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NA ÚVOD

UDÁLOSTI

Regiontour odstartoval sezónu
Vážení občané,
Olomoucký kraj dokončil analýzu zaměřenou na potřeby
rodin žijících v našem regionu.
Materiál navazuje na záměry
krajské rady v oblasti rodinné
politiky vyjádřené v našem
programovém prohlášení.
Analýza se zaměřuje jak na pozitiva, tak i problémové a ohrožující oblasti. Její závěry naznačují, že stávající podpora rodin,
a to především s malými dětmi, není na dostatečné úrovni.
Naším úkolem proto bude tento stav změnit.
Z analýzy vyplynula například
potřeba rozšíření provozní doby
v zařízeních pečujících o děti
i nutnost podpory miniškolek
a zřizování alternativních typů
škol. Případní zájemci naleznou
celý materiál na krajském webu.
Dokument schválený v závěru
loňského roku hodláme využít
při zpracování programu rodinné politiky Olomouckého kraje.
Materiál bude rovněž podkladem pro případné zaměření
dalších výzev Regionálního operačního programu Střední Morava, který rozděluje část evropských dotací pro Olomoucký
a Zlínský kraj. Analýzu rovněž
nabídneme k využití obcím v našem kraji.
Věřím, že se nám podaří podniknout v oblasti podpory rodin
první kroky, které nastartují pozitivní změny v této oblasti života našich občanů.
Mgr. Yvona Kubjátová
náměstkyně hejtmana
Olomouckého kraje

UDÁLOSTI

Vysoké školy
získají 13,5 miliónu
Olomoucký kraj bude v nadcházejícím období klást důraz na rozvoj
spolupráce mezi veřejnou správou, vysokými školami a podnikateli. V pondělí 11. ledna to na setkání Rady Olomouckého kraje
a vedení Moravské vysoké školy
Olomouc uvedl hejtman Martin
Tesařík. „V současné ekonomické
situaci se musíme vzájemně podporovat. Musíme přispívat k rychlému přenášení vědeckých poznatků do praxe, jinak se nám nepodaří nastartovat ekonomický rozvoj regionu,“ konstatoval hejtman.
Olomoucký kraj letos podpoří trojici vysokých škol sídlících v regionu částkou 13,5 miliónu korun.

První dítě
letošního roku dostalo
peníze a hračku
Spořitelní knížku s částkou 15 tisíc korun a hračku v podobě
houpacího koně dostalo od Olomouckého kraje první dítě narozené v letošním roce. Martinu
Strakovi a jeho matce Kristýně
dary předal hejtman Martin Tesařík (ČSSD). Hejtman zároveň
oběma popřál pevné zdraví, svému jmenovci Martinovi pak navíc
také vyrůstání v prostředí plném
lásky a porozumění. Martin Straka přišel na svět 1. ledna 2010
v šumperské nemocnici.
| OK

Krajští hasiči mají
nového ředitele
Expozici Olomouckého kraje otevřel hejtman Martin Tesařík (uprostřed) společně s ministrem Rostislavem Vondruškou a hejtmanem Michalem Haškem.
Foto|archiv Olomouckého kraje

Olomoucký kraj bude letos lákat návštěvníky na zcela nové cyklomapy, materiály pro pěší turisty a aktualizované katalogy venkovské turistiky. Ty patřily k nejzajímavějším materiálům, s nimiž se Olomoucký kraj představil na letošním veletrhu Regiontour.
Krajskou expozici slavnostně
otevřel hejtman Olomouckého
kraje Martin Tesařík (ČSSD)
společně s jihomoravským hejtmanem a předsedou asociace
krajů Michalem Haškem a ministrem pro místní rozvoj Rostislavem Vondruškou.
Olomoucký kraj si letos z veletrhu odvezl také jedno z udělovaných prestižních ocenění. V soutěži Grand Prix Regiontour aneb
Náš kraj 2009 skončil společný
projekt Zlínského a Olomouckého kraje Moravská jantarová
stezka II na druhém místě. Mo-

ravská jantarová stezka II je balíčkem služeb určeným především pro německé, rakouské
a italské návštěvníky.
Hejtman Martin Tesařík na veletrhu oznámil konání dvou významných akcí, na něž zároveň
pozval návštěvníky. Na Střední
Moravě to bude již 105. ročník
závodů do vrchu Ecce Homo, které se letos v červnu pojede potřicáté jako mistrovství Evropy. Jesenický turistický region zase v srpnu přivítá Mistrovství světa v rýžování zlata. „Tyto akce budou letos
patřit k vrcholům celé sezóny a já

věřím, že na ně zavítají návštěvníci
nejen z České republiky, ale řady
dalších míst,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík.
První muž Olomouckého kraje se
s přípravami na Mistrovství světa
v rýžování zlata seznámil již v závěru loňského roku při své návštěvě ve Zlatých Horách.
Důležité místo v propagaci kraje
letos zaujme materiál „Morava
a Slezsko – průvodce pěšího turisty“. Kraj při jeho přípravě znovu spojil síly s ostatními moravskými regiony, k nimž se tentokrát přidal také Klub českých

turistů. Průvodce, který obsahuje 24 zajímavých tras, tipy na zajímavé akce v jednotlivých regionech a mapové přílohy, je výsledkem společné práce Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského
a Moravskoslezského kraje.
Veletrh Regiontour proběhl na brněnském výstavišti ve dnech 14.
až 17. ledna. Součástí expozice
Olomouckého kraje o velikosti 150 metru čtverečních byla také prezentace jeho partnerských
regionů a to polského Opolského
vojvodství a srbské autonomní
oblasti Vojvodina.
| DP

Letiště obnoví civilní provoz
V Olomouci proběhla valná
hromada společnosti
Přerov • Regionální letiště v Přerově zahájí na jaře letošního roku
civilní provoz. Umožňuje to smlouva mezi stejnojmennou společností a Armádou České republiky. V současné době letiště připravuje příslušnou žádost adresovanou Úřadu pro civilní letectví.
Na valné hromadě společnosti to konstatoval předseda představenstva Ivan Kosatík (ODS).
V uplynulých dvou letech se investice do bochořského letiště
přiblížily částce 150 miliónů korun. Za tyto peníze byla opravena
především vzletová a přistávací
dráha a tři desítky dalších objektů. Kromě státu se na investicích
finančně podílel také Olomoucký
kraj částkou 20 miliónů korun,
Statutární město Přerov 10 milió-

ny a Zlínský kraj 7 milióny. Právě
oba kraje a přerovská samospráva jsou akcionáři společnosti.
Olomoucký kraj navíc provádí
výkupy pozemků v lokalitě,
do nichž bylo dosud vloženo na
10 miliónů korun.
Olomoucký kraj počítá s dalšími
investicemi do rozvoje letiště. Hodlá při nich využít evropských do-

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje nově vede Karel
Kolářík, který nahradil Jiřího Horáčka. Koláříka včera v Olomouci
slavnostně ustanovil do funkce
Miroslav Štěpán, generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky. Úkolem nového šéfa krajských hasičů bude
především zvládnout aktuální
problémy vyvolané ekonomickou
krizí a pokračovat v propojování
center tísňového volání složek integrovaného záchranného systému. Plukovník Karel Kolářík se
narodil v roce 1966 v Prostějově,
u hasičů působí již dvacet let.
Aktivně se podílel na likvidaci
následků řady mimořádných
událostí včetně povodní v letech
1997, 2006 a 2009 a tornáda
v Litovli v roce 2004.
| RM

Kraj má novou obec

V polovině ledna proběhla v Olomouci valná hromada Regionálního letiště
Přerov. Na snímku je ředitel letiště Petr Polášek (vlevo) a předseda
Foto | Ivo Heger
představenstva Ivan Kosatík.

tačních titulů včetně Regionálního operačního programu Střední

Morava rozdělujícího peníze pro
Olomoucký a Zlínský kraj. | RM

Novou obcí Olomouckého kraje
je od 1. ledna 2010 Petrov nad
Desnou. Obec vznikla oddělením
od Sobotína na Šumpersku.
V minulých dnech proběhly
v Petrově nad Desnou volby,
z nichž vzejde první vedení obce.
Do doby ustavujícího zasedání
zastupitelstva se o obec stará
správce jmenovaný ministrem
vnitra. Vznikem Petrova nad Desnou se počet obcí Olomouckého
kraje zvýšil na 399.
| RM
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Krajský projekt
skončil bronzový
Praha • Projekt Olomouckého
kraje „E-bezpečí“ realizovaný
Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci získal třetí místo v národním kole
soutěže Evropské ceny prevence kriminality 2009. Předání cen
proběhlo v závěru loňského
roku v budově ministerstva
vnitra. Předávání cen se zúčastnil první náměstek ministra vnitra plk. Jiří Komorous a ředitelka
odboru prevence kriminality
Jitka Gjuričová.
Evropská cena prevence kriminality umožňuje sdílení a výměnu dobré praxe na poli prevence kriminality v rámci EU. Každoročně ji vyhlašuje Evropská síť
prevence kriminality (European
Crime Prevention Network –
EUCPN) s cílem ocenit nejlepší
evropský projekt v oblasti prevence kriminality. Soutěžním tématem na rok 2009 se stala
„Prevence kriminality a viktimizace mezi dětmi a mladistvými.
Současné a budoucí výzvy
škola, kyberprostor a rekrutování do kriminálních skupin“.
Preventivní, výzkumný a intervenční projekt „E-bezpečí“
(www.e-bezpeci.cz je založen
na široké spolupráci se školami
z celé České republiky. Jeho
úkolem je informovat učitele,
děti a také rodiče o nebezpečích spojených s elektronickými
technologiemi jako např. kyberšikana, kyberstalking, cyber
grooming, hoaxing a spaming
a další. V rámci projektu funguje internetový portál, probíhá
i výzkumná činnost, která zkoumá danou problematiku přímo
na školách. Projekt má pomoci
vytvořit pravidla, která by
omezovala zneužívání internetu a mobilních technologií,
a díky včasné informovanosti
uživatelů snižovala riziko spojené s těmito jevy.
| RM

Přerovu slouží
rekonstruované nádraží
Významný dopravní uzel Olomouckého kraje se může od prosince pyšnit
rekonstruovaným autobusovým nádražím
Radnice v Přerově na něm nechala vybudovat nová zastřešená
nástupiště, čekárny a informační
centrum. Investiční akci za 150
miliónů korun podpořila Evropská unie z Regionálního operačního programu Střední Morava
částkou 100 miliónů korun.
Obnovené nádraží slavnostně
otevřel hejtman Olomouckého
kraje Martin Tesařík (ČSSD)
společně s primátorem statutárního města Přerova Jiřím Lajtochem (ČSSD) a jeho náměstkem
Josefem Kulíškem (ODS). „Přerov je klíčovým uzlem Olomouckého kraje integrujícím různé
druhy dopravy. Věřím, že investice do rekonstrukce autobusové-

Jednotlivá nástupiště přerovského nádraží jsou nyní zastřešená.
Foto| Petr Vejbor

Handicapovaní budou
soutěžit ve zpěvu
Olomouc • V závěru loňského
roku schválila Rada Olomouckého kraje vyhlášení hudební
soutěže pro osoby se zdravotním
postižením na principu „Superstar“ a „X-factor“ – „Každý může
být hvězdou“. Iniciátorem prvního ročníku celostátní akce je
Olomoucký kraj. Soutěž bude
realizována ve dvou kolech. První
kolo, kvalifikace z jednotlivých
krajů, proběhne v měsících duben až říjen roku 2010. Druhé
kolo, celorepublikové finále pod
záštitou hejtmana Olomouckého
kraje, je plánováno na polovinu
měsíce listopadu roku 2010.
„Cílem této akce je podpořit
uměleckou, tvůrčí a zájmovou
činnost osob se zdravotním postižením,“ konstatovala náměstkyně hejtmana Yvona Kubjátová
(ČSSD). V rámci této aktivity
bude Olomoucký kraj podporo-

vat komunikaci mezi lidmi se
zdravotním postižením a jejich
přirozeným sociálním prostředím a vyrovnáním příležitostí
předcházet sociálnímu vyloučení
těchto osob. Cílovou skupinou
účinkujících pro zařazení do soutěže jsou uživatelé z ambulantních či pobytových zařízení sociálních služeb, jejichž zřizovatelem jsou kraje.
Součástí realizované hudební soutěže budou i doprovodné akce,
například odborné konference
a ukázky přímé práce s uživateli.
V průběhu soutěže budou k dispozici i prodejní výstavy výrobků
a předmětů vyrobených uživateli.
Hudební soutěž bude rozdělena
do několika kategorií dle věku
účinkujících: kategorie do 16 let
a kategorie od 16 let, v jejichž
rámci se bude soutěžit v části:
zpěvák, zpěvačka, kapela. | RM

Neziskovky vede staronový předseda
Kraj zachová
program na obnovu
venkova
Olomoucký kraj • Program
obnovy venkova Olomouckého
kraje bude i letos podporovat
rozvoj menších obcí v regionu.
Krajští zastupitelé na něj vyčlenili v rozpočtu na rok 2010
částku 40,5 miliónu korun.
Z programu bude možné financovat budování a obnovu infrastruktury obcí (budovy obecních úřadů, škol, komunikace,
veřejná prostranství, osvětlení,
mobiliář), vybavení pro společenské akce a spolkovou činnost a zpracování územně
plánovací dokumentace.
Kraj bude žádosti obcí přijímat
do 26. února 2010, zastupitelstvo pak o příspěvcích rozhodne v dubnu.
V podmínkách programu se letos změnil způsob přijímání žádostí. Žadatelé je budou posílat
poštou na adresu Krajského
úřadu Olomouckého kraje, případně je předají osobně na podatelnu Krajského úřadu. | RM

ho nádraží významně zvýší komfort cestujících,“ uvedl hejtman
Tesařík.
Investiční akce začala v dubnu
2009 a původně měla trvat až
do dubna 2010. Dodavatelům se
však podařilo termín zkrátit
a hotovou stavbu předat již
v prosinci loňského roku. Tento
postup umožnilo především
příznivé počasí.
Investice v této lokalitě by mohly
v následujících letech pokračovat. Prostor mezi autobusovým
a vlakovým nádražím by bylo
možné využít ke stavbě nákupního a společenského centra doprovázené vznikem novým parkovacích míst.
| RM

Výtěžek z renovace tonerů

POMŮŽE
MENTÁLNĚ POSTIŽENÝM
Skalička • Příspěvková organizace Olomouckého kraje Domov
Větrný mlýn Skalička získá výtěžek z renovace tonerů, které
byly od dubna do října v Olomouckém kraji nasbírány v rámci
projektu SBÍREJ-TONER.CZ. Domov dostane 8 827 korun.
„Celý ekologicko-charitativní projekt vnímám velice kladně,
protože pro nás je každá koruna, kterou získáme navíc, dobrá.
Budeme teprve jednat o tom, za co výtěžek utratíme, každopádně
ho využijeme ve prospěch našich klientek. Buď jako příspěvek na
rekreační pobyt klientek nebo na pořádané společensko-sportovní
setkání,“ konstatoval Antonín Němec, ředitel Domova Větrný
mlýn Skalička. Dodejme, že tento domov poskytuje služby osobám
s mentálním postižením v kombinaci s jiným postižením
tělesným nebo smyslovým.
Princip projektu spočíval v tom, že se firmy a nejrůznější instituce
na stránkách www.sbirej-toner.cz mohly zaregistrovat, poté
zdarma dostaly sběrné boxy, do kterých postupně dávaly vypotřebované tonery z tiskáren. Po naplnění boxů byl zajištěn jejich
odvoz do vykupující firmy, kde následovalo třídění a renovace
tonerů. Šlo o celostátní projekt, v každém kraji byla vybrána jedna
organizace, která dostává výtěžek z výkupů v kraji, v němž sídlí.
Dne 1. listopadu začal nový sběrný rok. Pokud se do něj firmy nebo
jiné subjekty – například městské úřady, ale i školy, knihovny
a podobně – chtějí zapojit a pomoci tak nejen ekologii, ale i mentálně postiženým, mohou se zaregistrovat na stránkách www.sbirejtoner.cz nebo zavolat na bezplatnou linku 800 130 100.
| RM

Olomouc • Předsedou Unie neziskových organizací Olomouckého
kraje bude i nadále Marek Podlaha. Rozhodli o tom účastníci lednového sněmu, který se konal v Olomouci. Sněmu se zúčastnili i představitelé Parlamentu ČR v čele s předsedou poslanecké sněmovny
Miloslavem Vlčkem (ČSSD) a zástupci Olomouckého kraje vedení
hejtmanem Martinem Tesaříkem (ČSSD).

Nové policejní
ředitelství
vede Jaroslav
Skříčil
Od počátku letošního roku působí v Olomouci nové krajské
policejní ředitelství. Jeho ředitelem je Jaroslav Skříčil, který vedl
v letech 1993 až 2007 okresní
ředitelství policie v Olomouci,
v roce 2007 se stal zástupcem
ředitele Správy Severomoravského kraje a o rok později jejím
ředitelem. Tuto pozici zastával
do konce roku 2009.
Ředitelství bude sídlit v budově
bývalého okresního úřadu, objekt však ještě musí projít úpravami. Jednotlivé útvary působí
zatím v různých policejních objektech v Olomouci a Přerově.
Ředitelství je však již plně
funkční. „Funguje tak, jak by
mělo, byť se musíme popasovat
se stísněnými podmínkami. Nevidím v tom žádný problém,”
poznamenal ředitel Skříčil. Policie v Olomouckém kraji má mít
1908 policistů a zhruba 400 občanských pracovníků. V souvislosti s novým organizačním
uspořádáním tu má přibýt proti
stavu v roce 2009 celkem
120 policistů a okolo osmi desítek občanských pracovníků.
V současné době jsou stavy
policie v regionu na zhruba
90 procentech plánovaných
čísel, plný stav by měla mít
do konce prvního pololetí.
Zásadní přínos nové organizační struktury policie, která kopíruje kraje podle státní správy,
bude patrný zejména při vzniku krizových situací, jakými byly
například loňské ničivé povodně, nebo při bezpečnostních
opatřeních, kdy bude možno
nasadit speciální útvary. Ty až
dosud v Olomouckém kraji
nebyly.
| RM

Obce nemusejí
platit za rozhlas
Olomouc • Olomoucký kraj
i v letošním roce uhradí poplatky za vysílání hudby v obecních
rozhlasech. Rozhodla o tom Rada Olomouckého kraje, která
na tyto účel vyčlenila 512 tisíc
korun. Souhrnné zaplacení poplatků, které by jinak musely
hradit obce samostatně, vyjde
výrazně levněji. Olomoucký kraj
tímto způsobem podporuje obce již od roku 2001. Partnerem
je mu OSA – Ochranný svaz
autorský.
| RM

ROZHOVOR MĚSÍCE | PAVEL HORÁK, náměstek hejtmana Olomouckého kraje

V protikrizových opatřeních budeme
pokračovat také v letošním roce

Olomoucký kraj spustil
v červenci loňského roku
svůj plán na zmírnění dopadů hospodářské krize.
O jeho úspěšnosti i záměrech kraje pro rok 2010
jsme hovořili s náměstkem
hejtmana Pavlem Horákem
(KDU-ČSL), který má tuto
agendu na starosti.

Plán Olomouckého kraje
za zmírnění dopadů hospodářské krize tvoří několik
samostatných programů.
Můžete je blíže popsat?
Naším hlavním cílem bylo udržení zaměstnanosti. Při rozhodování o oblastech podpory zvítězila
myšlenka finančně podpořit zateplování objektů určených k bydlení, čímž jsme navázali na státní
program Zelená úsporám. První
část opatření proti krizi proto
umožňuje vlastníkům bytových
domů získat podporu na výměnu
oken a dveří, zateplení fasád
a další úpravy zaměřené na úsporu energií nutných k vytápění.
Druhým opatřením se pak staly

finanční příspěvky kraje na zvyšování kvalifikace pracovníků, například na periodické zkoušky
svářečů. Ty by měly podnikatelům usnadnit vzdělávání zaměstnanců, pro které například v současné době není dost práce. Naším cílem bylo zvýšit pravděpodobnost, že se je firma rozhodně
nepropustit, ale na časově omezenou dobu jim nabídne možnost
vzdělávat se ve svém oboru.
Třetím opatřením, které jsme do
programu zařadili dodatečně, je
finanční podpora zaměstnávání
absolventů vysokých škol bez
praxe pro zaměstnavatele. K tomuto kroku nás vedla situace na
trhu práce, kde roste počet dlou-

hodobě nezaměstnaných čerstvých absolventů vysokých škol.
Rovněž chceme tímto způsobem
čelit takzvanému odlivu mozků.
Ve kterém ze zmiňovaných
opatření bylo vyčerpáno
nejvíce peněz?
Byl to bezesporu program podpory zateplování. Rozjížděl se
pomalu, protože počítal s proplácením podpory až po ukončení projektů. V prvních měsících jsme proto vyřizovali pouze
jednotlivé žádosti. Po skončení
stavební sezóny jsme pak například během listopadu přijali
padesát sedm žádostí. Celkem
bylo dosud v programu vyplace-

no na jeden a půl miliónu korun, přičemž toto opatření zůstává v platnosti i pro letošní rok.
Čekají žadatele o některou
formu podpory z krajského
protikrizového plánu
v letošním roce změny?
Olomoucký kraj činil drobné
změny již v průběhu loňského
roku, žádná z nich však neznamenala zpřísnění podmínek pro
přijímání žádostí, Naopak jsme
se spíše snažili rozšířit možný
účel použití, případně rozšířit
počet potenciálních příjemců
podpory. Všechny podrobnosti
jsou případným zájemcům
k dispozici na našem webu. | OK
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Železnici čeká modernizace
České dráhy budou investovat nejen vlastní peníze, ale i prostředky z evropských fondů

Tři králové navštívili
hejtmana, ten podpořil
jejich sbírku
Návštěvu tří králů přijal ve středu 6. ledna ve své pracovně hejtman Olomouckého kraje Martin
Tesařík. Tři králové vyslaní do
sídla kraje Arcidiecézní charitou
Olomouc od něj získali symbolický šek na pět tisíc korun, kterými Martin Tesařík podpořil
sbírku pro potřebné. Všichni
společně pak hovořili o důležitosti tradic a samotné tříkrálové
sbírce, která v olomoucké arcidiecézi probíhá již pojedenácté.

Tématem publikace
je volný čas
dětí a mládeže
Olomoucký kraj již potřetí vydal
rozšířené znění publikace nazvané Děti, mládež a volný čas
v Olomouckém kraji. Reagoval
tak na stále palčivější potřebu
zkvalitňování nabídek v uvedené
oblasti, protože právě tato je
často tou nejlepší prevencí proti
pozdějšímu výskytu společensky
nežádoucích či patologických jevů u žáků či studentů. Brožura
shrnuje širokou nabídku volnočasových aktivit nabízených nejen středisky volného času, ale
i nestátními neziskovými organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží a informačními centry pro
mládeže. Určena je jak odborné,
tak i laické veřejnosti.

Olomoucký kraj • Celkem 430 miliónů korun hodlají v příštích deseti letech investovat do nákupu a modernizace vlaků
využívaných v Olomouckém kraji České dráhy. Kromě těchto finančních prostředků přispějí k obnově vozového parku také
peníze z Regionálního operačního programu Střední Morava. Díky nim se cestující na trase Olomouc – Prostějov – Nezamyslice
a Zábřeh – Šumperk dočkají nových nízkopodlažních elektrických jednotek. Umožní to desetiletý smluvní vztah mezi Českými
drahami a Olomouckým krajem. „Cestující se tak již brzy budou moci seznámit s reálnými výhodami našeho rozhodnutí
prodloužit smlouvu s Českými drahami. V rámci našich možností uděláme také vše proto, aby nádraží v Olomouckém kraji byla
pro cestující bezpečná a se standardem 21. století," uvedl náměstek hejtmana Alois Mačák (ČSSD).
Podle ředitele Krajského centra
osobní dopravy Olomouc akciové společnosti České dráhy Petra
Holánka bude již letos na tratích
v kraji nasazeno několik modernizovaných motorových jednotek známých pod názvem Regionova. Ty jsou připravovány v závodě Pars Nova v Šumperku. Na
dálkové trati Olomouc – Břeclav

– Brno budou nasazeny také obnovené vozy 1. i 2. třídy zařazené
v ucelených soupravách.
Cestující na železnici mohou počítat s pokračováním rekonstrukce hlavního vchodu hlavního
nádraží v Olomouci, výměnou
oken, dlažby ve vestibulu a rekonstrukce komerčních prostor
za celkem 18 miliónů korun.

Olomouc • Finanční prémie, pronájmy kanceláří a věcné ceny. To vše mohou vyhrát účastníci nové soutěže, kteří přijdou se
zajímavým podnikatelským záměrem. Klání pořádá Vědeckotechnický park (VTP) olomoucké Univerzity Palackého (UP).
Do soutěže nazvané Podnikavá hlava se mohou přihlásit nejen jednotlivci starší 18 let, ale i celé soutěžní týmy, v nichž je
zastoupen alespoň jeden dospělý.
„Díky nové soutěži chceme pomoci na svět novým podnikatelským záměrům, které by jinak
zůstaly pouze v hlavách jejich
tvůrců. Zároveň hodláme propagovat naše služby, kterými podporujeme aktivity mladých lidí
a začínajících podnikatelů,“
uvedl ředitel VTP UP Jiří Herinek. S vlastními a dosud nerealizovanými podnikatelskými záměry se mohou zájemci hlásit až
do 20. dubna letošního roku.
„Na konci dubna pak odborná
porota vybere ze všech přihlášených deset nejlepších příspěvků,
které postoupí do květnového

finále. V něm o konečném pořadí
rozhodnou opět odborníci na základě veřejné prezentace záměrů
finalistů,“ přiblížil Herinek. Vítězný podnikatelský záměr získá
finanční odměnu 30 tisíc korun,
pronájem kanceláře v Podnikatelském inkubátoru VTP UP na
jeden rok zdarma a věcné ceny.
Na dalších devět finalistů čekají
rovněž finanční odměny, věcné
ceny a bezplatné pronájmy tzv.
virtuálních kanceláří v podnikatelském inkubátoru.
Bližší informace, přihlášky a podrobné podmínky soutěže jsou
pro zájemce k dispozici na in-

Olomouc • V únoru se uskuteční pátá Konference samospráv
Olomouckého kraje určená starostkám a starostům všech obcí
v regionu. Tématem akce, která proběhne 9. února v Regionálním
centru v Olomouci, budou dotace z krajského rozpočtu pro rok
2010 a aktuální výzvy v Regionálním operačním programu
Střední Morava. Dále se bude hovořit o investičních akcích kraje
v letošním roce, přípravách na mimořádné situace a novinkách
v cestovním ruchu. Akci pořádá Olomoucký kraj.

Hejtman ocenil práci
krajských hasičů
Hejtman Martin Tesařík (ČSSD)
v minulých dnech připjal na prapor Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje stuhu
jako výraz uznání a poděkování
za pomoc při loňských povodních. „Složky integrovaného
záchranného systému fungovaly
perfektně, navíc role hasičů byla
nenahraditelná,“ uvedl hejtman
při slavnostním aktu. Takzvané
bleskové povodně zasáhly dva
regiony Olomouckého kraje v posledních červnových dnech roku
2009. Nejprve postihly devět obcí na Hranicku, poté také dvacet
obcí na Jesenicku.
| RM

a v Šumperku 3 milióny korun.
Olomoucký kraj a České dráhy
v únoru zahájí přípravy nového
jízdního řádu, který začne platit
12. prosince letošního roku. Kraj
i dopravce hodlají do celého procesu tradičně zapojit obce i další
partnery s cílem vyhovět jejich
případným připomínkám a podnětům.
| DP

Nová soutěž odmění autory nejlepších
podnikatelských záměrů

STAROSTOVÉ SE SEJDOU NA PÁTÉ KONFERENCI

Publikace byla vydána v nákladu
tisíc výtisků, za které kraj zaplatil
necelých 90 tisíc korun. Eventuální zájemci si mohou tuto
publikaci vyzvednout na Odboru
školství mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Olomouckého
kraje.
| OK

„Usilujeme o zachování městského informačního centra ve stávajících prostorách a jednáme proto se statutárním městem Olomoucí o další spolupráci,“ uvedl
Petr Holánek. V Jeseníku bude
s náklady 19 miliónů korun dokončena rekonstrukce výpravní
budovy. Investice v Přerově dosáhnou částky 8 miliónů korun

ternetových stránkách
www.podnikavahlava.cz.
Organizátoři připravili pro soutěžící ve spolupráci s partnery
i dvě speciální kategorie. První je
určena podnikatelských záměrům, které se budou zabývat
programováním nebo využitím
mobilních aplikací. Vítěz získá
telefon v hodnotě 10 tisíc korun.
„Druhou kategorii jsme vyhlásili
ve spolupráci s Olomouckým

krajem. Jmenuje se „Podnikatel
v sukních“ a je zaměřena na projekty, v nichž jsou cílovou skupinou ženy nebo jsou vytvořeny
budoucí podnikatelkou,“ popsala spoluorganizátorka soutěže
Silvie Polánková z VTP UP.
Výherce zvláštní kategorie Podnikatel v sukních obdrží podle
jejích slov od zástupce Olomouckého kraje finanční odměnu
ve výši 10 tisíc korun.

Podnikatelé z Ruska chtějí spolupracovat
V závěru loňského roku navštívili
Olomoucký kraj zástupci partnerského regionu Olomouckého kraje – Kostromské oblasti. Delegace
byla tentokrát zaměřena do podnikatelské sféry – do Olomouce
přijel předseda Obchodní a průmyslové komory Kostromské oblasti Valentin Orlov a další dva

podnikatelé. Olomoucký kraj
a krajská hospodářská komora
pro ně připravily setkání se zástupci českých firem, s nimiž
podnikatelé vedli konkrétní obchodní jednání. Se zahraničními
partnery se za Olomoucký kraj
setkal náměstek hejtmana Pavel
Horák (KDU-ČSL).
| RM

Prošková, Angyalossy, Svatoň a Heger
Olomoucký kraj • Mezi tiskovými mluvčími v Olomouckém kraji si občané nejvíce cení práce
Lenky Proškové reprezentující Městskou policii Olomouc. Novináři si pochvalují především
spolupráci s mluvčím Vrchního soudu Petrem Angyalossym, Miloslavem Svatoněm zastupujícím šumperskou Policii ČR a Ivo Hegerem z Olomouckého kraje. Vyplývá to z výsledků pilotního ročníku ankety Mluvčí roku Olomouckého kraje.
Odborníci z řad novinářů jednoho vítěze nevybrali a na prvním
místě se tak díky shodnému
počtu hlasů umístili Petr Angyalossy, Miloslav Svatoň a Ivo Heger. Například práci Petra Angyalossyho zhodnotil jeden
z novinářů následujícími slovy:
„U mého kandidáta si cením
především odbornosti, preciznosti a ochoty poskytnout informace třeba i večer či o víkendu –
i když se to vzhledem k charakteru jeho práce snad ani nepředpokládá.“
Anketa Mluvčí roku 2008 Olomouckého kraje proběhla pod
záštitou hejtmana Martina Te-

Olomouc • Zdravotnické záchranné služby Olomouckého,
Zlínského a Jihomoravského
kraje si chtějí pomáhat při výjezdech k pacientům v odlehlých oblastech jednotlivých regionů. Rada Olomouckého kraje podporuje uzavření příslušných smluv mezi záchrannými
službami, které jí navrhl 1. náměstek hejtmana Michael
Fischer (ČSSD). „Mezikrajská
spolupráce je výhodnější než
budování vlastních výjezdových
stanovišť v některých lokalitách,“ konstatoval Michael
Fischer. Náměstka hejtmana
Fischera nyní čekají jednání se
zdravotními pojišťovnami, aby
jimi bylo takové poskytování péče záchrannou službou ze sousedního kraje hrazeno.
| RM

Kraj bude podporovat
výstavbu cyklostezek
Olomoucký kraj je připraven investovat do výstavby cyklostezek v roce 2010 částku 6 miliónů korun. S touto sumou počítá rozpočet schválený 11. prosince krajským zastupitelstvem. Příjemci budou moci být
obce, které se rozhodnou vybudovat novou nebo opravit již
existující cyklostezku. Příspěvek kraje může dosáhnout až
50 procent nákladů. Olomoucký kraj bude přijímat žádosti
o dotaci do 26. února 2010.
V dubnu by projekty vybrané
Komisí pro dopravu Rady Olomouckého kraje mělo schválit
krajské zastupitelstvo. Kraj
finančně podporuje budování
cyklostezek od roku 2004. Cílem je především zvýšit bezpečnost cyklistické dopravy.

Zastoupení v Bruselu
čekají změny

Mluvčí roku v Olomouckém kraji

Anketa mluvčí roku 2008 Olomouckého kraje proběhla na internetu. Občané v ní vybírali
nejoblíbenějšího mluvčího instituce či firmy v kraji. Pořadatelé
ankety z občanského sdružení
Eufour se rovněž obrátili na novináře z regionálních médií s cílem
získat od nich názor na spolupráci s jednotlivými pracovníky,
kteří mají na starosti kontakty
s médii.
Hlasování veřejnosti přineslo jedinou vítězku – Lenku Proškovou
z olomoucké městské policie, následovanou zástupcem Armády
ČR Milanem Kouřilem a Martou
Hanzlovou z Policie ČR.

Zdravotníci budou
spolupracovat

saříka. Jejím cílem bylo propagovat práci tiskových mluvčích
a dalších pracovníků zabývajících se stykem s médii, podpořit
jejich dobrou spolupráci se zástupci sdělovacích prostředků
a prostřednictvím pozitivních
příkladů přispět k další profesionalizaci tohoto oboru. Do ankety bylo nominováno na pět
desítek mluvčích. Do hlasování
se zapojilo přes šest set zájemců
z řad veřejnosti a takřka tři desítky zástupců médií.
Pořadatelé ankety vylosovali
z řad hlasujících rovněž výherce
značkového notebooku. Počítač
získá Pavlína Prečanová. | MG

Hlasování veřejnosti:
1 Lenka Prošková, Městská
policie Olomouc
2 Milan Kouřil, Armáda ČR
3 Marta Hanzlová, Policie ČR
4 Petr Angyalossy, Vrchní soud
v Olomouci
5 Hana Labská, ZOO Olomouc
6 Radim Karlach, Knihovna
města Olomouce
7 Tomáš Kocych, Olomoucký kraj
8 Pavla Bergmannová, Moravské
divadlo Olomouc
9 Ivan Rašťák, statutární město
Olomouc
10 Jitka Dolejšová, Policie ČR
Hlasování odborníků:
1 Petr Angyalossy, Vrchní soud
v Olomouci
1 Ivo Heger, Olomoucký kraj
1 Miroslav Svatoň, Policie ČR
4 Egon Havrlant, Fakultní
nemocnice Olomouc
5 Jana Gáborová, Město Prostějov
5 Marek Juráň, Město Uničov
5 Hana Labská, ZOO Olomouc

Olomouc • Olomoucký kraj
připravuje změny v komunikaci
s orgány Evropské unie v Bruselu. Dosavadní způsob řízení
pracovníky krajského úřadu by
měla nahradit velkoryseji pojatá
spolupráce kraje, obcí s rozšířenou působností a profesních
komor. Představitelé zastoupení budou buď zaměstnanci krajského úřadu, nebo pracovníci
nově vzniklého subjektu.
„Chceme dát našemu zastoupení novou dynamiku, budeme
se orientovat především na získávání dotací,“ uvedl hejtman
Tesařík (ČSSD).
Hejtman již celou věc neformálně prodiskutoval s vedením statutárního města Olomouce. Primátor Martin Novotný (ODS)
vidí přínos především v možnosti získat v Bruselu přímou
podporu pro některé projekty,
které není možné financovat
z takzvaných operačních programů. „Příkladem by mohlo být
přemístění depa Dopravního
podniku města Olomouce, které vzhledem k rozsahu nebude
možné zaplatit například z regionálního operačního programu,“ uvedl primátor Novotný.
Diskuse o zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu byla jedním
z bodů společné pracovní snídaně krajské rady a Rady města
Olomouce, která se uskutečnila
18. ledna. K dalším tématům
patřila například integrace dopravy, rozvoj silniční sítě, sociální věci a kultura.
| RM
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Město Jeseník oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa:

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ STAROSTY
Městského úřadu Jeseník
Předpoklady pro podání přihlášky:
• státní občanství České republiky, u cizích státních
příslušníků trvalý pobyt v ČR
• věk minimálně 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• občanská a morální bezúhonnost
• ovládání jednacího jazyka
Požadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně
v ekonomickém směru
• znalost obecných právních předpisů (zákon o obcích,
správní řád apod.)
• aktivní znalost anglického nebo německého jazyka slovem
i písmem
• velmi dobré komunikační schopnosti
• samostatnost a spolehlivost
• zdravotní způsobilost
Výhoda:
• praxe ve veřejné zprávě

• řidičský průkaz skupiny B
• zkušenosti s řízením projektů
• znalost druhého cizího jazyka
Požadované doklady:
• přihláška do výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb.,
v platném znění
• strukturovaný profesní životopis
• výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• splnění předpokladů stanovených zvláštním zákonem
(lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., v platném
znění
• osvědčení o jazykové zkoušce, pokud je uchazeč držitelem
Informace o pracovním místě:
• 10. platová třída
• místo výkonu práce: Město Jeseník, Městský úřad Jeseník
• plný pracovní úvazek
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• předpokládaný termín nástupu. od 1. 3. 2010

Kontaktní osoba: Kristýna Michálková, personalistka MěÚ Jeseník, tel: 584 498 440, e-mail: kristyna.michalkova@mujes.cz
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 6. 2. 2010 poštou na adresu: Město Jeseník, Masarykovo
nám. č. 1/167, 790 01 nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Jeseník.
Obálka musí být označena slovy: „NEOTVÍRAT – Výběrové řízení na vedoucího Oddělení starosty Městského úřadu Jeseník”.
Město Jeseník si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. Doklady poskytnuté k výběrovému řízení nevybraných
uchazečů budou po jeho ukončení neprodleně skartovány v souladu s právními předpisy.

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE
ODPRODAT NEMOVITÝ MAJETEK
RADA OLOMOUCKÉHO KRAJE v souladu s ustanovením § 18 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr Olomouckého kraje odprodat tento nemovitý majetek
Olomouckého kraje:
budovu bydlení, Pavlovičky, č.p. 17 na pozemku st. 27 a pozemku parc. č. st. 27 zast. pl. o výměře 731 m2,
v k.ú. Pavlovičky, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Základní školy prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11, za minimální kupní cenu ve výši
1 119 460,- 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. V případě, že příjem z prodeje předmětných nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitostí navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitosti v k.ú. Pavlovičky, obec Olomouc
prosím zašlete nebo osobně doručte v termínu od 22. 12. 2009 do 22. 2. 2010 do 15.00 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
Pavlovičky”. 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.
Nabídky, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají do 22. 2. 2010 do 15:00 hod.
na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový a právní, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 22. 12. 2009 do 22. 2. 2010
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitosti v k.ú. Pavlovičky naleznete také na webových stránkách
Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz (úřední deska, nakládání s nemovitým majetkem).

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE
ODPRODAT NEMOVITÝ MAJETEK
RADA OLOMOUCKÉHO KRAJE v souladu s ustanovením § 18 odst. 1) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr Olomouckého kraje odprodat tento nemovitý majetek Olomouckého kraje:
budovu č.p. 1281, Šumperk, rodinný dům, na pozemku parc. č. st. 1287 zast. pl., pozemek parc. č. st. 1287 zast. pl.
o výměře 253 m2 a část pozemku parc. č. 1239/40 zahrada o výměře 367 m2, dle geometrického plánu č. 5441 –
551/2008 ze dne 21. 7. 2008 pozemek parc. č. 1239/65 zahrada o výměře 367 m2, vše v k.ú. a obci Šumperk se
všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s venkovními úpravami a porosty, vše z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Gymnázia, Šumperk, Masarykovo náměstí 8, za minimální kupní cenu ve výši 5 000 000,- Kč,
když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 7 098,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje předmětných nemovitostí bude podléhat dani
z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitostí navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí v k.ú. a obci Šumperk prosím
zašlete nebo osobně doručte v termínu od 22. 12. 2009 do 22. 2. 2010 do 15.00 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
Šumperk”. 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.
Nabídky, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají do 22. 2. 2010 do 15:00 hod.
na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový a právní, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 22. 12. 2009 do 22. 2. 2010
Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitosti v k.ú. Šumperk naleznete také na webových stránkách
Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz (úřední deska, nakládání s nemovitým majetkem).
* 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.

Jste v bludném kruhu splátek?
Nevíte jak dál?
Pomůžeme Vám!

ODDLUŽENÍ
Bez ručitele i bez zástavy majetku.
Není nutné prokázat příjem.

Bezplatné poradenství – volejte: 777 701 129
Přijmeme spolupracovníky
Nejde o půjčku, ale o řešení!
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K U LT U R A
Do Antarktidy
cestou i necestou
Olomouc • Od 4. února 2010
připravilo olomoucké Vlastivědné muzeum výstavu, na níž prezentuje své fotografie z expedic
do Antarktidy Václav Pavel, vědecký pracovník Ornitologické
laboratoře Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a současně
ředitel Městského muzea v Novém Městě nad Metují. Autor se
specializuje na ornitologický výzkum v horských a polárních oblastech a zúčastnil se již šesti expedic do arktických oblastí Skandinávie a Ruska, poslední dvě
výpravy pak směřovaly do Antarktidy, na českou základnu
G. F. Mendela na ostrově Jamese Rosse ve Weddelově moři.
Výstava Do Antarktidy cestou i
necestou s podtitulem Ptákařův
průvodce po Antarktidě představí odborné i laické veřejnosti
na šest desítek fotografií, které
vznikly během těchto expedic
mimo jiné i díky možnosti navštívit kromě české základny také atraktivní prostředí subantarktických ostrovů a Antarktického poloostrova. Velkoformátové snímky zachycují unikátní
živou i neživou přírodu tohoto
světadílu a současně dokumentují život českých vědců v tomto
nehostinném koutě světa.
Výstava je otevřena od středy
do neděle od 10 do 17 hodin,
a to až do 14. března 2010. | RM

Astronomka
přiblíží zatmění
v Číně
Prostějov • Ve čtvrtek 25. února v 18 hodin začne v Lidové
hvězdárně v Prostějově přednáška Lenky Soumarové Do Číny
za nejdelším úplným zatměním
Slunce 21. století. Lenka Soumarová pracuje na Štefánikově
hvězdárně v Praze. Vystudovala
obor astronomie a astrofyzika na
Matematicko-fyzikální fakultě
Univerzity Karlovy a od roku
1991 je odbornou pracovnicí
Hvězdárny a planetária hlavního
města Prahy. Je členkou skupiny
pro astronomii a astrofyziku Aldebaran, která se zabývá popularizací nových poznatků ze zmíněných oborů a je členkou České
astronomické společnosti. |RM

ZVEME VÁS

Kraj i letos podpoří kulturní akce
Pořadatelé poprvé znají výši dotací s přestihem
Olomouc • Olomoucký kraj letos poskytne organizátorům nejvýznamnějších kulturních akcí v regionu více než šest miliónů
korun. Dotace pro konkrétní projekty schválilo krajské zastupitelstvo.
Kraj vůbec poprvé stanovil výši
dotací vybraným akcím již při
schvalování rozpočtu. V předcházejících letech pořadatelé festivalů žádali o finanční podporu
z Významných projektů Olomouckého kraje, případně z dalších dotačních titulů, až v průběhu roku. „Rada kraje a poté i krajské zastupitelstvo se přiklonily
k názoru naší komise pro kulturu
a památkovou péči. Toto rozhodnutí výrazně usnadní pozici pořadatelů, kteří již nyní vědí, s jakou
finanční pomocí mohou počítat,“
konstatoval náměstek hejtmana
Radovan Rašťák (ČSSD).
Devět z deseti vybraných akcí,
které mohou počítat s podporou
kraje, má dlouho tradici a probíhá již řadu let. Desátým podpořeným projektem se stanou koncerty k významným dnům České
republiky. Kraj tak naváže na
loňskou sérii koncertů Moravské
filharmonie Olomouc, jejichž us-

S významnou podporou může letos znovu počítat festival Divadelní Flora.

Největší část finanční podpory
získá festival Divadelní Flora
Olomouc, pro kterou kraj vyčlenil 1,5 miliónu korun. Academia
film Olomouc může počítat se
sumou 1,1 miliónu korun a Podzimní festival duchovní hudby
s dotací 800 tisíc korun. Kraj
dále podpoří Blues Alive Šumperk, Dvořákovu Olomouc, Mezinárodní varhanní festival Olomouc, Československý jazzový
festival Přerov, Mezinárodní
hudební festival Karla Ditterse
z Dittersdorfu a Wolkerův Prostějov.
| DP

Foto |archiv pořadatelů festivalu

pořádání v Prostějově, Přerově,
Šumperku a Olomouci při příležitosti 20. výročí Sametové revoluce financoval. „Tyto akce byly
velmi dobře přijaty občany řady
měst Olomouckého kraje, proto
jsme se rozhodli v něčem podobném pokračovat,“ uvedl hejtman Martin Tesařík.

Akce
Blues Alive Šumperk
Mezinárodní hudební festival „Dvořákova Olomouc“
Divadelní Flora Olomouc
Academia film Olomouc
Mezinárodní varhanní festival Olomouc
Podzimní festival duchovní hudby Olomouc
Československý jazzový festival Přerov
Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu
Wolkerův Prostějov
Koncerty k významným dnům ČR
Celkem

Výše dotace
700 000
700 000
1 500 000
1 100 000
150 000
800 000
400 000
300 000
150 000
1 000 000
6 800 000

Výstava připomíná tragedii v Javoříčku
Jeseník • V úterý 12. ledna
zahájil náměstek hejtmana
Olomouckého kraje Radovan Rašťák (ČSSD) v jesenické vodní tvrzi první etapu putovní výstavy Zapomenuté Javoříčko, která bude
v průběhu prvního pololetí
roku 2010 umístěna v řadě
muzeí na území Olomouckého kraje.
Ve Vlastivědném muzeu Jesenicka, které zřizuje Olomoucký
kraj, mohou zájemci výstavu
zhlédnout do konce měsíce ledna. V únoru Zapomenuté Javoříčko zavítá do Šumperka,
v březnu do Prostějova a v dubnu se na něj mohou těšit v Přerově a v Olomouci.
Cílem výstavy a plánovaného
cyklu vernisáží, realizovaného ve

Expozici v jesenické vodní tvrzi zahájil náměstek hejtmana Radovan Rašťák.
Foto |archiv muzea

spolupráci s Olomouckým krajem, je udržení odkazu obce Javoříčko, ležící nedaleko Bouzova. Obec byla 5. května 1945 vy-

pálena nacisty a 38 jejích obyvatel povražděno. „Tragédie takových rozměrů nelze zapomenout,
ale je třeba vzpomínku na ně

uchovat pro příští generace, aby
se nemohly již nikdy opakovat.“
konstatoval náměstek hejtmana
Rašťák. Expozice události připomíná na devíti tématických panelech prostřednictvím textů
a úryvků z dobového tisku.
Kostru celého souboru tvoří fotografie ze sbírek Vlastivědného
muzea v Olomouci zachycující
zničenou obec několik dní po
tragédii. Výstavu zaštítil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslav Vlček
(ČSSD). „Dnes cítíme mnohem
více než jindy potřebu mluvit
o těchto událostech, protože
vzrůstající tendence extremismu jsou jistou analogií k počátkům neblahé nacistické éry
ve třicátých letech minulého
století,“ uvádějí autoři výstavy
Pavel Urbášek a Filip Žáček.

Muzeum umění
hostí Skleník
Olomouc • V Muzeu umění
v Olomouci v současné době
probíhá výstava Skleník. Expozice je věnována dvacetiletí olomoucké výtvarné kultury normalizačního období a navazuje
na projekt o zdejším výtvarném
dění padesátých a šedesátých
let 20. století Oznámení o Ikarově letu (1998). Po řadě dílčích
výstav je prvním pokusem shromáždit a představit doklady toho, co se jejím autorům jeví
z tohoto období jako nejpodstatnější ať již z hlediska malířství,
sochařství, kresby, grafiky, fotografie, ale také architektury,
užitého umění nebo samizdatové tvorby.
Důraz je položen především na
tři složky: na dílo těch umělců,
kteří vytvořili jakýsi most mezi
obdobím šedesátých let a normalizací (Petr Brauner, Tomáš Černoušek, Slavoj Kovařík, Ivo Přeček, Miroslav Šnajdr st. ad.), na
to, čemu se již tehdy začalo říkat
olomoucká kresba (Ladislav Daněk, Petr Jochmann, Inge Kosková, Jiří Lindovský, Ondřej Michálek, Alena Nádvorníková,
Oldřich Šembera ad.) a na to, co
bylo nyní nazváno olomouckou
groteskou (Jiří Hastík, Vladimír
Havlík, Miroslav Koupil, Václav
Stratil, Miroslav Urban, Jiří Žlebek ad.).
Stranou pozornosti nezůstaly ani
tvorba zdejších exulantů (Ivan
Theimer, Victor Sanovec, Radoslav Kutra, Milan Klíč ad.) anebo
samizdatové edice (Tomáš Černoušek, Rostislav Valušek, Tomáš Vážan ad.). Také v Olomouci
byla tehdy výtvarná kultura rozštěpena na oficiální, polooficiální
a neoficiální; obě posledně jmenované státní moc umlčovala
a leckdy i kriminalizovala. Valná
část jejích autorů se naopak snažila svoji tvorbu včetně možnosti
vystavování a šíření legalizovat.
Olomoucká výtvarná kultura se
tak podobně jako u dalších kulturních center tehdejšího Československa stala pozadím dramatického střetání o svobodu projevu.
|MU

ROZHOVOR | MUDr. Kristýna Novotná

Dobrý lékař je ten, který má prázdnou čekárnu
neb všichni jeho pacienti jsou zdraví
Tímto čínským příslovím se

řídí mladá, sympatická lékařka Kristýna Novotná,
která bydlí v malé vesničce
Cotkytle na Šumpersku.
Svým pacientům se snaží nabídnout maximum diagnostických metod i možností léčby.
Jednou z nich je vyšetření kapky
krve v temném poli. V Olomouckém kraji bývá realizováno většinou ve spolupráci s prodejnami se zdravou výživou.
Souběžně vystudovala Vojenskou lékařskou akademii JEP
a Lékařskou fakultu v Hradci
Králové, získala atestaci v oboru Všeobecné praktické lékařství a má za sebou úspěšné tři
roky studia na 1. škole tradiční
čínské medicíny obor fytote-

rapie v Praze. Vlastní diplom
„Základy tradiční čínské medicíny.“
Co Vás přimělo změnit úhel
pohledu na potíže pacientů?
Po škole jsem nastoupila na internu do vojenské nemocnice
ve Střešovicích. Během osmi
měsíců jsem zjistila, že ne
všechny choroby dokáže západní medicína léčit. Potkala jsem
pacienty, kteří sice uváděli
zdravotní potíže, ale zobrazovací metody v laboratořích žádné nesrovnalosti nezaznamenaly. Lidé pak odcházeli s pocitem, že si své nemoci vymýšlí
nebo že se chtějí vyhnout práci.
Tehdy jsem hledala alternativu
a začala studovat východní
medicínu, obor fytoterapie, na
1. tradiční škole čínské medicíny v Praze.

Co všechno lze zjistit z jedné
kapky krve?
Z kapky krve lze vyčíst příčinu
mnoha běžně nezjistitelných příčin potíží člověka. Je to metoda
jednak preventivní a jednak diagnostická. Díky ní mohu zkoumat
podobu červených krvinek, jejich
membránu, dozvím se zda jim
něco chybí či jestli jsou v pořádku. Vidím jak vypadá krevní
plazma, je-li člověk v souladu
hormonálně a má dostatek vitamínů či mikroelementů pro stavbu těla. Jediná kapka krve dokáže odhalit velmi mnoho, lze
tak předejít civilizačním chorobám, metabolickému syndromu
infarktu myokardu či neurologickým problémům. V podstatě lze
zjistit informace o funkci imunitního systému, vhodném stravování, detoxikační kapacitě organismu, o zásobení tkání kyslí-

kem, lze sledovat účinek stresů
na organismus či jaký má dotyčný sklon k degenerativním chorobám. Nejedná se o metodu
kvantitativní, kterou bych například zjistila počet červených
či bílých krvinek
Lze touto metodou
diagnostikovat konkrétní
nemoc?
Tato metoda nenahrazuje typicky západní vyšetření, které nám
řekne ano, máte infarkt nebo
hypertenzi. Může však dlouhodobě předem varovat před náhlými cévními příhodami, poškozením jater či degenerativními
onemocněními. Pomocí ní lze také objasnit příčinu a tím i vhodnou pomoc tam kde klasická
diagnostika a léčba nepomáhá.
Jak vyšetření probíhá?

Nejprve s pacientem proberu
jeho zdravotní charakteristiky
a problémy či výsledky dosavadních standardních lékařských
vyšetření. Pak odeberu z prstu
kapku krve, kterou zkoumám
v temném poli mikroskopu.
Lidé tak mohou pozorovat svou
krev pod mikroskopem, což je
dobrá motivace ke spolupráci.
I skeptici, kteří v nic nevěří,
změní většinou životní styl,
upraví své stravovací návyky
a užívají doporučené doplňky
výživy. Na následné kontrole,
která bývá za 4 až 6 týdnů bývá
vidět pokrok, krev se obvykle
změní k lepšímu. Celé vyšetření
trvá okolo 45 minut.
Pro koho je vyšetření vhodné?
Pro pacienty, kteří mají všechny
klasické prohlídky v pořádku
a přesto se necítí dobře, dále pro

chronicky nemocné, pro lidi náchylné k opakujícím se infekcím
či pro ty, kteří chtějí zjistit stupeň přetížení organismu. Dokonce i ti, kteří se cítí zdraví, mohou
mít nezdravý krevní obraz.
Máte nějaké všeobecné
doporučení jak se vyvarovat
civilizačním chorobám či
nemocem vůbec?
Určitě. Člověk musí začít sám
u sebe, více poslouchat co mu říká vlastní tělo. Každý by se měl
zamyslet nad tím, co a jakým
způsobem konzumuje. Všeobecně by to měly být kvalitní potraviny dávkované v malých porcích, častěji během dne. Nezanedbatelná je rovněž kultura
stolování, dostatek pitného režimu a s tím i ruku v ruce pravidelný pohyb. Pak si tělo dokáže
se vším lépe poradit.
| DP
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Kam na lyže
I.

Tip na výlet na běžkách

ČERVENOHORSKÉ SEDLO – OVČÁRNA

ŠUMPERSKO – JESENICKO

1. Červenohorské
sedlo
tel.: +420 583 295 110
www.skiklub-su.cz
Ski areál Červenohorské sedlo se
nachází v malebném masivu
Hrubého Jeseníku mezi městy
Šumperk a Jeseník. V nadmořské výšce 1013 m se stal tento
lyžařský areál jedním z nejznámějších středisek zimních sportů
v České republice. V zimní sezóně je připraveno 8 vleků a 5,5 km
sjezdových tratí pro začátečníky
i zdatné lyžaře. Na jižních svazích lze navštívit snowpark. Od
roku 2007 je v provozu černá
sjezdovka s prodloužením lyžařského vleku, který umožní pohodlný přejezd lyžařům zpět na
červenou, modrou i žlutou sjezdovku. Rovněž několik kilometrů upravených běžeckých tratí v
oblasti Pradědu i Šeráku dávají
možnost ke kvalitnímu vyžití. Se
zahájením provozu lyžařského
areálu je otevřena půjčovna zimního vybavení a lyžařská a snowboardová škola v čele hlavního
parkoviště.
Dostupnost:
auto – 0 m – placené
parkoviště, záchytné
v Koutech nad Desnou
autobus – 0 m – Červenohorské sedlo
vlak – 8 km – Kouty nad
Desnou
skibus – Kouty nad Desnou –
Červenohorské sedlo

na vodu pro zasněžování. Lanová
dráha Jelení je vybavena rozběhovým pásem pro zvýšení komfortu nastupování a přepravní
kapacity. Modrá sjezdová trať je
osvětlena a se svojí délkou
1 250 m je nejdelší osvětlenou
sjezdovkou na Moravě. Od horní
stanice lanové dráhy jsou denně
strojově upravovány běžecké tratě o délkách 3,5 a 10 km. Svým
profilem vyhovují jak rekreačním
tak výkonnostním sportovcům.
Vysoká nadmořská výška je zárukou dobrých sněhových podmínek.
Dostupnost:
auto – 0 m – parkoviště
zdarma
skibus – Kouty n. Desnou –
Přemyslov, Hotel Diana –
Přemyslov, Nové Losiny –
Přemyslov
Info: 604 187 072

ván jeho provoz. Správa CHKOJ
vydává povolení k zahájení provozu vleků a stanovuje termín
ukončení provozu – vše závisí od
výšky sněhové pokrývky. Vhodné
podmínky k lyžování zde naleznou jak začátečníci, tak i pokročilí lyžaři. V oblasti Pradědu,
i v jeho širokém okolí, je velmi
dobrý terén pro běžecké trasy
všech náročnosti.
Dostupnost:
auto – 6 km – parkoviště
placené
autobus – 6 km – Malá
Morávka / Hvězda
skibus – Malá Morávka /
Hvězda – Ovčárna (ski area)

Červenohorské sedlo | Skalní tabule | Nad Petrovkou |
Kamzík | Velký Jezerník | Slatě | Švýcárna | Praděd –
rozcestí | Pod Pradědem | U Barborky | Ovčárna
Tato trasa patří v Jeseníkách mezi nejoblíbenější a nejnavštěvovanější.
Trasa je strojově upravovaná. Z Červenohorského sedla vede běžecká
trasa souběžně s modrou turistickou značkou až na rozcestí Nad
Petrovkou. Cesta vede po vrstevnici a není příliš náročná. Na mnoha
místech jsou dnes paseky, takže není nouze o krásné výhledy do okolí.
Z Petrovky pokračujeme stále po modré mírným stoupáním na Kamzík. Odtud nás čeká náročnější část trasy v délce 1,5 km po zelené
turistické značce – stoupání až na Slatě. Ze Slatí pokračujeme stále po
zelené turistické značce, která nás po 500 m dovede k chatě Švýcárna,
kde se můžeme občerstvit a vydáme se na z dálky viditelný vrchol
Praděd. Z rozcestí pod Pradědem je to už jen 1 km na samotný vrchol.
Na vrcholu Pradědu je telekomunikační věž (45 m) s vyhlídkou, která
nám poskytuje překrásný výhled do blízkého i vzdáleného okolí. Pokud už nemáme dostatek sil na výjezd na Praděd, užijeme si pohodového 2,5 km dlouhého sjezdu k chatě Ovčárna. Z Ovčárny se můžeme vrátit zpět na Sedlo stejnou trasou nebo využít kyvadlové dopravy
a skibusů z Hvězdy.

4. Ski centrum
Miroslav

3. Lyžařské středisko
Praděd – Ovčárna
tel.: +420 554 779 023
www.figura.cz
Středisko je nejvýše položeným
centrem lyžování v České republice – nástupiště lyžařských
vleků jsou ve výšce 1. 300 m n.m.
Právě proto jsou zde tradičně
nejlepší sněhové podmínky. Tento „moravský ledovec", jak je
Praděd nazýván, láká vynikajícími sněhovými podmínkami a přírodními krásami. Středisko se
nachází na území Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a tímto
faktem je do jisté míry ovlivňo-
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Areál patří mezi nejmodernější
lyžařská střediska v oblasti Jeseníků. Areál se nachází na Přemyslovském sedle a je přístupný
po silnici II. třídy z obcí Loučná
nad Desnou a Nové Losiny. Součástí areálu jsou čtyři sjezdové
tratě obsluhované čtyřsedačkovou lanovkou a dvěma vleky, parkoviště, obslužný objekt s restaurací, bufetem, ubytováním, lyžařskou školou, půjčovnou, ski
servisem a akumulační nádrží

7. Sportovní a relaxační
zařízení Priessnitzovy
lázně
tel.: +420 584 491 229
www.priessnitz.cz
– vířivka, solná jeskyně,
zimní stadion, umělé kluziště, solárium, sauna, pára,
masáže, plavecký bazén,
aquapark, fitcentrum
8. Wellness hotel Diana
tel.: +420 583 248 050
www.diana-losiny.cz
– bazén, fitness, stolní tenis,
whirlpool, sqaush, sauna,
masáže

9. Hotel Červenohorské
sedlo
www.hotelchs.cz
Domašov 80
790 85 Bělá pod Pradědem
tel.: +420 583 295 101
Hot line: +420 723 501 310
Přemyslov
10. Rybářská bašta –
Kouty nad Desnou
www.kmrestaurant.cz
788 11 Loučná nad Desnou 84
tel.: +420 604 608 489
Praděd – Ovčárna
11. Sport hotel Kurzovní
www.sporthotelkurzovni.cz
Sporthotel Kurzovní pod 793
24 Pradědem
Karlova Studánka 149
tel.: +420 554 779 003
mobil: +420 603 444 190
12. Horský hotel – Vojenská zotavovna Ovčárna
www.ovcarna.cz
Malá Morávka 263
793 24 Karlova Studánka
tel.: +420 554 779 007

6.

+420 603 579 586,
www.skipremyslov.cz

13 km

Délka trasy: 12,8 km (s výstupem na Praděd 15 km)
Maximální výška: 1420 m n.m. „Praděd – rozcestí" nebo 1491
m n.m. „Praděd"
Převýšení: 420 m
Náročnost: středně náročná trasa
Občerstvení: Červenohorské sedlo | chata Švýcárna | Praděd |
chata Ovčárna
Pozoruhodnosti:
Červenohorské sedlo – lyžařské centrum a místo nástupu na hřebenové túry | chata Švýcárna – nejstarší chata v Jeseníkách |
Praděd (1491 m) – nejvyšší hora Jeseníků, televizní vysílač s kruhovým výhledem

14.

2. SKIAREÁL
Přemyslov

6. Relaxcentrum Domašov
tel.: +420 584 452 521
www.relaxdomasov.com
– bazén, masáže, solárium,
sauna, fitness, masážní
sprcha, squash, bowling,
stolní tenis, míčová stěna

Červenohorské sedlo

1300
1150

950

5. Pension Gól Loučná
nad Desnou
tel.: +420 583 235 532
www.relax-gol.eu
– squash, stolní tenis,
bowling, sauna, fitness

OBČERSTVENÍ
UBYTOVÁNÍ

Výškové převýšení

1450

tel.: +420 584 421 380
www.rsmiroslav.cz
Areál se nachází v lázeňské obci Lipová Lázně, v chráněné
krajinné oblasti Jeseníků.
Areál, který se nachází u chaty
Miroslav, nabízí lyžařům čtyři
lyžařské sjezdovky střední obtížnosti s dvousedačkovou lanovkou a třemi lanovými vleky.
Součástí areálu je také 600 metrový snowboardový park s railovými překážkami.
Dostupnost:
auto – 500 m – neplacené
parkoviště
autobus – 1 km – Lipová-lázně
vlak – 1 km – Lipová-lázně
skibus – 500 m – parkoviště – sjezdovky

KAM PO LYŽOVÁNÍ

9.

13. Penzion Na Hvězdě
www.nahvezde.jeseniky.net
793 36 Malá Morávka 49
mobil: +420 608 883 524

2.
5.
10.

11. 12.
3.

Miroslav
13.

8.

14. Penzion Kovárna
www.penzionkovarna.cz
790 63 Horní Lipová 173/36
tel.: +420 584 421 613
mobil: +420 737 283 770
PŘÍŠTĚ

Kam na lyže II.
Text, foto: Artory s.r.o., J. Machovský, www.machovsky.cz

RAMZOVSKÉ SEDLO
ZLATOHORSKO
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SPORT
Volejbalistky
nestačily na belgický
Kieldrecht
Olomouc • S pohárovou Evropou se v této sezoně rozloučily olomoucké volejbalistky.
Ve druhém kole Challenge Cupu nestačily na belgický
Kieldrecht. V prvním domácím
zápase přitom vysokoškolačky
sahaly po senzaci, když vedly
2:0 na sety. Favorit ale zabral
a naopak Hanačky polevily
na servisu. Belgický tým vyhrál
dvouhodinovou bitvu 3:2.
Odveta měla na palubovce soupeře hladký průběh a domácí
Asterix vyhrál 3:0. Vysokoškolačky mohly v Belgii velmi litovat, že v prvním střetnutí v Olomouci nedotáhly do konce vedení 2:0 na sety a dovolily kvalitnímu soupeři průběh utkání
otočit. Úvod odvety byl totiž vyrovnaný a dával hostům naději
na úspěch. „Vedli jsme 8:7 a domácí o zisku setu rozhodli až
v jeho koncovce,” řekl olomoucký trenér Jiří Teplý. „Bylo vidět,
že protivník měl trochu respekt
a čekal těžký zápas. Bohužel
jsme toho nedokázali využít,”
podotkl Teplý.
V dalších sadách už jeho svěřenkyně favorita příliš nepotrápily,
když uhrály jen čtrnáct a patnáct míčů. „Hráli jsme příliš opatrně a dělali hodně zbytečných
chyb zejména na přihrávce. S takovým výkonem a nasazením se
proti kvalitnímu soupeři prostě
nedá uspět,” zlobil se olomoucký kouč. Ten ale může být s působením svého týmu v Challenge Cupu poměrně spokojen.
V prvním kole totiž olomoucké
volejbalistky potvrdily roli favoritek a slovenskou Žilinu porazily
v obou zápasech hladce 3:0. Ani
v další sérii s belgickým soupeřem ostudu neudělaly.
| DD

Akvabely se prosadily
v mezinárodní
konkurenci
Olomouc • V konkurenci
24 klubů z 12 zemí celého světa se dokázaly prosadit olomoucké akvabely.
Na pražských závodech mělo
přitom silné zastoupení Japonsko, Kanada, Egypt, Rusko či Nový Zéland. Největší úspěch zaznamenaly starší žákyně. Ve složení Barbora Bittnerová, Jana
Brožová, Viktorie Hájková, Kateřina Kadlecová, Magda Kovaříková, Veronika Lukáčová, Aneta
Neznajová, Eliška Skácalová, Veronika Subotová, Kristýna Uhlířová a Denisa Žochová dosáhly
v kombinovaných volných sestavách na třetí místo. „Novou sestavu děvčata trénují teprve dva
měsíce. O to cennější je pro nás
bronzová medaile, protože svým
výborným výkonem dokázala
děvčata porazit například Švýcarky, Polky a dokonce i Rusky,”
řekla trenérka Alena Schinerová.
V týmových sestavách předvedly olomoucké závodnice perfektní koncentraci, což jim vyneslo bezkonkurenčně nejlepší
známky za technickou hodnotu. V konečném součtu bodů
ale nakonec skončily čtvrté.
V sólistkách se prosadila Barbora Bittnerová, která startovala
vůbec poprvé a svou volnou sestavou porazila dvě své největší
konkurentky z Kanady. Mezi seniorkami olomoucký pár Kristýna Amanatidu a Gabriela Sázelová skončil sedmý a v rámci
české konkurence čtvrtý. | DD

Velká cena vytrvalců

STALO SE

Olomoučtí Škorpioni
brali medaile

Více než tisícovka běžců startovala ve Velké ceně Olomouckého kraje 2009
Více než tisícovka běžců startovala ve 29. ročníku Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje 2009. Seriál se skládal z 35 závodů
a na start se postavilo přesně 1086 vytrvalců.
Olomouc • Hlavní kategorii mužů do 39 let, která byla také nejpočetněji obsazena, vyhrál Tomáš
Blaha z AK Kroměříž, v ženách
byla první Iveta Hynštová z AHA
Vyškov. Pro konečné pořadí seriálu bylo hodnoceno 13 nejlepších
závodů, přičemž vítěz závodu získal 70 bodů. Maximální dosažitelný počet bodů pro konečné
hodnocení seriálu byl 910 bodů,
což se podařilo všem vítězům
mužských kategorií. V kategorii
žen to byla pouze Marie Hynštová
z kategorie žen nad 45 let. Největší počet závodů z medailistů absolvoval Tomíšek (29) a v ženách
to byla Kučková (26).
Konečné pořadí VC vytrvalců
2009: muži: do 39 let (492 běžců): 1. Blaha Tomáš (AK Kroměříž) 910 bodů, 2. Kovář Roman
(Fortex Moravský Beroun)
892,32, 3. Pelíšek David (Bělkovice) 846,40. 40–49 let (191 běžců): 1. Bětík Petr (KVS Pozlovice) 910, 2. Martínek Jaroslav
(Virtualis team Olomouc)
828,69, 3. Dostál Jiří (BC Šumperk) 808,37. 50–59 let (140 běž-

Loňského ročníku Velké ceny vytrvalců se dohromady zúčastnilo více než tisíc běžců.

ců): 1. Špacír Ladislav (Loko
Břeclav) 910, 2. Smutný Zdeněk
(AK Drnovice) 883,80, 3. Gromus Petr (AK Olomouc) 873,26.
60–69 let (68 bežců): 1. Vodička
Jan (MK Radslavice) 910, 2. Jašek Pavel (TJ LIGA 100 Olomouc) 882,57, 3. Lajčík Alois
(AK Olomouc) 867,45. Nad 70
let (17 běžců): 1. Merta Jaroslav

(Česká Třeová) 910, 2. Herlich
Kurt (TJ LIGA 100 Prostějov)
909,58, 3. Tomíšek Jindřich (Říkovice) 905,11.
Ženy: do 34 let (105 běžkyň):
1. Hynštová Iveta (AHA Vyškov)
877,64, 2. Kučková Šárka (TJ
LIGA 100 Olomouc) 802,12,
3. Valentová Barbora (Olomouc)
769,93. 35–44 let (35 běžkyň):

Foto| DD

1. Doubková Kateřina (AHA Vyškov) 883,00, 2. Šrámková Štefania (Solen Olomouc) 860,21,
3. Jedenástiková Pavlína (Sokol
Mrsklesy) 819,40. Nad 45 let
(38 běžkyň): 1. Hynštová Marie
(AHA Vyškov) 910, 2. Machalická Libuše (Mor. Beroun) 870,07,
3. Živělová Vladimíra (TJ LIGA
100 Olomouc) 850,14.
| DD

Mladí atleti zahájili halovou sezonu

Plavci úspěšně sbírali medaile

10,13 s, Kaplánek (Prostějov)
10,30 s, 4x 200 m: Mor. Slavia
Brno 2:08,06 min., Olomouc
2:01,09 min., výška: Bursáková
(Brno) 145 cm, Kříž (Brno)
155 cm, dálka: Zatloukalová
(Olomouc) 482 cm, Kříž (Brno)
516 cm, koule 3 kg: Chybová
(Brno) 8,58 m, Ščudla (Brno)
12,19 m. Starší žactvo: 60 m:
Dubová (Šumperk) 8,23 s, Kopečný (Olomouc) 7,54 s, 800 m:
Raková (Olomouc) 2:42,45 min.,
Sadil (Šternberk) 2:22,32 min.,
60 m přek.: Svobodová (Brno)
9,36 s, Šikling (Prostějov) 8,89 s,
4x 200 m: Olomouc 2:08,41
min., Olomouc 1:51,37 min.,
výška: Hamplová (Olomouc) 158
cm, Sadil (Šternberk) 170 cm,
dálka: Opekarová (Šumperk)
517 cm, Pernica (Brno) 589 cm,
koule 3 kg: Novotná (Olomouc)
10,02 m, koule 4 kg: Koudela T.
(Olomouc) 13,96 m.
| DD

Olomouc • O budoucnost má olomoucké plavání postaráno. Mladí
závodníci získali řadu medailí ve svých věkových kategoriích.
Na Mistrovství republiky čtrnáctiletého žactva v plavání si pro dvě stříbrné
a bronzovou medaili doplavala Tereza Daňková. Bronz získala překvapivě
v disciplíně 100 m polohový závod. Ve své oblíbené disciplíně 50 m volným způsobem po nevydařeném startu dohmátla v čase 27,87 sekundy
na druhé místo. V neděli dopoledne pak Tereza plavala kraulovou stovku.
V čase 1:00,41 min. si doplavala pro druhou stříbrnou medaili.
Velmi dobře plavali i chlapci. V nejdelším závodě na 1500 m volným
způsobem nastoupil v nejlepší rozplavbě Kristián Skutka a osobním
maximem 18:08,80 min. obsadil čtvrté místo. V disciplíně 400 m volný
způsob skončil šestý za 4:36,09. Lukáš Andrýsek zlepšil své osobní
maximum ve všech disciplínách, ve kterých nastoupil. Nejlepšího umístění dosáhl na trati 200 m znak, kde skončil pátý.
V kategorii dvanáctiletého žactva reprezentovala olomoucký oddíl
na mistrovství republiky v Prostějově Adriana Klimková, Helena Jahodová
a Kryštof Mór. Nejlepšího umístění dosáhla Adriana v disciplínách 100 m
a 200 m prsa obsadila šesté místo.
Na Zimní pohár jedenáctiletých žáků z Moravy, který se konal v Novém Jičíně se probojovali Helena Vraštilová, Filip Drábek, Michaela Greplová a Šimon Havlena. Medaile domů přivezla Helena za 200 m prsa. Obsadila
druhé místo s časem 3:12,01. Další stříbrnou medaili přidala na poloviční
trati 100 m prsa v čase 1:29,99. Jeden z cenných kovů se podařilo vybojovat i Filipu Drábkovi v disciplíně 100 m prsa, doplaval třetí v čase 3:21,77.

Olomouc • Sedm družstev staršího a mladšího žactva z Brna,
Prostějova, Přerova, Šumperka,
Šternberka a pořádajícího AK
Olomouc závodilo na přátelském
utkání v halové atletice. Ve všech
čtyřech kategoriích hochů i dívek
byli úspěšní olomoučtí mladí
atleti, kteří obsadili první místa.
Vítězové jednotlivých kategorií:
mladší žactvo: 60 m: Opekarová
(Šumperk) 8,20 s, Švec (Olomouc) 8,11 s, 800 m: Divišová
(Šumperk) 2:51,48 min., Krč
(Šternberk) 2:37,31 min., 60 m
přek.: Zatloukalová (Olomouc)

Cyklokrosař Roman Brandýs bojuje
o umístění v elitní desítce
Na deváté místo se při dvanáctém závodu Českého poháru masters v cyklokrosu dokázal prosadit Roman Brandýs, člen
olomoucké stáje Mapei Cyklo Kaňkovský.
Olomouc • Členové pražského
cyklistického spolku přímo
v centru hlavního města u holešovického výstaviště pro závodníky připravili 2,8 kilometrů
dlouhý okruh. Hned po startu se
projelo pod viaduktem, okamžitě
se odbočilo doprava a jelo se
podél kolejí skoro kilometr a půl
až ke druhému viaduktu. Ten se
opět podjel a podél kolejí a kanálu se vracelo zpět na cílovou
rovinku přes výjezdy do svahu
a umělé překážky. Ve Stromovce
mrzlo, teploty kolem mínus deseti, a uježděný sníh na trati pěkně

Závodu dodal na dramatičnosti uježděný sníh.
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klouzal, což dodalo na dramatičnosti závodu.
Na start se ve všech věkových
kategoriích postavilo 93 cyklokrosařů, včetně kategorie Elite,
které v Praze vévodil Zdeněk
Mlynář. Po společném startu
s juniory se Brandýs na rozdíl
od soupeřů vyvaroval pádů
na kluzkém okruhu a vyrovnanou jízdou se dokázal propracovat až na devátou příčku. V celkovém hodnocení kategorie
masters olomoucký závodník
útočí na umístění v první desítce.
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OLOMOUCKÝ KRAJ – měsíčník občanů Olomouckého kraje
V nákladu 256 000 výtisků vydává Olomoucký kraj ve spolupráci – Miloslav Kyjevský – F.G.P. studio. Adresa vydavatele: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČO 60609460.
Registrováno pod číslem MK ČR E 13609. DTP: F.G.P. studio, Táboritů 1, 771 00 Olomouc. Distribuci zajišťuje: Česká distribuční, a.s., www.distribucni.cz. Adresa redakce: AB Centrum,
Kosmonautů 8, 779 00 Olomouc, Dagmar Pěničková, tel.: 725 404 030, e-mail: penickova@seznam.cz. Inzerce: Andrea Wippernová – tel.: 725 404 050, Marcela Plachá – tel.: 724 899 700.
Další číslo vychází: 15. února 2010

Olomouc • V konkurenci reprezentantů Německa, Maďarska,
Chorvatska, Ukrajiny, Rakouska
a České republiky brali medaile
na Vánočním turnaji v Pelhřimově členové olomouckého klubu taekwondo Scorpions.
Vůbec poprvé se přitom hodnotilo podle nových pravidel, takže mnozí borci zůstali za očekáváním. Přesto si sportovci z olomouckého klubu odvezli z posledního turnaje v loňském roce
slušnou sbírku medailí.
Medailová umístění: 1. místo:
Daniel Dostál, kadet do 45kg,
Jan Šmelko, žák do 36 kg,
2. místo: Kateřina Čubová, junior do 68 kg, Pavel Nekoksa,
senior nad 84 kg, Petr Sládek,
kadet do 61 kg, 3. místo: Aneta
Nekoksová, junior do 52 kg, Karel Blechta, junior do 55 kg,
Duc Nguyen Anh, senior
do 74 kg, Miroslav Skácel, žák
do 30 kg, Tomáš Smejkal, kadet
do 49 kg, Václav Sládek, žák
do 45 kg, Adam Röder, kadet
do 53 kg.
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Zuzana Svozilová
dominovala
na Vánoční ceně města
Olomouc • Vydařenou sezonu
2009 završili na Vánoční ceně
města Zvolena olomoučtí plavci
s ploutvemi. Nejlepší výsledky
zaznamenala Zuzana Svozilová,
která každý svůj start proměnila
ve vítězství. V závodě na 100
metrů navíc získala i hlavní cenu mítinku. Markéta Svozilová
neměla ve svých disciplínách
v krátkých ploutvích konkurenci a také zvítězila.
Jan Rážek si na 100 a 200 metrů
jako dorostenec dokázal v absolutním pořadí prosadit na stupně vítězů druhými místy. Dobře
mu asistoval stejně starý Roman
Chvátal 4. místem na 100 m
a 5. místem na 200 m. Mezinárodní premiéru měla juniorka
Kristýna Pospíšilová, která v závodě na 200 m, kde zvítězila
Markéta Svozilová, získala
3. místo.
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Kajakářka Vacíková
vyhrála
sportovní anketu
Olomouc • Vicemistryně Evropy ve sjezdu na divoké vodě kajakářka Kateřina Vacíková z SK
UP Olomouc byla vyhlášena nejlepší sportovkyní Olomoucka za
rok 2009. Mezi trenéry byli oceněni Jiří Teplý, kouč volejbalistek SK UP Olomouc, které v loňské sezoně skončily třetí
a v Českém poháru nestačily
ve finále na favorizovaný Prostějov. Za práci s mládeží byl trenérem roku vyhlášen i Petr
Truhlář z veslařského oddílu.
Talentem roku stal mladý obránce Sigmy a reprezentační jedenadvacítky Pavel Dreksa a objevem trenér prvoligového týmu
Zdeněk Psotka. V kolektivech
zvítězily interligové házenkářky
DHK Olomouc, které se staly
vicemistryněmi republiky a vyhrály Český pohár. Anketu
o nejlepšího sportovce Olomoucka vyhlašuje každý rok
olomoucké Regionální sdružení
ČSTV.
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