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UDÁLOSTI

Hejtmanství podpoří

Olomoucký kraj
pomůže Japonsku

profesionální i dobrovolné hasiče
Vážení občané,
v minulých dnech proběhla
v Olomouci konference zaměřená na výzkum a inovace.
Akci s názvem Inovace v Olomouckém kraji jsme zorganizovali s cílem informovat
zájemce o přístupu k tomuto
tématu u nás i v zahraničí.
Velký zájem o tuto konferenci
nás utvrdil v názoru, že námi
připravovaná Regionální inovační strategie Olomouckého
kraje je krokem správným
směrem.
Olomoucký kraj připravuje
svou regionální inovační strategii od podzimu loňského
roku. Naším cílem je systematicky vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj výzkumu
a jeho aplikaci do konkrétních
podnikatelských záměrů.
Výsledkem by měl být vznik
nových pracovních míst a růst
konkurenceschopnosti místní
ekonomiky.
Uvědomujeme si, že tento
postup nám nepřinese ihned
hmatatelné výsledky, ale bude nějakou dobu trvat, než se
projeví. Považujeme však za
nutné udělat onen první krok,
který nastartuje dlouhodobou spolupráci akademického světa, místních samospráv
i podnikatelů. Věřím, že nakonec přispěje k hospodářskému růstu celého našeho
regionu.
Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje

Sbírka má pomoci
získat léčebný
laser pro nemocnici
Olomouc • Veřejnou sbírku na
léčebný laser pro Fakultní nemocnici v Olomouci vyhlásilo
olomoucké občanské sdružení
Promeritum. Sbírka probíhající
pod záštitou olomouckého primátora Martina Novotného, který je zároveň krajským zastupitelem, si klade za cíl shromáždit
dostatek finančních prostředků
na zakoupení laseru sloužícího
plicní klinice. Přístroj umožňuje
obnovit volné dýchání pacientům s rakovinou, kteří mají kvůli
nádoru zúžené dýchycí cesty a
jsou v ohrožení života. Více na
www.promeritum.cz nebo na facebookové stránce sdružení. | IH

Olomouc • Olomoucký kraj
věnuje Japonsku, které postihlo
zemětřesení a následné vlny
tsunami, finanční pomoc.
Na svém úterním zasedání se na
tom dohodli členové Rady Olomouckého kraje, definitivní potvrzení pomoci je v pravomoci
krajského zastupitelstva. Tomu
radní 22. dubna navrhnou, aby
kraj na konto japonského velvyslanectví v Praze převedl
200 tisíc korun. Podobně postupují také další kraje České
republiky. „Chceme vyjádřit svou
solidaritu s obyvateli země, která
byla tak těžce postižena,“ zdůvodnil rozhodnutí radních hejtman Martin Tesařík (ČSS) | IH

Studenti dostanou
stipendia

Stejně jako loni, podpoří letos Olomoucký kraj také dobrovolné hasiče.

Olomouc • Olomoucké hejtmanství podpoří profesionální
i dobrovolné hasiče.
Hasičskému záchrannému sboru
Olomouckého kraje daruje automobilový kontejnerový nosič
v hodnotě 3 miliónů korun.
Umístěn bude v šumperské požární stanici.
„Vůz bude sloužit k přepravě speciálních kontejnerů využívaných

například při likvidaci chemických a ekologických havárií,“ vysvětlil hejtman Martin Tesařík
(ČSSD).
Olomoucký kraj podle něj dlouhodobě přispívá složkám integrovaného záchranného systému
na investice do techniky a vybavení. „U Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje
probíhá od roku 2007 obnova

Ilustrační foto

stávajícího vozového parku v oblasti středních kontejnerových
nosičů, které byly do té doby
postaveny na morálně a fyzicky
zastaralých podvozcích Avia.
Postupně bylo z prostředků státu,
Olomouckého kraje a fondů EU
již obnoveno 7 nosičů,“ vysvětlil
hejtman Tesařík. Už poosmé přispěje hejtmanství také dobrovolným hasičům. Mezi 167 jednotek

požární ochrany rozdělí 6,3 milionu korun. „Peníze jsou určeny na
vybavení jednotek, například na
zakoupení cisteren, automobilů,
stříkaček či dýchací techniky,“
dodal hejtman Tesařík. Za uplynulé roky podpořilo hejtmanství
činnost dobrovolných hasičů celkem 35 milióny korun. V Olomouckém kraji pracuje 472 jednotek požárních ochrany.
| DP

Olomouc • Olomoucký kraj letos poskytne na studijní stipendia středoškolákům a vysokoškolákům částku 1,8 miliónů korun. „V prvním kole jsme vyhověli 46 žadatelům z celkového
počtu 54. Mezi ně bude rozděleno 565 tisíc korun,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Sekanina
(ODS). Druhé kolo žádostí bude
podle něj uzavřeno poslední den
v červnu. „Vybraní studenti, které finančně podporujeme, budou
prezentovat přínos dotace na zasedání zastupitelstva,” doplnil
záměr hejtman Martin Tesařík
(ČSSD).
Stipendium je určeno na podporu studia žáků středních škol
a studentů vyšších odborných
škol a vysokých škol v zahraničí.
Žadatelé musí přitom splňovat
předepsaná kritéria, jedním
z nich jsou například vynikající
studijní výsledky.
| DP

Náměstek hejtmana diskutoval se starosty o podpoře venkova

Na dotazy starostů odpovídal náměstek hejtmana Pavel Horák.

Moravský Beroun • Ve druhé
březnové dekádě proběhlo v Moravském Berouně v pořadí již 13.
pracovní setkání mikroregionů
Olomouckého kraje. Akce byla

Foto | IH

určena pro starosty a zástupce
mikroregionů z celého kraje.
Setkání se zúčastnil náměstek
hejtmana Pavel Horák, který odpovídal na dotazy starostů přede-

vším z oblasti krajských dotací
a financí z Evropské unie.
Starostové se zajímali o podmínky Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje, dotazovali
se na pořizování majetku pro obce a debatovali mimo jiné o Regionálním operačním programu
Střední Morava.
„Pracovní setkání jsou pro zúčastněné jedinečnou možností,
jak získat informace a vzájemně
si vyměnit zkušenosti. Politická
reprezentace Olomouckého kraje
si uvědomuje důležitost podpory
obcí a mikroregionů, a proto v
příštím roce zvažujeme možnost
navýšit celkovou částku rozpočtu
Programu obnovy venkova.
Peníze bude i nadále možné využít na tři oblasti podpory, a to
výstavbu, rekonstrukci a opravu

obecního majetku, dále projekty
zaměřené na nákup mechanizace
pro údržbu veřejných prostranství a nákup vybavení pro kulturní a společenské akce. V neposlední řadě tyto peníze mohou
být využity na tvorbu územně
plánovací dokumentace,“ uvedl
náměstek Horák (KDU-ČSL).
Krajští úředníci v rámci programu pracovního setkání představili činnost Olomouckého kraje
v oblasti regionálního rozvoje a
venkova. Součástí programu setkání byly prezentace mikroregionů a projektů mikroregionů.
Mikroregiony jsou sdružení obcí,
která byla založena za účelem dosažení společných cílů. Na území
Olomouckého kraje existuje celkem 40 mikroregionů.
Mikroregion Moravskoberoun-

sko tvoří šest obcí, mezi něž patří
Moravský Beroun, Norberčany,
Domašov nad Bystřicí, Hraniční
Petrovice, Horní Loděnice a obec
Jívová. Obce v rámci mikroregionu usilují o pestřejší nabídku
cestovního ruchu, lepší informovanost veřejnosti o aktivitách
mikroregionu a také vybudování
kvalitnější infrastruktury.
„Obce sdružené do mikroregionu Moravskoberounsko společně
organizují mnoho společenských
akcí. Letos máme připravený
projekt vybudování technického
a logistického zázemí pro náš
mikroregion, a to v Domašově
nad Bystřicí. V roce příštím chceme zpřístupnit údolí řeky Bystřice pro cyklistickou dopravu,“
uvedla Zdena Szukalská, starostka Moravského Berouna.
| IH
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A K T UA L I T Y
Vlastivědné
muzeum bude mít
letos nové expozice
Olomouc • Olomoucký kraj
ve svém rozpočtu vyčlenil
22 miliónů korun na vytvoření
dvou nových stálých expozic
ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Přírodovědná expozice
by měla být dokončena v listopadu letošního roku, historická
expozice nazvaná Deset století
jednoho města bude zhotovena do prosince. Práce na obou
expozicích začnou již v dubnu.
„Nové stálé expozice muzea
budou ozvučené a interaktivní.
Chceme návštěvníka co nejvíce
vtáhnout do děje dob minulých, a proto v muzeu plánujeme využít moderních technologií a oživit expozice hrou.
Návštěvníci budou mít možnost
zhlédnout trojrozměrné virtuální postavy, poslechnout si hlasové projevy ptáků nebo se ocitnou v téměř reálném prostoru
historických událostí,“ uvedl hejtman Martin Tesařík (ČSSD). | IH

Kraj podpoří
projekty
o Evropské unii
Olomouc • Informační středisko Europe Direct Olomouc
a Městská evropská informační
střediska v Olomouckém kraji
získají krajský příspěvek ve výši
350 tisíc korun. Příspěvek je
určen na projekty zaměřené na
evropskou problematiku.
Peníze budou použity především na akce pro veřejnost,
semináře a v neposlední řadě
soutěže o zajímavé ceny.
„Olomoucký kraj je dlouholetým partnerem jak střediska
Europe Direct v Olomouci, tak
evropských středisek v kraji.
Zájem o akce pořádané středisky ze strany veřejnosti je značný, proto jsme se rozhodli
příspěvek z krajského rozpočtu
poskytnout i v letošním roce,“
uvedl hejtman Martin Tesařík
(ČSSD).
V České republice existuje celkem 11 středisek Europe Direct.
V Olomouci Europe Direct působí v prostorách Informačního
střediska magistrátu města Olomouce. Městská evropská informační střediska fungují ve městech s rozšířenou působností.
V Olomouckém kraji je jich
celkem 12, a to v Hustopečích
nad Bečvou, Přerově, Lipníku
nad Bečvou, Hranicích, Litovli,
Šternberku, Jeseníku, Uničově,
Šumperku, ve Štítech, Prostějově a Zábřehu.
| IH

Letošní jarní Flora láká návštěvníky
na zahradu Hesperidek

Návštěvníci Flory se mohou těšit na pestrou škálu barev a vůní.

Olomouc • Zavítat na největší
a nejstarší květinovou výstavu
v České republice Flora Olomouc mohou návštěvníci od
28. dubna do 1. května.
Prestižní mezinárodní přehlídku plnou barev a vůní také letos
doprovodí Jarní zahradnické trhy a veletrh drobné zahradní
mechanizace Hortifarm.

„Největší výstavní pavilon A
bude tradičně vyhrazen hlavní
expozici výstavy. Její tvůrce,
proslulý zahradní architekt Ivar
Otruba, se tentokrát inspiroval
řeckými bájemi a koncipoval ji
jako zlatou zahradu Hesperidek
s tisícovkami kusů okrasných
výpěstků domácích i zahraničních pěstitelů,“ uvedla mluvčí

a také polská expozice jarních
výpěstků.
Na galerii pavilonu A budou
moci návštěvníci obdivovat exponáty floristické soutěže
v aranžování květin zaměřené
na muzikálové téma V hlavní
roli klobouk.
Chybět nebude záplava balkonovek, cibulovin, jarních trvalek, skalniček či vodních rostlin v expozici Českého zahrádkářského svazu.
Velmi přitažlivý bude pavilon E
s japonskou zahradou a unikátními exponáty z proslulého Muzea bonsají ve Starém Městě
u Uherského Hradiště. Unikáty
z Japonska, Koreje i Číny budou
doplněny přírodními kameny
suiseki a vodními plochami.
Foto | IH
V pavilonu bude k dispozici poradna s ukázkami tvarování
Foto | Archiv
bonsají.
výstaviště Zuzana Studená.
Pavilony G, H a volné plochy
Velkou květinovou expozici Svabudou patřit veletrhu drobné
zu květinářů a floristů ČR dozahradní mechanizace Hortiplní podle ní přehlídka pěstitelfarm a Jarním zahradnickým
ského umění partnera olomouctrhům s nabídkou květin, zelekých květinových výstav –
niny, semen, okrasných rostlin,
Zahradnictví města Vídně, speškolkařských výpěstků, zahradciální přehlídka orchidejí Thajnických či kutilských pomůcek
ského království, tulipánů a
a potřeb. Otevřeno je denně od
hyacintů holandských pěstitelů
9 do 18 hodin.
| ZU

Soutěž Stavba roku 2010 Olomouckého kraje má své vítěze

Rekonstrukce přednádražního prostoru v Olomouci zvítězila
v kategorii dopravních staveb.
Foto | Archiv

Olomouc • První místo v kategorii dopravních staveb získala
rekonstrukce přednádražního
prostoru v Olomouci, na které se
podílel i Olomoucký kraj. V kategorii Rekonstrukce a obnova
uspěla rekonstrukce Zámeckého
náměstí ve Velké Bystřici. První
místo mezi Stavbami určenými
k bydlení získala komerční a by-

tová výstavba EG Centra na Horním Lánu v Olomouci a v kategorii Stavby občanské vybavenosti si nejlépe vedlo Centrum
sportu a zdraví Olomouc.
Prvenství mezi Stavbami technologickými patří novostavbě provozního areálu T. S. Bohemia.
„Odborná porota udělila v každé
kategorii dvě čestná uznání. Ta si

v letošním roce odnesl například
rodinný dům s krytým přístřeškem na auto v Dolanech Kamila
Mrvy nebo příprava rekonstrukce hlavní budovy, přemístění
pracoviště PET/CT Kliniky nukleární medicíny architekta Miroslava Pospíšila,“ uvedl náměstek
hejtmana Pavel Horák (KDU-ČSL).
Cílem soutěže Stavba roku 2010
Olomouckého kraje je zejména
informovat veřejnost o stavebních projektech v Olomouckém
kraji. „Snažíme se podporovat
architekty, stavební firmy a investory v jejich stavební činnosti. Záleží nám na kvalitní realizaci staveb a především na
dobrém jméně Olomouckého
kraje v oblasti stavebnictví
v rámci celé České republiky,“
uvedl hejtman Martin Tesařík
(ČSSD). Výsledky soutěže byly
vyhlášeny na veletrhu Stavotech
v Olomouci.
Jejich prezentace nyní pokračuje v dalších městech kraje, a
to až do letošního listopadu. | HP

Hana Mösnerová
nominována na
cenu hejtmana
Olomouc • Terapeutka Hana
Mösnerová z Nového Malína
na Šumpersku je nominována
na Cenu hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch
osob se zdravotním postižením
za rok 2010.
„Návrh budou schvalovat zastupitelé na svém zasedání
22. dubna,“ uvedla náměstkyně hejtmana Yvona Kubjátová
(ČSSD). Paní Mösnerová využívá při své práci canisterapii, což
je terapeutická metoda založená na pozitivním působení psů
na zdraví člověka. Pro postižené klienty založila i občanské
sdružení Kamarádi otevřených
srdcí a pořádá pro ně sportovní
a kulturní akce včetně každoročního plesu.
Za svou práci převzala loni ve
Stavovském divadle prestižní
Cenu Ď určenou pro české
mecenáše a dobrodince. | DP

ROZHOVOR MĚSÍCE | ALOIS MAČÁK, náměstek hejtmana Olomouckého kraje

VE ZKRATCE

Výherci reprezentují kraj
v celostátním finále.

Foto | JG

Nejlepší webovky
mají Zlaté Hory
a Lipová-lázně
Olomouc • Nejlepší webové
stránky v Olomouckém kraji má
město Zlaté Hory, mezi obcemi
zvítězila Lipová-lázně.
Odborná porota o nejlepších
internetových stránkách rozhodla v krajském kole soutěže
Zlatý erb už poosmé. Cenu za
nejlepší elektronickou službu
obdrželo město Šumperk za aplikaci „zimní údržba“. „Cenu veřejnosti, o níž v hlasování rozhodují sami občané, vyhrála
obec Rouské na Přerovsku,“
uvedl náměstek hejtmana Olomouckého kraje Michael Fischer (ČSSD). Letošního krajského kola se zúčastnilo celkem
17 obcí, tedy o dvě méně než
v ročníku předešlém. Krajské
kolo soutěže hodnotící webové
stránky a elektronické služby
města a obcí vyhlašuje Olomoucký kraj ve spolupráci se
sdružením Zlatý erb. Výherci
kraj reprezentují v celostátním
kole soutěže, jehož výsledky budou oficiálně zveřejněny 4. dubna.
| DP

V Javoříčku uctí
tragické události
Javoříčko • V sobotu 30. dubna
si od 11.15 hodin připomenou
účastníci pietní vzpomínky konané při příležitosti výročí od
vypálení obce Javoříčko 66 let
od této tragické události.
Tryznu, která se uskuteční na
javoříčském pietním území, pořádají obec Luká ve spolupráci
s občanským sdružením Iniciativa pro podporu vypálených
obcí.
Při příležitosti tohoto výročí odhalí hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík kříž u hrobu
obětí tragédie, který tím částečně získá svou podobu z období
bezprostředně po skončení
2. světové války. V rámci doprovodných akcí bude pro zájemce
připravena výstava Zapomenuté
Javoříčko a uskuteční se rovněž
pochod dobrovolných hasičů do
Javoříčka. Podrobnější informace naleznete na
www.vypaleneobce.cz.
| PT

„Peníze neprojídáme, ale investujeme!“ zdůraznil A. Mačák

Na otázky týkající se dopravní
problematiky odpovídal Alois
Mačák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje, který je zodpovědný za oblast dopravy.
Nedávno se v Olomouci uskutečnila Konference k rozvoji
dopravy v Olomouckém kraji.
Jak ji hodnotíte?
Včetně jejího načasování kladně
a přínosně. Vycházím přede-

vším ze zpětné vazby a informací od zhruba dvou stovek
jejich účastníků. O problematiku dopravy, dopravní obslužnosti a investic do dopravní
infrastruktury je velký zájem,
protože naprosto zásadně ovlivňují nejen ekonomiku kraje, ale
celé ČR.
Konference se zúčastnili i
zástupci Ministerstva dopravy,
Státního fondu dopravní
infrastruktury a Svazu
průmyslu a dopravy. Co bylo
jejím účelem?
Stručně řečeno předat důležité
informace, získat z diskuse různé podněty od účastníků a vytvářet co největší tlak na Mini-

sterstvo dopravy, aby zařadilo
do tzv. Superstrategie naše krajské priority, které stanovila Rada Olomouckého kraje, například dostavbu dálnice D1, kde
chybí dokončit úsek zhruba
25 kilometrů.
Jaký je Váš názor na tzv.
Superstrategii Ministerstva
dopravy, která obsahuje i seznam státních dopravních
staveb?
Velmi kritický! Superstrategie je
v současné podobě spíše pohřeb
české dopravy. Orgány Olomouckého kraje odmítly tento
materiál, který je nekompetentně zpracovaný a musí se zásadním způsobem přepracovat. Bez

investic do dopravní infrastruktury nelze dosáhnout prosperitu
kraje ani ČR. V Programovém
prohlášení vlády ze srpna 2010
je důležitý závazek, „že vláda zachová výši investic do dopravní
infrastruktury“.
Skutečnost je však jiná! Rozpočet Ministerstva dopravy se dramaticky snížil o 35 procent. Ve
Státním fondu dopravní infrastruktury je na tento rok k dispozici jen 68 miliard korun. Ze
Superstrategie vyplývá, že do roku 2025 je možné uspokojit
pouze 40 procent očekávané potřeby výstavby dopravní infrastruktury.
Loni pozastavil ministr do-

pravy některé státní dopravní
stavby i v Olomouckém kraji.
Jaký je aktuální stav?
Výsledkem četných jednání je, že
původně pozastavené stavby
v našem kraji budou realizovány,
například přerovský železniční
uzel za zhruba 5 miliard korun.
Kolik peněz investoval loni
Olomoucký kraj do své
dopravní infrastruktury?
V rámci našich možností jsme na
silnicích druhé a třetí třídy proinvestovali plánovaných 800 milionů korun. V letech 2011 až
2012 bude Olomoucký kraj investovat do silniční sítě za předpokladu současného stavu finančních možností celkem zhru-

ba 1,2 miliardy korun. Peníze
neprojídáme, ale investujeme!
Zachová Olomoucký kraj
v tomto roce rozsah dopravní
obslužnosti?
Ano, zachová. V krajském rozpočtu je na ni vyčleněno 734 milionů korun. Dopravní obslužnost je důležitá pro každodenní
život našich občanů. Nejedná se
tedy jen o mobilitu pracovní síly. Je potěšitelné, že se nám loni
podařilo zachránit 12 % regionálních železničních tratí, které
chtělo Ministerstvo dopravy zredukovat, což by bylo v období
vysoké nezaměstnanosti s prominutím cestou do pekel.
| DP
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Jan Svěrák zahájí v metropoli Hané
vernisáž výstavy Kuky se vrací

Kostel svatého Mořice
se opravuje.

Foto | Archiv

Olomoucký kraj
podpořil kulturní
projekty
Olomouc • V kostele svatého
Mořice se připravuje 3. etapa
opravy chrámu. Kraj zde poskytl
půl miliónu korun na rekonstrukci krovu. Celkové náklady
stavby přesáhnou 9 milionů korun, z toho na 3. fázi rekonstrukce připadne částka přes
4 miliony korun. Příspěvek na
opravu kostela i nadále přijímá
Římskokatolická farnost svatého Mořice v Olomouci.
„Kostel svatého Mořice není
jediným příjemcem krajského
příspěvku. Kraj rozdělil více než
sedm milionů korun na kulturní projekty různých organizací
z Olomouckého kraje v rámci
takzvaných významných projektů. V Muzeu kočárů v Čechách
pod Kosířem z krajských peněz
dobudují depozitář, v kostele
Českobratrské církve evangelické v Olomouci se opraví varhany, které slouží Konzervatoři
Evangelické akademie. V Hustopečích nad Bečvou dokončí
rekonstrukci kulturního domu,
který byl v minulém roce poničen povodní. Finanční dotaci
na své aktivity obdrží i Unie
výtvarných umělců Olomoucka
a Baletní studio Olomouc,“
uvedl Martin Tesařík (ČSSD),
hejtman kraje.
| IH

Ve sklepeních
mohelnického muzea
vyroste archeologická
expozice
Mohelnice • Olomoucký kraj
připravil projekt přestavby středověkých sklepních prostor
v Muzeu v Mohelnici a plánuje
zde podpořit vznik stále expozice archeologie. Kraj je připraven do první fáze projektu investovat přes 3 milióny korun.
Rekonstrukce muzejních prostor začne letos v dubnu, stavební práce by měly skončit v září.
Další peníze by měly být vynaloženy v roce 2012 v druhé fázi
projektu, kterou tvoří samotné
vybavení expozice.
Expozice pravěku by měla představit exponáty od nejstaršího
osídlení Mohelnicka do poloviny 13. století, kde naváže na trvalou výstavu muzea nazvanou
„Z dějin Mohelnicka“.
„Návrh projektu expozice pravěku je připraven a může v budoucnu návštěvníkům nabídnout zajímavé novinky. Její součástí bude dvorana slávy, představující významné archeology
se vztahem k Mohelnicku.
Návrh počítá s vytvořením iluze
Mladečské jeskyně či aranžované scény vesnice z doby popelnicových polí,“ uvedl náměstek
hejtmana Pavel Horák (KDU-ČSL).
| IH

Olomouc • Za účasti Jana Svěráka bude ve čtvrtek 28. dubna
ve Václavkově sále Vlastivědného
muzea Olomouc v 17 hodin slavnostně zahájena výstava Kuky se
vrací. Na vernisáži vystoupí děti
z Hudebně-dramatického studia
při Moravském divadle Olomouc
a těšit se lze také na netradiční
módní přehlídku. Výstava Kuky
se vrací potrvá až do 31. července,
otevřena bude denně kromě
pondělí od 9 do 18 hodin.
Nejen s medvídkem Kukym, ale
i s dalšími hrdiny snímku, jenž
získal mj. prestižní cenu Český
lev 2010 a Křišťálový glóbus, se
nyní děti i dospělí budou moci
setkat na výstavě, kterou pořádá
Vlastivědné muzeum v Olomouci
ve spolupráci s Technickými
službami města Olomouce.
„Originální loutky a rekvizity
výtvarníka Jakuba Dvorského z
filmu Jana Svěráka zaplní velký
sál olomouckého muzea, v němž
dokonce díky vstřícnosti Lesů
města Olomouce vyroste skutečný les a návštěvníci si budou
moci vyzkoušet Hergotmobil,
který podle filmového modelu
vyrobili pracovníci Vlastivědné-

Foto | J. Chytil

Mokřady jsou významným
stabilizačním faktorem klimatu.

Ornis slaví výročí
mokřadní úmluvy

Foto | DP

Výtvarnice muzea Alena Kubáčová provádí povrchovou úpravu a design auta od Hergota, které vozí Kukyho.

ho muzea v Olomouci,“ slibuje
ředitel muzea Břetislav Holásek.
Současně zde představí doprovodné expozice společnost
Amanitadesign, tvůrce počítačových her, která se podílela na
vzniku Svěrákova filmu, a Technické služby města Olomouce,
jež připravily ve spolupráci
s Centrem ekologických aktivit

Specialisté řešili distribuci drog

města Olomouce Sluňákov výstavu Cesty odpadů. „Tato doprovodná expozice představuje cesty, kterými se odpady z olomouckých domácností proměňují na nové výrobky. Snažili
jsme se názorně a přitom zábavně ukázat, že třídění odpadů má smysl. Podobně jako filmový Kuky, který nechce zpátky

na skládku, si nepřejeme, aby
na skládce zbytečně končilo velké množství využitelných surovin,“ uvedl k obsahu doprovodné části výstavy Miroslav Petřík,
ředitel Technických služeb města Olomouce. Centrum Sluňákov vytvořilo k výstavě hru pro
rodiče a děti nazvanou Olomouc
očima Kukyho přátel.
| RF

Dostavba zkvalitní výuku,
vědu i výzkum

Nový komplex zpříjemní výuku studentům i pedagogům.

V Olomouci se sešli domácí i zahraniční odborníci.

Foto | Archiv

Olomouc • Konference věnovaná problematice nově vzniklých provozoven tzv. „Amsterdam shopů“, jež se objevily na území České republiky proběhla závěrem března v budově Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Cílem setkání domácích i zahraničních specialistů v oblasti bezpečnosti,
vědy a lékařství bylo najít zákonné řešení, které by zamezilo distribuci
návykových látek, které se objevují ve výše uvedených obchodech pod
názvem „sběratelské potřeby“.
Tematické konference se mimo jiné zúčastnili ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych, ředitel Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Jaroslav Skříčil, hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík,
první náměstek hejtmana Olomouckého kraje Michael Fischer, odborník
na toxikologii z Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní
nemocnice Olomouc Peter Ondra a referent Národního monitorovacího
střediska pro drogy a drogově závislé Roman Mareček.
| MP

Olomouc • V areálu olomoucké fakultní nemocnice začala
plánovaná dostavba Teoretických ústavů Lékařské fakulty
Univerzity Palackého. Její financování bude krýt dotace za
799 milionů korun, z toho asi
679 milionů korun činí peníze
z EU, další peníze poskytne samotná univerzita. Nový objekt
přinese zkvalitnění a zpříjemně-

Přerov • Ornitologická stanice Muzea Komenského připravila ve svých prostorách u příležitosti 40. výročí podpisu tzv.
Ramsarské úmluvy ojedinělou
výstavu. Vernisáž proběhne
28. dubna v 17 hodin.
„Úmluva se týká jednoho z nejohroženějších biotopů na této
Zemi, mokřadů, na jejichž existenci závisí jak mnoho druhů
ptáků, živočichů i rostlin, tak v
neposlední řadě i celá lidská populace,“ vysvětlil kurátor výstavy, vedoucí Ornitologické stanice Muzea Komenského v Přerově a dlouholetý tajemník Českého ramsarského výboru Josef
Chytil. Expozice podle něj dokumentuje význam mokřadů z pohledu lidí, rostlin i živočichů
a koneckonců i celé planety.
„Chceme ukázat význam mokřadů coby stabilizačního faktoru klimatu, jejich přínos pro snižování extrémních povodňových vln a v neposlední řadě
chceme návštěvníkům ukázat
i jejich krásu,“ doplnil Chytil. | DP

Kraj pomůže
chovatelům včel

Foto | Archiv

ní výuky, ale také příliv nových
studentů.
Dostavbu teoretických ústavů,
které lékařské fakultě slouží od
50. let minulého století, si vyžádal kapacitně i technologicky
nevyhovující stav historické budovy. Během dvou let vedle starého objektu vznikne nová budova o celkové ploše 16 443
metrů čtverečních.
| MS

Na Bílý kámen autokarem
Olomouc • V neděli 1. května se uskuteční XVIII. ročník cykloturistické akce
Bílý kámen kterou pořádá město Velká Bystřice spolu s místním Auto-velo-klubem.
Akce je určena především cyklistům a turistům, ale využít možnosti jedenkrát
v roce navštívit vojenský prostor Libavá mohou i starší lidé nebo rodiny s menšími dětmi formou autokarového zájezdu. Autokar s průvodcem projíždí vojenský prostor s osmi zastávkami. Bližší informace získáte v cestovní kanceláři
Adrenalin Centrum, Ostružnická 25 (tel. 585 315 029, mob. 605 526 480). | DP

Olomoucký kraj • Celkem
400 tisíc korun rozdělí letos
Olomoucký kraj mezi stávající a
začínající včelaře. Novinářům
to potvrdil náměstek hejtmana
Pavel Horák (KDU-ČSL).
Začínající chovatelé mohou podle něj žádat o příspěvek až do
výše 75 procent prokázaných
nákladů například na zakoupení včelstev, úlů, ochranných obleků a dalších pomůcek, maximálně však do částky 15 tisíc
korun. Zkušenější včelaři pak
mohou požádat o dotaci do 50
procent prokázaných nákladů a
obdrží nejvíce 10 tisíc korun.
„Žádost o příspěvky lze podávat
od 15. dubna až do vyčerpání
celkové částky,“ dodal náměstek Horák. Hejtmanství tak podpoří zhruba osm desítek včelařů
v kraji. Jejich počet má přitom
klesající tendenci.
| DP

Technické vzdělání má perspektivu, o jeho absolventy je nouze

Kam si dát přihlášku nemusí být zrovna jednoduché.

Olomouc • Na jakou střední
školu si dát přihlášku může být
pro mnohé školáky, ale i jejich
rodiče obrovské dilema. Podle
odborníků se nyní vyplatí studovat technické obory.

Ilustrační foto

„Nejvyšší poptávka je v současné době v oblasti strojírenství,
stavebnictví a elektrotechnice.
Situace je pochopitelně odlišná
v jednotlivých krajích. Obecně
lze říct, že zatímco maturantů

z gymnázií jsou plné úřady práce, o absolventy technických
oborů je v současné době nouze,“ uvedl ministr školství České republiky Josef Dobeš.
Podle vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje Miroslava Gajdůška je navíc
technické vzdělání podpořeno
informační gramotností a znalostí jazyků, což je tou nejlepší
devizou pro získání zaměstnání.
Ministerstvo ve spolupráci
s kraji hodlá podporovat výuku
technických oborů a popularizovat obory vzdělání s výučním
listem. Připravuje proto projekt
k vytvoření systému funkčních
partnerství ZŠ a SŠ se zaměstnavateli na regionální a lokální

úrovni. Jeho cílem je zvýšit zájem žáků ZŠ o odborné vzdělávání a o odvětví s nedostatkem
odborníků a následně i ke zvýšení konkurenceschopnosti
a zaměstnatelnosti absolventů
všech stupňů vzdělávání.
„Některá tradiční průmyslová
odvětví vždycky hrála v našem
regionu významnou úlohu.
Současně s tím je však nutné
zdůraznit, že v řadě míst našeho
kraje je důležitým zdrojem příjmů především oblast služeb.
A právě v rozdílnostech a pestrosti jednotlivých částí kraje může být i naše síla,“ reagoval na
perspektivu rozvoje průmyslu
v Olomouckém kraji Gajdůšek.
Odborníci při výběru školy doporučují rodičům pohovořit si

o budoucím povolání svého dítěte s výchovným poradcem
na ZŠ a na úřadu práce zjistit,
o které profese je ze strany podniků a firem v současné době
největší zájem a o jaké obory se
očekává zájem v příštích letech.
„Je třeba si uvědomit, že jsou
povolání, ke kterým má žák větší nadání a naopak. Je dobré tedy zvážit, zda má dítě spíše studijní předpoklady, či je manuálně zručné. Prospěch v základní
škole může napovědět, ale nemusí být rozhodující.
Doporučuji zjistit si maximum
informací o škole, budoucím povolání, uplatnitelnosti na trhu
práce včetně osobní návštěvy
školy, kam se žák hlásí,“ dodal
Miroslav Gajdůšek.
| PB
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BÁBEK Prostějov
Výroba obleků na míru pro jednotlivce
i kolektivy s dvacetiletou tradicí,
výběr z více jak 100 druhů
kvalitních italských materiálů.

Oblek na míru již za 5800,- Kč.
v
bíhajících sle
ro
p
ě
v
rá
p
te
Využij
hodě,
v našem obc
Kč.
k od 2690,pánský oble

www.odos-prostejov.cz
Firemní prodejna: Dukelská brána 3
náměstí T. G. Masaryka, naproti OD Prior

Provozovna: Seloutky 110
T: 582 357 233, E: pavel.babek@centrum.cz
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AKCE: komplet (dveře, zárubeň + klika)
již
od

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE
ODPRODAT NEMOVITÝ MAJETEK

bez DPH
Pekařská 14, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 607 627 072
cag.olomouc@seznam.cz

Olomoucký kraj nabízí k odprodeji tento nemovitý majetek:
• areál rekreačního střediska v k.ú. Hynčice pod Sušinou, obec
Staré Město, a to budovu č.e. 20, Chrastice, rod. rekr na pozemku
parc. č. st. 75, budovu č.e. 62, Chrastice, rod. rekr. na pozemku
parc. č. st. 74, budovu bez č.p./č.e., jiná stavba (ČOV) na pozemku
parc. č. st. 180/1, pozemky parc. č. st. 74 zast. pl. o výměře 162 m2,
parc. č. st. 75 zast. pl. o výměře 440 m2, parc. č. st. 180/1 zast. pl.
o výměře 31 m2, parc. č. 829/3 ost. pl. o výměře 11 755 m 2 a parc. č.
829/6 ost. pl. o výměře 502 m 2, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména se studnou na pozemku parc. č. 829/3, hřištěm na pozemku parc. č. 829/6,
venkovními úpravami a porosty, vše v k.ú. Hynčice pod Sušinou, obec Staré Město, vše z
vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82.
Jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 12 809,- Kč, a správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Orientační cena předmětných
nemovitostí činí 10 000 000,- Kč. Záměr Olomouckého kraje odprodat předmětnou nemovitost
naleznete rovněž na webových stránkách Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz (úřední deska).
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí prosím zašlete nebo
osobně doručte v termínu od 7. 3. 2011 do 2. 5. 2011 do 14.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj, komise
pro majetkoprávní záležitosti, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. Nabídku je nutno zaslat ve dvou
uzavřených obálkách* a v levém horním rohu obálek výrazně uvést slova „neotvírat – cenová
nabídka Hynčice pod Sušinou č.e. 20“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa
zájemce. Za včas doručené se považují nabídky, které byly Olomouckému kraji na uvedenou adresu
v uvedeném termínu doručeny.
• areál rekreačního střediska, konkrétně budovu č.e. 16, Chrastice, rod. rekr. na pozemku parc. č. st. 39, pozemky parc. č. st. 39
zast. pl. o výměře 436 m 2, parc. č. 440/1 trvalý travní porost
o výměře 1360 m 2, parc. č. 440/2 trvalý travní porost o výměře
576 m 2, parc. č. 440/3 trvalý travní porost o výměře 126 m 2, parc.
č. 441 ost. pl. o výměře 487 m 2 a parc. č. 1132 ost. pl. o výměře 194
m 2, stavbu ČOV (stavba nezapsaná do katastru nemovitostí) na
části pozemku parc. č. 105 (pozemek jiného vlastníka), vše v k.ú.
Hynčice pod Sušinou, obec Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s vedlejší stavbou, venkovními úpravami a trvalými porosty, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Střední průmyslové školy elektrotechnické, Mohelnice, Gen. Svobody 2. Jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí. Orientační cena předmětných nemovitostí činí 3 000 000,- Kč.
Záměr Olomouckého kraje odprodat předmětnou nemovitost naleznete rovněž na webových stránkách
Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz (úřední deska).
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí prosím zašlete nebo
osobně doručte v termínu od 7. 3. 2011 do 2. 5. 2011 do 14.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj, komise
pro majetkoprávní záležitosti, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. Nabídku je nutno zaslat ve dvou
uzavřených obálkách* a v levém horním rohu obálek výrazně uvést slova „neotvírat – cenová
nabídka Hynčice pod Sušinou č.e. 16“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa
zájemce. Za včas doručené se považují nabídky, které byly Olomouckému kraji na uvedenou adresu
v uvedeném termínu doručeny.
• budovu č.e. 26, Jarcová, rod. rekr. na pozemku parc. č. st. 343
zast. pl., budovu bez č.p./č.e. jiná st. na pozemku parc. č. st. 342
zast. pl., pozemky parc. č. st. 342 zast. pl. o výměře 9 m2, parc. č.
st. 343 zast. pl. o výměře 47 m 2 a část pozemku parc. č. 895/20
trvalý travní porost o výměře 1320 m 2, dle geometrického plánu
č. 594 11/2009 ze dne 30. 12. 2009 pozemek parc. č. 895/20 trvalý
travní porost o výměře 1 320 m 2, vše v k.ú. a obci Jarcová, se
všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s venkovními úpravami a trvalými porosty, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy
elektrotechnické, Lipník nad Bečvou, Bratrská 1114. Jednotlivé nabídky budou přijímány
v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva, minimálně ve výši 3 200,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí. Orientační cena předmětných nemovitostí činí 400 000,- Kč. Záměr
Olomouckého kraje odprodat předmětnou nemovitost naleznete rovněž na webových stránkách
Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz (úřední deska).
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí prosím zašlete nebo
osobně doručte v termínu od 7. 3. 2011 do 2. 5. 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 Jarcová“. 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.
• pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č.
4949 o výměře 8 020 m2 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. Orientační cena
předmětného pozemku činí 400 000,- Kč. Záměr Olomouckého kraje bude zveřejněn i v měsíčníku Olomoucký kraj. 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 7. 3. 2011 do 2. 5. 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 2. 5. 2011 na
adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový a právní, Jeremenkova 40a, 779 11
Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 7. 3. 2011 do 2. 5. 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.

2490,- Kč!

ZELENÁ LINKA

800 262 929
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www.novedvere.cz

OLOMOUC-SKRBEŇ
Vám nabízí

• Pohoštění při různých společenských akcích na Křepelce až pro 70 osob.
Při konzumaci jídla bez poplatku za pronájem.
• Služby i mimo motorest – rauty teplé i studené včetně veškerých gastro služeb s dovozem i obsluhou.
• Možnost ubytování s kapacitou až 40 osob ve dvoulůžkových pokojích,
cena od 300,– Kč za osobu vč. snídaně. Pro ubytované parkování v uzavřeném areálu.
• Při dlouhodobém ubytování nebo ubytování více jak 10 osob lze poskytnout slevu 15%. www.krepelka.wz.cz

Hledáme
dům na venkově
cena a stav nerozhoduje!

tel.: 774 414 525

Prostřednictvím grantového projektu
k dalším možnostem vzdělávání
KURZY ZDARMA
Společnost ECS Eurofinance, s.r.o. od 1. listopadu 2010 zahájila projekt:
„Vytvoření a ověření nových vzdělávacích programů („Ekonomické myšlení pro liniové
manažery“ a „Specialista investic – investičák“) pro účastníky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji“ CZ.1.07/3.2.05/02.0008, jedná se o grantový projekt spolufinancovaný
z prostředků Evropských strukturálních fondů a prostředků státního rozpočtu ČR.
Chcete si prohloubit a získat nové znalosti, dovednosti v ekonomické nebo investiční oblasti? Naučit se jak vést a řídit své podřízené, hospodárně myslet na svém úseku, uvědomovat si ekonomické důsledky nekvalitně odvedené práce, jak aktivně hospodařit s časem…?
Přihlaste se již nyní na kurz Ekonomické myšlení pro liniové manažery na webových
stránkách kurzy.everesta.cz, v sekci Dotované kurzy v rámci dotačních projektů II.
Od září 2011 bude také probíhat kurz Specialista investic – investičák, na který se
budete moci hlásit od srpna 2011. Získáte znalosti a dovednosti z oblasti investic, čímž
zvýšíte svou kvalifikaci. Naučte se správně investovat.

Obsahové náplně kurzů:
Ekonomické myšlení pro liniové manažery
• Úvod do problematiky, společnost jako ekonomický subjekt, postavení liniových
manažerů ve firmě
• Ekonomické myšlení a plánování (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé)
• Účetní a personální minimum
• Finanční myšlení a plánování (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé)
• Společnost z pohledu veřejnosti, dodavatelů, odběratelů a institucí
• Případové studie – aplikování získaných dovedností a zkušeností do praxe
Specialista investic – investičák
• Základy finanční analýzy
• Práce s účetními výkazy, analytické myšlení
• Interní úspory
• Další interní zdroje
• Externí zdroje
• Proces realizace investice
Kurzy probíhají v Olomouci.
Na kurzy se hlaste na našem on-line katalogu: kurzy.everesta.cz, kde také naleznete bližší
informace. Informace o projektu a o naší společnosti naleznete na: www.ecs-eurofinance.cz.
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V Prostějově
vystavují Bezručovy
ještěří podobizny
Prostějov • Vážený Ještěre,
drahý Petře Bezruči je název
výstavy, která je k vidění do
1. května v hlavní budově Muzea Prostějovska v Prostějově.
Expozice představuje vyobrazení básníka v podobě ještěra
v desítkách kreseb, tisků, karikatur, exlibris, obrazů, publikací, razítek, knižních ilustrací, komiksů, pohlednic a plastik.
Autory prací jsou známí výtvarníci, například Karel Otáhal,
Helena Salichová, Karel Svolinský, Jan Tříska, Vlasta Ambrožová, Oldřich Lasák, Antonín
Kameník, Jožka Baruch, Jaroslav Olšák, Jaroslav Vodrážka,
Josef Weiser, Vilém Wünsch,
Arnošt Hrabal a další, ale rovněž amatérští nadšenci, obdivovatelé a přátelé Petra Bezruče. Kromě dvou medailí, básníkovy busty a basreliéfu pocházejí všechny vystavené artefakty ze sbírky Literární památky prostějovského muzea. | MP

V polovině května ožije krajské město divadlem
Olomouc • Olomouc bude od
13. do 20. května hostit 15. ročník festivalu Divadelní Flora
(DF). Nesoutěžní přehlídka
nabídne na sedmi scénách pět
desítek produkcí. V rámci festivalového programu bude v průběhu osmi dnů prezentováno
široké spektrum divadelní tvorby, od inscenace činoherních
repertoárových scén, projekty
tanečního či nonverbálního divadla, divadelní performance
i improvizace až po představení
pro děti nebo workshop současného tance. Bez ohledu na žánr
či téma. 15. ročník DF tak nabídne tituly předních českých
inscenátorů, například režisérů
Jana Mikuláška, Dušana Pařízka, Vladimíra Morávka, Daniela
Špinara, Jiřího Pokorného, Jana
Friče či Jana Nebeského, a také
mezinárodní koprodukční projekty. Na jevišti spolupořadatelského Moravského divadla se
představí renomované činoherní soubory, například progresivní scéna brněnského Národního
divadla, Divadlo Reduta, Divad-

O slavnostní zakončení 15. ročníku festivalu Divadelní Flora se na jevišti Moravského divadla postará 20. května světově
proslulá mezinárodní taneční skupina 420People. Vystoupí s inscenací Affordance českého choreografa Václava Kuneše.

lo Komedie, Divadlo v Dlouhé,
Divadlo Husa na provázku nebo
Dejvické divadlo. Letošní Flora
nabídne také dva premiérové
tituly olomoucké provenience,
a to adaptaci Vančurova románu
Marketa Lazarová v podání činoherního souboru Moravského

divadla Olomouc a v režii jeho
uměleckého šéfa Michaela Taranta a Vonnegutovy Grotesky
v podání Divadla na cucky a režii hostujícího Jiřího Jelínka.
Chybět nebudou ani dvě světové
premiéry připravené speciálně
pro festival, a to taneční duet

O Noci kostelů
se otevře
sto dvacet chrámů

Lidé mohou od května navštívit Arcibiskupský palác.

Foto | Archiv

místnosti pro sezónní výstavy
a skončí na nádvoří paláce. Od
května do září je otevřeno denně
kromě pondělí od 10 do 17 hodin, v říjnu je možné palác
navštívit pouze o sobotách, nedělích a svátcích taktéž od 10 do 17
hodin. Plné vstupné je 60 korun,
snížené pak 30 korun.
Arcibiskupská rezidence je dnes
největší palácovou budovou
v olomoucké městské památkové
rezervaci. V průběhu dějin byl
Arcibiskupský palác svědkem
řady významných událostí. Například převzetí vlády císařem
Františkem Josefem I. v roce
1848 či návštěvy papeže Jana
Pavla II. roku 1995.
| BO

Beyond britské choreografky
Karly Shacklock a nejnovější
inscenace Found and Lost renomované švédské tanečnice a
choreografky Charlott y
Öfverholm. Více najdete na
www.divadelniflora.cz.
| ZV

Program Moravského divadla Olomouc
Poř. Den Sk.

Olomouc • Od května budou
lidé moci navštívit Arcibiskupský
palác, unikátní historickou církevní památku na území města
Olomouce. Oficiální sídlo úřadujícího biskupa se tak otevře veřejnosti. Arcibiskupská rezidence
byla dosud lidem přístupná jen
ve výjimečných případech.
V roce 2009 získalo Arcibiskupství olomoucké z Evropského fondu pro regionální rozvoj – ROP
Střední Morava částku zhruba 25
miliónů korun na rekonstrukci
a zpřístupnění části arcibiskupské rezidence pro cestovní ruch.
Pětačtyřicetiminutová prohlídka
bude vedena po hlavním schodišti do reprezentačních sálů,

Seniorky pořádají
výstavu kuchařek

Foto | Archiv

Sídlo biskupa se otevře veřejnosti

Olomouc •Olomoucká arcidiecéze se stejně jako loni zapojila do mezinárodního projektu Noc kostelů, jehož smyslem je otevřít kostel netradičním způsobem a pro všechny
lidi, tedy i pro ty, kteří by do něj
jinak nepřišli. Skoro sto dvacet
farností a sborů zapojených
do Noci kostelů bude v pátek
27. května od 18 do 24 hodin
podle svých možností nabízet
poutavé aktivity pro všechny
věkové kategorie návštěvníků.
Veřejnost se může těšit na hru
na varhany, koncerty, přednášky, vystoupení dětí či mládeže,
program pro děti, prohlídku
kostela s průvodcem, osobní
setkání s knězem, návštěvy jinak nepřístupných prostor, jako je půda, věž, zvony, kůr
s varhanami, sakristie či krypta,
případně na prohlídku ztemnělého kostela netradičním způsobem.
| MP

VE ZKRATCE

Skrbeň • Netradiční výstavu
starých kuchařek připravil pro
zájemce skrbeňský Senior klub.
„K vidění budou kuchařky našich babiček a maminek či kuchařky vyšívané, které nesměly
chybět v žádné domácnosti
u kamen,“ uvedla za pořadatele
Marta Studená. Výstava se uskuteční v pátek 22. dubna od
14 do 18 hodin a v sobotu od
9 do 15 hodin v Domě služeb ve
Skrbeni.
| DP

1. (ne)
2. (po)
3. (út)
5. (čt)
6. (pá)
7. (so)
8. (ne)
9. (po)
10. (út)
11. (st)
12. (čt)
13. (pá)
15. (ne)
16. (po)
17. (út)
18. (st)
19. (čt)
20. (so)
22. (ne)
23. (po)
24. (út)
25. (st)
26. (čt)
27. (pá)
28. (so)
29. (ne)
30. (po)
31. (út)

Hod.

sk. - 17:00
sk. A 19:00
sk. B 19:00
sk. U 19:00
sk. V 19:00
sk. - 19:00
sk. - 19:00
sk. K 19:00
sk. - 19:00
sk. C 19:00
sk. X-b 19:00
sk. P 19:00
sk. - 19:30
sk. - 19:00
sk. - 18:00
sk. - 18:00
sk. - 19:00
sk. X 19:00
sk. NO 14:30
sk. A 19:00
sk. L 19:00
sk. T 19:00
sk. D 19:00
sk. - 19:00
sk. ZO 16:00
sk. YO 16:00
sk. K 19:00
sk. - 19:00

Představení

Žánr

Doma u Hitlerů
činohra „za oponou“
Frida
balet
Něco za něco
činohra
Na miskách vah
činohra
Sugar (Někdo to rád horké) muzikál
Jak je důležité míti Filipa
činohra
Irská show
Ples v opeře
opereta
The Beatles – Queen
balet
Macbeth
balet
My fair lady
muzikál
Markéta Lazarová
Divadelní Flora
Spílání publiku
Divadelní Flora
Macbeth
Divadelní Flora
Maestro a Markétka
Divadelní Flora
Racek
Divadelní Flora
DEALER´S CHOICE
Divadelní Flora
Markéta Lazarová
činohra
Měsíc nad řekou
činohra
Evžen Oněgin
opera
Měsíc nad řekou
činohra
Sugar (Někdo to rád horké) muzikál
Frida
balet
Shakespeare v Hollywodu činohra
Prodaná nevěsta
opera
Macbeth
balet
Markéta Lazarová
činohra
Edith – vrabčák z předměstí muzikál

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

KVĚTEN

DOPORUČUJEME

Muzeum v Zábřehu
zve na Velikonoce
Zábřeh • Slepičí, husí, kachní
a pštrosí kraslice jsou až do
1. května k vidění na velikonoční výstavě v zábřežském muzeu.
Návštěvníci zde mohou zhlédnout i pestré techniky zkrášlování vajíček, jako je drátování,
škrabání, malování a madeirování, či vejce z artyčokového
patchworku. „Formou sbírkových předmětů z okruhu lidového umění se veřejnosti představí jednotlivé dny velikonočních svátků a prostřednictvím
textů a zvykoslovných předmětů
jednotlivé obyčeje, které se ke
svátkům vážou,“ uvedla etnografka muzea Mária Kudelová.
Výstava podle ní představí pět
současných výrobců zdobených
velikonočních kraslic ze Zábřehu a jeho okolí a také kraslice
od pěti místních sběratelů. Pro
návštěvníky je připravena i zajímavá kolekce pohlednic malíře
a ilustrátora Adolfa Kašpara
z Památníku Adolfa Kašpara
v Lošticích a pohlednice od
soukromých sběratelů, které více než jedno století rovněž patřily k atmosféře slavení.
| DP

Poděkování za záchranu života
PÍŠETE NÁM
Ráda bych vyjádřila poděkování kolektivu JIP Dětské kliniky (DK) v Olomouci, obzvláště pak MUDr.
Kláskové, která počátkem letošního roku svým odborným přístupem zachránila život mého, tehdy ani ne
dvouměsíčního, syna Jakuba. V dnešní době, kdy si někteří lékaři berou pacienty jako rukojmí k dosažení
svých požadavků, hodnotím jednání celého kolektivu JIP DK Olomouc nejen jako profesionální, ale také
hluboce lidské. Lékařům i zdravotním sestrám této kliniky jde skutečně v první řadě o zdraví a životy svých
malých pacientů. Moc jim za to děkuji.
Zuzana Šimáčková Marková

Do Jeseníků lze vyrazit za unikátní atrakcí v podobě letní bobové dráhy
Jarní počasí láká na výlety. Jedním z možných typů je navštívit
v Česku zcela ojedinělou atrakci,
a to letní bobovou dráhu KASTE
v Petříkově, místní části obce
Ostružná. Provoz zahájí během
velikonočního víkendu, tedy od
23. dubna. Unikátní je použitou
technologií a dosahovaným převýšením. Majitele areálu Františka Kaštyla jsme se zeptali:
V čem je použitá technologie
bobové dráhy unikátní?
Technologie je unikátní tím, že
boby nejezdí v kovovém žlabu zapuštěném v terénu, ale na kovové trubce cca 50 cm nad terénem. Toto řešení poskytuje
jezdci lepší zážitek z jízdy a
umožňuje atraktivnější profilování trati.
Můžete nám tuto atrakci blíže
představit?

Bobová dráha je dlouhá 800 metrů, na trati je 15 zatáček, dva terénní zlomy 100metrové převýšení. Rychlost si reguluje každý
jezdec brzdou, maximální rychlost, kterou lze na dráze jet, je 45
km/h. Samotné boby jsou sice
jednomístné, ale umožňují jízdu
dospělého s dítětem do 7 let.
Dráha je vhodná i pro samostatnou jízdu dětí od 7 let věku.
Existuje u nás podobné
zařízení?
Jiné podobné zařízení v Olomouckém kraji není, v ČR je sice
několik dalších letních bobových
drah, ale tohoto typu žádná
další. Stejná dráha je jinak až na
Slovensku a v Rakousku.
Je dráha bezpečná?
Ano, zařízení je zcela bezpečné,
ostatně jedná se o rakouskou
technologii a je známo, že Ra-

Jízda na bobové dráze nabízí skvělý zážitek pro děti i dospělé.

kušané na bezpečnost velmi dbají. Navíc dráha prochází každoročně před zahájením sezony revizí a kontrolou sestavení.

Foto | Archiv

Vzhledem k použitému systému
uchycení bobů na dráze je naprosto vyloučeno jakékoliv vyjetí
či vypadnutí bobu z dráhy a na-

víc zařízení je vybaveno bezpečnostními pásy pro jezdce, které
jsou dalším bezpečnostním prvkem. Použité vícenásobné jištění
brzd pak zajišťuje komfort a bezpečnost při jízdě. I při puštění
brzdové páky dojde automaticky
po několika metrech k zastavení
bobu. Boby jsou dále opatřeny
měkkými pryžovými nárazníky,
které vylučují jakýkoliv přímý náraz do bobu.
Nabízíte lidem kromě jízdy
na bobové dráze i jiné vyžití?
Kromě jízdy na bobové dráze si
návštěvníci areálu mohou vyzkoušet lukostřelbu, která je
vhodná pro děti i dospělé a probíhá pod dozorem zaměstnanců.
Jsou při ní používány kvalitní
zahraniční luky a další vybavení.
Každý střelec může obdržet záznam dosaženého skóre a pro

nejlepší jsou připraveny medaile.
Přímo u dráhy a lukostřelby mají
turisté možnost se ubytovat
a občerstvit se.
Máte pro návštěvníky připraveno nějaké cenové zvýhodnění?
Každý návštěvník, který si u nás
koupí jízdenku na bobovou dráhu, získá zároveň nárok na slevu
10 procent ze vstupného u našich partnerů v okolí, kteří
poskytují rovněž zajímavé služby
– Adrenalin Park Česká Ves, Horské minikáry Ramzová a Relaxcentrum Kolštejn v Branné.
Dále pro držitele karet Olomouc
region Card je první jízda zdarma
a sleva 10 procent na další jízdy.
| DP

Děkuji za rozhovor, aktuální informace včetně provozní doby
najdete na www.kaste.cz
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Šumperští hokejisté
se vrací do první ligy
Olomouc • Dva postupy, jeden
sestup. Tak by se ve stručnosti
dala shrnout hokejová sezona
z hlediska regionálních týmů.
Olomoučtí hokejisté v první lize
v příští sezoně nezůstanou osamoceni. Do druhé nejvyšší soutěže se totiž po roční přestávce
vrací šumperští Draci. Ti totiž
vyhráli základní část druhé ligy
skupiny Východ i následné play
off. Na vítězné vlně se šumperští
hokejisté udrželi i v baráži o první ligu a v konkurenci dalších
čtyř soupeřů si zajistili postup.
Ve druhé lize se naopak neudrželi uničovští hokejisté.
Hanáci skončili na posledním
místě a v baráži pak nestačili na
Šternberk, který vyhrál krajský
přebor i kvalifikaci o baráž. | MP

Tanečníci se utkali
ve sportovní hale
Olomouc • Více než tisícovka
tanečníků z Olomouckého
a Zlínského kraje roztančila na
sklonku března olomouckou
sportovní halu, kde proběhlo
regionální kolo nejmasovější taneční soutěže roku v České republice s názvem Topgal Dance
Life Tour 2011.
Taneční kluby se sedmi desítkami tanečních formací bojovaly
v disciplínách hip hop, modern,
show dance aj. o postup do zemského a poté celostátního kola
soutěže. V obrovské konkurenci
menších i větších tanečníků si
skvěle vedla pořádající taneční
škola M-Plus Olomouc. Ve street
a disco show dosáhla na zlato
v mini, dětské, juniorské i hlavní
věkové kategorii. V jiných disciplínách se o medaile podělila
s dalšími tanečními kluby, například olomouckými skupinami Rytmus a Lola´s dance. | PT

Rakouské házenkářky
vyhrály pohár
hejtmana
Olomouc • Třetí ročník turnaje
juniorských házenkářských
reprezentací O pohár hejtmana
Olomouckého kraje hostila hala
Zory. České házenkářské naděje
poměřily síly s výběry Rakouska,
Polska a Rumunska.
Domácí tým však vyšel bodově
na prázdno, když postupně prohrály s Rakouskem 21:35, Polskem 26:31 a Rumunskem 18:24.
Suverénně turnajem prošly házenkářky Rakouska, které zopakovaly své prvenství z roku
2009.
| ZK

Orli v poháru
skončili čtvrtí
Prostějov • Na medailové umístění ve finálovém turnaji Českého poháru nedosáhli prostějovští basketbalisté. Orli skončili
na nevděčném čtvrtém místě.
Hanáci si postup do semifinále
zajistili po dramatické výhře
76:75 nad Pardubicemi. V boji
o finále nastoupili proti Novému Jičínu, který celý turnaj
hostil. Toho také tým dokázal
využít a Orli těsně porazil 94:93.
V souboji o bronz prostějovští
basketbalisté narazili na Děčín
a vysoko prohráli 69:82. „Na zápas jsme se nedokázali dostatečně motivovat,“ posteskl si prostějovský kouč Peter Bálint, který
neobhájil loňský bronz.
| MP

Divácký rekord na přípravu
českých lvíčat padl v Olomouci
Program týmů SK Sig
ma

Na stadióně padl divácký rekord.

Olomouc • Chaotický předprodej a časová kolize s kvalifikačním utkáním reprezentačního
áčka, to byly dva faktory, které
mohly negativně ovlivnit návštěvu na zápas jedenadvacítek
mezi Českou republikou a Francií (0:1). Přesto na fotbalovém
stadionu Androva sportovního
areálu padl divácký rekord. Na
zápas se přišlo podívat 6270 diváků – tolik na přípravné utkání
týmu U 21 od roku 1993, tedy

Foto | Archiv

v historii samostatného českého
fotbalu – nikdy nebylo. Vyšších
návštěv bylo celkem pět, to šlo
ovšem pokaždé o ostré kvalifikační duely.
Vzhledem k systému předprodeje a téměř stejnému termínu zápasu reprezentačního áčka v televizním přenosu zachránila
návštěvu na stadionu SK Sigma
severní tribuna. Tu zaplnily organizované skupiny žáků základních a středních škol, které

Běžci v Baldovci bojovali s náročnou
tratí i bahnem
Baldovec • Až na dno si museli sáhnout běžci při mistrovství republiky
v krosu, které hostil Baldovec na Prostějovsku. Mezi muži vytrvalci dominoval Milan Kocourek, zlato z domácího šampionátu v ženské kategorii si
z blátivého Baldovce odvezla Lucie Sekanová. Mezi muži mílaři se dařilo
Lukáši Kourkovi. Mezi muži vytrvalci se nejlépe dařilo Milanu Kocourkovi,
který si pro mistrovský titul na desetikilometrové trati doběhl v čase 37:25
min. „Na takovém povrchu mě to opravdu baví, občas na něm i trénujeme, takže pro mě to dnes bylo jako stavěné,” liboval si závodník AK
Kroměříž. „Když začalo před dvěma dny pršet, tak jsem věděl, že to bude
hodně dobré.“ Kocourek běžel v podstatě sólo závod a do cíle se dostal
s obrovským předstihem před druhým Jakubem Bajzou (39:19) a třetím
Tomášem Dlabajou (39:35). „Když už jsem se po kilometru utrhl, tak
jsem si to jenom užíval. Věděl jsem, že už mě nedoženou.“
Obhajoba titulu naopak nevyšla Janu Kreisingerovi, který nakonec
marný boj s bahnem v průběhu závodu vzdal. V ženské kategorii (6 km)
si zlato vybojovala Lucie Sekanová v čase 25:46. „Jednoduché to
nebylo, ale cíl jsem si užila. Věděla jsem, že už mám nějaký náskok.
I když jsem si myslela, že Ivana (Sekyrová) se mě bude držet do
posledních metrů, tím lépe pro mě, když jsem pak věděla, že to můžu
dotáhnout do cíle sama,“ narážela Sekanová na fakt, že podstatnou
část trati běžela v tandemu s Ivanou Sekyrovou.
Čtyřicetiletá Sekyrová si doběhla pro stříbrnou medaili v čase 26:11.
Bronz brala Monika Preibischová z AC Mariánských Lázní.
V závodě mílařů (4 km) se dařilo Lukáši Kourkovi z Nového Města na
Moravě, který trať zdolal za 15:18. „Byl to hrozně těžký závod, terén
příšerně měkký a těžký. Nebyl problém zabořit se třicet centimetrů do
bláta,“ hodnotil v cíli loňský vítěz kategorie do 23 let trať.
| PM

také doplnili žáci a dorostenci
z fotbalových oddílů. V úterním
podvečeru 29. března tak měla
Lvíčata na Hané důstojnou atmosféru.
Dvaašedesát minut odehrál
s číslem 7 na dresu za českou
jedenadvacítku v Olomouci záložník SK Sigma Tomáš Hořava
(1988). Co byl na hřišti, pokoušel své ofenzivní choutky.
Ukázal několik výborných akcí,
ale ani jeho snaha ke vstřelení

Gambrinus liga
•SK Sigma Olomouc – Tep
lice
17. dubna
17.00
Ondrášovka Cup
•SK Sigma Olomouc – Jab
lonec
13. dubna
16.30
MSFL
•SK Sigma Olomouc B –
Kroměříž
10. dubna
10.15
•SK Sigma Olomouc B –
Uničov
24. dubna
10.15
Celostátní liga dorostu
•SK Sigma Olomouc – Jihl
ava
16. dubna
11.00 a 13.15
•SK Sigma Olomouc – Par
dubice
30. dubna
11.00 a 13.15

branky nevedla. Více než šest
tisíc diváků tak odcházelo domů
smutných, český tým Francii
podlehl 0:1. „Atmosféra byla vynikající, my jsme své šance bohužel neproměnili,” říká Tomáš
Hořava.
| ZK

Janík v Maďarsku otestoval formuli

Janík otestoval nejen formuli, ale i svou fyzičku.

Šternberk • V plné přípravě na
novou sezonu je pňovický vrchař Václav Janík. Úspěšný český reprezentant poslední březnový víkend zavítal na maďarský okruh EuroRing, kde poprvé po zimní přestávce otestoval
svůj formulový monopost
F3000.
Testování proběhlo za účasti
týmu Jaroslava Krajčiho, se kterým bude tým v letošní závodní
sezoně spolupracovat. Jezdec

Foto | Archiv

Nutrend Racingu Václav Janík
zde měl celý víkend na to, aby
prověřil jednotlivá nastavení závodního vozu, podvozku a chování pneumatik.
Stejně tak otestoval i svou fyzickou kondici, kterou si poctivě
během celé zimy udržoval.
„Testování proběhlo nad očekávání a musím říct, že jsem s vozem maximálně spokojen,“
zhodnotil Janík testování.
| MP

Tančilo téměř pět
stovek párů
Olomouc, Mariánské Údolí •
3. ročník mezinárodního Olomouckého tanečního festivalu
se konal na sklonku února
v Olomouci a v Mariánském
Údolí. Během dvou dnů startovalo celkem 480 párů. Z domácích párů z Klubu sportovního
tance QUICK Olomouc si nejlépe vedly dva páry – Jiří Burda
s Milenou Vargovou. Těm se
v sobotní části podařilo probojovat do finále a jsou čerstvými
držiteli nejvyšší národní třídy ve
standardních tancích. Druhý
pár Miroslav Sokol a Veronika
Kosíková uspěli v nedělní části
v Mariánském Údolí, kde na
plné čáře svoji kategorii vyhráli
a taktéž postoupili do kategorie
nejvyšší národní třídy “A” v latinskoamerických tancích. | PP

Foto | Archiv

Cyklisté se připravovali
na sezónu v teplých krajinách.

Cyklisté chtějí
zopakovat
loňské úspěchy
Olomouc • Na loňskou vydařenou sezonu, v níž z republikových šampionátů posbírali
třináct medailí, chtějí letos
navázat členové cyklistického týmu MAPEI Cyklo Kaňkovský z Olomouce.
Ti se jako tradičně připravovali
v teplých krajinách. Převážná
část české špičky zvolila tradiční pobyt na jadranském pobřeží v chorvatské Istrii.
Olomoucký cyklistický tým
MAPEI Cyklo Kaňkovský vybral
stejnou destinaci, kde jeho členové dolaďovali jarní přípravu
na kvalitních členitých terénech Istrijského poloostrova,
který nabízí ideální podmínky
jak pro kopcovitý, tak i rovinatý
rychlostní trénink.
I přes deštivé počasí najezdili
v průběhu jednoho týdne kvalitních šest stovek kilometrů.
Trenér Jiří Kaňkovský a Roman
Brandýs nastupují do letošní
silniční sezony se šesticí juniorů, trojicí kadetů a čtveřicí
žáků, nechybí ani zastoupení
v ženské kategorii, v níž mají
Olomoučané jednu ženu a dvě
žákyně.
| MP

Diskař Valent
na medaili nedosáhl

Triatlety prověřilo zimní prostředí Jeseníků
Šumperk • Zimní závod Xterra
hostilo okolí nejvyšší hory
Jeseníků Pradědu. Závod vyhrál Slovák Tomáš Jurkovič ve
službách Rocktechnik Hranice.
Tratě připravené opavským
InSPORTline triatlon týmem nezapřely extrémního ducha, který
se v závodech Xterra skrývá. Už
úvodní výjezd na kole po ledu
a sněhu notně roztrhal startovní
pole závodníků. Na osmi kilometrech museli všichni překonat
převýšení 550 metrů a dojet
z Karlovy Studánky k chatě Kurzovní pod vrcholkem hory.
Následovaly dva čtyřkilometrové
okruhy na běžkách opět s velmi

Fanoušky čekala v Jeseníkách unikátní podívaná.

tvrdým výškovým profilem a na
závěr už byl jen pětikilometrový
běh k 1492 m vysokému vrcholu
zalitému odpoledním sluncem.

Foto | Martin Kadlec

Jako nejsilnější cyklista se sice
ukázal český Xterra reprezentant Karel Zadák, druhá disciplína pro něho ale tak dobrá

nebyla. Na běžkách se očividně
trápil a ve druhé části závodu
byl o plné čtyři minuty pomalejší než jeho konkurent na prvenství Tomáš Jurkovič. V následujícím běhu Zadák zase něco
málo ze své ztráty stahoval, ale
Jurkovičův náskok z lyžařské
části byl už více než dostatečný.
Zadák se těšil alespoň z druhého místa.
Na Pradědu se zimní Xterra
ukázala ve velmi dobrém světle.
Příjemné počasí a extrémní podívaná přilákala i velký počet
fanoušků, kteří se měli po celou
dobu nač dívat.
| PM
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Foto | Archiv

Valent skončil na čtvrté příčce.
Olomouc • Na mistrovství republice veteránů měli zastoupení také olomoučtí atleti v podobě bývalého olympionika
Gejzy Valenta a chodce Rostislava Kováře.
V hodu diskem dosáhl Valent
výkonu 41,29 m (v přepočtu na
koeficient věku 47,58 m) a celkově obsadil 4. místo. Kovář
v chůzi na 3000 m dosáhl času
16:29 min. (v přepočtu
13:18,64 min.) a skončil šestý
ze dvanácti startujících. | PM
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