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MĚSÍČNÍK OBČANŮ OLOMOUCKÉHO KRA JE

Hlavní expozice podzimní
Flory zazáří paletou barev
Více AKTUALITY | str. 2

Náklad 256 000 výtisků

Ve Skaličce začala stavba nového
pavilonu ústavu sociální
y
péče Více ZPRAVODAJSTVÍ | str. 3 Naučné shtoezkkraje
Olomouc

NA ÚVOD

Unikátní Expozice času
ve Šternberku
otevře své brány v říjnu

ké

OHA
Více PŘÍL

Studenti řemeslných oborů mají
nové zázemí pro výuku
Vážení občané,
přichází podzim, což pro většinu z nás znamená konec období prázdnin, času dovolených a začátek školního roku.
Zároveň se po prázdninové
přestávce rozjíždějí sportovní
soutěže na všech úrovních.
Tak třeba fotbal. Začala liga,
reprezentace hraje o postup
na evropský šampionát a plzeňští fotbalisté reprezentují
český fotbal v prestižní soutěži Ligy mistrů. Své zápasy
ale pochopitelně zahájily stovky fotbalových klubů hrající
nižší soutěže po celém kraji.
Myslím, že se ví, že patřím
k těm, kdo mají ke sportu blízko, sami jej aktivně provozují
a fandí mu. Z tohoto pohledu
jsem rád, že Olomoucký kraj
za dobu své více než desetileté existence sport významně finančně podporoval
a podporuje. A to nejen velké
kluby a megaakce, ale také
malé oddíly pracující s dětmi
a mládeží, ale i výkonnostní
kategorii dospělých. Myslím,
že vznik a obnova sportovišť
po celém kraji je vidět.
Ale zpět k fotbalu. Jsem rád,
že finanční podpora kraje
umožnila vybudování moderních hřišť s umělým travnatým
povrchem a osvětlením. Jen
za uplynulého čtvrt roku se
zrealizovaly například v Olomouci na Nových Sadech a ve
Slavoníně. Přitom již dříve se
díky podpoře Olomouckého
kraje umělé fotbalové trávníky objevily například v Jeseníku, Mohelnici, v Mikulovicích nebo v Olomouci-Holici.
Samozřejmě historicky první
byl realizován již před mnoha
lety na Sigmě. Všechna tato
hřiště jsou neocenitelná kvůli
možnosti celoročního využití
bez ohledu na klimatické podmínky. I proto na nich mohou
například i v podzimních měsících „malí i velcí fotbalisté“
trénovat, a to i po setmění.
A tak třeba někteří z těchto
mladých nadějí za čas posílí
„A“ tým Sigmy nebo to dotáhnou až do reprezentace
a vrátí český fotbal mezi evropskou špičku.
Z mého pohledu i v prostředí
Olomouckého kraje tak platí
SPORTU ZDAR A FOTBALU
ZVLÁŠŤ !
Ivan Kosatík
náměstek hejtmana Ol. kraje

Slavnostního otevření nástavby se zúčastnili mj. představitelé kraje, zástupci firem i stavební společnosti, pedagogové a žáci. Na snímku mezi
studenty hejtman Martin Tesařík a ředitel SŠP Aleš Jurečka.
Foto | Archiv

Olomouc • Nové prostory pro
teoretickou výuku žáků řemeslných oborů mohou od začátku
školního roku využívat studenti
i učitelé Střední školy polytechnické v Olomouci. Přistavěné
5. nadzemní podlaží budovy
školy je vybaveno 9 moderními
učebnami, 3 kabinety a sociálním zařízením pro žáky i pedagogický sbor. Škola se dočkala
také výtahu, který zajišťuje bezbariérový přístup do všech pater

budovy. Náklady na výstavbu
dosáhly téměř 35 milionů korun. Do tříd a kabinetů byly
rovněž zakoupeny nové lavice,
židle, tabule a skříně za jeden
milion korun. „Neustálý rozvoj,
zvětšující se počet žáků a snaha
o zkvalitňování výuky nás přiměly k hledání možností, jak
rozšířit výukové prostory.
Podařilo se zrealizovat projekt,
který byl spolufinancován Evropskou unií a Olomouckým

Hejtman jednal s vládou o problémech
Olomouckého kraje
Olomouc • Hejtman Martin
Tesařík (ČSSD) předal členům
české vlády výzvu k řešení
problémů Olomouckého kraje.
Učinil tak závěrem srpna na
pražském setkání hejtmanů
s vládou. Vedle nespokojenosti
s neustálým krácením financí
směřujících na kraje hejtman
apeloval na předsedu vlády
Petra Nečase, ministry dopravy,
obrany a zdravotnictví, aby se
zabývali situací v těchto konkrétních resortech.
„Upozornil jsem především na
možné problémy související s
plánovanou redukcí VVP Libavá
a VVP Březina a také na potřebu
řešit situaci ohledně budoucnosti poskytování akutní lůžkové zdravotní péče na Jesenicku," informoval hejtman Tesařík. Jeden ze stěžejních požadavků se týká dostavby dálnice
D1 v úsecích Říkovice – Přerov

a Přerov – Lipník nad Bečvou.
Hejtman Tesařík v této souvislosti žádá předsedu vlády a ministra dopravy, aby jej informovali, co vláda podnikne v tom,
aby byl zmíněný úsek dokončen
co nejdříve. „Problémy, které
jsem vládě přednesl, nejsou jediné, které trápí náš region a jeho obyvatele, ale bezesporu
patří k těm nejzásadnějším.
Pevně věřím, že vláda se svou
reakcí nebude otálet," uzavřel
hejtman Olomouckého kraje.
Na základě hejtmanova apelu
navštíví ministr obrany Alexandr Vondra dne 23. září Olomoucký kraj, aby se mohla
uskutečnit schůzka se zástupci
samospráv ohledně VVP Libavá. Ministr dopravy Pavel Dobeš
po osobním jednání přislíbil
Martinu Tesaříkovi, že do Olomouckého kraje zavítá dne
16. září 2011.
| IH

krajem. Úspěšné zvládnutí stavby trvalo necelých deset měsíců
a umožnilo zahájit výuku v nových prostorách ihned od 1. září,“ uvedl ředitel školy Aleš Jurečka. V současné době navštěvuje Střední školu polytechnickou v Olomouci přibližně devět
stovek žáků, kteří si vybrali studium mezi 13 učebními, 2 studijními a 3 nástavbovými obory.
Vznik nových učeben ocení i lidé,
kteří mají zájem o rekvalifikaci či

Více ROZHOVOR | str. 2

o doplnění vzdělání. „V tomto ohledu spolupracujeme s olomouckým úřadem práce i s podniky
v regionu. Postupnými kroky se
chceme přiblížit veřejnosti, a to
jak prostřednictvím kurzů či školení, ale také rozšiřováním současné nabídky vzdělávání. Pracovní
trh si stále žádá kvalitní, vzdělané
řemeslníky v nejrůznějších oborech činností a rozšíření možností
k výuce je tím nejlepším krokem,“
dodal Aleš Jurečka.
| DP

Žáci malé kopané mají nové hřiště

Slavnostního přestřižení pásky se ujal hejtman Olomouckého kraje
Martin Tesařík a jeho náměstek Radovan Rašťák.
Foto | IH
Olomouc • Devět desítek malých fotbalistů TJ Sokol Slavonín na Jižní
ulici v Olomouci-Slavoníně využívá nové víceúčelové hřiště s umělým
trávníkem. Slavnostního otevření centra se v sobotu 10. září zúčastnil
hejtman Martin Tesařík (ČSSD) a jeho náměstek Radovan Rašťák
(ČSSD).
Investice si vyžádala více než tři miliony korun, částkou jeden milion
přispěl Olomoucký kraj. Do konce příštího roku se malí sportovci dočkají
také nových šaten včetně veškerého sociálního zázemí.
| PK

Více KULTURA | str. 6
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Olomoucký kraj
podpořil
memorandum
za zachování
přerovského letiště
Olomoucký kraj • Hejtman
Olomouckého kraje Martin Tesařík (ČSSD) podepsal Memorandum za zachování taktické
letecké základny na letišti Přerov. Podporu memorandu
schválila na svém zasedání krajská rada.
Hejtman tak reaguje na podnět
přerovského primátora Jiřího
Lajtocha, který se s výzvou na
podporu zachování letiště se
smíšeným vojenským a civilním
provozem obrátil i na hejtmana
Zlínského kraje Stanislava Mišáka. Memorandum adresuje
vládě České republiky a Generálnímu štábu Armády ČR s připomenutím 37 milionů korun,
které do oprav v posledních
dvou letech investovaly město
Přerov, Olomoucký kraj a Zlínský kraj. Situací se bude při své
návštěvě kraje 23. září zabývat
ministr obrany Alexandr
Vondra.
„Olomoucký kraj ve svém programovém prohlášení podporuje
zachování regionálního letiště
pro rozvoj civilního provozu.
Zásadní význam může mít i jeho
využití pro integrovaný záchranný systém, jak v minulých letech ukázaly povodně,“ připomenul Martin Tesařík.
| KL

Kraj usiluje
o znovuobnovení
130kilometrové
rychlosti na R46
Olomouc • Rada Olomouckého
kraje vyzvala Ředitelství silnic
a dálnic ČR k urychlené opravě
rychlostní komunikace R46 z
Olomouce do Vyškova. Podle
vedení Olomouckého kra-je je
nutné během několika následujících měsíců opravit špatné úseky komunikace a odstranit značky omezující nejvyšší
povolenou rychlost na 100 kilometrů v hodině.
V případě nouze je kraj připraven státu na opravu této páteřní
komunikace část potřebných
peněz i půjčit. Vedení ŘSD
slíbilo kraji dodat harmonogram prací vedoucích k opětovnému stanovení nejvyšší povolené rychlosti na 130 kilometrů
v hodině.
Rychlostní komunikace R46 je
v úseku Olomouc – Vyškov dlouhodobě ve špatném technickém stavu, za který mohou
především vyjeté koleje ve vozovce a nízká středová svodidla.
| JM
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A K T UA L I T Y
Olomoucké nádraží
získá novou podobu
Olomouc • České dráhy v uplynulých dnech zahájily poslední
etapu rekonstrukce budovy
hlavního nádraží v Olomouci.
Vybudují zde nový odbavovací
prostor, který urychlí odbavování cestujících. Nádražní budova
projde úpravami, které zjednoduší přístup i pro osoby se sníženou pohyblivostí. Cestující se
dočkají nového elektronického
informačního systému a komerčních prostor. České dráhy za
poslední fázi rekonstrukce zaplatí přibližně 16 milionů korun.
Rekonstrukce bude dokončena
ještě letos a bude probíhat za
plného provozu. Dráhy plánují
vyměnit všechny vstupní dveře
hlavní budovy, dokončit opravy
nádražního vestibulu, vyměnit
v nádražních prostorách dlažby
a obklady. Oprava budovy započala v roce 2007, celkové náklady dosáhnou 64 milionů korun.
| MJ

Projekt HEARTS
Šternberk • Ve dnech 12. až
15. září proběhl v prostorách
Gymnázia Šternberk projekt
Hearts za podpory Olomouckého kraje. Na projektu se podílejí
žáci gymnázia, nestátní nezisková organizace SPOLU Olomouc, Gymnázium Veithochsheim, Univerzita ve Würzburgu
a členové divadelního souboru
Angely Sey. Účastníci společně
pracovali v hudebním, divadelním, malířském a fotografickém
workshopu. Výsledky jejich
práce byly prezentovány ve čtvrtek 15. září v augustiniánském
klášteře ve Šternberku. Výtěžek
ze závěrečného koncertu
a z prezentace projektu bude
věnován na podporu vzdělání
šestiletého Ondry z malé
vesnice u Šternberka, nad nímž
Gymnázium Šternberk převezme patronát.
| KL

Alej ve Skaličce se
dostala do finále
Skalička • Alej ve Skaličce tvořená 22 lipami a 10 duby, která
se nachází v parku sociálního
ústavu Domov Větrný mlýn, se
dostala mezi 12 finalistů celostátní ankety Strom roku.
Odborná porota přitom vybírala
ze 67 návrhů. Loni se stal stromem roku Hromův dub, který
leží na katastru obce Bohuňovice.
| PK

Hlavní expozice podzimní
Flory Olomouc zazáří paletou barev

VE ZKRATCE

Řidiči, pozor
Přerov • Na území města
Přerov platí vyhláška, podle níž
je nezbytné převážet sypký či
prašný materiál v uzavřeném
prostoru či pod plachtou. Jedná
se zejména o hlínu, písek, štěrk,
drcený recyklát stavebního
odpadu či popeloviny. Důvodem
je zabránit dalšímu znečišťování
ovzduší, na které upozornily
výsledky ČHMÚ. Porušení vyhlášky může být potrestáno pokutou od 30 tisíc do 200 tisíc
korun.
|DP

Čtyři silnice v kraji
se dočkají opravy
a rekonstrukce
Flora Olomouc patří k největším akcím svého druhu v republice.

Olomouc • Špičkovou produkci
domácích i zahraničních pěstitelů ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků představí podzimní zahradnická výstava Flora Olomouc. Největší akce svého
druhu v ČR se uskuteční ve
dnech 13.–16. října na olomouckém výstavišti.
V hlavní expozici s názvem
„Paleta barev“ se pod záštitou
Ovocnářské unie ČR a Zelinářské unie Čech a Moravy předvedou nejlepší domácí pěstitelé

ovoce a zeleniny. Součástí výstavy bude už tradičně podzimní
soutěž floristů podzimních věnců a velká společná expozice
Českého zahrádkářského svazu
s přehlídkou krajových odrůd
ovoce a zeleniny, chybět nebudou ani včelařské produkty a zahrádkářská či mykologická poradna. Velkou podzimní přehlídku ovoce, zeleniny a podzimních květin doplní festival
gastronomie a nápojů Olima
s nabídkou krajových specialit

V autobusech proběhne dopravní průzkum

Ilustrační foto

Olomouc • V týdnu od 19. do
25. září proběhne v autobusech
veřejné linkové dopravy dopravců Veolia Transport Morava,
VOJTILA TRANS a FTL – First
Transport Lines přepravní průzkum skladby jízdních dokladů.
V době průzkumu bude cestujícím v zóně 71 Olomouc umožněn nástup pouze předními dveřmi, a to celý den. Při nástupu do
autobusu budou cestující řidičem požádáni o předložení jízdního dokladu, na který cestují,
a sdělení své výstupní zastávky.
Na tento průzkum bude v týdnu
od 17. do 23. října navazovat

hlavní přepravní průzkum
uvnitř zóny 71 Olomouc. Tento
průzkum bude probíhat v autobusech příměstských dopravců
Veolia Transport Morava,
VOJTILA TRANS, FTL – First
Transport Lines a také v autobusech a tramvajích Dopravního podniku města Olomouce.
Sčítači budou oslovovat cestující s žádostí o předložení jízdního dokladu a o zodpovězení
dotazů o způsobu cestování.
O podrobnostech říjnového
průzkumu budou cestující informováni na začátku měsíce
října 2011.
|ID

ROZHOVOR MĚSÍCE | Ing. MARTIN TESAŘÍK, hejtman Olomouckého kraje

Foto | Archiv

a zdravých potravin a také Dny
a botanické zahrady výstaviště
moravských vín s oblíbenou
Flora, které jim budou otevřeny
soutěží o nejlepší ovocnou
zdarma. Otevřeno je denně od
pálenku Flora košt. Zahrádkáře,Foto |9IHdo 18 hodin, v neděli pak pouchalupáře a kutily určitě zaujze do 17 hodin. Při objednávce a
mou prodejní zahradnické trhy
odebrání minimálně 20 vstupes pestrým sortimentem květin,
nek do konce září platí 20proovoce, zeleniny, okrasných
centní sleva. Objednávky vyřizua ovocných dřevin, drobné zaje paní Ladislava Kopečná, tel.:
hradní mechanizace, pomůcek
585 726 232, fax: 585 413 370,
a potřeb. Volné chvíle si mohou
e-mail: kopecna@flora-ol.cz.
návštěvníci zpestřit v zahrádVýstaviště Flora Olomouc, a. s.,
kářském vinném sklípku či
Wolkerova 17, 771 11 Olomouc.
návštěvou sbírkových skleníků
Více na www.flora-ol.cz
|DP

Křesadlo poputuje k dobrovolníkům
Olomoucký kraj • Olomoucký
kraj se jako další z regionů České
republiky připojil k ocenění
Křesadlo pro dobrovolníky – naše
spoluobčany, kteří dobrovolně
věnují svůj čas a energii veřejně
prospěšným činnostem.
Dobrovolnická sekce Unie nestátních neziskových organizací
Olomouckého kraje vyhlásila
tuto cenu pro obyčejné lidi, kteří
dělají neobyčejné věci. Hned v několika oblastech veřejného života
by tak mohlo být oceněno osm
lidí. V Olomouckém kraji dostanou cenu dva dobrovolníci z oblasti sociálních služeb, po jednom
dobrovolníci pracující se seniory,
s mládeží, v oblasti zdravotní,
humanitární a volnočasových aktivit, v ochraně životního prostředí, hasiči a sport. Samotný proces
nominace začal v září a po posouzení kandidátů komisí složenou
ze známých osobností proběhne
letos v prosinci slavnostní večer,
během kterého budou ti nejlepší
oceněni. Autorem myšlenky oceňování dobrovolníků cenou

Křesadlo je národní dobrovolnické centrum Hestia, pod jejíž patronací probíhá udílení ceny v celé
České republice.
Návrhy na ocenění mohou podávat všechny nestátní neziskové
organizace i občané – fyzické
osoby, na všechny, kteří příkladným způsobem vykonávají dobrovolnickou činnost.
Podrobnosti najdete na webové
stránce www.kresadlo-ok.cz.
Podávat návrhy, případně posílat
dotazy na koordinátora udílení
cen v Olomouckém kraji, pana
Michala Umlaufa z Maltézské
pomoci v Olomouci, můžete
na
e-mailovou adresu
info@kresadlo-ok.cz. Z řádně
podaných návrhů budou komisí
vybráni skutečně ti nejlepší.
Rok 2011 je vyhlášen Radou Evropy Evropským rokem dobrovolnictví, s cílem podněcovat a podporovat úsilí, které Společenství,
členské státy, místní a regionální
orgány vyvíjejí pro vytvoření co
nejlepších podmínek pro dobrovolnictví v Evropské unii.
| ZB

Olomoucký kraj • Krajští radní
na svém zasedání odsouhlasili
návrh Správy silnic Olomouckého kraje na opravu a rekonstrukci čtyř silnic v Olomouckém kraji za 22,5 milionů korun. Celkem tři silnice budou
opraveny na Olomoucku, jedna
na Prostějovsku. Správa silnic
v minulém roce investovala do
výstavby a rekonstrukce silnic
a mostů a opravy a údržby
silničního majetku přes 840 milionů korun. V letošním roce za
tyto akce plánuje zaplatit více
než 700 milionů korun, z toho
41 milionů korun získá z evropských fondů a regionálního
operačního programu.
Správa silnic ještě v letošním
roce začne s opravou silnice
číslo III/44434 z Jívové do Hraničních Petrovic v celkové délce
1,5 kilometru, kde je nutné
upravit podloží silnice a položit
nový povrch. Tato akce si vyžádá
5,5 milionu korun. Zhoršující se
stav na silnici v Břuchotíně číslo
II/635, která je zatěžována v případě nutných uzávěrek rychlostní komunikace R35 v úseku
z Olomouce na Mohelnici, správa plánuje vyřešit odfrézováním
části vozovky a položením nového povrchu silnice v délce 630
metrů, a to za 5 milionů korun.
Za přibližně 6 milionů korun
dojde k rekonstrukci silnic číslo
II/449 a II/635 v křižovatce
v Unčovicích, jejichž špatný
stavební stav byl pro řidiče již
nepřijatelný. V neposlední řadě
bude zrekonstruována silnice
číslo III/36635 ze Služína do
Čech pod Kosířem, kde se z důvodu neúnosného podloží vozovka rozpadá. Správa zde za
6 milionů korun opraví úsek
v celkové délce 920 metrů. | TS

Ušetřili jsme na výběrových řízeních a peníze znovu investujeme

Rada Olomouckého kraje na
konci srpna schválila nové investiční akce, které bude kraj
financovat. V následujících
dnech bude aktualizovaný plán
projednávat krajské zastupitelstvo. Hejtmana Martina Tesaříka jsme se proto zeptali, jaké investiční akce to budou a kde na
ně kraj získal peníze?
Pane hejtmane, kolik
finančních prostředků kraj
ročně investuje?

Olomouckému kraji se dlouhodobě daří ročně investovat zhruba miliardu korun. Pro letošní
rok nám zastupitelstvo schválilo
investice za více než 1,1 miliardy
korun. Tato částka byla později
mírně zvýšena ještě o peníze
z přebytku loňského hospodaření. Podařilo se nám ušetřit část
peněz na provozu a rádi jsme je
věnovali na investice, které jsou
podmínkou ekonomického rozvoje našeho regionu.
Proč se nyní orgány kraje
znovu zabývají nárůstem
investic?
Faktorů je více, ale tím hlavním
je fakt, že se nám díky výběrovým řízením podařilo ušetřit
část finančních prostředků na
plánované investice. Proto jsme
se rozhodli je znovu investovat,

a to do akcí, na něž se původně
v rozpočtu nedostávalo peněz.
Není jednoduché vyjmenovat jeden zdroj peněz, někdy jsme také využili naše současné rezervy. Faktem je, že celý region je
z hlediska investic dlouhodobě
podfinancovaný a Olomoucký
kraj se už od svého vzniku snaží
tento trend zvrátit. Příkladem
může být silniční síť. Kraj převzal komunikace druhé a třetí
třídy často v žalostném stavu,
v řadě případů dokonce s nedořešenými majetkoprávními vztahy. V posledních letech se nám
snad díky masivním investicím
daří měnit věci k lepšímu.
Jaké nové investiční akce tedy
Olomoucký kraj připravil?
Jmenoval bych například vybudování místa pro přistání vrtulní-

ku letecké záchranné služby
v Kojetíně. Přistávací plocha bude první z několika zařízení, díky
nimž chceme urychlit případný
transport zraněných do nemocnic. V Kojetíně tedy vybudujeme
plochu s osvětlením a příjezdovou komunikací, aby v této lokalitě mohl přistávat vrtulník
i v noci. Chceme jít příkladem
některým dalším obcím, které by
se k nám mohly přidat. Máme
vytipovány další lokality v celém
kraji, které by mohly takovou
plochu pro přistání mít. V případě nouze může některému z jejich občanů zachránit život, přičemž náklady na vybudování
nejsou nijak astronomické.
Změny čekají také
přebudovávané Vlastivědné
muzeum v Olomouci…

Ano, to je pravda. Vlastivědné
muzeum mělo rekonstruovat
svůj sklad v Olomouci-Neředíně, ale dosud není možné se
do této akce pustit. Proto peníze
uvolníme raději na vybavení
interiéru nového vstupu do muzea, které v posledních měsících
prochází výraznou proměnou.
Věřím, že se již brzy s řadou
občanů setkáme na slavnostním
otevření nových expozic.
Jaké nové investice čekají
resort školství?
Připravili jsme opravy střech
čtyř budov školy a domova v
Zábřehu, které jsou v havarijním
stavu a mohlo by dojít k znehodnocení tepelné izolace objektů. Dále jsme se rozhodli
opravit střechu tělocvičny školy
ve Vlčicích.
| IH

Umění kovářů obdivoval také
hejtman Martin Tesařík. Foto | IH

Hefaiston oslavil
30 let
Helfštýn • Téměř 400 uměleckých kovářů z České republiky i zahraničí se sešlo na hradě
Helfštýn. Muzeum Komenského v Přerově zde pořádalo v pořadí 30. mezinárodní setkání
uměleckých kovářů. Ti pro návštěvníky připravili výstavu šperků a zbraní, v průběhu setkání
nechyběla ani přehlídka živé kovářské tvorby, soutěže pro veřejnost či hudební vystoupení. | MR
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Foto | IH

Dvojkola pro zrakově postižené lidi

Z P R AV O DA J S T V Í

Ve Skaličce začala stavba nového
pavilonu ústavu sociální péče

Nevidomí lidé mohou
využívat další dvojkolo
Olomouc • TyfloCentrum Olomouc získalo letos pro své klienty další dvojkolo. Nákup se podařil zrealizovat díky výtěžku z loňského benefičního koncertu.
„Jedná se o velmi kvalitní tandem, jehož cena je 37 tisíc korun,“ potvrdil ředitel olomouckého TyfloCentra Jan Příborský.
Zrakově postižení lidé tak v dnešní době mohou využívat celkem
šest dvojkol. „Každý rok jezdíme
na týdenní soustředění, pořádáme celodenní výlety do okolí
a uvažujeme také o víkendových
pobytech,“ zhodnotil využití
dvojkol Jan Příborský.
Mimo tyto aktivity si klienti
centra mohou dvojkola vypůjčit
i individuálně. Jízda je přitom
náročnější než na obyčejném
kole, vyžaduje nejen udržení rovnováhy, ale také synchronizaci
pohybů obou jezdců. „Pilot dvojkola musí být zároveň psychicky
odolný, nesmí mít strach,“ doplnil Jan Příborský. Další benefiční koncert olomouckého
TyfloCentra proběhne 9. listopadu v olomoucké Redutě. Vystoupí na něm Věra Martinová s doprovodnou skupinou, předzpěváka jí bude dělat slovenský
Bocceli Marián Bango.
| DP

Kraj dá peníze
na vzdělávání lékařů
Olomoucký kraj • Téměř 1 800
tisíc korun dá letos Olomoucký
kraj na vzdělávání lékařů.
„V prvním kole jsme podpořili
čtyři žadatele částkou 1 130 tisíc korun, ve druhém kole tři
žadatele částkou 638 tisíc korun,“ uvedl náměstek hejtmana
Michael Fischer (ČSSD).
Definitivní schválení žádostí
2. kola je v pravomoci zastupitelstva, které se sejde 22. září.
V roce 2010 bylo z dotačního
programu vyčerpáno 1 677 tisíc
korun.
| DD

Stezky, které lákají
tisíce cyklistů,
nabídnou větší komfort
Černá Voda • Kvalitnější povrch stezek a lepší služby nabídnou příznivcům horské cyklistiky Rychlebské stezky u Černé
Vody na Jesenicku. Na rozvoj
tras pro horská kola získalo stejnojmenné sdružení od Olomouckého kraje osm set tisíc
korun.
| PL

Slavnostním poklepem odstartovala stavba ústavu. Na fotce zleva hejtman Martin Tesařík,
ředitel ústavu Antonín Němec a náměstek hejtmana Radovan Rašťák.

Skalička • Poklepem základního kamene začala stavba nového lůžkového pavilonu v ústavu sociální péče Větrný mlýn

ve Skaličce, který se stará o ženy
s lehkým mentálním postižením.
Organizace zřizovaná Olomouckým krajem se stará o 78 klien-

Krajská pořádková jednotka
má nové vybavení
Olomouc • Příslušníci pořádkové jednotky Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje získali
nové vybavení, které jim umožní
plnit i ty nejnáročnější úkoly
v rámci integrovaného záchranného systému.
„Policisté loni získali finanční
příspěvek od hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka
(ČSSD) v celkové výši 800 000 korun, který policejnímu ředitelství
v Olomouci umožnil pořídit speciální vodní čluny, záchranářské
batohy, elektronické defibrilátory, navigační systémy, nepromokavé výstrojní doplňky k prozkoumávání koryta řek a jiné
nástroje, jež se používají při mimořádných událostech k zajištění
bezpečnosti osob a jejich majetku,“ uvedl policejní komisař
Michal Pižurin.
V současné době policisté s nově
pořízenou výstrojí a výzbrojí prodělali výcvik, který simuluje vyprošťování osob z vozidla, zprůchodňování terénu prostřednictvím ženijního vybavení, hašení
požáru či pátrání po uprchlých
vězních z nápravných zařízení.
Nově získané vybavení podle něj

Foto | Archiv

Nová technika slouží například
k vypáčení dveří při vyprošťování
osob z vozidla.

sehrálo důležitou roli dne 9. června při záchranné akci v Mlýnském
potoce, kdy došlo k tonutí tří
osob. Zakoupené navigační systémy byly také úspěšně nasazeny
do bezpečnostního opatření
v Přerově, kde se dne 25. června
uskutečnil pochod příznivců Dělnické strany sociální spravedlnosti.
„Vzhledem k tomu, že krajská
pořádková jednotka může působit na celém teritoriu Olomouckého kraje, je připravena kdykoli
nasadit potřebný počet sil a
prostředků, které budou zajišťovat bezpečnost občanů při mimořádných událostech, jakými jsou
např. živelné nebo jiné katastrofy,“ dodal komisař Pižurin.
| PL

Foto | TK

tek, které se dosud v budově zámečku tísnily až po osmi v jedné
místnosti. V novostavbě, která
vyroste vedle stávající budovy

zámku nákladem 33 milionů korun z rozpočtu Olomouckého
kraje, vznikne 40 nových míst.
„Kritickou situaci viděla na vlastní oči rada kraje v rámci únorového výjezdu na Hranicko. Rozhodli jsme se proto dát zelenou
projektu, který byl již několik let
připraven,“ řekl na slavnostním
zahájení stavby hejtman Martin
Tesařík (ČSSD).
„Pokoje budou obývat maximálně dvě nebo tři klientky. Budou
mít k dispozici sociální zázemí a
prostor pro osobní věci. Vyhovíme tak požadavkům na současnou sociální péči, které jsme
v budově zámečku vzhledem
k dispozicím nebyli schopni dodržet,“ uvedl ředitel ústavu Antonín Němec. Kapacita zařízení tak
s novým lůžkovým pavilonem
zůstane zachována. Nový objekt
bude mít dvě patra, na každém
z nich bude umístěno 20 lůžek.
Chybět nebudou ani denní místnosti sester, společenská místnost či balneo provoz. V prvním
patře bude zimní zahrada, ve
druhém dvě venkovní terasy.
Stavba by měla být dokončena
v listopadu příštího roku.
| KL

Kraj opraví své příspěvkové organizace
a část zámku v Čechách pod Kosířem
Olomoucký kraj • Vincentinum ve Šternberku, Muzeum
Komenského v Přerově a zámek
Čechy pod Kosířem čekají v letošním roce stavební úpravy
a rekonstrukce. Kraj na ně ze
svého rozpočtu vyčlení přes
26 milionů korun.
V krajské příspěvkové organizaci
Vincentinum ve Šternberku, která poskytuje sociální služby, dojde k rekonstrukci venkovních
prostor pro imobilní uživatele.
Tyto prostory již dosluhují a nesplňují požadovanou úroveň kvality. Opravy si z krajského rozpočtu vyžádají přes 2,5 milionu
korun. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je plánován na 12. září letošního roku,
úpravy potrvají do 10. prosince.
K rekonstrukci dojde od 1. října
letošního roku také v Muzeu
Komenského v Přerově. Zde bude celkově opravena budova na
Horním náměstí číslo 7. Předpokládaný termín dokončení stavebních úprav je plánován na
31. března příštího roku.
„V rámci rekonstrukce dojde
k výměně oken, dveří, střešní
krytiny, stavební úpravy čeká

projektem Olomoucký kraj
podpořil zlepšení podmínek
pro sportovní a kulturní život
v okrajové oblasti kraje,“ uvedla
starostka městyse Jůlia Vozáková.
Kulturní a společenský dům po
rozsáhlé rekonstrukci disponuje
sálem pro společenské i firemní
akce. Ten nabízí jak jeviště pro
pořádání divadelních představení či koncertů, tak hlediště
s možnou úpravou na velký taneční parket. Své uplatnění najde jistě i přísálí či balkon. Tyto
prostory jsou vhodné i pro pořádání plesů, kongresů, školení či

Slavnostní otevření proběhlo za účasti představitelů kraje.

Foto | TK

Kniha Štěpánov
a okolí na starých
pohlednicích
Štěpánov • Obec Štěpánov
vydala knihu s názvem Štěpánov a okolí na starých pohlednicích, jejíž slavnostní křest
proběhl v sobotu 13. srpna ve
vestibulu místního kina v rámci
svatovavřineckých hodů.
Autorka knihy Eva Stejskalová
v knize představuje svým čtenářům, obyvatelům obce, rodákům i sběratelům barevných
kartiček svoji sbírku pohlednic
obcí Štěpánov, Březce, Moravská Huzová, Benátky a Stádlo.
Do budoucna uvažuje o dalších
knižních titulech. A jak se ke
sbírání pohlednic dostala? To
se můžete dočíst v její knížce.
Jak sama říká, je to odkaz pro
další generace, neboť veškeré
historické dokumenty vztahující se k naší obci musíme uchovávat jako klenot a nenechat je
zapadnout v zapomenutí.
Publikace vznikla za finančního
přispění Olomouckého kraje,
s maximální podporou starosty
obce Štěpánov Jiřího Běhala
a reklamní agentur y IT
Reklama&Marketing.
Knihu o starých štěpánovských
pohlednicích můžete zakoupit
na Obecním úřadě ve Štěpánově.
| PO

Kojetín zve na
odpoledne se seniory
Foto | Archiv

Rekonstrukce se dočká také zámek
Čechy pod Kosířem.

i sociální zařízení a suterén budovy. Celý objekt bude i zateplen,“ uvedl hejtman Martin Tesařík (ČSSD). Olomoucký kraj
ze svého rozpočtu na tyto úpravy vyčlení přes 4 miliony korun.
Zámek Čechy pod Kosířem se
dočká rekonstrukce, která si vyžádá více než 19,5 milionů korun
z krajského rozpočtu. „V případě
zámku chceme rekonstruovat
dílčí části prvního a druhého
patra jižního a západního křídla
zámku, je nutné také opravit venkovní vstupní schodiště jižního
křídla zámku, zřídit novou venkovní kanalizaci a opravit oranžérii,“ uvedl Martin Tesařík. „Rekonstrukci chceme zahájit 1. října letošního roku, veškeré úpravy dokončíme koncem června roku příštího,“ dodal Tesařík. | HH

V Hustopečích nad Bečvou otevřeli opravený kulturní dům
Hustopeče nad Bečvou • Za
účasti hejtmana Martina Tesaříka (ČSSD) a jeho náměstků
Ivana Kosatíka (ODS) a Radovana Rašťáka (ČSSD) byl znovu
předán k užívání občanům
Hustopečí nad Bečvou modernizovaný kulturní dům se sokolovnou. Ten v roce 2009 výrazně
poškodila povodeň. Na jeho rekonstrukci přispěl Olomoucký
kraj částkou 8 milionů korun
z kapitoly Významných projektů.
„Kulturní dům a sokolovna má
významné místo v kulturním
životě obyvatel městyse. Tímto

Foto | Archiv

Eva Stejskalová – autorka knihy,
starosta obce Štěpánov – Jiří
Běhal, Irena Talpová – agentura
IT Reklama&Marketing

výstav. „Obce si mnohdy právem stěžují, že po živelných pohromách stát rychle zapomíná
na sliby o následné pomoci.
Jsem rád, že v případě Olomouckého kraje to neplatí. Dva
roky po bleskové povodni v Hustopečích nad Bečvou, která poničila mimo jiné i kulturní dům,
byla s naším významným přispěním ukončena rekonstrukce.
Přitom stávající podoba sálu,
a to z hlediska využitelnosti
i estetického dojmu, výrazně
překračuje původní stav,“ dodává ekonomický náměstek hejtmana Ivan Kosatík.
| DP

Kojetín • Centrum sociálních
služeb Kojetín, poskytovatel sociálních služeb pro seniory
a zdravotně postižené občany,
připravuje ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Kojetín na 10. října společenské
odpoledne nejen pro klienty
Centra sociálních služeb Kojetín, ale pro všechny seniory
bydlící ve městě Kojetín a okolních obcích, jejich přátele či rodinné příslušníky. Pro návštěvníky je připraven bohatý kulturní program s mezigeneračními soutěžemi, vystoupení tanečních skupin a k poslechu
i tanci bude hrát cimbálová
muzika PRIMÁŠ.
| KL

Sedm divů
Olomouckého kraje
Olomoucký kraj • Až do
15. října mohou občané hlasovat v anketě 7 divů Olomouckého kraje. Slouží jim k tomu speciální webové stránky
www.7divuOK.cz. Účastníci
mohou vybírat z celkem 21 nominovaných zajímavostí, mezi
nimiž nechybějí například
olomoucké barokní kašny,
elektrárna Dlouhé stráně nebo
olomoucké tvarůžky. „Dosud
se do ankety zapojilo přes dva
tisíce občanů, mimořádně
úspěšně si zatím vedou zajímavosti ze Šumperska a Jesenicka,“ potvrdil mluvčí Olomouckého kraje Ivo Heger.
Olomoucký kraj má v úmyslu
nejúspěšnější pamětihodnosti
propagovat v celostátní kampani.
| DP
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NEJRYCHLEJŠÍ PRODEJ
byty, domy, pozemky, chalupy
Zástavy, exekuce nejsou překážkou.
Možnost vyplacení okamžité zálohy až 500.000 Kč!
tel.: 774 414 525

www.krasabydleni.cz

5 | Z Á Ř Í 2 011

INZERCE

Evropské peníze podporují rozvoj vzdělávání v Olomouckém kraji
Olomoucký kraj opět podpořil projekty zaměřené na rozvoj vzdělávání na území kraje. V prosinci 2010
vyhlásil tzv. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu grantových projektů v rámci tzv. globálních
grantů Olomouckého kraje. Tyto globální granty jsou zaměřeny na podporu rozvoje vzdělávání v Olomouckém kraji a jsou financovány z Evropského sociálního fondu (85 %) a státního rozpočtu ČR (15 %).
Vyhlášeny byly čtvrté výzvy ve dvou z celkem čtyř globálních grantů – v rámci globálního grantu v oblasti
podpory 1.2 zaměřeného na rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami v Olomouckém kraji a v rámci globálního grantu v oblasti podpory 1.3, který je zaměřený na další
vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji. Žadatelé měli možnost předkládat
projektové žádosti v obou případech do 3. února 2011.
V rámci globálního grantu v oblasti podpory 1.2 bylo k dispozici celkem 13 167 893,49 Kč. Zájem o poskytnutí dotace na realizaci projektu téměř čtyřikrát převýšil tuto částku, celkem bylo předloženo 22 žádostí
v celkové hodnotě 48 477 985,70 Kč. Předložené žádosti prošly hodnotícím procesem a dne 24. 6. 2011
bylo Zastupitelstvem Olomouckého kraje rozhodnuto o přidělení finanční podpory celkem sedmi
projektům v celkové hodnotě 13 167 893,49 Kč. V oblasti podpory 1.3 bylo k dispozici celkem
6 046 561, 77 Kč, podpořeny pak byly projekty tři v celkové hodnotě 5 954 130,32 Kč. Seznamy
podpořených projektů naleznete na stránkách věnovaných globálním grantům Olomouckého kraje
www.kr-olomoucky.cz/opvk v sekci výzvy.
Olomoucký kraj podporuje prostřednictvím svých globálních grantů rozvoj vzdělávání již od roku 2008, kdy
byly vyhlášeny první výzvy k předkládání žádostí. Kromě dvou výše uvedených globálních grantů realizuje
Olomoucký kraj další dva globální grant v oblasti podpory 1.1 je zaměřený na zvyšování kvality ve
vzdělávání zejména na základních a středních školách a globální grant v oblasti podpory 3.2, který je
zaměřený podporu dalšího vzdělávání, tedy vzdělávání dospělých. Doposud bylo v předchozích výzvách
podpořeno celkem 146 projektů v celkové hodnotě cca 537 mil. Kč. Globální granty, které jsou realizovány
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost tak nepřímo navázaly na velmi
úspěšné čerpání evropských finančních prostředků školami a školskými zařízeními z Olomouckého kraje
v Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů.
Další finance v řádu stovek milionů pak budou v rámci globálních grantů rozděleny v tomto a následujícím
roce. Aktuálně další možnost žádat o finanční podporu z globálních grantů měli žadatelé do 12. července
2011, kdy byly uzavřeny další výzvy ve všech čtyřech globálních grantech. Předloženo bylo celkem
181 žádostí v hodnotě 648 648 222,91 Kč, přičemž k dispozici je 192 961 549,00 Kč. Nyní začíná proces
hodnocení předložených žádostí. Vyhlášení dalších výzev se očekává v první polovině roku 2012.

Ředitel
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
vyhlašuje výběrové řízení
na místo:
místo výkonu práce:

vedoucí Střediska údržby Šumperk
Ztracená 684, Vikýřovice

Požadavky:
VŠ + 5 roků praxe
dosažené vzdělání
+ praxe v silničním hospodářství ÚSO + 10 roků praxe
obor školního vzdělání

Stavba, údržba, rekonstrukce pozemních komunikací, dopravní stavby

další požadované dovednosti

–
–
–
–
–
–
–
–

orientace v dopravním stavitelství, ve stavební mechanizaci a automobilové technice
orientace ve financování a hospodaření příspěvkové organizace
organizační a koordinační schopnosti
výborná analytická a komunikační dovednost
samostatnost, způsobilost, důslednost
zdravotní způsobilost
znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, Outlook)
ŘP skupiny B

Platové podmínky se řídí nařízením vlády 564/2006 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě v platném znění.
Termín nástupu: od 1. 12. 2011
Předpoklady: – fyzická osoba, která je státním občanem České republiky dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním
úkonům, ovládá jednací jazyk,
– bezúhonnost.
Přihláška bude obsahovat: – motivační dopis,
– profesní životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech, týkajících se pracovního místa,
– ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
– originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být
zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo, na níže uvedenou adresu nejpozději do 30. září 2011:
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, sekretariát ředitele, Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc
Kontaktní osoba: Ivana Londinová, tel.: 585 170 311, e-mail: londonova@ssok.cz
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Olomoucký kraj • Eva Hudečková společně s manželem
Václavem Hudečkem připravili
pro televizi Noe mimořádný
projekt evropského významu.
Jedná se o cyklus hudebních
pořadů, které jsou pořádány
na nejkrásnějších místech Čech,
Moravy a Slezska. Hlavní ideou
je představit prostřednictvím
komorních koncertů méně známá, ale zato atraktivní místa
naší země. V našem regionu
vystoupil již na zámku Plumlov,
Bludov a Bouzov Václav Hudeček spolu s komorním orchestrem Moravské filharmonie a jejími sólisty. Poslední koncert pak
proběhne 28. října v 17 a ve
20 hodin v Arcibiskupském
paláci v Olomouci.
| MK

Koncert z cyklu
„To jsou naše melodie“
Olomouc • V úterý 11. října se
po roce ve velkém sále Reduty
v Olomouci uskuteční další koncert legend české populární
hudby z cyklu „To jsou naše
melodie“. Tentokrát se mohou
posluchači těšit na Pavlínu Filipovskou, Standu Procházku, Josefa Zímu, Richarda Adama a
Danu Chytilovou. V jejich podání zaznějí písničky, které dobře
zná nejen generace dříve narozených posluchačů, ale i mladší
ročníky, a tak si na koncertě už
podruhé v Olomouci přijdou na
své všichni, kteří mají rádi staré
české šlágry.
Solisty bude letos doprovázet
bigband Letohrad pod vedením
Rostislava Zábrahy a s bigbandem přijede také jeho součást
– dívčí oktet, který obohatí vystoupení solistů sborovým zpěvem. Moderátorského postu se
ujme sportovní komentátor Jaroslav Suchánek.
Díky všem partnerům se i letos
podařilo naplnit motto celého
koncertu: „Staré šlágry za staré
ceny“ a je možné nabídnout
posluchačům v Olomouci a okolí kvalitní kulturní zážitek za přijatelnou cenu.
Vstupenky budou v prodeji
v Českém rozhlase Olomouc na
Horním náměstí a v prostorách
informačního centra Českých
drah v Olomouci na hlavním
nádraží od 26. září.
| DCH

VE ZKRATCE

Unikátní Expozice času ve Šternberku
otevře své brány v říjnu

Foto | Archiv

Vítěz 5. ročníku soutěže Stavby
z vlnité lepenky je z Olomouckého
kraje.

Jakub Ráb vyhrál
soutěž Stavby
z vlnité lepenky

Výstava představí exponáty z domácích i světových muzeí.

Šternberk • Vývoj času a časoměrné techniky od velkého třesku až po moderní dobu budou
moci od října sledovat návštěvníci Expozice času ve Šternberku.
Projekt, který se ve městě chystal
mnoho let, tak konečně dojde
svému cíli a představí ojedinělou
výstavu, na které nebudou chybět exponáty z dvaceti světových
muzeí a jež má ambice přesáhnout hranice nejen Olomouckého kraje, ale i České republiky.
Autorem scénáře je Ladislav Kopecký, výtvarné a prostorové řeše-

Foto | Archiv

ní vytvořila akademická malířka
Yveta Absolonová. Celý projekt
realizuje studio Createam, s. r. o.
Jednotlivé části výstavy budou
věnovány například vesmíru, kalendářům, nejstarším hodinám,
mechanickým hodinám, budoucnosti času či fenoménu hodinářství ve Šternberku, v regionu
Olomouckého kraje i ve světě.
Chybět nebudou ani interaktivní
hry a dvoj- i trojrozměrné exponáty, kterých bude celkem 250.
„Podařilo se nám zajistit i obrazové a jiné podklady z 20 špič-

Litovel provozuje svůj minipivovar
Vlastní pivo si tady může uvařit kdokoliv

kových muzeí ve světě včetně
Královské observatoře v Greenwich, která nám bezplatně
poskytla mimo jiné model atomových hodin,“ prozradil Ladislav Kopecký. Jedna část expozice bude patřit také módě
v proměnách času.
Myšlenka Expozice času uzrávala
ve Šternberku zhruba deset let, a
to nejen v souvislosti s přesunem
bývalého muzea hodin ze šternberského hradu do Vlastivědného muzea v Olomouci, ke kterému došlo v roce 2000. „Mu-

zeum se má stát místem výchovy,
zábavy, setkávání, chceme, aby
jeho program byl interaktivní.
Máme představu, že zde vznikne
digitální informační fond pro
hlubší zájemce o tuto tematiku.
To, co návštěvník neuvidí v expozici, najde v informačních
kioscích a v počítačích,“ vysvětlil
Ladislav Kopecký.
Náklady na vytvoření expozice a
na přestavbu bývalého Domu osvěty, v němž bude výstava umístěna, představují asi 60 milionů
korun.
| AV

Program Moravského divadla Olomouc
Poř. Den Sk. Hod.
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L 19:00
C 19:00
19:00
RPP 10:00

19:00
14:30
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

Představení
Nápoj lásky
opera
II. PREMIÉRA
Něco za něco
činohra
Prodaná nevěsta
opera
Edith – vrabčák z předměstí muzikál NÁŠ TIP
Nápoj lásky
opera
Limonádový Joe
muzikál
Nabucco
opera
NÁŠ TIP
Mikve
činohra – Národní divadlo Praha

Lipník nad Bečvou • Student
2. ročníku SPŠ stavební v Lipníku nad Bečvou Jakub Ráb se
stal vítězem soutěže Stavby z vlnité lepenky. Téma letošního
5. ročníku bylo Vlakové nádraží
v mém městě, kdy studenti měli
za úkol vytvořit model vlakového nádraží z vlnité lepenky. Do
soutěže se zapojilo 15 škol z celé
České republiky a do finálového
kola postoupilo 5 nejlepších
modelů. Z nich odborná porota
vybrala vítěze. „Jakub ztvárnil
svoji představu ideálního vlakového nádraží v Jakubově, na
kterém pracoval sám čtyři měsíce. Model je vystaven na hlavním nádraží v Olomouci,“ uvedl
ředitel SPŠ v Lipníku nad Bečvou Vilém Zeiner. Soutěž Stavby
z vlnité lepenky pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci se společností EKO-KOM,
a. s., pod záštitou Ministerstva
životního prostředí. Partnery
letošního ročníku byly České
dráhy, a. s.
| DP
Ilustrační foto

Má vlast
v Olomouckém
kraji

– dny židovské kultury Olomouc 2011

OPP 14:00

Minipivovarem se může v ČR pyšnit jen pět velkých pivovarů.

Litovel • Litovelský pivovar
provozuje vlastní minipivovar.
Je součástí pivovarského areálu
a celou výrobu mohou zájemci
sledovat na několika metrech.
Stojí na místě staré sladovny
v přímém napojení na návštěvnické centrum.
Tam, kde kdysi klíčil ječmen,
jsou nyní k vidění 2 varné nádoby, každá o objemu pouhých
250 litrů. To je stokrát méně
ve srovnání s jejich běžnou velikostí ve velkých provozech.
Zlatý mok tady vzniká stejně
jako při běžné výrobě, tedy vařením, kvašením a konečně zráním, které celý proces uzavírá.
Liší se v malých objemech piva,
které tady lze vyrobit, a s tím
souvisí i širší možnosti využití
celého provozu.

Foto | Archiv

Například klasická spilka je
vybavena otevřenými káděmi. Je
důležité udržet v nich stabilní
teplotu do 9 stupňů Celsia, kterou zabezpečuje centrální chlazení v kombinaci s lokálním, tzn.
speciálním opláštěním kádí.
Na rozdíl od běžné výroby tady
může pivo kvasit také v tancích.
Nyní máme ideální příležitost ji
vyzkoušet a současně vyhodnotit, jak se tento způsob promítá
do celkové charakteristiky piva,“ uvedl ředitel pivovaru Lumír Hyneček. Od léta si lidé
mohou v litovelském minipivovaru uvařit pivo, určené pro
vlastní konzumaci. Akce probíhá pod odborným vedením sládka a pivo si zájemci vaří podle
doporučených i vlastních receptur.
| LM
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Evžen Oněgin
Markéta Lazarová
Noc oživlých mrtvol
Čučudejské pohádky

opera
činohra
činohra – KD Hradec Králové
indiánská pohádka
– Městské divadlo Zlín
Čučudejské pohádky indiánská pohádka
– Městské divadlo Zlín
Limonádový Joe
muzikál
Znám ještě starší lidi Koncert, který si dal Jiří Suchý
k narozeninám
Louskáček
balet
NÁŠ TIP
Arabská noc
činohra
PREMIÉRA
Ples v opeře
opereta
My Fair Lady
muzikál RODINNÉ DIVADLO
Arabská noc
činohra
Sugar
muzikál
Markéta Lazarová
činohra
Carmen
opera
The Beatles & Queen balet
SENIOŘI -30%
La Traviata
opera
La Traviata
opera
Arabská noc
činohra

ŘÍJEN

DOPORUČUJEME

Aktuální program je k dispozici na www.moravskedivadlo.cz nebo
na pokladně MDO, Horní nám. 22, Olomouc, tel.: 585 500 500.

Změna vyhrazena!

Vstupenky na Blues Alive jsou již v prodeji
Šumperk • Festival Blues Alive se uskuteční sice až 17.–19.
listopadu v Domě kultury v Šumperku, již nyní si však můžete
na něj koupit vstupenky. Předprodej probíhá v pokladně
DK Šumperk, která je otevřena od pondělí do pátku mezi
14. a 18. hodinou. Tel.: 583 214 279.
| OP

Foto | Archiv p. Dušana Šimka

Lidé se mohou těšit na velkolepou
výstavu.

Muzeum Komenského
nabídne mašinky
Přerov • V Muzeu Komenského
v Přerově bude od 16. října 2011
do 26. února 2012 probíhat
velkolepá výstava ke 170. výročí
příjezdu prvního vlaku do Přerova. Výstava s názvem „Povídání o mašinkách aneb 170 let
železnice na střední Moravě“ je
určena odborné i laické veřejnosti. Svým rozsahem a zpracováním překoná poslední výroční
výstavu z roku 1941 a má ambice stát se největší železniční
výstavou v Přerově vůbec.
Slavnostní vernisáž se uskuteční v sobotu 15. října v prostorách muzea.
Více informací v příštím čísle
a na www.prerovmuzeum.cz. |KG

Týden improvizace opět prozkoumá městské periferie
Olomouc • Příznivci umění se
mohou od 1. do 5. října těšit na
netradiční festival na okraji Olomouce nazvaný Týden improvizace. První den se občanské
sdružení Divadlo Konvikt vydá
se svým šapitó na ulici Sladkovského, aby zde v následujících
dnech uvítalo řadu umělců, a to
nejen tuzemských. Další dny
budou patřit zejména výtvarníkům. Kromě jejich sympozia budou moci návštěvníci a kolemjdoucí obdivovat velkoplošnou
fotografickou výstavu, zhléd-

nout představení ve speciálně
upraveném divadelním autobuse Autobuf či ochutnat rozličné
speciality na festivalovém food
marketu.
Na pomyslné rozdělení ulice
městským obchvatem společně
upozorní olomoucké soubory
Divadla na cucky a Slovanského
tyátru se svojí performancí
Tajemný podchod. Plánují tak
oživit i mimoúrovňové části ulice. „Snažíme se vytvořit opravdu netradiční akci, která by měla být především příjemným

Umělci v Olomouci zpříjemní lidem podzimní atmosféru.

Foto | Archiv

setkáním a inspirací pro umělce
a milovníky umění. Často jsme
překvapeni, jaká zapomenutá
místa ve městě objevujeme,
a tento festival je vlastně jejich
oslavou,“ řekl Zdeněk Vévoda,
ředitel Týdne improvizace.
Chybět nebudou ani hosté ze
zahraničí. Za největší hvězdu
hudebního programu jsou považováni američtí math-rockoví
Ahleuchatistas, kteří vystoupí
v S-Clubu. Své zázemí zde najdou i lotyšští divadelníci Nomadi company s představením

tematizujícím osobnost britské
coolness dramatičky Sarah
Kane. Nově otevřený klub tak
programově doplní dění na
okraji města. Podzimní atmosféru v Bezručových sadech zase
zpříjemní taneční seskupení
NANOHACH, které v Olomouci
uvede premiéru nové inscenace
s názvem Písečná žena.
Další informace o programu,
akreditacích a festivalových
lokalitách najdete na
www.t ydenimprovizace.cz.
| KF

Z Á Ř Í 2 011 | 7

SPORT

Přikryl, Hála a Kalas vezou
z EURA stříbro

STALO SE

Foto | Archiv

Bratrům Rozehnalovým se dařilo.

Rozehnalovi
triumfovali v Estonsku
Troubelice • Životního úspěchu při desátém závodu mistrovství světa v sajdkárkrosu dosáhli bratři Rozehnalové. Troubelická dvojice dokázala vyhrát
v estonském Kiviöli.
První jízda se přitom českým
reprezentantům příliš nepovedla. Odstartovali kolem desátého
místa a postupně se dokázali
posunout na šestou příčku. Po
penalizaci jednoho ze soupeřů
se dodatečně ještě o jeden stupínek posunuli.
Ve druhé jízdě se už Rozehnalovi drželi mezi nejlepšími. Čtyři
kola před cílem se dokonce dostali do čela a poté, co ujeli soupeřům, už na vedoucí příčce
zůstali. První místo tak bratrské
posádce patřilo i v součtu obou
jízd.
„Podařil se nám splnit náš
klukovský sen. Vyhrát mistrovství světa, slyšet českou hymnu
a stát na nejvyšším stupni. Děkujeme všem, kteří nás podporovali a kteří nám věřili,“ uvedl
Václav Rozehnal.
| RP

Martin Hála a Tomáš Přikryl

Olomouc • Výtečného úspěchu
dosáhla na mistrovství Evropy
do devatenácti let česká reprezentace. Devatenáctka na šampionátu v Rumunsku získala
stříbrné medaile. Ve finále dvakrát vedla, ale nakonec po prodloužení prohrála 2:3.
V týmu byli tři olomoučtí fotbalisté, členové prvoligového týmu SK Sigma Martin Hála a
Tomáš Přikryl, spolu s nimi ještě odchovanec klubu Tomáš Kalas, nyní kmenový hráč londýnské Chelsea.
Martin Hála, Tomáš Kalas a Tomáš Přikryl nastupovali celý

Foto | Petr Pelíšek

šampionát pravidelně v základní sestavě, podávali spolehlivé
výkony. Tomáš Přikryl se navíc
stal se třemi brankami jedním
z nejlepších střelců šampionátu.
„Je to určitě super, byl to náš
poslední turnaj v této kategorii.
Užili jsme si to, je báječné, že
jsme došli tak daleko. Škoda, že
to neskončilo tou zlatou medailí. Stříbra si vážím, je to obrovský úspěch. Časem nám dojde, že je to super, být druzí
v Evropě,“ řekl Tomáš Přikryl.
„Poslední půlrok, když jsme hráli
přípravné zápasy, se nám dařilo,
cítili jsme, že tým má sílu. Na

Motokrosař Žerava slavil
vítězství na Šestidenní
Vladimír Marčan

Foto | Archiv

Vladimír Marčan
v Bangkoku zvítězil
Bangkok • Koncem srpna se
konal v Bangkoku Shooting
International Championships
2011, kterého se zúčastnilo
80 střelců ze 7 zemí. Kromě
pořádajícího Thajska soutěžili
také zástupci Japonska, Korey,
Íránu, Hongkongu, Slovenska
a Česka.
Českou republiku reprezentoval
Vladimír Marčan, člen SK TPS
Olomouc a reprezentant
ČATHS. V disciplíně sportovní
pistole 30 + 30 ran na 25 metrů
zvítězil a připsal si tak 15 bodů
do žebříčku Světového poháru.
V současné době se z celkovým
počtem 19 bodů dělí o 5.–6. místo s jihoafrickým reprezentantem.
| DP

Slovák a Lisický
dosáhli na český titul
Olomouc • Dva české tituly
získali na mistrovství republiky
ve sjezdu na divoké vodě pod
lipenskou přehradou olomoučtí
vodáci. David Lisický uspěl na
deblkanoi na dlouhé trati spolu
s Lukášem Uncajtikem a kajakář
Tomáš Slovák splnil roli největšího favorita ve sprintu.
Na stupně vítězů se Slovák s Lisickým protlačili ještě jednou.
Slovák dojel druhý na klasické
trati a Lisický obsadil třetí místo ve sprintu. Na stupně vítězů
dosáhl také třetí kajakář v dlouhém sjezdu Robert Knebel
a bronzová kajakářka na dlouhé
trati Petra Halašková.
| PT

Prostějov • Na prvenství Haruda
teamu v klubové soutěži prestižní
Šestidenní ve Finsku se podílel
i prostějovský motokrosař Martin
Žerava.
Mimo něj v sedlčanské stáji startovali Michal Kadleček a Radek
Toman. Kadleček se Žeravou tak
zopakovali svůj klubový triumf
z roku 2009. Letos zvítězili s téměř
pětiminutovým náskokem před
švédským Teamem West.
Čeští motokrosaři do posledního
závodního dne vstupovali s tříapůlminutovým náskokem. Na
startu sice uvízl Kadleček, ale
Toman s Žeravou všechny předjeli

šampionátu už jsme si věřili, že
to zvládneme,“ podotkl Přikryl.
„Všechny zápasy byly svým
způsobem zajímavé, každý byl
těžký. Ale určitě finále bylo
nezapomenutelné,“ řekl Přikryl.
Boj o celkové prvenství byl pro
český tým trošku smolný. Devatenáctka dvakrát vedla, ale na
výhru to nestačilo. „Rozhodlo asi
ten smolný gól pět minut před
koncem. Už nám ubývaly síly,
bylo to cítit, Španělé se dostávali
do tlaku,“ poznamenal. „Po zápase jsme si říkali, že jsme zlato
drželi v rukách a pak takto těsně
prohráli. Je to obrovské zklamá-

ní, ale prohrát vyšší rozdílem by
bylo horší,“ podotkl.
Od titulu dělilo devatenáctku
pouhých pět minut. Ale nepovedlo se, soupeř srovnal a pak
otočil stav v prodloužení. Místo
radosti po skončení zápasu zavládl v českém výběru smutek.
„Pořád v nás je zklamání, to
bude trvat dlouho. Ale to největší už opadlo. Je to škoda, ale
na druhou stranu super úspěch.
To vnitřní zklamání je tam
stále,“ řekl Přikryl.
Také obránce Martin Hála si
stříbrného úspěchu cenil. „Bylo
to super, přestože se to nevyvíjelo zrovna slibně. V první fázi kvalifikace jsme tak tak postoupili
ze třetího místa. Potom bojovali
ve druhé a dotáhli to nakonec až
na šampionát. Myslím, že to bylo důstojné, podali jsme dobrý
výkon. Užili jsme si ty dva týdny,
co jsme tam byli, bylo to super.
Postupem času si to sedlo. Ze
začátku se to dávalo dohromady
a potom už to bylo tak, jak to
mělo být,“ poznamenal Hála.
Zároveň věří, že mu úspěch pomůže v další kariéře. „Konfrontovali jsme se s hráči, kteří jsou
v top evropských klubech. Zjištění, že se s nimi dá hrát, nám
zvedlo sebevědomí. Můžeme si
dovolit s nimi hrát. Doufám, že
nám to pomůže v tom, že budeme hrávat častěji,“ dodal. | KL

Mladé olomoucké golfistky jsou
nejlepší v republice

Pavlína Žižková
a Vendula Večeřová

Veslařky získaly
světový titul
Poznaň • Začátkem září bojovali olomoučtí veslaři na veteránském mistrovství světa FISA
World Rowing Masters Regatta 2011 v polské Poznani.
Světový titul získaly na dvojce
bez kormidelnice Pavlína Žižková a Vendula Večeřová. Společně s Blankou Vařekovou
a Radanou Sochůrkovou startovaly také na čtyřce bez kormidelnice, kde vybojovaly pěkné druhé místo.
| FI

Florbalové dny
v Olomouci
Olomouc • Florbalový klub
FBS Olomouc uspořádá ve
dnech 16. září a 7. října „Florbalové dny v Olomouci“, florbalové turnaje žáků ve věku 8–9 let
ve sportovní hale Dukla Šibeník.
Zváni jsou všichni mladí milovníci tohoto dynamicky se vyvíjejícího sportu. Turnajů se mohou
zúčastnit registrovaní i neregistrovaní hráči florbalu, spolužáci
hrající florbal v rámci tělesné
výchovy, děti navštěvující kroužky Domu dětí a mládeže v Olomouci či úplní začátečníci, kteří
by si rádi vyzkoušeli florbal
v praxi.
Pro účast na turnajích postačí
vytvořit 8členný tým, který se
jednoduše zaregistruje na
emailové adrese:
sekretar@fbsolomouc.cz nebo
na tel. čísle: 776 600 414. Pro
účastníky turnaje jsou připraveny celodenní soutěže, poháry
pro vítěze a další ceny.
| KL

Tenisový ITS Cup
přinesl
velké překvapení
Foto | Archiv

Češi se ve Finsku neztratili.
a hned si začali získávat náskok.
Kadleček si navíc s chumlem soupeřů záhy lehce poradil a ve čtvrté
zatáčce již trojice Čechů vedla.
Postupně získali slušný náskok
a proskočili cílem srovnáni vedle sebe. Byli tak klasifikováni v jedné vteřině a demonstrovali tak jednak
svojí převahu nad zbytkem pole, ale
hlavně to, že vítězství je týmové.| PR

Mladé golfistky jsou nejlepší v republice.

Olomouc • Mladé olomoucké
golfistky vyhrály soutěž družstev
do osmnácti let.
Družstvo Golf Clubu Olomouc
nastoupilo ve složení Barbora
Baková, Tereza Melecká, Karo-

Foto | Archiv

lína Neklová a Katka Sluková
k finále v Darovanském dvoře.
Hráčky GC Olomouc přesvědčivě
vyhrály celou sadu těžkých utkání a potvrdily, že jsou v republice
nejlepší.
| PL

Mladí cyklisté se prosadili v reprezentaci
Olomouc • V reprezentaci se
dařilo mladým cyklistům. Olomoučtí trenéři Jiří Kaňkovský
a Roman Brandýs byli pověřeni
vedením dvanáctičlenného
reprezentačního výběru českých
juniorů a kadetů při dvoudenních mezinárodních závodech
olympijských nadějí zemí V4
v Žilině a se svými svěřenci
dokonale ovládli padesátičlenný
peloton závodníků.
Český výběr byl složen ze čtyř
členů MAPEI Cyklo Kaňkovský,
tří závodníků Dukly Praha, dvou
jezdců Favoritu Brno a po jednom cyklistovi z Uničova, Petřvaldu a Kovo Praha.
Již při sobotním kriteriu, které se
uskutečnilo v podvečer na náměstí v Rajeckých Teplicích, pře-

Foto | Archiv

Hampl, Urbášek a Skála

kvapili Češi své soupeře nekompromisní taktikou.
Konečné pořadí kriteria dopadlo

Foto | Archiv

pro český výběr nadmíru lichotivě. Zvítězil tahoun odjeté dvojice
Petr Hampl před druhým Janem

Urbáškem a třetí díky spolupráci
Ondřeje Ponikelského dospurtoval Jan Skála. V nedělním silničním závodu čekalo na mladé cyklisty 126 km se čtyřmi náročnými stoupáními. Cílový spurt se
odehrál v kilometrovém stoupání. Za vítězným trnavským Lubošem Malovcem dospurtoval Petr
Hampl z MAPEI Cyklo Kaňkovský. Třetím jezdcem na pásce byl
David Zverko ze Žiaru nad Hronom a pátý olomoucký Ondřej
Ponikelský. Na ceněnou desátou
příčku dosáhl Jan Urbášek z TJ
Uničov. Hlavní pole dorazilo s více než pětiminutovou ztrátou, ale
zde již byli všichni zbývající Češi
včetně Petra Fialy a Luďka Lichnovského z MAPEI Cyklo Kaňkovský.
| PM

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: 16. 9. 2011.

Olomouc • Velkým překvapením skončil třetí ročník olomouckého tenisového turnaje
ITS Cup. Z vítězství se radovala
italská hráčka Nastassja Burnett, která na Hanou přicestovala až na 521. místě světového
žebříčku.
Ve finále si poradila s favorizovanou Češkou Evou Birnerovou
hladce 6:1 a 6:3. Česká tenistka
slavila vítězství ve finále čtyřhry,
když Renata Voráčová triumfovala po boku Nizozemky Michaely Krajicekové.
| KL

Eva Kacanu

Foto | Archiv

Turnaj Czech Open
přilákal tři stovky atletů
Olomouc • Více než tři stovky
závodníků z dvou desítek států
startovalo na 5. ročníku Czech
Open tělesně postižených atletů v Olomouci.
Na domácím stadionu se dařilo
koulařce Evě Kacanu. Vrhem
6,4 metru zvítězila před druhou
Irenou Perminieneovou z Lotyšska (6,08 m).
Na stříbro dosáhl Rostislav
Pohlmann, který disk poslal do
vzdálenosti 42,65 m.
Do první desítky se prosadil Dušan Ščambura, který v oštěpu i
kouli skončil shodně devátý. | KL
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