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Nová hasičárna ve  
Chválkovicích už slouží SDH 
 4

Most přes Moravu u Bristolu 
už má jasné obrysy
    6

Olomoucké listy
MĚSÍČNÍK OBČANŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE

Město čekají o prázdninách 
uzavírky a výluky tramvají
    13

O prázdninách se ve městě 
nudit nebudete

Foto | m-Ark
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ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Škola pracovní dny soboty, neděle a svátky

ZŠ Demlova 9:00–20:00   9:00–20:00

ZŠ Helsinská 9:00–20:00   9:00–20:00

ZŠ Heyrovského 9:00–20:00   9:00–20:00

ZŠ Holečkova 9:00–20:00   9:00–20:00

ZŠ Holice 9:00–20:00   9:00–20:00

ZŠ Mozartova 9:00–20:00   9:00–20:00

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

ZŠ Rožňavská 9:00–20:00  9:00–20:00

ZŠ Spojenců 9:00–20:00   9:00–20:00

ZŠ Svatoplukova 9:00–20:00   9:00–20:00

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

ZŠ Zeyerova 9:00–20:00   9:00–20:00

ZŠ Řezníčkova 9:00–20:00   9:00–20:00

ZŠ Nedvědova 9:00–19:00   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 9:00–19:00 9:00–19:00

MŠ Svatoplukova 9:00–19:00 9:00–19:00

ZŠ Řezníčkova 9:00–20:00 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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Pronájem bývalé vinárny – Horní náměstí

HLEDÁME 
PRÁVĚ VÁS

Zašlete životopis 
na e-mailovou adresu:  
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz

...komunikativní, kreativní  
a pracovité lidi, se zájmem o média

Regionální vydavatelství s.r.o. 
rozšiřuje svou působnost a hledá...

Statutární město Olomouc nabízí k pronájmu prostor slou-
žící podnikání o výměře 13,30 m2 v 1. NP a o výměře 271 m2 
v 1. PP budovy č. p. 424 bydlení, Horní náměstí č. o. 23, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 375/1 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Jedná se o prostor bývalé 
vinárny se vstupem z ul. Divadelní. Energetická náročnost bu-
dovy: D – méně úsporná. 
Žádost o nájem lze podat: 
• osobně na podatelně Magistrátu města Olomouce,  

Hynaisova 10, 779 00 Olomouc,
• písemně na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor 

majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc. 
Bližší informace k podání žádosti a průběhu jejího projed-

nání v orgánech statutárního města Olomouce poskytne Odbor 
majetkoprávní Magistrátu města Olomouce, odd. majetkových 
řízení, Bc. Kateřina Výskalová, DiS., tel. 588 488 278, 604 290 
164, e-mail: katerina.vyskalova@olomouc.eu. V případě zájmu 
o bližší informace k prostoru, popř. o jeho prohlídku se lze ob-
rátit na společnost Správa nemovitostí Olomouc, a.s., e-mail: 
info@sno.cz, tel. 585 238 143 nebo 585 238 144. 

Záměr pronajmout předmětný prostor je zveřejněn na úřední 
desce Magistrátu města Olomouce do 16. 8. 2019. 
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AKTUALITY
▪ Sochy obohacují veřejný prostor
▪ Kamiony ucpávají ulice města, radnice chce situaci řešit
▪ Most letos bude, začínají i další městské stavby
▪ Ministerstvo se inspiruje v Olomouci, jak se děti hýbou

TÉMA MĚSÍCE
▪ Dopravní podnik letos slaví 120. výročí
▪ Těší mě, že přibývá možností, jak strávit příjemně volný čas. Nuda v Olomouci nehrozí 
▪ Olomouc v létě nabízí spoustu aktivit pro všechny věkové kategorie

ANKETA
▪ Co vám v Olomouci přes léto chybí?

ROZVOJ MĚSTA
▪ Uzavírky v centru města omezí o prázdninách dopravu
▪ Žižkovo náměstí a Kosinova ulice se mohou v budoucnu změnit

KULTURA
▪ Shakespearovské léto opět obsadí parkán
▪ Moravské divadlo připravilo na prázdniny už tradiční festival
▪ Muzeum umění ukáže vzácné knihy i architekturu
▪ Také dospělí budou zachraňovat Středozemi

VOLNÝ ČAS
▪ Muzeum připomíná 150. výročí založení firmy Sigma
▪ Robot, exponát kůže nebo malé planetárium.

KOMUNITNÍ ŽIVOT
▪ Z primátorských dotací podpořili zastupitelé mobilní hospic a fakultní nemocnici
▪ Plníme dětem přání, zapojte se také
▪ V Olomouci funguje poradenské místo pro seniory
▪ Děti z DDM hovořily s astronautem ve vesmíru
▪ Když na začátku přichází konec

INFORMACE Z MĚSTA
▪ Vlastníci památek mají možnost žádat o dotaci na jejich obnovu

SPORT
▪ „Začíná nová éra,“ řekl po příchodu do Sigmy Látal
▪ Veslaři bodovali na Pražských primátorkách

NÁZORY ZASTUPITELŮ
▪ Svatopluk Binder, Marek Zelenka, Ivan Kosatík, Andrea Hanáčková

ZÁBAVA
▪ Křížovka o ceny, sudoku

OBJEKTIVEM ČTENÁŘE
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Milí Olomoučané,
jsou tady tolik očekávané prázdniny. 

Olomouc zažije každoroční odliv stu-
dentů a také mnozí z vás vyrazí za slun-
cem a létem někam ven. V ulicích i na 
zahrádkách bude více místa a Olomouc 
bude mít nádech letně komorní atmo-
sféry. Město má však i přes léto co na-
bídnout. 

Pokud budete chtít strávit horké 
letní dny u vody, můžete využít pla-
vecký stadion, aquapark nebo pří-
rodní koupání na Poděbradech.  Ale 
červenec, to je v Olomouci především 
baroko! Olomoucké barokní slavnosti 
na Konviktu mají v programu šest kva-
litních představení. K nim se letos vůbec 
poprvé přidá doprovodně také Barok 
Olomouc. Akce, která v pátky a jednu 
sobotu oživí podvečerní Horní náměs-
tí. Tři letní soirée to bude muzicírová-
ní, tanec, film i kratochvíle pro všechny. 
Atmosféru večerů totiž podtrhne kvě-
tinová výzdoba a nasvícení památek. 
O prázdninách se také znovu otevřou 
kostely s  průvodcovskou službou a pro 
ty, kdo raději vyrazí do zoologické zahra-
dy, nabízí zoo na Svatém Kopečku atrak-
tivní komentované krmení. A trochu 
netradičně se dá léto zažít i v doprav-
ním Centru Semafor, kde si navíc mů-
žete půjčit jízdní kolo, elektrokolo nebo 
koloběžku. No, a kdybyste i o prázdni-
nách zatoužili po vědění, nezapomeňte 
na Pevnost poznání. Má nové exponáty 
a taky planetárium.

Zkrátka, nemusíte nikam daleko, 
i v Olomouci budiž léto pochváleno!

Radka Štědrá 
tisková mluvčí

EDITORIAL
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Senioři nad 65 let jezdí 
olomouckou MHD zdarma

V olomoucké městské hromadné 
dopravě platí od 1. července nové 
tarify maximální ceny jízdného. 
Touto úpravou tak došlo k tomu, 
že senioři po dosažení věku 65 let 
mají přepravu v autobusech 
a tramvajích v rámci MHD 
zajištěnou zdarma.  

Senioři si nemusejí zařizovat žádné 
další průkazky, stačí se v případě 
kontroly prokázat osobním 
dokladem s fotografií, kterým 
doloží svůj věk. 

Schválení bezplatné přepravy 
se netýká důchodců do 65 let, 
kteří i nadále mají mít nárok na 
zlevněné 1denní až roční jízdné.
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Olomouc se podruhé letos zapojila do festivalu Sculpture line, který oživuje ulice města moderními sochařskými díly. Po loňské chobotnici, žraločí ploutvi a ponorce letos lidé 
najdou železnou nohu ve Smetanových sadech, hlavu na Dolním náměstí a na Horním náměstí sochu Euforie – která představuje něžnou symboliku nejbližšího spojení mezi 
ženou a dítětem. Na snímku při instalaci sochy autorka Veronika Psotková. Foto | BM

Sochy obohacují veřejný prostor

Náměstka Hekelu vystřídal 
Otakar Bačák

Chválkovičtí hasiči mají novou zbrojnici

Novým náměstkem primátora Olo-
mouce se stal na jednání zastupitelstva 
17. června Otakar Bačák za hnutí SpO-
Lečně. V pozici nového náměstka bude 
mít v kompetenci ekonomiku, městskou 
zeleň a odpadové hospodářství a Výsta-
viště Flora Olomouc. Na pozici náměst-
ka nahradil Pavla Hekelu, který na svoji 
funkci člena rady města i zastupitele re-
zignoval k 31. květnu. 

Koaliční spolupráce tak bude i nadále 
trvat na půdorysu čtveřice subjektů hnutí 
ANO 2011, ODS, KDU-ČSL a hnutí SpO-
Lečně.  red

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

Zbrusu novou a všem praktickým 
potřebám odpovídající zbrojnici získali 
dobrovolní hasiči ve Chválkovicích. Ve 
Stejskalově ulici poblíž fotbalového hři-
ště a hřbitova se začalo stavět před ro-
kem v červnu a už nyní se hasiči mohli 
přestěhovat do nového. Stavba zbrojnice 
byla vyvrcholením snahy města pomoci 
zdejší jednotce dobrovolných hasičů.

„Hasiči si zde doposud museli vysta-
čit se zbrojnicí z roku 1908, která nevy-
hovovala prostorově a ani nebyla v dob-
rém technickém stavu,“ uvedl primátor 
Mirek Žbánek. Specifikem situace ve 
Chválkovicích byl fakt, že stará stavba 
stojí v památkovém pásmu, takže ji ne-
bylo možné rozšířit, ačkoliv to chválko-
vická jednotka nutně potřebovala napří-
klad kvůli parkování hasičské techniky. 

Proto se už v minulém volebním období 
rozhodlo postavit zbrojnici úplně novou. 
„Na tento velkorysý plán bylo ale zapo-
třebí sehnat dostatek prostředků, což se 
podařilo,“ dodal primátor Žbánek.

„Vzhledem k tomu, že chválkovická 
jednotka patří k těm nejvytíženějším 
a je zařazena v kategorii JPO II s do-
bou výjezdu do pěti minut, bylo možné 
využít na výstavbu zbrojnice finanční 
prostředky v rámci Integrovaného re-
gionálního operačního programu EU 
IROP,“ vysvětlil Martin Major, náměs-
tek primátora, který má na starosti ob-
last ochrany obyvatel. Dotace pokryla 
devadesát procent z nákladů, město 
uhradilo zbývajících deset procent. 
Celkové náklady na stavbu byly zhruba 
15 milionů korun.  red
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Unikátní koncept péče 
o klienty s Alzheimerovou chorobou

Nabízíme

pracovní příležitosti

+420 778 494 030

Respekt a úcta
Individuální přístup pro 
maximální kvalitu života 
našich klientů.

Odborná péče
Unikátní koncept péče 
přizpůsobený diagnóze a  
specifickým potřebám klienta.

Zkušenosti
Máme již 22 let zkušeností 
s odbornou péčí o nemocné 
Alzheimerovou chorobou  
ve 13 centrech.

Přijímáme nové klienty. Volejte 
sociální pracovnici: +420 778 494 035.
Smetanova 196/52, Zábřeh 789 01

Více na www.alzheimercentrum.cz

Centrum Zábřeh
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Horní náměstí 
v létě pokveteKamiony ucpávají ulice města,  

radnice chce situaci řešit
Na území Olomouce platí zákaz stání pro 
kamiony v době od 22 hodiny do 6 hodin. 
Řidiči rozměrných nákladních souprav ale 
přesto parkují v ulicích města a komplikují 
dopravu i život obyvatelům v okolí.  Vedení 
města proto sestavilo pracovní skupinu, 
která se bude negativními jevy kamionové 
dopravy zabývat. 

Hluk, odpadky kolem silnice a ucpané 
ulice – to jsou hlavní příčiny, proč město 
začalo situaci kolem parkování kamionů 
řešit. 

„Město by nemělo nést následky situa-
ce, kdy firmy po naložení či vyložení zboží 
kamion ihned vyexpedují pryč a řidič pak 
v okolí hledá místo, kde by odpočíval,“ 
uvedl primátor Mirek Žbánek. 

Pracovní skupina sestavená ze zástup-
ců městské i státní policie, celní správy, 
magistrátu a Sdružení automobilových 
dopravců ČESMAD bude hledat řešení, 
jak zmírnit negativní jevy kamionové do-
pravy ve městě. „Jednou věcí je průjezd 
kamionů městem. Ten můžeme aspoň 
částečně ještě více omezit dalším do-
pravním značením, má to ale své limity. 

Druhou věcí je parkování kamionů na 
území města. To chceme intenzivně řešit 
a udělat v tom pořádek,“ sdělil primátor 
a dodal, že v tomto směru budou v Olo-
mouci probíhat intenzivní a soustředěné 
kontroly.

První kontroly kamionů provedli 
v noci na 28. května strážníci městské 
policie. Výsledkem bylo zjištění, že na čtr-
nácti různých lokalitách parkovalo 67 ka-
mionů. Při další společné akci s Policií 
ČR na začátku června během dvou dnů 
zkontrolovali policisté 112 vozidel a zjis-
tili 112 dopravních přestupků. 22 z nich 
bylo vyřešeno na místě příkazním ří-
zením za celkovou částku 11 500 korun 
a oznámeno bylo 86 přestupků. „Zatímco 
při stání načerno lze ihned sankcionovat 
řidiče, v případě, kdy parkuje na soukro-
mém pozemku s vědomím majitele, musí 
se postih řešit složitěji právě s vlastníkem 
pozemku. Nelegální odstavné plochy tak 
znamenají velký problém.  Podstatné je, 
aby provozovatelé i řidiči kamionové do-
pravy věděli, že v Olomouci se dodržová-
ní pravidel řeší přísně,“ dodal primátor 
Mirek Žbánek.  red

Až do poloviny října zůstane na Hor-
ním náměstí devatenáct vysokých květi-
nových pyramid. Jsou rozmístěny v ro-
zestupech cca tři metry po celé délce 
chodníku, v místech, kde od druhé polo-
viny 19. století až do války rostly stromy, 
především lípy a akáty. Muškátové py-
ramidy tak do jisté míry historickou alej 
suplují. Květinovou alej vytvořili zahrad-
níci Výstaviště Flora Olomouc.   red

On-line noviny
do celé rodiny!
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Most letos bude, začínají i další 
městské stavby

Most u Bristolu už má jasné obrysy, auta po něm projedou letos na podzim  Foto | BM

Vrtání pilot na levém břehu Moravy 
v Olomouci je nejdůležitější z aktuálně 
probíhajících stavebních prací v rámci 
protipovodňových opatření. Jejich průběh 
a koordinaci investic Povodí Moravy, státního 
podniku, a města Olomouce pozorně sleduje 
i vedení města v čele s primátorem Mirkem 
Žbánkem. Hlavní část protipovodňových 
opatření je totiž v gesci Povodí Moravy, 
státního podniku. Současně už ale 
začnou i investiční akce, které se stavbou 
protipovodňových opatření bezprostředně 
souvisejí a které hradí město Olomouc. 

Stavba protipovodňové ochrany Olo-
mouce pokračuje naplno a stavaři pracují 
na jednotlivých stavebních objektech s cí-
lem dodržet schválený harmonogram. „Na 
mostu na ulici Komenského jsme dokon-
čili mostní pilíře a v současnosti probíhá 
vázání výztuží. U Šantovky a u mostu na 
třídě Kosmonautů stavíme protipovodňo-
vé zídky, u Envelopy probíhají terénní prá-
ce. Na pravém břehu dokončují svůj prů-
zkum archeologové. Hned potom začneme 
s odkopávkami pro rozšíření koryta,“ po-
psal dění na stavbě v polovině června ge-
nerální ředitel Povodí Moravy, s. p., Václav 
Gargulák.

Se statikou budov  
problémy nejsou 

Práce na pravém břehu, kde je pilotová 
stěna dokončena, proběhly bez jediného 
problému. I proto se Povodí Moravy, s. p., 
rozhodl využít stejný postup na břehu pro-
tějším. Statiku budov 24 hodin denně sle-
dují stovky terčů, deformetrů a měřicích 

Zeptali jsme se za vás...
Petra Loyky, 
vedoucího Odboru 
životního prostředí 
Magistrátu města 
Olomouce 

Při pohledu na 
náročnost realizace 
II. B etapy protipo-
vodňových opatření 
v Olomouci se nabízí úvaha, zda by nebylo 
jednodušší vytěžit koryto do hloubky na 
požadovanou kapacitu a nebourat mosty. 
Uvažovali jste jako úřad povolující stavební 
práce a chránící životní prostředí i o tomto 
řešení?

Těžit Moravu do hloubky a myslet si, že se od 
severu k jihu dostaneme na úroveň jednotlivých 
etap chránících Olomouc před záplavami, při 
kterých může korytem protékat až 650 kubíků 
vody za vteřinu, je nesmysl. Vytěžená, zahlou-
bená řeka narušuje břehy, ničí mosty, poškozuje 
navazující krajinu, může snížit hladiny podzem-
ních vod, způsobit vysychání studní atd. O zása-
hu do jejího oživení, stejně tak i o tom, jak by ta-
ková řeka ve městě vypadala zejména v období 
nízkých vodních stavů, snad ani nemusím dále 
mluvit.

Liší se při stavbě II. B etapy postup při 
vrtání pilot u jednotlivých břehů a probíhá 
monitoring i nyní?

Práce na pravém břehu, kde je pilotová stěna 
dokončena, proběhly bez problémů. To, co bylo 
provedeno na pravém břehu, musíme udělat 
i  na levém. Vrtání pilot, tedy vrtnou soupravu, 
sleduje soudní znalec v  oboru seismologie. 
Statiku budov sledují stovky terčů, deformetrů 
a  měřicích destiček, které měří stav trhlin, ná-
klony, vibrace. U takto významné stavby jde po 
celou dobu o sběr a kontrolu dat a monitoring 
bude pokračovat 3 roky po dokončení stavby.

Nevyhnuli bychom se tak rozsáhlým 
stavebním zásahům ve městě, když by 
protipovodňová ochrana vedla stále 
chráněným územím pro vodní cestu 
Dunaj–Odra–Labe?

Vodní cesta Dunaj–Odra–Labe nemá s pro-
tipovodňovou ochranou Olomouce i  řešením 
povodní a  sucha obecně nic společného. Při-
pravili bychom ekologickou katastrofu, likvidaci 
říční krajiny a jejích ekosystémů. Pro pochopení 
protipovodňové ochrany je nezbytné vrátit se 
v čase do roku 1997, kdy byla zaplavena třetina 
města. O rok později Povodí Moravy, s. p., pořídi-
lo dokument s názvem „Generel protipovodňo-
vých opatření v povodí řeky Moravy“, na který 
město navázalo zadáním „Technicko-ekonomic-
ké studie zvýšení kapacity koryta řeky Moravy“. 
Ta měla prověřit neškodné převedení povodní 
městem. Závěry studie byly ověřeny matematic-
kým modelem. Výsledkem je míra protipovod-
ňové ochrany navržená na již zmiňovaný průtok 
650 kubíků. Řece je třeba porozumět, zapojit ji 
do organismu města. Budovat kanál je nesmysl.

destiček, které měří stav trhlin, náklony 
i vibrace. Systém je provázaný tak, že i při 
případném výpadku jednoho zařízení by 
signalizovaly změny stavu na některé ne-
movitosti ostatní prvky. Dosavadní mě-
ření nezaznamenala žádný negativní vliv 
probíhající stavby na bezpečnost obyvatel 
žijících v blízkosti staveniště ani na jejich 
majetek. Samotný monitoring navíc bude 
probíhat ještě 3 roky po dokončení proti-
povodňové ochrany. 

Město zaplatí vybudování  
parku a cyklostezky

Související městské investice se týkají 
například vybudování parku Kavaleristů 
poblíž sídla ZUŠ Žerotín a areálu Morav-
ské vysoké školy či stavby cyklostezky 
na levém břehu Moravy. Cyklotrasu na 
pravém břehu řeky hradí Povodí Mora-
vy. „Byli jsme ujištěni, že harmonogram 
stavby bude dodržen a že letos by měl 
být most v Komenského ulici v provo-
zu. Současně jsme řešili se zhotovitelem 
a investorem koordinaci všech probíha-
jících akcí. Různé práce, jako přeložky 
inženýrských sítí, budování komunikací, 
instalace osvětlení a mobiliáře či zeleně, 
na sebe musí navazovat. My máme nyní 
na starosti například vybudování par-
ku Kavaleristů či blízkou cyklostezku,“ 
upřesnil při kontrolním dni primátor 
Mirek Žbánek. Kromě toho na účet měs-
ta půjde i dokončení přeložek vodovodu 
a plynovodu a dále přeložky části veřejné-
ho osvětlení. Předpokládá se, že v letoš-
ním roce bude město investovat cca 10 až 
11 milionů korun.   red
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BYTY
NA ŠIBENÍKU

Stavba zahájena

BYTY 
NA ŠIBENÍKU

Ing. Lucie Bobková, tel.: 777 224 746

SLAVONÍNSKÉ ZAHRADY

Zahájen prodej 3. etapy

SLAVONÍNSKÉ ZAHRADY

Lenka Nerušilová, tel.: 733 530 932

Prodej bytů v blízkosti centra

NOVÁ SLADOVNANOVÁ SLADOVNA

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 

Ministerstvo se inspiruje 
v Olomouci, jak se děti hýbou

Děti mají nedostatek přirozeného pohybu, 
nehrají si venku a ve volném čase často sedí. 
Informace přinesla národní zpráva Univerzity 
Palackého. Ministerstvo zdravotnictví, které 
pracuje na změně v rámci akčního plánu 
Zdraví 2020, se inspiruje v Olomouci. Příklad 
dobré praxe našlo ve Fakultní základní škole 
Tererovo náměstí, kde dlouhodobě funguje 
projekt otevřeného hřiště. 

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se potkal na hřišti u ZŠ Tererova s primátorem Mirkem Žbánkem a ředitelem školy Jaroslavem Hálou. Ministra zajímal projekt 
zpřístupněných hřišť pro veřejnost.  Foto | RŠ

Městská policie zmodernizovala  
kamerový dohlížecí systém

„Na naší škole máme otevřené hřiš-
tě, které je pro všechny věkové skupiny 
přístupné po skončení výuky. Na hřišti 

zároveň funguje půjčovna sportovního 
vybavení a správce, kterým je místní ak-
tivní důchodce,“ popsal Jaroslav Hála, 
ředitel školy. „Při zpracovávání změn 
akčního plánu Zdraví 2020 se bude mi-
nisterstvu příklad dobré praxe z našeho 
města určitě hodit. Projekt otevřených 
hřišť se správcem funguje u základních 
škol v Olomouci pro všechny genera-
ce už více než patnáct let,“ komentoval 
primátor Mirek Žbánek. Přehled ote-
vřených hřišť po dobu prázdnin najdete 
na straně 2.  red

V rámci dotačního titulu Olomoucké-
ho kraje Podpora prevence kriminality 
se podařilo modernizovat stávající video-
server městského kamerového dohlížecí-
ho systému. 

Díky dotaci ve výši 50 tisíc korun z Olo-
mouckého kraje zakoupila městská policie 
set paměťových disků. Stávající kapacita 
paměťového úložiště už totiž nebyla dosta-
tečná, protože v posledních letech došlo ke 
kompletní digitalizaci kamerového systé-
mu a zásadně se tím omezila kapacita da-
tového úložiště, na kterém jsou k dispozici 
kamerové záznamy potřebné jako důkazní 
prostředky pro orgány činné v trestném či 
přestupkovém řízení.  

„Osazením setu paměťových dis-
ků o velikosti 96 TB jsme opět schopni 
ukládat výstupy z kamer po delší dobu 

a vytvoříme rezervu pro instalaci dalších 
kamerových bodů v rámci následujících 
preventivních projektů,“ uvedl ředitel 
městské policie Olomouc Pavel Skalický.  

Celkové náklady na pořízení a insta-
laci modernizovaného zařízení přišlo na 
216 tisíc korun.    red
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Dopravní podnik  
letos slaví 120. výročí

Před 120 lety byl v Olomouci zahájen 
tramvajový provoz a Dopravní podnik 
města Olomouce slaví toto výročí i for-
mou dne otevřených dveří. 1. června 
si tak mohli návštěvníci prohlédnout 
v tramvajovém depu v Koželužské ulici 
historickou tramvaj z roku 1930, všechny 
ostatní typy tramvají i elektrobus. Pro-
střednictvím virtuální reality nahlédli 
zájemci do interiéru nejstarší původní 
olomoucké tramvaje č. 16, která je mo-
mentálně deponována v Technickém 
muzeu v Brně. Vystaveny byly také vozy 
určené pro údržbu trolejového vedení, 
otevřena byla pracoviště údržby vozidel 
a probíhala ukázka odbavovacího a in-
formačního systému. Branami vozovny 
prošlo více než 3500 návštěvníků.   red

Darujte krev.  
Teď je ta pravá chvíle

Více než 12 tisíc odběrů provedlo od za-
čátku letošního roku Transfuzní oddělení 
Fakultní nemocnice Olomouc. Zároveň 
vydalo téměř 14 tisíc transfuzních pří-
pravků, které pomohly pacientům různých 
věkových kategorií, od několikahodino-
vých miminek až po osmadevadesátileté-
ho seniora. Během letních prázdnin vydá 
transfuzní stanice největší nemocnice na 
střední Moravě kolem 5 tisíc transfuzních 
přípravků. A právě v tomto ročním období 
je nejvhodnější doba vydat se darovat krev, 
která je přes prázdniny velmi potřebná, za-
tímco řada pravidelných dárců je z důvodů 
dovolených takříkajíc ze hry.

Transfuzní oddělení Fakultní nemoc-
nice Olomouc má ve svém registru kolem 
sedmi a půl tisíce dárců. „Počet je to sice 
dostačující, přesto je každoročně zapotřebí 
získat alespoň tisícovku dárců nových. Je 
to mimo jiné i proto, že dárcovská základ-
na postupně stárne a je potřeba ji zavčas 
a pravidelně obměňovat. Od začátku roku 
k nám přišlo 534 nových dárců, což je zhru-
ba stejný počet jako loni za stejnou dobu. 
Současně jsme museli odmítnout zhruba 
stovku lidí, kteří měli zájem darovat, ale 
z nějakého důvodu nemohli. Nejčastější-
mi příčinami byly užívané léky, cestování 
nebo alergie,“ říká referentka náboru dár-
ců krve Transfuzního oddělení Fakultní 
nemocnice Olomouc Lucie Vybíralová.

Přestože krev pro potřeby pacientů 
podle jejích slov zajištěná je, dárci stále 
chybí. „Důležití jsou pro nás i ti nepravi-
delní, kteří přijdou klidně jenom jednou za 
rok. Máme je tím pádem zaneseny v naší 
databázi zejména pro případy, kdy máme 
pro konkrétního pacienta jen jednoho dár-
ce s vhodným složením krve, kterého mů-
žeme přímo oslovit a požádat jej o pomoc. 
Velký význam to má právě teď v létě, kdy je 
řada pravidelných dárců na cestách, a tedy 
mimo dosah v případě naléhavé potřeby,“ 
upozorňuje Vybíralová.

Obměna dárcovské základny je důležitá 
nejen kvůli jejímu postupnému stárnutí, 
ale také proto, že stále stoupá počet ne-
mocných s nejrůznějšími alergiemi. Pro 
nové i stávající dárce má transfuzní stani-
ce připraveny různé výhody a benefity. Ať 
už jde o den volna v práci, nebo o odpis tří 
tisíc korun z daňového základu anebo dár-
ci mohou získat volné vstupenky na různé 
akce a podobně.   red

Estetizace veřejných prostranství v praxi

Prostor mezi ulicemi Jungmannova a tř. Kosmonautů v městské části Nové Hodolany je zase o něco krásnější. Technické služby města a Výstaviště Flora ve spolu-
práci s komisí městské části odstranily náletovou zeleň, vyměnily odpadkové koše, opravily a přidaly nové lavičky k sezení, obnovily záhony a doplnily chybějící 
dlažbu.  Foto | archiv KMČ Nové Hodolany

Největším lákadlem dne otevřených dveří byly historické vozy
 Foto | archiv DPMO



Letní měsíce nepatří jen turistům. Doba dovolených a školních 
prázdnin dává možnost i Olomoučanům vybírat z bohaté škály 
kulturních, sportovních a volnočasových aktivit. O tom, kam zajít, 
co si nenechat ujít i o zajímavých tipech na trávení volného času 
jsme si povídali s náměstkyní primátora Markétou Záleskou.

Paní náměstkyně, léto je tu. Dlouhé večery 
a pěkné počasí vybízejí k tomu někam vyrazit. 
Lidé si vymezují větší čas pro oddech. Co byste jim 
doporučila?

Je toho opravdu hodně a nejde upozornit na všechno. Olo-
moučané mohou zvolit třeba některou z nových prohlídek zají-
mavých míst nebo si vyjet formanským vozem do Litovelského 
Pomoraví. Přes léto jsou otevřená muzea, galerie, kina, science 
centrum Pevnost poznání, sportovní areály a centra, pevnost-
ní objekty, program nabízejí i Divadlo Tramtarie a Divadlo na 
cucky, konají se různé festivaly, koncerty a zavítají k nám naši 
a světově známí umělci. Na červenec chystáme nově letní večery 
na Horním náměstí, do oživení centra se zapojuje i Univerzita 
Palackého s produkcí pouličního umění. Znovuotevřená je Ve-
teran Arena. Těší mě, že přibývá možností, jak strávit příjemně 
volný čas. Když k tomu přidáme výlety do blízkého okolí, cyk-
loprojížďky nebo plavby po řece Moravě na Ololodi, nuda v Olo-
mouci nehrozí. 

Mezi prohlídkami města jsou velké taháky.
Narážíte určitě na možnost prohlédnout si nádherný fres-

kový sál na ZŠ Komenium, který lze právem označovat za olo-
mouckou Sixtinskou kapli, nebo vstoupit do obytných prostor 
secesní vily Primavesi a dozvědět se více o životě známé ban-
kéřské rodiny Primavesiů. Stačí zajít do infocentra a prohlídku 
s průvodcem si zarezervovat.

O umělecké zážitky rozhodně nebude nouze. Kam 
tedy hlavně za kulturou?

Už jsem něco naznačila, tak ještě doplním. Ke 200. výročí od 
jmenování arcivévody Rudolfa Jana olomouckým arcibiskupem 
se dají zhlédnout výstavy v kryptě dómu a oranžerii v Bezručo-
vých sadech.  Ve zdejším altánku probíhají každou neděli odpo-
ledne koncerty. Vybírat se dá z programu Olomouckých kultur-
ních prázdnin a univerzitního projektu Zaparkuj.  Na Korunní 
pevnůstku v srpnu míří třeba zpěvák Michael Bolton nebo fran-
couzská kapela Gipsy Kings a konec prázdnin zde bude patřit 
silákům na akci Strongman a Moravskému divadelnímu létu. 
Doporučuji také 4. ročník Olomouckého shakespearovského 
léta. Mnoho se toho děje i na fortech a v areálu letního kina. 
Do centra si lidé mohou zajít na multižánrový festival Colores 
Olomouc, Mezinárodní přehlídku vojenských hudeb nebo na 
některou z barokních oper v dobových kostýmech do konviktu, 
k nimž se letos připojujeme i programem na Horním náměstí.  

Na barokní Olomouc už láká nový videoklip. 
Představíte blíže tři červencové večery, které jste 
zahrnuli pod název BarokOlomouC?

Barokní stopa v Olomouci je výrazná, co se týče architektury, 
umění či církevního a univerzitního působení. Připravili jsme 
pro tentokrát tři večery na Horním náměstí, a to v pátek 12. 7., 
v pátek 26. 7. a v sobotu 27. 7. od 18 hodin, abychom zarámovali 
již zavedené Barokní slavnosti. Program, koncipovaný na poho-
du, svou skladbou odkazuje nejen k baroku, ale zároveň chce oži-
vovat centrum jinými žánry v kulisách s barokními památkami.  
Je to i vykročení pro příští rok, kdy si připomeneme 20. výročí 

zapsání sloupu Nejsvětější Trojice na seznam UNESCO. A co 
zahrnují ta tři letošní soirée? Hudbu, tanec, historický film, po-
uliční divadlo, šerm, kratochvíle pro děti, nasvícení památek, 
květinové dekorace, světelnou show a další. 

Od kulturních zážitků přejděme k pohybu. Lidé chtějí 
stále víc trávit svůj volný čas aktivně.

Příležitostí, kde si protáhnout tělo v Olomouci i během léta, 
je celá řada. Milovníci fitness, skupinových cvičení i míčových 
a raketových her určitě ocení pestrou nabídku místních spor-
tovních center, no a vodomilové si mohou zajít na plavecký ba-
zén nebo do aquaparku s mnoha adrenalinovými atrakcemi 
a relaxačními zónami anebo zamířit na přírodní koupaliště Po-
děbrady, kde se často konají fajn akce pro celou rodinu. V době 
prázdnin je prodloužena provozní doba sportovišť u základních 
a mateřských škol, a to od 9 do 20 hodin. Hojně navštěvované 
je centrum Semafor, kde jsou k zapůjčení kola různých velikostí 
včetně malých s opěrnými kolečky a taky koloběžky. No a ne-
zapomeňme na minigolf u atletického stadionu. Co se děje ve 
sportu, lze nejlépe dohledat na webu www.sportujvolomouci.cz, 
kam zadávají události průběžně sami organizátoři.
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Těší mě, že přibývá možností, jak strávit  
příjemně volný čas. Nuda v Olomouci nehrozí

DALŠÍ TIPY NA VÝLETY:

www.vyletnik.cz | www.kam-na-vylet.cz
www.kudyznudy.cz | www.mistopisy.cz
www.navylet.cz | www.kampocesku.cz

www.tourism.olomouc.eu | www.aqua-olomouc.cz
 www.olterm.cz | www.plavbyolomouc.cz

www.zoo-olomouc.cz | www.centrum-semafor.cz
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Olomouc v létě nabízí spoustu aktivit pro všechny věkové  kategorie

ČERVENEC, SRPEN
– KAŽDÝ DEN

ZÁŘÍ
– VÍKENDY A SVÁTKY

10.00 lemur kata
10.30 surikata
 (Kalahari)
11.00 gepard štíhlý
11.30 klokan, psoun
12.00 velbloud dvouhrbý

12.30 kočkovité šelmy
 (lev, tygr, jaguár)
13.30 vlk
14.00 makak červenolící
14.30 medvěd baribal
15.00 žirafa Rothschildova

WWW.ZOO-OLOMOUC.CZ Vyzkoušejte naši mobilní aplikaci.

KOMENTOVANÁ
KRMENÍ

Dovolená u moře je klasika, ale trvá jen týden a co pak se 
zbytkem prázdnin? Olomouc nabízí během léta nespočet aktivit 
a událostí opravdu pro všechny, stačí si jen vybrat, udělat plán 
a nudit se rozhodně nebudete. V nabídce jsou kulturní aktivity, 
koncerty a festivaly pod širým nebem, sportovní aktivity na 
školních hřištích nebo u vody anebo celá škála programů 
pořádaných Informačním centrem města Olomouce. 

Dění v Olomouci zůstává živé i v období prázdnin, kdy stu-
denti univerzity opustí koleje a město se pomyslně uvolní Olo-
moučanům a turistům. Prestižní deník The New York Times 
dokonce Olomouc zmínil v seznamu evropských míst, která 
stojí za to navštívit a turisty nejsou přeplněná. Po opakovaných 
tipech v průvodcích Lonely Planet je tedy Olomouc opět ve světě 
představovaná jako krásné město plné historie, památek a zají-
mavých aktivit, a přitom, na rozdíl třeba od Prahy, nabízí vzduš-
nost a turisté se nemusí prodírat tlačenicí dalších návštěvníků.

Olomouc je malá Praha, rozhodně ale nespí
Jako malou nebo spící Prahu prezentovalo Olomouc už ně-

kolik zahraničních průvodců a médií. Znamená to, že jsou zde 
stejně hodnotné památky jako v Praze, jen mnohem blíž u sebe 
a na prohlídku nejzajímavějších částí města stačí turistům jen 
jeden den. Dlouhodobou snahou radnice je ale motivovat turisty 
k delší návštěvě. „Cílem města je udržet turisty u nás co nejdéle, 
proto připravuje informační centrum řadu lákavých nabídek po 
celou turistickou sezonu. Kromě pravidelných prohlídek města 
připravujeme každý rok nějaké speciální programy,“ uvedla ve-
doucí Informačního centra Olomouc Jitka Lučanová. Letos se 
třeba poprvé může veřejnost podívat do zrestaurovaného fres-
kového sálu ZŠ Komenium. 

Ve městě se dá odpočívat i u vody
S létem je spojena voda, hlavně děti si bez vodních radovánek 

nedokáží představit prázdniny. Letní sezonu zahájil olomouc-
ký plavecký bazén 1. června a nabízí vyžití nejen pro sportovce, 
ale i zábavu a odpočinek pro děti a jejich rodiče. „Letní areál 
svým návštěvníkům nabízí osvěžení v podobě 50metrového 
bazénu, ve kterém si i plavci přijdou na své, jelikož jsou zde 
vyčleněny dráhy pro sportovní trénink nebo kondiční plavání, 
a to i v rámci veřejnosti. Pro malé děti je lákadlem dětský bazén 
s vodními atrakcemi nebo dětské hrací hřiště. Milovníci aktiv-
ního odpočinku zde mohou dále využít např. hřiště na plážový 
volejbal, workoutové hřiště pro posílení nebo protažení celého 
těla či stůl na stolní tenis. Areál disponuje dostatkem ploch pro 
odpočinek a slunění, ať už na lehátku, nebo na travnaté ploše, 

a nabízí možnost zakoupení drobného občerstvení ve stáncích 
nebo kompletního menu v místní restauraci,“ láká k návštěvě 
Pavlína Macháčková ze společnosti OLTERM & TD Olomouc, 
a.s., která je provozovatelem plaveckého stadionu. Pro veřejnost 
je i přes léto zpřístupněn vnitřní areál včetně relaxačních zón 
a sauny. Kdo chce zažít trochu adrenalinu, pak může zvolit jízdu 
na 81 metrů dlouhém tobogánu.

A pozadu nezůstává ani olomoucký aquapark a už desátou 
sezonu pro svoje návštěvníky připravuje na léto řadu zajíma-
vých programů. „Rodiče si pochvalují rozšířený dětský koutek 
Akvárko, který dostal novou překážkovou lanovou dráhu. Pro 
dospělé pak grilujeme přímo pod modrým tobogánem, takže 
hladový u nás nikdo nebude. Kdo bude chtít zaručený relax, tak 
jsou připraveny zážitkové masáže, které by jim měly zpříjem-
nit celodenní pobyt v areálu aquaparku. Pro děti samozřejmě 
připravujeme animační programy se soutěžemi o ceny, aqua-
zorbing, turnaje v beachvolejbale a sportovně laděné víkendy. 
Návštěvníci se mohou těšit na koupání pod hvězdami, saunové 
noci a speciální nabídku vypečené saunování,“ přiblížil aktivity 
v aquaparku jeho ředitel Dalibor Přikryl. 

Trávení léta u vody ale neznamená jen návštěvu koupališ-
tě, zažít můžete třeba plavbu po řece Moravě. Plavby Olomouc 
zahájily program pro rodiny s dětmi na konci června. „Rodiny 
s dětmi k nám samozřejmě budou moct zavítat i během léta na 
prázdninové plavby přírodní Olomoucí, které jsou jako kaž-
doročně připraveny i pro děti. Kromě toho letos organizujeme 
dva turnusy příměstských táborů s názvem Námořníkův týden 
a nabízíme možnost spolupráce s ostatními příměstskými tábo-
ry v Olomouci formou dvouhodinového programu Den námoř-
níka, kterým si mohou zpestřit jejich turnusy,“ láká na Ololoď 
její kapitán Šimon Pelikán. 

Olomoucký plavecký stadion nabízí osvěžení i sport téměř v centru města Foto | archiv Olterm
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Olomouc v létě nabízí spoustu aktivit pro všechny věkové  kategorie

INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC | Horní náměstí – podloubí radnice 
tel.: 585 513 385, 585 513 392 | otevřeno denně 9:00–19:00 | e-mail: infocentrum@olomouc.eu
www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc | tourism.olomouc.eu

Turistická nabídka Informačního centra Olomouc
15. 6.–8. 9. 2019

Olomouc v kostce | prohlídka po památkách Horního a Dolního náměstí
prohlídky každý den 11:00, 14:00, 16:00
cena 50 Kč, zlevněné (děti 6–15; 65+; ISIC) 25 Kč,        Olomouc region Card zdarma
rezervace v IC Olomouc

Kryt civilní obrany v Bezručových sadech 
so 10:00, 13:00, 16:00 | cena 50 Kč, zlevněné (děti 6–15; 65+; ISIC) 20 Kč | rezervace v IC Olomouc

Prohlídky Slavnostního freskového sálu ZŠ Komenium 
stř, pá, so 10:00, 13:00,15:00
cena 50 Kč, zlevněné (děti 6–15, 65+, ISIC) 25 Kč | rezervace v IC Olomouc

Prohlídky Vily Primavesi – Secesní perla Olomouce
po, út 13:00, 14:00 | cena 80 Kč, zlevněné (děti 6–15; 65+; ISIC) 50 Kč | rezervace v IC Olomouc

Za Zlatým sluncem Moravy | každodenní prohlídky klenotnice Arcidiecézního muzea v Olomouci
(kromě pondělí) | cena 100 Kč, při absolvování prohlídky Olomouc v kostce ve stejný den zlevněné 
vstupné 50 Kč | www.muo.cz

Ololoď | poznávací plavba s průvodcem a výkladem o historii, délka plavby je 45 minut, 
cena 140 Kč, zlevněné (děti 6–15; 65+; ISIC, ZTP a ZTP/P) 110 Kč 
rezervace tel.: 776 857 870 | email: info@plavbyolomouc.cz, 

Ološlap | jízda na OLOŠLAPU může nahradit komentované prohlídky města s průvodcem, 
s možností prohlídky krytu CO v Bezručových sadech, délka jedné jízdy je 45 minut, jezdí se za každého počasí
cena 150 Kč, zlevněné (děti 6–15; 65+; ISIC, ZTP a ZTP/P) 120 Kč
tel.: 776 857 870 | email: info@oloslap.cz 

Prohlídka pivovaru Chomout v Chomoutově
cena 150 Kč (délka prohlídky 60 minut) včetně degustace
nutná rezervace tel.: 604 353 469 | e-mail: varime@pivochomout.cz

Prohlídka palírny whisky TOSH Distillery v Těšeticích u Olomouce, kde se vyrábí od r. 1916 
legendární prvorepublikový bylinný likér Jakamarus a whisky KING BARLEY, délka prohlídky 2–3 hodiny,
cena s degustací 499 Kč, bez degustace 249 Kč
nutná rezervace tel.: 606 602 036 | www.toshnazdravi.cz 

Formanské vozy
komentované vyjížďky Litovelským Pomoravím | nutná rezervace Soňa Vybíralová tel.: 731 163 308
e-mail: honza@gm5.cz | www.formanskevozy.cz
Kontakt na inform

Arcibiskupský palác | Archbishop’s Palace
27. 4.–30. 9.

po–so | Mon–Sat:  10:00 – 17:00

       Informační centrum | Information centre | +420 587 405 421

Kostel sv. Michala | Church of Saint Michael
25. 4.–30. 9.

út–so | Tue–Sat:  9:00, 10:00, 11:30, 13:30, 14:30

Kaple sv. Jana Sarkandra | Chapel of St John Sarkander
2. 7.–31. 8.

út–so | Tue–Sat:  10:00, 11:00, 12:30, 13:30, 14:30

Bazilika Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku 
Basilica of the Visitation of the Blessed Virgin Mary
25. 4.–30. 9.

po–so | Mon–Sat:  13:00–17:00

Chrám sv. Mořice | St Maurice’s Church
1. 6.–15. 9.

út–čt, so | Tue–Thu, Sat:  10:00–13:00, 13:30–16:30

pá, ne | Fri, Sun:  13:30–16:30

Sloup Nejsvětější Trojice | Holy Trinity Column
1. 6.–15. 9.

út–ne | Tue–Sun:  10:00–13:00, 13:30–16:30 

v červenci | July

po–ne | Mon–Sun:  10:00–13:00, 13:30–17:30

Katedrála sv. Václava | St Wenceslas Cathedral
1. 5.–31. 8.

út, čt–so | Tue, Thu–Sat:  10:00–13:00, 14:00–17:00

st | Wed:  10:00–12:00, 13:00–17:00

Katedrála sv. Václava – krypta 
St Wenceslas Cathedral – crypt
1. 5.–31. 8.

út–so | Tue–Sat:  10:00–13:00, 14:00–17:00

ne | Sun:  11:00–13:00, 14:00–18:00

Husův sbor | Hussite Church
1. 6.–30. 9.

út–so | Tue–Sat:  9:00 – 16:00 

vždy v celou hodinu | at every full hour

Časy prohlídek | Church tours schedule

Běžná otevírací doba v kostelech beze změn. V době konání bohoslužeb, svateb a jiných akcí se 
v kostelech neprovází. | Tours may be shortened or cancelled during worship or other events.

Informační centrum Olomouc | Olomouc Information Centre 

Otevřeno denně | Open daily 9:00–19:00 | tel.: +420 585 513 385 

+420 585 513 392  | tourism.olomouc.eu

 Olomoucké
kostely
 s průvodcem

Olomouc Churches with a Guide
2019

Za zvířaty i do kostelů s odborným výkladem 
Olomoucká zoologická zahrada na Svatém Kopečku nabízí 

přes léto komentovaná krmení zvířat pro veřejnost a je stejně 
jako po celý rok otevřena denně. Svou návštěvou navíc podpoří-
te zoo, která byla nedávno poškozena prudkou vichřicí. Zchladit 
se v horkých dnech můžete i v církevních památkách, protože 
téměř všechny kostely ve městě nabízejí prohlídky s průvodcem.

Centrum Semafor baví v létě celou rodinu
Celé léto se děti chodí vzdělávat na Prázdninovou školu do-

pravní výchovy do centra Semafor u plaveckého stadionu. Zrovna 
tak sem mohou pětkrát zavítat na soutěž Grand Prix Semafor.

Vyvrcholením letních akcí bude preventivní dopravně vý-
chovný den s názvem Rodina na cestách. Letos se koná 26. čer-
vence od 14 hodin. „Návštěvníci zažijí spoustu zábavy i poučení. 
K vyzkoušení budou trenažéry vozidel, simulátory otočení a ná-
razu vozidla nebo cyklokuriozity. Řidiči si mohou zkusit slalom 
v opileckých brýlích a děti se naučí správně připoutat do autose-
dačky,“ popsal program vedoucí centra Josef Línek.

Na akci se budou prezentovat policisté i strážníci, vojenská po-
licie i záchranná služba. K vidění bude muzeum historických zá-
vodních kol. Jako každoročně budou zlatým hřebem akce simulo-
vané dopravní nehody s kaskadérem a zásahem záchranné služby. 

Centrum Semafor funguje i jako půjčovna kol, elektrokol či ko-
loběžek. Během letních prázdnin je areál otevřený pro veřejnost 
v prodloužené otevírací době, a to do sedmi hodin večer.  red

www.tourism.olomouc.eu | www.aqua-olomouc.cz
 www.olterm.cz | www.plavbyolomouc.cz

www.zoo-olomouc.cz | www.centrum-semafor.cz

Olomoucký plavecký stadion nabízí osvěžení i sport téměř v centru města Foto | archiv Olterm
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Co vám v Olomouci přes léto chybí?

Jiří Zima  
KSČM

To je dobře po-
ložená otázka. Ale 
odpověď není jedno-
duchá. Proto jsem si 
udělal svůj soukromý 
průzkum a oslovil ně-
kolik spoluobčanů. 
Záleží na úhlu pohle-
du a jak jsou vnímány potřeby jednotlivce. 
Někomu chybí více pítek, někdo by uvítal 
více zeleně, a především stínu v historické 
části města. Při kulturní produkci na ná-
městích by občané uvítali více místa k se-
zení. Někomu chybí peníze, aby přes léto 
alespoň na chvíli mohl opustit město. Tak-
že Olomoučané, přeji vám, ať léto a dovo-
lenou prožijete v pohodě a ve zdraví. Olo-
mouc je krásná a je naše. 

Martin Přerovský  
ANO 2011

Vzhledem k  mo-
mentální klimatické 
situaci v  celé České re-
publice se snaží mnoho 
lidí v  létě schovat před 
vedrem u vody. V Olo-
mouci mají víceméně 
možnost navštívit pla-
vecký bazén, aquapark, známé Poděbrady 
a  místní rybníky. Bohužel všude bývá velmi 
plno a většina z těchto ploch nenabízí moderní 
vodní sporty jako wakeboarding apod. Dále by 
bylo vhodné umístit více sportovišť pro plážo-
vé sporty, aby výlet nebyl pouze jednostranný, 
v dnešní rychlé době již návštěvníci očekávají 
vyváženost nabídek. V  Olomouci chybí ještě 
dostatek pítek, v parném dni by určitě dostatek 
pítek většina návštěvníků přivítala.

Martin Jirotka 
SPD a SPOZ

Domnívám se, že 
letní nabídka volno-
časových aktivit, kul-
turních, sportovních či 
společenských je vel-
mi pestrá a je těžké na-
jít něco, co by chybělo.  
V  oblasti kultury např. 
pořádat představení malých divadelních 
scén v okrajových částech města. Horké léto 
je o možnosti koupání a právě kapacita ven-
kovní části plaveckého stadionu je v  těchto 
dnech absolutně nedostatečná. Chybí nám 
také definitivní dokončení oprav radnice, 
které probíhají vždy, když je ve městě nejvíce 
turistů. A když jsem již u Horního náměstí, za-
myslel bych se na prodloužení otvírací doby 
letních předzahrádek.

Tomáš Pejpek
ProOlomouc

Olomouc se v létě 
stává vyprahlým 
opuštěným městem. 
Přes den se nedá vy-
držet v centru, o moc 
lepší to není ani 
v  parcích, kde chybí 
základní občanská 
vybavenost: absence pitné vody a  toalet 
je zvláště bolestivá u dětských hřišť. V roz-
páleném centru chybí vodní prvky, stín 
a  zeleň. Osvěžení by přinesl rozprašovač 
vody na náměstí a pítka po celém městě. 
Designová pítka by navíc podtrhla osobitý 
ráz centra. Efektivnější podpora cestovní-
ho ruchu by přivedla do ospalého města 
více turistů a  Mlýnský potok by oživili 
vodáci.

Jitka 
Weiermüllerová 
ČSSD

Lidé dnes na kratší 
výlety vyrážejí pře-
devším za zábavou, 
zážitky a  gastronomií. 
A právě posledně jme-
nované téma je pod-
le mne velkou šancí 
pro Olomouc coby tradiční centrum úrodné 
Hané. Městu se v posledních letech podařilo 
zavést tradici tvarůžkového festivalu. Považuji 
za vhodné hledat podobná témata. V tradiční 
hanácké kuchyni můžeme najít další skvosty 
stojící za pozornost milovníků kvalitní gastro-
nomie. Potenciálním návštěvníkům musíme 
nabídnout dobré jídlo, pití a tradiční morav-
skou pohostinnost. Ve spojení s kvalitní pro-
pagací je to pro Olomouc skvělá příležitost.

Hynek Melichar  
Piráti a Starostové 

Především studen-
ti. Živé univerzitní 
město se na více jak 
dva měsíce proměňu-
je v  ospalé provinční 
sídlo, které jen ojedi-
něle oživují skupinky 
turistů či kulturní akce 
místního významu. Olomouc má přitom 
ohromný turistický potenciál a  pravidelně 
se objevuje v  mezinárodních seznamech 
„skrytých pokladů“. Cílem by přitom nemě-
la být podpora masového turismu, nýbrž 
v rámci udržitelnosti zaměření na konkrét-
ní skupiny návštěvníků. Město se musí vy-
víjet a  prezentovat nejen jako památková 
rezervace, ale i jako jedinečné mezinárodní 
kulturní centrum s odpovídajícími akcemi. 

Matouš Pelikán
KDU-ČSL 

Tři věci: studenti, 
vláha a  stín. V  půl-
ce června z  města 
„zmizí“ skoro dvacet 
tisíc studentů a jejich 
energie či jen samot-
ná účast na akcích tu 
znatelně chybí. A tak 
si i kultura bere prázdniny. Výjimkou jsou 
červencové Barokní slavnosti a  srpnové 
divadelní akce – Olomoucké shakespea-
rovské léto a Moravské divadelní léto. Aby 
se Olomoučané ve městě cítili lépe, chybí 
dvě zbylé „komodity“. Vláha a stín. Věřím, 
že se to brzy změní výsadbou nových stro-
mů. A pokud na náměstích nebudou sta-
čit kašny a pítka, přidáme na léto mobilní 
zvlhčovače vzduchu.   

Martin Major 
ODS

Už kdysi jsem na 
stejný dotaz odpoví-
dal, že mně osobně 
tu v  létě chybí snad 
jen moře. Ale vážně – 
v  Olomouci nepociťuji 
ani v létě žádný zásad-
ní nedostatek. Ano, 
chybí ten živý cvrkot, který městu dodávají 
univerzitní studenti, na Horním náměstí mi 
v horku chybí stín a zeleň, ale jinak mám letní 
Olomouc rád stejně jako Olomouc jarní, pod-
zimní i zimní. Díky zapáleným lidem se i přes 
prázdniny ve městě pořád něco děje - baroko, 
divadla, koncerty, výstavy… V centru přibyla 
pítka, snad se brzy povede obnovit vodopád 
ve výpadu a konečně se bavíme i o stromech 
na náměstí.

Ivana Plíhalová
spOLečně

Kdybych měla 
odpovědět sama za 
sebe, tak mně, co se 
týče volnočasových 
aktivit v  Olomouci, 
nechybí nic. Když se 
chci koupat, zajedu 
na kole na Poděbra-
dy, chci-li kulturní vyžití, podívám se na 
internet a  nestačím se divit, kolik akcí se 
ve městě i blízkém okolí odehrává, mám-li 
chuť sejít se s přáteli, je tu spousta příjem-
ných kaváren se zahrádkami. Takže jediné, 
co postrádám v centru, je stín. Ale připou-
štím, že jsem postarší dáma, a  tak mě bu-
dou zajímat podněty od ostatních, které 
bych mohla z  pozice zastupitelky pomoci 
realizovat.

Anketa zastupitelských klubů



Probíhající a předpo-
kládané uzavírky na 
území statutárního 
města Olomouce 

12.–14. 7. částečné uzavírky na I/55 a D35
Do 25. 8. úplná uzavírka ul. Palackého 
Do 2. 7. úplná uzavírka ul. Letců
Do 30. 9. úplná uzavírka ul. Erenburgova
Do 27. 9. úplná uzavírka ul. Na Zákopě  
ve 3 etapách
Do 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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Uzavírky v centru města  
omezí o prázdninách dopravu 

Fond ohrožených dětí vyhlašuje svou tradiční sbírku 
na podporu projektu Klokánek.

Číslo účtu 3055103/0300 variabilní symbol 2017.

KLOKÁNEK je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Klokánek nabízí dětem pomoc na přechodnou 
dobu, dokud se neupraví podmínky v biologické rodině nebo dokud se nenajde jiné řešení. Převážně se jedná  
o děti týrané, zneužívané nebo jinak sociálně ohrožené.

Tel.:  +420 224 236 655
e-mail: fod@fod.cz, www.fod.cz

Koncem školního roku začne na náměstí 
Hrdinů oprava tramvajových výhybek 
a celou lokalitu čeká řada uzavírek. Až 
do konce srpna bude pro veškerý provoz 
uzavřena ulice Palackého v křižovatce s ulicí 
Legionářskou, 8. května a třídou Svobody. 
Část tramvajové křižovatky čeká další 
náročná rekonstrukce, na kterou naváže 
i oprava komunikace. Společná investice 
olomouckého dopravního podniku 
a města přijde na téměř 20 milionů korun. 
Rekonstrukce bude probíhat ve dvou 
etapách. 

V první fázi se bude opravovat výhyb- 
kové rozvětvení, které si vyžádá výlu-
ku na tramvajové trati od 29. června do 
17. srpna. Vozovka, která projde rekon-
strukcí ve druhé etapě, konkrétně od 
18. do 30. srpna, bude znamenat už jen 
uzavírku komunikace pro automobilovou 
dopravu. „Provozu tramvají se oprava 
vozovky již týkat nebude, protože práce 
v tramvajovém kolejišti by měly být v té 
době u konce,“ objasnil ředitel Doprav-
ního podniku města Olomouce Jaromír 
Machálek.

Tramvajová trať v délce 120 metrů pro-
jde opravou v místě od středového křížení 
na náměstí Hrdinů až k přechodu pro pěší 
v ulici Palackého. Po rekonstrukci bude 
mít komunikace i kolejiště povrch z žulo-
vých kostek. Opravu podstoupí i stávající 
asfaltobetonový povrch od přechodu pro 
chodce až za tramvajové ostrůvky. „Hlav-
ním důvodem opravy komunikace je její 
špatný technický stav. Zejména část stá-
vající dlážděné vozovky již nevyhovuje 
současnému zatížení silniční dopravou. 
Časté drobné opravy a předlažďování 
prodlužují životnost povrchu jen krátko-
době a nevedou k odstranění zásadních 
konstrukčních závad,“ vysvětlil náměstek 
primátora pro dopravu Martin Major. 

Nově předlážděná komunikace navá-
že na už provedené opravy tramvajové-
ho křížení a vozovky, které na křižovatce 
skončily v září 2017. V rámci současné 
investice budou v ulici nově instalované 
také uliční vpusti, které odvedou povr-
chovou vodu z vozovky a zároveň sníží 
hluk z dopravního provozu. Náklady na 
opravu komunikace přijdou na 3,2 mi- 
lionu korun, opravy výhybkových přípojů 

a tramvajového svršku si vyžádají 16 mi-
lionů korun.  

Objízdná trasa pro automobilovou do-
pravu povede po ulici Legionářské, do 
ulice Hynaisovy a Wellnerovy. V opač-
ném směru z Palackého je vedena do Hy-
naisovy ulice. Pro zajištění zásobování 
provozoven v Palackého ulici budou zří-
zena tři zásobovací místa (ul. Legionář-
ská, tř. Spojenců a tř. Svobody). V ulici 
Pöttingova bude náhradní zastávka pro 
výlukový autobus MHD.   red
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Cyklostojany jsou umísťovány podle požadavků komisí městských částí nebo do míst, kde prokazatelně chybí.  Foto | archiv MMOL

Žižkovo náměstí a Kosinova ulice  
se mohou v budoucnu změnit
Hned tři studie pro dvě veřejná prostranství 
projednala Rada města Olomouce. Studii 
firmy Zahrada Olomouc od Radka Pavlačky 
pro zakončení Kosinovy ulice před vstupem 
do Bezručových sadů rada schválila. 
V případě dvou variantních studií pro 
Žižkovo náměstí se ale v budoucnu očekává 
veřejná diskuse za účasti autorů z Ateliéru 
Sborwitz a Ateliéru Zahrada Olomouc, členů 
rady města, zástupců Pedagogické fakulty 
UP, komise pro architekturu, zástupce útvaru 
hlavního architekta a široké veřejnosti.

Studie Kosinovy ulice řešila obno-
vu dožívajícího jírovcového stromořadí 
v ochranném pásmu inženýrských sítí. 

„Vzhledem k celkovému neuspokojivé-
mu stavu náměstí, potřebě vytvořit lepší 

podmínky pro umístění nové výsadby stro-
mů a vytvořit kultivovaný nástupní pro-
stor do parku Bezručovy sady bylo zadání 
rozšířeno a zadána studie řešící revitalizaci 
celého veřejného prostoru,“ uvedl primátor 
Mirek Žbánek.

Studie navrhuje nejen novou výsadbu, 
novou dlažbu, ale i přemístění kontejnerů 
pro separovaný odpad na jiné místo včet-
ně jejich zapuštění do terénu. „Řeší také 
rozmístění městského mobiliáře, úpravu 
parkovacích stání a navrhuje další úpravy 
zeleně včetně výtvarného prvku,“ popsal 
zahradní architekt Pavlačka. Investiční 
náklady odhadl na 17,5 milionu korun.

Cyklisté zaparkují kola ve městě v nových stojanech
Celkem 33 nových cyklostojanů insta-

lovalo město v několika lokalitách a slou-
žit budou cyklistům už o prázdninách. 
Tím byla dokončena další etapa budování 
cyklostojanů.

Více než tři desítky stojanů je nově k vy-
užití na šesti místech. Jsou osazeny v loka-
litách u Terezské brány, v Palackého ulici, 
na tř. Svobody (UP FF), Wolkerově a Os-
travské ulici a v Čechových sadech. „Při 
hledání vhodných míst pro nové stojany 
na kola se řídíme podněty členů pracovní 
skupiny pro cyklodopravu, komisí měst-
ských částí, ale i individuálními požadav-
ky občanů a institucí, které poukazují na 
chybějící nebo nedostačující provedení 
stávajících cyklostojanů ve městě,“ objas-
nil náměstek primátora Martin Major.

Stejný počet stojanů se v Olomou-
ci objeví ještě do konce letošního roku. 
Dalších 33 nových stojanů na kola budou 

mít cyklisté v ulici Darwinova (parkoviš-
tě u zoo), na tř. Kosmonautů, v ulici Ler-
montovova, Boženy Němcové (nádraží 

Olomouc-město), na tř. Svornosti (zastáv-
ka BUS), na Tererově náměstí a Kmochově 
ulici poblíž parku Malého prince.  red

Zatím je to studie – návod, jakým  
směrem se v budoucnu vydat

Jak zdůraznil primátor Žbánek, jedná 
se o studii. „K její realizaci je daleko, mož-
ná až v příštím volebním období. Teprve 
bude následovat územní řízení a vznik 
projektové dokumentace,“ připomněl pri-
mátor. Podle jeho náměstka Matouše Peli-
kána je možné, že město bude moci úpravy 
prostranství financovat po roce 2021 pro-
střednictvím dotací. „To již budou vypsány 
nové evropské programy,“ podotkl Pelikán. 
Cena úprav variantního řešení Žižkova ná-
městí je totiž odhadována na 23 a 32 mi- 
lionů korun. red

Dvě rozdílné studie pro Žižkovo náměstí od dvou ateliérů vznikly na základě požadavků pedagogické fakulty, aby citlivě řešily veřejný prostor.
  Foto | vizualizace studie Zahrada Olomouc a Ateliér Sborowitz
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Shakespearovské léto opět obsadí parkán
Už po čtvrté pořádá Divadlo Tramtarie letní open- 
-air festival Olomoucké „nejen“ shakespearovské 
léto. Také letos bude připravena letní scéna 
pod širým nebem v centru města, na parkánu 
Uměleckého centra v Olomouci. Od 8. srpna je na 
programu jedenáct večerů s divadlem i hudbou 
a dvě pohádková odpoledne.

Kromě legendárního Kabaretu nahatý Sha-
kespeare, který nesmí chybět na žádném roční-
ku festivalu, a letní komedii Po stopách něžného 
muže čeká diváky i spousta novinek. „Poprvé 
uvedeme venku oblíbenou komedie Sex zadarmo 
nedostaneš i černou komedii Děkujeme, že zde 
kouříte! Exkluzivně pro festival pak divadlo nasa-
dilo do programu komedii Druhý život Veroniky, 
diváci tak budou mít možnost po roce zhlédnout 
dvě úplně poslední uvedení této inscenace,“ při-
blížila program ředitelka Divadla Tramtarie Petra 
Němečková. 

Vrcholem Shakespearovského léta bude kon-
cert Anety Langerové Pod širou oblohou a fes-
tival zakončí divadelní událost, úplně poslední 
uvedení Anny Kareniny s Janou Posníkovou 
v hlavní roli. Chybět nebude ani program pro 
děti, Divadlo Tramtarie zahraje pro nejmen-
ší diváky pohádku O popletném kouzelníkovi 
a O pračlovíčkovi.   red

www.shakespearovskeleto.cz 

Spolek Zastavme Utrpení - provozující Psí domov 
Pod křídly anděla u Olomouce, hledá do svého 
malého týmu ošetřovatelku - psovoda. Práce pouze 
na živnostenský list - jednoduchá záležitost, 
vyřízeno během dne. Sociální a zdravotní pojištění 
hradí zaměstnavatel v platu. Pracovní doba 40hod 
týdně nebo dle potřeby. Směny ranní, odpolední 
8,5 hod. nebo 12hod.

Náplň práce: péče o psy a kočky, socializace se smečkou, krmení, úklid, 
venčení, sekání trávy, údržba zeleně v celém areálu (v zimě úklid sněhu), 
převozy do adopcí, převozy na veterinu, komunikace s veřejností. 

Podmínka: velmi kladný vztah ke zvířatům, 
trpělivost, zodpovědnost, fyzická zdatnost, 
psychická odolnost, spolehlivost, � exibilita, 
zájem učit se porozumět zvířecímu 
chování, nekon� iktnost, řidičský 
průkaz sk.B a praxe v řízení.
Nehledáme zaměstnance, kteří budou chodit 
do práce kvůli platu, ale pejskaře, kteří budou 
mít práci koníčkem a posláním jako my. 
Zkušenosti s výcvikem výhodou. 
Nástup možný ihned.

HLEDÁME OŠETŘOVATELKU - PSOVODA 

Více informací a schůzky na tel. čísle 604310280 - L. Zankerová
e-mail: oszastavmeutrpeni.info@seznam.cz, 

web: www.oszastavmeutrpeni.g6.cz
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Každý čtvrtek AppDay

Ceny se pro jednotlivá kina mohou lišit. 
Pravidla akce na cinestar.cz/appday. RV
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Moravské divadlo připravilo  
na prázdniny už tradiční festival
Stalo se již příjemnou tradicí, že konec 
srpna patří v Olomouci festivalu Moravské 
divadelní léto. Také letos nabídne 
Moravské divadlo populární inscenace 
v atraktivních lokalitách pod hvězdnou 
oblohou, program však slibuje také jednu 
novinku. 

Vedle souborů činohry a opery a ope-
rety se na open-air akci premiérově 
představí balet. Třetí ročník divadelní 
přehlídky začne ve čtvrtek 22. srpna a na-
bídne šest představení. Vstupenky už jsou 
v prodeji od 3. června.

„Při tvorbě programu festivalu pro nás 
byla zásadní dvě kritéria. Jednak chce-
me divákům zprostředkovat exkluzivní 
a nezapomenutelné zážitky a nabídnout 
jim to nejlepší z našeho repertoáru, ale 
na druhou stranu musíme brát v potaz 
i technickou proveditelnost. Některé ins-
cenace jsou natolik technicky náročné, že 
je není možné hrát jinde než v kamenném 
divadle s patřičným zázemím. Pro leto-
šek jsme na základě těchto dvou kritérií 
vybrali tituly Balet gala, Kupec benátský, 
Noc na Karlštejně, Robin Hood, Sluha 

dvou pánů a Starci na chmelu,“ uvedl ře-
ditel Moravského divadla David Gerneš. 

Festival Moravské divadelní léto na-
vázal na přehlídku Olomoucké divadelní 
prázdniny, kterou Moravské divadlo po-
řádalo od roku 2010 do roku 2015. První  www.moravskedivadlo.cz

ročník Moravského divadelního léta na-
vštívilo v roce 2017 více než 1100 diváků, 
druhý ročník dokázal přilákat dvojnásob-
ný počet.   red
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Muzeum umění ukáže vzácné knihy i architekturu

Moravská filharmonie vstoupí  
do 74. koncertní sezony s novým šéfdirigentem 

Pod uměleckým vedením mladého 
českého dirigenta Jakuba Kleckera vstou-
pí 26. září Moravská filharmonie Olo-
mouc do své 74. koncertní sezony. „Jsem 
velmi rád, že spolupráce s Moravskou 
filharmonií nastává ve chvíli, kdy bych 
chtěl své dosavadní dirigentské operní 
zkušenosti významnějším způsobem roz-
šířit o oblast symfonickou. Spolupráce 
s Moravskou filharmonií byla v minulosti 
vždy velmi tvůrčí a přátelská. Napříč ce-
lým orchestrem je mnoho vynikajících 
instrumentalistů, kteří své hráčské kva-
lity zúročují nejen uvnitř tělesa, ale také 
jako sólisté. Rád bych umělecky navázal 
na dlouholetou šéfdirigentskou éru pana 
dirigenta Petra Vronského, který orchest-
ru vtiskl osobitý zvuk a kvality,“ nastínil 
nastupující šéfdirigent Jakub Klecker. 

Následující sezona, která už ve spolu-
práci s novým šéfdirigentem vznikala, 
nabídne koncerty a dramaturgii, které 
mají jedno společné – snahu naplňovat 

poslání MFO, kterým je přinášet Olo-
mouci a jejím občanům, studentům z růz-
ných koutů republiky i ze světa a v nepo-
slední řadě návštěvníkům města kvalitní 

kulturní zážitky, zprostředkovávat jim 
kontakt s osobnostmi hudebního světa 
a seznamovat je se současnými hudební-
mi trendy.  red

Jak se navzájem ovlivňovaly čes-
ké a německé knihy, na to odpoví až do 
13. října návštěvníkům Muzea moder-
ního umění nová výstava Sousedé v kni-
ze – Česká a německá knižní kultura 
1. poloviny 20. století ze sbírky Muzea 

umění Olomouc. Největším problémem 
byl výběr správných knih. Muzeum jich 
má ve sbírkách na třináct set, návštěv-
níci uvidí dvě stě padesát z nich. „Bylo to 
těžké rozhodování, protože většina knih 
má kromě zajímavé obálky, vazby nebo 

titulního listu také obrazový doprovod 
uvnitř. Přemýšleli jsme, jak to vyřešit, jak 
je lidem zpřístupnit, i když budou uzavře-
ny ve vitrínách. Nakonec se zrodil nápad 
na zapojení digitálních médií, a tak ales-
poň u některých titulů zprostředkujeme 
návštěvníkům vhled do celé knihy,“ pro-
zradila autorka výstavy Hana Bartošová.

Jeho stavby zná každý Olomoučan,  
teď je představuje výstava

Pavilon A na výstavišti Flora, věžový 
dům s vodojemem na Nové Ulici nebo fi-
nanční úřad s Všeobecnou zdravotní po-
jišťovnou na Lazcích. Ucelený průřez bo-
hatou tvorbou architekta Petra Braunera 
mají zájemci možnost vůbec poprvé vidět 
v Muzeu umění Olomouc. Výstava, která 
potrvá do 13. října, nabízí originální pro-
jekty i dobové fotografie, které ukazují 
původní vzhled jeho staveb. Na některé 
své počiny se dnes Petr Brauner dívá kri-
ticky. „S léty praxe jsem dospěl k tomu, 
že především u rekonstrukcí není dobře 
využívat vše, co je módní. Nevypadá to 
dobře. Například na vodojemu začala pa-
dat fasáda a já měl udělat zastřešení nad 
vchodem. Navrhl jsem tam v brutalismu 
velký sloup, a až to bylo hotové, musel 
jsem si přiznat, že jsem to zdrbal,“ nešetří 
Petr Brauner sebekritikou. „Naštěstí se 
pak dělala rekonstrukce, takže jsem to 
mohl nechat zbourat.“ K výstavě vznikl 
katalog se souhrnem Braunerových nej-
významnějších prací i obrazovou doku-
mentací.  red

Sousedé v knize aneb Jak se vyvíjelo české a německé knižní umění od počátku 
20. století je první z výstav, které olomoucké Muzeum umění připravilo na letošní léto. 
Návštěvnici se dozvědí, jak se měnila kniha s nástupem secese, symbolismu, surrealismu 
a funkcionalismu a kdy začala být chápána jako umělecké dílo. Druhá výstava mapuje 
tvorbu dvaaosmdesátiletého architekta Petra Braunera, který v Olomouci zanechal 
výraznou stopu třeba stavbou pavilonu A výstaviště Flora nebo věžového domu 
s vodojemem na Nové Ulici. 

Petr Brauner je podepsán i pod projektem obytného domu s vodojemem v Olomouci, 1968-1973  Foto | archiv MUO 
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Také dospělí budou zachraňovat Středozemi

www.kmol.cz

Z dalšího programu knihovny 
vybíráme:

Origami záložka do knihy
Snadno a rychle si každý návštěvník 

pobočky Brněnská může o prázdninách 
kdykoliv v průběhu půjčovní doby vyro-
bit svoji vlastní jedinečnou origami zá-
ložku do knihy. 

Cestujeme se Čtyřlístkem
V půjčovní době pobočky Brněnská si 

navíc děti mohou zasoutěžit se známými 
seriálovými postavičkami ze Čtyřlístku. 
Tentokrát na téma cestování.

Knihohraní
Pro děti s doprovodem rodičů či pra-

rodičů jsou připraveny v dětském od-
dělení v budově na náměstí Republiky 
výtvarné dílničky inspirované oblíbený-
mi dětskými knihami. Ve středu 10. čer-
vence vyrobíme spolu s Malým princem 
papírovou růži, ve středu 17. července 
postavičku kofoláčka s holčičkou-straši-
dlem Martinou. Vždy od 9:30 hodin.

Putování s pohádkou
Pobočka Jungmannova zve po celé 

prázdniny každou středu (od 10. čer-
vence) od 9:30 do 11:00 hodin rodiče či 
prarodiče s dětmi od 3 do 9 let na Prázd-
ninové putování s pohádkou. 

Relaxační odpoledne
V budově na náměstí Republiky pro-

vedeme zájemce metodami, pomocí kte-
rých můžeme zvládat úzkost, starosti 
a stres. Ve čtvrtek 1. srpna v 16:00 hodin 
si lze vyzkoušet techniku relaxačního 
kreslení – zentangle, antistresové oma-
lovánky nebo kreslení mandal. Nutno se 
přihlásit předem na 585 545 123 nebo 
dospele@kmol.cz. 

VÝSTAVY
Pobočka Brněnská – do konce srp-

na v rámci 25. ročníku Dnů nevidomých 
na Moravě vystavuje slabozraký fotograf 
Lubomír Pavelčák. Autor vidí jen na jed-
no oko a často fotografuje přes silné sklo 
svých brýlí. Proto jsou okraje fotografií 

Půjčovní doba městské knihovny 
se o prázdninách nemění, v dětském 
oddělení a na pobočkách bude dokon-
ce rozšířeno půjčování i na dopolední 
hodiny. Pouze v sobotu bude zavřeno. 
Drobné stavební úpravy na pobočkách 
Jungmannova a Holice budou zname-
nat jejich uzavření první červencový 
týden. Knihovna města Olomouce letos 

připravila na prázdniny soutěž nejen pro 
děti, ale i dospělé. 

Frodova velká prázdninová  
výprava do Mordoru

Staňte se v období 1. července až 
29. srpna malým hobitem a vydejte se do 
všech koutů Středozemě, kde na vás če-
kají úkoly, které prověří nejen statečnost 

a vytrvalost, ale i důvtip při překonávání 
překážek. Začněte v čítárně v budově na 
náměstí Republiky a bojujte proti moc-
ným nepřátelům a zachraňte celou Stře-
dozemi. Všichni hrdinové mezi 9 a 99 lety 
budou odměněni, tři nejstatečnější (vylo-
sovaní 30. srpna 2019) obdrží dinosauří 
tašku, Sauronův Prsten moci a roční re-
gistraci do knihovny zdarma.  red

hodně rozostřené, jen střed je jasný. Tím 
se však fotografie stávají divácky velmi 
zajímavé. Neformální setkání s autorem 
proběhne 1. července ve 14:00 hodin.

Náměstí Republiky – snímky čle-
nů fotografické sekce Vlastivědné spo-
lečnosti muzejní v Olomouci – např. 
J. Flusek, K. Hula, D. Krajčí, R. Kra-
tochvil, Z. Vích, J. Vykydalová, L. Pecha, 
J. Beran, S. Páleník, G. Foret, R. Paruza, 
S. Jadrný, F. Rabčan, M. Dlábek.

Pobočka Jungmannova – sním-
ky mladého fotografa Martina Benčíka 
z Hluboček a okolí.
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Muzeum připomíná 150. výročí založení firmy Sigma

Moravské divadlo vybralo vítěze  
dramatického textu na téma sametová revoluce

V loňském roce si připomněla firma Sigma, 
která patří mezi nejvýznamnější výrobce 
čerpací techniky na světě, 150. výročí svého 
založení. Vlastivědné muzeum v Olomouci 
ve spolupráci se společnostmi SIGMA 
GROUP a.s. a SIGMA PUMPY HRANICE, 
s.r.o., připravilo u příležitosti tohoto jubilea 
výstavu SIGMA / 150 let tradice výroby 
čerpadel. K vidění je až do 15. září. 

V expozicích uvidí návštěvníci nejen čerpadla, ale i prezentaci fotbalového klubu Foto | PR

Na začátku letošního roku iniciovalo 
vedení Moravského divadla soutěž o pů-
vodní dramatický text na téma sameto-
vá revoluce. Do poloviny května dorazil 
na sekretariát divadla rovný tucet textů 
od studentů vysokých a středních škol, 
z nichž měla odborná komise vybrat ví-
těze. Tím se nakonec stala hra Samet od 
Michaely Křivánkové. Komise se také 
rozhodla udělit čestné uznání Petru Er-
besovi za text s názvem Tři smrti Marti-
na Šmída. 
Divadlo chce vzdělávat mladé lidi

„Současní studenti středních škol 
události z listopadu 1989 nezažili a mají 
o sametové revoluci velmi nekonkrétní 
a zkreslenou představu, což je vzdělávací 
nedostatek, který bychom v rámci toho-
to projektu rádi napravili. Rozhodli jsme 
se proto oslovit studenty vysokých škol, 
aby se stali pro své mladší kolegy jistý-
mi mentory, přestože sami nebyli pří-
mými svědky této události. Překvapilo 

nás množství textů, které nám studenti 
zaslali, a také skutečnost, že zájem byl 
nejen ze strany vysokoškoláků, ale také 
středoškoláků,“ uvedl ředitel Moravské-
ho divadla David Gerneš. „Měli jsme tak 
na výběr hned z několika různých stylů, 
forem a inscenačních nápadů, které jsme 
mohli vzájemně porovnávat a hledat ten, 
který nejlépe splní naše zadání a před-
stavy, což se nakonec podařilo. Díky této 
soutěži jsme dostali jasný signál, že ale-
spoň části dnešních studentů není lho-
stejné, co se děje v naší společnosti, a že 
si uvědomují, jak podstatné je poučit se 
z historie a vyvarovat se toho, že dopus-
tíme její případné opakování se,“ doplnil 
umělecký šéf souboru činohry Roman 
Vencl.

Michaela Křivánková se o soutěži 
dozvěděla na webu Divadlo.cz. „Napad-
lo mě spojit dvě studentky z rozdílných 
časů. Na mnoha demonstracích v de-
větaosmdesátém roce hráli hlavní roli 

studenti, navíc je hra určena pro ně. 
A protože se za posledních třicet let změ-
nilo mnohé, přišlo mi vhodné tyto dva 
světy propojit. Zájem o události z roku 
1989 jsem měla i dříve, ale rozhodně 
jsem se musela v jistých oblastech do-
vzdělat a mnoho z nově nabytých in-
formací vedlo zase k inspiraci. Nejvíce 
mě bavilo sledování archivních záběrů, 
které jsem našla na internetu. Kromě 
toho jsem na internetu vyhledávala i in-
formace v psané formě. Když jsem ale 
měla nějaké otázky, obrátila jsem se na 
svoji mámu, informace o tomto tématu 
jsou totiž dosažitelnější, než by si mnozí 
mohli myslet,“ uvedla Křivánková.

Speciální divadelní projekt chystá Mo-
ravské divadlo jako připomínku třiceti 
let od sametové revoluce. Oba tituly plá-
nuje soubor činohry uvést v rámci Noci 
divadel v sobotu 16. listopadu, o režisé-
rovi a hereckém obsazení se momentálně  
jedná.  red

Výstava představuje dějiny firmy od 
skromných počátků, tvořených malou 
řemeslnou dílnou lutínského pumpaře 
a studnaře Ludvíka Sigmunda na výro-
bu dřevěných pump, až po dnešní velkou 
moderní společnost produkující mj. obří 
čerpadla pro jaderné elektrárny. „Může-
me jen domýšlet, zda rod Sigmundů vů-
bec tušil, jak silnou tradici v Lutíně zaklá-
dá. Každopádně nám tu po sobě zanechal 
poselství, které se i přes všechny pře-
kážky dochovalo neuvěřitelných 150 let. 
Můžeme být nesmírně pyšní, že v této 
dlouholeté tradici máme možnost pokra-
čovat,“ zmínil Milan Šimonovský, předse-
da dozorčí rady SIGMA GROUP a.s.

„Každá firma, která má tak dlouhou 
historii jako Sigma Lutín, si zaslouží ob-
div. Ten patří i lidem, kteří v ní pracovali 
nebo pracují, protože bez šikovných za-
městnanců nemůže uspět žádná společ-
nost. Výstava v muzeu, která minulost 
jejich podniku mapuje, dokazuje, že mají 
být na co hrdí,“ uvedl při zahájení výsta-
vy hejtman Olomouckého kraje Ladislav 
Okleštěk.

Stroje, dokumenty i fotbalová Sigma
„Na výstavě jsou prezentovány origi-

nály dokumentů pocházejících z rodinné-
ho archivu Sigmundů, jehož část je novou 
a velmi významnou akvizicí sbírkového 
fondu Vlastivědného muzea v Olomou-
ci,“ pochlubil se ředitel muzea Břetislav 
Holásek cennými přírůstky. „Jedná se 
o osobní dokumenty dvou generací rodiny 
Sigmundů, zejména pak Jana Sigmunda 

mladšího, jenž vedl firmu ve třicátých le-
tech 20. století a v průběhu druhé světové 
války byl zatčen, vězněn a nakonec po-
praven gestapem za odbojovou činnost,“ 
vysvětlil blíže Holásek.

Součástí výstavy je i prezentace SK 
Sigma Olomouc, který si letos připomíná 
100. výročí svého vzniku.  red

www.vmo.cz
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Robot, exponát kůže 
nebo malé planetárium 

Pátek 12. 7. | 18:00 – 22:30
18:00 – 19:00 Loutkové divadlo
 Jak Kašpárek zachránil princeznu 

19:15 – 20:00 Kvartet No Timers | hudební vystoupení
20:15 – 21:00 Exulis | Duelanti | šermířské představení 

21:15 – 22:00 Iva Kevešová s kapelou
22:15 Ilumia | ohnivo-světelná show

Pátek 26. 7. | 18:00 – 24:00
18:00 – 18:30 Cirkus trochu jinak

Expedice | groteskní klauniáda na chůdách
18:45 – 19:15 Adorea | Baroko & Rokoko

šermířské vystoupení
19:30 – 20:30 Alla Danza Brno Baroque

La Belle Danse | tance na dvoře Ludvíka XIV. | taneční výuka 
20:30 – 21:00 Trio Con Amore | hudební vystoupení

21:00 – 21:30 Cirkus trochu jinak | Žonglér Pablo
21:30 Favoritka | � lmové promítání 

Sobota 27. 7. | 17:30 – 22:30
17:30 – 18:30 Divadlo Facka

Pierotova dobrodružství | pantomima pro děti 
18:45 – 19:45 Hanácké kvartet | Hudba s láskou

20:00 – 21:00 Alla Danza Brno Baroque
barokní tance na evropských dvorech | taneční výuka

21:15 – 21:45 Tereza Mašková
vítězka soutěže SuperStar 2018

22:00 – 22:30 Audio-vizuální show
Sloup Nejsvětější Trojice

občerstvení | dílničky pro děti
květinové dekorace | nasvícení památek 

Doprovodný program
Barokní prohlídky

12. 7. | 26. 7. | 17:00 – 18:00
rezervace v Informačním centru Olomouc

tel.: 585 513 385, 585 513 392

Horní náměstí | Olomouc | Program

BarokOlomouC

zve statutární město Olomouc
vstup zdarma | změna programu vyhrazena

Nové exponáty obohatily Pevnost poznání v Olomouci. Centrum je 
získalo díky spolupráci se špičkovými vědeckými pracovišti a některé 
předměty vyrobili také technici dílen přímo v Pevnosti. Novinky jsou 
v každém patře budovy a návštěvníci je mohou obdivovat každý den 
v otevírací době muzea.

Robot Genetix Q-bot, který využívala laboratoř Ústavu expe-
rimentální botaniky (ÚEB) Akademie věd ČR, se stal dominan-
tou nové části expozice Živá voda s názvem Kód života. „Tento 
stroj byl velmi důležitý a využívaný při čtení genomu pšenice, 
na němž měla velký podíl olomoucká skupina profesora Doleže-
la. Teď se robot odebral do důchodu a lze na něm veřejnosti de-
monstrovat, jakým způsobem se dá dekódovat DNA. Informa-
ce, které takto o plodině zjistíme, se mohou využít pro šlechtění 
odrůd s požadovanými vlastnostmi, například vyšší odolností 
vůči klimatickým změnám, škůdcům, chorobám,“ řekl ředitel 
Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský vý-
zkum Ivo Frébort. 

V sekci Rozum v hrsti je vystaven exponát kůže, který lidem 
názorně přibližuje její jednotlivé vrstvy a demonstruje některá 
onemocnění, jako například lupénku nebo melanom. O patro 
výš je zase umístěno ojedinělé Slepecké planetárium. Zájemci 
si mohou vyzkoušet, zda pouze hmatem poznají například sou-
hvězdí Velkého vozu. „Připravujeme také další malé planetá-
rium. V něm si lidé prohlédnou ukázky našich filmových pro-
jekcí či se nechají unášet krásami noční oblohy,“ lákala Anna 
Krčmářová, koordinátorka expozice Světlo a tma. Doplnila, že 
lákadlem je prezentace tzv. Schlierenovy metody. Ta pomáhá 
demonstrovat, jak proudí horký vzduch. „Jedná se o jev, který 
návštěvníci často vidí v létě nad rozpálenou silnicí. Ukážeme jej 
pomocí experimentu s dutým zrcadlem, fotoaparátem a fénem.“ 

Interaktivní centrum se loňskou úspěšnou návštěvností za-
řadilo mezi deset nejoblíbenějších turistických cílů Olomoucké-
ho kraje.   red

www.pevnostpoznani.cz
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Na paliativní péči mobilního hospicu 
a na přístroje pro nemocné děti ve 
fakultní nemocnici jsou určeny dotace 
města schválené na červnovém zasedání 
zastupitelů. Peníze jsou alokovány na 
odboru kanceláře primátora jako grant 
pro podporu společensko-prospěšných 
projektů.

Nejvyšší částka, 250 tisíc korun, zamí-
ří do mobilního hospicu Nejste sami na 
podporu projektu Spolu doma, do posled-
ních chvil. Dotace pokryje 80 procent ná-
kladů na pořízení automobilu pro sociál- 
ní službu, kterou hospic poskytuje lidem, 
jejichž přáním je trávit poslední dny živo-
ta v kruhu blízkých. „Díky těmto financím 
rozšíříme naše služby. Rádius dojezdu za 
pacienty máme čtyřicet kilometrů a často 
musíme používat vlastní vozidla. Teď jich 
obsloužíme minimálně o dalších pět více,“ 
uvedla Kateřina Tichá, ředitelka mobilní-
ho hospicu Nejste sami.

„Prostředky z tohoto grantu jsou urče-
ny pro zdravotně postižené a jinak hendi-
kepované spoluobčany nebo pro institu-
ce, kde nelze financovat nákup ze státních 

Z primátorských dotací podpořili zastupitelé 
mobilní hospic a fakultní nemocnici

zdrojů nebo prostřednictvím zdravotních 
pojišťoven,“ vysvětlil primátor Mirek 
Žbánek a zdůvodnil tak dotaci 200 tisíc 
korun pro nákup přístrojů v olomoucké 
fakultní nemocnici. Město i v minulosti 
přispělo na pořízení přístroje odhalu-
jícího cystickou fibrózu. „Nemocnice si 
celou řadu přístrojů nakupuje sama, ale 
některé si přesto nemůže z ekonomických 

důvodů dovolit, protože jsou unikátní 
a nejsou rentabilní,“ ozřejmil primátor 
Žbánek. 

Rada města už dříve rozhodla o mno-
hem menších dotacích do 50 tisíc korun. 
Zastupitelstvo s nimi bylo jen seznámeno. 
Příspěvek obdržel Spolek Trend vozíčká-
řů, TyfloCentrum, Tomáš Helísek nebo 
Kristýna Navrátilová.  red

INZERCE
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pridejte se ke Kubovi
PODPOŘTE PACIENTY S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU

Kuba posílá za každý svůj bod nadaci 1000 USD. 
Fanděte mu s námi a přispějte formou DMS 30, 60 nebo 90 Kč.

DMS číslo 87 777
DMS KLUKPUK 30/60/90

www.nadacejakubavoracka.cz
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Plníme dětem přání, zapojte se také

Nový projekt bojuje s internetovou kriminalitou.  
Nabízí vzdělávání i pomoc dětem i dospělým

V těchto dnech startuje nový projekt, 
zaměřený na oblast kybernetické bez-
pečnosti, s názvem Zefektivnění česko-
-polské spolupráce v boji proti kyber-
kriminalitě, který realizuje tým složený 
ze zástupců osmi policejních ředitelství 
z České republiky a Polska a odborníků 
projektu E-Bezpečí z Univerzity Palac-
kého v Olomouci. Jak již název projektu 
napovídá, projekt se zaměřuje přede-
vším na nové způsoby boje s interneto-
vou kriminalitou, a to prostřednictvím 
zefektivnění práce policie (v ČR a PL), 
podpory prevence cílené na děti, peda-
gogy a rodiče a také podpory poradenské 
činnosti umožňující anonymní pomoc 
obětem internetové kriminality. Součás-
tí projektu jsou také výzkumné aktivity, 
umožňující odhalovat nové formy kyber-
netických hrozeb, se kterými jsou online 
uživatelé v kontaktu.

„V praxi to znamená, že v rámci pro-
jektu během 3 let proběhne v prostře-
dí školy i mimo ně 270 preventivních 
akcí s celkovým dopadem na přibližně  
40–50 000 dětí. Zároveň budou posíleny 

kapacity poradny E-Bezpečí, která pří-
pady rizikového chování zachycuje, řeší 
a předává Policii ČR. Její ‚klon‘ vznikne 
také na polské straně,“ popsal aktivi-
tu Kamil Kopecký z projektu E-Bezpečí 
z UP Olomouc. Terénní aktivity budou 
probíhat v podporovaném území čes-
ko-polského příhraničí, do kterého pa-
tří také Olomoucký kraj. K dalším ak-
tivitám pak patří zvyšování kvalifikace www.stopcybercrime.cz

policejních odborníků – a to jak v oblasti 
prevence, tak i intervence – analytické 
činnosti a vyšetřování. Projekt umožní 
zvýšit kvalifikaci více než 700 policistům.

Bližší podrobnosti o projektu včetně 
možnosti objednat zdarma vzdělávací 
akci pro vaši školu v rámci podporované-
ho území naleznete na webu.  red

Olomoucká organizace P-centrum zahajuje 
veřejnou sbírku, jejímž mottem je Plníme 
dětem přání.  Cílem sbírky je pokrýt 
náklady spojené s provozem rodinného 
centra U Mloka, kde se věnují ohroženým 
rodinám s dětmi a poskytují rodinné 
mediace. Chybí nejméně 200 000 korun. 

Výchovné obtíže, školní problémy, 
nedostatek sociálních kontaktů dětí, do-
pady rodinných krizí na děti a náročné 
rozvodové situace, to vše P-centrum po-
máhá rodinám zvládnout.  Přitom dět-
ská přání jsou velmi jednoduchá. „Tyto 
děti si vlastně přejí to samé, co všechny 
ostatní děti, aby nebyly samy, 
aby v něčem uspěly, aby jim 
někdo naslouchal, aby se jejich 
rodiče nehádali a děti nebyly ve 
strachu a napětí. Žijí ale v těž-
ších podmínkách a často mají 
za sebou různá traumata, pro-
to je jejich cesta mnohem těžší 
a komplikovanější,“ upřesňuje 
terapeutka Jiřina Pončová. 

Dětem a jejich rodičům nebo pěstou-
nům v P-centru pomáhá terapeutický 
tým složený z psychologů, sociálních 
pracovníků nebo pedagogických porad-
ců. Pro letošní rok přitom v tuto chvíli 
chybí na základní provoz centra mini-
málně 200 000 korun. „Proto zahajuje-
me veřejnou sbírku. Chtěla bych poprosit 

všechny lidi, 
kterým zále-
ží na tom, co 

v Olomouckém kraji děláme, aby podpo-
řili pomoc rodinám libovolným příspěv-
kem nebo se stali pravidelnými dárci. 
Dlouhodobá pomoc je totiž nejúčinněj-
ší,“ uvedla Dagmar Krutilová, ředitelka 
P-centra.  red

Pomoc pro 58 rodin – 1171 hodin 
práce s dětmi a rodiči
72 socioterapeutických klubů pro 
17 dětí nebo 147 doučování 
s 19 dobrovolníky
137 mediačních setkání, 
827 osobních konzultací s rodiči 
a 136 s dítětem

ROK 2018 V P-CENTRU

Podpořte práci 
pro rodiny s dětmi 
v P-centru: veřejná 

sbírka:  
220 88 88 220/0300

www.p-centrum.cz
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V Olomouci funguje poradenské místo pro seniory
Nové poradenské místo pro seniory 
pod názvem OLsen otevřel 13. června 
Odbor sociálních věcí Magistrátu města 
Olomouce v prostorách městského klubu 
volnočasových aktivit Javoříčská 2 v centru 
města.

„Jedná se o novinku, kterou jsme při-
pravili jako jednu ze vstřícných a užiteč-
ných věcí pro starší Olomoučany v rámci 
konceptu Obec přátelská seniorům. Rada 
města Olomouce tím plní další bod své-
ho programového prohlášení,“ vysvětlu-
je náměstkyně primátora Eva Kolářová 
a prozradila: „Název poradenského místa 
– OLsen – znamená Olomouc seniorům.“ 
Každý pátek v době od 9 do 12 hodin bude 
v klubu na Javoříčské ulici přítomen za-
městnanec odboru sociálních věcí ma-
gistrátu, popřípadě poradenská služba 
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy 
a Slezska, z.s. Senioři se tak na jednom 
místě a přímo v centru města mohou 
dostat k informacím, které se jich týkají. 
Součástí vybavení pro službu seniorům 
je také počítač s připojením na internet, 
k dispozici jsou toalety a návštěvníci si 
zde mohou dát i kávu nebo čaj.

Do budoucna mohou zájemci při-
jít na přednášky či vzdělávací aj. akce 

orientované na seniory. Mohlo by zde 
být výdejní místo pro karty Senior Pas 
(http://www.seniorpasy.cz). „Po určité 
době provedeme vyhodnocení toho, jaké 
nabídky, které infocentrum OLsen chce 

poskytovat, senioři nejvíce využívají, 
a podle toho upravíme zaměření jeho čin-
nosti tak, aby s touto službou byli senioři 
co nejvíce spokojeni,“ uzavírá vedoucí od-
boru sociálních věcí Michal Majer.  mf

Nové prostory umožní seniorům i pořádání přednášek či jiných společenských akcí Foto | BM
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Děti z DDM hovořily s astronautem ve vesmíru

Spojení s mezinárodní vesmírnou stanicí ISS se povedlo dětem navázat na 11 minut Foto | archiv DDM Olomouc

Dětem z Olomouckého DDM se v sobotu 
8. června podařilo úspěšně navázat rádiové 
spojení s Mezinárodní vesmírnou stanicí. 
Jedná se tak o třetí úspěšné spojení v České 
republice (z toho dvě v Olomouci) a zároveň 
první spojení z organice zabývající se 
volnočasovými aktivitami pro děti.

Po dlouhém období plánování a pří-
prav se úspěšně podařilo dotáhnout do 
konce vzdělávací akci, která má za úkol 
dětem přiblížit život astronauta a jeho po-
byt na oběžné dráze. Vlastní komunikace 
proběhla od 15:06 do 15:17 našeho času 
(13:06–13:17 UTC).

Projekt před lety nastartovala americ-
ká agentura NASA s cílem podpořit zájem 
o vědu, techniku a vesmír. Studenti a žáci 
mají šanci pohovořit s posádkou meziná-
rodní vesmírné stanice (dále ISS) a polo-
žit jim zvídavé otázky. Možnost kontaktu 
s ISS byla postupně rozšiřována i mimo 
Spojené státy a nyní je k dispozici i pro 
české školy. 

Děti navštěvující zájmové kroužky 
Elektrotechnika, Vesmír a my i Youtu-
beři v olomouckém DDM se do projektu 
zapojily společně s radioklubem OK2KYJ. 
Členové radioklubu dětem také předvedli 
technické prvky nezbytné pro komunika-
ci s ISS a doplnili tak znalosti potřebné 
pro úspěšnou realizaci projektu.  red

Kdy a kam na Erasmus?
Otázka, kterou dnes řeší většina vyso-

koškoláků. Vyrazit na pár měsíců do svě-
ta a vrátit se bohatší o nové zkušenosti 
i přátelství a s efektní položkou v budou-
cím profesním životopise, to je dnes už 
běžnou součástí vysokoškolského studia 
a je dobře, že této možnosti studenti hojně 
využívají.  

Málo se však ví, že program ERAS-
MUS+ nabízí úžasné možnosti dalšího 
vzdělávání i učitelům. Program dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků 
(mobility osob) je zcela hrazen z prostřed-
ků EU na základě schváleného projektu, 
který jednou za rok může podat každá 
škola. Jednou ze škol, která možnosti to-
hoto programu úspěšně využívá, je ZŠ 
Heyrovského Olomouc. 

Učitelé, kteří o program mají zájem 
a uspějí ve výběrovém řízení, absolvují 
zpravidla dvoutýdenní jazykové či me-
todické kurzy v zahraničí. V letošním 
školním roce tak jedenáct zdejších uči-
telů vyjelo do Velké Británie, Irska a Ra-
kouska. Je to pro každého učitele výbor-
ná zkušenost, kterou vedení školy vítá 
a iniciativu učitelů v této oblasti velmi 
podporuje, protože se intenzivně vzdělá-
vají v cizojazyčném prostředí, načerpají 

nové poznatky a nápady, které po návra-
tu přenáší do výuky, případně chystají 
pro žáky zajímavé projekty. 

Na Heyráku máme radost z toho, že 
o tento projekt nemají zájem pouze uči-
telé cizích jazyků, pro které by podobné 
aktivity měly být téměř samozřejmé. Vel-
mi iniciativní jsou učitelky prvního stup-
ně, které si uvědomují, že dobrý začátek 
výuky jakéhokoliv jazyka je nesmírně 
důležitý. Oceňujeme skutečnost, že do 
projektu se mohou zapojit i učitelé, kteří 
cizí jazyk neučí, ale cítí potřebu se v této 
oblasti rozvíjet a posilovat své jazykové 
sebevědomí. 

Mnozí učitelé se zbytečně podceňu-
jí a dlouho váhají, než seberou odvahu 
a na kurz do zahraničí vyrazí. Vracejí se 
však nadšení, protože zjistí, že kolegové 
z ostatních zemí, se kterými se na kurzu 
potkají, jejich domnělé jazykové nedo-
konalosti neřeší a všichni se spolu dobře 
domluví. 

První otázka po návratu většinou 
bývá, kdy mohou jet zase. O to lepší je 
zpráva, že jsme v projektu uspěli i letos 
a do zahraničí se v příštím školním roce 
vypraví další kolegové.

 Ludmila Balíková, ZŠ Heyrovského Olomouc
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Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s., realizuje projekt „Pietní 
hrobové místo pro zemřelé děti“ a připravuje místo posledního 
odpočinku pro nejmenší na hřbitově v Neředíně.  

„Je mnoho rodin, kterým zemřelo dítě během těhotenství, 
při porodu nebo krátce po něm a nemohly své miminko dů-
stojně pochovat – bylo spáleno s dalším anatomicko-patolo-
gickým materiálem z nemocnice. Péče o rodiny, které čelí této 
ztrátě, je jednou z hlavních činností hospice. Při své činnosti 
se setkáváme s lidskou bolestí oplakávající životy dětí, které 
nemají své místo posledního odpočinku. Místo, kdy by jejich 
blízcí měli možnost položit květiny, zapálit svíci a vzpome-
nout na svého nejmenšího. Místo, kde by mohlo dojít ke smí-
ření a zmírnění bolesti,“ uvedla Jana Březinová z olomoucké 
pobočky Hnutí pro život, která je iniciátorkou projektu piet-
ního místa. Jeho realizaci provede akademický sochař Otmar 
Oliva a kameník Petr Novák. 

Pietní hrobové místo č. 1H V 73 se nachází na neředín-
ském hřbitově na hlavní aleji po levé straně před kaplí a bude 
sloužit jak k pietním účelům, tak k pohřbívání. 

Statutární město Olomouc tento záměr podpořilo jeho 
symbolickým pronájmem. Místo bude sloužit široké veřej-
nosti, už nyní se obracejí na správu hřbitova rodiče, kteří 
takto přišli o dítě.  red

NA PIETNÍ HROBOVÉ MÍSTO
PRO ZEMŘELÉ DĚTI

...když na začátku přichází konec...

K D E
Olomouc (Neředínský hřbitov) s přesahem pro celou republiku

K O M U
Primárně určeno dětem, které zemřely před narozením, při porodu

nebo těsně po něm a jejich rodičům. Rodičům, kteří nemají vlastní hrobové 
místo, rodičům, kteří nemohli pochovat ostatky svého dítěte.

K D O
Realizuje akademický sochař Otmar Oliva 

pro Perinatální hospic Dítě v srdci.

T R A N S A R E N T N Í  Ú Č E T
115-8885460237/0100

Variabilní symbol je vaše telefonní číslo
– budeme Vás kontaktovat kvůli potvrzení o daru.

Více informací na: www.ditevsrdci.cz

P Ř I S P Ě J T E

www.ditevsrdci.cz

Plánujete letní dovolenou a  rádi 
byste ji strávili v Česku? Pak pro vás 
máme jeden velmi zajímavý tip, kte-
rý ocení milovníci procházek, cyklis-
tiky i ti, kteří chtějí relaxovat v lesích 
nebo u rybníka. Rozhodně nebudete 
litovat, když si za cíl své letošní do-
volené vyberete Žďárské vrchy na 
Vysočině a Rodinný hotel Pavla pří-
mo v jejich srdci.

Hotel Pavla se pyšní skvělou po-
lohou. Najdete ho u obce Vlachovice 
nedaleko Nového Města na Moravě. 
Na dohled od něj leží hned dva velké 
a známé rybníky – Sykovec a Med-
lov, které za hezkého počasí přímo 
vybízí ke koupání. Sykovec ocení 
muži, kteří se poohlížejí po „plácku“ 

na sportovní rybaření. Hotel má také 
vlastní bazén s křišťálově čistou vo-
dou, který milují především rodiny 
s dětmi. 

Žďárské vrchy nabízejí nepřeber-
né množství tipů na cyklo nebo pěší 
výlety. Určitě jste slyšeli o  skalách, 
které vyhledávají horolezci a  jsou 
cílem pěších túr. Vyjmenujme ty 
nejznámější – Dráteničky, Pasecká 
skála, Čtyři palice nebo Milovské 
perničky. Z té nejvyšší Devíti skal při 
hezkém počasí zahlédnete Sněžku. 

„S hosty v  létě vyrážíme na bo-
růvky nebo na houby, dvakrát týdně 
pořádáme oblíbenou gril párty a sa-
mozřejmě rádi se podělíme o  další 
tipy, jak u  nás strávit příjemnou 
dovolenou,“ prozradila manažerka 
hotelu Pavla Okounová s  tím, že 
v  Novém Městě na Moravě, kon-
krétně v Horáckém muzeu mají nové 
pohádkové podzemí a téměř na do-
hled od hotelu se rozprostírá známá 
Vysočina Arena, která pravidelně 
v  květnu hostí Mistrovství světa 
horských kol, v létě láká na tzv. sin-
gletracky a od jara 2019 nově na dal-
ší sportovní akci – tzv. Pumptracky. 
V hotelu mají kolárnu a v  jeho blíz-
kosti i půjčovnu kol.

V Hotelu Pavla Vás obklopí úžas-
ná rodinná atmosféra. „Máme vstříc-
ný personál, skvělého šéfkuchaře 
Miroslava Čermáka, který připravuje 
výbornou českou kuchyni, a  počet-
nější rodiny s dětmi ocení prostorné 
pokoje, kde se nemusí mačkat,“ při-
bližuje Pavla Okounová a  nakonec 
dodává, že hotel už se pomalu plní. 
Pokud tedy plánujete letní dovole-
nou v srdci Vysočiny, neváhejte a už 
nyní si zamluvte termín. Připojíte se 

tak ke skupině spokojených hostů, 
kteří hotel Pavla na Bookingu hod-
notí číslem 8,6 z 10 možných bodů.  

Objevte krásy Žďárských vrchů o letní dovolené

Hotel Pavla
Vlachovice-Sykovec 25E
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: 566 619 245
Mobil: 602 192 992
E-mail: hotelpavla@hotelpavla.cz
Web: www.hotelpavla.cz
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Vlastníci památek mají možnost žádat o dotaci na jejich obnovu
Vlastníci nemovitostí, kte-

ré se nachází v městské pa-
mátkové rezervaci Olomouc, 
mají i letos možnost 
žádat o poskytnutí 
státní dotace z Pro-
gramu regenerace 
městských památ-
kových rezervací 

a městských památkových 
zón na rok 2020. 

Dotaci poskytuje Minis-
terstvo kultury ČR 
spolu se statutárním 
městem Olomouc. 

Dotace je urče-
na na památkovou 
obnovu objektů, 

které se nacházejí na území 
městské památkové rezerva-
ce Olomouc a současně jsou 
zapsány ve Státním sezna-
mu nemovitých kulturních 
památek (státem chráněné 
památky). Žádosti je mož-
né podávat do poloviny říj-
na 2019. Přesné podmínky 

a další informace žadatelům 
poskytne Jana Křenková, 
útvar hlavního architekta, 
MmOl, Hynaisova 10, 779 11 
Olomouc, telefonní číslo  
588 488 387, e-mail: jana.
krenkova@olomouc.eu nebo 
je naleznete na stránkách  
města.  red

 
Statutární město Olomouc

Více informací naleznete: http://edeska.olomouc.eu 

Chcete se podílet na: 
 zavedení místní Agendy 21 - cílem této aktivity je zajištění dobré a udržitelné kvality života      

a životního prostředí na území města Olomouce  
 zavedení modelu excelence EFQM - zajištění vyšší kvality poskytovaných služeb klientům 

úřadů – občanům a vyšší profesionalizace Magistrátu města Olomouce 
        
       Pak hledáme právě Vás! 
       Nemáte pracovní zkušenosti? Nevadí, zaškolíme Vás.  
       Už nějaké máte? Skvělé!  
       Staňte se odborníkem, který dokáže poradit. 
     
 

ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OLOMOUCE HLEDÁ 
NOVÉHO KOLEGU/KOLEGYNI NA POZICI: 

 
Koordinátor/koordinátorka místní Agendy 21 a specialista/specialistka řízení kvality 

do oddělení strategického rozvoje 
 

Pracovní poměr na dobu určitou, po dobu trvání projektu od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 
Přihlášky zašlete nejpozději do 15. 7. 2019 

 
 

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT: 
zajímavou pracovní pozici, mentoring pod vedením externího odborníka, možnost trvalého vzdělávání a osobního 
rozvoje, dobré pracovní prostředí, pružnou pracovní dobu, přátelský kolektiv a zajímavé benefity. 
 

 
 

 

 
Statutární město Olomouc

Více informací naleznete: http://edeska.olomouc.eu 

Chcete se podílet na: 
 přípravě Plánu pro Chytrou Olomouc – a to tak, aby reagoval na aktuální stavy vnějšího 

prostředí, včetně technologických, ekonomických, sociálních trendů 
 komunikaci s vysokými školami na území statutárního města Olomouc i mimo něj                      

a dalšími odbornými institucemi v problematice „Smart City“ 
 tvorbě open dat  
 rozvoji infrastruktury pro GIS a otevřená data, včetně navazujících aplikací 
 úpravě prostorových i tabulkových dat a souvisejících metadat 

        
       Pak hledáme právě Vás! 
       Nemáte pracovní zkušenosti? Nevadí.  
       Už nějaké máte? Skvělé!  
       Staňte se odborníkem, který dokáže poradit. 
     
 

ODBOR INFORMATIKY A SMART CITY MAGISTRÁTU MĚSTA OLOMOUCE 
HLEDÁ NOVÉ KOLEGY/KOLEGYNĚ NA POZICE: 

 
 Koordinátor/koordinátorka rozvoje Chytrého města do oddělení Smart City 
  Koordinátor/koordinátorka open dat a GIS do oddělení Smart City  
 

Pracovní poměr na dobu určitou, po dobu trvání projektu od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 
Přihlášky zašlete nejpozději do 15. 7. 2019 

 
 

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT: 
zajímavou pracovní pozici, možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje, dobré pracovní prostředí, pružnou 
pracovní dobu, přátelský kolektiv a zajímavé benefity. 
 

 
 

 

www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/mpr-olomouc/dotace-mpr

Žádosti 
o dotace 

do poloviny 
října
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www.zasluncemzs.cz
D Ů M  S  P E Č O V A T E L S K O U  S L U Ž B O U
Borotín 17, okres Blansko, pouze 51 km od Olomouce
Co nabízíme:
• Bezbariérové zařízení v klidné obci, obklopené parkem.
• Plně vybavené jedno a dvoulůžkové byty, včetně kuchyněk a sociálního zařízení.
• Možnost celodenní stravy, obědy – výběr ze tří menu.
• Poskytování registrované pečovatelské služby dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách 7–19:00 h.
• Recepční služba 24 hodin.
• Obvodní lékař, kadeřnice, pedikérka, kavárna s občerstvením.
• Zajišťujeme osobní přístup, milou a pozitivní společnost po celý den.
• Množství aktivit – infra sauna, vířivka, tělocvična, masáže, skupinová cvičení, společenská knihovna, 

aktivizační programy.
•  Velký park sloužící k aktivnímu i pasivnímu odpočinku – venkovní fitness, jezírko s potůčkem, šachy, 

možnost bylinkové zahrádky.
Kontaktujte nás, tady se budete cítit jako na zámku: 
• tel.: 734 235 886, 734 235 927, e-mail: krepelova@zasluncemzs.cz, socialnipracovnice@zasluncemzs.cz
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„Začíná nová éra“, řekl po příchodu do Sigmy Látal
Po sedmi letech bude Radoslav Látal 
trénovat klub v české nejvyšší fotbalové 
soutěži. V roce 2012 vedl Ostravu, pak 
působil v zahraničí, postupně v Polsku, 
Bělorusku a na Slovensku. Nyní se vrátil 
domů, do Olomouce, v soutěžním ročníku 
povede prvoligovou olomouckou Sigmu. 

„Dlouho jsem tady nebyl, je to tady 
jiné, nové, ani jsem to nepoznal. Jako 
bych přišel do nového prostředí,“ uvedl 
po příchodu na stadion Látal.

Mimo jiné máte staronového asi-
stenta, jak se těšíte na obnovenou 
spolupráci s Jiřím Nečkem?

Není to jediná změna, ještě je v reali-
začním týmu jako fitness trenér Tomáš 
Kulatý. Ale co se týče Jirky, tam se nic 
nezmění, dobře se známe, zapadneme do 
toho.

Dostanou pod vaším vedením šan-
ci mladí hráči?

To uvidíme. Je to samozřejmě všech-
no o výkonnosti. Ale jsme domluvení, že 
minimálně tři čtyři hráči budou v užším 
kádru, budou s námi pracovat, budou 
dostávat příležitost. Je potřeba s nimi 
pracovat.

Jste spokojený s počtem fotbalistů, 
kteří absolvují přípravu?

Máme sedmadvacet hráčů do pole 
a čtyři brankáře. Je to celkem dost. Ně-
kteří, jako třeba Vichta nebo Buchvaldek, 
se vrátili z hostování, uvidíme, jak na tom 
budou. Uvidíme, co bude dál. Z mladých 
Zima a Zlatohlávek odjedou na mistrov-
ství devatenáctek, ti se pak vrátí až za mě-
síc. Zrovna Zima je jeden z adeptů, kteří 

by do áčka měli zapadnout.

Máte představu o budoucím her-
ním projevu Sigmy?

Samozřejmě nějakou představu mám. 
Sigmu jsem sledoval, vím, co hraje. Ale 
budu do toho chtít zasáhnout, každý tre-
nér má svou představu.

Vnímají změny hráči?
Myslím, že ano. Začíná nová éra, 

všechno začíná od nuly. To jsem řekl 
i hráčům v kabině, že se začíná od nuly 
a každý má šanci.

Začínáme od nuly,  
každý dostane šanci

INZERCE



28        WWW.FACEBOOK.COM/STATUTARNI.MESTO.OLOMOUC    SPORT    |   NÁZORY ZASTUPITELŮ   |   OLOMOUCKÉ LISTY

Co je nového v naší městské části Nové Hodolany?

Práce v komisi městské části (KMČ) je především službou občanům v městské části, a je třeba k ní přistupovat aktivně a ve vší vážnosti. V naší části Nové Hodolany řešíme problémy, které se 
dotýkají bezprostředně života našich sousedů, a zaujímáme poradní stanovisko k žádostem zaslaným příslušnými odbory magistrátu týkajících se například pronájmů či odkupů parcel. V naší 
kompetenci je také možnost vybrat chodníky, které chceme rekonstruovat. Kromě drobných akutních oprav výtluků a propadlin jsme v letošním roce rozhodli i o rekonstrukci chodníku na ulici 
Praskova 13-15 směrem od ulice Starodružiníků po ulici Dukelskou. V návaznosti na tuto opravu bude také realizována oprava komunikace vjezdu do vnitrobloku na Praskově č. 18.
V rámci projektu estetizace městských částí, který byl pro hnutí ANO v Olomouci velkou prioritou, jsme v naší části rozhodli například o opravě chodníku vedoucího z prostoru mezi Jungman-
novou 22 a třídou Kosmonautů 20. Dále rekultivaci 16 betonových květináčů ve vnitrobloku Blanická, Zeyerova a vypracování projektové dokumentace na obnovu parčíku mezi ulicí Charkov-
ská 1 a Kpt. Nálepky 8. V současnosti se nám díky výborné spolupráci s Technickými službami a Florou a v součinnosti se spolkem Flora+ podařilo zrekultivovat prostor „náměstíčka“ mezi ulicí 
Jungmannova a třídou Kosmonautů. Byla odstraněna náletová zeleň, upravena výsadba, opravena dlažba, přidány a zrenovovány lavičky i odpadkový koš na nedopalky.
Naši městskou část nyní významně postihují negativní jevy související s důležitou výstavbou protipovodňových opatření. Občany ulice Nábřeží trápí mimo jiné hluk způsobený stavebními 
pracemi a také neukázněnými cyklisty nerespektující dopravní značení přikazující sesednutí z kola při vstupu na provizorní lávku vedle rekonstruovaného mostu u Bristolu. Dřevěná prkna 
lávky totiž při přejezdu na kole vydávají nadměrný hluk a převážně v nočních hodinách způsobují výrazný diskomfort. Chtěl bych tedy poprosit všechny cyklisty, aby při přechodu přes lávku 
mysleli i na ostatní občany a sesedli z kola.
Dalším problémem je současný nadlimitní provoz na Masarykově třídě. Doporučuji všem chodcům zvýšenou opatrnost, zejména na přechodu u křížení ulic Dukelská a Masarykovy třídy. 
Je třeba mít na paměti, že neexistuje absolutní přednost chodců a nevstupovat do vozovky v případě, že si nejsme jisti, že nás řidič vidí a zpomaluje. Řidiče naopak prosíme o respektování 
přechodů pro chodce a přizpůsobení rychlosti.
Jak vidíte, práce v KMČ je spousta. O to více nás ale těší, když vidíme, že není zbytečná a že můžeme přispět ke zlepšení života v naší čtvrti. Také bych rád poděkoval vedení města za velmi 
aktivní přístup k řešení problémů v městských částech a komunikaci s KMČ.
   Svatopluk Binder, hnutí ANO 2011, předseda KMČ Nové Hodolany

NÁZORY ZASTUPITELŮ

Veslaři bodovali  
na Pražských primátorkách

Druhý červnový víkend se konal v Praze 
už 106. ročník Primátorských osmiveslic 
a nechyběla ani početná výprava 
olomouckých veslařů. 

Nejlépe se dařilo dorostencům, kteří 
měli ve startovním poli hned dvě posádky. 
Čistá olomoucká osma se sice neprobojo-
vala do dalších bojů a skončila v opravné 
jízdě. Suverénní jízdu ale předvedla osma 
složená ze závodníků Olomouce, Přerova 
a Otrokovic. Nezaváhala ani v jednom 
ze závodů a naprosto s přehledem si do-
jela pro zasloužené vítězství. Originální 

medaile si na krk pověsili Petr Čížek, Mi-
chal Grivalský, Jan Řezáč a Filip Snášel.

Téměř povinností byla obhajoba pri-
mátorských vítězství pro veterány. Na 
předchozí úspěchy tak v kategoriích mas-
ters navázaly ženy ve společenství mo-
ravských oddílů, stejně jako olomoucká 
posádka mužů masters. Nechyběl ani 
nejstarší olomoucký aktivní závodník 
Jiří Urban, který bral první místo s ko-
legy z moravských oddílů v kategorii nad 
70 let. Úspěšné byly také dorostenky, kte-
ré se probojovaly do finále a umístily se 
na třetí příčce.   red

Za zmínku stojí úspěch dorostenců, kterým se po letech podařilo v prestižním závodě zvítězit Foto | PŽ  

Mladí fotbalisté Regionální 
akademie na radnici

V obřadní síni olomoucké radnice pře-
vzali absolventské certifikáty hráči Regio- 
nální fotbalové akademie U 15. Fakticky 
ukončili své působení v žákovských ka-
tegoriích a chystají se na přechod mezi 
dorostence. Za dosavadní tréninkovou 
píli a sportovní úspěchy absolventům po-
děkovala náměstkyně primátora Markéta 
Záleská a náměstek primátora Karel Ko-
nečný. „Máte za sebou žákovské katego-
rie, ve kterých jste dosáhli na řadu výbor-
ných výsledků. Rozhodně na ně můžete 
být pyšní. Ať se vám tak daří i v dalších 
letech. Ať máte ze sportu radost a svým 
příkladem přivedete k fotbalu a sportu 
i své vrstevníky,“ popřála absolventům 
Regionální fotbalové akademie náměst-
kyně primátora Záleská. Certifikáty pře-
dával náměstek primátora Konečný, kte-
rého potěšilo, že řada mladých hráčů míří 
na gymnázium Čajkovského. „Je výbor-
né, když se daří skloubit sport a studium. 
Je to náročné, ale sami potvrzujete, že to 
jde. Přeji vám hodně úspěchů,“ řekl fot-
balistům Konečný.  red
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VODA V OLOMOUCI A PODNĚT NA ÚOHS

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 skončila zadávací lhůta pro patrně největší veřejnou zakázku tohoto 
volebního období za 1,2 miliardy Kč. Šlo o koncesi na provoz vodohospodářské infrastruk-
tury, kterou majoritně vlastní Olomouc skrze firmu VHS Olomouc. Infrastrukturu, která 
nám mimo jiné přivádí vodu do Olomouce.
Ve středu 5. 6. 2019 jsme zaslali podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (včetně 
nesmyslného 10,000,-Kč poplatku), protože se nám soutěž zdála omezená na zbytečně 
úzký okruh firem, a  to i  díky podmínkám, které uchazeči nemohli nijak ovlivnit. (např. 
podmínka minimální kapacity pramenišť, která je odvislá od přírodních podmínek a nevy-
povídá nic o kvalitě dodavatele) Přitom platí jasná premisa – čím menší okruh uchazečů, 
tím vyšší riziko protisoutěžního jednání.
Vzhledem k tomu, že opozice od voleb oproti zvyklostem není zastoupena v představen-
stvu VHS Olomouc, nemohli jsme zadávací podmínky ovlivnit a nezbyla nám jiná cesta než 
podání podnětu. Celé znění naleznete na webu piratistarostove.cz.
Do soutěže se nakonec přihlásily pouze 4 firmy. Nicméně dle zprávy NERVu (2011) každý 
uchazeč v soutěži navíc snižuje výslednou cenu o 3,3 %. Není nám tedy jasné, proč VHS 
uměle omezovala trh soutěžitelů. Konzultovali jsme zadávací dokumentaci s okolními spo-
lečnostmi (které patří do majetku obcí!), jenže žádná z nich se do soutěže zapojit nemohla, 
a to ani pokud by se spojily dohromady. A to obsluhují násobně více obyvatel, než bude mít 
na starosti náš vysoutěžený koncesionář.
Koncese, natožpak zúžená na největší nadnárodní hráče na českém trhu, nebyla jediným 
způsobem, jaký mohla VHS k provozu sítě zvolit. Nabízelo se vlastní provozování v souladu 
s deklarací, kterou uzavřely všechny zastupitelské kluby minulého volebního období. Nebo 
tzv. horizontální spolupráce, která by umožnila provozování infrastruktury pomocí sou-
sedních vodohospodářských společností vlastněnými městy, a to dokonce bez složitého 
zadávacího řízení. Tato varianta však nebyla v úvaze ani u VHS Olomouc, ani u najatého 
konzultanta.
V přiložené tabulce je vidět, jaké ceny platí obyvatelé, kteří mají vodovody v rukou nadná-
rodních koncernů v porovnání s cenami obecních společností.
    Marek Zelenka, Piráti a Starostové

NĚKDO „KALÍ“ VODU

(reakce VHS Olomouc, a.s. na článek VODA V OLOMOUCI A PODNĚT NA ÚHOS)
Na úvod musím s  lítostí konstatovat, že pan zastupitel Zelenka si na proces budoucího 
způsobu provozování vodohospodářského majetku ve vlastnictví Vodohospodářské spo-
lečnosti Olomouc, a.s. (VHS), vytvořil předem určitý názor a argumenty, které tento názor 
„nabourávají“ přehlíží nebo neakceptuje. Zaregistrovali jsem to již z jeho vyjádření, která 
se objevila v článku „Hra o miliardu z vody“ zveřejněném v Mladé Frontě Dnes 4. 6. 2019. 
V něm například tvrdil: „Nejdřív si vedení VHS nechalo udělat studii, jejímž zadáním de 
facto bylo: řekněte nám jaké jsou možnosti, pokud vše zůstane při starém. Přičemž sami 
konzultanti upozorňovali na to, že jsou i jiné varianty, ale vzhledem k zadání se jimi ne-
zabývali“. Toto tvrzení není pravdivé. VHS si nechala zpravovat Technickou, ekonomickou 
a právní analýzu variant modelu zprávy a provozování vodohospodářské infrastruktury 
ve vlastnictví VHS. Jejím zpracovatelem byl na základě výběrového řízení firma Vodohos-
podářský rozvoj a výstavba, a.s. Praha. Analýza popisovala 5 možných variant, přičemž 3 
z nich, které považovala za realizovatelné, podrobila SWOT analýze a multikriteriálnímu 
hodnocení. Výsledkem bylo doporučení na realizaci koncesního řízení (pronájem majetku). 
Přičemž délka pronájmu byla stanovena na 5 let.
V další části téhož článku pak pan Zelenka uvedl: A pak bylo vypsáno koncesní řízení, které 
vylučuje lokální hráče…Jde o minimální kapacitu pramenišť…No a ta kapacita 120 l za 
sekundu je tak vysoká, že ji náhodou na Moravě skoro nikdo nesplní“.
Ani toto tvrzení není pravdivé. Podle písemného sdělení zpracovatele Analýzy a zadávacích 
podmínek koncesního řízení, tuto podmínku na Moravě splňují nejméně 4 společnosti. Na-
víc je třeba dodat, že nejde jen o to, zda provozní společnost jímá podzemní vodu ze studny 
s kapacitou 15 nebo 150 l za sekundu, ale o zkušenosti s provozováním technologických 
celků vícestupňových úpraven vod, nebo čistíren odpadních vod. Není přece představitel-
né svěřit provozování společnosti, která se nikdy nesetkala s nakládáním s nebezpečnými 
látkami, které se v procesu úpravy a čistění používají. Např. naše malá úpravna vody v Do-
mašově n. B. na pouhých 5 l za sekundu je technologicky náročná, a kromě dvoustupňové 
úpravny vody je zde nově instalována i nanofiltrační jednotka.
A nyní ještě něco k faktu, že pan Zelenka, resp. Piráti a Starostové zaslali podnět na Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), protože jak uvádějí: „se nám soutěž zdála omezená 
na zbytečně úzký okruh firem, a to i díky podmínkám, které uchazeči nemohli nijak ovliv-
nit“. Přitom podle rozboru, který má VHS k dispozici, podmínky stanovené v koncesním 
řízení, dokáže splnit minimálně 10 vodárenských společností v České republice, a z toho 
minimálně 4, které nejsou vlastněny žádnou zahraniční skupinou.
A tak mi nezbývá než konstatovat, že nepromyšlené kroky některých zástupců z řad opo-
zice (např. zbrklé podání podnětu na ÚOHS), mohou vést ke komplikacím a  časovému 
zpoždění celého procesu a v konečném důsledku mohou oddálit uzavření nové smlouvy 
s lepšími podmínkami pro VHS. To by samozřejmě vedlo pouze k přetrvávání současného 
stavu. Pokud se tedy někteří zastupitelé chtějí ohánět „záchranou“ odběratelů, bylo by asi 
logičtější a korektnější, kdyby se se svými dotazy, připomínkami, či návrhy obrátili nejprve 
na VHS a teprve v případě, že by s našim postupem nebyli spokojeni využili své právo hledat 
zastání jinde. Ale o takovéto hledání nejlepšího řešení jim možná ani nešlo. 
 Ivan Kosatík, ředitel VHS Olomouc, a.s. 

Ptáme se občanů, jak se jim žije v městských částech

Zastupitelský klub Piráti a Starostové čítá šest zastupitelů. Lidí, kteří v našich řadách pracují, je však samozřejmě mnohem více. Jsou členy odborných komisí nebo členy komisí městských 
částí. Zvykli jsme si pravidelně se s oběma těmito skupinami potkávat a mluvit s nimi o tom, jak se lidem v Olomouci žije a pracuje. 
Scházíme se v jednotlivých městských částech, většinou v oblíbených hospůdkách. Kolem stolu sedíme všichni zastupitelé, naši zástupci v komisích a místní občané, kteří sdílejí své 
radosti a strasti. Dozvíme se tak často značně rozdílné informace, než jsou prezentovány i zde, na stránkách Olomouckých listů. Oblíbeným tématem je třeba tzv. estetizace. Zatímco 
některé městské části byly úspěšné s žádostí o nové chodníky, jinde tlumočí občané bezradnost a opakované zamítání různých návrhů na zkrášlování své čtvrti. Zdaleka ne všechny 
městské části chtějí své zakázky zadávat Technickým službám města Olomouce, rády by angažovaly do práce místní firmy a neví si s tím rady. 
V Hejčíně jsme se třeba seznámili s pohledem na čerpání dotací ve sportu, na Povelu jsme diskutovali sečení trávy a pohled místních občanů na kritickou dopravní situaci na ulici Vel-
komoravská, v Holici nás zajímalo fungování místních novin. Na Svatém Kopečku nás zaujalo rozdělení garancí jednotlivých členů místní komise, mluvili jsme hodně o autobusových 
zastávkách a parkování.
Na oplátku se snažíme přinést občanům co nejvíce informací o fungování městské politiky tak, jak ji chápeme a zažíváme my. Osvědčilo se nám spojit takové schůzky s reflexí posledního 
zasedání zastupitelstva. Sdělujeme tak občanům města, co se na zastupitelstvu dělo, jak se jednalo, jak fungují vnitřní mechanismy městské politiky. Daří se nám povzbudit konkrétní 
lidi, aby své třeba i dílčí starosti tlumočili v rámci veřejných vystoupení, kterým je na každém zastupitelstvu vymezen čas po 13 hodině. 
Všechna témata se ideálně protínají, když svoláme všechny naše zástupce v KMČ a v odborných komisích. Informace z jednotlivých městských částí se tak ideálně doplňují a dávají obraz 
toho, jak se problémy řeší po celém městě. Naši zástupci se navzájem inspirují a podporují se. To, co se daří třeba v Hodolanech, může být nápomocné například na Nové Ulici.
   Andrea Hanáčková, Piráti a Starostové Olomouc
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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 22. 7. 2019, distribuce 5. 8. 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 konec citátu francouzského spisovatele  Émile Zoly: …tajenka… dokáže mladým lidem dávat jen láska.  

Tajenku křížovky zasílejte do 27. 7. 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: VESMÍR A LIDSKÁ HLOUPOST
Vylosovaným výhercem je: Jan Koš z Olomouce

Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a adresa), a to ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 
27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících s vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto 
údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.
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Vážení čtenáři, tato strana vám dává možnost stát se „spolupracovníky“ redakčního týmu a podílet se na obrazové podobě Olomouckých listů. Zachyťte objektivem vašeho 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 25. července. Do předmětu elektronické zprávy uveďte „Objektivem čtenáře“. Všem, kdo nám už fotografie zaslali, 
děkujeme! Nejvíce nás tento měsíc zaujaly následující snímky: 

OBJEKTIVEM ČTENÁŘE

Velké lákadlo letošních prázdnin, plavidlo Marie Terezie, zachytil v přístavišti čtenář Jan Osyka.         

INZERCE
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Olomoucký půlmaraton je vrcholem sportovních akcí v Olomouci. Běžce probíhající Riegrovou ulicí zvěčnil Pavel Procházka. 

Oslavy Svátky města jsou nejen pro turisty zajímavou akcí. Náladu před večerním průvodem vyfotografovala Olga Novoměstská. Záři barokního ohňostroje zachytil náš čtenář Zdeněk Chupík.



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 optik a.s., Olomoucká 90, 777 00 (Centrum Olympia)
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