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INZERCE

BYTOVÝ DŮM PRO SENIORY 

– PŘICHYSTALOVA 70
Správa nemovitostí Olomouc ve spolupráci se Statutárním 

městem Olomouc nabízí k pronájmu byty pro seniory po 

kompletní rekonstrukci domu Přichystalova 70 v Olomouci. 

Možnost nastěhování od května  2015. Bydlení v klidné čás-

ti Olomouce. V domě vznikne 59 bytů velikosti 1+kk, 2+kk 

a 2+1, včetně 6 bytů bezbariérových. Příjem žádostí již nyní 

na Správě nemovitostí Olomouc, Školní 2a, Olomouc.

Bližší informace na www.sno.cz.

druh bytu počet m2/byt
nájemné vč. 

lodžií a sklepů

2+1 bezbar 2 61,58 6 500

2+1 4 61,92 6 500

2+1 1 62,45 6 500

2+1 3 61,58 6 500

2+kk bezbar 1 52,82 5 500

2+kk bezbar 2 52,78 5 500

2+kk bezbar 1 52,07 5 500

2+kk 4 52,78 5 500

2+kk 4 52,80 5 500

2+kk 4 52,65 5 500

2+kk 10 40,73 4 500

2+kk 10 40,74 4 500

2+kk 5 40,69 4 500

1+kk 2 26,50 3 500

1+kk 6 26,05 3 500

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM – ÚHRADY NÁJEMNÉHO/PACHTOVNÉHO ZA ROK 2015

Odbor majetkoprávní Magistrátu města Olomouce upozorňu-
je fyzické i právnické osoby, které mají se statutárním městem 
Olomouc uzavřenou nájemní / pachtovní smlouvu na nájem/
pacht pozemků ve vlastnictví statutárního města Olomouce, 
na nutnost včasné úhrady nájemného / pachtovného za 
rok 2015. Úhradu nájemného / pachtovného lze provést dvě-

ma způsoby, a to buď na účet vedený u České spořitelny, a. s., 
č. 9021-1801731369/0800 s uvedením variabilního a spe-
cifického symbolu dle smlouvy, nebo v hotovosti na poklad-
nách Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10a, Palackého 
14, Olomouc. Splatnost nájemného / pachtovného je uvedena 
ve smlouvě, zpravidla je to do 5. ledna, popř. do 31. ledna. 

Současně upozorňujeme, že v případě prodlení s úhradou ná-
jemného / pachtovného bude statutární město Olomouc po-
žadovat zaplacení zákonného úroku z prodlení. Vaše případné 
dotazy zodpoví paní Ivana Opichalová, telefon 588 488 284, 
e-mail ivana.opichalova@olomouc.eu, Odbor majetkoprávní 
Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc.

SVOZ ODPADŮ BĚHEM SVÁTKŮ

Technické služby města Olomouce oznamují občanům, že v období 
vánočních a novoročních svátků bude svoz odpadů a provoz sběrových 
dvorů probíhat v mimořádném režimu.
Svoz odpadů bude probíhat od 24. 12. do 31. 12. 2014 dle platného 
harmonogramu – tedy ve stanovených svozových dnech.
Harmonogram svozu odpadů se posune v prvním lednovém týdnu, kdy 
se neuskuteční svoz 1. 1. 2015. Svozy budou pokračovat tak, že v pátek 
2. 1. 2015 proběhne svoz místo čtvrtku, v sobotu 3. 1. 2015 místo pátku.
Sběrové dvory v Neředíně za hřbitovem a v ulici Chelčického v Hodo-
lanech budou ve svátky uzavřeny, otevřeny budou v řádných provoz-
ních hodinách (po–so 9–17 h, přestávka 13–13:30, ne 9–13 h) do 
úterý 23. 12. 2014 a dále ve dnech 27.–30. 12. 2014. Na Silvestra dne 
31. 12. 2014 bude režim jako v neděli. Běžný provoz sběrových dvorů 
bude pokračovat od pátku 2. 1. 2015.
Čerpací stanice a mycí linka v areálu Libušina bude pro veřejnost 
uzavřena pouze ve sváteční dny, tzn. bude v provozu do 23. 12. 2014 
a dále 29.–31. 12. 2014. Od pátku 2.1.2015 bude pokračovat dle běž-
ného provozu.  (red)



Vážení čtenáři,
ať už čtete toto čís-
lo Radničních listů 
doma, v práci nebo 
třeba u šálku voňavé-
ho espressa v kavárně, 
nepochybně přinej-
menším někde v kout-
ku mysli vnímáte všu-

dypřítomnou adventní náladu. Upřímně 
řečeno, ono se jí snad ani vyhnout nedá, 
nakonec dostihne každého. Ostatně, když 
pomineme vlezlou až otravnou vánoční 
reklamu v nákupních centrech, nenapa-
dá mě ani zásadní důvod, proč se téhle 
atmosféře nějak bránit. 
Leckdo možná namítne, že všechen před-
vánoční čas znamená především shon 
a stres. Ale ne, nemusí to tak být. Stačí si 
prostě říct, že si ten čas uděláte. V nové 
městské radě v posledních týdnech inten-
zivně řešíme třeba rozpočet stotisícového 
města na příští rok. Věřte nebo ne, ale 
zrovna tohle opravdu není v dnešní době 
žádná lahůdka… Nicméně i tak se mi 
občas podaří užít si kousek toho volna. 
A stojí to za to! Najděte si chvilku času, 
a třeba se jen tak projděte po Olomou-
ci. V podvečer, mezi stánky na Horním 
a Dolním náměstím, uslyšíte slovenšti-
nu, polštinu, němčinu nebo třeba rušti-
nu, podle přízvuku poznáte Valachy nebo 
ryzí Pražáky. Jezdí k nám, protože se do-
zvěděli, že je tady dobře. A mají pravdu. 
Nebo si zkuste projít vánoční zoologic-
kou zahradu. Je to fajn, což mohu potvr-
dit i jako otec šestiletého syna.
Následující stránky Radničních listů vás 
sice do bezstarostného světa Vánoc, štěd-
rosti a hřejivé blízkosti druhých lidí au-
tomaticky nepřenesou, věřím ale, že vás 
od něj alespoň nikterak fatálně nevzdálí. 
Ale hned, jakmile budete mít dočteno, 
nenápadně uzměte z krabice či plechu 
kousek čerstvě připraveného vánoční-
ho cukroví, dejte pusu tomu, koho máte 
rádi, vyrazte do města setkat se u punče 
a koled s přáteli a otevřete se tomu nej-
hezčímu období, které nám rok přináší. 
Různých všedních starostí je během roku 
vždycky dost, tak si tedy s klidem dovol-
me je aspoň na chvíli nevnímat.
Přeji vám krásné Vánoce, dobrou náladu 
a dobře prožitý sváteční čas, a samozřej-
mě hodně štěstí do příštího roku.
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Tramvaje na Nové Sady jezdí už rok. Využívá je 
daleko víc cestujících, než se čekalo
Je to přesně rok, kdy poprvé vyjely 
nové oboustranné nízkopodlažní 
tramvaje na Nové Sady. První ces-
tující nasedli na konečné zastávce 
v Trnkově ulici 29. listopadu 2014, 
tedy o několik měsíců dříve, než 
bylo původně plánováno. Další po-
zitivní rekord, kterým se může nová 
tramvajová větev pyšnit, je skuteč-
nost, že počet cestujících, kteří linky 
číslo 3 a 5 během uplynulých dva-
nácti měsíců využili, daleko převy-
šuje původní očekávání. 

Před zahájením stavby se počítalo s tím, že 
nový úsek tramvajové trati by mělo využít 
přes milion cestujících ročně. „Nejdůleži-
tější indikátor projektu, tedy roční počet 
přepravených osob v novém úseku tram-
vajové tratě, je dle průzkumu a výsledné 
modelace překročen, a to dokonce o více 
než 600 tisíc cestujících za rok,“ uvádí se 
v průzkumu zpracovaném Katedrou geo-
informatiky Přírodovědecké fakulty Uni-
verzity Palackého. Ze studie navíc vyplývá, 
že počet cestujících bude i nadále postupně 
narůstat, protože období, kdy si lidé na trať 
zvykají, může trvat dle odborného odhadu 
až rok. Důvod ke spokojenosti mají ces-
tující podle průzkumu i v dalších oblas-
tech: „Všechny indikátory projektu byly 
splněny, některé dokonce mnohonásobně 
(dostatečná nabídka počtu spojů a kapa-
cita spojení). Obrovskou výhodou je také 
skutečnost, že všechny provozované spoje 
obsluhující tuto novou větev na Nové Sady 
jsou nízkopodlažní.“
Další průzkum, který zadal odbor koncep-
ce a rozvoje olomouckého magistrátu, se 
týkal spokojenosti cestujících s frekvencí 
a trasou jednotlivých spojů a ptal se také 
na to, zda si občané přejí pokračování bu-
dování tramvajové trati. „Na otázku za-
měřenou na spokojenost s rozšiřováním 
tramvajové sítě odpověděla většina (92 %) 
respondentů spokojen nebo spíše spokojen. 
V malé míře byly zaznamenány také nega-
tivní ohlasy, kdy cestující nejčastěji uváděli 
nesouhlas se zrušením autobusové linky č. 
23 před dokončením výstavby tramvajové 
trati na Nové Sady,“ píše se v průzkumu 
zpracovaném Centrem dopravního výzku-
mu. Z průzkumů, které si magistrát města 
objednal, navíc vyplývá, že cestující vítají 
další rozšiřování tramvajové trati do centra 

sídliště. Nové linky ale přivítali i cestující, 
kteří nemíří až na Nové Sady. Díky lince 
číslo 3 se totiž zvýšila četnost tramvajových 
spojů v centru města.
Také dopravní podnik konstatuje, že si 
obyvatelé města na nové tramvajové linky 
zvykli a využívají je. „Ze začátku se nám 
samozřejmě množily stížnosti na zrušení 
autobusové linky č. 23, ale v současnosti 
se již tyto stížnosti nevyskytují. Občas za-
registrujeme dotaz, proč mají tramvajové 
linky takové odstupy a nejezdí střídavě 
v pravidelných intervalech z hlavního ná-
draží. Tato skutečnost je dána tím, že pro 
dopravu z hlavního nádraží na Trnkovu 
je primárně určena linka č. 5. Linka č. 3 
slouží k dopravě cestujících z centra města 
na zastávku Trnkova. Zároveň jsou jízdní 
řády obou linek dány propustností tratě. 
Tento stav by se měl změnit v okamžiku, 
kdy tato tramvajová trať bude kompletně 
dokončena, potom je plánováno, že linky 
budou jezdit v 15minutových intervalech 
jako ostatní tramvajové linky,“ vysvětlila 
mluvčí Dopravního podniku města Olo-
mouce Martina Krčová.
Průzkum ale pokračuje dále a komplexní 
analýza stávajícího provozu, návrh jeho 

optimalizace a výhledová varianta by měly 
být zpracované zhruba do poloviny příští-
ho roku. Dopravní obslužnost bude ale vy-
hodnocena nejen v návaznosti na vybudo-
vání nové tramvajové trati po Trnkovu, ale 
dojde i na komplexní analýzu stávajícího 
provozu MHD a zpracována bude i vari-
anta výhledové sítě hromadné dopravy 
v Olomouci po dostavbě tramvajové trati 
u ulice Jižní.
Stavba druhé etapy tramvajové trati je 
momentálně ve fázi projektové přípravy. 
„Vedení města zajišťuje finance, zatímco 
odbor investic zajišťuje dokumentaci pro 
územní řízení. Předpokládáme, že územ-
ní rozhodnutí by mohlo být k dispozici 
v druhém čtvrtletí 2015. Po dokončení 
územního řízení musí následovat ještě 
stavební řízení, v jehož rámci musí být 
dořešeny majetkoprávní vztahy, včetně 
výkupů pozemků, kudy tramvajová trať 
povede,“ upřesnil náměstek primátora 
pro oblast investic a majetkoprávních 
vztahů Jaromír Czmero. 
Pokud jde o finance, bude město na zá-
kladě nastartování nových operačních 
programů usilovat o získání prostředků 
z fondů EU. (jed)

Stavba 1,4 kilometru dlouhé tramvajové tratě začala oficiálně 14. června 2012 poklepáním základního kamene v místech dnešní zastávky Šantovka.
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Olomouc je opět mezi nejlepšími ve třídění odpadů
Druhou příčku obhájila Olomouc v sou-
těži „O keramickou popelnici“, která 
hodnotí výsledky třídění papíru, plastu, 
skla a nápojových kartonů ve městech 
a obcích Olomouckého kraje.
Olomoučané v přepočtu na osobu a rok 
vytřídili celkem 60,9 kilogramu využitel-
ných složek komunálního odpadu. Kraj-
ské město předstihl pouze Jeseník, tradič-
ní vítěz klání. „Naše město patří v oblasti 
odpadového hospodářství dlouhodobě 
mezi nejúspěšnější. Před rokem obdržely 
všechny olomoucké domácnosti tašky na 
třídění odpadů a výsledky se dostavují. 
Ve srovnání s loňskými výsledky soutě-
že Olomoučané vytřídili v přepočtu na 
osobu a rok o 6,3 kilogramu papíru, skla, 

plastů a nápojových kartonů více,“ uvedl 
náměstek primátora Aleš Jakubec, zodpo-
vědný za oblast životního prostředí.
Radnice podle jeho slov hodlá i nadále in-
tenzivně rozvíjet možnosti třídění odpa-
dů ve městě, aktuálně mimo jiné probíhá 
kampaň na podporu sběru starých elek-
trozařízení, populární tašky na třídění 
odpadů by měli obdržet i další obyvatelé 
nových domů v Olomouci.
Ocenění pro nejlepší obce v regionu se 
udělovalo letos už podeváté v historii. 
Je součástí informační kampaně Olo-
mouckého kraje a neziskové společnosti 
EKO-KOM „Jak se točí odpady“, jejímž 
dlouhodobým cílem je podpořit a zlepšit 
třídění odpadů v regionu. (red)

Poplatek za odpad se nezvýší ani v příštím roce
V příštím roce nezaplatí Olomouča-
né za odpady více než letos. Vedení 
města rozhodlo, že za komunální 
odpad zaplatí Olomoučané 660 ko-
run i v roce 2015. Návrh rady města 
musí ještě na svém prosincovém za-
sedání schválit zastupitelstvo. 

Obecně závaznou vyhlášku o místním 
poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů, 
která poplatek stanovuje, navrhuje rada 
města zastupitelům schválit beze změn. 
Ve stejném rozsahu navrhují radní pone-
chat i stávající úlevy z poplatků.
„K návrhu na zvýšení poplatku za ko-
munální odpad v roce 2015 jsme nepři-
stoupili. I pro příští rok chceme ponechat 
částku, na kterou byli Olomoučané zvyklí 
v posledních dvou letech,“ uvedl náměs-
tek primátora Martin Major s tím, že po-

platek za odpad se v Olomouci zvyšoval 
naposledy v roce 2013. Částka platná od 
roku 2004 se tehdy zvedla ze 492 korun 
na stávajících 660 korun. Poplatek za ko-
munální odpad, který se každý rok stano-
vuje samostatně, zohledňuje skutečné ná-
klady města spojené se sběrem a svozem 
netříděného komunálního odpadu. „Cel-
kové náklady města na svoz netříděného 
odpadu dosáhly v roce 2013 částky téměř 
60 milionů korun. Výběr poplatku za rok 
2014 přitom činil k 30. září 54 milionů,“ 
vypočítal náměstek primátora Major.
Kromě vlastního svozu odpadů systém 
zahrnuje i provoz sběrových dvorů, ná-
klady na sběrové soboty, platby za ulo-
žení odpadu na skládkách, včetně ná-
kladů spojených s dopravou a likvidací 
v zařízení na energetické využití odpadu 
v Brně. Poplatek zahrnuje také náklady 
na likvidaci černých skládek. Jeho maxi-
mální výše daná zákonem by v Olomouci 
mohla činit až 828 korun. (red)



Líbí se vám vánoční trhy? Hlasujte v anketě!
Tradiční vánoční trhy v centru Olo-
mouce jsou v plném proudu. Ná-
městí vévodí výstavní stříbrný smrk, 
ozářily ho tisíce světel a provoněly 
vůně gastronomických specialit. Je-
dinečnou předvánoční atmosféru si 
mohou lidé na Horním i Dolním ná-
městí vychutnávat až do 23. prosince.

A právě k tomu, jak se jim současná podo-
ba olomouckého adventu líbí, se mohou 
lidé vůbec poprvé vyjádřit také v anketě. 
Startuje na webových stránkách města 
Olomouce a hlasovat na www.olomouc.
eu/anketa-vanoce je možné do konce roku. 
Na pět vylosovaných účastníků ankety na-
víc čeká odměna v podobě dárku.
Vedení radnice chce prostřednictvím an-
kety získat názory Olomoučanů i návštěv-
níků města na současnou podobu vánoč-
ních trhů. V anketě se tak mohou vyjádřit 
k tomu, zda jsou spokojeni s termínem ko-
nání vánočních trhů, s kulturním progra-
mem, který je doprovází, počtem a rozmís-
těním stánků či sortimentem, jež nabízí. 
Nechybí samozřejmě ani otázka směřova-

ná k provozu kluziště a také možnost vyjá-
dřit v anketě vlastní podněty a návrhy.
„Chceme mít zpětnou vazbu a znát ná-
zory lidí, kteří v době adventu do centra 
Olomouce přicházejí. Postoje pak chceme 
zohlednit a zároveň se jimi inspirovat při 
rozhodování do dalších let,“ vysvětluje 
důvody pro pořádání ankety primátor 
města Antonín Staněk s tím, že příští rok 
město musí vybrat nového provozovate-
le. „Pětiletá smlouva, kterou město uza-
vřelo s organizátorem vánočních trhů, 
tedy se společností Kulturní Olomouc, 
totiž letos končí,“ dodává náměstek pri-
mátora pro kulturu Pavel Urbášek. 
Magistrát proto příští rok vypíše výbě-
rové řízení na nového provozovatele vá-
nočních trhů ve městě. „Předpokládáme, 
že výběrové řízení bude vypsáno v lednu 

příštího roku a nový provozovatel vá-
nočních trhů by mohl být znám přibližně 
v polovině roku 2015,“ uvedl náměstek 
Urbášek. „Olomoucký advent se za po-
sledních pět let stal fenoménem, který do 
města láká turisty nejen z České republi-
ky, ale i ze zahraničí, což považuji za veli-
ce úspěšné,“ podotkl primátor. (red)
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ADVENTNÍ OLOMOUC LÁKÁ TURISTY A DOSTALA I OCENĚNÍ

Olomoucké vánoční trhy navštíví každoročně desetitisíce Olomoučanů i turistů z Česka a zahraničí. O jejich proslulosti svědčí 
i ocenění, která se jim dosud dostala. Agentura Czech Tourism loni označila adventní atmosféru v Olomouci za příjemnější, než 
s jakou se setkávají návštěvníci takových vyhlášených destinací, jako jsou Vídeň či Salzburg. Na základě ankety pak agentura vy-
hlásila produkt Adventní Olomouc jako druhý nejzajímavější domácí turistický produkt v kategorii Genius Loci. Advent roku 2013 
byl jedním z vůbec nejúspěšnějších období z pohledu příjezdu turistů a návštěvníků Olomouce mimo hlavní turistickou sezónu.

Olomoučany letos čeká novoroční ohňostroj
Příchod roku 2015 se bude letos v Olo-
mouci slavit jinak. Vůbec poprvé budou 
mít Olomoučané a návštěvníci města 
možnost užít si na Horním náměstí no-
voroční ohňostroj. Tradiční vyvrcholení 
oslav souvisejících s příchodem nové-
ho roku zažĳe Olomouc 1. ledna 2015 
v 18  hodin. 
„Oslavy, jejichž tradičním vyvrcholením 
je ohňostroj, jsme se letos rozhodli v Olo-
mouci pojmout jinak. Rozhodně to však 
neznamená, že by Olomoučané o světel-
nou show nad historickou budovou rad-
nice přišli,“ uvádí primátor města Anto-
nín Staněk. „Program oslav však chceme 
více přiblížit rodinám s dětmi, proto jsme 
se ohňostroj rozhodli přesunout ze silves-
trovské půlnoci na Nový rok,“ vysvětluje 
důvody změny primátor Staněk s tím, že 
si tak bude možné atmosféru oslav v cen-
tru města užít v poněkud poklidnější at-
mosféře. 
Novoročnímu ohňostroji bude před-
cházet doprovodný program, který na 
Horním náměstí propukne v 17 hodin. 
„Orientovaný bude především na děti. 
Program je však koncipován tak, aby za-
ujal a pobavil také ostatní, kteří si přĳdou 
příchod nového roku do centra města 

1. ledna v podvečer vychutnat,“ zve na 
oslavy náměstek primátora pro kulturu 
Pavel Urbášek. 
V rámci programu, který doprovodí po-
hádková diskotéka a soutěže, vystoupí 
také vítěz mezinárodní hudební talentové 
soutěže Elly Jay. (red)

15. 12.  pondělí 9:00–19:00

16. 12.  úterý 9:00–19:00

17. 12.  středa 9:00–19:00

18. 12.  čtvrtek 9:00–19:00

19. 12.  pátek 9:00–19:00

20. 12.  sobota 9:00–19:00

21. 12.  neděle 9:00–19:00

22. 12.  pondělí 9:00–19:00

23. 12.  úterý 9:00–18:00

24. 12.  středa ZAVŘENO

25. 12.  čtvrtek ZAVŘENO

26. 12.  pátek 10:00–16:00

27. 12.  sobota 9:00–16:00

28. 12.  neděle 9:00–16:00

29. 12.  pondělí 9:00–16:00

30. 12.  úterý 9:00–16:00

31. 12.  středa 9:00–14:00

1. 1.  čtvrtek ZAVŘENO

2. 1.  pátek ZAVŘENO – INVENTURA

3. 1.  sobota 9:00–19:00

Vánoční otevírací doba 
Informačního centra Olomouc



Most přes Moravu může být chloubou města
Novou chloubou Olomouce by se mohl 
stát most přes Moravu, který by měl 
vzniknout na Masarykově třídě. Po dlou-
hých diskuzích a představení řady návr-
hů radní schválili konečný návrh podoby 
mostu, který jim předložil renomovaný ar-
chitekt Antonín Novák z atelieru DRNH. 
Město tak může pokračovat v jeho pro-
jekční přípravě. 
Původní, technicistní návrh řešení mos-
tu, který před časem prezentoval podnik 
Povodí Moravy, se v Olomouci prakticky 
nikomu nelíbil. Kritizovali jej odborníci, 
veřejnost i členové městské rady. Ti vyzva-
li právě architekta Nováka, který se před 
lety původně podobou mostu zabýval, aby 
zkusil navrhnout přĳatelnější variantu. 
Jeho řešení, které bylo s ohledem na tvar 
nosné konstrukce pracovně pojmenováno 
Rejnok, plní všechna požadovaná kritéria. 
Navíc zajišťuje i dostatečný předěl mezi 
dvěma polovinami mostu, který zabrání 
přebíhání chodců, a především splňuje vy-
soké estetické nároky. Most by se stal dů-
stojným prvkem na jedné z hlavních komu-
nikačních tepen ve městě. 
Jediný problém může spočívat v tom, že 
stavební povolení bylo vydáno na předcho-
zí projekt mostu z dílny Povodí Moravy. 

Pokud by tak měl zisk stavebního povole-
ní pro nový návrh ohrozit celkový projekt 
protipovodňových opatření, muselo by se 
město spokojit s původním, neoblíbeným 
návrhem. „Uděláme ale maximum pro to, 
aby Masarykova třída získala tak důstojnou 
podobu mostu, jakou si zaslouží. Věřím, že to 
půjde a všechny úřední kroky při schvalová-
ní nového projektu mostu proběhnou úspěš-
ně a včas,“ uvedl náměstek primátora Aleš 
Jakubec. Podle informací Antonína Nováka 
by zisk stavebního povolení neměl být pro-
blém, důležitá povolení jsou už předjednaná. 
Podařilo se už vyřešit také otázku bezpečné-
ho trakčního vedení na mostě. (red)

DACHI, s.r.o.
Ztracená 34 | 771 00 Olomouc 
tel.: 800 154 723, 585 224 559
dachi@dachi.cz | www.dachi.cz

Reality pro vás

Nové byty Pražská Brána

Tel.: 733 530 929

- oblíbená lokalita Olomouc, Neředín

- byty kategorie 1+kk až 4+kk

- dokončení výstavby 5/2015

DOPRODEJ BYTŮ I. ETAPY

PŘIPRAVUJEME II. ETAPU

• byty ihned k nastěhování

• stále výběr ze všech dispozic bytů

• u vybraných bytů stále 
možnost klientských změn

Podrobnější info a nabídku bytů naleznete na 

www.holandska-ctvrt.cz

Pro více informací o projektu 
Holandská čtvrť volejte

774 322 407

holandska@dachi.cz
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Sochař Theimer se vrátil s dalšími nápady
Při příležitosti slavnostní předpremiéry 
dokumentárního filmu o svém životě a díle 
se koncem listopadu vrátil do Olomouce 
světoznámý sochař a zdejší rodák Ivan 
Theimer. Znovu se setkal i s představiteli 
radnice, aby společně dohodli podrobnosti 
o dalších dílech slavného sochaře, která by 
se měla v centru Olomouce objevit. Kromě 
pořízení dvou pítek pro obě centrální ná-
městí hovořil Ivan Theimer s architektem 
Pavlem Pospíšilem, primátorem Antoní-
nem Staňkěm a jeho náměstkem Martinem 
Majorem také o další novince.
„Myšlenku obohatit centrum Olomouce 
o dva nové veřejné zdroje pitné vody jste 
začal projednávat už s mým předchůdcem 
a já na to velmi rád navážu. Současně by-
chom chtěli oživit kašnu na Kollárově ná-
městí. Přesto, že má město velmi napjatý 
rozpočet, rádi bychom už letos dali tuto 
vaši kašnu do pořádku,“ uvedl setkání 
primátor Antonín Staněk. Následně vyšlo 
najevo, že o kašně, kterou navrhoval v roce 
1968 krátce před svou emigrací do Francie, 
uvažoval současně také Ivan Theimer.
„Když jsem odešel do Francie, dokončova-
li kašnu na Kollárově náměstí pan Stárek 
a pan architekt Černoušek. Byli při tom 

inženýři ze Sigmy, kteří chtěli mít z kaš-
ny reklamu na svá čerpadla. Kolem soch 
dali kamenné desky a hlavně tam pořídili 
komplikovaný vodovod. Desky bychom 
chtěli dát pryč a odtok vody zjednodu-
šit,“ uvedl sochař Theimer. Současně by 
chtěl Kollárovo náměstí obohatit novým 
kamenným prvkem. Olomoucký kameník 
Werkmann má totiž k dispozici kopii dří-
ku mariánského sloupu na Dolním náměs-
tí. Právě tento sloup, který má nedopatře-
ním opačné tordování, tedy směr točení, 
by mohl na revitalizovaném náměstíčku 
stát. „Zjistil jsem, že dříve se toto náměs-
tíčko jmenovalo Renderovo, tedy podle 
autora kašen a Sloupu Nejsvětější Trojice. 
Napadlo mě tedy, že by se ten sloup mohl 
umístit na náměstí a mohl by představo-
vat znovuzrození výrazných historických 
idejí, které Olomouc ovlivnily,“ doplnil 
Ivan Theimer s tím, že by sloup byl uza-
vřen jednoduchou hlavicí a koncepčně 
navazoval na nová pítka. „Tento nápad mě 
opravdu oslovuje. Různá náměstí a veřej-
né prostory našeho historického města ne-
jsou zatím využity. Kollárovo náměstí by 
mohlo být nádherným prostorem,“ reago-
val primátor Antonín Staněk. (red)

Návrh řešení mostu se musel vypořádat s řadou limitujících omezení. 

Omezena byla velikost jeho nadzemní konstrukce a současně nesmí 

ani přílišnou hmotou zmenšovat prostor pro průtok vody pod mostem.
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Program
17.00 | pohádková diskotéka se soutěžemi pro děti
 vystoupení zpěváka Elly Jay
17.50 | novoroční přání primátora
18.00 | ohňostroj

Novoroční 
ohňostroj
čtvrtek 1. ledna 2015 | 17.00–18.00 hodin

Italský velvyslanec jednal o spolupráci i konzulátu 
První cesta mimo Prahu zavedla 
nového italského velvyslance, pana 
Aldo Amatiho, do Olomouce. Vydal 
se sem mimo jiné proto, že Olomouc 
pojí s italskou kulturou četné vzta-
hy, a také z toho důvodu, aby zde 
jednal o možnosti zřízení honorár-
ního konzulátu. 

Italská delegace, v níž byl kromě pana 
velvyslance ještě rada velvyslanectví Bar-
tolomeo Lamonarca a také Gianfranco Pin-
ciroli, předseda Italsko-české průmyslové 
a obchodní komory, a Petr Dostál, místo-
předseda této komory, jednala s vedením 
města o možnostech rozšíření hospodář-
ské spolupráce, vzájemných turistických 
výměnách a také o výměnných studĳních 
programech. Velvyslanec Aldo Amati na-
bídl Olomouci možnost prezentace na 
půdě ambasády v Praze i zprostředkování 
jednání s vedením italského města Pisa, se 
kterým Olomouc už delší dobu udržuje 
vztahy, byť zatím na neformální úrovni. 
„Podle pověsti Olomouc založil Julius 
Caesar. Nové archeologické nálezy po-

tvrdily, že Olomouc je nejsevernějším 
místem, kam došli římští legionáři. V Ne-
ředíně máme pomník ve formě římského 
milníku, který ukazuje vzdálenost z Olo-
mouce do Říma. Studenti Univerzity Pa-
lackého se na dvou fakultách učí italsky. 
Vazeb mezi Olomoucí a Itálií je opravdu 
dost,“ uvedl při setkání na radnici primá-
tor Antonín Staněk. „Rád bych vám na-
bídl pomoc. Mohu například zprostřed-
kovat setkání s italskými podnikateli či 
zástupci cestovních kanceláří. Olomouc je 
opravdu velmi krásné město, italští turisté 
přitom ale v naprosté většině míří jen do 
Prahy a blízkého okolí,“ řekl mimo jiné 
Aldo Amati. „Italští turisté jsou momen-

tálně pátými nejčastějšími zahraničními 
návštěvníky Olomouce. Budeme samo-
zřejmě velmi rádi, pokud se podaří přilá-
kat jich k nám větší množství,“ reagoval 
náměstek primátora Pavel Urbášek. 
Vedení města podpořilo ideu otevřít 
v Olomouci italský honorární konzulát. 
Bylo by to první zastoupení Itálie mimo 
Prahu. „Také Italsko-česká průmyslová 
a obchodní komora vyjádřila záměru 
podporu a ochotu zřídit v Olomouci po-
bočku,“ dodala Barbora Králíková, mís-
topředsedkyně olomoucké pobočky Ital-
sko-české společnosti. 
Italskou delegaci zaujaly v Olomouci 
i další skutečnosti – počet prodejen s ryze 
italským zbožím, jako jsou třeba sýry 
a víno, a také fakt, že příští rok v červnu 
budou v Olomouci hrát italští fotbalisté na 
evropském šampionátu do jednadvaceti 
let. Italové se sešli mimo jiné i se slavným 
sochaře Ivanem Theimerem, jehož sochy 
zdobí i několik toskánských měst. Poté se 
velvyslanec Amati sešel s olomouckým ar-
cibiskupem Janem Graubnerem, rektorem 
Univerzity Palackého Jaroslavem Mille-
rem a navštívil i sýrárnu Orrero. (red)
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Ocenění dárců krve: každý z nich zachránil desítky životů
Za každým z nich je čtyřicet odběrů krve 
a tím i desítky zachráněných životů nebo 
vyléčených lidí. Celkem sto dvacet osm 
dárců krve v rámci olomouckého okresu 
dosáhlo už čtyřiceti odběrů a tedy i hra-
nice, za niž je udělována Zlatá medaile 
doktora Jana Jánského.
Přibližně šest desítek z nich si převza-
lo ocenění na olomoucké radnici, kde se 
s nimi setkal primátor Antonín Staněk, 
hejtman Jiří Rozbořil, předseda oblastní-
ho spolku Českého červeného kříže Ma-
rek Jukl a další hosté.
„Jsem přesvědčen o tom, že každá společ-
nost je natolik silná, zdravá a stabilní, na-
kolik silní a dobří jsou její jednotliví čle-
nové,“ řekl oceněným dárcům primátor 
Antonín Staněk. „Lidé, kteří jsou ochotni 

nezištně darovat vlastní krev, patří sku-
tečně k tomu nejlepšímu základu v ka-
ždém společenství. A míra důstojnosti 
a uznání, kterou tím u ostatních získáva-
jí, je také důležitým měřítkem vyspělosti 
každé obce a každé země,“ dodal.

S takovým hodnocením významu dárců 
souhlasili i přítomní odborníci. „Díky vám 
je ve fakultní nemocnici dostatečná zásoba 
této vzácné tekutiny. Nedokážu si vůbec 
představit situaci, kdy by do nemocnice při-
vezla záchranná služba vážně nemocného 
či zraněného člověka a my neměli dostatek 
krve. Naštěstí kdykoliv se otočím, vidím za 
sebou zásoby vámi darované krve,“ podě-
kovala přítomným vedoucí dárcovského 
úseku a zástupkyně primářky Transfuzní-
ho oddělení FNOL Ivana Sulovská. 
„Symbolickým vyjádřením díků a úcty 
k dárcům krve je i nedávné obnovení sle-
vy na jízdném v olomoucké MHD. Byť to 
není žádný veliký dar, je to alespoň ma-
ličký důkaz o tom, že si vaší obětavosti 
vážíme,“ uzavřel primátor Staněk. (red)
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Nový web podpoří 
turistický ruch

Máte ve své nabídce turistické balíčky (zájez-
dy, výlety, zážitkové aktivity apod.) z regionu 
Střední Morava? Můžete je bezplatně umístit 
na nový portál www.moraviaforyou.cz.
Portál www.moraviaforyou.cz je dynamic-
kým webovým marketingovým portálem 
s nabídkou turistických balíčků v regionu 
Střední Morava (okresy Olomouc, Prostě-
jov, Přerov a turistická lokalita Mohelnicko), 
a poskytuje tak kvalitní distribuční prostředí 
pro jejich prezentaci s možností přímé re-
zervace. Provozovatelem portálu je Střední 
Morava – Sdružení cestovního ruchu, ofici-
ální organizace destinačního managementu, 
jejímž hlavním cílem je propagace turistické-
ho regionu Střední Morava.
Portál je realizován v rámci projektu Střed-
ní Morava – on-line spolufinancovaného 
z Regionálního operačního programu 
NUTS II Střední Morava. Projekt je spolufi-
nancován Olomouckým krajem. (red)

Kontakt: Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu, Horní 
náměstí 5, 772 00 Olomouc, tel.: 585 204 627, 585 204 629, 
info@central-moravia.cz, www.central-moravia.cz.ZASTUPITELSTVO BUDE JEDNAT 22. PROSINCE

Poslední jednání Zastupitelstva města Olomouce v letošním roce se koná v pondělí 22. prosince 2014 ve velkém za-
sedacím sále magistrátu v Hynaisově ulici 10. Jednání začíná jako tradičně v 9 hodin. Program a materiály k jednání 
najdete na stránkách www.olomouc.eu. (red)

Dánsko bude inspirací pro lepší život ve městě
Jak učinit z Olomouce město s dobrou adre-
sou, neboli místo, kde lidé žĳí opravdu rádi 
a příjemně? Také to bylo námětem diskuze 
mezi radou dánského velvyslanectví, pa-
nem Larsem Kjellbergem, koordinátorem 
rozvoje cyklistické dopravy v České repub-
lice Jaroslavem Martinkem, primátorem 
Olomouce Antonínem Staňkem a jeho ná-
městkem Alešem Jakubcem.
Lars Kjellberg přĳel do Olomouce nabídnout 
pomoc Dánského království při propagaci 
myšlenky přátelského a příjemného prostře-
dí ve městě, v němž jsou v rovnováze různé 
druhy dopravy. „Nejedná se jen o městskou 
mobilitu, a primárně ani o budování infra-
struktury pro cyklistiku, ale především o to, 
aby se lidem ve městě dobře žilo,“ vysvětlo-
val koordinátor rozvoje cyklistické dopravy 
Jaroslav Martinek. „Nejsem odborník, abych 
se pletl do urbanismu a plánování města, 
jsem pouhý diplomat,“ uvedl s úsměvem 
rada velvyslanectví Kjellberg. „Nechci ani 

tvrdit, že v Dánsku máme už všechno vyře-
šené. Chci jen nabídnout naši pomoc, zku-
šenost z našich měst, třeba z Kodaně. Mohli 
bychom v Olomouci představit výstavu, 
která veřejnosti pomůže osvětlit principy 
městské mobility, a mohli bychom doporučit 
například odborníka z Kodaně, který by se 
s vámi podělil o své zkušenosti,“ řekl. Dán-
ské velvyslanectví se zapojilo do projektu, 
podporujícího rozvoj vícedruhové dopravy, 
spolu s Asociací měst pro cyklisty. V podstatě 
jde o to vysvětlovat lidem, že širší spektrum 
použitých způsobů přepravy pro město je 
výhodné v důsledku pro každého.
„V tomto směru se iniciativa nepochybně 
shoduje i se záměrem Univerzity Palackého 
vytvořit z Olomouce český cyklistický Ox-
ford,“ řekl primátor Staněk.
Tým v čele s Larsem Kjellbergem si prohlédl 
Olomouc, navštívil také jedno z olomouc-
kých gymnázií a se i setkal s rektorem Uni-
verzity Palackého Jaroslavem Millerem. (red)
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Odbor životního prostředí magistrátu odpovídá na otázky občanů 

Odbor životního prostředí olomouckého 
magistrátu registruje velké množství do-
tazů ze stran občanů, které se týkají nej-
různějších témat. Protože některé z nich 
se často opakují, odpovídá na ně vedoucí 
odboru Petr Loyka prostřednictvím Rad-
ničních listů. 

Jak aktuální vyhláška ministerstva mění 
pravidla pro kácení dřevin a kdo ukládá 
případnou náhradní výsadbu? Proč o tom 
nemůže rozhodovat samo město dle zna-
lostí místních podmínek a potřeb stromy 
ve městě chránit?
Od 1. 11. 2014 lze kácet bez povolení ovoc-
né dřeviny, a to i u rekreačních objektů 
a v zahrádkářských koloniích. Ale pozor, 
o povolení kácení je nutné žádat u všech 
ostatních dřevin s obvodem kmene vět-
ším než 80 centimetrů, měřeném ve výšce 
130 centimetrů nad zemí. Zákon o ochraně 
přírody a krajiny umožňuje orgánu ochra-
ny přírody uložit náhradní výsadbu. 
Náhradní výsadba je ukládána formou 
rozhodnutí, obsahujícím množství dřevin, 
jež je nutno vysadit, způsob jejich další 
údržby a ochrany. V Olomouci povolování 
kácení dřevin řeší odbor životního prostře-
dí, ale v dalších obcích správního obvodu 
si to tyto obce i nadále řeší jako výkon stát-
ní správy samostatně.
Primátor, náměstci primátora, členové 
městské rady nemohou přezkoumávat 
správní řízení a postupy orgánů státní 
správy na jednotlivých odborech magis-
trátu, což platí i pro kácení dřevin. Není 
také možné, aby zastupitelstvo stanovilo 
svá vlastní pravidla městskou vyhláškou 
a město si na svém území vytvořilo vlastní 
postupy pro povolování kácení dřevin dle 
zmiňovaných místních podmínek a po-
třeb. Doufám, že je to poslední změna mi-
nisterské vyhlášky, protože i ta předchozí 
změna byla zdůvodňována ochranou dře-
vin a zdravým selským rozumem.

Nesouhlasím s odpovědí na otázku ohro-
žení veřejné bezpečnosti bojovými ple-
meny. Proč do vyhlášky nevložíte seznam 
plemen vytvořený odborníky kynology 
s pravidly, nebo rovnou „pobyt“ těchto 
psů dle seznamu na území města neza-
kážete?
I těmito návrhy jsme se zabývali a oslo-
vili jsme Českomoravskou kynologickou 
unii. Ta dle jejího vyjádření pojem „bojové 
plemeno“ nedefinuje, nemá žádnou sku-
pinu psů tohoto názvu. Plemena se podle 
ČMKU (a podle mezinárodní organizace 
FCI) rozdělují do 10 skupin. Tlak na vyčle-
nění jakékoli skupiny plemen do jakéhosi 

speciálního režimu vnímá kynologická 
unie jako velmi nešťastný a domnívá se, 
že za psa vždy zodpovídá majitel a tato 
zodpovědnost je v zákoně řádně stanove-
na. V reakcích na moji odpověď nám bylo 
doporučeno vytvoření a schválení vlast-
ního seznamu bojových plemen (což by 
odporovalo zákonu, protože ten takový 
pojem nezná), stanovení bližších podmí-
nek pohybu po městě, zákaz jejich pohybu 
po městě nebo naopak hlubší seznámení 
s těmito psy s cílem nešíření negativních 
zpráv o nich atd. Za všechny reakce děkuji.
Z naší městské vyhlášky jasně vyplývá po-
vinnost, že i malý pes musí být veden na 
vodítku. Vyplývá to z článku 2 obecně zá-
vazné vyhlášky města Olomouce č. 8/2005 
o udržování čistoty a pořádku na území 
města Olomouce. Jedinou výjimkou, kte-
rá platí pro psa velmi malé rasy s malou 
tlamou (což je třeba případ yorkšírské-
ho teriéra), nebo malého psa se spodním 
předkusem, spočívá v tom, že v městské 
památkové rezervaci, na značené cyklos-
tezce a v městském parku nemusí mít na-
sazený náhubek. Ale na vodítku být musí. 
Pokud někdo vypustí psa v tzv. výběhové 
zóně, tak se v žádném případě nezbavuje 
odpovědnosti za to, co jeho pes v lokalitě 
dělá. Kdo dodržuje vyhlášku, tak zabra-
ňuje napadení psů navzájem i napadení 
člověka. A stanovovat bližší podmínky pro 
psy vyjmenovaných plemen s průkazem 
původu, které by se nedalo na křížence 
a psy bez průkazu původu aplikovat, by 
žádný přínos opravdu nemělo. 

Uhradili jsme místní poplatek za odpady, 
odpady třídíme. Mohu plasty, které vytří-
dím, dát do k tomu určeného označeného 
kontejneru ve vedlejší ulici, když jsou ná-
doby u našeho vchodu již plné?
Nádoby na separovaný sběr jsou veřej-
ně přístupné všem občanům a můžete je 
využívat, i když nejsou umístěny přímo 
před domem nebo vchodem, kde bydlí-
te. Cílem je optimální třídění odpadů, ve 
kterém dosahujeme výborné výsledky 
v celorepublikovém měřítku právě díky 
poctivě třídícím občanům a kvalitní práci 
naší městské společnosti Technické služby 
města Olomouce.

Jsme vlastníci domu v Olomouci. Kdo 
nám poradí, jak postupovat, když si chce-
me sami vybudovat nové stanoviště pro 
sběrné nádoby?
Vždy je nutné, aby vlastník nemovitosti 
projednal záměr s majitelem pozemku, 
na kterém chce stanoviště vybudovat, 
a se svozovou firmou, tj. s Technickými 

službami města Olomouce, a podal žá-
dost s příslušnou dokumentací na staveb-
ní úřad. Rádi poradíme, stačí zavolat na 
číslo 588 488 332.

Tvrdíte, že urychlit realizaci III. etapy 
protipovodňových opatření znamená mít 
zpracovanou dokumentaci v souladu se 
zájmy ochrany přírody a krajiny a pravo-
mocné územní rozhodnutí. Znamená to 
tedy ekologickou variantu, nebo žádnou?
Jen pro připomenutí, III. etapa zahrnuje 
úsek Moravy nad mostem Komenského 
k  černovírskému mostu. Pak následuje 
uzavírací hráz podél cesty z Černovíra do 
Hejčína a hráz od mostu po levém břehu 
Moravy a Trusovického potoka. Myslím 
si, že výsledná podoba této etapy protipo-
vodňových opatření by měla být realizová-
na v souladu se zájmem ochrany přírody 
a vodních ekosystémů. I v tomto případě 
považuji za dobré vycházet ze „Studie urba-
nistického a ekologického začlenění koryta 
řeky Moravy do struktury města Olomou-
ce“. Považuji ji za kvalitní a nadčasovou. 
Nejde jen o pokračování úspěšného zapojo-
vání řeky do organismu města, ale i vytvo-
ření vhodného prostředí pro vodní živo-
čichy. Výsledek zrealizované etapy II. A je 
dobrým příkladem nejenom v ekologic-
kých souvislostech, což dokládají prove-
dená biologická posouzení, ale i vzhledem 
k pozitivnímu vnímání řeky a jejího okolí 
jako veřejného prostoru občany. Zvykl jsem 
si, že pro někoho prosazuji jen ekologická 
řešení, pro jiného jsem naopak málo „zele-
ný“. Problematika protipovodňové ochra-
ny je dlouhodobě řešena několika odbory 
magistrátu. Činnost našeho odboru při pří-
pravě i realizaci protipovodňových opatře-
ní nespočívala pouze v uplatnění kompe-
tencí na úrovni státní správy i samosprávy 
(oddělení vodního hospodářství jako speci-
ální stavební úřad, orgán ochrany přírody, 
oddělení péče o zeleň přebírající výsadby 
do údržby, spolupráce s odborem koncepce 
a rozvoje, odborem investic atd.), ale spo-
lu s bývalým primátorem Novotným jsme 
pomáhali řešit vzniklé problémy a finální 
provedení protipovodňových opatření. 
Konkrétním příkladem je etapa II. A nebo 
Nemilanka, jejíž realizace byla částečně za-
jišťována z provozního rozpočtu.
Při přípravě III. etapy již bude mít velký 
prostor městský architekt jako partner sa-
mosprávy, který bude mít představu, jak 
má tato část našeho města vypadat, jaké 
má plnit funkce. Hned na začátku bude 
dobré přizvat ke spolupráci zástupce ne-
vládních organizací Unie pro řeku Moravu 
a Hnutí Duha Olomouc.
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Tramvajová trať, zimní stadion i podpora 
seniorů. Město představuje své priority
V říjnových volbách zvolili Olomou-
čané své představitele, kteří je budou 
v nejbližších čtyřech letech zastupo-
vat ve vedení města. Radniční koalici, 
která z těchto voleb vzešla, tvoří strany 
ČSSD, KDU-ČSL, ODS a TOP 09. Ve 
svých programech našli zástupci těchto 
stran dost společných bodů, aby mohli 
uzavřít koaliční smlouvu a dohodnout 
se na programových prioritách, které 
se stanou základem pro politiku ná-
sledujících čtyř let. Zatím jde o obecné 
formulování priorit, konkrétní Progra-
mové prohlášení Rady města Olomou-
ce zveřejní radnice v prvních měsících 
příštího roku. Přesto je už nyní zřejmé, 
na co se hodlá vedení města v nejbliž-
ších letech zaměřit.

Snahou nového vedení města je zajistit dal-
ší rozvoj Olomouce jako metropole vzdě-
lanosti a kultury. Na tom se shodnou jak 
zástupci koaličních, tak i opozičních stran. 
A programy jednotlivých politických sub-
jektů se shodují i ve velké většině konkrét-
ních opatření, jak se k tomuto cíli přiblížit. 

Odpovědné hospodaření města 

To nejdůležitější, o co hodlá nové vedení 
města usilovat, je odpovědné hospodaření 
s městskými financemi. „Naší prioritou je 

snaha stabilizovat hospodaření města, což 
se promítlo už při přípravě návrhu roz-
počtu pro příští rok. Rozpočet bude samo-
zřejmě limitován tím, že jeho základy byly 
připraveny minulou politickou reprezen-
tací, ale myslím, že se nám podařilo vy-
tvořit rozumný kompromis a dosáhnout 
maxima možného. Chtěl bych především 
ocenit racionální přístup ostatních koalič-
ních partnerů,“ podotkl primátor Antonín 
Staněk (ČSSD). Klíčové bude především 
další nezvyšování dluhu města, což je cí-

lem nejen současné koalice, ale po němž 
volají i členové opozičních stran.
Vedení města se momentálně seznamuje 
se stavem městského majetku a v nej-
bližší době hodlá připravit dlouhodobou 
koncepci, jak s ním nakládat, a tuto pak 
předložit opozičním zastupitelům. 

Otevřená radnice 

Na to, jak město hospodaří, nebudou dohlí-
žet jen zástupci opozice, ale i Olomoučané. 
Radnice se zavázala ke zveřejňování smluv 
či zavedení přenosů ze zasedání zastupitel-
stva. Pokračovat chce také ve zdokonalová-
ní aplikace s názvem Rozklikávací rozpočet 
města Olomouce, která je už od května 
letošního roku k dispozici na webu města. 
Díky jednoduchému nástroji s intuitivním 
ovládáním může kdokoli najít potřebné in-
formace o tom, jak radnice hospodaří. Roz-
klikávací rozpočet je k dispozici na stránce 
rozpocet.olomouc.eu v sekci magistrát – 
odbory – ekonomický odbor.
Stejně tak hodlá radnice pokračovat ve 
zveřejňování smluv a výsledků kontrol 
a auditů. „Se zveřejňováním smluv bude-
me pokračovat tak, jak to bylo nastaveno 
v minulosti. Smlouvy zveřejňovat budeme 
do takové míry, aby byli občané informo-
váni, aby to ale zase na druhé straně nepo-
škozovalo zájmy města. Při zadávání veřej-
ných zakázek se samozřejmě budeme řídit 

Trnkova - konečná zastávka tramvajových linek 3 a 5 na Nových Sadech. Pokračování trati směrem na Povel a do Slavonína je jednou 

z priorit nového vedení města.
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ZIMNÍ STADION SE DOČKÁ OPRAVY DO ČTYŘ LET

Důležitým bodem koaliční smlouvy je vyřešení situace kolem 
zimního stadionu, kterou nejvíce komplikují majetkoprávní 
vztahy. „Současný vlastník pozemků kolem stadionu a chla-
dícího zařízení chce po městě za jejich odkoupení částku, kte-
rá dvaapůlkrát převyšuje sumu, kterou může podle zákona 
město zaplatit. Bez těchto pozemků nemůžeme rekonstrukci 
provést,“ říká náměstek primátora Aleš Jakubec.
Původní plány na velkolepou přestavbu stadionu v multi-
funkční halu jsou podle něj jen chiméra. „Neumím si předsta-
vit, kde by město přišlo k částce 1,5 miliardy, žádnou dotaci 
na podobný projekt neseženeme. Dostačující rekonstrukce by 
měla být do hodnoty 150 milionů korun,“ dodává Jakubec. Do 
této částky by se mělo vejít zateplení, opláštění a oprava stře-
chy a město počítá i se zprovozněním malé haly.
Podle primátora Staňka je reálné, že by rekonstrukce moh-
la být hotová do konce volebního období, tedy do čtyř let. 
Přípravou rekonstrukce, řešením majetkoprávních vztahů 
k pozemkům v okolí zimního stadionu a dalšími otázkami, 
které souvisí zejména s jeho provozem, se bude zabývat 
pracovní skupina rady města, kterou radnice před několika 

dny ustavila. „V rozpočtu na rok 2015 jsme pro zimní sta-
dion vyhradili částku 1,8 milionu korun na projekt opravy 
střechy, zateplení pláště a další drobné opravy. Na provoz 
stadionu je pak v návrhu rozpočtu pro příští rok počítáno 
s částkou ve výši 14 milionů,“ uvedl primátor města Anto-
nín Staněk. Celkem do olomouckého hokeje město v roce 
2015 investuje téměř 25 milionů. „Na podporu mládeže 
půjde 675 tisíc a na podporu činnosti hokejového klubu 
téměř 8,4 milionu korun,“ doplňuje primátor.
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zákonem, ale prioritní musí být kvalita, ne 
jenom cena,“ upozorňuje primátor, který je 
připraven v rámci hledání úspor už brzy 
zadat odboru interního auditu a kontroly 
provedení vnitřních auditů v rámci radnice 
a příspěvkových organizací města.

Komise městských částí posílí

Dalším tématem z kapitoly otevřená rad-
nice je posílení pravomocí komisí měst-
ských částí a veřejné diskuse ke klíčovým 
tématům života města. 
„Už naše předvolební heslo znělo „Roz-
hodujme společně o věcech, které se nás 
týkají“, takže určitě chceme pokračovat 
v posílení vlivu komisí městských částí. 
Zároveň bychom chtěli zavést pravidlo, že 
nad většími investičními akcemi, které se 
budou připravovat, bychom vedli diskuse 
s odbornou i laickou veřejností. Chceme 
připravit občany na změny a dozvědět se 
i jejich názory,“ říká náměstek primátora 
Aleš Jakubec (TOP 09). Podle něj by bylo 
vhodné do jednání více zapojit i odborné 
komise rady města (např. komise pro archi-
tekturu), ve kterých by se problémy před-
jednaly a pak předložily radě města.
Posílení pravomocí komisí městských čás-
tí by mohlo spočívat i v navýšení částky, 
s níž mohou samy hospodařit. Každý rok 
dostane každá komise místní části částku 
300 tisíc korun, kterou může použít napří-
klad na drobné opravy chodníků či cest 
bez toho, aby tyto drobné investiční akce 
musely procházet schvalováním radních. 
Zástupci jednotlivých městských částí na-
víc nejlépe vědí, co je potřeba v dané loka-
litě opravit. „Pro příští rok jsme k navýšení 
zatím nepřistoupili, ale umím si představit 
tuto částku navýšit a také respektovat ve-
likost území, které jednotlivé komise spra-

vují, a podle toho jim finanční prostředky 
přidělit,“ dodal Jakubec.

Tramvajová trať i podpora cyklodopravy

Pravidelně by peníze z rozpočtu měly 
proudit do opatření na posílení bezpečnosti 
cyklistů i pěších a do projektu Bezbariéro-
vá Olomouc, jehož cílem je usnadnit pohyb 
imobilních občanů či rodičů s kočárky.
V oblasti dopravy se koaliční partneři shod-
li na nejdůležitějším tématu, a sice projektu 
pokračování tramvajové trati. V tomto bodě 
mohou počítat i s podporou opozice. „Jed-
nou z našich priorit pro nejbližší roky bude 
dokončení výstavby nové tramvajové trati 
na Nové Sady a Povel a zahájení přípravy 
jejího protažení až do Slavonína,“ prohlašuje 
náměstek primátora Martin Major (ODS).
Kromě dalšího rozvoje MHD hodlá radnice 
vytvořit nová parkovací místa a podporovat 
cyklodopravu. „Naší snahou bude přede-
vším to, abychom bez restrikcí přesvědčili 
obyvatele, aby méně využívali auta, aby 
více využívali MHD, pěší dopravu či jízdní 
kola. Tato opatření jsou záležitostí mnoha let, 
protože nejde jen o změnu přístupu k urba-

nismu, ale i změnu mentality obyvatelstva,“ 
upřesnil náměstek Jakubec.

Senioři budou mít MHD zdarma

V sociální oblasti se koalice zaměří hlavně 
na potřeby seniorů, ale také na zajištění do-
statku financí na provoz nejrůznějších ne-
ziskových organizací. 
Pro ČSSD je v této oblasti klíčové zavést pře-
pravu občanů nad 70 let zdarma. „To chceme 
prosadit v nejbližším možném termínu, ideál-
ně už s novým tarifním obdobím v polovině 
příštího roku. MHD zdarma by se přitom tý-
kala jen seniorů žĳících na území města Olo-
mouce,“ upřesnil primátor Staněk. Ve stejné 
době by měla vzniknout i funkce městského 
ombudsmana pro seniory – jakéhosi koor-
dinátora, který by zprostředkovával kontakt 
seniorů s magistrátem a jeho odbory.
„Chceme dát jasně najevo seniorům i jiným 
často znevýhodněným skupinám obyvatel, 
že jsou důležitou součástí naší společnosti. 
Naším cílem je aktivně spoluvytvářet pod-
mínky pro plnohodnotný a spokojený život 
všech Olomoučanů,“ podotkl náměstek pri-
mátora Ladislav Šnevajs (KDU-ČSL).

Podpora rodin i volnočasových aktivit 

„Naší prioritou je zájem nejen o seniory, ale 
i o rodinu a život mladých lidí,“ dodává 
primátor. V rámci tohoto bodu programu 
chce radnice vytvořit například další nová 
místa v mateřských školách. „Postupně za-
jistíme dostatečnou kapacitu mateřských 
škol tak, aby místo ve školce bylo dostupné 
pro každé dítě. Kromě toho se zaměříme 
na zlepšení kvality stravování ve školních 
jídelnách,“ upřesnil náměstek Major.
Zkrátka nepřĳdou ani organizace působící 
v oblastech sportu, kultury, cestovního ru-
chu, volného času dětí a mládeže, sociálních 
věcí a dobrovolní hasiči. „V příštím roce pro 
tyto oblasti navrhujeme částku téměř 80 mi-
lionů korun,“ uvádí Major.
Financování těchto organizací z grantových 
fondů podporuje i ČSSD. „Chtěli bychom, 

REGULACI HAZARDU BUDE ŘEŠIT PRACOVNÍ SKUPINA

S tematikou bezpečnosti úzce souvisí zásadní redukce 
počtu heren v rámci regulace hazardu, která by měla za-
stupitelstvem projít zcela hladce, protože se na ní shod-
nou všechny strany v něm zastoupené. Město už v tomto 
smyslu učinilo první krok – bez ohledu na výsledek 
referenda k tomuto tématu (jeho výsledky přineseme 
v příštím čísle Radničních listů), schválili radní sestavení 
pracovní skupiny k regulaci hazardu. Právě ta se bude za-
bývat přípravou novely platné obecně závazné vyhlášky 
o regulaci provozu sázkových her, loterií a jiných podob-
ných her na území města Olomouce. „Cílem je připravit 
další redukci adres ve městě,“ vysvětlil primátor Antonín 
Staněk. Konkrétní návrhy řešení by tato pracovní skupina 

měla předložit radě ještě před prvním zasedáním zastu-
pitelstva v příštím roce. 

Aktivní život seniorů a jejich podpora v nejrůznějších oblastech života je dalším z důležitých bodů politiky vedení města Olomouce.
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TÉMA

PRIORITY OPOZIČNÍCH STRAN V ZASTUPITELSTVU MĚSTA

Z našeho pohledu je nejdůležitější stabilizovat hospodaření měs-
ta, nezvyšovat dále dluh a otevřít radnici ve smyslu větší trans-
parentnosti při zadávání veřejných zakázek a prodeji městského 
majetku. Ten bychom mohli podpořit za předpokladu, že nám 
radní předloží smysluplnou dlouhodobou koncepci nakládání 
s majetkem města, především tím nemovitým. 
Jako jedno z velmi důležitých opatření vnímáme zveřejňování 
všech smluv, objednávek a faktur města a jeho obchodních spo-
lečností a příspěvkových organizací. Rovněž chceme, aby město 
netajilo výsledky kontrol a auditů. Jejich zveřejňování považujeme 
za prevenci špatné práce politiků i úředníků. 
Primátorovi jsme navrhli zřízení nové komise pro informační a te-
lekomunikační technologie (komise ICT). Chceme město Olomouc 
zařadit mezi tzv. inteligentní města (smart cities) a v maximálně 
míře využívat trendů v této oblasti. 
Budeme navrhovat zpracování Zdravotního plánu, základního 
systémového rámce v oblasti dlouhodobé podpory zdraví a kvality 
života obyvatel, a realizaci projektů „Zdravá škola“ a „Zdravý senior“ 
zaměřené na aktivní a zdravý život mladých lidí a starší populace.  
 Miroslav Žbánek, hnutí ANO

• • •
Programové priority koalice korespondují v mnoha věcech s na-
ším volebním programem. V oblasti hospodaření postrádáme 
závazek k ukončení zadlužování města a snižování astronomic-
kého dluhu, které nám zanechalo vedení města pod taktovkou 
pravicových stran. 

V oblasti dopravy chybí zmínka o vytváření tlaku na státní orgány 
směřující k urychlení přípravy budování východní tangenty, která 
jediná ulehčí dopravě ve Chválkovicích a Hodolanech, a také vy-
řešení dopravní situace na Svatém Kopečku, především dořešení 
parkování. Důležité je pro nás také zefektivnění řízení a hospoda-
ření městské policie, především zlepšení výkonu služby městských 
strážníků v ulicích. V prioritách nám také chybí řešení bezdomovec-
tví a zmínky o vytváření a podpoře terénních programů primární 
prevence kriminality a patologických jevů. Postrádáme i podporu 
mladých rodin s hlavní prioritou jejich udržení v Olomouci. Sem pa-
tří i případná výstavba startovacích bytů. Stejně tak by město mělo 
podporovat kluby seniorů, seniorské bydlení či sport a cestování.
Více bychom se také zaměřili na rozvoj spolupráce s podnika-
telským sektorem, především s malými a středními podniky, 
které zajistí pracovní místa a odpovídající hospodářský růst. 
Mnohem více pozornosti by mělo být věnováno také podpoře 
cestovního ruchu - město by mělo využít celý bohatý potenciál 
k přilákání většího počtu tuzemských i zahraničních návštěvní-
ků, což může přinést i vznik nových pracovních míst.
 Miroslav Skácel, KSČM

• • •
Programová východiska koalice jsou složená z jednotlivostí, 
postrádáme silnou jednotící vizi. Pro nás je touto vizí nastarovat 
hospodářský rozvoj podporou podnikatelského prostředí a přitom 
utvářet Olomouc fungující a krásnou, neklientelistickou, s účelný-
mi, chytrými a nemarnotratnými veřejnými investicemi. 

V oblasti veřejné služby vidíme priority ve více efektivní 
a transparentní práci radnice, v přijetí praxe široké a důklad-
né diskuze s občany, v přijetí dlouhodobé koncepce veřejných 
prostranství, v započetí prací na zlepšení komunikační sítě 
hlavně v severovýchodní části města a přivedení tramvaje do 
nemocnice.
Neodkladné je pro nás přijetí programů na zlepšení kvality života, 
jak velkých, jako jsou propojení parků a sportovně-rekreační ná-
břeží řek, tak i důležitých drobností, jako jsou např. wc v parcích 
pro rodiče či stojany pro kola nejen v centru města.
 Pavel Grasse, ProOlomouc

• • •
Programové priority nové městské rady se z velké části prolínají 
s programem Občanů pro Olomouc, jedná se např. o otevřenou 
radnici, odpovědné hospodaření, rozvoj MHD či další regulaci 
hazardu. Naplňování těchto bodů budeme aktivně nápomocni 
a budeme hlídat jejich realizaci, případně upozorňovat na roz-
por mezi slovy a činy, pokud jejich uskutečnění bude ze strany 
koalice váznout.
Chceme však také podporovat cíle, které mezi prioritami rady ne-
jsou, jako je např. přijetí bytové politiky města, včetně koncepce 
sociálního bydlení či ochrana životního prostředí, kam spadá např. 
lepší hospodaření s odpady i městotvorná úprava koryta Moravy, 
jež spolu s protipovodňovou ochranou obyvatelům města přinese 
i atraktivní rekreační a zelené území.
 Michal Krejčí, Občané pro Olomouc

aby více peněz do těchto oblastí šlo ze soutě-
že o granty než z rozpočtu města,“ navrhuje 
primátor.

Využití peněz z evropských zdrojů 

„Programové priority ODS vychází z na-
šeho volebního programu a navazují na 
to, co jsme prosazovali i v uplynulých 
čtyřech letech. Plánů je celá řada, a proto 
bude důležité na jejich realizaci najít koa-
liční shodu a zároveň zajistit odpovídající 
finanční zdroje,“ říká Martin Major. 
Finance chce radnice stejně jako v minulosti 
získávat i z nejrůznějších dotací. „Budeme 
pokračovat v čerpání dotačních prostředků 
z národních a evropských zdrojů na posíle-
ní konkurenceschopnosti regionu. Chceme 
směřovat dotace do efektivního systému na-
kládání s odpady, regeneraci brownfieldů, 
přilákání nových investorů a spoluprací 
s vědeckými centry umožnit vznik inovativ-
ních firem v Olomoucké aglomeraci,“ zdů-
razňuje náměstek Šnevajs s tím, že snahou 
je vybudovat z Olomouce a blízkého okolí 
místo, kde bude dostatek práce a podmín-
ky pro kvalitní život. Peníze chce ale získat 
i na další projekty: „Oprava Jihoslovanského 
mauzolea v Bezručových sadech a důstojný 
vzhled olomouckých hřbitovů je výrazem 
úcty k práci a obětem našich předků.“

Univerzita jako strategický partner

Pro vedení města bude klíčová spolupráce 
s Olomouckým krajem, městy a obcemi regi-

onu, univerzitou, armádou i církvemi, s pod-
nikatelským sektorem a dalšími klíčovými 
subjekty. „Spolupráce s Univerzitou Palac-
kého je pro nás prioritou, protože univerzita 
je největším zaměstnavatelem ve městě a se 
svými více než 20 tisíci studenty je pro město 
velice důležitá. Tuto spolupráci bychom chtě-
li zaměřit na zvýšení zaměstnanosti v Olo-
mouci, což je jedna z prioritních oblastí námi 
podporovaného programu ITI,“ vysvětlil 
náměstek primátora Aleš Jakubec s tím, že ve 
spolupráci s univerzitou se hodlá radnice za-
mýšlet nad hospodářským rozvojem města.

S opozicí počítáme, vzkazují radní

Politický program sice bude vytvářet koalice, 
ale na jeho prosazování hodlá úzce spolupra-
covat i s opozičními stranami. „Očekáváme, 
že se opozice bude chovat konstruktivně 
a v bodech, kde se naše priority budou pře-
krývat, nás podpoří. Protože společným cí-
lem všech zastupitelů by měl být prospěch 
města, hodláme s opozicí spolupracovat 
a s jejich návrhy pracovat. V každém případě 
je to ale naše politická reprezentace, která za 
konečná rozhodnutí ponese odpovědnost,“ 
zdůraznil primátor. Že nejde jen o nicneříka-
jící fráze, dokazuje koalice konkrétními opat-
řeními. „V koaliční smlouvě máme zakotvené 
pravidlo, že před zasedáním zastupitelstva 
se budeme s opozicí setkávat, protože jim 
chceme dát prostor k tomu, aby se k určitým 
tématům vyjádřili,“ upřesnil Staněk.
Nad rámec zákona dává politická reprezen-
tace také prostor opozičním zastupitelům 

v odborných komisích Rady města Olo-
mouce. „Jsou to orgány rady, nikoli zastupi-
telstva, přesto jsme se rozhodli vedle odbor-
níků dát v každé z nich prostor i zástupcům 
opozice. Předpokládáme, že opozice dosta-
ne i místa v kontrolních orgánech akciových 
společností a samozřejmě mají její zástupci 
předsednictví ve výborech zastupitelstva – 
ve finančním výboru a v kontrolním výbo-
ru. Vnímáme pozici hnutí ANO jako silného 
politického subjektu v Olomouci, takže jeho 
členové jsou v komisích zastoupeni více než 
ostatní politické strany,“ uzavřel primátor 
města Antonín Staněk.
 Lenka Jedličková

POKRAČOVÁNÍ 
PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ 

Neméně důležitým tématem v oblasti bezpečnosti je 
pokračování prací na protipovodňových opatřeních 
ve městě. „Spolu s Povodím Moravy dokončíme proti-
povodňová opatření v centru města a vytvoříme tlak 
na stát, aby maximálně urychlil přípravu dalších etap 
v městských částech Chomoutov, Černovír, Lazce Letná 
a Černá cesta,“ říká náměstek primátora Martin Major.



Možnost zastavit se v předvánočním shonu a nahlédnout do toho, jak Vá-
noce slavili naši předkové, mají návštěvníci Vlastivědného muzea v Olo-
mouci. Do vánočního hávu se oděly hned dvě zdejší expozice. Národopisná 
s názvem Od kolébky do hrobu, která ukazuje, jak se se základními póli 
lidské existence – narozením a smrtí – vyrovnávali naši předkové v 19. sto-
letí. Tato expozice získala cenu České národopisné společnosti a jedna její 
část představuje v těchto dnech vánoční zvyky a tradice typické pro hanác-
kou vesnici tohoto období. Neméně zajímavá je ale také ukázka toho, jak 
se slavily Vánoce v zákopech. To je představeno na výstavě Tváře velké vál-
ky, která byla otevřena letos v září jako připomínka 100. výročí vypuknutí 
1. světové války a bude k vidění až do února příštího roku. „Na mnoho zvy-
ků a tradic se dnes již zapomnělo, jiné přetrvaly dodnes. Smysl tehdejších 
Vánoc byl však úplně jiný než v dnešní době,“ říká etnografka a kurátorka 
muzea Veronika Hrbáčková.

V národopisné expozici je k vidění ty-
pická hanácká světnice. Můžete stručně 
přiblížit, jak vypadala taková světnice 
v době Vánoc v 19. století?
Protože výstava Od kolébky do hrobu se 
týká toho, jak naši předkové přistupova-
li k narození a smrti, máme běžně tuto 
světničku instalovanou v době šestinedě-
lí. Nyní k tomu přibyla vánoční výzdoba, 
ale tato dvě období spolu trochu souvise-
jí, protože i šestinedělí se přibližuje naro-
zení Ježíška na Štědrý den. 
Je zde už k vidění vánoční stromek, byť 
trochu neobvyklý. Byl to už v té době 
běžný zvyk?
Vánoční stromky v 19. století ještě neměla 
každá domácnost. Tento zvyk je relativně 
mladý, rozšiřoval se velice pozvolna. Nej-
dříve z královských a šlechtických dvorů 
k měšťanským vrstvám až po ty chudší 
obyvatele. Napřed se šířil v Německu, 
Francii, Belgii či Anglii a během první 
poloviny 19. století se postupně dostával 
i k nám. Na konci 19. století se stromeček 
v domácnostech stále více zabydloval, ale 
pořád nebyl běžný, nejvíc ho rozšířila až 
první světová válka.
Jaký byl původní význam tohoto sym-
bolu, bez něhož si dnes Vánoce neumí-
me představit?
Zelené větvičky symbolizují život a zno-
vuzrození přírody, zelená je barva života. 
Stromečky visely ze stropu, někdy špič-
kou dolů, později stály na zemi a často 
nebyly ani zdobené, nejdůležitější byla 
ta zelená barva. Hlavně na venkově bylo 
zdobení velice skromné – zdobil se jabl-
ky, křížalami, ořechy, zkrátka tím, co bylo 

po ruce. Podstatné pak bylo to, aby svítil, 
protože světlo je rovněž symbolem života 
a Krista, takže se zdobil i svíčkami. 
Kromě stromečku ale je tu k vidění řada 
dalších věcí.
My jsme se zaměřili na sedm základních 
zvyků z doby Karla IV., které lidé tehdy 
dodržovali a které ve svém traktátu po-
psal kazatel Jan z Holešova. K nim patřil 
půst, tedy očištění těla a ducha od všeho 
nadbytečného a zlého. Půst začal s ad-
ventem a nejvýznamnějším dnem půstu 
byl Štědrý den, kdy se celý den lidé při-
pravovali na štědrovečerní hostinu. Na 
štědrý večer chtěli hospodáři ukázat, že 

mají hojnost všeho, takže na stůl naserví-
rovali všechno, co v hospodářství bylo, 
a to nejen pro rodinu a čeládku, ale i pro 
pocestné a návštěvníky. Dalším zvykem 
bylo posílání si pozdravů v rámci vesnic-
kého společenství. Lidé se navštěvovali 
nebo posílali děti či jiné posly s přáním 
štědrého večera a drobným dárkem. 
Většinou to bylo něco voňavého, různé 
pochutiny, především vánočka. Vánočka 
vůbec byla důležitým pokrmem – pekla 
se během Vánoc několikrát a rozdávala se 
i čeládce. V 19. století to byl hlavní dárek. 
Dalšími zvyky bylo požívání tehdy ne 
běžného bílého pečiva a ovoce, obdaro-
vávání domácích zvířat zbytky od večeře. 
Dnes už téměř neznámým zvykem bylo 
také koledování či dávání slámy pod stůl, 
připomínka toho, že se Ježíšek narodil ve 
chlévě na seně.
Byly v něčem specifické hanácké Vánoce?
Nejrůznější zvyky a tradice se lišily 
mnohdy i vesnici od vesnice, ale v zákla-
dě zůstávaly stejné. Podstatné je to, že 
v dnešní době mají lidé Vánoce spojené 
hlavně se Štědrým dnem, ale v tomto ob-
dobí je řada dalších svátků a patronů, kte-
ré si lidé připomínali mnohem více než 
dnes. Prvním zlomovým datem je svatý 
Ondřej, neděle, která je nejblíže tomuto 
dni, je první adventní neděle a s ní začí-
nají obchůzky nejrůznějších tajemných 
bytostí. Začínalo to už s Barborkami, kte-
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Smysl Vánoc byl dříve úplně jiný 
říká etnografka Veronika Hrbáčková
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ré například chodily v předvečer svého 
svátku po chalupách a kontrolovaly, jestli 
je všechno uklizeno. 
Takže i tehdy už hospodyňky „šílely“ 
s vánočním úklidem?
Určitě! Souviselo to i s půstem, který měl 
být očistou nejen těla a duše, ale i příbyt-
ku. V předvečer svatého Mikuláše chodily 
v některých částech regionu tzv. Mikulá-
šovy matičky, které učily děti modlitbám, 
případně je obdarovávaly pamlsky, ale 
mohly je i strašit. Pak 5. prosince chodil 
Mikuláš v doprovodu čerta a anděla, ten-
to zvyk se u nás dochoval dodnes, ačko-
li v některých zemích splynul Mikuláš 
s hlavním nadělovačem – Santa Claus ko-
responduje s Mikulášem, i když naděluje 
později. My máme Mikuláše a následně 
ještě Ježíška. 
Ježíška jsme také přebrali z Německa, 
kde naděluje dětem dárky Christkind. 
Také německé děti přesně nevědí, jak 
vypadá? 
Taky ne, je to stejně záhadná figurka jako 
náš Ježíšek. Dá se představovat různě, ale 
nejčastěji si ho představujeme jako malé 
baculaté děťátko nebo i andělíčka.
Kteří další patroni byli v té době důležití? 
Po Barborkách chodily ještě Lucie – ženy 
oblečené v bílých hábitech se zamouče-
nými obličeji, měly metličky z husích brk, 
jimiž ometaly příbytky a také kontrolova-
ly čistotu domu. Ve Švédsku jsou vánoční 
svátky oslavami „živého světla“, kdy se 
v domácnostech instalují na čestná místa 
tříramenné vánoční svícny, symbolizující 
mystérium Sv. Trojice. Během adventu se 
zde na rozdíl od nás slaví svátek sv. Lu-
cie, při kterém má dívka převlečená za 
sv. Lucii na hlavě věnec se svíčkami.
Slavili lidé v 19. století Silvestr nebo 
Nový rok? 
To ani ne, příchod a očekávání nového 
roku si lidé připomínali už během vánoč-
ních svátků, během nichž si právě někte-
rými rituály snažili zajistit zdraví a pro-
speritu. Zmíněné seno pod stolem mohlo 
mít i ten pohanský výklad, že si chtěli 
zajistit lepší úrodu. Totéž platilo pro štěd-
rovečerní stůl – lidé věřili, že čím víc toho 
na něm budou mít, tím lépe se jim bude 
v následujícím roce dařit a nebudou mít 
hlad – proto se tam objevují zrní, hrách, 
med, jablka, ořechy, bílé pečivo. 
Na jedné straně tedy byly Vánoce čistě 
křesťanským svátkem připomínajícím 

narození Ježíše Krista, na druhé plné 
pohanských zvyků a rituálů. Kdy se do 
nich ale vmísil prvek obdarovávání, 
který je v dnešní době s Vánoci spojen 
především? 
To začalo také velmi pozvolna, už 
v 19. století tou vánočkou, děti dostáva-
ly křížaly nebo rozkrájená jablka a hro-
mádky ořechů. To jsou věci, které nám 
dnes připadají běžné, protože je máme 
celý rok, ale tehdy to tak zdaleka neby-
lo, jídlo lidé schraňovali a museli si je 
pečlivě rozplánovat, protože ho nebylo 
tolik jako dnes. Dnes se přejídáme celý 
rok, přesto si lidé neustále stěžují, ačkoli 
hlady dnes rozhodně netrpí. Napřed se 
tedy obdarovávali pro nás dnes běžným 
jídlem, později k tomu přibyly perníčky 
a doma napečené pamlsky. Během první 
světové války se rozšířilo obdarovávání 
drobnými předměty osobní potřeby, po-
chutinami nebo dárky papírového cha-
rakteru – knížečkami básní či modliteb, 
svatými obrázky a podobně. Vojákům 
na frontě posílaly rodiny to, co potřebo-
vali – teplé prádlo, ponožky či kapesní-
ky. Po vzniku Československa, za první 
republiky, se už společnost hodně dife-
rencovala, takže zatímco bylo mnoho ro-
din, které neměly dárky ani stromeček, 
v bohatých bankéřských rodinách už se 
dávaly dárky opravdu luxusní, na něž 

byly krásné reklamy v tisku, podobně 
jako dnes. 
Vraťme se ještě k válce. Opravdu slavili 
vojáci Vánoce i v zákopech? 
První světová válka začala 4. srpna 1914, 
a když muži rukovali na vojnu, tak jim 
jednotlivé vlády slibovaly, že válka bude 
trvat krátce a že do Vánoc budou zpátky 
u svých rodin. Vojáci tomu samozřejmě 
věřili, ale řada z nich padla už v prvních 
měsících. A když už se začaly Vánoce blí-
žit, bylo jasné i všem pěšákům, že to tak 
rychle neskončí. Na západní frontě teh-
dy na Štědrý den němečtí vojáci, kteří 
byli běžně vychováváni k obrovské kázni 
a vojenské poslušnosti, překvapivě po-
rušili rozkaz a uřezali v lese jedličky, jak 
bylo u nich na Vánoce zvykem. Nazdobili 
stromky vším, co měli k dispozici, včetně 
svíček, a s těmito stromky v rukou pak ve-
čer vyšli na území nikoho s výzvou druhé 
straně, že nemají zbraně a nechtějí bojovat, 
ale udělat si večer klidu a štědrovečerní 
atmosféry. Domluvili se na odložení zbra-
ní a vzájemně si mezi sebou vyměňovali 
drobné upomínkové předměty, cigarety, 
ale i alkohol, načež každý zazpíval své 
národní koledy. To se dělo po celé západ-
ní frontě, nejen na jednom místě a bylo to 
velice dojemné. V naší expozici jsme se po-
kusili tuto atmosféru připomenout.
 Lenka Jedličková
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OŽIVTE SI SVŮJ ŠTĚDRÝ DEN STARÝMI ZVYKY A TRADICEMI 

 Zlaté prasátko

Celodenní půst během Štědrého dne slibuje zahlédnout 

večer zlaté prasátko, které zajistí hojnost v následujícím 

roce.

 Rybí šupiny

Pod talíř se dávají rybí šupinky, které si pak každý dá 

do své peněženky. Šupiny zajišťují dostatek peněz 

v příštím roce. 

 Krájení jablíček

Po večeři si každý vybere svoje jablko, které napříč roz-

krojí. Objeví-li se uvnitř hvězdička ze zdravých jadérek, 

čeká dotyčného v příštím roce zdraví a štěstí, křížek či 

červivý střed jablka znamená naopak nemoc či smrt. 

 Pouštění lodiček ze skořápek 

Do vyprázdněných půlek ořechových skořápek se 

připevní malá svíčka, ta se zapálí a lodičky se vypustí 

do větší nádoby s vodou. Plavba jednotlivých lodiček 

předpovídá životní dráhu toho, kdo ji poslal – ty, které 

se vydají na dlouhou plavbu, symbolizují cestu, ty, 

které se drží u kraje nádoby, znamenají, že dotyčný se 

bude držet doma. Lodičky, které vydrží svítit dlouho, 

znamenají pro toho, kdo je vyslal, dlouhý a šťastný 

život. 

 Líbání pod jmelím

Darovaná snítka jmelí nosí štěstí. Pokud se pod jmelím 

zavěšeným na lustru či nade dveřmi se muž a žena 

políbí, jejich láska bude věčně zelená.

 Lití olova

Roztavený kousek olova se nalije do nádoby s vodou. 

Podle výsledného tvaru ztuhlého kovu lze hádat, co 

koho v životě čeká. 

 Házení botou

Na Štědrý den se svobodné dívky házejí střevícem 

přes hlavu. Jestliže dopadne patou ke dveřím, zůstane 

i nadále doma, pokud bota míří špičkou ven ze dveří, 

v příštím roce se dívka vdá a odejde od rodičů. 

 Třesení stromkem/keřem

Svobodné děvče po večeři vyjde na zahradu a zatřese 

stromkem či keřem a počká na první zaštěkání psa. 

Odkud se toto zaštěkání ozve, odtud přijde její ženich. 

 než dnes,



Město letos opravilo silnice a chodníky za miliony

Zásadními opravami či rekonstruk-
cemi prošly letos v Olomouci desítky 
komunikací. Velké opravy proměni-
ly silnice, chodníky i mosty na více 
než dvaceti místech ve městě. Cel-
kem radnice utratila za opravy ko-
munikací více než 46 milionů korun.

Na opravy místních komunikací, které 
měl na starosti odbor dopravy, směřovala 
z rozpočtu v roce 2014 částka převyšují-
cí 16 milionů korun. Za dalších více než 
30 milionů korun pak údržbu místních 
i účelových komunikací ve městě uskuteč-
nily Technické služby města Olomouce. 
„Celkem se tak letos z této kapitoly roz-
počtu města podařilo realizovat zásadní 
opravy a také údržbu komunikací v cel-
kové částce atakující 47 milionů korun,“ 
uvedl primátor Antonín Staněk, který má 
dopravu ve své kompetenci.
„Přednost při realizaci dostaly zejména 
provozem značně zatížené komunikace, 
které byly ve výrazně zhoršeném technic-
kém stavu. Dalším důvodem pro výběr 
realizovaných investic odboru dopravy 
pak byly priority stanovené jednotlivými 
komisemi městských částí,“ vysvětluje 
primátor s tím, že současně byly z těchto 
finančních prostředků hrazeny také opra-
vy komunikací v havarĳním stavu. 
Mezi investicemi odboru dopravy tak 
v letošním roce figuruje například zá-
sadní oprava ulic U Botanické zahrady, 
Polské a Schweitzerovy. Stavební prá-
ce, které zahrnovaly opravy povrchů, 
úpravu místní obslužné komunikace 
směřující do dvorního traktu za byto-
vými domy i opravu křižovatky, přišly 

na 4,3 milionu korun. Stejně tak se letos 
opravy dočkala lávka pro pěší přes řeku 
Moravu u Klášterního Hradiska. Za té-
měř milion korun se v této městské části 
podařilo vyměnit zkorodované prvky 
nosné konstrukce mostu i jeho dřevěný 
povrch. Více než tři miliony korun pak 
proměnily také komunikaci i chodníky 
v ulicích Za Poštou a Jakoubka ze Stří-

bra, které byly v havarĳním stavu. Na 
zhruba 1,7 milionu korun se vyšplhala 
oprava části místní komunikace v olo-
moucké Jaselské ulici.
Na počátku příštího roku budou radní 
posuzovat nový seznam velkých oprav 
místních komunikací ve městě, které 
do plánu hodlá odbor dopravy zařadit 
v roce 2015. (red)

Ulice Polská před rekonstrukcí...

Chodník v Aksamitově ulici před opravou...

...a po ní.

...a po ní.
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CHÁTRAJÍCÍ PODCHOD 
V HODOLANECH PROKOUKL 

Jednou z nejdůležitějších akcí letošního roku, kterou 
také uskutečnil odbor dopravy, byla celková rekon-
strukce podchodu pod Tovární ulicí v Hodolanech. 
Důvodem opravy podchodu byl havarijní stav opláš-
tění, včetně nosné ocelové konstrukce zastřešení. 
Stavební práce zahrnovaly jejich opravu a prosklení.
Podchod má nové odvodnění, elektroinstalaci 
a osvětlení a částečně prošly opravou i vnitřní po-
vrchy stěn, podlahy a schodiště. Podchod, který léta 
chátral, začal veřejnosti znovu sloužit na konci listo-
padu. Oprava přišla na 1,7 milionu korun.



ROZVOJ MĚSTA
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Těší se na Vás největší prodejce tohoto výrobce v Olomouckém kraji.

Informace o probíhajících akcích v prodejnách.
Výrobce si vyhrazuje právo změn.

 %

INTEA nova s.r.o.
OLOMOUC, Wellnerova 3B

(u „Ušatého domu“ vedle Oriflame)
telefon: 775 575 820

e-mail: info@interiery-centrum.cz

ŠUMPERK, Slovanská 33123/13
(naproti bývalému kinu Svět)

NEJLEVNĚJŠÍ LAKOVANÉ KUCHYNĚ V REGIONU

INZERCE

Olomouc stojí u založení spolku, který by měl zlepšit dopravu ve městě
Získávání a poskytování zkušeností, vzá-
jemná podpora jednotlivých členů i mož-
nost získání peněz do oblasti dopravy. To 
vše jsou výhody, které poskytuje členství 
ve spolku Civinet Česká a Slovenská re-
publika, jehož zakládajícím členem se 
stalo město Olomouc společně s  Jihlavou 
a Karlovými Vary. Olomouc bude tomuto 
spolku, který vznikl letos v říjnu, dokon-
ce předsedat. 
Civinet se zaměřuje na celou oblast udr-
žitelné, čisté a energeticky efektivní měst-
ské dopravy. Speciální pozornost pak 
věnuje například veřejné hromadné do-
pravě, cyklistické a pěší dopravě, čistým 

vozidlům a palivům (např. elektrobu-
sům) a logistice a přepravě zboží.
„Síť měst a obcí Civinet nabízí městům 
podporu se lépe zorientovat ve složité pro-
blematice udržitelné dopravy a mobility, 
zprostředkovává zkušenosti měst s ino-
vativními dopravními opatřeními a nové 
směry a trendy v udržitelné mobilitě,“ při-
blížil náměstek primátora Aleš Jakubec.
Síť Civinet Česká a Slovenská republika je 
postavena na základech evropské iniciativy 
Civitas, která už více než deset let podporu-
je evropská města v uskutečňování užiteč-
ných opatření ve všech oblastech udržitelné 
dopravy. Evropská komise prostřednic-

tvím tohoto progra-
mu podporuje šíření 
inovativních opatření 
a výměnu zkušeností 
mezi městy Evropské 
unie. Od roku 2002 
poskytla finanční a or-
ganizační podporu 60 
evropským městům při realizaci více než 
800 opatření za 120 milionů EUR.
Členství v tomto sdružení tedy může Olo-
mouci přinést nejen cenné zkušenosti, jak 
zlepšit dopravu ve městě, ale je výhodou 
i při získávání peněz z výzev, které Evrop-
ská unie vypisuje dvakrát ročně. (red)

Olomouc vyjde vstříc ekologické dopravě
Až dva miliony eur jsou ve hře v pro-
jektu ARCADIA, který nabízí pomoc při 
hledání co nejlepšího systému městské 
dopravy. Radní souhlasili s přihlášením 
Olomouce do tohoto projektu současně 
s městy Turín, Bristol, Bělehrad a Buda-
pešť. Za peníze z projektu si může Olo-
mouc nechat vypracovat studie, díky 
nimž by se město co nejvíce přiblížilo 
ideální podobě ekologické městské do-
pravy. Na základě těchto studií pak také 
bude možné získávat v plánovacím obdo-
bí 2014 až 2020 prostředky z evropského 
Operačního programu Doprava.
„Otevírá se nám tak možnost získat sto pro-
cent nákladů na zpracování dokumentace, 
kterou po nás později bude Evropská unie 
požadovat, pokud se budeme chtít ucházet 
o část z téměř 800 milionů korun, určených 
pro Operační program Doprava,“ vysvětlu-
je náměstek primátora Aleš Jakubec. Účast 
v projektu ARCADIA je tedy z tohoto po-
hledu navýsost praktickým krokem.

V rámci ARCADIE se bude připravovat 
několik teoretických a jeden ryze prak-
tický projekt. Vedle pořízení plánu udr-
žitelné městské mobility, studie provozu 
elektrobusů ve městě či provozu inteli-
gentních dopravních systémů je navržena 

i otázka řešení parkovací politiky ve měs-
tě. „Nová parkovací politika města včet-
ně realizace z ní plynoucích opatření by 
měla být hlavním projektem programu 
ARCADIA. Na vyřešení statické dopravy 
existuje v Olomouci opravdu velký tlak 
a navíc se stávající řešení zóny placeného 
parkování v Olomouci nezměnilo od jeho 
zavedení v roce 1997,“ uvedl Marek Čer-
ný, vedoucí odboru koncepce a rozvoje. 
O potřebě měnit postupně politiku do-
pravy ve městě směrem k ekologickým 
variantám se hovořilo také minulý týden 
na schůzce vedení města se zástupcem 
dánské ambasády Larsem Kjellbergem 
a národním koordinátorem rozvoje cyk-
listiky Jaroslavem Martinkem. Dánský 
diplomat nabídl Olomouci zapůjčení 
výstavy o udržitelné mobilitě ve městě 
i spolupráci s odborníky z Kodaně, kde 
má například cyklistika už výrazně větší 
podíl na celkovém objemu přepravy oby-
vatel města. (red)
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Dětské podnikatelské kroužky: „Trochu si 
hrajeme, ale taky skutečně podnikáme“
„Vytvořili jsme vlastní firmu, každý 
v ní máme různé postavení a zamě-
ření – na obchod, výrobu, propagaci. 
Třeba já jsem tisková mluvčí,“ říká 
Eliška Gregorová ze sedmé třídy Fa-
kultní základní školy Hálkova.

Právě tato škola se – společně s dalšími dva-
nácti v regionu – zapojila do pilotního pro-
jektu podnikatelských kroužků, s nimiž při-
šla Pedagogická fakulta UP ve spolupráci se 
sdružením OK4Inovace. Díky nim mohou 
děti zjistit, co podnikání obnáší a jestli pro 
něj mají předpoklady. „Trochu si hrajeme na 
dospělé, ale také skutečně podnikáme,“ vy-
práví dvanáctiletá Eliška Gregorová s tím, 
že nyní vyrábějí vánoční ozdoby. „Je to 
zakázka od naší paní ředitelky. Pracujeme 
totiž v prostorách školy a nájem splatíme 
právě těmito ozdobami, které budou krášlit 
zdejší vánoční stromek,“ vysvětluje.
Smysl kroužků je zřejmý: „Absolventi zá-
kladních či středních škol nemají o pod-
nikání téměř žádné povědomí. Proto je 
potřebné s výchovou v této oblasti začínat 
již v období povinné docházky tak, aby si 
žáci dokázali sami uvědomit své schop-
nosti, které by jednou mohli využít pro 
vlastní obživu. Nebudou pak marnit čas 
návštěvami úřadu práce,“ říká proděkan-
ka Pedagogické fakulty UP Hana Marešo-
vá, která je koordinátorkou projektu.

Podnikatelské kroužky nejsou jen jiným ty-
pem výtvarných či rukodělných aktivit ve 
škole. „Ten rozdíl je výrazný už jen proto, 
že v podstatě není až tak důležité, co děti 
vyrábějí. Mají podnikat, takže jsme zpočát-
ku trávili hodiny spíš tím, že jsme se bavili 

o tom, co je obchodní strategie, marketing 
a podobně. Nyní už vědí, že si musejí pohlí-
dat cenu materiálu i dalších nákladů, také 
znát hodnotu své práce a podle toho na-
stavit cenu výrobku,“ říká učitelka Jarmila 
Šiřická, která vede podnikatelský kroužek 
na ZŠ Hálkova. „Žáci také zjišťují, že spolu 
musejí komunikovat – ať už osobně, nebo 
elektronicky. Členové kroužku jsou ze tří 
různých tříd. Pokud »sekretářka« nevyvěsí 
zápis z porady, může se stát i to, že ostatní 
prošvihnou termín dodání splněného úko-
lu,“ dodává Jarmila Šiřická.
Dětem pomáhají i úspěšní podnikatelé, 
s nimiž mohou debatovat. „Tuto aktivitu 
město jednoznačně podporuje a jsme rádi, 
že prostřednictvím škol spolupracujeme 
s Univerzitou Palackého. Je to investice do 
vzdělání a ta se vždycky vyplatí,“ podotýká 
náměstek primátora Ladislav Šnevajs , kte-
rý dlouhodobě směřování dotací do vzdělá-
ní úspěšně prosazuje. (ok4i)
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DĚTI A MLÁDEŽ

PODNIKATELSKÉ KROUŽKY

Pedagogická fakulta UP nyní vede v rámci výchovy k podnikání dva projekty z Evropského sociálního fondu.
1. Rozvoj podnikatelských dovedností žáků (CZ.1.07/1.1.26/03.0011), do něhož se zapojily ZŠ M. Horákové v Olomouci, 

ZŠ Jungmannova v Litovli, ZŠ Hlubočky a Slovanské gymnázium Olomouc. Tento projekt končí v prosinci 2014 a v těch-
to dnech se konají výsledné prezentace výrobků v rámci předvánočních akcí škol.

2. Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků (CZ.1.07/1.1.00/54.0013), kterého se účastní ZŠ Hálkova 
v Olomouci, ZŠ Stupkova v Olomouci, ZŠ Velká Bystřice, ZŠ Velký Týnec, ZŠ Pětka v Šumperku, Gymnázium Kojetín, ZŠ Že-
latovská v Přerově a SŠ gastronomie a služeb v Přerově. Ze Zlínského kraje se jej účastní Střední odborná škola Luhačovi-
ce. Tento projekt končí v červnu 2015, nicméně už nyní děti prezentují své první výrobky na školních předvánočních akcích.

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18 15.–16. 1. 2015 14:00–18:00 h

Základní škola Olomouc, Petřkova 3 15. 1. 2015 14:00–18:00 h

Základní a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, 
Svatý Kopeček

15. 1. 2015 13:00–18:00 h

Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, Droždín 31. 1. 2015 9:00 hodin

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39
16. 1. 2015 14:00–17:00 h

17. 1. 2015 8:00–11:00 h

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 16. 1. 2015 13:30–18:30 h

Základní škola Olomouc, Heyrovského 33
15.–16. 1. 2015 14:00–18:00 h

17. 1. 2015 9:00–11:30 h

Základní škola Olomouc, Čajkovského 11
15.–16. 1. 2015 14:00–18:00 h

17. 1. 2015 9:00–11:30 h

Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, 
Holečkova 10

15.–16. 1. 2015 14:00–18:00 h

17. 1. 2015 9:00–12:00 h

Základní škola Olomouc, Rooseveltova 103
15.–16. 1. 2015 14:00–18:00 h

17. 1. 2015 9:00–12:00 h

Základní škola Olomouc, Mozartova 48
16. 1. 2015 13:00–18:00 h

17. 1. 2015 8:00–12:00 h

Základní škola a Mateřská škola Olomouc-Holice, 
náves Svobody 41

15. 1. 2015 14:00–18:00 h

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17
16. 1. 2015 13:00–18:00 h

17. 1. 2015 9:00–11:30 h

Základní škola Olomouc, 8. května 29 15.–16. 1. 2015 13:00–17:00 h

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

5.–6. 2. 2015 14:00–18:00 h

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

16. 1. 2015 14:00–18:00 h

17. 1. 2015 9:00–12:00 h

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Olomouc, 
Řezníčkova 1

15.–16. 1. 2015 15:00–18:00 h

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 15.–16. 1. 2015 13:00–17:00 h

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 15.–16. 1. 2015 14:00–18:00 h

Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1 19.–20. 1. 2015 13:00–18:00 h

Fakultní základní škola Olomouc, Helsinská 6 19.–20. 1. 2015 13:00–18:00 h

Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8
16. 1. 2015 14:00–18:00 h

17. 1. 2015 9:00–11:30 h

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28 19.–20. 1. 2015 14:00–17:30 h

TERMÍNY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍCH ŠKOL NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Učitelka Jarmila Šiřická sleduje, jak členky podnikatelského krouž-

ku ZŠ Hálkova v Olomouci Eliška Tkadlčíkova, Ester Dostálová a Ve-

ronika Adamová vyrábějí vánoční ozdoby.

Fo
to

 a
rc

hi
v



S
C

 3
41

85
0/

02

S
C

 3
41

85
0/

01

ZMĚNY V REGISTRU VOZIDEL OD 1. LEDNA 2015

Upozorňujeme na změny zákona č. 56/2001 Sb., které 
podstatně mění způsob vedení registru vozidel a dotknou 
se většiny majitelů vozidel. Dne 1. 1. 2015 totiž nabývá 
účinnosti zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon 
č. 56/2001 Sb. a další související zákony.

Některé důležité změny zákona č. 56/2001 Sb.:
• místní příslušnost úřadu bude určená podle místa bydliště 

původního provozovatele nebo sídla firmy, tzn. že i „kom-
pletní“ převod vozidla na nového provozovatele proběhne 
na městském úřadu nebo magistrátu, v jehož správním 
obvodu má sídlo nebo bydliště původní provozovatel;

• při změně vlastníka se registrační značka nebude měnit;
• registrační značky na přání a třetí tabulka na nosič kol se 

budou vydávat až od 1. 1. 2016;
• při zápisu nového vlastníka vozidla nebo provozovatele 

bude nutná v případě nepřítomnosti některého z účast-
níků této změny plná moc podepsána úředně ověřeným 
podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem;

• tzv. polopřevody vozidel (odhlášky) již nebudou prová-
děny, zápis nového vlastníka bude muset proběhnout do 
10 pracovních dnů od převodu nebo přechodu vlastnic-
kého práva (např. zakoupení vozidla), přitom protokol 
o evidenční kontrole nebude moci být starší než 14 dní;

• při ukončení leasingu bude nutné nově předložit proto-
kol o evidenční kontrole ne starší než 14 dní a zaplatit 
správní poplatek 800 Kč;

• změní se terminologie, dočasné vyřazení vozidla z regis-
tru silničních vozidel (tzv. depozit) bude nově vyřazení 
vozidla z provozu, trvalé vyřazení z registru silničních 
vozidel bude nově zánik vozidla;

• u vozidel v tzv. polopřevodu na nového majitele bude po-
vinnost zapsat nového vlastníka nejpozději do 30. 6. 2015, 
v případě nesplnění této povinnosti bude vozidlo považováno 
za zaniklé a nebude možné ho již znovu zapsat do registru;

• bude-li trvat vyřazení silničního vozidla z provozu déle 
než 12 po sobě jdoucích měsíců (tzv. depozit), bude vlast-
ník vozidla povinen bez zbytečného odkladu oznámit, 

kde je vozidlo umístěno a účel jeho využití, bude se to 
týkat i vlastníků vozidel vyřazených z provozu k 1. 1. 2015 
méně jak 18 měsíců (od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2014), 
u kterých lhůta, po které budou povinni podat oznámení 
o místě a účelu využití vozidla, uplyne dne 1. 1. 2016;

• u majitelů vozidel dočasně vyřazených z registru 
k 1. 1. 2015 více jak 18 měsíců (tzn. před 1. 7. 2013) 
bude povinnost podat oznámení o místě a účelu využi-
tí do konce roku 2015, při nesplnění této povinnosti se 
bude považovat vozidlo za zaniklé a nebude možné ho 
již znovu zapsat do registru vozidel;

• zákon výrazně rozšiřuje počet přestupků a správních 
deliktů za nesplnění povinností uvedených v zákoně 
č. 56/2001 Sb.

POLICIE A HASIČI
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INZERCE

Vážení spoluobčané,
u příležitosti  konce roku 
2014 mi dovolte jménem 
zaměstnanců Městské po-
licie Olomouc vám všem 
poděkovat za dosavadní součinnost a spo-
lupráci.
Jsme si vědomi, že by účinné plnění našich 
úkolů na celém území města Olomouce bez 
úzké spolupráce s vámi nebylo možné. Ví-
táme každý váš podnět, mající za cíl přispět 
k bezpečnému životu v našem městě. V rám-
ci veřejného pořádku se jedná především 
o eliminaci nežádoucího chování tzv. lidí bez 
domova či protiprávního jednání některých 
majitelů psů. V oblasti dopravy se jedná pře-
vážně o snahu udržet ve snesitelných mezích 

zejména statickou dopravu, a to jak v centru 
města, tak i v jeho okrajových částech.
V tomto roce se nám díky finanční podpoře 
z Programu prevence kriminality podařilo 
pořídit devět kusů mobilních kamer, majících 
za cíl zvýšit pocit bezpečí v našem městě. Ka-
mery jsou operativně instalovány do míst, 
kde se přesouvá protiprávní jednání přede-
vším majetkového charakteru. Nejen v této 
souvislosti očekáváme ještě těsnější spoluprá-
ci s komisemi městských částí při tipování lo-
kalit, kde by využití mobilních kamer přispělo 
k zamezení tzv. pouliční kriminality.
S nadcházejícím novým rokem vás mohu 
ubezpečit, že strážníci i ostatní zaměstnanci 
Městské policie Olomouc jsou i nadále připra-
veni odvádět maximum své práce tak, abyste 

vnímali naši činnost jako neodmyslitelnou 
součást každodenního života. Budeme rádi, 
pokud Městskou policii Olomouc přijmete za 
svého partnera a pomocníka. Mohu vás ubez-
pečit, že kdykoliv se na nás můžete obrátit 
o pomoc, radu či informaci, kterou vám vždy 
v rámci našich kompetencí rádi poskytneme.
Závěrem mi dovolte jménem svým i jménem 
celého pracovního kolektivu Městské policie 
Olomouc popřát vám příjemné prožití vá-
nočních svátků a v novém roce 2015 nejen 
tolik potřebný pocit bezpečí v našem krás-
ném městě, ale každému z vás hodně zdra-
ví, štěstí a spokojenosti jak v osobním, tak 
i v pracovním životě. 

Pavel Skalický, 
ředitel Městské policie Olomouc
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2. pá  19:00 Když se zhasne činohra

5. po K 19:00 Pád Antikrista  opera

6. út B 19:00 Spor  činohra

8. čt D 19:00 Spor  činohra

10. so  16:00 U pokladny stál činohra

11. ne YO 16:00 Falstaff  opera

12. po A 19:00 Rose Marie  opereta

13. út L 19:00 Pád Antikrista  opera senioři –30 %

14. st C 19:00 Rusalka  balet

18. ne  19:00 Výročí  činohra hrajeme za oponou

19. po  19:00 Irská taneční show – Love in Flames hosté

20. út  19:00 Polská krev  opereta rodinné divadlo

22. čt D 19:00 Rose Marie  opereta

23. pá P 19:00 Amadeus  činohra premiéra

24. so  19:00 Sluha dvou pánů činohra

25. ne RPP 10:00 Rákosníček a jeho rybník pohádka

25. ne OPP 14:00 Rákosníček a jeho rybník pohádka

26. po K 19:00 Spor  činohra

27. út B 19:00 Spící krasavice  balet

30. pá V 19:00 Spor  činohra senioři –30 %

31. so X 19:00 Amadeus  činohra
www.moravskedivadlo.cz

tel. 585 500 500

leden

čtvrtek 3. abonentní koncert cyklu A 

15. 1. Síla osudu 

9:30 veřejná generální zkouška (vstupenky

Reduta v podloubí radnice nebo na místě od 9:00)

19:00 G. Verdi Síla osudu předehra k opeře

 D. Šostakovič Symfonie č. 9 Es dur

 E. Schulhoff Menschheit symfonie 

  pro alt a orchestr

 Sólistka Barbora Martínková-Poláš-

  ková alt

  Dirigent Alfonso Scarano (Itálie)

čtvrtek 3. abonentní koncert cyklu C

29. 1. Pestrá paleta hudebních barev a nálad

Reduta A. Dvořák Polednice symfonická báseň

19:00 S. Prokofjev Koncert pro housle 

  a orchestr č. 1 D dur

 F. Mendelssohn-Bartholdy

  Sym. č. 3 a moll „Skotská“

 Sólista  Juraj Čižmarovič 

  (Slovensko) housle

 Dirigent Petr Vronský

Vstupenky na koncerty MFO (i na veřejné generální 

zkoušky) v prodeji v infocentru v podloubí radnice 

1 týden před konáním koncertu.

Spolek pro komorní hudbu

Mimořádný koncert! Změna programu!

pondělí Koncert studentů uměleckých 

19. 1. škol z Koreje

Reduta Moravská filharmonie Olomouc 

19:00 Dirigent Aleš Podařil

 L. v. Beethoven, W. A. Mozart, 

 G. F: Händel

Vstupenky na koncerty SPKH v prodeji na místě hodinu 

před koncertem.

L
E

D
E

N

NOVINKY Z KNIHOVNY 
MĚSTA OLOMOUCE

• O Vánocích bude knihovna otevřena dle řádné půj-
čovní doby, pouze v sobotu 27. prosince a ve středu 
31. prosince 2014 bude zavřeno. Dětem a mládeži se na-
víc o vánočních prázdninách zpřístupní jejich oddělení 
i dopoledne od 9 do11 hodin.

• Výstava výtvarných děl žáků ZŠ prof. V. Vejdov-
ského. Po celý leden 2015 budou prostory pobočky 
Jungmannova patřit výtvarným pracím žáků základní 
školy prof. V. Vejdovského pro děti se zrakovým posti-
žením. V pořadí již druhé setkání s díly mladých lidí, 
kteří i přes svůj handicap dokážou vytvořit podivuhodné 
umělecké výtvory, má název MEA VITA – MŮJ ŽIVOT. 

• Erica Pedretti – Cizí domov? Knihovna spolu s nezis-
kovou společností EuForAll, o. s., pokračuje v budově na 
náměstí Republiky v cyklu besed věnovaným literatuře, 
umění a hudbě. Ve čtvrtek 8. ledna 2015 v 15:30 hodin Pet-
ra Kožušníková z Katedry bohemistiky Filozofické fakulty UP 
Olomouc přiblíží další z literárních osobností Olomouckého 
kraje – rodačku ze Šternberka, výtvarnici a spisovatelku, 
jejímiž díly pokračuje tradice německy psané literatury 
v českých zemích. Erica Pedretti, žijící ve Švýcarsku, se ve 
svých románech (Nechte být, paní Smrti; Něco neškodného, 
prosím; Cizí domov,…) k Olomouckému kraji ráda vrací.

• Je esperanto mrtvý jazyk? Pobočka Brněnská spolu 
s Českým esperantským svazem představí od 8. ledna do 
24. února 2015 putovní výstavu Je esperanto mrtvý jazyk? 
Seznámí nás s problematikou mnohojazyčnosti ve světě, 
s pokusy o její řešení, s okolnostmi vzniku a možnostmi 
současného využití esperanta, určeného pro usnadnění 
rovnoprávné mezinárodní komunikace. Představí se belet-
rie, odborné publikace i webové stránky psané v esperantu.

• Andělská literatura. Pro fanoušky andělské literatury, 
která se nyní stala fenoménem napříč generacemi, připra-
vila spisovatelka Jana Hochmanová besedu o knihách, které 
povznesou na duši, s názvem Fenomén – andělská literatura, 
která se uskuteční v pondělí 12. ledna 2015 v 17 hodin v bu-
dově na náměstí Republiky. Doporučujeme bezplatnou rezer-
vaci místa, kterou získáte v oddělení pro dospělé čtenáře.

• Grafologie. Na pobočce Jungmannova se ve čtvr-
tek 15. ledna 2015 v 17 hodin sejdou zájemci o nové 
poznatky z oboru grafologie - nauky o písmu, díky níž 
lze z písma vyčíst nejen pisatelovy vlastnosti, ale i jeho 
vztah k ostatním lidem… PhDr. Helena Veličková ve 
své přednášce nazvané Grafologie – zrcadlo duše při-
blíží návštěvníkům tuto oblast sebepoznání a některým 
z nich nabídne rozbor přineseného rukopisu. 

• Om healing. Om healing je starodávná skupinová du-
chovní léčivá a transformační technika, která má schopnost 
léčit a harmonizovat účastníky na všech úrovních bytí – fy-
zickém, emočním, mentálním a duchovním. Více se o ní 
dozvědí ti, kteří přijdou na setkání s Mgr. Danou Fabíkovou 
ve středu 21. ledna 2015 v 17 hodin na pobočku Brněnská.

• Vladimír Puhač – Dědečkova (poslední) cesta. 
Olomoucký autor představuje svoji poetickou knížku 
Dědečkova (poslední) cesta, knížku o snech, představách 
a realitě jednoho života, souvisejícího s přijetím cenného 
dědictví. Na autorské čtení s Vladimírem Puhačem a jeho 
synem Michalem, který knížku ilustroval, se můžete těšit 
27. ledna 2015 v 17 hodin v budově na náměstí Republiky.  

• Fotografie Zbyňka Záchy. Od ledna do března 2015 
bude možno v budově na náměstí Republiky zhlédnout 
fotografie horolezce a cestovatele Zbyňka Záchy zachy-
cující svět vysokých hor a krásy tamní přírody téměř 
nedotčené činností člověka. 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2014
CHRÁM 24. 12. 25. 12. 26. 12. 31. 12. 1. 1. 2015

KATEDRÁLA SV. VÁCLAVA 15:00 dětská, 21:00 8:00, 10:00 8:00, 10:00 18:00 8:00, 10:00

KOSTEL SV. MOŘICE
22:00, 

24:00 BOH. SLOVA
7:30, 9:00, 10:30 7:30, 9:00, 10:30 8:00, 17:00 7:30, 9:00, 10:30

KOSTEL SV. MICHALA 15:00 dětská, 24:00 7:30, 9:00 7:30, 9:00 16:00, 23:00 7:30, 9:00

ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ kapucínský 17:00 10:00, 17:00 17:00 17:00 10:00, 17:00

NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ 
P. MARIE dominikánský

16:00 dětská, 
24:00

9:30, 18:00 9:30, 18:00 17:00 9:30, 18:00

KOSTEL P. MARIE SNĚŽNÉ 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00

KOSTEL SV. KATEŘINY – 11:00 11:00 – 11:00

HEJČÍN 22:30 10:00 10:00 17:30 10:00

HODOLANY
15:00 BOH. SLOVA

22:00
9:30 18:00 18:00 9:30

HOLICE 20:00 9:00 9:00 16:00 9:00

NOVÁ ULICE 21:00 9:00 9:00 17:00 9:00

NOVÉ SADY 15:30 dětská 9:35 9:35 16:00 9:35

SLAVONÍN 23:00 8:00 8:00 14:30 8:00

KLÁŠTERNÍ HRADISKO 19:00 10:00 10:00 16:45 10:00

SVATÝ KOPEČEK 16:00, 24:00
7:30, 9:00,

10:30, 15:00
9:00, 15:00 9:00, 17:00

7:30, 9:00,
10:30, 15:00

CHVÁLKOVICE 21:00 8:00 8:00 15:00 8:00
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út | 6. 1. | Mozarteum | 19:00 hodin | VSTUP VOLNÝ
Dvanáct
FILMART Arcidiecézního muzea Olomouc | z cyklu Vítězové a poražení | Rusko 2007 | 159 min | 
režie: Nikita Michalkov | Příběh se odehrává ve válkou zničené Čečně. Dvanáct porotců bojuje 
s rozhodnutím o osudu čečenského teenagera, který údajně zabil svého ruského otčíma.

čt | 8. 1. |Muzeum moderního umění | Trojlodí | ateliér | 10:00 a 16:00 hodin| VSTUP VOLNÝ
Co umění umí / Víly, vodníci a podivuhodná zvířata
Animační program pro nejmenší 2–6leté návštěvníky na výstavě Tajemné dálky. Pohádkové bytosti 
jsou všude kolem a hlavně v naší galerii. Hledat je a přitom také tvořit, to bude práce pro děti. 
Informace a rezervace: Michaela Johnová Čapková, johncapkova@olmuart.cz, tel.: 585 514 299

út | 13. 1. | Besední sál | 19:00 hodin| Vstupné 50 Kč
Autorské čtení Jáchyma Topola | Spoluúčinkuje Kristyna Skalická, loutkoherečka a písničkářka.

pá | 16. 1. | Besední sál | 18.30 hodin | Vstupné 50 Kč
Lea Vítková zve na… Zátiší s loutnou
Účinkují: Martina Macko – zpěv, Simona Holubcová – loutny. 

pá | 16. 1. | Divadlo hudby | 19:00 hodin | Vstupné 120 Kč | 100 Kč
Olivy vs. Klika | divadelní improvizace

ne | 18. 1. | Divadlo hudby | 16:00 hodin | Vstupné 70 Kč
Vyprávění starého vlka + Pohádková dílna
Divadlo Koňmo. Zeptal se někdy někdo vlka z Červené Karkulky, jak tomu opravdu tenkrát 
bylo? Pro děti od 3 let. Délka představení 50 minut. Pohádková dílna 45–60 minut. Rezervace 
na dílnu nutná: ganaatar@olmuart.cz, tel.: 585 514 288.

út | 20. 1. | Divadlo hudby | 18:00 hodin | VSTUP VOLNÝ
Kristýna Lungová: „Peklo na zemi“ aneb O životě na Haiti
Beseda, pořádá ARPOK. Přednáška poodkryje situaci na Haiti, práci humanitárních organizací, 
ale hlavně představí vliv české rozvojové pomoci na život tamějších obyvatel.

út | 20. 1. | Mozarteum | 19:00 hodin | VSTUP VOLNÝ
Slídil
FILMART Arcidiecézního muzea Olomouc | z cyklu Vítězové a poražení | USA 2007 | 86 min 
| režie: Kenneth Branagh | Michael Cane stanul v roli milionářského autora detektivních 
románů, který si měří schopnosti s nezaměstnaným hercem (Jude Law) ve smrtelně vážné 
a vážně zamotané hře s hrozivými důsledky. 

st | 21. 1. | Besední sál | 17.30 hodin | VSTUP VOLNÝ
Symbolismus v českých zemích 1880–1914
Přednáška Otto M. Urbana, kurátora výstavy Tajemné dálky. 

st | 21. 1. | Divadlo hudby| 19:00 hodin | VSTUP VOLNÝ
MEDIÁTOR
Poeticko vizuální montáž k 70. narozeninám Milana Klimeše – výtvarníka, básníka, režiséra 
večerů poesie, kurátora výstav, soukromého archiváře, tvůrce filmových a zvukových 
dokumentů, nonkonformní, inspirující a nezapomenutelné olomoucké osobnosti.

čt | 22. 1. | Muzeum moderního umění | Trojlodí | ateliér | 16:00 – 18:00 hodin | VSTUP VOLNÝ
Atelier 15+ / Lesem symbolů
Workshop pro návštěvníky od 15 let na výstavě Tajemné dálky bude plný symbolů, emocí a tajemných 
zákoutí. Informace a rezervace: Michaela Johnová Čapková, johncapkova@olmuart.cz, tel.: 585 514 299

út | 27. 1. | Divadlo hudby | 18:00 hodin | VSTUP VOLNÝ
Josef Ptáček: Nejkrásnější parky
Přednáška, pořádá Sluňákov. Vyprávění Josefa Ptáčka o jeho lásce k našim parkům, jejich 
významu, smyslu a taky o autorově dlouholeté fotografické tvorbě. 

út | 27. 1. | Besední sál | 18.30 hodin | Vstupné 50 Kč
Pozvání na skleničku – Osobnosti Olomouckého kraje
Hostem pravidelného pořadu je akademický sochař Otmar Oliva.

út | 27. 1. | Mozarteum | 19:00 hodin | Vstupné 80 Kč
Alice Rajnochová a Marika Žáková: Klavírní recitál
Recitál klavíristky Alice Rajnohové. Hostem pěvkyně opery Národního divadla v Brně Marika Žáková.

čt| 29. 1. | Besední sál | Salon, Kabinet, Galerie | 18.30 hodin | VSTUP VOLNÝ
Jiří Šalamoun a Květy a jiné světy | Vernisáže dvou výstav v Muzeu moderního umění.

čt | 29. 1. |Muzeum moderního umění | Trojlodí | ateliér | 16.30 hodin| VSTUP VOLNÝ
Atelier 6+ / Víly, vodníci a podivuhodná zvířata
Animační program pro děti od 6 do 12 let na výstavě Tajemné dálky. Vstup je zdarma a na 
každou akci je třeba si předem rezervovat místo! Informace a rezervace: Michaela Johnová 
Čapková, johncapkova@olmuart.cz, tel.: 585 514 299

Doprovodný
program
 leden

Unikáty ze strahovského kláštera jsou 
k vidění v Arcidiecézním muzeu Olomouc

Za jednu z nejvýznamnějších církevních kolekcí v České repub-
lice označují historici umění sbírku kláštera premonstrátů v Pra-
ze na Strahově. A to přesto, že soubory umění, literatury, hudby 
i kuriozit poznamenaly četné válečné újmy a nepřízně osudu. 
O jejich kvalitě a rozsahu se mohou přesvědčit návštěvníci Ar-
cidiecézního muzea Olomouc na výstavě Speculum Mundi (Zr-
cadlo světa). Exkluzivní a rozmanitý výběr čítající 170 exponátů 
bude k vidění do 26. dubna příštího roku. 
Výstava je podle kurátorky Heleny Zápalkové pro olomouc-
ké diváky o to zajímavější, že historie Strahova a jeho sbírek 
je s Olomoucí těsně spjata. „Strahovský klášter byl totiž v roce 
1143 založen olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem, s pod-
porou pražských biskupů Jana a Oty, českého knížete a pozděj-
šího krále Vladislava a jeho ženy Gertrudy,“ vysvětlila. Již od 
počátků zde byla knihovna, která dnes patří se zhruba 200 000 
svazky k nejpočetnějším sbírkovým fondům u nás. „Její součástí 
je i soubor historických map, topografických i astronomických 
glóbů a obsáhlá sbírka kresby a grafiky,“ doplnila Zápalková 
s tím, že v Arcidiecézním muzeu budou vystaveny například 
bohatě iluminovaná Strahovská Bible z 80. let 15. století, Atlas 
věhlasného kartografa, astronoma a matematika Gerharda Mer-
catora z roku 1595, kresby benátského manýristy Jacopa Negre-
tti, zv. Palma il Giovane nebo významného barokního sochaře 
Josefa Winterhaldera staršího, jehož dílo je spjato i s olomouc-
kými premonstráty na Hradisku.
Ve výběru ze strahovských depozitářů v Olomouci nebudou chy-
bět ani ukázky z hudební sbírky, která se řadí mezi nejvýznam-
nější v Čechách. „Z kolekce, kterou nyní odborně spravuje České 
muzeum hudby, ukážeme například fragmenty dobových opisů 
Mozartových oper Don Giovanni a Idomedeo,“ řekl Šturc.
Výstava Speculum Mundi by měla podle Zápalkové divákům 
předvést skladbu a charakter klášterních sbírek, které ukazují 
na šíři a hloubku zájmů premonstrátů o vědy a umění. „Věříme, 
že exkluzivní výběr ze strahovských kolekcí umění, literatury, 
hudby i kuriozit, poslouží návštěvníkům jako speculum mundi, 
tedy zrcadlo světa, nejen k potěše oka i ducha, ale také jako klíč 
k poznání i pochopení světa,“ uzavřela kurátorka.
Výstavu doprovází katalog, na jehož textech se podílela řada 
odborníků. (red)

Conrad III. Kreuzer (1590–1622). Pektorální hodinky ve tvaru kříže, Augšpurk, kolem 1620, Mosaz, 

zlacená, rytá, horský křišťál.
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Cyklistická stáj z Olomouce se chce 
prosadit ve světovém poháru 
Do nové etapy vstupuje cyklistic-
ký tým Merida Mapei Kaňkovský. 
Nejlepší mládežnický oddíl v České 
republice v minulé sezoně na sil-
nici získal v rámci republikových 
šampionátů patnáct medailí. V jede-
nácti případech se cyklisté radovali 
z mistrovských titulů. Vstupem fir-
my Merida Czech do cyklistického 
oddílu a s tradiční podporou společ-
nosti Mapei budou mladí závodníci 
bojovat mezi světovou konkurencí.

„V příští sezoně se díky podpoře našich 
partnerů pokusíme prosadit v závodech 
světového poháru. Chceme se zlepšovat 
a potřebujeme závodit mezi absolutní 
špičkou,“ prozradil plány v příštím roce 
trenér stáje Jiří Kaňkovský. „Chtěli by-
chom v závodech atakovat první desít-
ku,“ dodal. 
Mládežnický tým bude nově podpo-
rovat Merida Czech. Právě její vstup 
otevírá mládežnickým cyklistům cestu 
do mezinárodních závodů, které jsou 
finančně hodně náročné. „Přístup Jirky 
Kaňkovského a jeho týmu k mladým 
závodníkům je nám velmi sympatický, 
následováníhodný a inspirativní. Víme, 
že výchova mladé závodnické generace 
není jednoduchá. Potřebuje svůj um, čas, 
energii a podporu. Z doposud dosaže-
ných výsledků je jasné, že to první, druhé 
i třetí lidé kolem Jirky Kaňkovského ovlá-
dají. My zase umíme to poslední. Chceme 
podpořit mladé talenty, a pomoci jim tak 
k dosažení jejich tužeb a snů,“ vysvětlil 
nové spojení Bohuslav Koštanský, ředitel 
Merida Czech.
S rozšířením porfólia partnerů stáje na-
prosto jednoznačně souhlasí také dlouho-
dobý titulární sponzor Mapei. „Rozšíření 
vnímáme jednoznačně pozitivně. Přináší 

samé výhody. Třeba v tom, že v Olomou-
ci udržíme nejlepší závodníky, kteří ne-
budou muset přestupovat do jiných týmů 
ještě v dorosteneckém nebo juniorském 
věku,“ prohlásil Zdeněk Runštuk, jedna-
tel společnosti, podle něhož je společnost 
s podporou stáje dlouhodobě spokojená. 
„Olomoucký klub je nejúspěšnějším mlá-
dežnickým týmem v republice, a to nás 
pochopitelně těší,“ doplnil.
Závodníky čeká těžká příprava na novou 
sezonu. V jejím průběhu budou polykat 
velké tréninkové dávky ve Španělsku, 
čeká na ně tradiční soustřední v Chor-
vatsku. V příjemnějších klimatických 
podmínkách budou nabírat kondici před 
náročnými závody. „Pro každého to bude 
těžké, ale jedině tak budeme mít šanci na 
úspěch. Jiná cesta k němu nevede,“ tvrdí 
Kaňkovský. „Na přípravné kempy jsme 
dostali dotaci z Nadace ČEZ, která sou-
středění pokryje,“ dodal Kaňkovský. 

S plánem útočit v závodech na elitní de-
sítku v celkovém pořadí souhlasí i pod-
porovatelé stáje. „Zdravé ambice jsou 
velkým motorem. Pouze velké cíle vedou 
k velkým výsledkům,“ míní ředitel Me-
rida Czech Koštanský, se kterým se sho-
duje také jednatel firmy Mapei Runštuk. 
„Ambice ve svěťáku bereme. Chceme vý-
konnost našich závodníků posunout výš 
a k tomu je nezbytné, aby se mohli srov-
návat v těmi nejlepšími,“ říká.
Cyklisté se v nové sezoně představí na 
celé řadě prestižních podniků, mezi kte-
rými nechybí například klasický dubno-
vý závod Paříž – Rubaix, etapový podnik 
Kolem Istrie nebo Závod míru juniorů. 
Vrcholy silniční sezony bude srpnové 
mistrovství Evropy v Estonsku a světový 
šampionát ve Spojených státech americ-
kých ve druhé polovině září. „Chceme 
být u toho a pohybovat se na špici pelo-
tonu,“ přeje si Kaňkovský. (deš)

Volejbalistky v poháru CEV rychle skončily
Pouhé jedno kolo odehrály volejbalistky 
Univerzity Palackého Olomouc v letoš-
ním ročníku evropského poháru CEV 
Cup. V odvetném utkání prvního soutěž-
ního kola prohrály vysokoškolačky v bel-
gickém Zoerselu s domácím celkem Gea 

Happel Amigos 1:3 a nic jim tedy nebylo 
platné ani pětisetové vítězství z úvodní-
ho duelu v Olomouci.
„V odvetě hráčky bohužel nepodaly vý-
kon, který by stačil na postup. Umíme 
hrát mnohem lépe. Ve špatnou chvíli jsme 

si vybrali slabší den,“ litoval vyřazení tre-
nér vysokoškolaček Jiří Teplý.
Z poháru CEV tak Olomoučanky spadly 
do významově nižšího Challenge Cupu, 
v jehož třetím kole na ně čeká silný turec-
ký tým Bursa BBSK. (deš)



Mladý olomoucký sportovec slaví úspěchy
Další odchovanec vodáckého oddílu 
SKUP Olomouc Tomáš Behúň ukončil 
úspěšnou závodní sezonu 2014. Ve sjezdu 
na divoké vodě získal zlato na mistrov-
ství republiky ve dlouhém sjezdu i sprin-
tu, obojí v týmech společně s Václavem 
Chaloupkou a Adamem Neubertem. Ten-
to talentovaný mladý všestranný sporto-
vec, ale dosáhl největších úspěchů v čím 
dál populárnějších multisportech.
V kvadriatlonu (plavání, loď, kolo, běh) 
se stal vicemistrem Evropy. Stejné místo 
obsadil v kvadriatlonu i na mistrovství re-
publiky. Zúčastňoval se závodů světového 

poháru v terénním triatlonu a vítězstvím 
ve švédském Stockholmu v kategorii ju-
niorů se kvalifikoval na mistrovství světa.

Vrchol sezony triatlonistů jak v dlouhém 
triatlonu (Ironman), tak terénním, se koná 
každý rok na Havajských ostrovech. Zá-
vod se jezdí na ostrově Maui v resortu Ka-
palua. Podmínky i letos dostály své tradi-
ce. Plavalo se v obrovských vlnách, jelo 
a běželo se za extrémních teplot a velmi 
vysoké vlhkosti vzduchu. Cyklistická trať 
byla jako vždy technicky velmi náročná 
a bahnitá, protože před závodem každý 
den pršelo. Běželo se v pravé poledne při 
teplotě 45 stupňů Celsia. Nakonec z toho 
bylo 8. místo v kategorii, což je za daných 
podmínek úspěch. (red)
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Sigmu čeká Tipsport Cup 
i soustředění v Turecku

Přípravu na jarní část sezony zahájí fotba-
listé SK Sigma Olomouc v pondělí 5. led-
na. Hanáci už začínají sestavovat tým, kte-
rý půjde do přípravy. A ve srovnání s tím 
podzimním už jsou nyní zřejmé některé 
změny. Tři hráči z podzimního týmu do 
přípravy nepůjdou, naopak dva kmenoví 
hráči SK Sigma, co na podzim hostova-
li jinde, půjdou v Olomouci do přípravy.
„Do přípravy nenastoupí Tomáš Janotka, 
Aleš Škerle a Pavel Dreksa,“ řekl Ladislav 
Minář, sportovní manažer SK Sigma Olo-
mouc. „Vzhledem k tomu, že mají nějaký 
věk a něco odehráli, by byl trošku luxus, aby 
pravidelně nehráli jako na podzim. Budeme 
se snažit o to, aby odešli na hostování, byl by 
velký přepych, aby tito hráči seděli na lavičce. 
V létě uvidíme, jestli se vrátí,“ poznamenal 
Minář. „Ještě je otázka u Radima Nepožitka, 
ten je po zranění, skončila mu smlouva, uvi-
díme, jestli najdeme společnou řeč ohled-
ně prodloužení smlouvy,“ podotkl Minář.
Přípravu s týmem SK Sigma zahájí pravý 
bek Petr Vavřík a ofenzivní záložník Petr 
Ševčík, kteří v podzimní části sezony hosto-
vali v Opavě. „Oba se zapojí s naším týmem 
do přípravy,“ uvedl Minář. Z klubu jsou na 
hostováních ještě Vlastimil Vidlička (Jihla-
va) a Jakub Petr (Slavia Praha), oba jsou na 
hostování do konce sezony.
V průběhu zimní přípravy by rád trenér 
Leoš Kalvoda na Andrově stadionu přivítal 
několik perspektivních posil. „Na něčem 
pracujeme, jsme ve fázi jednání. V ideálním 
případě bych chtěl, aby někdo přišel do 
každé řady. S výhledem, aby to byli hráči, 
kteří nám pomůžou v případě postupu 
i v první lize,“ prohlásil Kalvoda.
Sigmu čeká řada přípravných zápasů 
a také start v Tipsport cupu. Tým absolvuje 
také herní soustředění v Turecku. (deš)

Olomouc má mistra a vícemistryni Evropy v capoeiře 
Olomoucký klub Vem camará capoeira se 
zúčastnil listopadového mistrovství Ev-
ropy v Liberci. Tato událost byla spojena 
s třídenním seminářem, kterého se zúčast-
nilo přes 100 capoeiristů z více než 10 zemí 
Evropy. Tréninky vedl prezident asociace 
Vem Camará Mestre Paçoca a dále pak 
host ze Španělska Mestre Charutu.
V kategorii A – profi kategorie muži 
(modrý pásek a výše) se umístil na 
16. místě olomoucký odchovanec, který 
nyní závodí za Přerov, Miroslav Gro-
hmann. Na dobrém 9. místě skončil olo-
moucký trenér Ondřej Novák, kterému 
jen těsně unikl postup do semifinále.
V kategorii B – středně pokročilí muži 
(oranžový a oranžovo-modrý pásek) se 
umístil na 13. místě Milan Korba, když jen 
těsně prohrál v rozstřelu postup do čtvrt-
finále. Olomouc měla ve finále hned dva 
borce, z nichž mladší Jan Křenek obsadil 
nakonec 4. pozici, ale prokázal na svůj věk 
výbornou připravenost a ohromný talent. 
Jeho týmovému kolegovi Petru Kokoško-

vi, který dříve působil v Opavě, se nako-
nec podařilo prodrat až na vrchol a stal se 
tak mistrem Evropy v této kategorii.
V kategorii C – mírně pokročilí (ženy 
i muži) měla Olomouc hned tři závodní-
ky. Veronice Markové, která rovněž, jako 
Petr Kokošek dříve cvičila a reprezento-
vala Opavu, se nakonec podařilo probo-
jovat do finále a zde nakonec obsadila 
krásné 4. místo. Dominik Zavřel a Pavel 
Hegar shodně obsadili 18.–19. místo.
V kategorii D – pokročilé ženy měla Olo-
mouc jen jedno želízko v ohni, ale i tak se 
potvrdily kvality již několikanásobné medai-
listky Zuzany Bordováčové, která před sebe 
pustila jen jednu závodnici, a to páskově 
o 4. stupně lepší My Löfgren ze Švédska.
Celé mistrovství tak skončilo pro Čes-
kou reprezentaci velmi úspěšně. „Jsem 
velmi hrdý na své svěřence, neboť podali 
výborné výkony a skvěle reprezentova-
li jak Českou republiku, tak naše město 
Olomouc,“ prohlásil na závěr olomoucký 
trenér Ondřej Novák. (red)



Knihovna slaví 125 let existence
Neuvěřitelných 125 let existence 
oslavila před několika dny Knihov-
na města Olomouce.

Tato instituce přitom zdaleka není jen de-
pozitářem knih, které si čtenáři odnášejí 
domů a zase je vracejí. Je doslova spole-
čenským centrem regionu a svými aktivi-
tami směle konkuruje renomovaným kul-
turním zařízením. Široké veřejnosti nabízí 
každý měsíc řadu výstav, přednášek, be-
sed, kurzů, soutěží a zábavných akcí pro 
děti, přitom se jí ale daří lákat stále nové 
čtenáře, kteří i přes technologický pokrok 
nedají dopustit na tradiční knihy.
A to i přesto, že vedle městské knihovny 
fungují v Olomouci také knihovna vědec-
ká a univerzitní. „Vzájemně si nekonku-
rujeme, protože tyto dvě knihovny vyhle-
dávají většinou čtenáři, kteří studují nebo 
potřebují odborné publikace. Jinými slovy 
– do nich lidé chodí proto, že musí, zatímco 
k nám proto, že chtějí,“ usmívá se ředitelka 
městské knihovny Lenka Prucková a dodá-
vá: „S ostatními knihovnami samozřejmě 
spolupracujeme a vlastně jim vychovává-
me budoucí čtenáře. Snažíme se v dětech 
vzbudit lásku ke knihám, takže se dá říct, 
že bez nás by se odborné knihovny neobe-
šly.“ Právě příjemné prostředí a téměř ro-
dinná atmosféra jsou pro nejmenší čtenáře 
tím, co by podle ní mohlo děti přimět se do 
knihovny vracet pravidelně.
Zájem o půjčování knih je podle Pruckové 
stále velký, protože pro řadu lidí jsou knižní 
novinky z finančních důvodů nedostupné. 
Knihovna se i tak snaží vycházet vstříc no-
vým trendům a vedle klasických knih půj-
čuje například i elektronické knihy a čtečky 
a tzv. audioknihy. „Elektronické knihy si 
naši registrovaní čtenáři mohou půjčovat 
zdarma. Velký zájem je také o půjčování 
časopisů či dětských tematických kufříků, 
které obsahují kromě knih i didaktické po-
můcky, hračky a hry,“ jmenuje ředitelka.

Další návštěvníky přivádí do knihovny 
bezplatný internet a počítačová školení. 
K nejoblíbenějším akcím patří Noc s Ande-
rsenem, literární soutěž s názvem Prvotiny 
či celostátní akce Den pro dětskou knihu. 
Čerstvou novinkou, do které se mohou při-
hlásit dospělí jakéhokoli věku, jsou kurzy 
trénování paměti. 
V budově na náměstí Republiky čtenáři na-
jdou oddělení pro děti a mládež a také oddě-
lení pro dospělé, dále rozdělené na čítárnu 
a studovnu, půjčovnu hudebnin a interne-

tové centrum. Po celém území města pak 
provozuje knihovna čtyři velké a jedenáct 
menších poboček. Kvůli výpadku peněz 
z ministerstva kultury hrozilo před časem, 
že bude muset knihovna některou z pobo-
ček zavřít. V tuto chvíli však podle Lenky 
Pruckové nic takového nehrozí. „Žádnou 
z poboček rušit nechceme, ačkoli finanční si-
tuace není úplně ideální. Nové vedení města 
nám však vyslovilo podporu a na náš pro-
voz i v dalším roce přispělo částkou 16 mili-
onů korun,“ uzavírá ředitelka. (jed)
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Z HISTORIE KNIHOVNY MĚSTA OLOMOUCE

Veřejná knihovna v Olomouci byla již od svého vzniku 1. pro-
since 1889 důležitou součástí kulturního života města. Na-
cházela se v klubovně České besedy v Národním domě, který 
byl centrem českého společenského a spolkového života. Její 
otevření bylo důsledkem národnostního boje mezi němec-
kou většinou a českou menšinou v Olomouci.
Od roku 1920 se na základě Masarykova zákona o veřejných 
knihovnách stává veřejnou městskou knihovnou a sídlí v Salmově 
paláci na Horním náměstí. Její tehdejší ředitel Antonín Šprinc pro-
pagoval myšlenku co největší přístupnosti knihovnických služeb, 
a tak vznikaly pobočky také v jednotlivých městských částech.
V roce 1949 byla městská knihovna definitivně přestěhová-
na do budovy bývalého hejtmanství na Náměstí Republiky. 
V roce 1952 zde bylo zřízeno jedno z prvních hudebních 
oddělení v českých lidových knihovnách.

V letech 1953–1960, v době existence Olomouckého kraje, 
působila knihovna pod názvem Krajská knihovna, v letech 
1960–2002 jako Okresní knihovna v Olomouci.
V roce 1993 byla zavedena počítačová síť s knihovnickým 
programem. Začala retrokatalogizace fondu a postupně 
byly automatizovány jednotlivé provozy.
Od května 2001 zde funguje Internetové centrum se zamě-
řením na integraci minoritních skupin obyvatelstva.
Od roku 2003 je zřizovatelem knihovny statutární město 
Olomouc a knihovna nese název Knihovna města Olo-
mouce. Tvoří ji 16 poboček na celém území města, má asi 
220 tisíc knihovních jednotek a 12 tisíc čtenářů, kteří si za 
rok vypůjčí přes půl milionu knih, novin, časopisů, hudeb-
nin, gramofonových desek a CD.
 Více informací na www.kmol.cz.
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RICHARD PACHMAN ZVE NA PŘEDVÁNOČNÍ TURNÉ

Olomoucký skladatel a zpěvák Richard Pachman vyrazil 
i letos na předvánoční turné, tentokrát s názvem Adventní 
písně. Zazní v něm řada známých i neznámých starých vá-
nočních českých i zahraničních písní, duchovní skladby i no-
vinkové písně, které letos představí ve 13 městech. Tradič-
ním hostem koncertu je herečka a zpěvačka Dita Hořínková. 

Výtěžek z adventního turné bude věnován dětem z Dět-
ského domova ve Strančicích. Na koncert plný předvánoční 
pohody se Olomoučané mohou těšit v pátek 19. prosince 
v 19 hodin v olomouckém Husově sboru. Poslední koncert 
adventního turné se uskuteční v sobotu 20.12. v 17 hodin 
v prostějovském Husově sboru (Demelova 1). (jed)
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12. 10. 2015 OLOMOUC ZIMNÍ STADION

EUROPEAN TOUR 2015

WWWW.ALEXAANDROVVCI.CZ

Do 24. 12. ke vstupenkámDÁREK ZDARMAUPOMÍNKOVÉ FOTOALBUM v ceně 100 Kč

Turné k příležitosti 70. výročí 
osvobození a ukončení 2. světové války
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uzávěrka inzerce do příštího vydání je 8. ledna 2015

Přijďte na výstavu betlémů a koncert na Kopeček
Také letos mají Olomoučané možnost pro-
hlédnout si nejrůznější druhy betlémů na 
jednom místě. Jako každoročně pořádá 
Matice svatokopecká jejich výstavu, která 
tentokrát trvá od 6. prosince až do 11. led-
na příštího roku. Muzeum Matice svatoko-
pecké, kde se výstava unikátních betlémů 
koná, bude otevřeno od 20. prosince do 
4. ledna denně od 10 do 16 hodin, v ostat-
ní dny jen o sobotách (od 12 do 16 hodin) 
a nedělích (od 10 do 16 hodin). Vstup do 
muzea dřevěnými vraty severní rezidence 
baziliky Navštívení Panny Marie na Sva-
tém Kopečku je označen poutačem. Ani 
ti, kteří už v minulosti výstavu navštívili, 
se nudit nebudou, protože organizátoři ji 
každoročně částečně obměňují.

Matice svatokopecká pořádá v bazilice 
také vánoční koncert, na kterém vystoupí 
Hanácký mužský sbor Rovina se svými 
hosty. Koncert, na který bude vstupné 
dobrovolné, začíná v sobotu 27. prosince 
v 17 hodin. (jed)

VÁNOCE V ZOO OLOMOUC
Zoologická zahrada se ustrojila do svátečního a připra-
vila dny plné vánoční atmosféry a pohody. Vychutnejte 
si Vánoce, kde budete nablízku zvířatům. 

20. 12. 2014, 11:00–15:00
STROM PRO ZVÍŘATA
Než stromek zazáří, můžete nám jej pomoci ozdobit. 
Ani letos neochudíme všechny ptáčky, kteří v zahradě 
bydlí. Kdo nepřinese, ten vyrobí.

24. 12. 2014
VÁNOČNÍ DÁREK PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Štědrý den bude i v zahradě štědrý. Dětské vstupné pro 
všechny návštěvníky.

20. 12. 2014 – 4. 1. 2015 (kromě 24. a 31. 12.)
VEČERNÍ VÁNOČNÍ PROHLÍDKY
Průvodce vychází z dětského hřiště v areálu zoo  v 16:00, 
17:00 a v 18:00. Bez vánočních prohlídek by to nebyly ty 
pravé Vánoce. Zastavte se, zvolněte a přijďte tam, kde se 
nepospíchá. Do zasněžené rozsvícené zahrady plné zvířat.

SVÁTEČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA POKLADEN
1.–19. 12. / 24. a 31. 12. 9:00–16:00
20. 12. – 4. 1. 9:00–18:30 
areál bude otevřen do 20:30
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Na silnici leží žena, ne-
hýbá se, nedýchá. Nad 
ní se dohadují čtyři 
děti. „Musíme ji pře-
nést,“ zavelí klučina a chopí se bezvládných ru-
kou a nohou. „Máte už jen 50 sekund! Rychle, 
vždyť umírá!“ Protne napětí v bazénové hale 
plavčík. Drží stopky.
Jde sice o čas, ale naštěstí ne o život. Je totiž 
8. prosince a jsme v bazénové hale aquaparku. 
Osm týmů ze čtyř olomouckých škol soupeří 
o putovní pohár. Závěrečné klání 2. ročníku 
Záchranářské akademie slibuje nejednu na-
pínavou podívanou. „Největší trému mám 
z disciplíny laické první pomoci, a pak z pla-
vání s tonoucím,“ hlásí Adéla, která hájí 
pověst ZŠ Demlova. Za sebou už má třeba 

boj v divoké řece. Atrakce jela naplno, a děti 
tak zdolávaly celou její dráhu proti silnému 
proudu. „Jeden za druhým jsme se přidržo-
vali okrajů, ale proud nás občas strhl dozadu. 
Taky jsme si museli hlídat plavky,“ popisuje 
zapeklitosti divoké řeky Adéla.
Školáci musí prokázat tělesnou zdatnost 
i v dalších disciplínách. Potápí se pod hladi-
nu pro barevné plastové kroužky nebo si musí 
ve vodě co nejrychleji obléct oblečení, které je 
svou tíhou táhne ke dnu. Zápas s nacuclým 
trikem, mikinou a kalhotami pak vystřídá 
šlapání ve vodě. „Museli jsme vydržet šlapat 
vodu tři minuty. Dalo nám to zabrat, hlavně 
stehnům, ale povedlo se. Mně osobně pomáha-
lo, když jsem se nadechl, vyneslo mě to víc nad 
hladinu,“ líčí chlapec z dalšího družstva. 
Klání završí předávání poukázek do aquaparku, 
medailí a pohárů. Nejvíc se ale blýská putovní 

pohár, který letos vybojovalo družstvo Kosatky 
ze ZŠ Hálkova. Na paty jim šlapali Skittles ze 
základní školy na Tererově náměstí. Třetí skon-
čily Krakatice, opět ze základní školy Hálkova 
těsně před loňským vítězem ze ZŠ Holice.
Záchranářská akademie probíhá v aquapar-
ku vždy celý rok a projdou jí stovky žáků 
5.–9. tříd základních škol. Dozví se, jak si po-
radit s úrazem, krvácením, tonutím a dalšími 
zapeklitými situacemi, které ohrožují lidský 
život. Jejich znalosti a dovednosti pak prověří 
právě prosincové klání. Podle plavčíka a jed-
noho z porotců Filipa Válka jsou na tom děti 
dobře s plaváním. „Nejobtížněji se vypořáda-
ly s divokou řekou a také v disciplíně laické 
první pomoci s přenosem jedince,“ uzavírá. 

Projekt vznikl za podpory Magistrátu města 
Olomouce. (opa)

Pořiďte si 
stromeček 
z olomouckých lesů

Pokud chcete, aby váš domov provoněl vá-
noční stromek z lesů v okolí vašeho bydliš-
tě, vypravte se na vánoční trhy na Výstaviště 
Flora Olomouc. Jako tradičně zde budou až 
do 20. prosince k dostání borovice a smrky 
z porostů a plantáží Lesů města Olomouce. 
„Nezdražili jsme, cena stromků zůstává 
stejná jako loni, tedy 200 korun za smrk 
a 250 za borovičku. Dále nabízíme jako 
tradičně i ozdobný klest a jmelí,“ upřesňu-
je David Janásek, ředitel společnosti Lesy 
města Olomouce. Vánoce na Floře budou 
pokračovat až do 22. prosince a stejně jako 
každý rok nabídnou bohatý sortiment zbo-
ží a zábavný program. Podrobnosti najdete 
na www.flora-ol.cz. (jed)

Startuje další ročník festivalu gurmánů
Na začátku 
prosince byl 
zahájen před-
prodej degu-
stací a zážit-
ků na Grand Restaurant Festival 2015. 
Zimní svátek všech milovníků dobrého 
jídla a pití odstartuje 15. ledna a končí po-
sledním únorovým dnem. Akce se koná 
šestým rokem a letos se zúčastní na 85 
restaurací ze všech krajů ČR. Kategorie 
jednotlivých položek menu jsou: Gastro-
naut – objevujme nové chutě, Inspirace 
– ochutnejme tradiční recepty a Terroir – 
buďme v rovnováze s přírodou. 
Mezi restauracemi najdete takové, do 
kterých se – vzhledem k jejich ceně – člo-
věk podívá jen zřídka. Jedná se ale nejen 

o podniky luxusní. Jejich společnou cha-
rakteristikou je, že jsou to podniky z Mau-
reova výběru Grand Restaurant 2015, 
tedy nezávislé veřejné ankety. Lze koupit 
degustaci jednochodovou, dvouchodo-
vou či tříchodouvou včetně nápojů. 
Z Olomouckého kraje se zúčastní restau-
race Oliva (Olomouc), Vila Primavesi 
(Olomouc), U Labutě (Přerov) či Mysliv-
na penzion (Velký Újezd). Kromě degus-
tací lze zakoupit i tzv. MňamZážitky jako 
např. MňamBusy, MňamLoď, Mňam-
Tram či luxusní MňamBalíčky pro dva.
Věnujte k Vánocům originální dárek. 
Vždyť přece léty ověřená praxe říká, 
že „láska prochází žaludkem“. Více in-
formací a nákup degustací a zážitků na 
www.grandrestaurantfestival.cz. (red)

V Aquaparku šlo o čas. Při záchraně života



Snoezelen pro každého

V centru Olomouce se v letošním roce 
objevil pro návštěvníky tak trochu neob-
vyklý svět – svět snoezelen. Vodní postel, 
hvězdné nebe, závěsné křeslo, svítící ku-
ličkový bazén, vůně – to vše tvoří kouzel-
ný svět „snoezelen“. Slovo „snoezelen“ 
je slovní novotvar, který vznikl v 70. le-
tech z holandských slov „snuffelen“ = 
čmuchat a „doezelen“ = dřímat. „Metoda 
a prostředí snoezelen byly původně urče-
ny pro práci s lidmi s postižením. V na-
šem centru je vítána celá široká veřejnost 
– rodiče s dětmi, rodiny s členem s posti-
žením, senioři, jednotlivci, školy, školky 
a zkrátka každý, kdo cítí potřebu si odpo-
činout,“ popisuje psycholožka a jedna ze 
zakladatelek Jana Málková.
Multismyslové relaxační centrum Sno-
ezelen Olomouc je díky otevřenosti pro 
širokou veřejnost svého druhu jediné na 
severní Moravě. Program centra zahrnuje 
škálu aktivit od hlídání dětí, adaptačního 
programu pro děti od 2 do 4 let s prvky 
montessori pedagogiky přes muzikodíl-
ny, logohrátky až po relaxační cvičení pro 
dospělé. Ve snoezelen prostředí mohou 
návštěvníci využít i lektora, který slouží 
jako průvodce jednotlivými aktivitami 
rozvíjejícími smyslové vnímání. „Pomá-
háme lidem zastavit se a vnímat svět vše-
mi smysly,“ shrnuje zaměření centra Jana 
Málková.
Bezbariérové prostory multismyslového 
relaxačního centra Snoezelen Olomouc se 
nachází v krásném prostředí historické-
ho domu v Mariánské ulici č. 7. Centrum 
funguje i díky finanční podpoře statutár-
ního města Olomouc, které v letošním 
roce podpořilo projekt Multismyslovou 
relaxací k rozvoji osobnosti dítěte.
Aktuální informace o programu centra 
Snoezelen Olomouc naleznete na webo-
vých stránkách www.povzbuzeni.cz. (red)
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Jak je to s tolerancí a bezdomovectvím?
Nad touto otázkou se zamýšleli odborníci 
na konferenci, kterou uspořádala Chari-
ta Olomouc 3. prosince v zasedacím sále 
magistrátu v Hynaisově ulici. 
Konference, která se konala pod záštitou 
olomouckého arcibiskupa Mons. Jana 
Graubnera a náměstka primátora města 
Olomouce Ladislava Šnevajse, byla již tři-
náctým odborným setkáním nad bezdo-
moveckou tematikou.
Téma tolerance je stále aktuálnější, proto 
se pořadatelé rozhodli využít jeho poten-
ciál a zaměřit se na něj z širšího hlediska. 

„Všichni si všímáme, že lidí na ulici neubý-
vá, právě naopak. Jsem ráda, že se na toto 
téma každoročně podíváme z nějakého 
úhlu. Právě toleranci považuji za téma ak-
tuální a svým způsobem pestré, proto dis-
kusi nad ním vítám. Těší mě také, že jsou 
naše konference prostorem pro setkání od-
borníků z širokého okolí,“ řekla ředitelka 
Charity Olomouc Ludmila Gottwaldová.
Příspěvky na konferenci přiblížily napětí 
a beznaděj lidí, kterou s sebou bezdomo-
vectví přináší. Významným hostem byl 
sociolog Libor Prudký, který promlu-

vil na téma „Zdroje napětí v souvislosti 
s vnímáním tolerance v kontextu bezdo-
movectví“. Ze slovenské neziskové orga-
nizace Depaul přispěl na téma „Reflexe 
situace bezdomovectví a tolerance v sou-
vislosti s tímto jevem v Bratislavě“ Mari-
án Gliganič.
Na závěr konference vystoupil fotograf 
a pedagog Jindřich Štreit, který zde před-
stavil první výstupy své umělecké činnos-
ti jako fotograf mezi lidmi bez domova 
a zároveň přispěl svým pohledem v sou-
vislosti s tématem konference. (red)

Asistenti Maltézské pomoci 
podporují soběstačnost 
Osobní asistence je určena pro kaž-
dého, kdo chce zůstat v domácím 
prostředí a z jakýchkoliv důvodů 
potřebuje pomoc s některými úko-
ny běžného života. Podstatou asis-
tence je pomáhat klientům na místě 
a v čase, které si oni sami vyberou.

Asistenti Maltézské pomoci Olomouc mají 
zkušenosti s péčí u lidí upoutaných na in-
validní vozík, u seniorů, kteří mají sníže-
nou schopnost pohybu, ale i lidí trpících 
Alzheimerovou chorobou nebo Parkinso-
novou nemocí. Není výjimkou asistence 
u klientů trpících artrózou nebo po mrt-
vici, taktéž po chemoterapii, po úraze či 
s dětmi s autismem nebo s kombinovaný-
mi vadami.
Asistenci si může objednat každý po-
třebný občan nebo jeho pečující rodina 
či přátelé. Oslovit pracovníky Maltézské 
pomoci Olomouc mohou i praktičtí lékaři 
mající v péči osobu, co naši péči potřebuje, 
ale neumí ji vyhledat, sociální pracovníci 
z rezidenčních zařízení či nemocnic. 
„Pomůžeme klientům s péčí o sebe, osob-
ní hygienou na lůžku, vařením, donáškou 
jídla, doprovodem, přesunem na vozík či 
nácvikem chůze, péčí o domácnost. Pora-
díme pečující rodině, jak postupovat při 
péči o blízkou osobu a společně s nimi na-
stavíme optimální plán péče,“ říká koordi-
nátorka osobní asistence Daniela Gajdoší-
ková. 
Služba probíhá takto: koordinátorka služ-
by nejprve podá veškeré informace, kte-
ré bude klient potřebovat. Sejde se s ním 
v místě, kde bude probíhat asistence a do-

hodne časový průběh a cíl služby a pode-
píše s klientem či jeho zástupci smlouvu. 
Také vybere a navrhne asistenta, který po-
dle stanovených podmínek začne vykoná-
vat asistenční službu. V průběhu asistence 
je možné dohodnout změnu nastavení 
služby či výměnu asistenta.
Služba je poskytována ve všední dny od 7 
do 20 hodin, po domluvě také o státních 
svátcích a víkendech. Úhrada za jednu 
hodinu péče je 100 korun za všední den 
a 120 korun ve svátky a víkendy.
Můžete přĳít osobně do kanceláře ve Wur-
mově ulici 7 v Olomouc od 10 do 17 hodin, 
případně se domluvit na schůzce v místě 
vašeho bydliště s koordinátorkou Danielou 
Gajdošíkovou na tel. 731 619 694 či emailu: 
asistence-ol@maltezskapomoc.cz. (jed)
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Kmotry maskota Nadace Malý Noe se stali Václav Hudeček, Eva Urbanová, předseda správní rady nadace Jaroslav Strejček a šéfdirigent 

Moravské filharmonie Olomouc Petr Vronský.
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Pomozte zpříjemnit Vánoce i čtyřnohým kamarádům
Adventní čas není jen obdobím, kdy po-
máháme potřebným a osamělým lidem, 
zapomínat bychom neměli ani na bez-
branné němé tváře, pro které je dobročin-
nost mnohdy jediným způsobem, jak pře-
žít. Jedním ze spolků, který se zasazuje 
o práva zvířat a etické zacházení s nimi, 
je občanské sdružení s názvem Zastavme 
utrpení. To provozuje v Křelově u Olo-
mouce azyl pro akutní stavy týraných, 
handicapovaných, starých a nechtěných 
psů a uvítá jakoukoli pomoc.
„Jednou z možností je samozřejmě ujmout 
se některého čtyřnohého a věrného kama-
ráda a poskytnout mu potřebné zázemí 
a domov. Budeme ale vděční i za jakou-
koli materiální pomoc, přičemž nemusí 
jít o tisícové částky – jen orientačně: větší 
konzerva stojí do 25 korun, balíček piško-
tů kolem deseti korun a pytel obyčejných 

granulí 200 korun,“ jmenuje předsedky-
ně a spoluzakladatelka sdružení Larisa 
Zankerová. Její kolegyně Ivana Muchová 
k tomu dodává: „Pokud budete vědět o ně-
kom, kdo například o pejska přišel, nebo 
by si ho chtěl pořídit, pomůže nám, když 
ho odkážete na nás. Protože ujmout se zví-
řete z azylu je mnohem lepší, než podpo-
rovat nejrůznější překupníky a množitele. 

Naše výzva veřejnosti tedy zní: nekupujte, 
adoptujte!“
Pokud nevěříte, že budou vaše peníze po-
užity na správnou věc, můžete nakoupit 
jakékoli krmení nebo pamlsky a dovézt 
je osobně do azylu, který sídlí v ulici 
Sadova 67 v Křelově. Pro osobní předá-
ní věcí volejte předem na telefonní čísla 
604 310 280, 777 977 388 nebo pište na 
oszastavmeutrpeni.info@seznam.cz.
Další forma pomoci je přes virtuální adop-
ci, o níž se můžete dozvědět více na strán-
kách oszastavmeutrpeni.g6.cz.
Pro případné sponzory je určeno také čís-
lo bankovního účtu sdružení: FIO banka 
– 2700278459/2010, přičemž dárci obdrží 
doklad na danou finanční částku, kterou 
je možné si následně odečíst z daní. 
Pomozte zpříjemnit Vánoce čtyřnohým 
kamarádům. Děkujeme! (red)

Křesadlo – cena pro obyčejné 
lidi, kteří dělají neobyčejné věci

Dobrovolnická sekce Unie nestátních ne-
ziskových organizací Olomouckého kra-
je (UNO OK) uspořádala letos již čtvrtý 
ročník ocenění Křesadlo. To je určeno 
dobrovolníkům, kteří působí v našem re-
gionu a ve svém volném čase nezištně po-
máhají v některé z osmi oblastí hodných 
pozornosti společnosti. Těmi jsou sociální 
služby, děti, mládež a volný čas, zdra-
votnictví, ekologické aktivity a spolková 
činnost, humanitární pomoc, rozvojové 
projekty a dobrovolní hasiči.
Kandidáty na ocenění nominovaly nezis-
kové organizace i veřejnost a jejich jména 
budou zveřejněna na slavnostním večeru 
ve středu 17. prosince od 19 hodin v Arci-
biskupském paláci v Olomouci. V rámci 
akce vystoupí mimo jiné zpěvačka, šan-
soniérka a kytaristka Lenka Filipová. 
„Zatím mohu prozradit jen to, že jsme vy-
brali osm obětavých lidí, šest mužů a dvě 
ženy, kteří si tuto cenu za svoje nadšení, 
odvahu a energii bezesporu zaslouží,“ 
podotýká Michal Umlauf, předseda Dob-
rovolnické sekce UNO OK.
„V dnešní uspěchané a tržní době hlu-
boce smekám před všemi, kteří se dob-
rovolnictví věnují. Je důležité, že alespoň 
tímto způsobem můžeme pomoci oce-
něným dobrovolníkům získat respekt 
k jimi vykonaným aktivitám a tím dou-
fám vzbudit zájem širší veřejnosti o dob-
rovolnickou službu,“ říká náměstek 
primátora pro sociální oblast Ladislav 
Šnevajs, který byl zároveň jedním z členů 
výběrové komise. (jed)

Výtěžek z koncertu pomůže dětem bez rodičů

Jedinečný hudební zážitek a zároveň 
dobrý pocit si odnesli posluchači z bene-
fičního koncertu, který pořádala Nadace 
Malý Noe ve spolupráci s Moravskou 
filharmonií Olomouc. 
Patronem nadace a každoroční hvězdou 
koncertu je houslový virtuos Václav Hude-
ček. Letos předvedl své umění spolu s prv-
ní dámou české operní scény Evou Urba-
novou. Na programu byl mimo jiné výběr 
z Dvořákovy Rusalky i z oper Giuseppe 
Verdiho. Oba umělce doprovodila Morav-
ská filharmonie Olomouc za řízení své-
ho šéfdirigenta Petra Vronského. Všichni 
účinkující se vzdali honoráře ve prospěch 
nadace.
Výnos z koncertu poputuje na podporu na-
dačních projektů Nadace Malý Noe, která 
pomáhá dětem vyrůstajícím bez péče svých 

biologických rodičů. „Celkový zisk z kon-
certu činil bezmála 220 tisíc korun, které 
použĳeme na financování našich aktivit. 
V rámci projektu Zdraví například podpo-
říme předčasně narozená dvojčata s mnoha 
handicapy, Lucii a Dominika, přispějeme 
na budování startovacích a samostatných 
bydlení v dětských domovech a část peněz 
půjde i na námi založený sirotčinec v Zam-
bii,“ vyjmenoval předseda správní rady 
nadace Jaroslav Strejček, který zároveň po-
děkoval všem, kteří si koupili vstupenku 
na koncert. Ten přilákal milovníky hudby 
z celé republiky i ze zahraničí.
V rámci akce byl představen a pokřtěn 
také nový maskot Malého Noe, kterého 
je možné zakoupit za 490 korun, a přispět 
tak na projekty nadace. Více informací 
o nadaci na www.malynoe.cz. (jed)
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Vánočně naladěno v Provázku
Vánočně se naladit, zklidnit a nedat se pří-
liš vtáhnout do obvyklého předvánočního 
shonu. Právě to je cílem aktivit, které po 
celý advent připravilo ve svém sídle ro-
dinné centrum Provázek. „Připravili jsme 
pro naše návštěvníky Pohodové adventní 
středy, na kterých byly besedy o vánočních 
čajích s ochutnávkou a možností nákupu, 
dále byly představeny dětské vánoční knihy, 

povídání o tradicích v jiných zemích a u nás 
a nezapomněli jsme ani na osvědčené recep-
ty a ochutnávku domácího cukroví,“ jmenu-
je vedoucí Provázku Magda Mečkovská.
Rodiče s dětmi měli možnost přĳít a vlastno-
ručně vyrobit dárek pro někoho z rodiny, na 
konci listopadu se maminky sešly k výrobě 
adventních věnců. Připravena byla i mikuláš-
ská besídka bez čerta a vánoční jarmark s ko-
ledami, divadlem a tvořivým koutkem.
„Pomáhali jsme také zajistit provoz v Je-
žíškově dílně na náměstí, připravili jsme 
několik drobných dárků pro děti z ná-
hradních rodin a také akci Anděl do Pro-
vázku. Tak jsme sami byli obdarovaní, 
když si mnozí koupili ručně vyráběné 
anděly z rozličných materiálů,“ dodává 
Magda Mečkovská. O aktivitách centra 
Provázek můžete zjistit více podrobností 
na www.rcprovazek.cz. (red)
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Koupí věnce pomohli lidé nemocným dětem
Celkem 150 tisíc korun se podařilo získat 
z prodeje adventních věnců, které vyro-
bili současní i bývalí pacienti hemato-on-
kologického oddělení při Dětské klinice 
Fakultní nemocnice v Olomouci. Vydatně 
jim v tom pomáhali rodiče, ošetřující per-
sonál i několik známých osobností. 
„Jsme velmi rádi, že i letošní ročník cha-
ritativní akce s názvem Adventní věnce 
2014 byl tak úspěšný. Všechny peníze po-
užĳeme na pomoc rodinám s nemocnými 
dětmi a také na nákup potřebných věcí na 
oddělení a vánočních dárků pro ty děti, 
které jsou tady hospitalizovány,“ ujistila 
dětská sestra a koordinátorka akce Pavla 
Medková.

Akci podpořila řada partnerů, jedním z nich 
byla i společnost Lesy města Olomouce, kte-
rá na výrobu věnců věnovala chvojí. (jed)

Pamatováček dostal hned dva vánoční dárky
Už jedenáct let pomáhá v Olomouci li-
dem s Alzheimerovou chorobou obecně 
prospěšná společnost Pamatováček. Jeho 
pracovníci podávají odborné rady lidem, 
kteří mají potíže s pamětí, a jejím blíz-
kým. Pátým rokem nabízí Pamatováček 
možnost trávit čas v denním stacionáři 
zaměřeném na trénování paměti a čin-
nosti, které jsou s podporou paměti pro-
vázané. Mnohdy se daří udržet soběstač-
nost osoby po delší dobu a tím podpořit 
aktivní trávení dne. Pobyt ve stacionáři 
také napomáhá prodloužení pobytu kli-
enta v domácím prostředí.
„Pracoviště jsme renomované, a to ve smy-
slu poskytování odborné péče. Jsme jedním 
z kontaktních míst České alzheimerovské 

společnosti. Opět, již po třetí, jsme obhájili 
Certifikát Vážka,“ upozornila koordinátor-
ka společnosti Eva Klevarová.
Toto osvědčení uděluje Česká alzhei-
merovská společnost zařízením, posky-
tujícím kvalitní služby pro lidi s demencí. 
Auditovány jsou oblasti a kritéria ve třech 
základních blocích. Hodnotí se například 
individualizovaná péče, filozofie péče, 
aktivity a podobně. Pozornost je zamě-
řena na odbornost zaměstnanců posky-
tujících přímou péči a na jejich průběžné 
vzdělávání. V neposlední řadě je kladen 
důraz i na bezbariérovost, dopravní do-
stupnost a vnitřní vybavení zařízení. 
„Před koncem roku je to pro nás pozitiv-
ní moment a ocenění naší práce, takový 

pěkný vánoční dárek. Další dárky pro nás 
a naše příznivce následovaly třeba v po-
době již dvanáctého ročníku Adventního 
koncertu barokní hudby, který se konal 
7. prosince v sále Mozartea Arcidiecézní-
ho muzea. Děkujeme za účast a podporu 
našich aktivit,“ dodala Klevarová. Výtě-
žek ve výši zhruba osm tisíc korun bude 
použit ve prospěch Pamatováčku. Pokud 
i vy patříte mezi ty, co by měli zájem zaří-
zení navštívit, můžete jej kontaktovat na 
adrese Karafiátová 5, Olomouc od pon-
dělí do pátku mezi 7. a 15. hodinou, pří-
padně využít kontakty: tel.: 585 426 110, 
e-mail: pamatovacek@pamatovacek.cz. 
Více informací získáte také na www.pa-
matovacek.cz. (red)

Když fotografie nestačí 
využijte Videostudio

Občanské sdružení InternetPoradna.cz 
zahájilo letos na podzim činnost Video-
studia, které nabízí jednotlivcům i fir-
mám natočení videí v dobré kvalitě za 
výbornou cenu. Studio je schopno zachy-
tit výjimečné okamžiky života, jako jsou 
svatba, promoce či křest, ale i vytvořit 
promovideo či medailonek o vaší firmě 
nebo organizaci. Nově si můžete pořídit 
také originální Videonovoročenku. Při 
koupi toho, co potřebujete, můžete navíc 
podpořit služby pro lidi, kteří se v životě 
potýkají s různými překážkami.
Mezi zákazníky, kteří k oboustranné spo-
kojenosti využili služby Videostudia, pa-
tří Tyflocentrum Olomouc, Sdružení D či 
Maltézská pomoc Olomouc. 
V případě zájmu kontaktujte sdružení na 
telefonním čísle 774 730 972 nebo emailu: 
studio@internetporadna.cz. Další infor-
mace o organizaci a jejích činnostech na-
leznete na www.internetporadna.cz. (red)

Studenti podpoří 
jarmarkem děti v nouzi

Na dob-
ročinný 
vánoční 
jarmark 
zve Mo-
ravská vysoká škola Olomouc. Akce se 
koná v úterý 16. prosince od 13 do 16 ho-
din v atriu BEA centra Olomouc. K prodeji 
budou rukodělné výrobky zaměstnanců 
a studentů školy a finanční výtěžek z celé 
akce bude věnován Nadaci Malý Noe, kte-
rá podporuje děti v nouzi.  (jed)
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ROKU 1573 
BYLA – POVÝŠENÍM 

JEZUITSKÉ AKADEMIE 
– ZALOŽENA … 

(TAJENKA) JAKO 
DRUHÁ V ČESKÝCH 

ZEMÍCH.

AUTOR:
-KAWI-

ZKRATKA 
RUMUNSKÉ 

LETECKÉ 
SPOL.

DROBNÝ 
PENÍZ POPĚVEK NÁZEV 

HLÁSKY X

ZESMĚŠ-
ŇUJÍCÍ 

OBRÁZEK
SPISY CITOSLOV-

CE VÁHÁNÍ NUŽE 2. ČÁST 
TAJENKY

FÁZE 
MĚSÍCE

ČIDLO 
ZRAKU

TAKOVÝ 
POČET SPOJKA TYP FIATU

DRUH. TEXT. 
VLÁKNA

ČIN 
(BÁSNICKY)

POLÉVKOVÝ 
KNEDLÍČEK

PROTLAČIT JSOUCÍ NA 
100. MÍSTĚ

PC SOU-
ČÁSTKA

ZAVOLAT
PŘEDLOŽKA POVRCH 

KŮŽE ZVÍŘAT
MATERIÁLY

K UČENÍ

STAROGER-
MÁNI VOZIDLO ROHOVNIC-

KÝ CV. ŠTÍT

VOJENSKÉ 
HESLO 
(ZASTA-
RALE)

JIHOEVRO-
PAN ŘÍMSKÁ 4

MEZON K ROZTAVENÉ 
HMOTYŠPANĚLSKÁ

J. OBJEMU
ZKR. STÁTNÍ 
ARBITRÁŽE

1. ČÁST
TAJENKY

VID

JEV

VESNICE

HLAVNÍ SÍŇ 
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AKADEMIE 
VĚD

ATOL NA 
NÍZKÝCH 

OSTROVECH

CHCETE NÁM NAPSAT?

Vážení a milí čtenáři. Pokud nám chcete napsat, můžete posílat dopisy poš-
tou na adresu: RADNIČNÍ LISTY, Horní náměstí - radnice, Olomouc, 779 11, 
nebo na e-mail: lenka.jedlickova@consultants.cz. Vaše připomínky a námě-
ty uvítáme, pokud to bude možné, tak je redakčně zpracujeme nebo předá-
me příslušným kompetentním osobám. Předem za vaše ohlasy děkujeme. 
 Vaše redakce

Tajenku křížovky zasílejte do 8. 1. 2015 na adresu: Magistrát města 

Olomouce, Horní náměstí – radnice, 771 27 Olomouc, kancelář č. 14, 

nebo na e-mailovou adresu: martin.hala@olomouc.eu.

Správná tajenka z minulého čísla: ZAČÁTEK PROVOZU RADNICE. 

Vylosovaným výhercem je Květoslav Krmelínský z Neředína.

INZERCE
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Olomouc navštívili vzácní hosté i Mikuláš

Před sedmdesáti lety se nad střední Moravou odehrávala největší 

letecká bitva v prostoru Protektorátu Čechy a Morava. Nad Olomoucí 

se při bitvě zřítily dva bombardéry a pět amerických letců zemřelo při 

výbuchu letounu. Byli pohřbeni na neředínském letišti, kam jedno ze 

sestřelených letadel dopadlo, v září roku 1946 však byla jejich těla ex-

humována a převezena na americký vojenský hřbitov.

V sobotu 22. listopadu do Olomouce přijeli dva členové stejné americké 

letecké armády, Hjalmar Johannson a Orville Hommert, aby si u památ-

níku na neředínském hřbitově připomněli své kamarády. S těmito více 

než devadesátiletými veterány dorazili na Moravu také blízcí rodinní pří-

slušníci sestřelených Američanů. Pietního aktu se zúčastnil i olomoucký 

primátor Antonín Staněk, který je následně pozval na prohlídku radnice.

Více než 80 tisíc korun se podařilo utržit organizátorům Blešího trhu 

Univerzity Palackého, který proběhl na konci listopadu v prostorách 

Cyrilometodějské teologické fakulty. Výtěžek z prodaných předmětů 

půjde na zakoupení polohovacích lůžek pro klienty Hospice na Sva-

tém Kopečku. Poděkování patří všem, co na bleší trh přispěli nebo 

přinesli předměty k prodeji či jinak pomohli.

Foto Blanka Martinovská a archiv

Už počtvrté se v Redutě konala přehlídka kulturních programů 

základních škol, kterou pořádá Komise pro občanské záležitosti 

olomouckého magistrátu ve spolupráci s odborem školství. Na této 

přehlídce se představují dětské soubory se svými programy, které 

připravují pro různé slavnostní příležitosti pořádané magistrátem 

pro občany města – vítání dětí, jubilejní setkání se seniory a po-

dobně. Tentokrát vybírala odborná porota z devíti soutěžních sou-

borů a vítěze ocenila finanční odměnou. Vítězství si odnesly děti ze 

ZŠ Zeyerova, následovala ZŠ a MŠ Ol. Holice a ZŠ Stupkova. Jako 

bonus pro vítězný soubor je možnost přivítání prvního olomouc-

kého občánka roku 2015.

České reprezentantky v házené navštívily před důležitými kvalifikační-

mi utkáními na mistrovství světa, které se bude konat příští rok, olo-

mouckého primátora. Po krátkém setkání, při němž primátor českým 

reprezentantkám popřál hodně štěstí a sil v nadcházejících utkáních, si 

hosté prohlédli starobylou budovu radnice. Antonín Staněk má k to-

muto sportu blízko - je viceprezidentem Českého svazu házené.

Spokojeností zářily děti, které se zúčastnily mikulášského podvečera na Horním náměstí v pátek 5. prosince. Největší důvod k úsměvu měly 

samozřejmě ty, které dostaly mikulášský dárek, a takových bylo skutečně letos mnoho. Dárky letos nerozdával jen tradiční Mikuláš se svými 

pomocníky, ale na hlavním pódiu také olomoucký primátor Antonín Staněk.

Tradiční vánoční výzdobu olomoucké radnice letos obohatila trojice 

originálních hvězd. Světelné ozdoby o průměru 130 centimetrů vě-

novala městu firma Mad Papier. Primátorovi ji osobně předal člen 

představenstva společnosti Ulrich Kern a upozornil, že prostřednic-

tvím tohoto gesta se vrací hvězda na Moravu. Její původ totiž sahá 

až do 17. století, kdy členové Jednoty bratrské museli opustit svou 

vlast. Část z nich se usídlila v Horní Lužici a založila zde obec Herrn-

hut. Právě zde se už před 150 lety začala historie výroby vánočních 

hvězd a tento zvyk se rozšířil po celém světě.

Firma Mad Papier spolupracuje s Technickými službami města 

Olomouce a zajišťuje svoz téměř všeho starého papíru z Olomouce 

a okolí. Papír následně odváží za účelem recyklace do Německa.

„Národ, který zapomněl svoji minulost, je odsouzen ji prožívat znovu.“ 

I tato myšlenka zazněla ve středu 12. listopadu 2014 v budově hejčínské-

ho gymnázia, kam si studenti pozvali významné osobnosti olomouckého 

kulturního a politického života, aby si prostřednictvím jejich vzpomínek 

přiblížili atmosféru listopadových událostí roku 1989. 

„Je dobře, že mladí lidé projevují zájem o klíčová období českosloven-

ských a českých dějin,“ řekl primátor Antonín Staněk. První polisto-

padový rektor olomoucké univerzity Josef Jařab, studentský aktivista 

Miloš Korhoň a Zdeněk Zukal, tehdejší kameraman audiovizuálního 

centra UP, vzpomínali vážně, ale i s humorem a nadhledem na na-

pínavé chvíle těch revolučních dní. Závěr besedy, kterou moderovala 

herečka Ivana Plíhalová, obstaral fundovaným pohledem historika 

náměstek primátora Pavel Urbášek.
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