OLOMOUCKÝ KRAJ
Ročník 9 | Číslo 11 | Listopad 2010

MĚSÍČNÍK OBČANŮ OLOMOUCKÉHO KRA JE

Hejtman Martin Tesařík
se stal senátorem
Více AKTUALITY | str. 2

Náklad 256 000 výtisků

Živnostníkem roku je bylinkářka
Jarmila Podhorná,
ÍKY
nejlepší firmou olomoucká
J E S E0N
0 – 2 011
WEBA
Více ZPRAVODAJSTVÍ | str. 3
zima 2 1
ŘÍLOHA

Více ROZHOVOR | str. 2

Olomoucké baroko
láká na bohatý
doprovodný program
Více KULTURA | str. 6

Více P

NA ÚVOD

UDÁLOSTI

Hejtman převzal desátou Regionovu
Vážení občané,
Olomoucký kraj od poloviny
loňského roku podporuje zateplování a výměnu oken a dveří. Program určený vlastníkům
obytných domů kraj spustil loni
s cílem pomoci občanům
s úsporami energií a souběžně
podpořit také stavebnictví
v našem regionu. Zateplovací
projekty vyžadují velkou míru
lidské práce, zakázky tohoto
typu proto pomáhají zaměstnat řadu pracovníků.
Rada Olomouckého kraje dosud schválila podporu více než
osmi set padesáti žádostí za
více než 15 miliónů korun. Celkové náklady projektů na zateplování již přesáhly sto miliónů korun. Další projekty budeme s kolegy z krajské rady
schvalovat v příštích dnech a dá
se předpokládat, že z plánované částky dvaceti miliónů pro
letošní rok drtivou většinu
touto formou vyčerpáme.
Občané přitom v řadě případů
kombinovali naši podporu se
státním programem Zelená
úsporám, což jim ještě více
usnadnilo obnovu jejich obydlí.
Přístup Olomouckého kraje je
unikátní, žádný jiný region podobný program v reakci na
hospodářskou recesi nespustil.
Velký zájem vlastníků bytových
domů je však jasným důkazem,
že jsme se vydali správným
směrem a v době ekonomické
krize našli účinný a relativně
jednoduchý nástroj, jak celému
regionu pomoci.
Naše podpora investicím do zateplování má navíc ještě jeden
nepominutelný efekt, kterým
je zlepšování vzhledu našich
měst a obcí. Řada objektů s nevzhlednými fasádami má díky
naší podpoře a díky rozhodnutí
vlastníků použít své peníze právě tímto způsobem „nový
kabát“. Věřím, že i tento pozitivní dopad občané ocení.
Ing. Pavel Horák
náměstek hejtmana

Olomouc • Podíl státu na financování evropských projektů,
výstavba Středoevropského fóra
v Olomouci a úhrada sociálních
služeb v roce 2010 patřily
k hlavním tématům setkání
krajské rady s poslanci a senátory. Zákonodárce zvolené za
Olomoucký kraj pozval ke společnému jednání hejtman Martin Tesařík (ČSSD). Poslanci
a senátoři s vedením kraje dále
diskutovali o protipovodňových
opatřeních včetně poldru Teplice, plánu státu na vybudování
detenčního ústavu ve Vidnavě
a financování školství.
| IH

Rondel zvýší
bezpečnost řidičů

Desátá vlaková souprava bude jezdit na trase z Olomouce přes Hrubou Vodu do Moravského Berouna.

Olomouc • Desátou vlakovou
soupravu Regionova ve středu
20. října v Olomouci symbolicky
převzal hejtman Martin Tesařík
(ČSSD) od generálního ředitele
Českých drah Petra Žaludy.
Regionova bude jezdit na trase
z Olomouce přes Hrubou Vodu
do Moravského Berouna.

Hejtman se při této příležitosti
zmínil o důležitosti dlouhodobého kontraktu mezi Olomouckým krajem a Českými dráhami,
který umožňuje zrychlit obnovu
vozového parku na železnici.
Motorové jednotky Regionova
vyrábí přestavbou starých kolejových vozidel řady 810 a 010

šumperská společnost Pars
nova. Jejich výroba bezprostředně dává práci 250 zaměstnancům.
Předání Regionovy bylo součástí společného jednání představenstva Českých drah s vedením Olomouckého kraje.
Zástupci obou institucí hovoři-

Foto | IH

li především o rozvoji železniční dopravy v našem regionu.
Hejtman Tesařík s generálním
ředitelem Českých drah Žaludou si rovněž prohlédli olomoucké vlakové nádraží a přímo na místě hovořili o připravovaných změnách.
| IH

Vědeckou knihovnu v Olomouci povede Jitka Holásková

Rumunská velvyslankyně
zavítala do Olomouce
Olomouc • Jeho Excelence
Daniela Anda Grigore Gitman,
velvyslankyně Rumunska, zavítala do sídla Olomouckého kraje. Hejtman Martin Tesařík
(ČSSD) s ní hovořil o regionálních tématech, ale též o celostátní politice, kterou velvyslankyně sleduje.
| IH

Vedení kraje
diskutovalo
s poslanci a senátory

Novou ředitelkou se stala Jitka Holásková.

Olomouc • Novou ředitelkou
Vědecké knihovny v Olomouci
se v polovině listopadu stala
Jitka Holásková. Na svém jed-

nání dne 4. listopadu o tom rozhodli členové Rady Olomouckého kraje. Stávající zaměstnankyni knihovny radě doporučila vý-

Foto | IH

běrová komise vedená náměstkem hejtmana Radovanem Rašťákem (ČSSD). Jitka Holásková
bude nástupkyní Hany Študen-

tové, která v říjnu letošního roku zemřela.
Nová ředitelka Vědecké knihovny Olomouc se chce zaměřit na
spolupráci s dalšími příspěvkovými organizacemi Olomouckého kraje, rozšířit projekty digitalizace vzácných tisků a více nabídnout společné aktivity s Knihovnou Univerzity Palackého.
„Ze sedmdesáti procent sloužíme stejným čtenářům,“ konstatovala Jitka Holásková. Ta hodlá spolupracovat s univerzitní
knihovnou při využívání samoobslužných automatů na vracení knih, takzvaných biblioboxů.
Ředitelka Holásková dále považuje za důležité pokračovat v rekonstrukci budovy, rozšiřování
depozitářů pro knihy a propagování místní literatury včetně veřejných čtení pořádaných
knihovnou.
Vědecká knihovna v Olomouci
je druhou nejstarší a třetí největší knihovnou v zemi, zařízení
je příspěvkovou organizací
Olomouckého kraje.
| IH

Olomouc • Nový rondel na křižovatce výpadovky na Ostravu
a silnice spojující Holici a Bystrovany otevřel koncem října
Olomoucký kraj. Hamerská křižovatka, jak ji místní nazývají, si
vyžádala náklady přes 23 miliónů korun. Největší část této
sumy uhradil Olomoucký kraj,
menší částkou se na ní podílel
také stát a město Olomouc.
Cílem investiční akce je zvýšení
bezpečnosti v úseku, kde při
dopravních nehodách přišlo
o život více lidí. „Stavbařům se
akci podařilo zvládnout ještě
před termínem, za to jim patří
náš dík,“ uvedl při slavnostním
zahájení provozu hejtman Martin Tesařík (ČSSD).
| IH
Foto: IH

Foto | IH

Váleční veteráni dostali ocenění.

Hejtman se setkal
s válečnými veterány
Olomouc • Hejtman Martin Tesařík (ČSSD) se v úterý 9. listopadu setkal s veterány, kteří
bojovali na různých frontách
2. světové války. První muž Olomouckého kraje pozval bývalé
vojáky k připomínce Dne válečných veteránů, jenž připadá na
11. listopad. Akce se kromě
zástupců kraje a účastníků bojů
zúčastnili také představitelé
současné české armády a autoři
dokumentu Javoříčko, který byl
na setkání promítnut. Hosté od
hejtmana obdrželi také odznak
s vlčími máky, symbolem dne
válečných veteránů. Olomoucký
kraj pořádal tuto akci již
počtvrté.
| IH
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Rozvoji regionu pomůže
vznik Regionální
inovační strategie
Olomoucký kraj • Olomoucký
kraj usiluje o vznik tzv. Regionální inovační strategie (RIS).
Tento dokument bude podrobně analyzovat současné podnikatelské prostředí v regionu a
prostřednictvím tzv. Akčního
plánu navrhne opatření ke zvýšení regionální konkurenceschopnosti Olomouckého kraje. Dokončení RIS je plánováno
na první polovinu příštího roku.
V současnosti probíhá dotazníkové šetření mezi významnými
firmami regionu a místními
akademickými pracovníky.
Průzkumu se mohou zúčastnit
všichni podnikatelé kraje, odkaz na webový dotazník naleznete na stránkách
www.kr-olomoucky.cz v sekci
Podnikání.
| DP

Dokument
Javoříčko přináší
nové skutečnosti
Olomoucký kraj • Nepublikované výpovědi pamětníků tehdejších tragických událostí, okolnosti související s výstavbou poválečného Javoříčka i zmapování posledních dnů v obci před
jejím vypálením. To vše přináší
nový třicetiminutový dokumentární film s názvem Javoříčko
z dílny prostějovského režiséra
Theodora Mojžíše. „Rozsah javoříčské tragédie je umocněn
tím, že přišla v posledních
dnech války a do místa, které se
jako mnohá další ničím neprovinilo. Je to nesmyslný akt bezpráví vůči místnímu obyvatelstvu, který je však nutno neustále
připomínat, abychom zabránili
opakování obdobných tragédií
v budoucnu,“ řekl Martin
Tesařík (ČSSD).
V Olomouckém kraji se nachází řada míst postižených
v období 2. světové války.
Jedním z nich je i Zákřov nedaleko Tršic u Olomouce. | DP

Kraj odmění
mladé talenty
Olomouc • Olomoucký kraj
každoročně oceňuje talentované žáky druhých stupňů základních škol a studenty středních škol. Výsledky soutěže
Talent Olomouckého kraje
2010 budou slavnostně vyhlášeny 29. listopadu v RCO Olomouc, ocenění získají i jednorázový finanční příspěvek.
„Ocenění se uděluje ve dvou
věkových kategoriích, v rozsahu 1. až 5. místa v oboru humanitním, přírodovědném,
technickém a dovednostním,
uměleckém a sportovním,“
uvedl náměstek hejtmana
Pavel Sekanina (ODS). V první
kategorii soutěží žáci 6. až 9.
ročníků základních škol a 1. až
4. ročníků víceletých gymnázií,
ve druhé pak studenti středních škol a 5. až 8. ročníků víceletých gymnázií. „Letos jsme
přistoupili k udělení mimořádného ocenění, a to pro Daniela
Ruska ze Slovanského gymnázia Olomouc. Ten ve svých necelých šestnácti letech zkomponoval operu Karseova zášť,”
informoval náměstek Sekanina. Celková částka, kterou si
talentovaní žáci mezi sebou
rozdělí, představuje 400 tisíc
korun.
| DP

Hejtman Tesařík se stal senátorem
za Olomoucko

Hejtman a senátor Martin Tesařík

Zájmy občanů Olomouckého
kraje bude v Senátu Parlamentu
ČR hájit hejtman Martin Tesařík
(ČSSD). Ve druhém kole říjnových voleb dostal důvěru občanů olomouckého volebního
obvodu 61. Hejtman má s celo-

Foto | IH

státní i místní politikou velké
zkušenosti, v minulosti byl mimo jiné primátorem statutárního města Olomouce a poslancem.
Martin Tesařík usiloval o post
senátora s cílem prosazovat záj-

Ve Vikýřovicích mají unikátní
muzeum

Foto | IH

Posláním muzea je zachovat kulturní dědictví v oboru silničního hospodářství.

Vikýřovice • Ojedinělou expozicí v podobě muzea silnic se
mohou od konce října pyšnit
Vikýřovice u Šumperka. Jedná se
o český unikát, který v rámci
Evropy mají jen Norové, Němci,
Poláci a Maďaři. V rámci stálé
expozice nazvané Via est vita
„Silnice je život” uvidí návštěvníci vývoj silnic od nejstarších stezek po dnešní moderní silnice na
území republiky, historické mapy
či zrekonstruované silniční sáně,
bryčku a kololis. Mohou také

nahlédnout do těžké práce
silničářů a seznámit se s dobovými mapami a dokumenty.
První etapa projektu si vyžádala
náklady ve výši dvaceti miliónů
korun, na financování se podílely takzvané Norské fondy.
Podle hejtmana Martina Tesaříka (ČSSD) může být muzeum důležitým lákadlem turistů. „Tento
typ expozic má své příznivce,
kteří si díky novému muzeu silnic
najdou cestu do Olomouckého
kraje,“ uvedl hejtman Tesařík. | DI

my občanů Olomoucka a Olomouckého kraje u centrálních
orgánů v Praze, a to především
s ohledem na vysokou nezaměstnanost a špatnou ekonomickou situaci v regionu. Přímo
v senátu se pak bude věnovat

zlepšení legislativy v oblasti krizového řízení. Jako olomoucký
primátor a hejtman kraje má
velké zkušenosti s řízením krizových štábů a koordinací složek integrovaného záchranného
systému. Chce proto přispět ke
zlepšení legislativy důležité k řešení povodní a dalších mimořádných událostí.
Po dobu trvání obou mandátů
bude Martin Tesařík vykonávat
jak funkci hejtmana, tak i sentora. „Již dříve se v senátu ukázalo, že je to možné. Známe
příklady primátorů, podnikatelů, ale třeba také herců, kteří
souběh obou rolí zvládli. Navíc
jsem tuto skutečnost avizoval již
před volbami a voliči svými
hlasy rozhodli, že mám v dané
věci jejich důvěru,“ konstatoval
hejtman. Ten hodlá svůj nový
senátorský plat věnovat na veřejně prospěšné účely.
| IH

Vítězem ankety Strom roku 2010
je Hromův dub
Olomouc • Devátý ročník
celostátní ankety Strom
roku zná svého vítěze.
Nejsympatičtějším stromem
se stal Hromův dub v Olomouckém kraji. Je starý 433
let, měří 24 metrů a jeho
objem dosahuje 6,8 metru.
Lví podíl na jeho vítězství
má pan Jiří Košík z Olomouce, který sám získal pro
strom dvanáct tisíc hlasů.
„V těchto místech šla historie,“ přiznává Jiří Košík.
Strom je podle něj žijícím
svědkem odporu selského
Foto | IH
lidu, který protestoval proti Hromův dub
násilnému zrušení dosavadních pastvin, i pamětníkem dalších
dějinných událostí okolních vesnic a zároveň poslední vzpomínkou na souvislou výsadbu dubů, které zpevňovaly hráze dnes již
zaniklého Velkého rybníka založeného v roce 1577. V únoru
1945 poblíž dubu seskočilo devět amerických letců ze zasaženého letadla Liberator. Na místě je zajal německý wermacht
a o jejich osudu není více známo. Občanské sdružení Senior
aktivity se chystá z Hromova dubu opět vytvořit cíl turistických
vycházek. Hlasování v anketě Strom roku je zpoplatněno a jeho
výtěžek směřuje do veřejné sbírky určené na výsadbu stromů.
V letošním ročníku se podařilo vybrat plných 140 tisíc korun, které budou rozděleny mezi žadatele o grant na výsadbu stromů. | DI

VE ZKRATCE

Rada kraje
navštíví Uničovsko
Olomoucký kraj • Rada
Olomouckého kraje v listopadu
letošního roku navštíví Uničovsko, kde se setká se starosty
i zástupci neziskových organizací a podnikatelů.
Součástí návštěvy Uničova a
okolí bude také beseda se studenty tamního gymnázia a prohlídka investičních akcí podpořených z Regionálního operačního programu Střední Morava.
Radní dále zavítají do Odborného léčebného ústavu Paseka,
který je příspěvkovou organizací
Olomouckého kraje.
Krajská rada se k návštěvě obcí
s rozšířenou působností zavázala ve svém programovém prohlášení. Výjezd na Uničovsko
bude šestým v pořadí, dosud
rada v čele s hejtmanem Martinem Tesaříkem (ČSSD) zavítala na Prostějovsko, Šumpersko,
Jesenicko, Přerovsko a Zábřežsko.
| IH

Agentura vzdělává
školáky i studenty
Olomouc • Na dvou projektech
začleňování globálního rozvojového vzdělání do výuky na základních a středních školách
v kraji v současné době pracuje
Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého
kraje (ARPOK). Mimo to také
pokračuje na stejných typech
škol v realizace výukových
programů. „Jejich prostřednictvím se studenti během interaktivních workshopů seznamují
s tématy, jako je chudoba,
migrace či princip rozvojové
spolupráce. Každý měsíc pořádáme pro veřejnost v Divadle
hudby Olomouc také besedy
s odborníkem na rozvojovou
spolupráci,“ uvedla ředitelka
ARPOK Lenka Dudková. | DP

Výherce
osmisměrky
Vylosovaným výhercem osmisměrky z minulého čísla
se stává Vladimír Vláčil z Bedihoště. Obdrží od redakce
knihu Olomouc autorů Jiřího Fraita a Miloslava Čermáka.
Srdečně blahopřejeme. | RED

ROZHOVOR MĚSÍCE | Pavel SEKANINA, náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Učňovská stipendia letos dostává v kraji téměř
šest stovek studentů

Olomoucký kraj podporuje talentované studenty, studenty
středních a vysokých škol a také
studenty učňovských oborů.
Náměstka olomouckého hejtmana Pavla Sekaniny (ODS) jsme se
v této souvislosti zeptali.
Pane náměstku, co je cílem
podpory učňovských oborů?
Takzvaná učňovská stipendia
kraj rozděluje od letošního školního roku, cílem je podpora
učebních oborů, které nemají
dostatek žáků, přestože je o jejich
absolventy na trhu práce velký

zájem. Registrovali jsme například nedostatek strojírenských
profesí a profesí ve stavebnictví,
ale i pekařů či řezníků. Poskytnutím stipendií u konkrétních
oborů se podařilo tento pokles
zájmu z řad mladých lidí zastavit.
Můžete říct, kolik studentů letos podpoříte a jakou částkou?
Olomoucký kraj v letošním školním roce podpoří téměř 586 studentů z 21 škol, kteří nastoupili
do prvních ročníků učebních oborů, o něž je na pracovním trhu poptávka. Formou stipendií se mezi
ně rozdělí 1,8 milionu korun.
Dosáhnou na stipendia
i soukromí zřizovatelé škol?
Stipendia jsou určena pro školy
všech zřizovatelů. Čili nejen pro
ty, které zřizuje Olomoucký kraj.
Letos je určeno pro 31 žáků třech
soukromých a 555 žáků 18 kraj-

ských škol. Do prvních ročníků
čtyřletých studijních i učebních
oborů v regionu v září nastoupilo
zhruba 5000 mladých lidí.
Stipendium od kraje tedy získá
více než jedna desetina z nich.
Jak vysokou částku a za jakých podmínek studenti stipendium konkrétně dostávají?
To je různé, v prvním ročníku
učňovského studia představuje
měsíční stipendium 300 korun,
ve druhém se jim zvýší na 400 a
ve třetím na 500 korun.
Podmínkou je dodržování řádné
školní docházky a dosažení určitých výsledků ve vybraných předmětech. Kromě toho mohou například za vyznamenání získat
další částku, a to až 1500 korun.
Které obory patří mezi
podporované?
Mezi dosud podporované obory

stipendii Olomouckého kraje náleží strojní mechanik, obráběč
kovů, klempíř, klempířské práce
ve stavebnictví, zedník, zednické
práce, tesař, elektrikář, elektrikář–silnoproud, nástrojař, truhlář, truhlářské práce a čalounická
výroba, strojírenské práce, malíř
a lakýrník, malířské a natěračské
práce, řezník–uzenář a pekař.
Seznam těchto učňovských oborů se od příštího školního roku
rozšíří o dvě řemesla. Počátkem
listopadu o tom rozhodla Rada
Olomouckého kraje. Ta nově
schválila obory výrobce kožedělného zboží a potravinářské práce.
Proč právě tyto dva nové obory?
Výrobce kožedělného zboží je
oficiální označení řemesel brašnář a sedlář, která jsou vyučována na jediném místě v republice,
a to na Středním odborném

učilišti obchodním v Prostějově.
Absolventi mohou najít uplatnění například v tamní společnosti
Gala. Potravinářské práce jsou
učebním oborem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
v kraji je nabízí dvě školy, a to
Odborná škola Křenovice a Odborné učiliště a Praktická škola
Mohelnice.
Je poskytnutí stipendií běžné
i v dalších krajích?
Olomoucký kraj není jediný, kde
mohou studenti vybraných učňovských oborů získat krajská
stipendia. Vyplácí je i Zlínský
kraj, se kterým olomoucké hejtmanství spolupracovalo při nastavení podmínek. Poskytují je
i kraje na severu Čech. Ve školním roce 2011/2012 by se měl
příspěvek zvýšit řádově na čtyři
milióny korun.
| DP
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Seminář pro rozvoj
firem pomocí
nejnovějších technologií
Olomouc • Seminář s názvem
Transfer technologií se uskuteční 24. listopadu od 10 hodin
v kongresovém sále krajského
úřadu v Olomouci. Akce je zaměřena na možnosti využití
nejnovějších vědeckých poznatků v každodenní praxi. „Jsem
přesvědčen, že účinný přenos
do praxe je stejně důležitý a náročný jako sám vědecký objev,“
uvedl náměstek hejtmana, pod
jehož záštitou se seminář uskuteční, Pavel Horák (KDU-ČSL).
Posluchači se dozvědí, jak využít nanotechnologie ve firemních aplikacích, odborníci představí nové výrobky vyvinuté za
pomoci nejnovějších výrobních
postupů a pohovoří o svých
zkušenostech s přenosem vědeckých výsledků do praxe.
Zájemci o bezplatný seminář z
řad malých, středních i velkých
firem se mohou přihlásit pořadatelům z Českého nanotechnologického klastru na kontaktní
e-mail: info@nanoklastr.cz. | DP

Z P R AV O DA J S T V Í

Živnostníkem roku je bylinkářka Jarmila Podhorná,
nejlepší firmou olomoucká WEBA
Olomouc • Bylinkářka Jarmila
Podhorná z Brodku u Konice
zvítězila v pátém ročníku soutěže Živnostník roku 2010 Olomouckého kraje. Obstála v konkurenci sto devíti drobných
podnikatelů. Firmou roku se
z počtu 148 soutěžících stala
WEBA z Bystrovan, která vyrábí
součástky pro automobily.

Foto | Archiv

Prokura a finanční ředitel společnosti WEBA Olomouc, která se stala firmou roku, Jiří Šída (uprostřed).

Foto | Archiv

Jarmila Podhorná

Odborníci ukážou
cestu k financování
výzkumu a vývoje
Olomouc • Finanční podpora
výzkumu a vývoje v oblasti medicinální chemie a biotechnologií je tématem semináře, který
pořádá klastr MedChemBio dne
3. prosince v prostorách budovy
Regionálního centra Olomouc.
Firmám, které se zaměřují na
výzkum a vývoj v uvedených
oblastech, nabídnou odborníci
dostupné způsoby získání finanční podpory na jejich činnost. „Jsem přesvědčen, že podpora vědy a výzkumu, stejně tak
jako přenos výsledků do praxe je
základní podmínkou pro úspěšný rozvoj regionu,“ vysvětlil náměstek hejtmana Pavel Horák
(KDU-ČSL). Účast na semináři
je bezplatná, zájemci se mohou
přihlásit emailem na
info@medchembio.cz. Bližší
informace o MedChemBio a
semináři je možné získat na
www.medchembio.cz.
| DP

Student hejčínského
gymnázia pojede
do Argentiny
Olomoucký kraj • Na půlroční
studijní pobyt do Argentiny odjede v únoru příštího roku
student olomouckého Gymnázia Hejčín Jakub Neužil. Stal se
vítězem soutěže, kterou olomoucké hejtmanství vyhlásilo
začátkem roku. „Klání mělo dvě
kola, celkem se ho účastnilo
36 studentů, kteří absolvovali
test ze všeobecných znalostí,
anglického jazyka a zpracování
eseje,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Sekanina (ODS). Kraj
každoročně uděluje stipendia
studentům středních škol, aby
je motivoval k výjezdům do zahraničí. „Nechtěli jsme, aby
vítěz studoval v Japonsku nebo
v USA, ale aby poznal jiné
prostředí a zkušenosti. Proto padla volba na Argentinu,“ dodal
náměstek Sekanina.
Hejtmanství každoročně uděluje
stipendia studentům středních
a vysokých škol a také učňům
v oborech, po nichž je na trhu
práce zvýšená poptávka.
| DP

„Mým krédem je podnikáním
lidem přinést užitek v podobě
zlepšení zdravotních problémů,
pracovních příležitostí a budováním firmy přinést obci a kraji pří-

nos v podobě zviditelnění,“ řekla
sedmašedesátiletá Jarmila Podhorná, která s podnikáním začala až v důchodu. Nejenže vyrábí bylinné tinktury, masti, oleje
a výluhy, ale jako první v Česku
začala vyrábět léčivé tinktury
z pupenů rostlin. Porota u ní ocenila především neobvyklý obor

Jedenáct produktů získalo ocenění
Potravinářský výrobek Olomouckého kraje
Olomouc • Celkem 11 produktů
u s p ě l o v l e to š n í s o u t ě ž i
Potravinářský výrobek Olomouckého kraje. Ocenění producentům potravin předal hejtman
Olomouckého kraje Martin TesaFoto | IH
řík (ČSSD). Ten při slavnostním
Ocenění získal kozí sýr
ceremoniálu zdůraznil význam
s přídavkem ovčího mléka
Hané a Jeseníků jako regionů
i pšeničnožitý kmínový chléb.
s významnou produkcí potravin.
„Myslím, že na naše tradiční výrobky můžeme být hrdí. Stejně tak si ale
máme vážit nových zajímavých výrobků, které naši lidé uměli přivést na
trh,“ konstatoval hejtman Tesařík. Ten jako dvanácté ocenění předal
cenu hejtmana, a to výrobci sýra Gran Moravia, společnosti Orrero.
Seznam oceněných výrobků – držitelů titulu Potravinářský výrobek
Olomouckého kraje 2010
• Hanácká kyselka BIO s příchutí hrušky – Hanácká kyselka s.r.o., Horní
Moštěnice
• Farmářská klobása – Řeznictví Kunovský s.r.o., Hranice
• Pečený bok s kmínem – MVDr. Josef Klimeš, Bušín 19
• Klobása selská – Selská pekárna spol. s r.o., Supíkovice
• Méďa tvarohový ovocný – Antonín Jelínek, Určice
• Přírodní cukr s medovou příchutí bridž – Cukrovar Vrbátky a.s.
• Staroměstská máslová trubička – Olga Gřundělová – KREMO, Staré Město
• Chléb pšeničnožitný kmínový – Vašíček pekařství a cukrářství s.r.o.,
Zábřeh
• DrR mák mletý 200g – Alika a.s., Čelčice 164, Klenovice na Hané
• Sýr BĚLÁ – kozí sýr s přídavkem ovčího mléka – ZD Jeseník
| IH

podnikání a houževnatost.
Společnost WEBA se specializuje
na výrobu tvářecích nástrojů pro
horké tváření pro automobilový
průmysl. V Bystrovanech má
vlastní výrobní areál, v němž zaměstnává sto třicet pět pracovníků. Porotce zaujalo, že v době ekonomické krize nepropouštěla, a

navíc si vychovává učně jako své
budoucí zaměstnance. Byznys rebelem byl zvolen Jiří Žoch, jehož
společnost nabízí ekologické likvidace aut. Poprvé se vyhlašovala
také odpovědná firma. Tou se stala firma MiRyz Soft z Dubicka.
Všichni vítězové krajského kola postupují do celostátního finále. | DP

Příručka pomůže zabezpečit
počítač proti eventuálním
pachatelům
Olomouc • Praktickou příručku nazvanou Patron bezpečného netu vydal pro rodiče Olomoucký kraj. Cílem publikace je
zajistit bezpečnost dětí u domácích počítačů. Obsahuje popisné návody, pravidla a nastavení
technické ochrany počítače.
„Ne každý rodič zvládá práci
s internetem, proto brožura
obsahuje praktické postupy, jak
zabezpečit počítač proti eventuálním pachatelům. Děti jsou
u počítačů ohroženy zejména
pedofily a kyberšikanou, internet může rovněž sloužit jako komunikační prostředek mezi gangy,“ uvedla náměstkyně hejtmana Yvona Kubjátová (ČSSD).
Kraj vydal celkem 20 tisíc příruček a pět tisíc tematických samolepek. Distribuci brožury zajistí Policie České republiky,
obecní policie, obecní úřady
a Pedagogická fakulta univer-

zity Palackého v Olomouci. „Bude-li mít příručka pozitivní ohlas,
proběhne její
dotisk.
Mohla by být rodičům předávána i na třídních schůzkách,“
dodala náměstkyně Kubjátová.
Náklady na příručku a samolepky dosáhly 160 tisíc korun. Jde
o součást širšího projektu, do
něhož patří také proškolení pracovníků nízkoprahových klubů
pro děti a mládež, odvysílání
videospotů a rozšíření pomoci
poradenské linky o další odborníky. Celkové náklady projektu
činí 465 tisíc korun. Částkou
100 tisíc korun na něj přispěl ze
svého rozpočtu Olomoucký kraj,
zbývající částku tvořila státní
dotace.
| DP

Festival Nad oblaky slavil obrovský úspěch
Olomouc • Čtrnáct vybraných
talentů pěveckého festivalu Nad
oblaky aneb Každý může být
hvězdou se představilo veřejnosti
v sále olomoucké Reduty. „První
ročník festivalu pro handicapované talenty měl obrovský úspěch.
Ukázal všem lidem, že i handicapovaní umí žít plnohodnotným životem, dostanou-li prostor,“ uvedla náměstkyně hejtmana Yvona Kubjátová (ČSSD).
Porota ocenila všech čtrnáct finalistů: Cenu za instrumentální výkon získala kapela Vega z Litoměřic a skupina Křešičanka-Pustajka z téhož města si odvezla
Cenu ředitele Moravské filharmonie Olomouc Vladislava Kvapila. Cenu hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka obdr-

Porota ocenila všech čtrnáct finalistů.

žela Zámecká kapela z Nezamyslic a Hájští kohouti cestovali do
Duchcova s Cenou ředitele Českého rozhlasu Olomouc Pavla
Hekely. Kapelu Šafářanka z Kři-

Foto | Archiv

žanova ocenila porota za výběr
písně. Cenu patronky Moniky
Absolonové získala ostravská
zpěvačka Lenka Hubaczová,
kmotra Kateřina Kornová ji udě-

lila Daně Pokorné z Moravské
Třebové. Za nejlepší interpretaci
porota ocenila Martina Kleina z
Oder a Petr Zgažar z Litoměřic si
vyzpíval Cenu náměstkyně hejtmana Yvony Kubjátové. Miluše
Feltová z vesničky Stachy si domů odvezla Cenu ředitelky Múzické školy s odborným zaměřením v Ostravě Miloslavy Soukupové. Celkový dobrý dojem udělal na porotu lanškrounský sbor
Žabky ze Studánky a sbor Pohoda z obce Stachy ocenil patron
festivalu Alan Bastien. Hrádeček
z Uhlířských Janovic získal Cenu
radní Ústeckého kraje Jany
Ryšánkové. Speciální host Radek
Žalud z Dubné dostal Cenu ředitele ostravského studia České
televize Ilji Racka.
| DP

Organizace mohou
získat Cenu Nadace
ERSTE
Olomouc • Organizace, které
se snaží o pokrok v oblasti
sociální integrace a které přišly
s inovativní službou, přístupem
nebo produktem jako odpovědí na určitý problém v této
oblasti, se mohou do konce
listopadu přihlásit do soutěže
o Cenu Nadace ERSTE.
Nominovány mohou být projekty už proběhlé nebo právě
probíhající. Mezi 30 vítězných
projektů a organizací bude rozděleno celkem 610 000 eur, vítězný projekt obdrží 40 000 eur.
Organizace, jejichž projekty
uspějí v prvním kole, se stanou
členy skupiny Social Integration
Network a iniciativy ACCESS,
která propaguje neziskové aktivity v prostředí podnikatelského sektoru. Navíc jim budou poskytnuty PR služby a další podpora, která napomůže jejich uznání v regionu a rozvoji a financování jejich aktivit. Cena je jednou za dva roky udělována projektům, které přinesly viditelnou změnu do života příjemců
pomoci. Je otevřena zájemcům
z veřejného i neziskového sektoru, soukromým iniciativám,
náboženským společenstvím a
médiím. Více informací najdete
na www.integrationaward.org
| DP

Vánoční trhy
na Floře
Olomouc • Vánočním nákupům bude od 11. až do 21. prosince patřit olomoucké výstaviště Flora. Kromě hraček,
cukrovinek, knih, obuvi či konfekce nebudou chybět vánoční
stromky, kapři ze Šumvaldu a
bohatý doprovodný program.
Brány Výstaviště Flora Olomouc budou otevřeny denně
od 9 do 18 hodin, poslední den
trhů do 17 hodin.
| DP

V Olomouci proběhnou
Dny pro rodiny
Olomouc • Workshopy, semináře a přednášky s rodinnou
tematikou mohou navštívit
zdarma zájemci od 25. do 27.
listopadu v Olomouci.
Občanské sdružení Olivy ve
spolupráci s ostatními mateřskými a rodinnými centry Olomouckého kraje pořádají v
prostorách mateřského centra
Heřmánek a na tř. 17. listopadu
v objektu ekologického centra
Sluňákov Dny pro rodiny.
Program zahájí workshop s názvem Pevné objetí, který představí jednu z cest, jak v rodinách
žít v láskyplných vztazích a jaké
jsou možnosti jejich uzdravení.
Pro zvědavé muže i ženy je ve
stejný den připravena přednáška nazvaná Mužská otázka a
workshop Otcovství jako životní
projekt. V pátek představí mimo jiné své aktivity olomoucký
Fond ohrožených dětí, proběhne prezentace alternativních
směrů ve výchově, rodiče se
dozví jak, řešit partnerské krize
a jak se vzdělávat. Kromě workshopu o efektivním rodičovství
se účastníci mohou v sobotu
večer těšit na africké rytmy, hru
na djembe a společné bubnování. Sobotní dopoledne bude
věnováno obnově sil a přednášce Muž a žena – dva jiné světy.
Po celou dobu konání pořadatelé zajistí hlídání předem nahlášených dětí.
| DP

INZERCE

L I S T O PA D 2 010 | 4

5 | L I S T O PA D 2 010

Evropské peníze podporují rozvoj vzdělávání v Olomouckém kraji

INZERCE

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE
ODPRODAT NEMOVITÝ MAJETEK
Olomoucký kraj nabízí k odprodeji tento nemovitý majetek:

Olomoucký kraj v letech 2007 až 2013 poskytuje prostřednictvím tzv. globálních grantů v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK) finanční prostředky
na podporu počátečního a dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji. Tyto finanční prostředky jsou
zajišťovány ze zdrojů Evropského sociálního fondu (85 %) a státního rozpočtu ČR (15 %).
Aby bylo možné čerpat tyto prostředky, je nutno předložit projektovou žádost a v případě jejího
schválení je možné poté realizovat projekt samotný. Předkládat žádost o finanční podporu projektu
lze vždy při vyhlášení tzv. výzvy. Tato výzva je vyhlašována zpravidla jednou do roka.
Možnost realizace projektu je v současné době v rámci čtyř globálních grantů:
• 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji
• 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
v Olomouckém kraji
• 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji
• 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji
Doposud byly v rámci prvních tří uvedených globálních grantů zaměřených na podporu počátečního
vzdělávání vyhlášeny pro každý globální grant tři výzvy, a to v květnu 2008, květnu 2009 a březnu
2010. Podpořeno v rámci těchto tří výzev bylo celkem 118 projektů v hodnotě cca 451,5 mil. Kč.
V globálním grantu 1.1 je realizováno 58 projektů, v globálním grantu 1.2 celkem 26 projektů
a v globálním grantu 1.3 pak 34 projektů.
Se vzrůstajícím počtem výzev počet předkládaných žádostí klesá, takže pravděpodobnost úspěchu
žádosti se zvyšuje. Přesto stále vysoký zájem je zejména o realizaci projektů v globálním grantu
1.1 zaměřeném na zvyšování kvality ve vzdělávání žáků. Zde je převis požadovaných finančních
prostředků největší, v globálních grantech 1.2 a 1.3 byla šance na podporu projektu díky nižšímu
zájmu zejména v případě 3. výzvy větší.
Olomoucký kraj již také podpořil projekty směřující do oblasti dalšího vzdělávání (vzdělávání
dospělých), a to v rámci dvou výzev globálního grantu v oblasti podpory 3.2 vyhlášených v srpnu
2009 a březnu 2010. V rámci těchto dvou výzev bylo podpořeno celkem 28 projektových žádostí
v hodnotě cca 85,5 mil. Kč.
Projekty z první a druhé výzvy globálních grantů 1.1, 1.2 a 1.3 a z první výzvy 3.2 jsou již v realizaci,
projekty z třetích výzev, resp. druhé výzvy 3.2 jsou připravovány k realizaci, neboť výsledky těchto
výzev byly zveřejněny na konci září tohoto roku a naleznete je, stejně jako další informace o globálních grantech a některých projektech realizovaných v rámci globálních grantů, na
www.kr-olomoucky.cz/opvk
Další výzvy v jednotlivých globálních grantech budou vyhlašovány minimálně jednou ročně do roku
2013 s ohledem na dostupné finanční prostředky v rámci globálních grantů. Mezi instituce, které
mohou žádat o finanční podporu projektů patří např. školy, školská zařízení, nestátní neziskové
organizace, vzdělávací instituce, vysoké školy, města, obce, svazky obcí a hospodářská komora.

pozemek parc. č. 666 orná půda o výměře 1703 m 2 v k.ú. a obci Mladeč z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Nových Zámků – poskytovatele sociálních
služeb, příspěvková organizace. Jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených
obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva, minimálně ve výši 833,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Orientační cena předmětného pozemku činí
34 000,- Kč. Záměr Olomouckého kraje odprodat předmětnou nemovitost naleznete rovněž
na webových stránkách Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz (úřední deska).
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí v k.ú.
a obec Mladeč prosím zašlete nebo osobně doručte v termínu od 11. 11. 2010 do
13. 12. 2010 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 Mladeč“. 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.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají do
13. 12. 2010 na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový a právní,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 11. 11. 2010 do 13. 12. 2010
* 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.

PRACOVNÍ A PROVOZNÍ DOBA KÚOK – VÁNOCE 2010
datum/den

provozní doba

datum/den

provozní doba

23. 12. čtvrtek

8:00 –12:00

29. 12. středa

8:00 –17:00

27. 12. pondělí

8:00 –17:00

30. 12. čtvrtek

8:00 –14:00

28. 12. úterý

8:00 –15:00

31. 12. pátek

celoúřadová dovolená
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K U LT U R A
DOPORUČUJEME

Muzeum otevřelo
hernu a ateliér
Olomouc • Od října otevřelo
pro návštěvníky Vlastivědné
muzeum v Olomouci muzejní
hernu a ateliér. Prostory, které
se nacházejí v prvním patře budovy muzea, slouží dětem i dospělým k odpočinku i aktivnímu
strávení času mezi prohlídkou
výstav. Ve volně přístupné části
herny a ateliéru jsou veřejnosti
k dispozici hry, skládačky, stavebnice, vymalovánky a dokreslovánky či vystřihovánky. | DP

VE ZKRATCE

Olomoucké baroko připravilo pro návštěvníky
bohatý doprovodný program

Vánoční prodejní výstava

Vánoční
maličkosti
Olomouc • Od 3. do 5. prosince proběhne na Střední škole polytechnické na Rooseveltově ulici v Olomouci druhý ročník vánoční prodejní výstavy
rukodělných prací Vánoční maličkosti.
Součástí expozice je divácká
soutěž výrobků žáků „O nejhezčího anděla“, ve které budou
soutěžit děti z mateřských škol
a žáci základních škol.
Příjemnou předvánoční atmosféru navodí vystoupení dětí
z mateřských škol a studenti
Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci. Více na
www. ssprool.cz.
| DP

Litovel pořádá
adventní tvoření
a večer módy
Litovel • V sobotu 27. listopadu si zájemci od 13 hodin ve
velkém sále Záložny v Litovli
mohou vyzkoušet tvoření vánočních a adventních dekorací
pod vedením zkušené floristky.
Cena 50 korun zahrnuje kromě
vstupného i základní materiál.
Poslední listopadový den proběhne v litovelské Záložně
od 19 hodin společenský večer
modelingové agentruy Styl
Olomouc, která představí nové
oděvní kolekce, trendy v účesech či make-upu. Vstupné je
150 korun, v předprodeji o padesát korun méně.
| DP

Areál bývalé jezuitské univerzity patří k největším stavebním komplexům v barokní Olomouci.

Olomouc • Více než sedm desítek akcí je součástí doprovodného programu k výstavě Olomoucké baroko | Výtvarná kultura let
1620–1780. Samotná výstava sice startuje v Muzeu umění
Olomouc (MUO) a Vlastivědném
muzeu Olomouc (VMO) až

2. prosince, ale první kulturní
zážitky si zájemci mohou vychutnat již v listopadu. Například třináctý ročník hudebního festivalu
Baroko 2010 zaměřeného na
interpretaci staré hudby s použitím dobových nástrojů nebo výstavu Adonisova zahrada ve VMO.

Foto | MO

Doprovodný program tvoří sedmdesát koncertů, workshopů, filmových představení, komentovaných prohlídek, přednášek, besed nebo pořadů pro školy. Již
počátkem listopadu startuje například 13. ročník olomouckého
hudebního festivalu Baroko

Adonisova zahrada

Ilustrační foto

Foto | PR

Vizovic, Lysic, Rájce nad Svitavou, Velkých Losin a z hradu
Bouzova. „Jedná se o květinová
zátiší, portréty, unikátní posmrtné obrazy a mytologické
výjevy z období 17. až počátku
20. století. Mezi nimi budou

Foto | Archiv

Kostromští zpěváci absolvovali
v ČR řadu koncertů.

Zpěváci z Kostromy
měli velký úspěch
Olomouc • Partnerství Olomouckého kraje a Kostromské
oblasti dalo podnět k hostování
sboru Ipatjevského mužského
kláštera v rámci Foto
17. |ročníku
Archiv
Podzimního festivalu duchovní
hudby. Pořadatel, občanské
sdružení Musica Viva, připravil
pro umělce turné šesti koncertů
v rámci významných mezinárodních festivalů České republiky
(Praha – Havířov – Ostrava – Javorník – Olomouc – Opava).
Ruské sborové umění tříbené po
staletí, nezaměnitelný hlasový
fond zpěváků oslovuje posluchače po celém světě. „Úspěch
umělců z Kostromy byl neuvěřitelný, všechny koncerty byly doslova přeplněny k prasknutí, na
všech sklízeli úžasné ovace,“
uvedla za pořadatele Dobromila
Hamplová.
| IK

Urzon kanadský

Symbolika květin v mýtech, legendách a výtvarném umění
Olomouc • Expozice nazvaná
Adonisova zahrada přináší řadu
zajímavostí z říše flóry, obrazy
z moravských zámků, barokní
herbáře či porcelán. Navštívit ji
lze od 18. listopadu ve Vlastivědném muzeu Olomouc.
„Výstava představí téměř tři desítky květin, od těch nejoblíbenějších a nejokázalejších, jako je
růže, lilie a tulipán, až po ty
nejskromnější, k nimž patří fialka, konvalinka a pomněnka. To
vše ve spojení s antickými mýty
a křesťanskými legendami,“
uvedla kurátorka výstavy Renáta Fifková. Součástí expozice
jsou obrazy z pěti moravských
zámků, konkrétně z Buchlovic,

2010. „Letošní ročník nabídne
celkem tři koncerty, přičemž
všechny skladby se budou natáčet pro připravovanou antologii – CD – s hudbou kapelníků
olomoucké katedrály sv. Václava.
Úkolem letošního festivalu není
tedy jen potěšit návštěvníky
koncertů, ale prosadit mimořádně kvalitní, ale neznámou olomouckou tvorbu v širším kontextu,“ upozornil olomoucký
skladatel a umělecký vedoucí
souboru Ensemble Damian
Tomáš Hanzlík, který tradiční
festival pořádá. První koncert se
uskutečnil již 9. listopadu, další
proběhne v neděli 28. listopadu v
kostele Panny Marie Sněžné, kdy
soubor Societas Incognitorum
předvede tvorbu Philippa Jacoba
Rittlera. Závěrečný koncert festivalu Baroko 2010 bude ve středu
8. prosince ve slavnostním sále
kláštera Hradisko zasvěcen dílu
Václava Matyáše Gureckého.
Na poslední listopadový víkend je
pak v Arcidiecézním muzeu Olomouc připraven výtvarně divadelní workshop s Divadlem
Continuo.
| DP

moci návštěvníci obdivovat
mistrovská díla vynikajících nizozemských malířů období baroka,“ doplnila Fifková. Instalaci doplní staré tisky z fondů Vědecké knihovny v Olomouci a
vzácné barokní herbáře, porcelán a sklo z muzejních sbírek.
K výstavě Adonisova zahrada je
připraven bohatý doprovodný
program v podobě komentovaných prohlídek (25. 11. 2010 a
3. 2. 2011), stejnojmenné přednášky (18. 1. 2011) či výtvarné
dílny na téma Triumf květin v době baroka (24. 11. 2010). Pro děti
i dospělé budou přímo v expozici
k dispozici puzzle, omalovánky či
malý průvodce říší květin. | DP

Olomouc •
Jméno Katka dostala při svém křtu samička urzona kanadského
v zoologické zahradě na Svatém
Kopečku v Olomouci. Jejím
kmotrem se stal
Foto | MK
frontman skupiny Urzon kanadský
Děda mládek Illegal Band Marcel Marek zvaný Mersí. V současné době
žije v zoo pět urzonů kanadských. „Jde o severoamerického hlodavce,
připomínajícího svým vzhledem dikobraza. Na rozdíl od něj má kratší
a měkčí ostny na ocase a na zádech,“ informovala mluvčí zoo Hana
Labská. Ostny slouží urzonům k obraně. „Při setkání s nepřítelem se
urzon otočí zády a začne couvat. Pokud varování nezabere, zasáhne
útočníka ocasem. Ostny má opatřené zpětnými háčky, které se snadno
uvolní a zůstanou vězet v ráně,“ doplnila mluvčí. Urzoni se dožívají až
17 let, od dvou dnů svého věku dobře šplhají po stromech.
| DP

Blues Alive bude ve znamení nejpočetnější účasti zahraničních umělců
Největší středoevropská přehlídka bluesové hudby Festival
Blues Alive, jehož hlavní část proběhne v šumperském Domě
kultury od 18. do 20. listopadu, nabídne svým návštěvníkům
bohatě prostřený hudební stůl. Představme si největší hvězdy:

Foto | Archiv

Johnny Winter

Johnny Winter
„Vidina toho, že jednou na
Blues Alive vystoupí Johnny
Winter, kterého obdivuji už od
svých puberťáckých let, byla
jedním z hlavních důvodů, proč
jsem nabídku stát se členem
týmu tohoto festivalu před dvanácti lety přijal,“ přiznává dra-

maturg festivalu Ondřej Bezr.
Texasan Johnny Winter je totiž
jedním z těch, kteří definovali
moderní bluesovou kytarovou
hru. Na jeho jméno přísahají
tisíce následovníků po celém
světě, ale žádnému z nich se
nepodařilo dosáhnout takového
věhlasu. Už proto, že Winterův
hráčský styl je naprosto originální, nenapodobitelný a snadno rozpoznatelný po prvních
tónech. A nejde jen o obdivuhodnou techniku a rychlost jeho pověstných „okovaných prstů“, ale především o stoprocentní prožitek žánru, přímé spojení
s jeho kořeny a soulad mezi
stylem hry, zpěvem a výběrem
repertoáru.
No Blues
Soubor patří k nejzajímavějším
představitelům současné world
music, je platformou pro jindy
neslýchané křížení blues, count-

ry a arabské lidové hudby. U zrodu kapely stál holandský kytarista Ad van Meurs, jeho krajan s
kontrabasem Anne-Maarten van
Heuvelen a v Holandsku žijící
palestinský virtuóz na arabskou
loutnu oud Haytham Safia. Posléze se základní trio rozrostlo
o súdánského bubeníka Osamu
Maleegi a zpěvačku a producentku Ankie Keultjes. Pro styl, který
„mičurinským“ křížením vypěstovali, používají název „Arabicana“. Skládají v něm vlastní písně
i do něj upravují známé bluesové
songy, spirituály či americké lidovky. U prestižního vydavatelství Rounder vydali zatím tři
alba: Farewell Shalabiye, Ya
Dunya a Lumen.
Corey Harris
Na tom, že je Corey Harris skutečnou celebritou současné
bluesové scény, se shodují odborní kritici i fanoušci bluesové
hudby. Corey Harris není žádný
lidový umělec z lůna bavlníkové
plantáže. Je naopak v nejlepším
slova smyslu „bluesovým intelektuálem“, což však v jeho pří-

revivalový a Marsův hledačský.
Vše ve prospěch jediného společného jmenovatele – ve prospěch blues.

Foto | Archiv

Corey Harris

padě ani zdaleka neznamená
učeneckou zatuchlost a profesorský přístup k věci.
Na letošní vzpomínkový koncert
Blues Alive ovšem nepřijíždí
Corey Harris jako nový vyslanec
jamajské hudby, nýbrž se sólovým programem, stavícím naopak na jeho vlastních kořenech
a blížícím se obsahu jeho prvních dvou, dosud nepřekonaných alb.
Johny Mars a Michael Roach
Pravidelný návštěvník Blues
Alive nejspíš nad tímto spojením překvapeně kroutí hlavou. A přesto oba umělci už
před několika lety vytvořili duo,
které s velkým úspěchem míchá
dva odlišné přístupy. Roachův

Karen Carrol and
Mississippi Grave Diggers
Kapela, ve které se sešlo hned
několik mimořádně zajímavých
hudebních osobností. The
Mississippi Grave Diggers pět
let doprovázeli zpěváka Big
Daddyho Wilsona, od roku
2007 v jejich přední linii stojí
americká zpěvačka a kytaristka
Karen Carrol. Kolegové se o ní
vyjadřují jako o „černé čarodějnici“. V bluesové
muzice tento přídomek vyjadřuje
ten největší obdiv.
The California
Honeydrops
Leaderem kapely
je zpěvák, kytarista a trumpetista
Lech Wierzynski.
V jeho muzikantském projevu se
promítá blues,

gospel, jazz, zydeco,
rhythm´n´blues. Jeho pětičlenná kapela vznikla v roce 2007,
nejprve jako pouliční sdružení,
poté hostovali v klubech a na
oficiálních scénách. Šířící se
dobrá pověst otevřela skupině
i prostor mimo původní domácí
působiště. Mají na kontě zatím
tři alba – B Sides, Soul Tub
a Spreadin´ Honey.
Zatím největší úspěch kapela
zažila loni, kdy byla nominována v kategorii Debut roku
v nejprestižnější světové žánrové
anketě Blues Music Awards.

The California Honeydrops

| DP

Foto | Archiv
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INZERCE

OČNÍ ORDINACE LITOVEL
MUDr. Andrea Dostálová, Komenského 687, Litovel

PROVÁDÍME
• vyšetření očí • předpis brýlí na dálku i na blízko
• vstupní a preventivní prohlídky, prohlídky pro řidiče
• akutní ošetření úrazů, zánětů • předoperační a pooperační péče
• aplikace kontaktních čoček • glaukomová poradna
• plastické operace, kosmetické zákroky

Velkoobchod Adam otevřel
novou pobočku
v Olomouci na Holické ulici naproti Baumaxu

Přijímáme pacienty všech zdravotních pojišťoven

OZNAMUJE ROZŠÍŘENÍ ORDINAČNÍ DOBY OD 1. 10. 2010
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

11,30
8,00
8,00
8,00
8,00

– 17,00 hod.
y
Telefonické objednávk
– 12,00 hod.
5
– 12,00
13 – 15 hod.
na 585 341 30
– 12,30 hod. – perimetr
– 12,00
13 – 16 hod. – odpoledne jen předem objednaní pacienti

www.ocni-litovel.websnadno.cz

Hledáme
dům na venkově

Prodej zboží na svatby, hostiny a rauty
i soukromým osobám s možností jeho vrácení.
Největší výběr piv v Olomouckém kraji.

cena a stav nerozhoduje!

tel.: 774 414 525
Studenti dostali výzvu
mají navrhnout kuchyň budoucnosti 2020
ŠUMPERK • Dvě třídy studentů průmyslového designu Střední průmyslové školy v Šumperku
získaly možnost zapojit se do ojedinělého projektu Student Hevos Design 2011, jehož cílem je
podpořit jejich kreativní myšlení. Ti nejlepší z nich pak absolvují stáž v designérském týmu
společnosti Hevos.
Uplatnit své nadání ještě během studia, to se v České republice podaří jen zlomku studentů středních či vysokých škol. Ti z šumperské průmyslovky jsou výjimkou. „Středních škol, které vyučují obor
průmyslový design, je v Česku několik, ale řekl bych, že příležitost, jakou dostali naši studenti, není
obvyklá,“připouští Jiří Janda, který na šumperské průmyslovce design a grafiku vyučuje. Projektu
se účastní celkem dvaadvacet studentů třetího a čtvrtého ročníku oboru průmyslový design.
„Design je tím prvním, co zákazníka upoutá, proto je tak důležité vychovat odborníky, kteří budou
schopni přijít s něčím naprosto novým. Třeba se právě díky tomuto projektu podaří nějakého
talentovaného designéra objevit. To byl také důvod, proč se naše společnost pro tuto spolupráci
rozhodla,“ vysvětluje smysl projektu Petr Volek, jednatel společnosti Hevos. Hevos je zároveň i
garantem celého projektu a mezi autory tří nejzajímavějších návrhů, které vybere odborná komise,
rozdělí finanční odměnu v celkové hodnotě patnáct tisíc korun. „Všechny projekty začátkem příštího roku vystavíme v našich studiích v Šumperku i Zábřehu, aby se na práce studentů mohli přijít
podívat nejen rodiče a příbuzní, ale i kamarádi a všichni, koho design zajímá“ dodává Petr Volek.
„Před některým ze studentů se tak možná právě díky této myšlence otevře skvělá možnost, jak
uplatnit vlastní schopnosti a rozvinout svůj talent,“ upozorňuje koordinátorka projektu
spolupráce mezi zmíněnou šumperskou školou a zábřežskou společností Alena Chylová. Práce
studentů bude posuzovat odborná komise, ale seznámí se s nimi také laická veřejnost. „V průběhu
února může veřejnost přes webové stránky školy, nebo společnosti Hevos, hlasovat pro jednotlivé
návrhy. Ve finále pak vítěze vybere odborná komise složena ze zástupců školy, společnosti Hevos a
předního šumperského designéra Mojmíra Langera, který zároveň zaštiťuje soutěž po odborné
stránce“. dodává koordinátorka. ARAM PR

Možnost zapůjčení výčepního zařízení a sklenic.

www.adam-velkoobchod.cz
tel. 724 327 686
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Bobr Cup již pošesté ovládl kajakář Mrůzek
Foto | LH

Závod rozhodoval o celkových
vítězích ve všech kategoriích.

Úspěšné zakončení
sezóny motokrosového
týmu ARCOS
Dlouhá Loučka • V říjnu vyvrcholil posledním závodem
v Dlouhé Loučce letošní ročník
Mistrovství Moravy v motokrosu. V tomto závodě se rozhodovalo o celkových vítězích seriálu ve všech kategoriích. Celá
soutěž se skládala z 8 jednotlivých závodů po celé Moravě
a jeden závod se jel v Šenkvicích na Slovensku.
Za ARCOS motocross team zde
startovali jezdci Radek a Miroslav Capkovi, kteří doposud vedli celou soutěž ve svých kategoriích a připravovali se svou
pozici udržet. Po tvrdém souboji s druhým M. Štaudem zvítězil
Radek Capka a svoje vedoucí
postavení v seriálu potvrdil.
Miroslav Capka si v Dlouhé
Loučce hned po startu vytvořil
dostatečný náskok a s přehledem si udržel první místo
v celkovém pořadí seriálu.
Vítězství obou bratrů v Mistrovství Moravy v motokrosu je
pro ně o to cennější, že se jim
podařilo vyhrát letošní ročník
oběma současně.
| HL

Foto | Archiv

Václav Janík

Vrchař Janík má za
sebou úspěšnou sezónu
Olomouc • Šesté místo v konečném pořadí Mistrovství
Evropy závodů automobilů do
vrchu obsadil pňovický jezdec
Václav Janík. Loňský evropský
šampión poprvé startoval
v kokpitu formule Lola, a tak
byl s dosaženým výsledkem
nadmíru spokojen.
Sezónu navíc zakončil nečekaným vítězstvím v chorvatském
Buzetu. „Byl jsem navíc první
Čech s formulí 3000, který vyhrál závod mistrovství Evropy.
Měli jsme i trochu štěstí, když
konkurence měla technické
problémy, ale to k závodění
patří,“ řekl Janík.
Ten si považoval i celkového
šestého místa. „Je to nádhera.
Vždyť ve formulích startovala
největší konkurence za poslední roky,“ řekl Janík.
| JK

Olomouc hostila
kickboxerskou elitu
Olomouc • Olomoucká sportovní hala hostila Světový pohár Czech Open v kickboxu.
Diváci viděli devět kvalitních
finálových duelů.
V mezinárodní konkurenci se
prosadili i dva borci z Olomoucka. Domácí Pavel Hennrich ve
váhové kategorii do 75 kg ovládl duel s brněnským Zedníčkem. Nad 91 kg nedal Fenclovi
šanci Libor Polách z Přerova,
když rozhodčí jejich utkání
předčasně ukončil RSC.
Ve finále se představil i Ondřej
Srubek z KBC Přerov, který však
svému soupeři podlehl 0:3 na
body.
| HL

Litovel • Tým Pivovaru Litovel
se stal letošním vítězem Mistrovství České republiky v závodě
extrémních štafet v Litovli.
Družstvo ve složení Martin Frei
– běh, Robert Novotný – cyklistika, a Kamil Mrůzek – sjezd na
divoké vodě, se nejlépe vypořádal s nástrahami trati.
Letošní ročník Bobr Cupu byl
v mnoha ohledech jedinečný. Na
startu se sešla absolutně největší
konkurence, poprvé se kvůli velké vodě musely měnit tratě a
běžci se brodili se záchrannými
vestami.
Stálicí tak zůstal kajakář Kamil
Mrůzek. Osminásobný mistr
světa ve sjezdu na divoké vodě
obhájil na Bobru titul a zlatým
písmem vítěze se do historie
závodu zapsal už pošesté.
Na trať vyrazilo nejprve pole
běžců, pro které se na poslední
chvíli otevřely i proslulé litovelské brody (kvůli vysoké vodě
však běžci museli brodit s plovacími vestami, které si zapůjčili
od svých kajakářů). Traverzy
Moravy však zůstaly zapovězeny
jejich týmovým cyklistickým
kolegům. Kajakáři se však skoku do studené říjnové vody nevyhnuli. Vodákům se také jako
jediné kategorii trať vůbec ne-
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Tomáš Kašpárek

Bratrský souboj vyhrál
Tomáš Kašpárek

Vítěz Mrůzek

musela upravovat.
Na první předávku nejrychleji
doběhl Jiří Voják z týmu CRAFT,
těsně za ním předával štafetu
David Gerych z týmu Insportline
trener – Ghost a Martin Frei
z družstva Pivovar Litovel, který
vyslal do závodu bikera Roberta
Novotného. Zkušený Novotný
vytáhl svůj tým nahoru a předával do poslední fáze těsně za
Janem Hruškou z CRAFTU jako
druhý. Na vodě se odehrál souboj mezi zkušeným Kamilem

Foto | Archiv

Mrůzkem a jeho reprezentačním
kolegou Václavem Lagnerem,
který rychle vyzněl pro zkušeného Mrůzka, jenž s vítězným
gestem protrhl cílovou pásku jako první. Druhý tým CRAFT
dovezl na litovelské koupaliště
Václav Lagner a třetí TREK
dotáhl do cíle Karel Slepica.
Po tom, co dorazily nejrychlejší
mužské týmy, Bobr Cup zdaleka
nekončil. Napjatě se očekávaly
nejrychlejší týmy v kategoriích
ženy, veteráni muži, akademici

muži i ženy. Nejlepší ženskou trojicí se stalo družstvo Kola Kaňkovský women ve složení Lenka
Šibravová, Barbora Manďáková
a Kateřina Vacíková. Stříbro vybojovaly Jana Grygarová, Lenka
Bulisová a Petra Halašková za
tým Top woman.
Třetí pozici a současně první
v kategorii akademičky zaujaly
závodnice týmu Stíhačky (Šárka
Zelenková, Adéla Boudíková a
Tereza Lernerová).
| HL

Kresta na Rally Jeseníky nezaváhal
Šternberk • Na tratích v okolí Šternberka se rozhodovalo o mistru
republiky ve sprint-rallye. Favorizovaný Roman Kresta nakonec nezaváhal
a po vítězství na čtvrtém ročníku Rally Jeseníky slavil i domácí titul.
Od zkušeného jezdce Romana Kresty se bezpochyby čekal nejlepší
výsledek, i přesto, že na jesenické rally startoval vůbec poprvé. Nádherného výsledku dosáhla posádka Miroslav Jakeš – Tomáš Jakeš, která obsadila druhé místo se ztrátou necelých dvacet vteřin na prvního Krestu.
Mladý, jednadvacetiletý závodník ze Vsetína se stal v roce 2008 mistrem
Evropy v závodech automobilů do vrchu v kategorii I.
Poté přesedlal na jinou automobilovou disciplínu. Vybral si rally a spolu se
svým spolujezdcem a strýcem v jedné osobě, Tomášem Jakešem, prohánějí vůz Mitsubishi Lancer EVO IX. Na letošním ročníku AZ pneu Rally

Jeseníky se jim podařilo dosáhnout skvělého výsledku. Místo třetí nakonec vybojovali vítězové AZ pneu Rally Jeseníky 2008, bratři Odložilíkové. Ti
ztratili na první příčku 23 vteřin.
Po devíti odjetých rychlostních zkouškách spatřilo cíl celkem 73 soutěžních posádek. Několik jezdců odstoupilo ze soutěže kvůli technickým
závadám, některé posádky skončily mimo trať. Nejvážnější byla havárie
startovního čísla 103, po které byla zrušena sedmá rychlostní zkouška,
a spolujezdce Mikulíka odvezla záchranná služba do nemocnice.
V posledním úseku ze soutěže odstoupili i přední jezdci Vlček – Švajda
a Dohnal – Šillerová. V poslední, deváté rychlostní zkoušce, si několik
jezdců vybralo místo krátce po startu, kde se v lese, téměř na sobě, sešly
hned čtyři závodní stroje.
| PK

Šternberk • Čtvrté a páté místo
obsadili mladí jezdci šternberké stáje Ecce Homo Racing
v mezinárodním mistrovství republiky na okruzích.
Bratrská dvojice Tomáš a Jan
Kašpárkové až do posledního
závodu na brněnském okruhu
bojovali o to, kdo bude lepší.
Úspěšnější byl nakonec starší
Tomáš. „Byla to zajímavá sezóna. Čtvrté místo je sice pěkné,
ale příští rok chci vyhrát,“ plánoval Tomáš Kašpárek.
Konečné pořadí mezinárodního
mistrovství ČR v závodech na
okruzích, divize 3: 1. Skála 79
bodů, 2. Chabr 63, 3. Kohout
44, 4. T. Kašpárek 39, 4. J.
Kašpárek 37.
| HR

Olomoučtí baseballisté
zachránili extraligu
Olomouc • Baráž o extraligu
bez větších problémů zvládli
olomoučtí baseballisté.
Skokanům se nepovedla základní část nejvyšší soutěže, a tak
museli extraligu hájit v sérii s Jabloncem.
Na severu Čech si oba týmy
připsaly po jednom vítězství.
Série se tak za nerozhodného
stavu stěhovala na Hanou. Skokani nepřipustili žádné drama a
oba zápasy jednoznačně ovládli
13:4 a 14:4. I v příštím roce se
tak na Lazcích bude hrát extraliga baseballistů.
| MH

Spáčil testoval nový vůz na Slovensku

Tatra jezdila v náročném terénu.

Olomouc • V plné přípravě na
nadcházející ročník prestižní
Rallye Dakar 2011 je olomoucký
jezdec Marek Spáčil. Šéf stáje
Czech Dakar Team má za sebou
první ostré testování na písečném polygonu nedaleko slovenské Senice.
Tým zkoušel nový speciál Tatra
815 4X4 Dakar. Nová Tatra najezdila v ostrém tempu více než
tisíc kilometrů. Kromě několika
drobností jezdil kamion v náročném terénu prakticky bez pře-
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rušení. Jedenáctinásobný účastník dakarské rallye Marek
Spáčil byl s výsledky testů spokojen. „Od předchozího Dakaru
jsme ušli velký kus cesty a výsledek mnohaměsíční práce celého týmu se prohání po testovacím polygonu. Ještě musíme
doladit pár věcí, ale ostatně
právě proto testujeme.“
Cíle pro letošní ročník majitel
stáje zatím nestanovil. „Do Dakaru je ještě dlouhá cesta. Pro
nás je důležité, že naše nové

auto jezdí prakticky celý víkend
bez výraznějších technických
problémů,“ poznamenal Spáčil.
Ještě před Dakarem auto prošlo
testem v afrických podmínkách.
„Jsme si vědomi toho, že doma
nemůžeme nasimulovat podmínky, jaké nás čekají na Dakaru. Právě proto jsme se rozhodli
spojit testování v Tunisu s účastí
na ElChott rallye,“ vysvětloval
Spáčil účast na soutěži, která se
jela v první polovině listopadu.
Ve Spáčilově posádce došlo ke

změnám. Jako kopilot do kokpitu usedl mistr Evropy truckerů
David Vršecký. „Účast Davida
Vršeckého, kterého většina fandů motorsportu zná coby mistra
Evropy v závodech tahačů, představuje důkaz toho, že Czech
Dakar Team dokáže spolupracovat s prvotřídním okruhovým
týmem. Spolupráce na technické úrovni probíhá již nějaký čas,
třeba schopnosti Buggyry při
optimálním nastavení motoru
jsou nezpochybnitelné.
Nicméně účast Davida přímo
v závodní posádce posunuje
tuto spolupráci o další krok dál.
Jakkoliv jsou světy okruhového
a cross-country závodění vzdálené, tak se pořád jedná o kamiony a některé principy jsou platné všeobecně. Dosavadní spolupráci s Buggyrou hodnotím
velmi pozitivně,“ uvedl Spáčil.
Čtyřiatřicetiletý David Vršecký
považuje dakarský závod za
skvělou příležitost. „Dakar se
jede z pohledu okruhového závodění v hluchém období, a je to
tudíž skvělá příležitost, jak dělat
i v zimě to, co máme všichni tak
rádi, tedy závodit,“ vysvětloval
trucker.
| PK

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, IČ: 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, tř. Kosmonautů 8, 779 00 Olomouc, tel.: 585 208 408. Šefredaktor:
Mgr. Dagmar Pěničková – tel.: 725 404 030, e-mail: redakce.kraj@fgp-studio.cz. Inzerce: Marcela Plachá – tel.: 724 899 700, e-mail: inzerce.kraj@fgp-studio.cz.
V případě problémů s doručováním novin Olomouckého kraje volejte na bezplatnou ZELENOU LINKU 800 888 558. Toto číslo vychází: 15. 11. 2010.

Foto | Archiv

Markéta Svozilová
šokovala ve Francii
Olomouc • V jihofrancouzském
Aix en Provence skončil letošní
Světový pohár plavců s ploutvemi. V konkurenci 282 závodníků
ze třinácti zemí se neztratili ani
zástupci olomouckého klubu.
Zuzana Svozilová, individuální
vítězka dvou disciplín v Německu a Maďarsku, z důvodů studijního pobytu v italském Turínu
nabrala tréninkové manko a na
medaile si tentokráte nesáhla.
Musela se v nabité konkurenci
smířit s 8. místem.
Olomoučtí se však překvapivě
vítězství přece jenom dočkali!
Markéta Svozilová po 6. místě
na 50 m a 4. místě na 100 m
přidala v poslední individuální
disciplíně zlato na 200 m.
Junior Jan Rážek si doplaval ke
dvěma osobním rekordům a
11. místu na 200 m. Tímto finálem skončil letošní světový pohár. Nejvíce se dařilo Markétě
Svozilové, která skončila pátá.
Páté místo v celkovém pořadí
obsadila Zuzana Svozilová.
Michal Rubáček skončil na celkovém 36. místě a Jan Rážek
v juniorském součtu obsadil
místo 32.
| HL

