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MĚSÍČNÍK OBČANŮ OLOMOUCKÉHO KRA JE

Vánoční trhy mají
letos jinou podobu

Náklad 256 000 výtisků

Do domácností míří bedýnky
s čerstvou zeleninou
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V šumperském
muzeu je k vidění
Vánoční příběh
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NA ÚVOD

UDÁLOSTI

Krajská rada pobývala na Uničovsku

Vážení občané,
Olomoucký kraj se dlouhodobě věnuje prevenci kriminality,
kterou považujeme za jednu
z priorit v oblasti sociálních
věcí. Obyvatelé kraje jsou o našich aktivitách pravidelně informováni jak prostřednictvím
krajského webu, tak i na stránkách měsíčníku Olomoucký
kraj.
V této souvislosti mne velmi
potěšila slova ředitelky odboru
prevence kriminality ministerstva vnitra Jitky Gjuričové, která ocenila nejen naše aktivity,
ale rovněž i osobně krajského
manažera prevence kriminality
Michala Poláčka. Ráda bych
mu touto cestou rovněž poděkovala za dlouhodobou práci
ve prospěch občanů Olomouckého kraje.
Druhou pochvalou je pro nás
snaha ministerstva vnitra získat
souhlas s dotiskem naší brožury „Patron bezpečného netu“
a jejím celorepublikovým šířením. Materiál vytvořený původně pro obyvatele Olomouckého kraje tak pomůže na řadě
dalších míst naší země. Myslím,
že na tento fakt můžeme být
právem hrdí.
V tomto vydání našich novin se
rovněž dočtete o opětovné
možnosti podávat nominace
na laureáty Ceny hejtmana
za práci ve prospěch osob se
zdravotním postižením. Ty se
budou příští rok udělovat již
pošesté, podrobnosti naleznete v příslušném článku.
Vyzývám proto občany, ale také neziskové organizace a další
subjekty, aby zvážili možnost
podat návrh na toto ocenění.
Mgr. Yvona Kubjátová
náměstkyně hejtmana

Hejtman převzal
dvanáctou Regionovu
Olomouc • Hejtman Martin
Tesařík (ČSSD) v polovině listopadu v Šumperku symbolicky
převzal poslední třívozovou
železniční soupravu Regionova
určenou pro Olomoucký kraj. Ve
firmě Pars nova mu ji předal
náměstek generálního ředitele
Českých drah Antonín Blažek.
Počet souprav Regionova vozících pasažéry v Olomouckém
kraji tak stoupl na dvanáct. | IH

Více ROZHOVOR | str. 2

Hledají se nejlepší
stavby v kraji
Olomouc • Počtvrté ve své
historii vyhlašuje Olomoucký
kraj veřejnou neanonymní soutěž s názvem Stavba roku 2010.
Záměrem soutěže je vybrat
a ocenit nejlepší nové stavby
nebo rekonstrukce, které v kraji
vznikly v letech 2009–2010.
Do soutěžní přehlídky se přijímají stavby v těchto kategoriích:
stavby určené k bydlení, stavby
občanské vybavenosti a úpravy
veřejných prostor, stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské, stavby technologické
a pro průmysl a rekonstrukce
a obnova. Musí být realizovány
na území Olomouckého kraje
a zkolaudovány v době od
1. 1. 2009 do 31. 12. 2010.
Stavba roku 2010 Olomouckého
kraje je přístupná českým i zahraničním účastníkům.
Účastníkem soutěžní přehlídky
může být autor, investor, dodavatel, případně současný majite l st av by. Ví c e n a
www.kr-olomoucky.cz.
| DD

Představitelé kraje navštívili firmu Biomac, jejíž majitel Zdeněk Černý byl v minulosti vyhlášen podnikatelem roku Olomouckého kraje.

Uničov • Besedou se studenty
gymnázia a návštěvou místních
firem začalo v pondělí 22. listopadu výjezdní jednání Rady
Olomouckého kraje na Uničov-

sku. Rada vedená hejtmanem
Martinem Tesaříkem (ČSSD)
navštívila firmu Biomac, jejíž
majitel Zdeněk Černý byl v minulosti vyhlášen podnikatelem

Policie spustila nový projekt,
chce zabránit drobným krádežím
Olomoucký kraj • Eliminovat vloupání do aut, sklepů či
koláren včetně kapesních
krádeží je cílem společného
projektu olomoucké policie
a kraje s názvem Bezpečný
domov v bezpečné lokalitě.
„Chceme tak zvýšit bezpečí
obyvatel, posílit vazbu mezi
policisty a veřejností a vést
lidi k spoluzodpovědnosti za
ochranu vlastního majetku,”
uvedla vedoucí preventivněinformační skupiny Jitka
Dolejšová. Policisté již nyní
podle ní vytipovali několik lokalit, kde je majetková trestná
činnost dlouhodobým problémem. Mapovat situaci zde
budou policisté z konkrétních
obvodních oddělení. „Zjistí
slabá místa v podobě zabezpečení vchodových dveří, zamykání nebo vhodného osvětlení. O provedené kontrole
pak uvědomí obyvatele domu
pomocí speciálního tiskopisu
a za čas si ověří, zda došlo
k nápravě,” upozornila Jitka
Dolejšová. Pro domovní důvěrníky a zástupce bytových

družstev jsou připraveny speciální semináře. Policisté se
zároveň zaměří na zaparkovaná auta, která jsou oblíbeným
cílem zlodějů kvůli nejrůznějším věcem, které uvnitř jejich
majitelé nechávají. K tomu
bude sloužit i maketa auta
v životní velikosti, která řidiče
upozorní na nebezpečí krádeží věcí z vozidla či leták za
stěračem vozu s odloženými
věcmi. Majitele rizikových objektů na Přerovsku, jako jsou
čerpací stanice, vzdělávací
centra, některé prodejny či
zdravotnická zařízení, bude
střežit kamerový systém.
„Objekty budou označeny
nálepkou, která upozorní na
fakt, že je prostor monitorován policií. Má to zejména
odstrašující charakter,” dodala Jitka Dolejšová. Projekt
Bezpečný domov v bezpečné
lokalitě bude vyhodnocen
koncem příštího roku, jeho
cena představuje 251 tisíc korun. Olomoucký kraj se na ní
podílí padesáti tisíci, zbytek
uhradí ministerstvo vnitra.| DP

roku Olomouckého kraje.
Zástupci kraje rovněž zavítali
do podnikatelského inkubátoru, v němž město dává příležitost k rozvoji menších firem.

Foto | IH

Krajská rada se druhý den svého
pobytu na Uničovsku setkala se
starosty obcí, navštívila Odborný
léčebný ústav v Pasece a poobědvala s podnikateli regionu. | IH

Vánoční čas
s Olomouckým
krajem
LOUSKÁČEK
11. 12. 2010 v 10.00
v Moravském
divadle Olomouc
Olomoucký kraj si letos připravil pro děti milé překvapení a zve je v čase vánočních
svátků do divadla. Baletní
pohádka P. I. Čajkovského
Louskáček patří mezi stálice
klasického repertoáru a jeho
obliba u dětských i dospělých
diváků stále stoupá.
Premiéru měl tento balet
v roce 1892 a od té doby
proFoto | IH
šel mnohými změnami.
Příběh se odehrává v 19. století v Londýně, vypráví o kouzlu Vánoc, sváteční atmosféře Štědrého večera, ve kterém se tajemství a krása
spojuje s realitou i dětskou
fantazií ve fascinující labyrint
kouzel. Věříme, že tento den
obohatí dětem vánoční
atmosféru a bude pro ně
krásným dárkem.
Vstupenky si můžete rezervovat na e-mailové adrese:
divadlo.mdo@seznam.cz
(tato rezervace platí do vyčerpání kapacity divadla).
Po zpětném potvrzení rezervace Vám budou vstupenky
na Vaše jméno zdarma odloženy na pokladně Moravského divadla Olomouc. | RED
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Foto | Archiv

Nová administrativní budova.

Správa silnic
postavila ve Vikýřovicích
novou budovu
Vikýřovice • Novou administrativní budovu, která sloučila
areál šumperského Střediska
údržby a cestmistrovství ve Vikýřovicích pod jednu střechu
otevřela ve Vikýřovicích Správa
silnic Olomouckého kraje. V jejím přízemí je umístěn provoz
cestmistrovství, společná zasedací místnost a dvě kanceláře
pronajaté Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR a olomoucké správě.
V prvním patře sídlí Středisko
údržby Šumperk, a to jak vedení, tak jeho technickosprávní
a ekonomický úsek. Ve druhém
patře v podkroví je umístěn
společný archív. Sloučením
dvou objektů se sníží náklady
na vytápění, úklid i ostrahu,
klesnou i provozní náklady na
přejíždění vozidel z cestmistrovství Vikýřovice na Středisko údržby na Zábřežské ulici v Šumperku a naopak. Kolaudace stavby,
která byla zahájena letos v únoru, proběhla v polovině listopadu. Investiční náklady na stavbu
dosáhly 17,5 miliónu korun. | KK

Na Floře budou
betlémy i pohádky
Olomouc • Vánoční trhy odstartují na olomouckém výstavišti Flora od 11. do 21. prosince. Kromě nakupování dárků
zde mohou návštěvníci zhlédnout výstavu betlémů, 11. a 12.
prosince jsou připraveny vánoční zabijačkové hody a v neděli 12. prosince i pohádky pro
nejmenší. V tento den přijde na
Floru také čert a Mikuláš. Na
trzích nebudou chybět ani
ukázky zdobení staročeského
perníku, malování vánočních
baněk či klání šermířů. Více na
www.flora-ol.cz
| DP

Foto | Archiv

Zástupci Olomouckého kraje
navštívili partnerský region.

Vánoční trhy v metropoli Hané mají
letos novou podobu
Je méně punče a více duchovních zážitků

Centrum Olomouce ožilo vánočním jarmarkem.

Olomouc • Vánoční trhy v metropoli Hané nabízí lidem řadu
koncertů a pohádek, příležitost
nakoupit dárky nebo si popovídat s přáteli nad punčem. Na
obou olomouckých náměstích je
celkem 82 stánků s vánočními
výrobky, občerstvením, potravi-

Ocenění Společnost přátelská rodině
získaly hospody, obce i knihovna
Olomoucký kraj • Společnost
přátelská rodině. Takovýmto označením se může pochlubit deset organizací a firem v regionu.
Čestný certifikát jim udělila Síť
mateřských center za to, že vycházejí vstříc potřebám rodin
a přispívají ke zlepšování podmínek jejich života. Ocenění
přitom museli splnit řadu kriterií. „Pokud se ukáže, že kritéria
nejsou dodržována, může být
těmto institucím certifikát odebrán,“ upozornila krajská koordinátorka Sítě mateřských center Hana Saitzová. Patří mezi ně
mj. vstřícnost zaměstnavatelů
vůči zaměstnancům s malými
dětmi spojená s možností zkrácených úvazků, poskytnutím
flexibilní pracovní doby či možností práce z domova. Certifikát
letos získalo těchto deset sub-

Ocenění získala i Advokátní kancelář
Kovaříková.
Foto | SMC

jektů: Obec Velký Týnec, Advokátní kancelář Kovaříková,
Centrum Maria Uničov, Městská
knihovna Uničov, hospůdka
U Bílého beránka Uničov, penzion Údolí, Permalot – lesní školka, Noe s.r.o. – Lipník nad Bečvou, mateřské centrum Kaštánek Křelov, Centrum pro rodiny
s dvojčaty a vícerčaty. Více informací poskytne koordinátorka Sítě mateřských center Hana Saitzová na hana.saitzova@materskacentra.cz.
| DP

Foto | DP

vánočních zvyků či betlém vyřezávaný mistrem Jiřím Halouzkou, který má více než dvacet
figur. „Sochy jsou úplně nové,
speciálně pro olomoucké Horní
náměstí. Barva na některých
z nich ještě nestačila pořádně
oschnout. Je to samostatný

Kníže lichtenštejnský navštívil Olomoucko
Olomoucký kraj •
Tři dny pobýval koncem listopadu v Olomouckém kraji Jeho
Jasnost Hans Adam
II., vládnoucí kníže
lichtenštejnský. Hlavním cílem jeho návštěvy byla účast na konferenci „Knížecí rod
Liechtensteinů v hisFoto | Archiv
torii zemí Koruny čes- Kníže lichtenštejsnký
ké,“ která se uskutečnila v Arcidiecézním muzeu Olomouc. Kníže při
této příležitosti navštívil město a hrad Šternberk a rovněž hovořil se
zástupci kraje a města o možnostech spolupráce Olomouckého kraje
a Lichtenštejnského knížectví při obnově kulturních památek v našem
regionu, především hradu ve Šternberku a zámku Velké Losiny.
„Kulturní dědictví našeho regionu je to, co nás s rodem Lichtenštejnů
spojuje, a naším společným zájmem je to, abychom toto dědictví předali
v co nejlepším stavu dalším generacím,” řekl náměstek hejtmana
Radovan Rašťák (ČSSD). Prostředkem k dosažení tohoto cíle jsou především tzv. Norské fondy, jak se zjednodušeně říká programu, do nějž vedle
zmíněného Norska přispívá ještě Island a Lichtenštejnsko.
| PD

Foto | Archiv

Sídlo kraje se
otevřelo občanům
Olomouc • Přes sto občanů
využilo nabídku Olomouckého
kraje a zavítalo během dne
otevřených dveří do jeho sídla.
Příchozí se zajímali především
o pracovnu hejtmana kraje a zasedací místnosti rady s terasou
v 10. podlaží hlavní budovy.
Někteří z nich se zúčastnili již
dříve pořádaných dnů otevřených dveří a mohli porovnávat
změny, které budova v posledních letech prodělala.
Olomoucký kraj občanům zpřístupnil nejatraktivnější místa
svého sídla, do nichž instaloval
projekce fotografií a filmů doplněné o propagační materiály.
Souběžně otevřel také řadu svých
příspěvkových organizací.
| IH

Hejtman poděkoval
Josefu Drábkovi
za jeho práci
Olomouc • Hejtman Martin
Tesařík (ČSSD) v pondělí 29.
listopadu přijal dlouholetého
policejního důstojníka Josefa
Drábka, který odchází do civilu.
Oba muži se společně s krajským policejním ředitelem Jaroslavem Skříčilem zabývali spoluprací policie a veřejné správy a
budoucností integrovaného záchranného systému v Olomouckém kraji. Hejtman při této příležitosti poděkoval Josefu Drábkovi za jeho práci ve prospěch
občanů kraje a popřál mu hodně
štěstí a pevné zdraví do následujících let.
Plukovník Josef Drábek nastoupil k policii v roce 1977 jako
řadový zaměstnanec. Postupně
se vypracoval do řídících funkcí
a působil na vedoucích postech
v okresech Olomouc, Jeseník,
Šumperk a Přerov, kde své
působení zakončil. V loňském
roce se mu podařilo úspěšně
zvládnout pochod extremistů
v Přerově, letos se podílel na
zásazích policie v době povodní
na Přerovsku a Hranicku. | IH

ROZHOVOR MĚSÍCE | Ing. MARTIN TESAŘÍK, hejtman Olomouckého kraje

Zástupci kraje
jednali v USA
Olomoucký kraj • Zástupci
Olomouckého kraje zavítali do
partnerského regionu GRADD
ve Spojených státech. „Budeme
spolupracovat v oblastech jako
je hospodářský rozvoj, sociální
věci či vzdělávání. Hlavně bychom se měli učit jeden od druhého posílit a uznávat ty hodnoty, které nejsou společné
oběma stranám, a najít způsoby, jak je začlenit do našich
životů,“ řekl náměstek hejtmana Pavel Horák (KDU-ČSL).
Vyhlídky na spolupráci v budoucnu zhodnotila i náměstkyně hejtmana pro sociální oblast
Yvona Kubjátová (ČSSD): „Přestože v každém regionu máme
jiné podmínky, ať už materiální
nebo legislativní, myslím si, že
pro lidi s myslí otevřenou novým
výzvám a novým zkušenostem
se zde naskýtá celá řada příležitostí ke spolupráci, a věřím,
že nezůstanou nevyužity.“ | JB

nami a punčem, dalších 11 obsadili řemeslníci. Dolní náměstí
ožilo také kluzištěm, v jehož sousedství děti najdou minišapitó se
živými zvířátky, na Horním
náměstí je zase povozí kolotoč.
Nechybí ani Ježíškův poštovní
úřad s dílnou pro děti a ukázkou

celek, nikde jinde se už neobjeví
a každým rokem přidám nové
figury,“ slibuje Halouzka. Blížící
se vánoční svátky lidem každou
adventní neděli na Horním
náměstí v 16 hodin připomenou
duchovním zažehnutím svíčky
na adventním věnci pod vánočním stromem. „Od počátku se
snažíme, aby vánoční trhy v Olomouci dostaly daleko větší duchovní rozměr a přiblížily se svojí
atmosférou i náplní městům
na západ od naší hranice,“ uvedl
Pavel Spálený z obecně prospěšné společnosti Kulturní Olomouc, která trhy pořádá. Každý
čtvrtek v 19 hodin si mohou lidé
zazpívat koledy spolu s pracovníky českého rozhlasu Olomouc
a jejich hosty. Den před
Štědrým dnem vznikne na náměstí živý obraz betléma vytvořený biblickými postavami
v dobových kostýmech. Letošní
trhy potrvají do 23. prosince.
Poté zůstane do Silvestra na
Horním náměstí jen několik
stánků s občerstvením.
Více informací najdete na
www.vanocnitrhy.eu.
| DP

VE ZKRATCE

V příštím roce investujeme výrazně více peněz,
chceme podpořit hospodářský růst i důležité projekty

V pondělí 13. prosince bude
Zastupitelstvo Olomouckého
kraje schvalovat návrh rozpočtu pro rok 2010. Navrhnout
nejdůležitější investiční akce,
které se z něj budou financovat, je pravomocí hejtmana
Martina Tesaříka. Proto jsme
jej požádali o rozhovor na téma
investic Olomouckého kraje
v roce 2011.
Pane hejtmane, jak byste
nazval investiční část
rozpočtu Olomouckého kraje
pro příští rok?
Je to určitě rozpočet prorůstový.

Částky na investice se v porovnání s letošním rokem zvýší asi
o tři sta miliónů korun, tedy
o jednu třetinu. Na investice
jsme tentokrát vyčlenili více než
miliardu korun. Myslím, že občané tento rozdíl poznají, protože hodláme zahájit několik
velkých investičních akcí. Jsem
rád, že zatímco provozní výdaje
v zásadě stagnují, naše podpora
konkrétních investičních projektů takto výrazně naroste.
Můžete jmenovat
nejdůležitější investiční akce
pro příští rok?
Především chci vyzdvihnout
rozhodnutí Olomouckého kraje
vybudovat vzdělávací centrum
pro slabozraké v Olomouci-Hejčíně. Stávající prostory v Litovli
jsou nevyhovující a nad školou
stále visí pomyslný Damoklův
meč v podobě požadavků hygie-

nické stanice na zásadní změnu
podmínek pro klienty tohoto
zařízení. Myslím, že vybudování
nového areálu nemá žádnou
alternativu. Stavba si vyžádá
náklady čtvrt miliardy korun,
z nichž 150 miliónů vynaložíme
již v nadcházejícím roce. Dalších
100 miliónů pak investujeme
v roce 2012.
Druhou velkou stavbou je vybudování nového pavilonu Domova pro seniory Pohoda ve Chválkovicích. Nový objekt bude
sloužit stovce klientů, kteří najdou domov v jednolůžkových
pokojích s příslušným standardem.
Vzhledem k demografickému
vývoji musíme počítat se
stárnutím populace. Bude
kraj investovat do dalších
zařízení tohoto typu?
Ano, je to nutné, musíme našim

seniorům zajistit důstojné podmínky pro život. Proto zahájíme
budování nového pavilonu Domova pro seniory v Radkově
Lhotě. Také díky osobní návštěvě přímo na místě vím, jak příjemnou atmosféru tamní zařízení svým obyvatelům skýtá.
Proto považuji plán na rozšíření
domova o pavilon pro dalších
80 klientů za správný.
Jaké další velké investice
v příštím roce Olomoucký
kraj zahájí?
Čeká nás dostavba budovy Slovanského gymnázia v Olomouci,
která vyřeší stravování tří škol.
Kromě samotného gymnázia
také střední průmyslové školy
strojnické a střední školy technické a obchodní na Kosinově
ulici. Dále hodláme investovat
do zámeckého parku v Čechách
pod Kosířem. A investice samo-

zřejmě nemohou minout dopravní infrastrukturu. V roce
2011 to bude rekonstrukce silnice z Dubu nad Moravou do Tovačova. A čeká nás rovněž čtyřkilometrový obchvat Čechy –
Domaželice, který sníží zatížení
dopravou hned ve třech obcích.
Z jakých zdrojů bude kraj
investiční akce financovat?
Nejdůležitějším zdrojem financí
jsou pro nás vlastní daňové příjmy, nicméně v případě investičních akcí nám pomáhá úvěr
Evropské investiční banky a úvěr
Komerční banky. Naše dluhová
služba v současné době nedosahuje ani šesti procent příjmů,
to je mnohonásobně méně než
samosprávám doporučuje jako
horní hranici česká vláda. Navíc
peníze z úvěrů „neprojídáme”,
všechny je investujeme do rozvoje našeho kraje.
| IH
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Nejlepší snímky
fotosoutěže jsou
vystaveny na kraji
od 3. do 23. prosince

Olomouc • Nejlepší snímky
čtenářské fotosoutěže, kterou
Olomoucký kraj pořádal u příležitosti 10. výročí své existence,
jsou od 3. prosince vystaveny ve
foyeru před kongresovým sálem
Olomouckého kraje.
| DP

Příručka mladé lidi
informuje o
perspektivních oborech
Olomoucký kraj • Přehledný
seznam téměř dvou set největších zaměstnavatelů regionu,
jehož cílem je pomoci mladým
lidem s výběrem povolání, obsahuje publikace Významné firmy
Olomouckého kraje. Také výchovní poradci z přehledu největších zaměstnavatelů v regionu zjistí, po jakých oborech je
největší poptávka. Rodičům
svých svěřenců tak budou moci
doporučit opravdu perspektivní
studijní obor.
„Z přehledného materiálu, který
představuje nejvýznamnější firmy z oblasti informačních technologií, strojírenského, elektrotechnického, kovodělného, automobilového, chemického, potravinářského a textilního průmyslu, zjistí studenti a žáci, že jistotou dobrého profesního uplatnění je sázka na technické obory.
V těch je dlouhodobý nedostatek
kvalifikovaných pracovníků,“
upozornil náměstek hejtmana
Pavel Horák (KDU - ČSL) s tím,
že pohodlnému výběru nejvhodnějšího povolání napomůže praktické řazení nejen podle oborů, ale
také podle jednotlivých okresů.
Publikaci vydal Olomoucký kraj
ve spolupráci s krajskou hospodářskou komorou v nákladu
čtyř tisíc výtisků, za které kraj
zaplatil 240 tisíc korun. Materiál je k dispozici na vybraných
akcích Olomouckého kraje.
V elektronické podobě je na webových stránkách Olomouckého kraje (www.kr-olomoucky.cz)
v sekci Podnikání.
| IH
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Smržice uspěly v celostátním kole soutěže
Vesnice roku 2010
Smržice • Zelenou stuhu za
péči o zeleň a životní prostředí
získaly na slavnostním vyhlášení celostátních výsledků soutěže Vesnice roku v polovině listopadu Smržice na Prostějovsku.
Staly se tak další z obcí Olomouckého kraje, které se mohou pochlubit významným
oceněním z celorepublikového
kola soutěže Vesnice roku. Cenu
a šek na 700 tisíc korun převzala v reprezentativních prostorách Senátu Parlamentu České republiky starostka Smržic
Hana Lebedová.
Obec s 1650 obyvateli zaujala
hodnotící komisi nejen péčí o zeleň na návsi, přilehlých parčících
a na hřbitově. Upozornila na sebe i zdařilou revitalizací skládky
a novou stromovou alejí. Díky
svému vítězství postupuje do
evropské soutěže Entente Florale
Europe (kvetoucí sídla).
Mimořádným úspěchem se
v rámci celorepublikového kola
soutěže Vesnice roku může pochlubit i obec Skalička. Ta se
v soutěži o Oranžovou stuhu
umístila na třetím místě a získala šek na 600 tisíc korun.
Soutěž Vesnice roku se koná od

Cenu a šek na 700 tisíc korun převzala starostka Smržic Hana Lebedová (druhá zleva).

roku 1995 a vyhlašuje ji ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem je
vyzdvihnout aktivity obcí, jejich
představitelů a občanů, kteří se
snaží nejen zvelebovat svůj do-

mov, ale rozvíjejí i místní tradice
a zapojují se do společenského
života v obci. Letošní ročník soutěže Vesnice roku měl podle organizátorů rekordní účast.

Foto | Archiv

Přihlásilo se do něj 361 obcí
z České republiky. Pro Olomoucký kraj bylo nejúspěšnější kolo
loňské, kdy se Vesnicí roku stala
obec Tučín na Přerovsku.
| TZ

Do domácností míří bedýnky
s čerstvou zeleninou

Cvičení si vyžádalo rozsáhlou evakuaci.

Foto | EH

Požár v nemocnici prověřil
lékaře, policisty i hasiče
Olomouc • V ambulanci urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) vzplanul požár. Zaměstnanci nemocnice museli přivolat
hasičskou pomoc a evakuovat pacienty a zdravotnický materiál do
bezpečí. Šlo o první cvičení simulovaného požáru v olomoucké nemocnici, do kterého se zapojili zástupci Hasičského záchranného sbor
Olomouckého kraje, Policie ČR a Městské policie Olomouc. „Cvičení
schválila bezpečnostní rada kraje. Chtěli bychom, aby se opakovalo
každý rok,“ uvedla Jarmila Kohoutová, bezpečnostní manažerka FNOL.
Během hodinového cvičení bylo nutné přestěhovat do bezpečí 26 pacientů – figurantů, zdravotnickou techniku a materiál. „Ověřili jsme si
některé nedostatky například v komunikaci. Cvičení budeme vyhodnocovat společně a upravíme některé postupy, abychom byli dobře
připraveni pro případ skutečného požáru,“ dodala Kohoutová.
| EH

Olomouc • Čerstvé ovoce a zeleninu od místních zemědělců
bude od ledna nabízet systém
Bedol.cz provozovaný občanským sdružením Olomoučtí bedýnkáři. Olomouc patří k posledním velkým městům, kde
dosud tyto služby neexistovaly.
Bedol.cz zájemcům nabídne dodávku produktů jednou týdně
až do domácností, a to na základě telefonických a internetových objednávek.
Sdružení je neziskovou organizací, což mu umožňuje dosáhnout výrazně nižších cen, protože nepočítá s výdělkem. „Kdyby
si spotřebitelé jezdili pro každý
kilogram brambor nebo jablek
k farmářům samostatně, produkty by se jim několikanásobně prodražily. Náš systém umožňuje rozložit náklady mezi více
odběratelů a dosáhnout přízni-

vých cen,“ uvádí informační materiál sdružení. Odběratelé navíc budou vědět, že produkty
pocházejí od místních farmářů,
byly sklizeny až po skutečném
dozrání a netrpěly dlouhou
a složitou dopravou, což je častý
problém ovoce a zeleniny v supermarketech.
Bedýnky budou nabízeny ve dvou
velikostech o hmotnosti dvou
a pěti kilogramů. V každé bedýnce bude navíc originální recept
vycházející z dodaných surovin.
Do systému Bedol.cz je možné
se zaregistrovat již v současné
době, první rozvoz bedýnek proběhne ve čtvrtek 6. ledna. Bližší
informace o systému je možné
získat na webové adrese
www.bedol.cz, případně na
e-mailu info@bedol.cz.
| TH

Publikace představí
úspěšné projekty

Letiště v Bochoři mohou využívat civilní i vojenská letadla

Olomouc • Změny venkova
k lepšímu představuje Olomoucký kraj ve své nové publikaci.
Jejím obsahem jsou vybrané
projekty realizované z ROP
Střední Morava a POV. Materiál
je jedním z výstupů projektu
Podpora rozvoje Olomouckého
kraje 2010–2012. Zájemci se díky němu mohou seznámit s projekty revitalizace území obcí,
modernizací škol, rekonstrukcí
kulturních domů, zdravotnického střediska a nově vybudovanými dětskými hřišti. Brožura
nazvaná Úspěšné projekty venkova Olomouckého kraje vyšla
v nákladu 1000 kusů. Materiál
je k dispozici zdarma na podatelně Krajského úřadu Olomouckého kraje a na vybraných
akcích. Obdobným způsobem
hodlá kraj v budoucnu představit i další projekty realizované v následujícím období. | IH

Přerov • Letiště v Bochoři se na
základě rozhodnutí Úřadu pro
civilní letectví opět stalo neveřejným mezinárodním letištěm,
v němž by měl fungovat smíšený civilní a vojenský provoz.
„Společnost Regionální letiště
Přerov (RLP), kterou založily
v roce 2008 Olomoucký a Zlínský kraj a město Přerov, získala
počátkem listopadu od Úřadu
pro civilní letectví licenci pro
provozování civilní části letiště
v Bochoři,“ konstatoval náměstek hejtmana Ivan Kosatík
(ODS). Kromě 23. základny vrtulníkového letectva, které zde
sídlí, mohou tedy letiště využívat i letadla se vzletem do 1,2 kilometru a rozpětím křídla do
24 metrů, tedy v letecké terminologii letadla do kategorie 2B.
„Jedná se o drobnější dopravní,
sportovní letadla pro pár lidí
jako jsou například cesny nebo

Neveřejné mezinárodní letiště se smíšeným provozem.

antonovy,“ uvedl ředitel Regionálního letiště Přerov Petr Polášek. Na letišti mohou přistávat
civilní letadla tuzemská i zahraniční, dle schválené kategorie.
„Snahou společnosti RLP je obnovit původní kategorii letiště
4C tak, aby letiště mohly využívat i větší letadla typu Boeing

Foto | Archiv

nebo Airbus,“ vysvětlil záměry
firmy náměstek Kosatík. K obnovení provozu v této kategorii
je však potřebné odstranit některé závady neboli neshody
s přísnými civilními předpisy.
K těm patří například vzrostlé
náletové dřeviny přesahující výškové bezpečnostní roviny, ně-

které stavby sloužící k zabezpečení vojenského provozu a vodorovné značení na letištních plochách. „Vzrostlé dřeviny budou
odstraněny v průběhu zimního
vegetačního klidu, některé stavby budou odstraněny, jiné označeny v souladu s civilními předpisy, vodorovné označení bude
po zimním období upraveno dle
civilních norem. Tyto kroky
nevyžadují zvýšené finanční
prostředky a budou vyřešeny do
jarních měsíců příštího roku,"
uvedl Petr Polášek.
Složitější bude podle něj úprava
světlotechnických prostředků
vzletové a přistávací dráhy.
K nejbližším záměrům RLP
patří obnovení kategorie letiště
a vybudování a vybavení
základních objektů civilní části
letiště pro odbavení letadel,
cestujících a přepravovaného
materiálu.
| DP

Kraj znovu ocení
práci ve prospěch
osob se zdravotním
postižením
Olomoucký kraj • Olomoucký kraj v příštím roce udělí již
pošesté Cenu hejtmana za
práci ve prospěch osob se
zdravotním postižením. Cena
je udělována v souladu s Krajským plánem vyrovnávání
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením a je vyjádřením poděkování za reprezentaci nebo publicistickou činnost ve prospěch osob se
zdravotním postižením.
Nominace mohou zasílat občané, spolky, sdružení i právnické subjekty. Za rok 2009 získala cenu Mgr. Barunka Trávníčková, která přispěla velkou měrou k integraci osob se zdravotním postižením v prostorách
Domu dětí a mládeže v Olomouci umožněním neformálních
setkávání a pořádáním zájmových kurzů. Nominace na udělení ceny za rok 2010 mohou
být zasílány na Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje do 31. ledna
2011, a to poštou nebo e-mailem. Podrobnější informace, nominační řád a formulář
jsou k dispozici na webových
stránkách Olomouckého kraje
(www.kr-olomoucky.cz) v sekci
Sociální věci, Sociální služby.
|IH

Foto | Archiv

Zahraniční hospodářské komory
a partnerské regiony a města
se představily v Olomouci
v rámci Partnerských dnů.

V Olomouci proběhly
Partnerské dny
Olomouc • V listopadu se do
Olomouce sjeli představitelé
hospodářských komor a politici
zabývající se hospodářským
rozvojem z celkem šesti partnerských regionů Olomouckého kraje a partnerských
měst Olomouce – zástupci srbské Vojvodiny, polského Opole,
amerického GRADD, maďarské Baranye (partnerské regiony Olomouckého kraje), finského Tampere a francouzského
Antony (partnerská města
Olomouce). Partnery při přípravě těchto Partnerských dnů
byli Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje,
Olomoucký kraj a statutární
město Olomouc. Cílem akce
bylo přivést představitele ekonomického rozvoje zahraničních regionů a měst a zástupce
hospodářských komor ke spole-nému stolu a umožnit jim
společné jednání a setkání
s partnery a podnikateli Olomouckého kraje.
Hlavní částí programu byla
konference, která se uskutečnila v kongresovém sále krajského úřadu. Na ní se nejprve
partnerské regiony a partnerská města představily a poté si
vyslechly informace o Olomouckém kraji a jeho hlavním
městě, ale především o jeho
podnikatelském a inovačním
potenciálu.
| TK
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INZERCE

SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM
OLOMOUC

DEN OTEŘEVNÝCH DVEŘÍ
sobota 15. 1. 2011, 9.00–13.00 hod.
Čtyřleté studium
Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13
Osmileté studium
Šestileté česko-francouzské studium
Olomouc, Pasteurova 19

www.sgo.cz

PRACOVNÍ A PROVOZNÍ DOBA KÚOK – VÁNOCE 2010
datum/den

provozní doba

datum/den

provozní doba

23. 12. čtvrtek
27. 12. pondělí
28. 12. úterý

8:00 –12:00
8:00 –17:00
8:00 –15:00

29. 12. středa
30. 12. čtvrtek
31. 12. pátek

8:00 –17:00
8:00 –14:00
celoúřadová dovolená

Lékárny slouží také o svátcích
Nemocní budou moci i v době sváteční využít služeb pohotovostních lékáren. Po dohodě provozovatelů
s odborem zdravotnictví Olomouckého kraje byl sestaven rozpis lékárenské péče, který najdete níže.
Nezbytně nutnou a neodkladnou lékařskou péči o vánočních svátcích bude zajišťovat lékařská služba
první pomoci a záchranná služba. Ošetření pacienti budou vybaveni potřebnými léky v dávce dostačující
do doby, než budou mít lékárny normální provoz. Chronickým pacientům odborníci doporučují, aby si
medikamenty obstarali ještě před svátečními dny.
Okres

Den

Olomouc

24. 12. 7:00–14:00 Dr. Max lékárna, Štursova 1124/3, Olomouc
26. 12. 8:00–18:00

585 207 204

24. 12. 7:00–23:00 Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, Olomouc
25. 12.
26. 12.

585 854 380

24. 12. 8:00–14:00 Globus, Pražská 248/39, Olomouc
26. 12. 8:30–20:00

585 750 178

24. 12. 9:00–14:00 Tesco, Kafkova 8, Olomouc

585 319 689

24. 12. 9:00–14:00 Olympia, Olomoucká 90, Velký Týnec

585 150 023

24. 12. 8:00–18:00 Lékárna Komenského Přerov s.r.o., Komenského 40, Přerov

581 215 092

24. 12. 7:00–14:00 Dr. Max Lékárna, Družstevní ul., Hranice
26. 12. 8:00–18:00

581 602 144

25. 12. 8:00–18:00 Lékárna Sano, Budovatelů 6, Přerov

581 277 956

26. 12. 8:00–18:00 Lékárna Zlatý Zubr, Trávník 29, Přerov

581 209 920

Přerov

Prov. doba

Adresa lékárny

Prostějov 24. 12. 7:00–14:00 Dr. Max lékárna, Okružní 4262, Prostějov
26. 12. 8:00–18:00

Šumperk

582 349 528

24. 12. 7:00–14:00 Dr. Max lékárna, Konečná 25, Prostějov
26. 12. 8:00–18:00

582 400 325

24. 12. 7:00–14:00 Dr. Max lékárna, Plumlovská 4210, Prostějov
26. 12. 8:00–18:00

582 337 383

24. 12. 8:00–12:00 Lékárna „U Černého orla“ s.r.o., T.G.Masaryka 6, Prostějov

582 345 003

25. 12. 8:00–12:00 Lékárna Karlov, Karlov 1, Prostějov

582 342 908

24. 12. 7:00–14:00 Dr. Max lékárna, Vítězná 2886, Šumperk
26. 12. 8:00–18:00

583 219 156

24. 12. 8:00–11:00 Lékárna Na Školské s.r.o., Školská 2/2128, Zábřeh

583412788

24. 12. 7:30–12:00 Lékárna Zdraví, Okružní 10, Mohelnice

583 430 085

24. 12. 8:00–12:00 Lékárna Palác Schönberg, Langrova 23, Šumperk

583 211 936

24. 12. 7:30–12:00 Lékárna Salve, Nádražní 762/24, 789 85 Mohelnice
25. 12. 8:00–12:00

583 430 205

25. 12. 8:00–2:00
Jeseník

Telefon

Lékárna Lékařský dům, M. R. Štefánika 3, Šumperk

24. 12. 7:00–14:00 Dr. Max Lékárna, Fučíkova 3, Jeseník
26. 12. 8:00–18:00
25. 12. 8:00–2:00

Lékárna JESENIA, Fučíkova 238, Jeseník

583 215 157

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE
ODPRODAT NEMOVITÝ MAJETEK
Olomoucký kraj nabízí k odprodeji tento nemovitý majetek:
• budovu bez č.p./č.e. rod. dům na části pozemku parc. č. st. 36/4 zast. pl., dle geometrického
plánu č. 262-40060/2009 ze dne 19. 5. 2009 pozemek parc. č. 36/4 zast. pl. v k.ú. a obci
Čelechovice na Hané (budova na pozemku jiného vlastníka) z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Jednotlivé nabídky
budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 4 600,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Orientační cena předmětné budovy činí
300 000,- Kč.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí v k.ú. a obci
Čelechovice na Hané prosím zašlete nebo osobně doručte v termínu od 26. 11. 2010 do 28. 1. 2011 do
14.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti, Jeremenkova 40a, 779
11 Olomouc. Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených obálkách* a v levém horním rohu obálek
výrazně uvést slova „neotvírat – cenová nabídka Čelechovice na Hané“. Na obálce musí být
rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Za včas doručené se považují nabídky, které byly
Olomouckému kraji na uvedenou adresu v uvedeném termínu doručeny.
• areál rekreačního střediska, konkrétně budovu č.e. 16, Chrastice, rod. rekr. na pozemku
parc. č. st. 39, pozemky parc. č. st. 39 zast. pl. o výměře 436 m 2, parc. č. 440/1 trvalý travní
porost o výměře 1360 m 2, parc. č. 440/2 trvalý travní porost o výměře 576 m 2, parc. č. 440/3
trvalý travní porost o výměře 126 m 2, parc. č. 441 ost. pl. o výměře 487 m 2 a parc. č. 1132 ost. pl.
o výměře 194 m 2, stavbu ČOV (stavba nezapsaná do katastru nemovitostí) na části pozemku
parc. č. 105 (pozemek jiného vlastníka), vše v k.ú. Hynčice pod Sušinou, obec Staré Město, se
všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s vedlejší stavbou, venkovními úpravami a trvalými porosty, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední průmyslové školy
elektrotechnické, Mohelnice, Gen. Svobody 2, za minimální kupní cenu ve výši 3 000 000,- Kč,
když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí v k.ú. Hynčice pod
Sušinou, obec Staré Město prosím zašlete nebo osobně doručte v termínu od 26. 11. 2010 do 28. 1.
2011 do 14.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti, Jeremenkova
40a, 779 11 Olomouc. Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených obálkách* a v levém horním rohu
obálek výrazně uvést slova „neotvírat – cenová nabídka Hynčice pod Sušinou č.e. 16“. Na obálce
musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Za včas doručené se považují nabídky, které
byly Olomouckému kraji na uvedenou adresu v uvedeném termínu doručeny.
Záměr Olomouckého kraje odprodat předmětné nemovitosti naleznete rovněž na webových
stránkách Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz (úřední deska).
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají do 28. 1. 2011 na
adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový a právní, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 26. 11. 2010 do 28. 1. 2011

584 453 048
584 412 030

* Nabídku vložte nejprve do jedné obálky s označením nabídky a tuto obálku poté vložte do druhé obálky a opět uveďte
název nabídky. Pro další jednání v předmětné záležitosti prosím uveďte do nabídky Vaši přesnou adresu a telefonický
kontakt, popřípadě e-mailovou adresu. V případě fyzických osob je nutné nabídku doplnit o rodné číslo.
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K U LT U R A
DOPORUČUJEME

V šumperském muzeu je k vidění
Vánoční příběh

Zábřežským muzeem
voní perník
Zábřeh • Atmosféru blížících
se vánočních svátků přináší výstava zábřežského muzea
nazvaná O perníku. Expozice
návštěvníky seznámí především s historií a vývojem pernikářského řemesla v Česku.
K vidění je například bohatá
a vzácná sbírka historických
pernikářských forem, které
patří mezi vrcholné řezbářské
výrobky. „Vyřezávali je profesionální řezbáři i pernikáři samotní a najdeme na nich motivy husarů na koních, ženy a muže v dobových krojích, sv. Mikuláše, srdíčka či nemluvně.
Pernikářské formy prezentované
na výstavě pocházejí ze sbírek
Vlastivědného muzea v Šumperku, největší část sbírek spravuje
muzeum v Šumperku a menší
část Památník Adolfa Kašpara
v Lošticích,“ uvedla etnografka
muzea Mária Kudelová.
Kromě historických pernikářských forem lze na výstavě
spatřit i vykrajovací formy a obrázky na perník z počátku
20. století. „Návštěvníci mohou
obdivovat i výrobky současných
„pernikářek“ ze Zábřežska.
Součástí expozice jsou také
dílny pro základní školy, v nichž
si děti zahrají na pernikářské
učně. Mohou si vyzkoušet
vytlačovat perník ze staré formy
nebo vykrajovat z nových a nazdobit je podle vlastní fantazie,“ dodala Mária Kudelová.
Výstava potrvá do 8. ledna
příštího roku.
| DP

Šumperská expozice nabízí příběh Vánoc.

Šumperk • Vánoční atmosféru
mohou zažít návštěvníci výstavy
nazvané Vánoční příběh, která je
k vidění v prostorách Galerie

Foto | Archiv

Šumperska až do 16. ledna příštího roku. Malým i velkým zprostředkovává pět dějství dramatu,
kterým vánoční příběh ve skuteč-

Mírovskou věznicí se neslo blues

Fotografové vystavují
v Prostějově
Prostějov • Zahájení přehlídky amatérské i profesionální
fotografické tvorby našeho regionu s názvem II. Salon hanáckých fotografů se uskuteční
15. prosince v 18.30 hodin
v prostějovské Galerii Metro.
Výstava potrvá až do 19. ledna
příštího roku.
| DP

Kulturní místnost věznice Mírov rozezněly tóny blues.

Foto | DP

Mírov • V rámci šumperského festivalu Blues Alive proběhl ve
věznici Mírov koncert britského kytaristy, zpěváka a písničkáře
Justina Lavashe. Jeho bravurní hru na kytaru a podmanivý zpěv
ocenilo třicet čtyři vězňů. „Od roku 1998 vždy jeden z interpretů
festivalu Blues Alive vystoupí také ve věznici. Výjimkou byl rok
2000, kdy z Mírova utekl Jiří Kajinek,“ vysvětlil Petr Navrátil,
speciální pedagog věznice a houslista místní kapely Mírov Boys,
jíž patřil úvod a závěr koncertu.
| DP

nosti byl a který se postupně stal
vyprávěním o naději a splněných
přáních.
„Leitmotivem osudů lidí, kteří

sehráli hlavní roli ve vánočním
příběhu, je touha po narození dítěte. Všechny tři manželské páry,
a to Annu a Jáchyma, Marii
a Josefa či Zachariáše a Alžbětu,
spojuje tajemné početí dětí „z boží vůle“, které oznamuje Archanděl Gabriel. Všechny tyto vymodlené děti – Marie, Ježíš a Jan –
ovlivnily významnou měrou osudy lidstva,“ vysvětlila mluvčí
šumperského muzea Miluše Berková.
O příběhu samotném podávají
podle ní působivou výpověď
umělecké předměty zapůjčené
z římskokatolických farností,
z Arcibiskupství olomouckého či
muzeí Olomouckého kraje a
z Prahy. „Návštěvníci najdou na
výstavě například deskové malby
z 15. a 16. století, ale i ruské
ikony nebo dřevěný betlém z přelomu 17. a 18. století z kláštera
karmelitek na Malé Straně,“ doplnila Miluše Berková. Výstava je
vhodná i pro žáky základních a
středních škol, je možné objednat si komentované prohlídky.
V í c e n a w w w. m u z e u m sumperk.cz.
| DP

VE ZKRATCE

Senioři si mohou
zatancovat v Avionu
Olomouc • Zejména senioři se
mohou nejen každou neděli od
14. 30 hodin, ale také ve středu
29. prosince od 18 hodin kulturně vyžít a navázat nová přátelství v olomoucké kavárně
Avion. K tanci a poslechu hraje
oblíbená hudba Domino pod vedením kapelníka Aloise Kondziolky.
| PD

Zoo připravila
vánoční program
Foto
| Archiv
Olomouc • Vánoční
strom
pro
zvířátka je název akce, kterou
olomoucká zoo připravila na
sobotu 18. prosince. Malí i velcí
zde od 10 do 12 hodin mohou
nazdobit vánoční stromky.
„Originální ozdoby z přírodních
materiálů a dobrot si veřejnost
může přinést z domu, pro děti je
připravena zábavná stezka zimní přírodou,“ uvedla mluvčí zoo
Hana Labská. Od 18. prosince
do 2. ledna příštího roku se
mohou zájemci vypravit na večerní vánoční prohlídky zoologickou zahradou. Začínají v 17
a 18 hodin s výjimkou 24 a
31. prosince. V tyto dny se nekonají.
| DP

Olomoucké baroko vrátilo do původního
stavu relikviář patronky města
Olomouc • Téměř po sto letech
mohou spatřit návštěvníci ve své
původní barokní kráse relikviář
s ostatky svaté Pavlíny. K vidění
jsou na výstavě Olomoucké
baroko | Výtvarná kultura let
1620–1780, kterou od 2. prosince
pořádá Muzeum umění Olomouc
ve spolupráci s Vlastivědným
muzeem Olomouc.
Relikvie svaté Pavlíny, lebka,
kosti a olejová lampička byly
nalezeny v jejím hrobě v Římě
v roce 1622. „Tehdejší papež Řehoř XV. jimi uctil generála Tovaryšstva Ježíšova Mutia Vitelescho a ten je v roce 1623 daroval
olomoucké jezuitské koleji,“ přiblížila cestu ostatků do města
historička umění Helena Zápalková. Ještě téhož roku světice
prokázala svou zázračnou moc.
Olomouc sužovala morová epi-

demie, které mělo
podlehnout na sedm
tisíc lidí a prosebný
průvod s ostatky
svaté Pavlíny – mor
zažehnal. Pavlína
byla 23. října 1623
prohlášena patronkou města a spolupatronkou olomoucké katedrály.
Nejstarší dochovaný
relikviář v podobě
proskleného centrálního chrámu se
stříbrnou kupolí,
určený pro korunovanou lebku světice, Relikviář s ostatky patronky města v olomoucFoto | DP
vznikl již v letech kém Muzeu umění.
1639–1640 pravděpodobně v dílúprav a oprav. Také ostatky
ně olomouckého zlatníka Kryšpatronky města v historii několitofa Šimšického. Jeho dnešní pokrát měnily místo uložení.
doba je však výsledkem řady
| DP

Spokojenost návštěvníků považuji za jednu z priorit
říká ředitel Moravského divadla Josef Podstata

Téměř rok řídí Josef Podstata
Moravské divadlo Olomouc, jediné divadlo se třemi uměleckými soubory na střední a východní Moravě. Každodenní práci
celkem 250 lidí, od umělců, hudebníků, kostymérek, švadlenek, kulisáků, osvětlovačů či
vlásenkářek až po údržbáře,
provozáře nebo účetní, odměnili
diváci mj. svou návštěvností.
Zatímco loni překročilo Moravské divadlo metu 100tisícové
návštěvnosti 13. prosince při
389 představeních, letos se tak
stalo o měsíc dříve při 328. akci.
Jak si takový úspěch
vysvětlujete?
Především bych chtěl divákům
poděkovat, že v takové míře, a to

i v této době, nacházejí cestu do
divadla. Větší návštěvnost je dle
mého dána důrazem na atraktivitu programové nabídky a zvýšením četnosti představení. Jednak
jsme vsadili na zajímavé tituly,
které diváka osloví lidským rozměrem a přinesou emotivní zážitek, k tomu eliminujeme programy, které neměly ani divácký, ani
umělecký potenciál. Zároveň
chceme hrát tak často, jak je to
jen technicky a personálně možné. Díky třem uměleckým souborům a vlastnímu orchestru může
Moravské divadlo denně na jevišti střídat klasická i moderní baletní představení, operu či operetu, ale také muzikály a samozřejmě činohru. Zvýšil se i počet externích aktivit, jako jsou akce pro
firmy a instituce, či dosud poměrně atypické pronájmy, třeba
slavnostní společenské a charitativní večery, plesy nebo koncerty jazzové a rockové hudby.
V plánu jsou i módní přehlídky.

Širokou spokojenost návštěvníků považuji za jednu z priorit.
Jak se Vám daří plnit záměry,
s nimiž jste do ředitelského
křesla usedl?
Z krátkodobých záměrů se ty
nejdůležitější splnit podařilo.
Všechny tři soubory Moravského divadla mají nové vedení, naplánovali jsme první společnou
divadelní sezónu, která právě
běží, a pracujeme na zefektivnění pracovních procesů. Provozní
náklady se daří držet kumulativně 3% pod očekávanou hladinou, tržby vykazují téměř 10%
nárůst oproti plánu, takže procento soběstačnosti se zvyšuje.
Také marketing se nastartoval,
používáme účinější a přitom levnější propagaci, máme obnovené logo, nový web, tiskneme
kvalitnější programy a soustředíme se na zlepšování servisu
pro diváky. Zde ovšem máme
ještě co zlepšovat, kupříkladu
nestačí jen mít místo pokladny

nový informační pult, důležitější je vstřícnost a ochota personálu. Stejně tak se nedaří úplně
odbourat letité stereotypy v organizaci práce i vzájemné komunikaci. Ale věřím, že postupnými kroky, které plánuji zhruba
v tříletém období, dojde i k plnění těchto záměrů.
O která představení je největší zájem a na co se diváci
mohou v nejbližší době těšit?
U činohry míváme vyprodanou
hru Jak je důležité míti Filipa,
v oblibě je také bláznivá komedie Shakespeare v Holywoodu
a razantně roste zájem o první
premiéru letošní sezóny Na miskách vah, což je činohra ozvláštněna živým orchestrem na točně na jevišti. Pro příští sezónu
jednáme s významnými režiséry.
V baletu již třetí sezónu ční The
Beatles & Queen, velmi povedený je Macbeth a aktuálně vyprodaný je Louskáček. Na jaře
se diváci mohou těšit na baletní

premiéru životního příběhu malířky Fridy Kahlo. Pokud jde
o operu, obrovský zájem je o Bizetovu Carmen, případně Verdiho Traviatu, z operet si publikum oblíbilo Ples v opeře a z muzikálů My Fair Lady. Chystáme
i Sugar či Limonádového Joea,
diváky však určitě zaujme i tradiční Prodaná nevěsta, jejíž premiéru uvedeme 10. prosince. Vybrali jsme ji jako typicky český
titul na závěr letošního roku,
který byl pro Moravské divadlo
historicky svázán se třemi významnými výročími, a to s 90 lety první stálé české scény v Olomouci, 180 lety divadelní budovy
na náměstí a 240 lety existence
divadla v Olomouci.
Kdybyste mohl do divadla
investovat balík peněz, na co
byste je použil?
Kdyby… Na rekonstrukci jeviště,
hlediště a přilehlého foyer. Úpravy by se týkaly technologické,
praktické i estetické stránky s cí-

lem vytvořit takové divadlo, které
splňuje veškeré parametry moderní budovy.
Které osobnostní vlastnosti
by měl ředitel divadla mít?
To je docela osobní otázka a každý ředitel je logicky jiná osobnost, takže může preferovat něco
jiného, nicméně za sebe bych po
dosavadních, někdy i nečekaných zkušenostech řekl, že především tvrdohlavost a trpělivost.
Tvrdohlavost proto, aby vydržel
stát si za svou vizí, pokud jde
o kvalitu představení, diváckou
spokojenost i vyvážené financování. A trpělivost proto, že na
rozdíl od soukromého sektoru je
v divadle odlišná úroveň managementu a dynamika vnitřních procesů, navíc jiné vztahy. Divadlo je
svět sám o sobě. Je to náročná,
ale krásná práce, přinášející
úžasné kreativní procesy, a když
jdou věci správným směrem, tak
i jisté zadostiučinění a týmovou
spokojenost s výsledky.
| DP
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Kickboxer Srubek
získal světový bronz
Přerov • Bronzovou medaili
na mistrovství světa asociace
I.S.K.A. ve váze do 86 kg získal
v disciplíně lowkick přerovský
Ondřej Srubek.
Ten ve čtvrtfinále narazil na Bulhara Atanase Yosifova, který byl
hned v prvním kole počítán.
I v dalším průběhu zápasu měl
převahu a zaslouženě postoupil
do semifinále.
Tam narazil na obhájce mistrovského titulu Sy Sadivova. Přerovský borec byl hned v prvním
kole dvakrát počítán. Český
reprezentant se sice snažil, ale
do finále nepostoupil.
| MH

Škorpioni soutěžili v Praze
Foto | EH
a v Košicích.

Škorpioni sbírali
mezinárodní zkušenosti
Olomouc • Napilno měli na
podzim členového olomouckého klubu taekwondo Scorpions.
Ti startovali na dvou mezinárodních turnajích. Nejprve na
Prague Open v Praze a na Ilyo
Cupu v Košicích.
V Praze z jedenácti olomouckých borců hned sedm postoupilo do finále. Dalším dvěma
chyběl jen malý krůček. „Tito
však zasluhují uznání, protože
bojovali ve vyšších kategoriích.
Osmiletý Jan Šmelko bojoval
v kategorii žáků o dva až tři roky
starších a dokázal vybojovat
bronz. Také Kateřina Čubová se
nezalekla vyšší kategorie A a získala bronz,“ upozornil předseda klubu Miroslav Vyhnánek.
Sedm sportovců poté startovalo
na Slovensku. Škorpioni vyslali
své borce do kategorií žáků, kadetů, juniorů a seniorů. V žácích
zabojoval skvěle Jakub Hanzel,
který obsadil 3. místo a Jan
Šmelko, jemuž los přidělil o hlavu většího soupeře. Přes srdnatý
výkon svému soupeři podlehl.
V kadetech bojoval Daniel Dostál, který obsadil 3. příčku.
Juniorskou kategorii zastupovali Aneta Nekoksová a Eduard
Zelený, oba si odvezli bronz.
V seniorech nastoupil Pavel Nekoksa v nejvyšší váhové kategorii. Probojoval se až do finále,
kde se mu přes kvalitní výkon
nepodařilo zvítězit. Obsadil
2. příčku a odvezl si stříbro.
Je vidět, že se Škorpioni v silné
mezinárodní konkurenci neztratili a svými výkony přesvědčili
zahraniční týmy k účasti na
Scorpions Cupu v dubnu 2011
v Olomouci.
| PT

Na Hané rostou
světoví kulturisté
Přerov • Na světové úrovní se
prosadili dva členové Fitness
AVE Přerov.
Jednadvacetiletý Jan Páleníček
se stal mistrem světa v kulturistice federace INBA mezi juniory
i muži. Na prvenství dosáhl i na
prestižní soutěži Mr. Olympie,
kde zvítězil v juniorech.
O rok mladší Denis Grohman se
stal mistrem světa v kulturistice tentokrát federace UIBBN,
které hostila španělská Barcelona.
| KL

SPORT

Spáčil se chystá na dakarskou rallye
Olomouc • Na lednovém startu
Rallye Dakar 2011 znovu nebude chybět olomoucký pilot Marek Spáčil. V tatře se startovním
číslem 509 tentokrát pojede
v posádce se zkušeným truckerem Davidem Vršeckým.
Czech Dakar Team na konci
listopadu zakončil testování
a technika z francouzského přístavu Le Havre již odplula k jihoamerickým břehům. Spáčil
má z testování velmi dobré dojmy. „Mohu s klidným svědomím konstatovat, že jsme obě
auta připravili, jak jen nejlépe to
šlo. Počínaje prvním testování
na Slovensku, přes náročné testy při vysokých teplotách v tuniských píscích, jsme se zabývali spíše nalezením optimálního nastavení než nějakými
zásadními konstrukčními změnami. To jen potvrzuje, že jsme
se vydali správným směrem,“
řekl Spáčil.
Pozitivně naladěn byl i kopilot
David Vršecký. „Je úžasné, co
všechno auto vydrží. Postupně

Foto | MP

Tým čeká na jaře boj o záchranu.

Ragbisté budou
hrát o záchranu

Czech Dakar Team na Dakar vysílá dvě závodní tatry.

se nám podařilo najít optimální nastavení pro různé povrchy.
Technika je zatím stoprocentní, takže se snad budeme moci
soustředit na vlastní jízdu
a navigaci, která by měla být
letos náročná,“ očekává Vršecký.
Zkušený trucker je v rallye no-

Foto | CDT

váčkem, ale nové prostředí si
osahal při EllChot rally v severní
Africe. „Testování v Tunisu hodně napovědělo, takže už tak trochu tuším, co mohu od Dakaru
očekávat. Samozřejmě, že se těším, ale pořád k tomuto závodu
přistupuji se zdravým respektem,“ tvrdí Vršecký.

Czech Dakar Team na Dakar vysílá dvě závodní tatry. Druhý
vůz se startovním číslem 525
bude mít na starosti Martin Kolomý, v jehož bruntálských dílnách se technika dolaďovala.
„Do Argentiny posíláme dvě
konkurenceschopná auta,“ hlásí Spáčil.
| KL

Německý pár vyhrál
Memoriál
Pavla Romana

Taneční škola M-plus získala na Ukrajině
titul I. a II. vicemistra světa
Junior Petr Hampl

Foto | LD

Cyklokrosař Hampl se
prosadil do reprezentace

Foto | IŠ

Foto | IŠ

Tanečníci z M-plusu si skvěle poradili
s konkurencí.

Bronzová dětská malá skupina Zimní radovánky
v choreografii Ivety Švancarové.

Olomouc • Olomoucká Taneční škola M-plus pod
vedením Ivety Švancarové dosáhla obrovského úspěchu na mistrovství světa Street show 2010 v ukrajinském Ternopilu. „Naši tanečníci získali v small groups
street show stříbrnou medaili v hlavní věkové kategorii
a bronzovou medaili v dětské věkové kategorii,” uvedla
Iveta Švancarová.
Do finále se mezi dětskými sólisty protančila Eliška

Zukalová a v duech juniorů Kristýna a Markéta Krejčí.
Při veliké konkurenci 1000 tanečníků z Turecka, Slovinska, Ukrajiny, Dánska, Slovenska, Polska a dalších
zemí stojí za zmínku i další úspěchy olomouckých
tanečníků.
Na semifinálové umístění dosáhly juniorské malé
skupiny včetně formace a v dětské kategorii také
Lucie Malá v sólové disciplíně.
| MH

Olomouc • Pozvánku do reprezentačního dresu si po vydařeném úvodu cyklokrosové sezony
vysloužil junior Petr Hampl
z MAPEI Cyklo Kaňkovský.
V závodě II. kategorie UCI v lucemburském Conternu dokázal
dojet v pelotonu 27 závodníků na
osmém místě, což mu vyneslo
pevnou nominaci na mistrovství
Evropy do německého Frankfurtu. Zde sice ztratil ve čtyřicetiminutovém závodě pouze minutu
a 40 sekund na vítěze, ovšem
v nabitém startovní poli to
stačilo na 25. místo.
| KH

Judisté slavili medailové úspěchy
Olomouc • Na výbornou zakončili letošní sezonu olomoučtí judisté. Senioři dosáhli na
několik medailí z mistrovství
republiky.
Na mistrovství republiky mužů
a žen dosáhla Leona Kubíková
z SK UP Olomouc na titul.
Postupně porazila Kvasničkovou z Nového Bydžova, Bláhovou ze Sokolu Mohelnice, Strakovou z SKP Benešov a ve finále
Neužilovou ze Sokola Praha
Vršovice a zaslouženě zvítězila.
Robert Pospíšil z Judo klubu
Olomouc ve váze do 66 kg skončil pátý. Robert je úřadujícím
juniorským mistrem republiky
pro rok 2010 a mezi muže vyrazil se suverénním projevem.
Dva zápasy poměrně hladce vyhrál a k třetímu nastoupil proti
favoritu Karlu Musilovi. Tento
zápas však prohrál. V opravných
zápasech diktoval tempo v zápase s Kičmerem, předvedl vynikající taktický výkon proti Radolfovi a nastoupil do boje o třetí místo proti libereckému Mare-

šovi. Zápas byl dlouhou dobu
vyrovnaný, až do Robertova zaváhání, kdy se libereckému Marešovi podařilo okontrovat Pospíšilův útok, což olomouckému
borci určilo konečné páté místo.
Martin Hovorka z JK Olomouc
ve váze do 90 kg bral bronz.
První zápas vyhrál již ve druhé
minutě. Druhý zápas proběhl
proti reprezentační jedničce Horákovi z USK Praha. Souboj byl
dlouho vyrovnaný, ale projevila
se lepší fyzická připravenost
profesionála. V opravných zápasech Hovorka jasně přejel nejdříve Tomka ze Sokola Hradec
Králové a poté i Tůmu z domácího SKP Jičín, což jej vyneslo
do boje o třetí místo. V něm se
utkal s plzeňským Hubáčkem.
V tomto zápase olomoucký
Hovorka zvítězil excelentním
kontrachvatem, kdy soupeře při
jeho útoku ve vzduchu přetočil
na záda, což celá hala ocenila
bouřlivým potleskem.
Také Tomáš Vrba ve váze nad
100 kg skončil třetí. Nezaváhal

Olomouc • Na posledním
místě skupiny B skončili po základní části extraligy olomoučtí
ragbisté a na jaře tak budou
hrát o záchranu.
Hanáci navíc základní část
zakončili rekordní porážkou
13:105 na hřišti Tatry Smíchov.
Olomoučtí ragbisté v základní
části dosáhli jediné výhry, když
porazili Dragon Brno 16:15.
Další duely však prohráli a k odvetě na hřišti Dragonu pro malý počet hráčů nenastoupili.
Olomoucký tým tak na jaře
čeká boj o záchranu. V sestupové skupině budou bojovat
o účast v příští extraligové
sezoně spolu s Havířovem, Vyškovem a Petrovicemi.
| HL

v prvním zápase proti Kordíkovi z Kralup a
snadno zvítězil.
Následně v semifinále podlehl jihlavskému Machovi a
nastoupil v boji
o třetí místo
proti Steklému,
kterého po velice dobrém výkonu porazil a
uzavřel sérii třetích míst.
Na 7. a 9. místě
skončili bratři
Bartelové, celkov ě s e J K
Olomouc v
olympijském
hodnocení republikového
Foto | LD
m i s t r o v s t v í Martin Hovorka v modrém kimonu.
V přeboru ČR starších žáků
součtem bodů umístil jako sedobsadil vynikající 3. místo Jirka
mý klub v republice, což potvrHájek z JK Olomouc.
zuje, že klub patří dlouhodobě
| PK
mezi širší republikovou špičku.
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Olomouc • Na čtyřicet párů
startovalo na šestnáctém ročníku Memoriálu Pavla Romana
v tancích na ledě v Olomouci.
Hlavní seniorskou kategorii vyhrál německý pár Nelli Zhiganschinová a Alexander Gazsi.
Druhé místo obsadili Nikola
Višňová a Lukáš Csolley ze Slovenska, třetí skončili Zsuzsanna
Nagyová a Fejes Máté z Maďarska.
Čeští závodníci se na stupně
vítězů prosadili v nejobsazenější kategorii juniorů. Karolína
Procházková a Michal Češka
obsadili druhé místo za reprezentanty Ruska Alexandrou
Stěpanovou a Ivanem Bukinem. Třetí se umístili jejich krajané Taťjana Baturincevová
a Sergej Mozgov. Hned za nimi
skončil druhý nejúspěšnější
český pár Gabriela Kubová
a Dmitrij Kiselev.
V juniorech startoval i olomoucký pár Altinakisová – Hába, který skončil čtrnáctý.
Memoriál se koná na památku
čtyřnásobného mistra světa
v tancích na ledě a olomouckého rodáka Pavla Romana,
který zemřel při autonehodě
v roce 1972, krátce po svých
devětadvacátých narozeninách. Tituly Roman získal se
svou sestrou Evou v letech
1962 až 1965.
Výsledky 16. ročníku Memoriálu Pavla Romana v tancích
na ledě: senioři: 1. Zhiganschinová – Gazsi (Něm.) 138,12
bodů, 2. Višňová – Csolley
(SVK) 128,12, 3. Nagyová –Máté (Maď.). Junioři: 1. Stěpanová – Bukin (Rus.) 140,31,
2. Procházková – Češka (ČR)
132,23, 3. Baturintseva –
Mozgov (Rus.) 126,93. Starší
žáci: 1. Khachaturyanová –
E re m e n ko ( Ru s . ) 9 4 ,12 ,
2. Dolgikhová – Prachanov
(Rus.) 90,34, 3. Cazzanigaová
– Ortenzi (Ita.) 71,14. Mladší
žáci: Sapazhekava – Davidovich (Běl.) 68,64, 2. Rossignoliová – Rossignoli (Ita.)
64,49, 3. Sipekiová – Nemedi
(Maď.) 54,28.
| HL
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