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MĚSÍČNÍK OBČANŮ OLOMOUCKÉHO KRA JE

Náklad 256 000 výtisků

Značku Jeseníky originální V soutěži Podnikavá hlava zvítězila
produkt získalo dalších
Anna Chytilová
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V Doloplazích
se uskuteční Hanácké
trojboj i Jízda králů
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Hrad Bouzov bude slavnostně
nasvícen
Hrad Bouzov a přístupové cesty k němu budou od začátku návštěvní sezony
příštího roku ve večerních a nočních hodinách slavnostně osvětleny
Vážení občané,
chtěl bych vás ubezpečit, že
dopravní obslužnost je naší
základní prioritou, která je
obsažena v Programovém
prohlášení Rady Olomouckého kraje. Nejen dle mého
názoru je kvalitní dopravní
infrastruktura a dobře fungující veřejná doprava základním předpokladem ekonomické prosperity kraje, ale
i celé České republiky.
Především nyní, v ekonomicky složitém období s vysokou
nezaměstnaností, je to strategická a velmi důležitá věc
pro náš každodenní život.
V minulém roce se nám podařilo zachránit 12 procent
regionálních železničních tratí, které chtělo Ministerstvo
dopravy ČR zredukovat.
Na tuto důležitou oblast je
v rozpočtu kraje vyčleněna
potřebná částka 734 milionů
korun. Po složitých jednáních
jsme v prosinci 2009 s tehdejší Fischerovou vládou uzavřeli „Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou
regionální železniční osobní
dopravou“, které chtěla současná vláda zpochybnit a přestala krajům hradit dohodnutou částku zhruba 2,6 miliardy korun. To by znamenalo
naprostý kolaps veřejné dopravy a v Olomouckém kraji
by došlo ke snížení objemu
poskytované dopravy zhruba
o 40 procent. Na základě tlaku krajů má tento rok příspěvek od státu zůstat v dohodnuté výši. Příští rok se však má
snížit o 600 milionů korun.
Stát nedává krajům žádný
milodar! Když kraje přebíraly
od státu regionální železniční tratě, nedostávaly ze
státního rozpočtu peníze na
plné pokrytí ztrátových regionálních tratí. Samozřejmě
budeme argumentovat a dále jednat, abychom toto nesmyslné a škodlivé rozhodnutí zvrátili. Už zvýšené DPH
v příštím roce výrazně prodraží nejen veřejnou dopravu.
Mgr. Alois Mačák, MBA
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje
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Olomouc
pořádá olympiádu
dětí a mládeže
Olomouc • Hry V. Letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2011 proběhnou v Olomouckém kraji od 21. do 26.
června. Metropole Hané bude
hostit přes čtyři tisíce soutěžících.
Krajské reprezentace se utkají
na 30 sportovištích, Olomoucký
kraj bude reprezentovat
362 mladých sportovců. „Jedná
se o největší olympiádu ve své
historii. Zatímco počty sportovních disciplín byly v minulosti okolo třinácti až patnácti,
letos jich bude dvacet. Chybět
nebudou ani dvě kulturní soutěže,“ doplnil náměstek hejtmana Radovan Rašťák (ČSSD). | DP

V Olomouci
proběhlo jednání
o optimalizaci počtu
matričních úřadů

Turisté se mohou v příští sezoně těšit na nasvícený Bouzov.

Olomouc • Projekt, jehož celkové náklady se odhadují na dva
a půl milionu korun, realizuje
Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu
v Olomouci. Na zpracování pro-

jektové dokumentace a zkoušku
osvětlení přispěje částkou 60 tisíc korun Olomoucký kraj.
Rozhodla o tom na svém červnovém zasedání krajská rada.
Hrad Bouzov představuje svým

Foto | Archiv

umístěním dominantu v okolní
krajině a význam této národní
kulturní památky daleko přesahuje hranice Olomouckého kraje. Nové slavnostní nasvětlení
zvýší jeho atraktivitu i využití

pro společenské akce shodou
okolností sto let po dokončení
jeho úplné přestavby.
Romantický hrad z přelomu
13. a 14. století je od roku 1999
národní kulturní památkou. | IH

Rozhodnutí města změní cenu dopravy v kraji
Olomoucký kraj • Olomoucký
kraj je nucen v návaznosti na
rozhodnutí statutárního města
Olomouce, které zdraží jízdné ve
své městské hromadné dopravě,
upravit tarif v integrovaném systému. Změny se od 1. srpna dotknou občanů využívající integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje (IDSOK) při
cestě do zóny 71. Tu tvoří Olomouc a okolní obce.
„Opatření má přispět k integraci
dopravy a přinese i určité výhody,“ řekl náměstek hejtmana
Alois Mačák (ČSSD). Lidé budou mít možnost přestupovat
mezi spoji provozovanými různými dopravci, aniž by si museli
kupovat samostatné jízdenky.
Například občané, kteří jedou
ze Šternberka do Olomouce, si
zakoupí v autobuse ve Šternberku zóny 71–74–101 a v Olomouci přestoupí na MHD,

Základní ceník v IDSOK bez užití zóny 71 zůstává beze změny,
cestování do zóny 71podraží.

kterou již mají v ceně jízdenky.
Olomoucký kraj souběžně zavede nové výhody pro občany využívající IDSOK. Jednotlivé jízdenky vydané v kombinaci se
zónou 71 budou mít prodlouženou časovou platnost. Cestující

tedy na tuto jízdenku může například déle cestovat v MHD
Olomouc. Dále bude zrušena
doplatková jízdenka k žákovskému jízdnému pro žáky a studenty. Tito žáci budou moci přestoupit na MHD u 7denních

a měsíčních jízdenek jen se
základní jízdenkou. Rovněž bude
zrušena přirážka při nákupu
dvouzónové jízdenky v autobuse.
Pokud tedy cestující nastoupí
v Olomouci a pojede do druhé
zóny, řidič mu vydá jízdenku bez
přirážky. Nově bude zavedena
sleva pro občany starší 65 let.
Tito občané si budou moci zakoupit 7denní a měsíční jízdenku se slevou 25 procent.
Cestující v zóně 71, která je asi
1,5krát větší než ostatní, byli dosud proti ostatním zvýhodněni.
Přijaté opatření umožní dořešit
ekonomické vztahy mezi dopravci zajišťujícími veřejnou dopravu
v zóně 71 a především vytváří
podmínky pro pokračování integrace tratí Českých drah v dotčeném území a doplnění dopravních služeb. Poslední zvýšení jízdného bylo v IDSOK provedeno
celoplošně k 1. dubnu 2009. | IH

Olomouc • Optimalizace počtu
matričních úřadů byla hlavním
tématem květnového jednání
zástupců – Ministerstva vnitra
České republiky (MVČR) a matričních úřadů. Uskutečnilo se
na olomouckém magistrátě.
„Schůzky se zúčastnili zástupci
matrik, které měly v roce 2009
do dvaceti matričních zápisů, “
uvedl Peter Garláthy z krajského
úřadu. V rámci Olomouckého
kraje se podle něj z 97 úřadů
jednalo o 51 matrik. MVČR do
konce srpna zpracuje dle předepsaných kritérií návrh, kterých
matričních úřadů by se rušení
týkalo a kdo by převzal jejich
působnost. Posuzovat bude například dopravní dostupnost,
počet obyvatel či demografický
vývoj v dané lokalitě.
| DP

Kraj investuje
do školství
Olomouc • Olomoucké hejtmanství podpoří letos vzdělávání v kraji částkou 128 milionu
korun. Vyhlásilo totiž druhou
vlnu grantů, zájemci o dotaci si
mohou podat žádost až do
12. července. „Na zvyšování
kvality vzdělávání ve školách
poputuje 71 milionů korun.
Dalších 26 milionů je určeno na
rovné příležitosti dětí a žáků
včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami a 32 miliony
korun podpoří kraj další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení,“ uvedl náměstek
hejtmana Pavel Sekanina
(ODS).
Od roku 2008 do 2010 podpořil
kraj celkem 117 projektů částkou 470 milionů korun.
| DP
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Olomoucký kraj • Prestižní
časopis Mensa ve svém červnovém vydání představuje
mluvčího Olomouckého kraje
Ivo Hegera. Periodikum je určeno členům české větve mezinárodní organizace Mensa
sdružující lidi s velmi vysokou
inteligencí. Mensa svého člena
Hegera prezentuje v rubrice
„Profesionálové“ jako dlouholetého novináře a tiskového
mluvčího a zmiňuje jeho důležitou roli v krajském krizovém
štábu při mimořádných situacích a odstraňování následků
živelných pohrom. „Heger je
vytrvalým propagátorem moderních komunikačních prostředků, k nimž vede nejen zaměstnance krajského úřadu,
ale také novináře,“ uvádí dále
redakce v medailonku. Heger,
který do Mensy vstoupil v roce
1994, je v posledních měsících
již druhým reprezentantem našeho regionu představeným
tímto dvouměsíčníkem.
V prosinci 2010 časopis prezentoval matematika a bývalého
proděkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Josefa Molnára.
| DR

Sociální služby
budou kvalitnější
Olomouc • Osmnáctiměsíční
program s názvem Vzdělávání
odborníků podporujících zvyšování kvality sociálních služeb
nedávno úspěšně absolvovala
ředitelka olomoucké Charity
Ludmila Gottwaldová a Ivana
Tihelková z domova pro osoby
se zdravotním postižením Petrklíč v Olomouci. Nyní budou
mj. přispívat ke zkvalitňování
sociálních služeb v kraji.
Programu se zúčastnilo 24 odborníků z ČR. Účastníci byli vybráni ze 116 zájemců a kromě
splnění základních kritérií,
k nimž patřila délka praxe, věk,
zkušenost v řídící pozici, museli
být doporučeni svým zaměstnavatelem.
Cílem programu bylo připravit
specialisty v supervizních dovednostech tak, aby se sami podíleli na zkvalitňování sociálních služeb. Účastníci nezískali jen teoretické znalosti, ale měli možnost si získané dovednosti prakticky vyzkoušet v manažerské
a týmové supervizi zaměřené na
podporu zavádění norem u poskytovatelů sociálních služeb. | BZ

Značku Jeseníky originální produkt

VE ZKRATCE

Kraj ocenil dárce krve

získalo dalších osm výrobků

Značku Jeseníky originální produkt má celkem 26 výrobků.

Jeseníky • Řemeslo, tradice
a historie charakterizují osm
dalších výrobků, které ponesou značku Jeseníky originální produkt.
Škála osmi certifikovaných
produktů zahrnuje zpracování
materiálů jako je vlna, kov, dřevo, hlína a papír, ale i potra-

vinářský sortiment – perníčky
a ovocné destiláty a likéry, nechybí ani výrobky z použitého
textilu. „Velmi zajímavým produktem z hlediska propagace
celého systému značení je především ruční papír, jedná se
o produkt, který reprezentuje
region Jeseníků po čtyři staletí

Ilustrační foto

Region má v Mense
silné zastoupení

Všech osm výrobků se vyznačuje vysokým podílem ruční
práce. Například umělecky
zdobené medové perníčky Ivany Borákové z Oskavy či originální kovářské výrobky Petra
Jeřábka z Jindřichova.
Porota ocenila také zpracování
dřeva Zdeňka a Lei Grossových
z Adolfovic u Jeseníku, keramiku Ivy Hlouškové ze Zábřehu
a originální oděvní doplňky
a dekorační předměty Mariany
Felnerové z Hanušovic.
Dalším z oceněných výrobků
jsou lihoviny a likéry Richarda
Jašše z Maršíkova a plstěné panenky či podšálky, šály nebo
tkané předměty z vlny chovatelů valašských ovcí, manželů
Foto | Archiv
Křenkových ze Stránské.
IH
vlnu stříháme, dál zpraa který oceňuje celý svět. RučníFoto |„Sami
cováváme od čištění vodou a
papír z Velkých Losin, získal
sodou přes předení či tkaní až
nejvyšší počet bodů také u cerpo samotné výrobky,“ vysvěttifikační komise,“ uvedla Anna
lila Vladimíra Křenková.
Bartošová, ředitelka Místní
Jesenický region nyní repreakční skupiny (MAS) Horní Pozentuje 26 originálních promoraví, která koordinuje zaváduktů.
dění značky Jeseníky originální
| BH
produkt.

Soutěž Vesnice roku 2011 nově
uděluje Zlatou cihlu

Domov Na Zámku zve veřejnost
na krajský den lamaterapie
Nezamyslice • Zhlédnout unikátní léčebnou metodu pro osoby se zdravotním postižením
může široká veřejnost v Domově
Na Zámku v Nezamyslicích, a to
v pátek 24. června v rámci krajského dne lamaterapie.
Na programu bude pozorování
lam, jejich krmení a vedení mimo ohradu. „Lamaterapie je velmi využívanou a žádanou terapií, při které jsou obyvatelé domova v bezprostředním kontaktu s přírodou a zvířaty. Přináší
jim to pocit klidu a některým
i náplň života,“ uvedla ředitelka
domova Jiřina Krejčí. Zooterapii, jejíž součástí lamaterapie je,
lze podle ní považovat za léčeb-

nou terapii, kdy zvíře má pozitivní až léčebné vlivy na člověka.
„Je obdivovanou i v mezinárodním měřítku a náš domov je
navštěvován hosty ze Slovenska, Maďarska a Srbska,“ dodala Jiřina Krejčí.
Domov Na Zámku je jedním
z mála zařízení v České republice, který lamaterapii používá
v praxi. Uživatelé služeb domova si přitom mohou vybrat
i z dalších metod práce se zvířaty jako jsou psi, koně či drobná
hospodářská zvířata.
Lamaterapie podporuje mimo
jiné pohybový a psychický vývoj jedince, stimuluje paměť
a rozvíjí myšlení.
| DD

Olomouc • O titul Vesnice roku
2011 Olomouckého kraje a další
zajímavé ceny se bude ucházet
celkem 30 obcí. Zájem projevilo
14 obcí z Přerovska, 6 obcí z olomouckého okresu, 5 obcí z Prostějovska, 4 ze Šumperska a jedna
obec z Jesenicka. Výsledky regionálního kola soutěže budou
vyhlášeny 27. června.
Novinkou letošního desátého
ročníku je trofej nazvaná „Zlatá
cihla v Programu obnovy venkova“. Získá ji obec s nejzdařilejší
stavbou venkovského typu.
„Soutěžní klání významně podporujeme. V letošním roce jsme
uvolnili z krajského rozpočtu na
ocenění vítězných obcí 500 tisíc
korun. Tradičně odměňujeme držitele druhého a třetího místa
nebo další zajímavé počiny, kterými soutěžící zaujmou odbornou
porotu. Patří sem Fulínova cena
za nejlepší květinovou výzdobu
obce, ocenění za vzorné vedení
knihovny nebo za vzorné vedení
obecní kroniky,“ uvedl náměstek
Pavel Horák (KDU-ČSL).

Soutěž Vesnice roku si klade za cíl
vzbudit u obyvatel jednotlivých
obcí nejen větší zájem o prostředí, ve kterém žijí, ale i o tradice
a kulturní památky, které byly
v některých případech řadu let
opomíjeny.
Obce na regionální úrovni soutěží o následující ocenění:
1. místo a Zlatá stuha – vítěz
krajského kola
2. místo v krajském kole soutěže
3. místo v krajském kole soutěže
Modrá stuha za společenský
život
Bílá stuha za činnost mládeže
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
Oranžová stuha za spolupráci
obce a zemědělského subjektu.
Loňského ročníku krajského kola
soutěže se zúčastnilo 36 obcí,
Vesnicí roku 2009 se stala obec
Vikýřovice. Vyhlášení vítěze celostátního kola se uskuteční 10. září
u příležitosti konání mezinárodního festivalu dětských folklórních
souborů Písní a tancem v Luhačovicích.
| KL

ROZHOVOR MĚSÍCE | ING. PAVEL HORÁK, náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Olomouc • Zlaté kříže Českého
červeného kříže za 80 uskutečněných bezplatných odběrů krve převzali z rukou 1. náměstka
hejtmana Michaela Fischera
(ČSSD) a prezidenta ČČK Marka Jukla zasloužilí dárci krve.
Slavnostní předávání včetně
kulturního programu se uskutečnilo ve velkém sále Klášterního Hradiska a zúčastnilo se jej
více než 120 dárců. Mezi hosty
nechyběli primáři transfuzních
oddělení nemocnic z celého kraje. Všichni řečníci se shodli na
nenahraditelnosti bezplatného
dárcovství a poděkovali přítomným za nezištnou pomoc druhým.
| IH

Pět obcí dostane
krajský příspěvek
Olomoucký kraj • Pět obcí Olomouckého kraje obdrží dotace
v celkové výši 1 783 tisíc korun
na řešení mimořádných situací
v oblasti vodohospodářské infrastruktury. Jejich žádosti podpořila na svém červnovém zasedání rada kraje.
Obec Olšany u Prostějova využije krajskou dotaci 1 milion korun na dokončení průzkumu
znečištění vody ve svém okolí
a ověření vhodných sanačních
technologií. Celkové náklady na
realizaci průzkumu dosahují
výše 22 420 tisíc korun.
Obec Jindřichov díky krajské dotaci 83 tisíc korun opraví havárii
vodovodního potrubí a armatur
veřejného vodovodu v místní
části „Rakousko“. Oprava bude
stát celkem 111 tisíc korun.
Prosenice s pomocí dotace
300 tisíc korun z krajského rozpočtu opraví havárii veřejné kanalizace s celkovými náklady
862 218 korun. Celkovou částku
650 tisíc korun si vyžádá odstranění potenciálního zdroje znečištění podzemních a přírodních
minerálních vod v obci Horní
Moštěnice. Kraj na ně přispěje
350 tisíci korunami. Obec Lhota
díky krajské dotaci 50 tisíc korun
vyřeší havarijní situaci na místní
čistírně odpadních vod. Její odstranění bude obec stát celkem
201 205 korun.
| IH

Bez aktivních třídičů bychom úspěchu nedosáhli
Historicky nejlepší umístění
souvisí podle představitelů Olomouckého kraje zejména s dlouhodobou podporou a popularizací třídění odpadů.
Jak hodnotí prvenství ve třídění
odpadů v rámci všech regionů
České republiky náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel
Horák, který má ve své kompetenci oblast životního prostředí,
se dozvíte v rozhovoru.
Čím si vysvětlujete úspěch,
kterého dosáhl Olomoucký
kraj?

Faktorů je více. Úvodem se sluší
poděkovat občanům, bez jejichž
aktivity bychom takovéhoto
úspěchu jen stěží dosáhli.
Důležitý je i fakt, že se už
osmým rokem společnými silami systematicky snažíme oblast
třídění odpadů propagovat a popularizovat. V poslední době se
navíc cíleně zaměřujeme na oblasti s horšími výsledky a v tomto trendu chceme pokračovat.
Na jaké lokality se hodláte
v letošním roce zaměřit?
V kraji máme místa, která jsou
dlouhodobě na špici i v rámci
republiky. Na druhé straně máme i několik oblastí, které mají
vysoký potenciál ke zlepšení výsledků. Mezi ně patří zejména

Přerovsko, Prostějovsko, Litovelsko či Mohelnicko.
Jaké konkrétní aktivity pro
obyvatele kraje se chystají?
V Přerově a Prostějově hodláme
zkušebně lidem ve vytipovaných lokalitách rozdat stovky
sad speciálních tašek na třídění jako další motivaci k této
smysluplné aktivitě. Zaměříme
se také na propagaci třídění na
významných kulturních a společenských akcích, problematiku lidem přiblížíme také
prostřednictvím osvědčených
polepů svozových aut či prostředků hromadné dopravy.
Pokračovat budou také projekty podpory praktického třídění
pro veřejnost v ZOO na Svatém

Kopečku a na Univerzitě Palackého.
Co obyvatele motivuje, aby
odpad třídili?
Každý by si měl uvědomit, že
kromě úspory surovin a energie
pomáhá třídění také životnímu
prostředí. Nezanedbatelnou roli
má třídění i pro domácí rozpočty. Pouze kvalitně vytříděné
odpady mohou být dále materiálově využity a neskončí bez
užitku na skládce. Čím lépe obyvatelé třídí, tím více nezbytných
prostředků získávají obce na financování odpadového hospodářství.
Spolupracujete také s městy
a obcemi?
Tradičně připravujeme vyhláše-

ní výsledků populárního celoročního klání ve třídění odpadů
O keramickou popelnici.
Potvrzením vynikajících výsledků kraje ve třídění odpadů je také skutečnost, že se letos do celostátního finále soutěže probojovala dvě města – Olomouc
a Jeseník.
Chcete i nadále občany
motivovat k lepšímu třídění
a nakládání s odpady?
Momentální úspěch v žádném
případě neznamená, že bychom
měli usnout na vavřínech. I ostatní kraje v rámci republiky se
totiž intenzivně snaží své výsledky zlepšovat a motivovat
občany. Naším primárním cílem
zůstává maximální podpora tří-

dění odpadů. Ruku v ruce s tím
se však ve spolupráci s odborníky, zástupci měst, obcí a veřejného sektoru v současnosti intenzivně zabýváme otázkou, jak
v budoucnu naložíme s odpady,
kterých bude i v případě maximálně efektivního třídění stále
obrovské množství a které kvůli
změnám v legislativě nebude
možné bez užitku odkládat na
skládky. Snažíme se již nyní se
na tuto situaci připravit. Jako
jedna ze smysluplných variant
se nabízí možnost energetického využití odpadů. Inspiraci
v této oblasti hledáme u vyspělých zemí jako Švýcarsko či severské státy.
| OK
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Stát zaručí
úvěry začínajícím
podnikatelům
Olomouc • Podnikatelé Olomouckého kraje budou mít jednodušší přístup k úvěrům.
Menší firmy zaměřené na inovace získají snáze na rozjezd nebo rozšíření svého podnikání
prostředky z nového programu
INOSTART. Ten pro ně připravilo Ministerstvo průmyslu a
obchodu ČR v rámci Programu
švýcarsko-české spolupráce.
Program bude spuštěn koncem
roku 2011, pilotně v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.
Prostředky potřebné na financování záruk zabezpečí Švýcarská konfederace. „Program pomůže drobným podnikatelům,
kteří jinak jen obtížně získávají
prostředky na financování
svého rozvoje,“ uvedl náměstek
Horák (KDU-ČSL) a dodal, že
na tvorbě programu se aktivně
podílel i Olomoucký kraj.
Pro zájemce je celkem připraveno 200 milionů korun. Výše
jednotlivého úvěru bude poskytována v rozmezí od 500 tisíc do
15 milionů. Stát se zaručí až do
výše 60 procent úvěru. O zaručené úvěry bude možné žádat až
po zvolení nejvhodnější bankovní instituce, která bude zajišťovat službu i související poradenství.
V tomto termínu budou k dispozici podrobnější informace na
webových stránkách Olomouckého kraje www.krolomoucky.cz, sekce Regionální
rozvoj/Program švýcarsko-české
spolupráce.
| KL

Studio nabízí
kompletní design
interiérů a exteriérů
Olomouc • Majitelka designového a dekoratérského studia
PEARL-DESIGN Eva Heinzová
se deset let věnovala návrhům
osvětlení v interiérech a exteriérech, prodeji svítidel a dekorativních tapet a látek. Propojit
svítidla a dekorace v kompletní
design interiéru a exteriéru se jí
podařilo založením studia
PEARL-DESIGN s.r.o. Najdete
ho na Ladové ulici v Olomouci.
Jaké služby umíte
zákazníkům poskytnout?
Provádíme analýzu klientských
potřeb i požadavků. Následuje
vyhodnocení stavby či bytu, případně konzultace nad projektovou dokumentací novostavby.
Poté je zpracována počítačová
vizualizace a přesný rozpočet
použitých interiérových prvků
a dekorací.
Jaké produkty nabízíte?
Máme komplexní nabídku všech
druhů interiérového a exteriérového zastínění, od rolet až po japonské stěny a markýzy.
Zákazníci zde najdou také živou
zelenou stěnu, interiérová a exteriérová svítidla, nábytek i sedací
soupravy. Dále pak dekorativní
tapety, tapety 3D a fototapety.
Z dekorativních doplňků jmenujme alespoň vázy, keramiku, porcelán, vybavení koupelen a kuchyní a nechybí ani bio krby.
Nejsme jen designové studio, ale
také dekoratérské. I klienti s vybudovaným interiérem zde najdou spoustu prvků k zútulnění
svého obydlí.
| PR
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V soutěži Podnikavá hlava zvítězila
Anna Chytilová

Foto | Jiří Janda

Lucie Rybníkářová

Zlatým
zpěváčkem je
Lucie Rybníkářová
Velké Losiny • Vítězem
17. ročníku celostátní soutěže
dětských zpěváků lidových
písní Zpěváček 2011 se stala
Lucie Rybníkářová z Hluku.
„Stříbrného Zpěváčka si vyzpívala Sára Kokešová z Kozlovic a Patrik Hradecký z Domažlice, bronzovými Zpěváčky
se stala Tereza Kachlová z Bohumína a Klára Papřoková
z Frýdku-Místku,“ řekl náměstek hejtmana Radovan Rašťák
(ČSSD).
| KL

Dokument
určí priority rozvoje

Porota ocenila vysokou kvalitu podnikatelských záměrů.

Olomouc • Vítězem druhého
ročníku soutěže Podnikavá hlava, kterou vyhlásil v lednu Vědecko-technický park Univerzity Palackého, se stala Anna Chytilová.
V souboji o nejlepší nerealizovaný podnikatelský záměr zvítězila nad dalšími devíti finalisty,
jejichž projekty hodnotila odborná porota. Šťastná vítězka soutěže získala od VTP UP 50 tisíc
korun na rozjezd podnikání, pronájem kanceláře na rok zdarma
a další věcné ceny.
„Na projektu jsem pracovala spo-

lečně s Klárou Szanyovou a já
i Klárka máme soutěživého ducha a podnikavou hlavu nosíme
non-stop na krku! Výhra v soutěži je pro nás velkou motivací
a hnací sílou pro úspěšnou realizaci projektu,” řekla Anna Chytilová. Odborná porota hodnotila
během finálových prezentací především kvalitu přípravy, samotnou prezentaci a kvalitu zpracovaného příspěvku. Anna Chytilová si podle jejího hodnocení zasloužila prvenství díky nadšení
nastartovat KlerAnč ještě „ve

Kontrolní vážení vozidel
Olomouc • Olomoucký kraj
v roce 2003 zakoupil stacionární váhy a již od dubna 2003 zajišťuje Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., v součinnosti
s Policií ČR nebo celními úřady
na silnicích nacházejících se na
území Olomouckého kraje
kontrolní vážení vozidel.
Kontrolnímu vážení jsou podrobována vozidla určená k přepravě nákladů a jejich jízdní
soupravy s přípojnými vozidly.
Systematicky prováděné kontrolní vážení přispívá ke snížení
negativních vlivů provozu na
stavebně technický stav silnic.
Cílem je zabránit nárůstu závad
v povrchu vozovek, které se vyskytují v podobě plošných výtluků nebo jako deformace vozovky,

a prodloužit tak jejich životnost.
Řidiči přetížených vozidel či jejich souprav jsou ze strany příslušníků policie či celní správy
pokutováni za přestupek. Teprve
novela zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, účinná od 1. 1. 2010, umožnila krajským úřadům ukládat pokuty za
správní delikty provozovatelů
přetížených vozidel.
Krajský úřad Olomouckého kraje k dnešnímu dni pravomocně
skončil 33 správních řízení
s provozovateli přetížených vozidel či jízdních souprav a uložil
těmto subjektům na pokutách
částku 142 300 Kč. Vybrané pokuty jsou příjmem Olomouckého kraje.
| JR

Foto | Archiv

školních lavicích“. Chceme dokázat ostatním, že i mladé studentky mají dost kuráže a mohou
úspěšně podnikat v oboru, kde je
zapotřebí kreativity, inovativního
myšlení, ale také managerských
schopností.
Na celkovém druhém místě se
umístil Jaroslav Mátl s projektem
Cestovní agentura Lana (cestovní agentura pro tělesně postižené). Bronzovou pozici pak obsadil s plánem na výrobu a zpracování ovčího mléka Marek Kaleta.
Porota vybrala také dva vítěze

zvláštních kategorií – Podnikatel
v sukních a Nejlepší středoškolák. „Podnikatelem v sukních se
stala Pavla Gabalcová, studentka
francouzštiny pro hospodářskou
praxi na Univerzitě Palackého
s projektem Ladies Fitness &
Spa centrum. V kategorii pro
středoškoláky si prvenství odnesl
Milan Holínek s plánem vybudování Centra adrenalinových
sportů CAS,“ uvedla manažerka
soutěže Silvie Polánková, která
ocenila kvalitu všech podnikatelských záměrů.
| OM

Kraj přispěje na vzdělávání lékařů
Olomoucký kraj • Pět projektů
v oblasti zdravotnictví obdrží dotaci Olomouckého kraje v celkové
výši 1,130 tisíc korun. Peníze jsou
určeny na vzdělávání lékařů.
„Z celkové částky 3,6 milionu vyčleněné v Dotačním programu
Olomouckého kraje pro oblast
zdravotnictví bylo v prvním rozhodovacím kole přiděleno 235 tisíc
korun žadateli UNIMED Jeseník,
280 tisíc korun MUDr. Miroslavě
Kolmašové, 315 tisíc korun
MUDr. Jitce Pírkové a 300 tisíc korun Dopravnímu zdravotnictví.
Vše za účelem zajištění postgraduálního vzdělávání lékařů v oboru všeobecného praktického lékařství,“ uvedl náměstek hejtmana Michael Fischer (ČSSD).

Zbývající částku 2 470 000 korun
z dotačního programu bude hodnotící komise rozdělovat ve druhém rozhodovacím kole s termínem doručení žádostí do konce
července tohoto roku.
„Dotacemi reagujeme na neutěšený stav praktického lékařství
zejména v oblasti Jesenicka a věříme, že zde pomohou stabilizovat zdravotnický personál,“
upřesnil Michael Fischer.
Celková částka v Dotačním
programu Olomouckého kraje
pro oblast zdravotnictví je letos
stejná jako v loňském roce, kdy
bylo žadatelům za účelem postgraduálního lékařského vzdělání
ve dvou kolech rozděleno celkem
1 667 000 korun.
| KL

Poslední úsek cyklostezky Bečva čeká dostavba
Olomouc • Olomoucký kraj dá
Mikroregionu Hranicko dva miliony korun na dokončení cyklostezky Bečva.
Předpokládané náklady dostavby cyklostezky se pohybují okolo 9,6 milionů, při financování
použije mikroregion také dotaci
z Regionálního operačního
programu Střední Morava.
Cyklostezka by měla být dostavěna během příštího roku.
Olomoucký kraj na stavbu cyklostezky Bečva poskytl v minulosti již 1,4 milionů korun.
Cyklostezka Bečva, která vede
z Velkých Karlovic přes Vsetín
a z Horní Bečvy přes Rožnov

Foto | Archiv

Cyklostezka Bečva je vhodná pro cyklisty, in-line bruslaře i vozíčkáře.

pod Radhoštěm do Valašského
Meziříčí, kde dále pokračuje

přes města Hranice a Přerov až
do Tovačova, dosahuje délky

141 kilometrů. V úseku mezi obcemi Špičky, Milotice nad Bečvou a městysem Hustopeče nad
Bečvou není v délce 12,6 kilometrů dobudována.
„Projekt vybudování cyklostezky Bečva je unikátní nejen svou
délkou. Cyklostezka prochází
územím tří krajů České republiky, na Přerovsku propojuje
28 měst a obcí. Pokud by byla
v budoucnu propojena s Moravskou stezkou, stala by se součástí první cyklodálnice v České republice o délce 230 kilometrů,“
informoval na tiskové konferenci náměstek hejtmana Alois Mačák (ČSSD).
| DK

Olomouc • Péče o vyvážený
rozvoj našeho regionu je
jedním z úkolů Olomouckého
kraje.
Zastupitelům a vedení olomouckého hejtmanství v tomto
ohledu pomáhá Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (PRÚOOK).
Hlavním posláním dokumentu
je formulace základních rozvojových priorit kraje. Impulzem
pro aktualizaci PRÚOOK je i nově připravovaná kohezní politika EU na programovací období
2014 až 2020. PRÚOOK musí
vytvářet dostatek prostoru pro
aktivity směřující k cílům kohezní politiky a slouží také jako
podklad pro plánování a hodnocení rozvojových aktivit Olomouckého kraje, krajského
úřadu a jim zřizovaných organizací. K tomuto účelu budou
připraveny akční plány. Ty budou konkretizovány na základě
schválení rozpočtu Olomouckého kraje pro další kalendářní
rok.
Návrh aktualizované verze
PRÚOOK můžete nalézt na internetových stránkách Olomouckého kraje v sekci Olomoucký kraj > Regionální
rozvoj > Program rozvoje
územního obvodu OK.
V rámci hodnocení vlivu na
životní prostředí a veřejné zdraví se uskuteční veřejné projednání PRÚOOK, a to ve čtvrtek
28. července od 13 hodin
v kongresovém sále v budově
Krajského úřadu Olomouckého kraje.
| PT

Kraj rozdělí včelařům
peníze na nové úly
Olomoucký kraj • Noví i stávající včelaři si rozdělí 395 tisíc
korun z krajského programu
na podporu chovatelů včel.
Celkem 32 včelařů si z této dotace pořídí nové úly, včely a vybavení pro včelařskou činnost.
O podpoře rozhodli krajští radní na červnové schůzi.
Olomoucký kraj v letošním roce
přijal od včelařů 259 žádostí
o dotaci z krajského rozpočtu
v celkové výši 4 086 960 korun,
z toho 41 žádostí nesplňovalo
podmínky programu. Začínající
včelaři mohli získat až 15 tisíc
korun, stávající evidované do
10 tisíc korun.
| II
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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
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INZERCE

Rada Olomouckého kraje v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurzní řízení

na pracovní místa ředitelů

Střední průmyslové školy, Přerov, Havlíčkova 2
Základní školy Moravský Beroun, Masarykova 357
Předpoklady uchazeče:
– vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu
– praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
– znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy
– občanská a morální bezúhonnost
– dobrý zdravotní stav
– znalosti v oboru a praxe v dané oblasti vítány
Obsahové náležitosti přihlášky:
– úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce)
– doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou čestného prohlášení uchazeče s uvedením
přesného časového přehledu a funkčního zařazení (opatřený datem a podpisem uchazeče)
– strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče)
– koncepce rozvoje školy v rozsahu maximálně 4 stran strojopisu (opatřený datem a podpisem uchazeče)
– výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání
– čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tiskopis je k dispozici na odboru školství, mládeže a tělovýchovy, telefon 585 508 554)
– originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele (ne starší než 3 měsíce)
Před konáním konkurzu se podrobí psychologickému testu ti uchazeči, kteří v rámci konkurzního řízení
na místo ředitele školy, školského zařízení zřizovaného Olomouckým krajem dosud psychologický test
neabsolvovali.
Termín podání přihlášek: 24. 6. 2011 včetně do 14.00 hodin
Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy, e-mailové adresy a čísla telefonu) včetně požadovaných
náležitostí zasílejte doporučeně na adresu: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor školství, mládeže a
tělovýchovy, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE“.

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE ODPRODAT NEMOVITÝ MAJETEK
Olomoucký kraj nabízí k odprodeji tento nemovitý majetek:
pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 4949 o výměře 8 020 m 2 v k.ú. a obci Kojetín
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Jednotlivé nabídky
budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve
výši 1 438,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 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 prosím zašlete nebo osobně doručte v termínu od
30. 5. 2011 do 29. 7. 2011 do 14.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti, Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc. Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených obálkách* a v levém horním rohu obálek výrazně uvést slova
„neotvírat – cenová nabídka Kojetín“. 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 29. 7. 2011 do 14.00 hod. na adrese: Krajský úřad
Olomouckého kraje, odbor majetkový a právní, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 30. 5. 2011 do 29. 7. 2011
* Nabídku vložte nejprve do jedné obálky s označením nabídky a tuto obálku poté vložte do druhé obálky a opět uveďte název nabídky. Pro další jednání v
předmětné záležitosti prosím uveďte do nabídky Vaši přesnou adresu a telefonický kontakt, popřípadě e-mailovou adresu. V případě fyzických osob je nutné
nabídku doplnit o rodné číslo.
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Atraktivní plavidla
ovládnou Desnou
Sudkov • Nadšenci z řad dětí
i dospělých se mohou zapojit
do zábavné a místy i adrenalinové akce v podobě plavby po
řece Desné na atraktivních plavidlech. Akce se uskuteční v sobotu 25. června v Sudkově na
Malé Straně. Originální nemotorové posádky čeká asi kilometrová trasa s jedním splavem a dvěma mosty.
Zhruba v polovině cesty bude
zastávka na občerstvení a splnění zatím tajného úkolu.
Plavidla přitom nesmí být kvůli
průjezdu pod stavidlem vyšší
než 150 centimetrů.
Více informací najdete na
http//splutidesne.ic.cz,
přihlášky lze odevzdat osobně
u pořadatele SDH Sudkov či
zaslat na e-mail:
hasicisudkov@seznam.cz.
| DH

V Haňovicích
pořádají
koncert na pomoc
Karolínce
Haňovice • V sobotu 18. června proběhla v Haňovicích velká
charitativní akce, která má pomoci čtyřleté Karolínce.
Děvčátko postihl ve třech
týdnech života virus herpetické
encefalitidy a je zcela odkázáno na pomoc druhých.
„Třebaže Karolínka nikdy nebude chodit a komunikuje zatím jen očima, podařilo se ji
integrovat do mateřské školy
v Hrubém Jeseníku. V kolektivu
zdravých dětí se zlepšíla její
mentální úroveň, přibrala a začala přijímat pevnou stravu.
Politika ministerstva školství
však povoluje platit asistenta
pouze dvě hodiny týdně, proto
hledáme cesty, jak holčičce pomoci,“ uvedla Miroslava Vrzáčková, která je garantem akce.
Výtěžek z benefičního vystoupení v Haňovicích bude předán
starostou Haňovic zástupci
rodiny a řediteli školy pro potřeby Karolínky. „V podobných
aktivitách budeme pokračovat
i v následujících letech,“
uzavřela Miroslava Vrzáčková,
která má bohaté zkušenosti
z práce pedagogické asistentky pro děti s mentálním postižením.
Pokud chcete i vy pomoci Karolínce, můžete kontaktovat Miroslavu Vrzáčkovou, Haňovice
71, telefon: 731 027 275. | IZ

Výstava zobrazuje
život a dílo
J. I. Sadlera
Olomouc • Na život a dílo
Josefa Ignáce Sadlera
(1725–1767), jednoho z předních olomouckých barokních
malířů, se zaměřila další z řady
monografických výstav Muzea
umění Olomouc, seznamujících s významnými představiteli starého umění v moravském prostředí. Expozice v Arcidiecézním muzeu Olomouc
představuje do 28. srpna zejména Sadlerova díla zastoupená v muzeích a římskokatolických farnostech.
Premiéra výstavy se uskutečnila
vloni v Arcidiecézním muzeu
Kroměříž.
| PG

VE ZKRATCE

V Doloplazích se uskuteční

Hanácké trojboj i Jízda králů
Doloplazy • V Doloplazích
u Olomouce proběhne v neděli
3. července již druhé Setkání
Hanáků s hejtmanem Olomouckého kraje Martinem Tesaříkem. Zúčastní se ho soubory
i jednotlivci z celé Hané.
V neděli v 9 hodin se uskuteční
slavnostní mše svatá v místním
kostele Cyrila a Metoděje.
Poté je pro účastníky v krojích
připraveno soutěžní klání s názvem Hanácké trojboj, který
prověří síly Hanáků v nejrůznějších disciplínách – například
v tažení žebřiňáku na čas. Celá
akce plynule přejde v národopisnou slavnost Jízdu králů.
Jízda králů je v Doloplazích pořádána více než třicet let. Družina asi dvaceti jezdců doprovází
krále, kterým bývá mladý chlapec z Doloplaz. Podle zvyku je
ustrojen do ženského kroje a na
znamení mlčenlivosti má v ústech růži.
Při projížďce návsí královi vyvolávači vyžadují po obyvatelích
potraviny i seno pro koně stejně
jako tomu bylo kdysi při vybírání daně pro krále.

Foto | Archiv

Dílo Jitky Brůnové Lachmann
zaujalo odborníky z celého světa.

Malířka vystavovala
na mezinárodní
výstavě v Moskvě

Hanáci se setkají v Doloplazích.

K jezdcům na koních se postupně přidají členové pořádajícího
souboru Olešnica, pozvaní Hanáci i zahraniční hosté.
Vytvoří tak průvod, který projde
vesnicí a skončí u kulturního
domu, kde proběhne odpolední

Carmen na šternberském hradě
výjimečný projekt pod otevřeným nebem
možnost vychutnat si ji v netradičním prostředí.
Divadelní budovu vystřídá
středověký hrad.
„Věřím, že to bude příjemná
tečka za letošní divadelní sezonou. V tak nádherném
prostoru, jakým areál šternberského hradu bezesporu
je, získá inscenace Carmen
další rozměr. Pro nás a douFoto | Archiv
fám, že i pro diváky, to bude
Inscenace se odehraje na šternberském
nová zkušenost a velký zážihradě.
tek,“ uvedl ředitel MoravskéŠternberk • Stylově se s letošní
ho divadla Olomouc Josef Podsezonou rozloučí soubor opery
stata.
a operety Moravského divadla
Pořadatelé z agentury ARKS plus
Olomouc. V romantickém prostse inspirovali loňským úspěšným
ředí Státního hradu Šternberk
turné Rusalka. Dvořákova opera
nabídne ve čtvrtek 23. června
zazněla uplynulé léto na patnácti
od 20.30 hodin nejslavnější frančeských zámcích a hradech.
couzskou operu Carmen.
Vstupenky jsou v prodeji v poTragický příběh lásky a žárlivosti
kladně Moravského divadla, v Inse odehraje pod otevřeným neformačním centru Olomouc,
bem. Inscenace opery Georgese
v centru ČD či v městských inforBizeta Carmen se v Moravském
mačních centrech ve Šternberku
divadle Olomouc s úspěchem
a Uničově. Akce se koná i v přípahraje již rok. Nyní má publikum
dě nepříznivého počasí.
| MD

Foto | Archiv

vystoupení souborů. Kromě domácí Olešnice se zde letos předvedou hosté z Mexika, Kolumbie či olomoucký Dunajec.
Celý program bude doprovázet
dechová hudba Věrovanka. Na
závěr večera je přichystáno vy-

stoupení hudební skupiny Hradišťan s uměleckým vedoucím
Jiřím Pavlicou.
Pro návštěvníky je přichystáno
bohaté občerstvení včetně pravých hanáckých koláčů.
| DD

Ilustrační foto

DOPORUČUJEME

Kouzelný slunovrat
v Přerově
Přerov • Kouzelný slunovrat je
název výstavy, kterou pro zájemce připravilo Muzeum Komenského v Přerově. K vidění
bude v prostorách přerovského
zámku až do 4. září.
| ZD

Když se houby stanou vášní
Šumperk • Když se houby stanou vášní je název výstavy, která
je až do 25. září k vidění v Hollarově galerii Vlastivědného muzea
v Šumperku.
Na fotografiích a kresbách přerovského mykologa Jiřího Polčáka a na dřevěných modelech řezbáře Josefa Rulíška (1867–1944),
rodáka z Bartoňova, se zájemcům představí vedle jedlých také
jedovaté a dřevokazné houby,
běžné i vzácnější druhy, které můžeme nalézt v doubravách, dubohabřinách, bučinách, smrčinách,

v sadech, parcích, na loukách
a pastvinách nebo podél cest.
Součástí expozice, která je pořádána u příležitosti Mezinárodního roku lesů, bude i tradiční podzimní výstava živých hub, která se
uskuteční od 15. do 17. září.
Jiří Polčák, vítěz soutěže O nejlepší botanickou ilustraci za rok
2010, se věnuje mykologii již řadu let, naše druhy hub dokonale
zná a ztvárňuje je na svých nádherných kresbách a makrofotografiích. Všechny Rulíškovy modely jsou z lipového dřeva. | MZ

Druhý ročník uměleckého festivalu Zlaté ruce 2011 zve milovníky
umění i dobré zábavy do podhůří Jeseníků
Vlaské • Chalupa Pod Sviní
horou v obci Vlaské bude od
18. do 23. července opět centrem uměleckého festivalu Zlaté
ruce 2011. V panenské přírodě
podhůří Jeseníků se pod širým
nebem setkají tři desítky umělců z různých uměleckých oborů
a milovníci umění a dobré zábavy.
„Od pondělí 18. července předvede svůj talent, jehož výsledkem budou až dvoumetrové
dřevěné sochy, celkem devět řezbářů. Dvojice mladých studentů
bude tvořit sochy z pórovitého
materiálu a z rukou keramika
vzejde socha v životní velikosti.
Současně budou probíhat prodejní výstavy všech ostatních
18 umělců,“ uvedl za pořadate-

Festival zve na umění i dobrou zábavu.

le akce Lukáš Kňáva. Velké finále se podle něj uskuteční v sobotu. „Zúčastní se ho všichni

Moskva • Olomoucká výtvarnice Jitka Brůnová Lachmann
vystavovala v dubnu své obrazy
z kvantové fyziky při příležitosti
50. výročí vzletu prvního člověka do vesmíru v Moskvě na mezinárodní výstavě INNOTECHEXPO. „V rámci této nejlepší
přehlídky nejnovější techniky
a nejnovějších technologií z celého světa byly moje obrazy vystaveny na třech místech.
Potěšilo mě, že lidé z vědecké,
technické, obchodní i politické
sféry jim věnovali svou pozornost
a zamysleli se nad mými motivy,“
zhodnotila Jitka Brůnová Lachmann. Nejvíce času v Moskvě
trávila s kosmonauty, konstruktéry kosmických lodí a mladými
vědci z města Korolev. „Pomocí
kamerového systému jsem si prohlédla i muzeum kosmonautiky,“
podotkla výtvarnice. Malé katalogy jejích obrazů byly rozebrány
hned první den.
| DP

Foto | Archiv

umělci, budou vystavena hotová díla a proběhne jejich dražba,“ dodal Lukáš Kňáva.

Stejně jako loni nebude chybět
Škola Robina Hooda, v níž si zájemci mohou pod dohledem
odborníků vyzkoušet střelbu ze
sportovních luků, a Škola dřevořezů, zaměřená na praxi v řezání
kmene tzv. pilou břichatkou.
Pozornosti jistě neunikne ani
zážitkové vaření v přírodě šéfkuchaře Jaroslava Vaňka a degustační expozice moravských vín
z Velkopavlovické, Znojemské,
Mikulovské a Slovácké oblasti.
„Smyslem festivalu je snaha spojit krásu zdejší přírody s uměním,
ale také podpořit turistický ruch
v oblasti malé Moravy a Hanušovic,“ dodal Lukáš Kňáva.
Více informací a fotografie z loňského ročníku na www.umfest.cz
| DP

Festival Šternberský
kopec se blíží
Šternberk • V zahradách šternberského hradu odstartuje v sobotu 30. července již osmý ročník festivalu Šternberský kopec.
Hudební menu nabídne řadu
populárních interpretů československé rockové a pop-rockové scény. Zájemci se mohou
těšit na slovenskou šestičlennou
formaci No name v čele s Igorem Timkem či slovenské Desmod, anglicky zpívající Sunshine či na Tomáše Kluse.
Chybět nebude ani kapela
Arakain a Kamil Střihavka se
svou kapelou Leaders.
| IZ

Regionální kapely
zahrají v Libině
Libina • Summer fest Libina je
druhý ročník multižánrového
hudebního festivalu, který se koná 23. července od 15 hodin na
stadionu Dr. Urbánka v obci Libina. Projekt umožní vystoupení
a medializaci regionálních kapel.
Více na www.summerfest.cz. | KL

Klášterní slavnosti
v Šumperku
Šumperk • V pořadí V. Klášterní
hudební slavnosti v Šumperku
proběhnou od 26. června do
17. července. Příznivci klasické
vážné hudby se mohou těšit na
4 koncerty v Šumperku a po jednom koncertu v Jeseníku, Uničově a v Loučné nad Desnou. | KL
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Velká cena Olomouce nabídla
skvělou atletiku

Rostislav Kovář

Kovář získal stříbro
na ME veteránů
Olomouc • Stříbrnou medaili
na mistrovství Evropy veteránů
mimo dráhu v běhu a chůzi
získal olomoucký chodec Rostislav Kovář.
Člen Atletického klubu Olomouc
startoval na třicetikilometrové
trati. Po dobré zimní přípravě si
vedl velmi dobře a v náročném
závodě dosáhl času 3:00:43 hod.
Vítězem se stal Hall z Velké
Británie, který ještě stihl urazit
třicetikilometrovou trať pod tři
hodiny v čase 2:59:02 hod. Bronz
pak putuje do Rakouska zásluhou Niestelbergera s výkonem
3:01:21 hod.
| JP

Olomoucké házenkářky
na medaili nedosáhly
Olomouc • Na interligovou medaili nakonec nedosáhly olomoucké házenkářky.
Zora v semifinále narazila na
Slavii Praha, vítěze základní části. Na palubovce soupeře Hanačky dvakrát prohrály, ale ve třetím domácím utkání sehrály s favoritem vyrovnanou partii. Slávistky o postupu do finále rozhodly až po druhém prodloužení.
Olomoucké házenkářky se tak
musely spokojit se sérií o třetí
místo. V prvním domácím utkání Zora po zlepšeném výkonu ve druhé půli porazila Zlín
21:18. V odvetě však olomoucké házenkářky prohrály 23:27
a o jediný gól jim unikla bronzová medaile.
Hanačky tak doplatily na zranění největší opory Lucie Fabíkové v závěru základní části a odstoupení brankářky Barbory Raníkové.
| JP

Foto | Archiv

Prvenství získala formace mini.

Tanečníci z M-Plus
opět bodovali
Přerov, Jablonec nad Nisou •
Olomoucká taneční škola M-Plus uspěla na mistrovství Moravy (MM) i na mistrovství České republiky (MČR). Na MM,
které proběhlo v Přerově dosáhla ve street show na finálová
umístění ve všech věkových kategoriích. Prvenství získala v dětské věkové kategorii i v mini,
druhou příčku si vytancovali tanečníci hlavní věkové kategorie
a třetí místo junioři. V Jablonci
nad Nisou se pak na MČR utkalo
12 nejlepších souborů z celé republiky. Nejmenší tanečníci z M-plus dosáhli v kategorii street
show na zlato, děti získaly čtvrté
místo a junioři spolu s tanečníky
v hlavní věkové kategorii dosáhli
na pátou příčku. Všechny věkové
kategorie tak postoupily na mistrovství světa a Evropy, které se
uskuteční na podzim.
| KD

Do Olomouce přijeli nejlepší čeští závodníci.

Olomouc • Výborné atletické
výkony byly k vidění při Velké ceně Olomouce. Mítink byl totiž zařazen do extraligy, a tak se na Ha-

nou sjeli nejlepší čeští závodníci.
V Olomouci padly hned čtyři limity pro účast na letním mistrovství
světa v jihokorejském Tegu. Dařilo

Foto | MP

se především brněnskému Janu
Marcellovi. Ten v disku dosáhl
přesně 66 metrů a poté v kouli zvítězil výkonem 20,76 metrů.

V obou disciplínách tak bude startovat na světovém šampionátu.
„Měl jsem z přípravy ještě hodně
ztuhlá záda a nemohl jsem se
uvolnit. Jakžtakž jsem trefil až
poslední, šestý hod,“ okomentoval Marcell své výkony.
O další limit se postaral i druhý
koulař Antonín Žalský.
V ženách poslala disk na metu
60,99 m Věra Cechlová a splnila
B limit Českého atletického
svazu. Ve výšce překonal laťku
214 centimetrů Martin Haindl
a zajistil si tak start na mistrovství Evropy juniorů.
Dosažené výkony ocenil i šéftrenér české reprezentace a bývalý
úspěšný desetibojař Tomáš Dvořák. „Limity jsem nečekal, ale je
to zajímavý impulz pro ostatní
atlety. Mítink se povedl,“ řekl
Dvořák.
| KP

Olomouc hostí tři velké cyklistické akce
Olomouc • Tři velké cyklistické
akce se v letošní sezoně uskuteční v Olomouci a okolí. Na
Hané uspořádá společnost TTV
Sport Group o.s. kromě třetího
ročníku etapového závodu
Czech cycling Tour 2011 také
mistrovství České a Slovenské
republiky a Velkou cenu v Dolanech u Olomouce.
První na řadě je společný šampionát českých a slovenských
cyklistů a cyklistek, který je na
programu 23. a 26. června. Časovky se pojedou 23. června
v Šumperku, závody s hromad-

ným startem na Svatém Kopečku 26. června. Kromě nejlepších
cyklistů a cyklistek obou zemí
přijede do Olomouce i významný host. Na kontrolu trati pro
mistrovství Evropy 2013, které
bude Olomouc hostit, dorazí
prezident Evropské cyklistické
unie (UEC) Wojciech Walkiewicz z Polska a u této příležitosti
předá nejlepším medaile.
Na mezinárodním mistrovství
ČR a SR se bude závodit v kategoriích elite mužů, jezdců do 23
let a elite žen. Muži pojedou časovku dlouhou 38,6 kilometru

a ženy 20,6 kilometru. Mistrovské tituly budou obhajovat
v elitních kategoriích dvojnásobná olympijská vítězka v rychlobruslení Martina Sáblíková,
mezi muži byl nejrychlejší František Raboň z týmu ProTour
HTC-Highroad.
Vrcholem šampionátu budou
závody s hromadným startem na
Svatém Kopečku. Na obě kategorie mužů čeká pořádná porce kilometrů. Okruh vede po
trase Svatý Kopeček – Radíkovská ul., Lošov – Svolinského ul.,
Lošov – Fialova stezka, Lošov –

Svolinského ul., Velká Bystřice –
ul. Na Letné, VB – Zámečnická
ul., Bukovany, Droždín – ul. Horní Ulehlá, Droždín – ul. Vítězství, Svatý Kopeček – Dvorského. Jeho délka je 10,8 kilometru
a cyklisté jej absolvují sedmnáctkrát, což celkem znamená
ctihodných 184,5 kilometru.
Ženy pojedou okruhů osm, tedy
86,4 kilometru. Muži odstartují
v 10:00 a ženy vyrazí na okruh
o deset minut později. Nejcennější kov budou obhajovat Sáblíková a Petr Benčík z PSK
Whirlpool Autor.
| JC

Mladí cyklisté se prosadili v reprezentaci
Olomouc • Výbornými výsledky se prezentoval cyklistický
reprezentační výběr českých juniorů pod vedením olomouckých trenérů Romana Brandýse
a Václava Kyby na etapovém
závodu v polském Grudziadzu.
Do šestice českého týmu byla
nominována trojice cyklistů
MAPEI Cyklo Kaňkovský Olomouc Ondřej Ponikelský, Petr
Hampl a Athanasios Markos,
dva jezdci Dukly Praha František Sisr a Ondřej Rybín a Ondřej Tkadlec z SKC Prostějov.
Do úvodní půletapy, kterou byla
časovka družstev na 10 km, nastoupilo 24 týmů ze 14 zemí.
Devátá příčka, se ztrátou nevýznamných 39 sekund na vítězné
družstvo domácích Poláků z pořadatelského ALKS STAL Grudziadz, dodala šestici českých juniorů psychické síly do odpolední 90 km dlouhé půletapy jednotlivců.
Češi si před startem vyzkoušeli
netypický dojezd na 300 metrů
dlouhé škvárové atletické dráze
místního stadionu ve městě Lasin a to se jim náležitě vyplatilo.
Při dojezdu stočlenného balíku
si skvěle rozjeli spurt a bylo z
toho vítězství Ondřeje Tkadlece,
čtvrté místo Františka Sisra a
dvanáctá příčka Petra Hampla.

Czech Cycling Tour
2011
Olomouc • Czech Cycling
Tour 2011se uskuteční od 7. do
10. července. Pořadatelům ze
společnosti TTV Sport Group
o.s. se přihlásilo 26 cyklistických stájí s řadou zajímavých
jmen. Jen namátkou český
mistr světa a olomoucký rodák
Alois Kaňkovský, dvojnásobný
olympijský mistr světa Thomas
Bartko z Německa či belgický
cyklokrosař Kevin Pauwels.
Z českých celků se představí
PSK Whirpool-Author, Dukla
Praha, Sparta Praha, Fan Flash
Nutrixxion a výběr Moravy.
Ze zahraničí přijedou celky
z Německa, Nizozemí, Británie,
Skotka, Francie, Rakouska,
Izraele, Švýcarska, Belgie, Dánska, Slovinska, Řecka a Slovenska a reprezentační výběry Norska, Lotyšska a Bulharska. | JC
Program 3. ročníku Czech
Cycling Tour 2011:
1. etapa, 7. července:
časovka družstev
Uničov – Uničov (48,2 km),
2. etapa, 8. července:
Olomouc – Prostějov
(148,6 km)
3. etapa, 9. července:
Šternberk – Šumperk
(198,8 km)
4. etapa, 10. července:
Olomouc – Olomouc (176 km).

Gymnastky
z Velkého Týnce
se prosadily
Olomouc • Koncem května
proběhl v Olomouci boj českého šampionátu v estetické skupinové gymnastice. V konkurenci 250 dívek získaly týnecké
týmy 3 zlaté a jednu stříbrnou
medaili. Závody v Olomouci byly současně vyvrcholením seriálu šesti soutěží v rámci ESG
Cupů za rok 2011.
Celkem získal moderně gymnastický oddíl z Velkého Týnce
4 zlaté a jeden stříbrný pohár
a stal se nejúspěšnějším oddílem roku. Na MS ve Španělsku
obsadily Týnečanky 9. místo.
| DD

Prostějovští boxeři
slaví titul
Prostějov • Prostějovští boxeři vyhráli českou extraligu před
družstvem Českých Budějovic.
V celé sezoně hanácký oddíl jenom dvakrát prohrál.
Tým podlehl největšímu konkurentovi z Českých Budějovic
a podruhé padl v závěrečném
kole v Děčíně, kdy už ale prostějovský klub měl titul jistý.
Prostějovští boxeři tak navázali
na prvenství z roku 2008. | ZK
Mladí cyklisté se prosadili.

Nepříjemností pro Čechy bylo
pouze odstoupení Ondřeje Ponikelského po defektu a pádu šest
kilometrů před cílem.
Druhá etapa zastihla české barvy v mírném útlumu, ve třetím
z celkových pěti okruhů se utrhla třináctičlenná skupina, ve
které čeští reprezentanti neměli
zastoupení a její tříminutový náskok významně promluvil do
celkového pořadí celého závodu.
Třetí etapa se odehrávala alespoň v mírně zvlněném terénu.

Foto | Archiv

Peloton se dokonale roztrhal a v
cíli spurtovala vedoucí 32členná
skupina, ve které byli všichni
Češi. Dojezd po větru do mírného kopce zvládli bezvadně a
opět byli při vyhlášení náležitě
vidět. Třetí Ondřej Tkadlec,
čtvrtý František Sisr, sedmý
Athanasios Markos a dvanáctý
Petr Hampl byli i v průběhu etapy hodně aktivní.
Závěrečná čtvrtá etapa přinesla
největší úspěchy. Tři okruhy
v okolí pořadatelského města

Grudziaz patřily Čechům, v týmech v etapě s převahou zvítězili a celá čtveřice byla v první
desítce. Třetí skončil Petr
Hampl, čtvrtý František Sisr,
pátý Ondřej Tkadlec a sedmý
Athanasios Markos.
Reprezentace České republiky
v Polsku zajela velmi dobře.
V celkové klasifikaci byl šestnáctý Ondřej Tkadlec, v bodovací soutěži skončil druhý František Sisr a třetí Ondra Tkadlec.
| PT

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. 6. 2011.

Kamínková
je mistryní na desítce
Olomouc • Vítězství na prvním samostatném mistrovství
republiky v běhu na 10 tisíc
metrů slavila olomoucká vytrvalkyně Petra Kamínková.
Ta si poradila se svou nejvážnější soupeřkou Sekyrovou z AK
Sokolov, která Kamínkové vloni
na podzim přerušila neobvyklou řadu prvenství ze silničního
závodu Běchovice – Praha a porazila ji i na dubnovém Mistrovství ČR v půlmaratonu. Tentokrát se Kamínková nenechala
zaskočit a přesvědčivě zvítězila
časem 35:25,71 min.
| PT
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