je to ve vašich možnostech, vytvořte zdání, že je v bytě přítomna nějaká osoba. K tomu se dá vy-

užít elektronické spínací zařízení, které lze nastavit tak, že se v určitém čase rozsvítí světla, zapne televize 
apod.  www.mp–olomouc.cz

Soutěž o příruční lékárničku
Víte že, sloupy veřejného osvětlení v Olomouci jsou označeny 
štítkem žluté barvy s číslem a QR kódem, které určují přesnou 
polohu sloupu a slouží jako „bod záchrany“ (Emergency point)? 

Takové označení sloupů je velkým přínosem pro přesnou orien- 
taci záchranářů při řešení mimořádné události. Znamenají tak 
velkou pomoc i pro osoby v tísni. Nahlášením čísla bodu záchra-
ny, které je v blízkosti špatně orientované osoby, lze velmi rychle 
určit místo, kde se taková osoba nachází.

Přesná poloha každého označeného sloupu je zaevidována 
v mapových podkladech dostupných na www.olomouc.eu por-
tál „Ochrana obyvatel“ http://ochranaobyvatel.olomouc.eu/
uvod/mapy/mapa-poulicni-osvetleni.

Pracovníci Technických služeb města Olomouce označili štít-
kem celkem 8793 sloupů. Dobrovolní hasiči vylepili na sloupy 
2538 štítků v místních částech Radíkov, Černovír, Droždín, Ho-
lice, Chomoutov, Chválkovice, Lošov, Nemilany, Nedvězí, Svatý 
Kopeček a Topolany. Na projektu se podílí i komise městských 
částí a celkově jej zaštiťuje odbor ochrany magistrátu.

Jste připraveni na situaci  
přivolání rychlé pomoci?

Pokud se stanete svědkem nebo 
účastníkem nehody a budete po-
třebovat rychlou pomoc, vytočte 
a volejte na linku tísňového volání 
112 nebo přímo záchranáře – 155 
záchranka, 150 hasiči, 158 policie. 

Při volání rychlé záchranné  
služby zachovejte klid a rozvahu:
1. Sdělte, co se přesně stalo, a počet zraněných, kteří potřebují 

pomoc!
2. Uveďte místo, kde k události došlo!
3.  Upřesněte místo události, pokud voláte z Olomouce a je 

poblíž místa označený sloup veřejného osvětlení, uveďte číslo 
bodu záchrany (na žlutém štítku sloupu veřejného osvětlení).

4.  Sdělte dispečerovi jméno a číslo svého telefonu.

Odbor ochrany Magistrátu města Olomouce pro vás připravil soutěž o příruční lékárničku, která je ideálním pomocníkem při podání první pomoci na cestách 
přírodou nebo rodinných výletech. Správnou tajenku zasílejte do 13. června 2019 na adresu Magistrát města Olomouce, odbor ochrany, Palackého 14, 779 11 
Olomouc a obálku označte heslem „SOUTĚŽ“ nebo e-mailem na mmol.ochr@olomouc.eu. Nezapomeňte připsat své jméno, příjmení, adresu bydliště a telefon-
ní číslo. Tři vylosované soutěžící budeme kontaktovat a výherci své ceny převezmou z rukou náměstka primátora Martina Majora. 
Zpracování osobních údajů potřebných pro administraci soutěže se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
(GDPR). Správce osobních údajů: statutární město Olomouc, IČO: 00299308, se sídlem Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc. Pověřenec pro ochranu osob-
ních údajů: Mgr. Adam Štěpánek, tel.: +420 588 488 268, e-mail: podatelna@olomouc.eu. Účel zpracování: administrace soutěžní odpovědi za účelem slosování 
a kontaktování výherce. Právní základ zpracování: plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

SOUTĚŽ O PŘÍRUČNÍ LÉKÁRNIČKU

Přístroj  na obnovu správné činnosti srdce
Pruh látky ke krytí ran nebo k fixaci kloubů a dalších částí těla
Stav bělosti
Ztráta vědomí
Resuscitace
Respirace
Oběhová soustava
Koho voláte na linku 155
Umělá masáž srdce Stlačování…..
Zajištění průchodnosti dýchacích cest Záklon…
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Cenová mapa Olomouce v mobilu,
aneb k čemu jsou “otevřená data”

28. 2. 2019 byly v Olomouci přepsány dějiny. Může za to Ing. Kamila Šindelářová 
z odboru dopravy a územního rozvoje. Díky paní Šindelářové byla totiž zveřejně-
na patrně první otevřená data v historii Olomouce. Šlo o datovou sadu k cenové 
mapě na rok 2019 a naleznete ji v různých formátech na webu města.
Na tomto příkladu lze dobře ilustrovat užitečnost tzv. otevřených dat. Díky ce-
nové mapě lze snadno zjistit aktuální tržní ceny olomouckých nemovitostí nebo 
sledovat jejich vývoj. Cenové mapy pro Olomouc zpracovává soukromá firma, 
která je již od roku 2006 každoročně zveřejňuje na poměrně zastaralém a obtížně 
zapamatovatelném webu http://apps.hfbiz.cz/apps/olomouc/cm/ 
Podkladová data ale doposud po firmě nikdo nepožadoval, takže je měla výhrad-
ně pro sebe. Tedy až do doby, než si je vyžádala na základě našeho podnětu právě 
paní Šindelářová.
Nyní jsou (alespoň ta z roku 2019) k dispozici všem. Tedy hlavně vývojářům, jako je 
Stanislav Šumbera, autor webu ikatastr.cz, na kterého jsme se obrátili s dotazem, 
zda by cenovou mapu mohl na webu zobrazit. To se i obratem stalo, a tak vedle 
již zveřejněných zátopových oblastí nebo věcných břemen přibyla na ikatastr.cz 
od března pro Olomouc nová vrstva v podobě cenové mapy. Kromě Olomouce 
cenovou mapu v otevřeném formátu zveřejňuje také Praha a Ostrava.
Ikatastr je aplikace vytvořená více méně jako koníček jednoho nadšence. Mohla 
vzniknout jen proto, že jsou k dispozici otevřená data katastru nemovitostí. Další 
otevřené datové sady lze takto doplňovat v podobě nových mapových vrstev 
užitečných pro veřejnost. Mimochodem, ikatastr funguje skvěle i na mobilu.
Zveřejňování otevřených dat bude jednou z priorit v nově připravované strategii 
pro Chytrou Olomouc. Co všechno lze s otevřenými daty dělat se můžete pře-
svědčit např. na webu data.brno.cz.  
  Marek Zelenka  

 Piráti a Starostové 

NÁZORY ZASTUPITELŮ

Datum: 22. 6. 2019
Místo: areál ZŠ Holice
Program:
13.20: Slavnostní průvod s kape-
lou a zahájení oslav – začátek  
ulice Hamerská (f.Sekne)
14.00: Výstava historické i sou-
časné techniky jednotek města 
Olomouce
◾ Dětský doprovodný program, 
DJ Petut a soutěže pro dospělé 
o ceny  
◾ Ukázka požárního zásahu  
a první pomoci s AED 
◾ Vystoupení mažoretek  
– Hvězdičky Lošov
16.00: Eši band
19.30: Vystoupení Bílý jeřáb – Tai-chi Holice
20.00: Skupina Roxy (24:00)

K jídlu opékané sele, kýta a dobroty z udírny
Na Vaší účast se budou těšit členové SDH Olomouc – Holice
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SUDOKU PRO ZÁBAVU

KŘÍŽOVKA O CENY

JANA JURÁKOVÁ   
Telefon: 773 617 353, e-mail: jurakova@regvyd.cz

MARGITA ŠUTOVSKÁ 
Telefon: 604 447 457, e-mail: sutovska@regvyd.cz

ANNA BAŽANTOVÁ  
Telefon: 774 411 168, e-mail: bazantova@regvyd.cz

MICHAL NOVÁK   
Telefon: 739 724 774, e-mail: novak@regvyd.cz

Uzávěrka 17. 6. 2019, distribuce 1. 7. 2019.

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

NAPIŠTE NÁM

INZERTNÍ MANAŽEŘI

V tajence najdete část citátu fyzika Alberta Einsteina:  Pouze dvě věci jsou nekonečné. (tajenka). U té první si tím však nejsem tak jist. 

Tajenku křížovky zasílejte do 17. 6. 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: Schopnost být přítelem
Vylosovaným výhercem je: Ludmila Směšná z Velké Bystřice

Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a adresa), a to ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 
27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících s vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto 
údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.
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Vážení čtenáři, tato strana vám dává možnost stát se „spolupracovníky“ redakčního týmu a podílet se na obrazové podobě Olomouckých listů. Zachyťte objektivem vašeho foto- 
aparátu 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 Olomou-
ce. 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 21. června. Do předmětu elektronické zprávy uveďte „Objektivem čtenáře“. Všem, kdo nám už fotografie zaslali, 
děkujeme! Nejvíce nás tento měsíc zaujaly následující snímky: 

OBJEKTIVEM ČTENÁŘE

Snímek z oslav Dne osvobození v Čechových sadech zaslal Jan Osyka

   ŠKODA RAPID 
ZA CENU ŠKODA FABIA 
  Se zavazadlovým prostorem ŠKODA OCTAVIA

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA RAPID: 4,7-4,8 l/100 km, 106–1110 g/km

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

Nabídka vozů ihned k odběru POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

již od Kč247 900

Inzerce Rapid 188x130 AutoHegr.indd   1 23.05.19   15:44
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Fotografii zajímavého srovnání aktuálního stavu Horního náměstí s jeho podobou v roce 1954 zaslala Tereza Rýznarová

Hlavní expozice výstavy jarní etapy Flora 2019 zaujala i našeho čtenáře Adolfa Utěšeného *z
as
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INZERCE

Podmínky a více informací na www.fokusoptik.cz

Navštivte naše pobočky v Olomouci: 
     FOKUS optik a.s., Denisova 10, 772 00
     FOKUS optik a.s., Horní náměstí 1, 772 00
  

Fokus-2019-Kampan-04-inzerce-Zpravodaj-Olomouc.listy-188x130mm-adresa-TISK.pdf   1   17.05.2019   12:12:50
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