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MĚSÍČNÍK OBČANŮ OLOMOUCKÉHO KRA JE

Náklad 256 000 výtisků

Regionální potravinou
Titul Podnikavá hlava a padesát tisíc korun
Olomouckého kraje je dalších získali Kamila a Patrik Báťkovi
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odlesnění inicioval a zaplatil Olomoucký kraj

Les již nebrání ve výhledu na hrad Helfštýn.

Helfštýn • Olomoucký kraj kolem hradu Helfštýna upravil
necelý hektar lesa, který návštěvníkům bránil památku zhlédnout z blízkých komunikací.
Práce za 260 tisíc korun byly
v tomto týdnu ukončeny.
Les pod Helfštýnem bránil
v dobré viditelnosti hradu v pohledu od Moravské brány, zejména pak z komunikace I/47,
dálnice D47 a železniční trati

v úseku Lipník nad Bečvou –
Hranice. „Od celého projektu si
slibujeme větší návštěvnost
památky. Jsem přesvědčen, že
tímto způsobem podpoříme cestovní ruch v této oblasti.
Samotný hrad je chloubou našeho regionu. V krajské anketě
Sedm divů Olomouckého kraje
se v minulém roce umístil na
pátém místě. Byla by veliká
škoda, pokud by ho především

Foto | TK

turisté v krajině na svých cestách minuli,“ uvedl hejtman
Martin Tesařík (ČSSD).
Úpravy porostů probíhaly na pozemcích obhospodařovaných
státním podnikem Lesy České
republiky. Po dohodě s ním byl
původní porost skácen v rozloze
0,95 hektarů a nahradí ho les nový, nízký. Tímto nedojde k oslabení ochranné funkce lesa, ani k narušení jeho ekologické stability.

První odlesnění hradu na podporu cestovního ruchu bylo provedeno již v roce 1966 Vlastivědným ústavem Přerov. Odlesněný
pruh měl být nadále udržován
jako takzvaná pařezina (nízký
les, v němž jsou dřeviny pravidelně ořezávány a osekávány na
pařezy, které znovu obrůstají).
Tento způsob hospodaření však
nebyl dodržen a vznikl již asi
čtyřicetiletý porost.
| KR

Olomoucký kraj dá více než 3 miliony
na sociální začleňování
Olomouc • Olomoucké hejtmanství chce letos přispět na
program aktivit zaměřených na
sociální začleňování částkou
3,250 milionů korun. Do oblasti
prevence kriminality poputuje
částka 100 tisíc korun, na integraci romských komunit je určeno 150 tisíc korun a nejvyšší
sumou v hodnotě 3 milionů korun hodlá kraj podpořit sociální
služby. Vyhoví tak 52 žadatelům o příspěvek z celkového
počtu 127 doručených žádostí.

Na oblast sociálních služeb tak
například dostane Armáda
spásy v ČR na tři projekty více
než 210 tisíc korun. Přes 95 tisíc
korun na provoz dvou odlehčovacích bytů obdrží obecně
prospěšná společnost Dětský
klíč Šumperk, která pomáhá lidem s mentálním postižením,
s autismem a jejich rodinám.
„Smyslem odlehčovací služby je
na jedné straně nabídnout dětem volnočasovou aktivitu dle
jejich výběru pod dohledem

asistenta a zároveň tak ulevit
rodičům od celodenní péče. Naše zařízení slouží více než
20 klientům od 5 do 20 let,“
vysvětlila vedoucí osobní asistence Dětského klíče Aneta
Tkadlecová. Krajské peníze dále
obdrží Charity v Hranicích, Olomouci, Šternberku a Zábřehu
včetně Oblastní charity v Přerově.
Šumperskou společnost Pontis
podpoří kraj téměř 261 tisíci korunami, které poputují na 4 pro-

Světové baletní hvězdy
se představí
na hradě Šternberk
Více KULTURA | str. 6
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Ubytování
si zájemci mohou
díky novému
systému rezervovat

Helfštýn je lépe vidět,
Vážení občané,
rád bych se touto formou podělil o pár postřehů k právě
probíhajícím maturitám, k přijímání na střední školy a k uplatnitelnosti absolventů vlastně
všech typů škol obecně a v našem kraji zvlášť. Netajil jsem se
svými výhradami k této podobě maturitní zkoušky, ani ne
tak k myšlence, ta je dobrá, ale
k onomu typicky českému provedení, organizaci a řadě problémů, které tzv. státní maturity od jejich startu provázejí.
I když se některé z nich od
loňské generálky odstranily,
objevují se další a způsobují
rozčarování zejména u samotných maturantů. Pokud by průběh maturit, zejména po formální stránce, připravovali
zkušení profesionálové, mohli
bychom mít dnes méně
starostí. Události posledních
dní nás přesvědčují o tom, že
vůle situaci řešit zde je, a věřím,
že se více dá na oprávněné
připomínky z terénu a „zkouška dospělosti“ bude příští léta
hodna svého jména.
Olomoucký kraj jako zřizovatel
většiny středních škol se již léta
snaží o takovou nabídku vzdělávacích oborů, která zajistí
našim dětem po absolvování
maturity, učebního oboru či
školy vysoké dobré a bezproblémové uplatnění. K tomu musí
být ovšem vůle více stran; škol
samotných co nejlépe své žáky
pro praxi připravit, zaměstnavatelů odpovídající práci nabídnout, ale zejména smysl pro
realitu absolventů ve spojení se
snahou mít práci. Jsem přesvědčen, že především v tom
posledně jmenovaném bodě
dochází v současné době už
u žáků základních škol, jejich
rodičů a jejich učitelů k takové
volbě střední školy, která zajistí
dobré uplatnění v dalším
profesním životě. Někdy je to
volba oboru či řemesla, které
nezní příliš atraktivně, nicméně
po absolvování patřičné školy
nejsou problémy se zaměstnáním. Přeji touto cestou všem,
aby se dostali na školy, které si
vybrali, těm, kteří maturují, aby
úspěšně složili přes všechny
možné problémy maturitu,
a hlavně, aby získali odpovídající práci, která se jim bude líbit.
Pavel Sekanina
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje
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jekty a Sdružení Podané ruce
získá na tři projekty přes 218 tisíc kroun. V rámci podpory
prevence kriminality obdrží
příspěvek společnost Člověk
v tísni či Sdružení SPES, dotace
do oblasti integrace romských
komunit je navržena pro Občanské sdružení Ester či Společenství Romů na Moravě. Dotační
program Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování
pro rok 2012 budou schvalovat
zastupitelé 29. června.
| DD

Olomouc • Olomoucký kraj pro
letošní turistickou sezónu nově
nabízí turistům možnost rezervovat své ubytování v Jeseníkách a na Střední Moravě na
novém rezervačním portále
www.ok-tourism.cz/rezervace/.
Rezervační systém umožňuje
přímou rezervaci ubytování
a poskytuje aktuální nabídku
volných ubytovacích kapacit na
území Olomouckého kraje. Olomoucký kraj se touto nabídkou
snaží návštěvníkům nabídnout
služby, které jsou ve vyspělých
turistických destinacích již
standardem.
Do rezervačního systému mají
přímý přístup provozovatelé
ubytovacích kapacit a v jejich
kompetenci je správa jejich volných pokojů/apartmánů, cen,
tvorba balíčků a last minute
nabídek. Rezervační systém vychází z flexibilního informačního zázemí s využitím platebních nástrojů, které on-line prodej podporují.
Cílem realizace rezervačního
systému je zvýšit návštěvnost a
incoming do turistických regionů Olomouckého kraje – Jeseníků a Střední Moravy – a zlepšit
tak využití jeho turistického
potenciálu.
| KR

Veřejnou dopravu
posílí nízkopodlažní
autobusy
Olomoucký kraj • Cestující
budou moci od příštího roku
využívat sedm nových nízkopodlažních autobusů. Olomoucký kraj se domluvil s regionálními dopravci, že nové autobusy budou nasazeny na trasách linek 890803 a 890801
Litovel – Medlov – Uničov
a 890804 a 890805 Olomouc –
Velká Bystřice – Mrsklesy –
Hlubočky – Doloplazy. Zlepší se
tak dostupnost pro občany se
sníženou schopností pohybu,
dojde také ke snížení dopadů na
životní prostředí.
„Dopravce VOJTILA TRANS
pořídí čtyři nová vozidla a dopravce AUTA-BUSY STUDENÝ
tři nové nízkopodlažní autobusy. Pevně věříme, že pro cestující
se tak přeprava zatraktivní
a zefektivní,“ uvedl Alois Mačák
(ČSSD), náměstek hejtmana
pro dopravu.
Oba dopravci žádají o dotaci na
obnovu vozidel v systému veřejné dopravy z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Mohou získat dotaci až ve výši 60
procent.
| HJ
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A K T UA L I T Y
Podnikatelské
příležitosti v Srbsku
přiblížil kulatý stůl
Olomouc • Náměstek hejtmana Pavel Horák (KDU-ČSL)
závěrem května zahájil v Olomouci devátý ročník kulatého
stolu pro podnikatele a zájemce o podnikání v Srbsku.
Seminář se zaměřil na praktické a aktuální otázky uznávání evropských certifikátů
nebo problematiku homologace výrobků dodávaných do Srbska. Prostor věnoval také českým firmám, které na srbském
trhu již delší dobu působí.
„Kulatý stůl o příležitostech
v Srbsku je naší tradiční aktivitou. Snažíme se zájemcům
poskytnout ucelené informace
o možnostech podnikání v Srbsku, kde se za dobu spolupráce
etablovalo již několik významných firem z našeho kraje.
Letos v březnu získalo Srbsko
statut kandidátské země Evropské unie. Očekáváme tedy
snazší přístup k evropským
penězům. Pro naše podnikatele je zde veliký prostor k ekonomické činnosti například
v oblasti energie, ekologie,
strojírenství či zemědělství a
potravinářství,” uvedl náměstek hejtmana Pavel Horák.
Kulatého stolu se za dobu své
existence zúčastnilo 231 firem.

VE ZKRATCE

Regionální potravinou Olomouckého kraje VOLEJTE
je dalších 7 výrobků
150
NEBEZPEČÍ
POUŽITÍ OTEVŘENÉHO
OHNĚ

Titul získaly klobásy, sýr i koláčky.

Olomoucký kraj • Komise odborníků vybrala sedm nejlepších potravinářských výrobků,
které ponesou značku Regionální potravina Olomouckého
kraje. Letos se jimi staly mimo
jiné Váhalova farmářská klobása, zrající sýr Brníčko Michala
Hrdličky, hanácký koláč Jitky
Haberlandové a světlé výčepní

Ilustrační foto

pivo Zubr Gold. Soutěž Regionální potravina pořádá Ministerstvo zemědělství a Státní
zemědělský a intervenční fond
s cílem podpořit malé a střední
potravinářské provozy. Výrobek
musí vzniknout v příslušném
regionu z místních surovin tvořících minimálně 70 procent.
Podmínkou je hlavní surovina

Na Jesenicku přibyla nová cyklostezka

tuzemského původu. Komise tedy posuzovala nejen senzorické
vlastnosti, ale i vazby k danému
regionu.
Mezi 63 soutěžícími kromě jmenovaných uspěl i šlehaný tvarohový krém Porubáček Zdeňky Horníkové, šípkový džem Olina
Bezchleby a tvarůžková roláda
Zbyňka Poštulky. Plakety a dip-

lomy obdrží vítězové oficiálně 11.
října na podzimní Floře Olomouc.
Od srpna poběží také seriál
ochutnávek oceněných potravin
v rámci Olomouckého kraje.
Soutěž v kraji organizuje Agrární komora Olomouckého kraje.
Více informací na
www.regionalnipotravina.cz.
| DD

Arboristé ošetřili vítěze
ankety Strom roku

| KJ

Kraj má dva nové
vedoucí odborů
Olomouc • Hejtmanství má
dva nové vedoucí odborů.
Vedoucím odboru dopravy
a silničního hospodářství je od
10. května Ladislav Růžička, na
post vedoucího odboru strategického rozvoje nastoupil
1. června Pavel Röder.
Ladislav Růžička je absolventem Vysokého učení technického v Brně, fakulty strojní,
obor stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl. Před vznikem kraje
pracoval na okresním úřadu
v Olomouci, poté vedl oddělení
silničního hospodářství na
krajském úřadu.
Pavel Röder je absolventem
Vysokého učení technického
v Brně, fakulty architektury,
obor architektura. Doposud
působil ve společnosti
Röder.CZ, s.r.o.
| KR

První úsek nové cyklostezky otevřel hejtman Martin Tesařík
a představitelé města Jeseník.

Jeseník • Ve středu 30. května
hejtman Olomouckého kraje
Martin Tesařík spolu s představiteli města Jeseník oficiálně
otevřeli první úsek cyklostezky
Bobrovník – Jeseník. Na 1,6 kilometrů dlouhý úsek cyklostezky Olomoucký kraj přispěl 1 milionem korun. Zhruba 4 miliony
korun získalo město Jeseník ze
státní dotace, 1 milion korun zaplatilo z městského rozpočtu. Celá cyklistická stezka v délce více
než 3 kilometrů na trase z Bobrovníku přes centrum města Jeseník směrem k České Vsi bude
dokončena a otevřena přibližně
na podzim příštího roku. Vyžádá
si zhruba 17 milionů korun.
„Cyklostezku jsem měl možnost
projet na kole při slavnostním

Foto | MK

otevření. Její poloha je ideální
pro rozvoj cestovního ruchu,“
uvedl hejtman Martin Tesařík
(ČSSD).
Cyklistickou stezku Bobrovník
Jeseník začalo město Jeseník
připravovat již od roku 2008.
V letošním roce bude zahájena
druhá část cyklistické stezky,
a to v centru města Jeseník.
V rámci této části bude vybudována nová cyklistická lávka přes
řeku Staříč.
Město Jeseník již teď plánuje
cyklostezku využít pro akce pro
veřejnost. Plánuje letní cyklistické vyjížďky s průvodcem,
zapojení úseku cyklostezky do
cyklistického seriálu Jesenický
šnek nebo Priessnitzovy padesátky.
| KK

Odborníci ošetřili lípy a duby.
Skalička • V aleji ve Skaličce na
Přerovsku odborníci ošetřili lípy
a duby. Třídenní odborné ošetření za 50 tisíc korun od firmy
Prostrom Bohemia alej vyhrála
v anketě Nadace Partnerství
Strom roku 2011. K prvenství jí
dopomohli žáci základní školy ve
Skaličce, kteří ji do ankety nejen
nominovali, ale obstarali jí i potřebné hlasy za 36 tisíc korun.
Olomoucký kraj přispěl 25tisícovou dotací a anketu propagoval
v médiích.
„Alej ve Skaličce by v soutěži
nezískala první příčku bez nadšení a aktivity žáků a vedení školy.
Žáci zaujali odbornou porotu di-

Foto | KR

vadelním ztvárněním příběhu
stromů, a dokonce o aleji vytvořili
knížku. Podíleli se na výstavě
o stromech, kterou jsme v sídle
kraje letos v únoru prezentovali
veřejnosti. Účastnili se také televizních vysílání,“ uvedl hejtman
Martin Tesařík (ČSSD).
Klání v anketě čeká v letošním
roce 65 nominovaných stromů ze
všech 14 krajů. Z toho 7 nominovaných reprezentuje Olomoucký
kraj. Odborná porota vybere
12 finalistů, kteří se utkají o prvenství. Od 15. června bude
o vítězi rozhodovat veřejnost.
Více informací o soutěži na
www.nadacepartnerstvi.cz. | KR

ROZHOVOR MĚSÍCE | IVAN KOSATÍK, náměstek hejtmana Olomouckého kraje

V létě mnozí z nás pobývají v přírodě, kde se často neobejdeme
bez táboráku, grilování nebo
opékání buřtů. Oheň v přírodě
se však snadno může vymknout
kontrole a napáchat nevyčíslitelné majetkové a ekologické škody. Aby se tak nestalo, nedošlo
ke zbytečným újmám na zdraví
nebo škodám na majetku
DODRŽUJTE TATO ZÁKLADNÍ
PRAVIDLA
• oheň ve volné přírodě rozdělávejte ve vzdálenosti alespoň
50 m od okraje lesa,
• vyberte vhodné místo rozdělání ohně (ne pod větvemi stromů, na kořenech, na suchém
listí, lesní hrabance, v blízkosti
suché trávy, stohů, seníků
apod.),
• ohniště bezpečně oddělte od
okolí (obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením
zeminy apod.),
• při rozdělávání ohně nepoužívejte vysoce hořlavé látky,
• rozdělaný oheň nikdy nenechávejte bez dozoru,
• při grilování gril umístěte na
vhodné místo, abyste nezapálili okolí,
• gril vždy instalujte a provozujte přesně podle návodu výrobce,
• při grilování na balkoně si dávejte pozor na odletující jiskry,
kouř a zplodiny, které mohou
způsobit požár nebo obtěžovat
sousedy,
• pokud se vám přes veškerou
opatrnost situace vymkne
kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150
nebo 112.
| HZS Olomouckého

Divadlo uvedlo
novou hru
Prostějov • Loutkové divadlo
Starost uvedlo v sobotu 9. června premiéru hry Aloise Gallata
Rytíř Šnofonius a princezna
Mordulina – čili Turandot, ta
druhá. Představení se uskutečnilo v zahradě prostějovské
ZUŠ v rámci festivalu MEDart.
Divadelníci již několik let střídají dva typy loutek – historické
marionety či maňásky, vyřezávané nebo kašírované.
| DH

Přebytek rozpočtu pomůže významným projektům

Pane náměstku, dříve než
začneme mluvit o dalších
významných projektech, chci
se zeptat na výsledky
hospodaření Olomouckého
kraje za rok 2011. Jak tedy
loňský rozpočet skončil?
Je pravda, že projednání návrhu
podpory dalších významných
projektů předcházelo schválení
výsledku hospodaření kraje za
uplynulý rok. Ten skončil celkovým přebytkem 170 milionů
korun. Je to dobrý výsledek
a opticky to číslo vypadá

obrovsky. Je však třeba zároveň
připomenout, že z celkového
objemu rozpočtu, který je přibližně 11 miliard korun, je to
vlastně 1,5 %.
Jak s tímto přebytkem kraj
naloží?
Rozhodnutí je v pravomoci zastupitelstva kraje, které se bude
konat 29. června. Nicméně rada
doporučuje na základě potřeb
zejména příspěvkových organizací kraje, kterých je 172, rozdělit z přebytku bezmála 140
milionů korun. Jde zejména
o investiční akce, které již byly
zahájeny a musí být dofinancovány, a v menší míře i o provozní
výdaje některých našich organizací. Například pro zařízení
v sociální oblasti je navrženo
vyčlenit dalších 20 milionů korun, které nebyly pokryty při
schvalování rozpočtu. Pokud se

mám vrátit k oněm investicím,
které budou financovány z přebytku, tak bych zmínil, že například do oprav silnic půjde
přibližně 10 milionů korun. Na
přebytek se mohou „těšit“ i hasiči. Pro sbory dobrovolných
hasičů je určeno dalších 6 milionů korun (stejná částka již
byla letos rozdělena) a pro složky integrovaného záchranného
systému (profesionální hasiči,
Policie ČR, zdravotnická záchranná služba) je vyčleněno
6,2 milionů korun.
Pane náměstku, navrhuje
rada z přebytku posílit i některé krajské dotační tituly?
Ano, i na to jsme pamatovali.
Částka 30 milionů je nasměrována pro Významné projekty,
o 8,7 milionů korun bude posílen Fond na podporu výstavby
a obnovy vodohospodářské

infrastruktury a 6 milionů bude
rozděleno v rámci dotačního
titulu Příspěvky do 30 tisíc Kč,
o kterých rozhoduje rada.
A teď k tématu podpory
v rámci dotačního titulu
Významných projektů Olomouckého kraje, které budou
projednány na červnovém
zastupitelstvu. Kolik je tedy
těch úspěšných?
Rada ve druhé letošní vlně
(o první bylo rozhodováno
v únoru) projednala 109 žádostí
s celkovým požadavkem 82 milionů korun. Zastupitelstvu je
navrženo podpořit 59 projektů
v celkovém objemu 20 milionů
korun.
Můžete alespoň některé
z nich zmínit?
Největší podpora, a to ve výši
3,5 milionu korun, je navržena
pro město Šternberk na projekt

podnikatelské zóny, která má v
areálu bývalých kasáren vytvořit
nové pracovní příležitosti. Z jiné
oblasti je projekt novostavby
turistické rozhledny na vrcholu
Velkého Kosíře. Tento společný
projekt mikroregionu Kosířsko,
Olomouckého kraje a Lesů ČR
od kraje získá 3 miliony korun.
Částkou 2 miliony korun bude
podpořena Univerzita Palackého při dostavbě Teoretických
ústavů lékařské fakulty (na
stejný účel již kraj letos poskytl
3,5 milionu korun). Mezi úspěšnými jsou i fyzické osoby. Například pan Václav Vlasák uspěl
s projektem Vybavení divadla
Stará střelnice v Hranicích. I díky podpoře kraje ve výši 500 tisíc korun bude natočen film
Cyril a Metoděj – Apoštolové
Slovanů. Bude se jednat o výpravný historicko-dokumentár-

ní film, který v příštím roce připomene 1150 let od jejich příchodu na Velkou Moravu. Stejnou částku získala SK SIGMA
Olomouc. Kraj tak ocenil historické vítězství fotbalového klubu v Českém poháru. Z obcí
uspěla například obec Smržice,
která s přispěním částky 400 tisíc korun se bude moci účastnit
světové soutěže Kvetoucí sídla.
Je třeba připomenout, že tato
obec v roce 2010 zvítězila v celostátní soutěži a v roce 2011
získala stříbrnou cenu v evropské soutěži. Uvedl jsem jen 7
z oněch 59 úspěšných. V souhrnu i s významnými projekty
schválenými zastupitelstvem již
v únoru kraj v tomto dotačním
titulu již letos rozdělil 45 milionů korun. K dalšímu použití
zůstává ještě 11 milionů korun.
| IP
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V Nezamyslicích
proběhlo regionální kolo
festivalu Nad oblaky aneb
Každý může být hvězdou

Nakládání s odpady
ve Würzburgu

Nezamyslice • V Nezamyslicích
proběhlo v polovině května
první regionální kolo pěveckého
soutěžního festivalu Nad oblaky
aneb Každý může být hvězdou.
Areál Sportovně-relaxačního
centra Nezamyslice hostil 14 interpretů a dvě kapely, zazněly
také tři duety. Koncert se konal
pod garancí náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Yvony Kubjátové (ČSSD). Do nejužšího výběru se prozpívalo šest
jednotlivců a obě skupiny. Všem
se po pondělním úspěchu výrazně zvýšila šance vystoupit na
finálovém koncertě dne 14. září
v Olomouci.
„Olomoucký kraj dal v letošním
roce šanci většímu počtu klientů
s pohybovým či mentálním
postižením, kteří mají muzikální
cítění a rádi zpívají. Jsem ráda, že
se podařilo zorganizovat soutěž
také na regionální úrovni. Určitě
v tom budeme v dalších letech
pokračovat,“ uvedla náměstkyně
Yvona Kubjátová.
Pětičlennou porotu nejvíce zaujali účinkující kapela Kluci
z Domova u rybníka Víceměřice,
Andrea Praženková a Sylvie
Muroňová z Nových Zámků
Mladeč a Litovel, Radek Šperka
a Michaela Chýlková z olomouckého centra sociálních služeb
Klíč, Jan Slezák a Bohuslav Janíček z Domova Paprsek Olšany
a Zámecká kapela z Domova Na
Zámku Nezamyslice.
Pořadatelem celostátního pěveckého festivalu pro handicapované talenty Nad oblaky aneb
Každý může být hvězdou je
obecně prospěšná společnost
ProMancus. S organizací regionálního kola výrazně pomohli
pracovníci Domova Na Zámku
v Nezamyslicích pod vedením
ředitelky Jiřiny Krejčí.
Soutěžní národní přehlídka se
koná pod záštitou Asociace krajů ČR a hejtmana Olomouckého
kraje Martina Tesaříka (ČSSD) a
uskuteční se letos již potřetí pod
garancí patronů Moniky Absolonové, Alana Bastiena a kmotry
Kateřiny Kornové. Více informací na www.nadoblaky.cz. | KK

Upozornění pro dopravce
Olomouc • Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy
a SH, upozorňuje dopravce, že
od 1. června nabývá účinnosti
novela zákona o silniční dopravě č. 111/1994 Sb., kde se zcela
zásadně mění podmínky provozování živnosti „silniční motorová doprava nákladní a osobní“. Podrobnější informace naleznete na www.krolomoucky.cz. Případné dotazy
zodpoví pracovníci oddělení
silniční dopravy.
| KR

Titul Podnikavá hlava a padesát tisíc korun
získali Kamila a Patrik Báťkovi

Finalisté soutěže spolu s porotci.

Olomouc • Letošní vítězkou
soutěže Podnikavá hlava, kterou
vyhlásil v lednu Vědeckotechnický park Univerzity Palackého, se stala Kamila Báťková se
svým manželem. V konkurenci
dalších devíti finalistů zvítězila
Kamila Báťková s projektem
Výroba bylinkových sirupů.
Vítězové Podnikavé hlavy získali

Foto | KR

nejen padesát tisíc korun do začátků podnikání, ale také roční
pronájem kanceláře v prostorách
technologického parku, poradenské služby a další věcné ceny.
„Finanční odměnu využijeme jako investici do počátku podnikání pro částečné pokrytí vstupních nákladů,“ uvedla šťastná
vítězka. Projekt Výroby bylinko-

vých sirupů si podle ní klade za
cíl vybudovat potravinářský
podnik, který bude vyrábět
a prodávat přírodní sirupy/koncentráty z vlastních bylinek
pěstovaných zcela ekologickým
způsobem.
Odborná porota rozhodla také o
vítězích dvou zvláštních kategorií
– Podnikatel v sukních a Nejlepší

středoškolák. V ženské kategorii
zvítězil příspěvek filmová párty
sedmadvacetileté Veroniky Mikalové, mezi středoškoláky pak
zabodovalo kvarteto studentek
Barbora Šponerová, Milena
Ryšavá, Lucie Večeřová a Anna
Žváčková s projektem Červík.
Více na www.podnikavahlava.cz
| OM

Zlatým Zpěváčkem se stal
Patrik Havlík

Soutěžilo se o věcné ceny, stipendium i zájezd do Paříže.
Foto | MK

Patrikovi Havlíkovi gratuloval i náměstek hejtmana Radovan Rašťák.
Velké Losiny • Ve Velkých Losinách proběhlo finále 18. ročníku
soutěže dětských zpěváků nazvané Zpěváček, do kterého postoupili mladí zpěváci z regionálních
kol z celé České republiky. Titul
Zlatý Zpěváček roku 2012 si odnesl Patrik Havlík ze Starého
Poddvorova, kterému k vítězství
pogratuloval náměstek hejtmana
Radovan Rašťák (ČSSD). Patrik
Havlík v soutěži obdržel také
zvláštní ocenění hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka. Stříbrného Zpěváčka získali
Patrik Hradecký a Sára Kokešová.

Bronzovou příčku obsadili Tomáš
Harvánek a Tereza Kachlová.
O vítězi rozhodl nedělní koncert,
který se uskutečnil 13. května
v kongresovém sále Termálních
lázní Velké Losiny. Po sobotních
dvou semifinálových blocích se
do něj probojovaly celkem dvě
desítky chlapců a děvčat z celkových 47 účastníků velkolosinského finále, vítězů regionálních
kol Zpěváčka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Akce proběhla
pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje. Více na
www.folklornisdruzeni.cz. | ZS

Foto | TS

Vítězové esejistické soutěže
získali ocenění
Olomouc • Studenti středních
škol v Olomouckém kraji začátkem června v Regionálním
centru Olomouc převzali z rukou hejtmana kraje Martina
Tesaříka (ČSSD) a zástupců
Moravské vysoké školy Olomouc, sdružení OK4Inovace,
firmy Schneider Electric a
TESCO SW ocenění za eseje
v soutěži nazvané „V Olomouckém kraji jsem doma. A vždycky
budu!“.
Kromě věcných cen vítězové
obdrželi i zájezd do Paříže nebo
stipendia ke studiu na Moravské vysoké škole Olomouc. Do

prvního ročníku esejistické soutěže se letos zapojilo 160 studentů z 21 středních škol z celého Olomouckého kraje.
„Chtěli jsme zjistit, jak mladí
vnímají kraj, kde žijí. Je pro nás
důležité vědět, jaká jsou jejich
očekávání, protože odliv mladých vzdělaných lidí trápí i náš
kraj. Jako vedení kraje chceme
u nás v regionu zlepšit pracovní
prostředí. To byl také důvod,
proč jsme projekt Moravské vysoké školy Olomouc podpořili,“
uvedl hejtman Martin Tesařík
(ČSSD). Více informací na
www.ok2you.cz.
| MS

Kraj rozdělil další finanční prostředky z Fondu solidarity EU
Olomouc • Evropská komise
vydala v červnu 2011 rozhodnutí o udělení finančních prostředků České republice z Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) ve
výši 5 111 401 EUR na krytí
části výdajů spojených s likvidací následků povodní z května a června 2010 na území
Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského kraje.
Olomoucký kraj informoval obce zasažené povodněmi v květ-

nu 2010 o možnosti čerpání
finančních prostředků z FSEU.
Předmětem čerpání dotací z tohoto fondu je proplacení nouzových opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku na území obce,
které nebyly kryty z finančních
prostředků státního rozpočtu
ani jiných subjektů. Jedná se
o ty výdaje, které zohledňují
nutné opravy a jiné zásahy nezbytné pro zajištění obnovy fungování základní infrastruktury

a zařízení na postiženém území.
Olomoucký kraj v I. kole z FSEU
získal finanční prostředky ve
výši přes 6 milionů korun, které
dále rozdělil – celkem 18, povodní z roku 2010, postiženým
obcím. Další finanční prostředky ve výši 1,6 milionů korun
byly určeny pro Správu silnic
Olomouckého kraje a na pokrytí
nákladů za aplikaci dezinfekčních prostředků při řešení
kalamitní situace v přemnožení

komárů po povodních v květnu
2010, které financoval Olomoucký kraj.
Ve II. kole z FSEU získal kraj
finanční prostředky ve výši 5,9
milionů korun, které dále rozdělil dle přijatých žádostí celkem šesti obcím zasažených
povodní.
Do III. kola z FSEU zaslal Olomoucký kraj souhrnnou žádost
ve výši přes 731 tisíc korun pro
dvě obce.
Další informace o FSEU jsou

uveřejněny na webových stránkách Olomouckého kraje (v sekci Krizové řízení).
FSEU byl v roce 2002 založen
na krytí nejzávažnějších škod,
způsobených zejména přírodními katastrofami. Na základě
rozsáhlých povodňových škod
v květnu a červnu 2010 předložilo Ministerstvo financí žádost
o čerpání finančních prostředků
z FSEU, tento podnět podpořila
vláda.
| JM

Nedávno navštívila Olomoucký kraj delegace z německého Würzburgu v čele
s landrátem Eberhardem
Nussem. Při této příležitosti
jsme se ho zeptali na zkušenosti s řešením problematiky komunálního odpadu.
Jak v současné době probíhá
hospodářství s komunálním
odpadem v regionu
Würzburg?
Landkreis Würzburg je téměř
v plném rozsahu zodpovědný za
likvidaci odpadů. Své kompetence vykonává prostřednictvím
Komunálního podniku a Účelového svazku obcí, který provozuje zařízení pro energetické využití odpadu. V minulém desetiletí
jsme dokázali udržet poplatky
za odpady ve stabilizované výši
a před několika lety se nám podařilo tuto částku dokonce snížit. Čtyřčlenná domácnost nyní
platí celkem 159 EUR ročně. Až
80 % odpadu je možné použít
k dalšímu zpracování.
V Německu je celkem 73 zařízení na energetické využití
odpadu a jedno z nich je
situováno v zastavěném
území ve Würzburgu. Jaké
jsou zkušenosti a jaké jsou
dopady na životní prostředí
(ovzduší – emise, doprava)?
Zařízení pro energetické využití
odpadu, jeho rozšíření před
20 lety a zpracování odpadu za
účelem získávání energie,
které zde probíhá, bylo od počátku posuzováno velmi kriticky. V současné době ovšem
veřejnost zařízení již akceptuje.
Určitě k tomu přispěla i prokazatelně vysoká kvalita spalovací a filtrační techniky, která
vylučuje možnost nebezpečných dopadů na životní prostředí a ohrožení obyvatelstva
okolních obcí.
Jak přijímá řešení veřejnost?
Byly potíže s vysvětlením
nutnosti tohoto zařízení ve
městě?
Ve městě Würzburg byla a jsou
politická seskupení, která i nadále odmítají strategii zařízení
pro energetické využití odpadu
a která se celkově staví ke spalování odpadu nanejvýš kriticky. Počáteční odpor sousední
obce z vedlejšího kraje ale již
ustal a také reakce tisku na
zařízení jsou v posledních letech výhradně pozitivní. | DN

Zdravotníci prošli
školením
Olomouc, Paseka • Jak správně a citlivě komunikovat s těžce
nemocnými, umírajícími či
agresivními pacienty nebo jak
a kdy sdělit příbuzným nepříznivou zprávu. Odpovědi na
tyto otázky přináší vzdělávací
programy pro sestry, ošetrovatele, sanitáře a sociální sestry,
které v projektu nazvaném
Utěšuji, pomáhám, podporuji... Každý den! připravila
olomoucká společnost Kariérový a personální servis (KAPS).
V uplynulých měsících si je
vyzkoušely především zdravotní sestry a ošetřovatelky z odborných léčebných ústavů
v Pasece a Moravském Berouně a Charity Šternberk. Zažité
stereotypy a chyby v komunikaci odstraňovaly při praktickém
nácviku simulovaných modelových situací, do nichž se v praxi
dostávají.
| PA
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INZERCE

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE ODPRODAT
NEMOVITÝ MAJETEK

INFORMACE O ZÁMĚRU MĚSTA UNIČOV
ODPRODAT NEMOVITÝ MAJETEK
Město Uničov nabízí k odprodeji tento nemovitý majetek:

Olomoucký kraj nabízí k odprodeji tento nemovitý majetek:
• budovu čp. 707, Kojetín I - Město, bydlení na pozemku parc. č. st. 1064 a část pozemku
parc. č. st. 1064 zast. pl. a nádvoří o výměře 216 m2, dle geometrického plánu č. 2010
40097/2011 ze dne 26. 5. 2011 pozemek parc. č. st. 1064 zast. pl. o výměře 216 m2, vše
v k.ú. a obci Kojetín, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Gymnázia, Kojetín, Svatopluka Čecha 683, za minimální kupní cenu
ve výši 4 600 000,- Kč, když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách.
Kupní smlouva bude uzavřena současně se smlouvou o zřízení věcného břemene na části
pozemků parc. č. 645/7 ost. pl., parc. č. st. 1041/1 zast. pl., parc. č. 649/1 ost. pl. a parc.
č. 649/2 ost. pl., vše v k.ú. a obci Kojetín, spočívajícího v právu chůze a jízdy přes tyto pozemky, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 2010 – 40097/2011 ze dne 26. 5. 2011,
a to ve prospěch každého vlastníka budovy čp. 707, Kojetín I - Město, bydlení na pozemku parc. č. st. 1064 a části pozemku parc. č. st.
1064 zast. pl. a nádvoří o výměře 216 m2, dle geometrického plánu č. 2010 40097/2011 ze dne 26. 5. 2011 pozemek parc. č. st. 1064
zast. pl. o výměře 216 m2, vše v k.ú. a obci Kojetín za jednorázovou úhradu ve výši 5 690,- Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu
DPH. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a se zřízením věcného břemene a správní poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí prosím zašlete nebo osobně doručte v termínu od 14. 5. 2012 do
13. 7. 2012 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 13. 7. 2012 do 14.00 hod. na adrese: Krajský úřad
Olomouckého kraje, odbor majetkový a právní, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

• Bytový dům č. p. 118 v městské památkové
zóně města Uničov v ulici Solní s pozemkem parc.
č. st. 31 v k. ú. Uničov ve veřejné soutěži za min.
kupní cenu 2 700 tis. Kč. V domě jsou dva nebytové prostory, z toho jeden o výměře 74,58 m2 je
neobsazený, a dva byty, z toho jeden o velikosti
3+1 o výměře 121,65 m2 neobsazený.

• Budovu č. p. 224 v městské památkové zóně
města Uničov v ulici Olomoucká (bývalá školní
jídelna) s pozemkem parc. č. st. 1658 v k. ú.
Uničov a nezbytným zázemím v souladu s potřebou nabyvatele a města. Zájemce ve své písemné
nabídce nabídne kupní cenu a záměr budoucího
využití.

Doba zveřejnění záměru: od 14. 5. 2012 do 13. 7. 2012
• budovu bez č.p./č.e. jiná stavba na pozemku parc. č. st. 96/13 zast. pl., část budovy bez
č.p./č.e. zem. stavba na částech pozemků parc. č. st. 96/2 zast. pl. a parc. č. 938 ost. pl.,
pozemek parc. č. st. 96/13 zast. pl. o výměře 44 m2, části pozemků parc. č. st. 96/2 zast. pl.
o výměře 926 m2 a parc. č. 938 ost. pl. o výměře 23 m2, dle geometrického plánu č. 786
21/2011 ze dne 24. 3. 2011 pozemky parc. č. st. 96/2 díl „a“ o výměře 926 m2 a parc. č. 938
díl „b“ o výměře 23 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. st. 96/14 zast. pl. o celkové
výměře 949 m2, vše v k.ú. Dolní Temenice, obec Šumperk, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední odborné školy,
Šumperk, Zemědělská 3, zyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí prosím zašlete nebo osobně doručte v termínu od 1. 6. 2012 do
4. 7. 2012 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 – Dolní Temenice“. 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 4. 7. 2012 do 14.00 hod. na adrese: Krajský úřad
Olomouckého kraje, odbor majetkový a právní, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

• Rekreační chatu č. e. 2 na parc. č. st.
708 spolu s chatkou č. e. 3 na parc. č.
st. 709 v části obce Libina s pozemky
parc. č. st. 708, parc. č. st. 709, parc. č.
880/2 a parc. č. 880/5 o celkové
výměře 2374 m2 , vše v k. ú. Horní
Libina ve veřejné soutěži za min. kupní
cenu 235 tis. Kč.

• Pozemek parc. č. 18/4 ostatní plocha její část o výměře asi 1 500 m2 v k. ú. Renoty pro
novostavbu rodinného domu za kupní cenu 200,- Kč/m2 .

Doba zveřejnění záměru: od 1. 6. 2012 do 4. 7. 2012

• Pozemek parc. č. 30/2 ostatní plocha o výměře 1 477 m2 v katastrálním území Benkov
u Střelic pro novostavbu rodinného domu za kupní cenu 200,- Kč/m2 .

* 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.

Bližší informace ke všem nabídkám lze získat na majetkoprávním odboru MěÚ Uničov,
telefon č. 585 088 231–232 nebo na internetové adrese www.unicov.cz.
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INZERCE
ŠUMPERSKO

KRYOLIPOLÝZA za bezkonkurenční cenu!
Bezbolestné ošetření díky zmrazení tukových buněk s TRVALÝM VÝSLEDKEM
vás zbaví jednou provždy tukových buněk a celulitidy
Za 60 minut 2 nasátí
za pouhých 1200,- Kč!

DÍKY VELKÉMU ZÁBĚRU TUKOVÉ TKÁNĚ PŘI JEDNÉ APLIKACI DOCHÁZÍ K ÚBYTKU
e,
ou 2 přístroj
MEZI 20–40% TUKOVÝCH BUNĚK
K dispozici js
NKA

ŠUMPERKU
VÝUKA PROBÍHÁ V

Kde nás najdete? SALON LENKA, Jesenická 11, (naproti vlakovému nádraží), 787 01 Šumperk
Náš kontakt? Tel. 583 214 164, mob. 606 475 575, 605 373 731, 604 666 109

PLOTOVÉ CENTRUM

od 73 Kč/ks

70%

Pro zlepšení účinku se doporučuje lymfatická drenáž, je možné si na
místě dokoupit 45 minut lymfodrenáže za 100,- Kč

v Konzultačním středisku – studijní obor
Veřejná správa a regionální rozvoj

sloupky

sleva

– 2 nasátí stačí na celé menší bříško nebo vnitřní stehna, zadeček, boky
– nemrznoucí membrány v ceně
– opakování možné na tu samou partii za 6-8 týdnů
– výsledek srovnatelný s klasickou liposukcí
– další výhodou je nulová doba rekonvalescence
– samozřejmostí je odborná konzultace před ošetřením

Bakalářské studium
na Provozně ekonomické fakultě
ČZU v Praze

Čtyřhranná pletiva pletená
Lesnická pletiva
Chovatelská pletiva
Svařovaná pletiva
Svařované plotové panely
Sloupky a vzpěry

Jedinečná

e
Provádím cení
lo
p
o
montáže
pletivo

od 28 Kč/m2

Ostnaté a žiletkové dráty
Dráty vázací, napínací a napínače
Branky a brány
Zemní vruty
Stínící tkaniny
Gabiony
Rabicová tkanina

Luběnice 156, 783 46, tel.: 585 311 452, www.screenservis.cz

LONU LE
tedy vás v SA viční čas!
lo
ošetří za po

Hledáme dům ke koupi
v okrese Olomouc
se zahradou
cena do 2.700.000 Kč
Realitky nevolat

tel.: 774 405 644

Č E R V E N 2 012 | 6

K U LT U R A
VE ZKRATCE

DOPORUČUJEME

T. J. Sokol Střelice
slaví
Střelice • T. J. Sokol Střelice
pořádá ve dnech 22. a 23.
června slavnostní oslavu u příležitosti 100 let svého založení.
Páteční slavnost proběhne ve
střelické sokolovně, v sobotu
se mohou zájemci vydat na
místní fotbalové hřiště, kde je
čekají zábavné soutěže, vystoupení mažoretek a roztleskávaček, zahraje hudební skupina A. M. Úlet a nebude
chybět ani Václav Upír Krejčí,
ukázky brazilského bojového
umění capoeira, kouzelník Michal Janza či exhibice leteckých
modelářů.
| DD

Světové baletní hvězdy
se představí na hradě Šternberk
Unikát byl nalezen v roce 1895.
Foto | Archiv

Předmostská venuše
je po 125 letech zpět

Šternberský Kopec

Bratři Bubeníčkovi patří mezi špičkové baletní hvězdy.

Šternberk • Festival Šternberský Kopec proběhne v areálu
šternberského hradu v sobotu
28. července. Z interpretů se
představí například Horkýže
Slíže, Tonya Graves, Tublatanka, Wohnout aj.
Vstupenky lze do konce června
pořídit za 390 Kč, na místě pak
budou o sto korun dražší.
K zakoupení jsou v ČD centru
olomouckého hlavního nádraží, v infocentrech v Olomouci,
Uničově a Šternberku, v olomoucké agentuře Arks Plus se
sídlem na Dolní Hejčínské,
v CK Bavi v Litovli či v síti
Ticketstream.
Světlo světa spatřil Šternberský
Kopec 31. července 2004.
V průběhu osmi ročníků hostil
řadu hudebních formací a interpretů, například kapely
Olympic, MIG 21, Kryštof,
Ready Kirken, Mandrage či
Precedens a Báru Basikovou.
Více informací na
www.sternberskykopec.cz

Šternberk • Baletní událost
letošního léta „BUBENÍČEK
BALLET WORLD“ se uskuteční
v úterý 17. července ve 21 hodin
na hradě Šternberk. Jedná se
o strhující představení baletního souboru složeného z vynikajících tanečních sólistů předních evropských scén (Vídeň,
Drážďany, Hamburk) pod vedením bratří Bubeníčků. České
baletní hvězdy Otto a Jiří Bubeníčkovi, působící v současnosti
v Německu, předvedou ve spolupráci s dalšími profesionály své
taneční mistrovství v umělecky
přesvědčivém a emocionálně
neobyčejně sdělném baletním
představení. Bratři zde představí společná díla (choreografie,

| DD

Zelos slaví kulaté
výročí
Olomouc • Společnost Zelos
oslaví 1. června dvacáté výročí
své existence. Jedná se o ryze
českou, rodinnou firmu, kterou
založila Milada Vaňkatová.
Společnost se zabývá především závodním stravováním a
zajišťováním rautů pro podniky. Má dva závody, jeden
v Olomouci a druhý v Prostějově. Za dobu svého trvání, v počtu cca 45 zaměstnanců, společnost uvařila zhruba 11 700 000
pokrmů. Zelos patří mezi české
firmy, které se i v dnešní složité
ekonomické situaci drží na trhu
práce.
| DD

scéna, kostýmy, hudba) Le
Souffle de l'Esprit, Gentle Memories a Obraz Doriana Graye.
Balet Gentle Memories, v němž
účinkuje Jekaterina Kondaurovová, primabalerína z Mariinského divadla v St. Petěrburku
(laureátka Ceny Benois de la
dance 2006 – baletní Oskar),
bude mít během tohoto večera
svou evropskou premiéru.
Bratři za své mistrovské taneční
výkony získali řadu mezinárodních ocenění – Jiří v roce 2002
Cenu Benois de la dance a v letošním roce oba cenu The Best
Duet na prestižním festivalu
v St. Petěrburku. Všude, kde
bratři vystupují, ať je to New
York, Řím, Curych, Peking, To-

Expozice věnovaná čarodějnickým
procesům získala druhé místo
tek 17. května při slavnostním vyhlašování v travertinovém sále Nové budovy
Národního muzea převzala ředitelka muzea Veronika Rybová.
Soutěž má upozornit veřejnost na přínos muzeí a galerií k zpřístupňování a využívání kulturního dědictví
i k jeho ochraně a na špičkové výkony institucí i jednotlivých pracovníků
v oboru muzejnictví. Vyhlašuje se ve třech hlavních
kategoriích – Muzejní výCenu si převzala ředitelka muzea
stava roku, Muzejní publiVeronika Rybová.
Foto | Archiv kace roku a Muzejní počin
Jeseník • V desátém ročníku
roku. V desátém ročníku soutěNárodní soutěže muzeí Gloria
žilo celkem 49 muzeí a galerií
musaealis 2011 v kategorii Muz celé České republiky se 75 souzejní výstava roku 2011 získala
těžními projekty. První cenu
druhé místo expozice Vlastivědv kategorii Muzejní výstava roku
ného muzea Jesenicka „Čaroděj2011 získala Moravská galerie
nické procesy v 17. století na
v Brně za výstavu „Obrazy mysli
Jesenicku“. Certifikát si ve čtvr/ Mysl v obrazech“.
| KR

Foto | Archiv NPÚO

kio či Moskva, jsou představení
zcela vyprodána.
„Sourozenci Otto a Jiří Bubeníčkovi spolupracují s Národním
památkovým ústavem v Olomouci (NPÚ) již podruhé, loni
se s velkým úspěchem uskutečnilo představení na zámku ve
Velkých Losinách, které zhlédlo
650 diváků. Umělci byli z atmosféry renesanční památky i z
představení nadšeni a přijali
pozvání k vystoupení na dalším
památkovém objektu ve správě
Národního památkového ústavu – na hradě Šternberk. Bude
se jednat o jediné vystoupení
v tomto roce u nás i v celé střední Evropě,“ uvedla Marcela Tomášková z NPÚ.

Letošní vystoupení v zámeckém
lesoparku pod středověkou věží
se uskuteční již pro 900 návštěvníků. „Pro NPÚ je uvedení tak
vysoce uměleckého díla velkou
poctou, ale zároveň i velkým závazkem. Jedná se o významnou
propagaci památky, ale i nádherného baletu, který je ve světě
velmi uznávaným uměleckým
oborem. Aby bylo toto nádherné
celovečerní představení dostupné nejširší veřejnosti i u nás, je
vstupné v hodnotách od 300 do
1 200 Kč,“ dodala Marcela Tomášková. Vstupenky je možné
zakoupit přes TICKETPORTAL
a na hradě Šternberk. Více o
akci na www.hrad-sternberk.cz.
| KR

Klášterní hudební slavnosti se blíží
Olomoucký kraj • V pořadí již
6. ročník mezinárodního hudebního festivalu Klášterní hudební
slavnosti 2012 se uskuteční od
1. do 15. července v Šumperku,
Jeseníku, Uničově, Bludově a
v Loučné nad Desnou. Zahajovací
koncert v neděli 1. července nabídne od 20 hodin v prostorách
klášterního kostela Zvěstování
Panny Marie v Šumperku mimořádný hudební zážitek.
Středoevropskou premiéru bude
mít večer skladeb TE DEUM francouzských barokních skladatelů
M. A. Charpentiera a J. B. Lullyho.
Pozvání k provedení těchto děl
přijal soubor Musica Florea vedený Markem Štrynclem.
Další koncerty nabídnou 3. a 4.
července v Jeseníku, v Kapli a v
Šumperku v klášterním kostele
večer Klavírních kvintetů D. Šostakoviče a A. Dvořáka v provedení
Doležalova kvarteta a švýcarské
klavíristky Birgit Farnet.
Do koncertní síně v Uničově zvou

pořadatelé dne 7. července na večer nazvaný Dostaveníčko s madame Pompadour. Rekonstrukce barokních tanců přiveze na festival
taneční soubor Hartig, hudební
složka večera bude v režii členů
souboru Ensemble Accento.
Renesanční písně s loutnou zazní
pak 8. července v Loučné nad
Desnou v kulturním domě a
9. července na zámku v Bludově.
V programu „Hudba Shakespearovy doby“ se návštěvníkům koncertu představí anglický loutnista
Brian Wright a česká mezzosopranistka Jarmila Chaloupková. Závěrečný koncert festivalu nabídne
15. července v klášterním kostele
v Šumperku večer gregoriánského chorálu v podání ženského vokálního souboru Tiburtina
Ensemble. Patronka festivalu je
Gabriela Demeterová. Více na
http://www.klasikaviva.cz/klaste
rni-hudebni-slavnosti-sumperk/
| RJ

Přerov • V pondělí 21. května
byla za přísných bezpečnostních
opatření a asistence Policie ČR
převezena do Přerova mimořádně vzácná Předmostská venuše. Vrací se tak na místo
svého objevení. Poprvé po téměř
sto dvaceti letech. Ještě před
uložením do trezoru byla krátce
představena veřejnosti.
Jedná o nejznámější umělecký
artefakt nalezený v roce 1895
v areálu gravettské stanice
u Skalky v Předmostí u Přerova.
Představuje schematizovanou
rytinu ženy na mamutím klu,
pocházející z období gravettienu
(31 až 22 tis. př. n. l.), které bývá
označováno jako doba lovců mamutů. Jejím objevitelem je Martin Kříž, ovšem její skutečnou
symboliku odhalil až později, na
počátku 20. století, Karel Jaroslav Maška. Dnes je součastí sbírek Ústavu Anthropos Moravského zemského muzea v Brně. | KG

Pozvánka
na rockový večer
Šternberk • V pátek 22. června
můžete ve Šternberku přivítat
blížící se prázdniny a čas dovolených se třemi zajímavými
kapelami. Od 18 hodin vystoupí
v Expozici času Rock band ze
Šternberka, o hodinu později
zahrají The Shapes rovněž ze
Šternberka a od 20 hodin mohou diváci slyšet kapelu All
Regrets z Chrudimi.
Rock band působí při Základní
umělecké škole Šternberk
a skládá se z mladých talentovaných hudebníků. The Shapes
oslaví v září dvouleté výročí a diváky jistě potěší svým alternativním rockem. Posledním účinkujícím bude rock'n'rollová
formace All Regrets, v jejíž tvorbě nechybí prvky metalu. Vstupné je 50 korun.
| AV

Střední Morava
vlastivědná revue
Olomouc • Nové vydání vlastivědné revue Střední Morava je
nyní k dostání u olomouckých
knihkupců. Jedná se o periodikum, které mapuje historické
události i život osobností na
střední Moravě. Vychází dvakrát
ročně, od roku 1995.
| DD

7 a 1/2 fest letos láká na Horkýže Slíže a tři scény
Zábřeh • Předposlední červnový víkend bude v Zábřehu tradičně ve znamení letos již devátého ročníku multižánrového
hudebního festivalu 7 a půl fest.
Ten odstartuje v sobotu 23. června krátce po poledni na plaveckém areálu a opět nabídne dvanáct hodin hudební produkce na
hlavní scéně a nabitý doprovodný program na dvou vedlejších
scénách.
Největším festivalovým lákadlem
bude zábřežské premiérové vystoupení jedné z nejžádanějších
česko-slovenských kapel Horkýže
Slíže. Kombinace tvrdého punkrocku a vtipných textů dělá z kapely jedinečnou záležitost a

obrovský festivalový tahák. Slovenským rockerům bude sekundovat Vypsaná fixa v čele se zpěvákem Márdim. Ta má za sebou
velmi plodné období, vydala desku Detaily a minialbum k filmu
Bohdana Slámy Čtyři slunce. O
pořádnou hudební jízdu se
postará také nejznámější česká
formace Sto zvířat, která patří
mezi špičku české klubové scény.
Její písně Škola, Nikdy nic nebylo nebo Dáma s čápem jsou
tím nejznámějším, co se na této
scéně objevuje.
Na festivalu dostanou prostor
také nastupující české kapely,
jejichž tvorba odkazuje na současné hudební trendy ve světě.

Festival každoročně nabízí bohatý kulturní program.

Jednou z nich je pardubické duo
Dva – jedno z nejzajímavějších
hudebních uskupení současnosti. Dvojice ve složení Jan

Ilustrační foto

Kratochvíl a Bára Kratochvílová
zhmotňuje svoje originální hudební vize nesčetnými prostředky: Svoji představu o tom, jak

má znít tango, naplňují beatboxem, křehké folkové skladby zase opentluje klarinet. „Jejich
debutovou desku Fonók zařadil
přední hudební redaktor BBC
Charlie Gillett mezi nejlepší desky roku 2009,“ uvedl ke kapele
Vratislav Jarmar ze Zábřežské
kulturní. Svým originálním projevem návštěvníky jistě zaujme
i další duo, tentokráte dívčí s názvem Čokovoko. Na hlavní scéně
se představí také poprockoví
Mother's Angels z Litomyšle,
domácí skupina VKV, která
představí písně z nové desky
Nečekaně průzračné, a alternativní soubor Svatý Jidáš.
Na druhé scéně, jež bude patřit

drum'n'bassu, breakbeatu,
dubstepu a house, se postupně
představí osm dýdžejů. Program
na třetí „underground reality“
scéně bude ve znamení chilloutového odpočinkového programu, který obstará občanské
sdružení RES - SEF. To nabídne
taneční vystoupení, workshopy,
streetart, turnaj v pokeru a stolním tenise. Kvalitu akce podtrhne tradiční velkoplošná projekce, špičkový zvuk a pestrá nabídka nejrůznějšího občerstvení.
Vstupenka na 7 a půl fest stojí
v předprodeji 200 korun, v den
akce podraží o stokorunu. Více
informací o festivalu získají zájemci na www.7apulfest.cz. |ZA
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Cyklistickým králem Hané se stal Kadúch

Foto | Archiv

Pár Judasová – Slavíčková

Akvabely
se na domácím
šampionátu neztratily
Olomouc • Olomoucký plavecký stadion v polovině května
hostil mistrovství České republiky open v synchronizovaném
plavání v kategorii starších žákyň a masters.
Do Olomouce se sjelo 150 závodnic z celé České republiky,
ze Slovenska i z Polska.
V kategorii starších žákyň vybojovaly olomoucké akvabely
stříbrné medaile, kdy svou volnou týmovou sestavu zaplavaly
s maximálním nasazením
a skvěle zvládnutými rizikovými
prvky, což jim v konečném
součtu vyneslo druhé místo
v rámci celé České republiky.
Děvčata plavala ve složení: Burianová Adéla, Chlupová Dana,
Klapilová Dominika, Křížková
Jana, Kudělová Petra, Kuglerová Adéla, Mlčochová Adéla,
Půčková Adéla.
V sólové kategorii masters se
olomoucká závodnice Petra Hrachovinová umístila na prvním
místě. V silné konkurenci 8 párů
masters pak braly Kristýna Judasová a Tereza Slavíčková bronz.
Závěrečnou disciplínou byly
kombinované volné sestavy
masters, kdy za úžasné podpory
olomouckých fanoušků děvčata
zaplavala s obrovským elánem
a nadšením a právem jim patří
krásné druhé místo. Olomouckou kombinovanou sestavu
reprezentovaly především trenérky mladších děvčat olomouckého klubu, a to Fargašová Denisa,
Hrachovinová Petra, Jemelková
Kristýna, Judasová Kristýna,
Látalová Blanka, Mikulcová Veronika, Sázelová Gabriela, Slavíčková Tereza, Šmoldasová Michaela a Trhlíková Lucie.
S výsledky jsou trenérky naprosto spokojeny, olomoucká děvčata podala ve všech disciplínách
perfektní výkon a se svým
umístěním se opět zařadila mezi
nejlepší v republice.
| PV

Kajakář Slepica
se v Srbsku
prosadil na bednu
Olomouc • Životního úspěchu
při prvním závodě Světového
poháru ve sjezdu na divoké vodě
dosáhl olomoucký kajakář Karel
Slepica. V srbském Kraljevu se
prosadil na bednu.
Slepica potvrdil skvělou formu.
Nejprve velmi překvapil čtvrtým
místem v klasickém sjezdu a ve
sprintu si dojel pro svůj první
medailový individuální úspěch
mezi seniory. Ve sprintu SP
skončil Slepica na Ibaru třetí,
a to i přesto, že po první jízdě
byl až sedmý. Ve druhém kole
však zajel druhý nejlepší čas
a posunul se k nejlepšímu
výsledku kariéry.
| TT

Dolany • Špičková cyklistika
byla k vidění v okolí Dolan, kde
se uskutečnila Velká cena města
Olomouce v silniční cyklistice.
Třídílný závod nakonec vyhrál
Jan Kadúch z Dukly Praha, odchovanec olomoucké cyklistiky
Alois Kaňkovský skončil třetí.
O vítězství Kadúcha rozhodoval
závěrečný silniční závod, který
se jel na náročném devítikilometrovém okruhu v okolí Dolan. Cyklisté absolvovali dohromady sedmnáct kol.
Závod se lámal tři kola před
koncem, kdy se utrhla pětice
jezdců, mezi kterými se rozhodovalo. Ve spurtu si nejlépe vedl
Kadúch před Bucháčkem a Vaňouškem. „Vše mi hrálo do
karet a i vítr mi vyhovoval. Když
si mě soupeři přivezli až do
závěrečného spurtu, tak jsem si
jako dráhař věřil a vyšlo to,“ řekl
Kadúch pro oficiální web Českého svazu cyklistiky.
V Českém poháru žen v sobotním závodě do vrchů dominovala závodnice Dukly Jarmila
Machačová před Denisou Barto-

Čelo juniorů Ondřej Ponikelský a Luděk Lichnovský

šovou SK Maxbike Orlová a třetí
Terezou Trefnou Altraining.cz.
Na domácích tratích se v mládežnických kategoriích neztratili ani závodníci MAPEI Cyklo
Kaňkovský. Ti získali celkem tři
tituly Králů Hané.
Velkou radost šéfovi olomouc-

JUDO CLUB ŽELEZO HRANICE
Lubomír Holčák veze medaili z Koreje

Foto | Archiv

kého týmu Jiřímu Kaňkovskému udělal celkový součet všech
tří disciplín a vyhlášení titulů
Krále Hané v jednotlivých věkových kategoriích. V juniorech se
jím stal Petr Fiala, v kadetech
Jan Kovář a ve starších žákyních
Sára Kaňkovská.

MAPEI Cyklo Kaňkovský se tak
s přehledem stal nejúspěšnějším týmem ze všech osmi
mládežnických kategorií.
Celý hanácký podnik byl součástí
Českého poháru, takže i na tomto domácím žebříčku si olomoučané upevní přední pozice. | MP

Kordistky Dukly Olomouc vyhrály titul

Foto | Archiv

Lubomír Holčák skončil na stupni vítězů.

Foto | Archiv

pestré sbírky si tak připsal vítězství nad soupeři z Číny, či Hongkongu. Úspěch tohoto závodníka
je o to cennější, že se prosadil
jako jediný Evropan a pro Českou
výpravu získal všechny vítězné
zápasy, protože nikdo jiný se
nedokázal v těžké konkurenci
prosadit.
Celá výprava ČR pak zůstává na
kempu a připravuje se na turnaj
série Evropského poháru seniorů,
který proběhne v Praze 23. června 2012.
| MN

Prostějov • Do finále Mattoni
NBL v této sezoně dokázali
postoupit prostějovští basketbalisté. Zdecimovaný kádr Orlů
v boji o prvenství nestačil na
favorizovaný Nymburk a prohrál 0:4 na zápasy.
V úvodním kole play off Hanáci
narazili na Ostravu, která držela dlouhou vítěznou sérii.
Prostějovští basketbalisté však
naplnili roli papírového favorita
a do semifinále postoupili po
třech výhrách.
Velké drama přineslo semifinále s Děčínem, které rozhodoval až pátý zápas. Klíčový duel
Orli zvládli a po výhře 73:69
slavili postup do finále.
V něm ale nestačili na Nymburk, se kterým prohráli 0:4 na
zápasy. „Chtěli jsme finále více
zdramatizovat, ale nestačili
nám síly ani hráči, abychom
obrovskému tlaku soupeře
vzdorovali. Jsme strašně rádi
za stříbro, což byl náš cíl a nebyl
vůbec jednoduchý, protože
jsme měli nový a poměrně
mladý tým,“ hodnotil sezonu
prostějovský trenér Zbyněk
Choleva.
| DD

Rumunská tenistka
ovládla přerovský
turnaj

1. místo Dukla Olomouc, 2. místo USK Praha, 3. místo Dukla Praha

Yongin • Společně s reprezentací České republiky odletěl na Asijský pohár a následný kemp v pondělí 4. června i Lubomír Holčák,
který zde startoval ve váze do
73 kg. Pro Luboše se již jedná
o třetí start na tomto turnaji a po
loňském 5. místě přidal závodník
Železa Hranice umístění na stupních vítězů. Turnaj se konal ve
městě Yongin a sjela se zde celá
Asijská špička. Lubomír dokázal
4 x zvítězit a podlehl jen jednou
a to pozdějšímu vítězi. Do své

Prostějovští
basketbalisté
dosáhli na stříbro

Olomouc • Ve finále mistrovství České republiky 2012 v šermu kordem se dařilo olomouckým děvčatům.
Do finále M ČR se kvalifikovali
šermíři a šermířky z předešlých
turnajů Českého poháru. Vynikající připravenost potvrdily
kordistky Dukly. První příčku
vybojovala Dominika Doubová,
třetí Barbora Čapková. Do osmičlenného finále se probojovala
ještě Marcela Tominová. Dominika si tímto vítězstvím zajistila
celkově druhé místo v seriálu
M ČR.
Souběžně s tímto turnajem se
konalo Akademické mistrovství
v šermu. Akademický titul vybojovala studentka UP Olomouc
Dominika Doubová.

V soutěži družstev se do finále
probojovaly tradiční rivalky.
Družstvo USK Praha a Dukly
Olomouc. Šermířky Dukly po
velmi vyrovnaném a dramatickém zápase nakonec zvítězily
nejtěsnějším poměrem 45:44.
V posledním zápase utkání
porazila Dominika úřadující
mistryni ČR Martinu Olexovou,
když už prohrávala 43:44. Po
roční přestávce se vrací titul
opět do Olomouce. Družstvo
startovalo ve složení Daniela
Doubová, Dominika Doubová,
Barbora Čapková a Marcela Tominová.
V mužích se do osmičlenného
finále probojoval Tomáš Coufal.
Družstvo podlehlo v předkole
pětibojařům z Dukly Praha. | MP

Přerov • Druhá nasazená
Cristina-Andreea Mituová z Rumunska se stala vítězkou mezinárodního tenisového turnaje
kategorie ITF žen pod názvem
Zubr Cup 2012 v Přerově. Ve
finále porazila Češku Martinu
Kubičíkovou 6:2, 6:3.
Kuriozitou je, že obě postoupily do rozhodujícího duelu bez
boje, neboť jejich soupeřky pro
zdravotní problémy z turnaje
odstoupily. Dvacetiletá rodačka z Bukurešti neztratila během celého turnaje ani set a
zaslouženě vyhrála ITF turnaj
s dotací 15 000 USD.
Čtyřhra se stala kořistí prostějovsko-přerovské dvojice Nikola
Fraňková, Tereza Hladíková,
která v dramatickém finálovém
duelu porazila krajanky Simonu Dobrou, Lucii Kriegsmannovou ve třech setech 4:6, 7:6,
10:8.
| DK

Veslaři se prosadili na mezinárodní regatě
Olomouc • Pět medailí na mezinárodní regatě v Brně získali
mladí olomoučtí veslaři.
Za velmi větrného počasí se povedl husarský kousek Petře
Grohmannové a na skifu juniorek postoupila do finále A, kam
se dostaly pouze tři české závodnice. Dojela na šestém místě.
Druhý den si jí již tak nedařilo a
dojela ve své dělené jízdě čtvrtá.
Dorostenky startovaly na dvou
čtyřkách bez kormidelnice. Loď
Kateřina Prchalová, Helena
Fukalová, Lucie Čermáková
a Kristýna Spurná zvítězila před
lodí Drážďan a společenstvím
Olomouc + Ústí nad Labem,
kde startovaly Kateřina Hlaváčová s Nikolou Raušovou.

Mladé veslařky nezklamaly.

Na velké vlny doplatily obě dorostenecké dvojky, které se nedokázaly vypořádat s nepřízní
počasí. Z dorostenek nastoupily
jen Čermáková se Spurnou a do-

Foto | Archiv

jely na třetím místě za favorizovanou lodí Smíchova a závodnicemi Blesku Praha. Dorostenci Michal Kluka s Jakubem
Kuchařem obsadili ve velkém

finále páté místo.
Závěr závodů patřil osmám.
Dorostenci Eduard Sklenář
a Petr Kvapil usedli do osmy
s kolegy z ČVK Brno a dojeli
druzí za lodí Smíchova. V závodě startovalo 5 lodí. Dorostenky
startovaly v závodě juniorek
a spolu se dvěma závodnicemi
z Ústí nad Labem dojely druhé
za reprezentační posádkou
z Maďarska a před lodí VK
Smíchov.
Zmiňované dorostenecké posádky obou čtyřek děvčat
a dvojky chlapců se díky dosaženým výsledkům kvalifikovaly
na mezinárodní závody olympijských nadějí CEFTA.
| KL
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Václav Janík

Foto | Archiv

Faggioli znovu
ovládl Ecce Homo
Šternberk • Celá evropská
špička se sjela do Šternberka
k prestižnímu vrchařskému závodu Ecce Homo. Počtvrté za
sebou vyhrál italský pilot Simone Faggioli, který navíc v první
jízdě o téměř tři sekundy
pokořil vlastní traťový rekord,
když dosáhl času 2.45,63
minuty. Na druhém místě skončil Švýcar Steiner a třetí místo
obsadil nejlepší český jezdec
Miloš Beneš.
Neztratili se ani domácí šternberští závodníci. Václav Janík
se svou formulí Lola obsadil devátou příčku. Devatenáctiletý
Petr Trnka při premiéře na kopcích obsadil výbornou dvacátou příčku.
| MP
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