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Kampaň láká turisty
do Olomouckého kraje
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Hejtman zahájil další etapu obnovy
pietního areálu v Javoříčku
y
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Náklad 256 000 výtisků
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V areálu šternberského
hradu zazní

Verdiho Nabucco

Nátlak kraje pomohl, rychlost na silnici
z Olomouce do Vyškova se zvýší
Silničáři na rychlostní komunikaci R46 vyměňují svodidla
Vážení občané,
naše země příští rok oslaví 1150
let od příchodu slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje na
Velkou Moravu. Tuto událost,
která patří k významným mezníkům v našich dějinách, si připomeneme také v Olomouckém kraji. Vede nás k tomu jak
obecné přihlášení se k jejich
odkazu, tak i fakt, že pozdní
dějiny Velké Moravy jsou spojeny také s Olomoucí. Historici
nám připomínají, že Olomouc
se po pádu hradišť v Mikulčicích
a Starém Městě stala nositelkou
velkomoravských tradic.
Olomoucký kraj již řadu měsíců
spolupracuje s Národním památkovým ústavem, Muzeem
umění v Olomouci a svými vlastními příspěvkovými organizacemi v oblasti kultury na přípravách akcí, které nám cyrilometodějské výročí připomenou.
Stanou se jimi expozice v Arcidiecézním muzeu Olomouc
a Vlastivědném muzeu v Olomouci a ve Vědecké knihovně
v Olomouci. Některé z těchto
výstav budou později putovat
také po dalších místech naší
republiky a objeví se například
v Praze a ve Zlíně.
Pro příští letní turistickou sezónu hodláme rovněž spojit síly
s ostatními moravskými kraji
a vydat společného průvodce
po církevních památkách
a poutních místech nazvaného
Duchovní dědictví Moravy
a Slezska.
Hlavní část oslav proběhne samozřejmě na Velehradě, který
není v našem kraji, nicméně
věřím, že námi připravené akce
budou důstojným připomenutím odkazu dvou bratrů, kteří
nám kromě samotné víry
přinesli také staroslověnštinu a
první slovanské písmo.
Mgr. Radovan Rašťák
náměstek hejtmana

O veřejné dopravě
informuje nový web
Olomouc • Nové webové stránky – www.kidsok.cz – s tématikou veřejné dopravy spustil
Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK). Přinášejí
mj. mapy zón integrované
dopravy, odkazy na autobusové
a vlakové jízdní řády, informace
o cenách jízdného či seznam
linek a dopravců.
| KR
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Zástupci
mikroregionů se
setkají na Plumlově
Plumlov • Ve čtvrtek 21. června
se již počtrnácté koná tradiční
setkání představitelů mikroregionů s Olomouckým krajem.
Akce je pořádána v rámci krajského projektu „Příprava Olomouckého kraje na kohezní politiku EU 2014+“, financovaného z regionálního operačního programu. Za Olomoucký
kraj budou přítomni náměstek
hejtmana pro regionální rozvoj,
životní prostředí a zemědělství
Pavel Horák (KDU-ČSL) a náměstek hejtmana zodpovědný
za školství Pavel Sekanina
(ODS). Místem setkání bude
město Plumlov. Na akci se představí nejen spolupořadatelé
Olomoucký kraj a mikroregion
Plumlovsko, ale také Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, Povodí
Moravy nebo zámek Plumlov.
Hlavním tématem setkání je
diskuze o budoucí podobě
kohezní politiky Evropské unie
po roce 2013.
Více informací u Leony Valovičové, projektové manažerky
projektu Příprava Olomouckého
kraje na kohezní politiku EU
2014+, tel.: 585 508 236, e-mail:
l.valovicova@kr-olomoucky.cz.
| PT

S výměnou středových svodidel by měli být silničáři hotovi v polovině června.

Olomoucký kraj • Ředitelství
silnic a dálnic ČR v těchto dnech
opravuje rychlostní komunikaci
R46 na trase z Olomouce do
Vyškova. Silnice dostává nová
středová svodidla, která mají
umožnit zvýšení povolené rychlosti. Opravu inicioval hejtman
Olomouckého kraje Martin Tesařík (ČSSD). Ten loni v dopise
ministru dopravy kritizoval
rozhodnutí státu omezit na dané trase rychlost na 100 kilo-

metrů v hodině. Podle hejtmana
se vinou státu a jeho organizací
páteřní komunikace spojující východ a západ republiky proměnila v silnici okresního formátu.
Kraj si rovněž od Ředitelství
silnic a dálnic ČR opakovaně vyžádal harmonogram prací a dlouhodobě přesvědčoval všechny
zúčastněné, aby opravy začaly
v nejbližším možném termínu.
V současné době probíhá druhá
etapa výměny starých středo-

vých svodidel. Silničáři s pracemi skončí v polovině června.
Ředitelství silnic a dálnic ČR
poté bude iniciovat navýšení
povolené rychlosti, prozatím na
110 kilometrů za hodinu. „Pevně věřím, že výměna středových
svodidel skončí včas a komunikace se co nejdříve opraví,“
dodal Tesařík.
Po dokončení výměny svodidel
Ředitelství silnic a dálnic ČR
plánuje opravit povrch vozovky

Foto | TS

rychlostní komunikace. V Olomouckém kraji ho opravy
vozovky budou stát 160 milionů
korun, v kraji Jihomoravském
30 milionů korun. Poté se na
některých úsecích vrátí nejvyšší
povolená rychlost na 130 kilometrů v hodině. V části úseků to
prozatím nebude možné, a to
kvůli špatně řešeným nájezdům
na komunikaci. Také v tomto
případě bude kraj usilovat o co
nejrychlejší řešení.
| IH

Olomoucký kraj navštívila delegace z německého Würzburgu
Olomoucký kraj • Čtrnáctičlenná delegace v čele s landrátem Eberhardem Nussem navštívila Olomoucký kraj.
Hlavním tématem třídenní oficiální návštěvy z německého
partnerského regionu byla výměna zkušeností a čerpáním financí z evropských programů.
Hosté si po přijetí starostou
prohlédli centrum a historické
objekty města Šumperk. Společně s krajskými radními zasadili v Arboretu Bílá Lhota strom
přátelství a navštívili hrad Bouzov. V Olomouci je čekala pro-

Eberhard Nuss čerstvě zasazený strom zalil vínem, jímž je oblast kolem
Würzburgu vyhlášená.
Foto | MK

hlídka města, Arcidiecézního
muzea a oficiální přivítání u hejtmana včetně prezentace kraje.
Smluvní partnerství Olomouckého kraje s Landkreisem
Würzburg vzešlo ze spolupráce
jednotlivých škol, spolků a obcí
na Šumpersku. Navazováním
nových kontaktů se rozšiřuje do
oblastí kultury, sportu a cestovního ruchu. V červnu letošního roku získají ve Würzburgu
zástupci krajských příspěvkových organizací zkušenosti s péčí o seniory.
| TS

Domov Na zámečku
bude mít novou
střechu, zázemí
se dočkají také
zaměstnanci
Rokytnice • Olomoucký kraj
začne letos v červnu se stavebními úpravami půdních prostor
Domova Na zámečku v Rokytnici na Přerovsku. Domov
poskytuje sociální služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením. Za 12,4 milionu korun z krajského rozpočtu získá
nové zázemí pro své zaměstnance. Ti ho budou pravděpodobně využívat již koncem listopadu letošního roku.
„Chceme zde vybudovat nové
sociální zařízení, šatny nebo
úklidovou komoru. Dále postavíme nový výtah a upravíme
schodiště. Součástí stavby bude
i sanace krovu a stropní
konstrukce," uvedl hejtman
Martin Tesařík (ČSSD).
Nová půdní vestavba bude sloužit zhruba 120 zaměstnancům
domova. V dalších letech pro ně
kraj plánuje zařídit například
kanceláře nebo počítačovou
místnost. Podkrovní prostory by
mohly v budoucnu sloužit i jako
společenská místnost, výtvarné
dílny či místnosti pro muzikoterapii.
| KP
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A K T UA L I T Y
Kraj zaplatí půl
miliardy za projekty
financované
z evropských fondů
Olomoucký kraj • Olomoucký kraj letos použije 500 milionů korun z úvěru Evropské
investiční banky na 19 projektů
určených pro financování z evropských fondů. Kraj peníze
použije na dofinancování projektů, na které buď žádá dotaci
z Regionálního operačního
programu Střední Morava, či již
dotaci získal a projekty realizuje.
„Letos chceme peníze z Evropské investiční banky použít
mimo jiné na spolufinancování
modernizace silnice druhé třídy
II/444 z Uničova do Šternberka
v délce zhruba 15 kilometrů za
160 milionů korun. Chceme
získat dotaci z regionálního
operačního programu také na
olomouckou okružní křižovatku ulic Dobrovského a Na Střelnici," uvedl hejtman kraje
Martin Tesařík (ČSSD).
Financování projektů z evropských dotací se týká také
modernizací interních a operačních oborů v přerovské
nemocnici, rekonstrukce Domova seniorů ve Chválkovicích
a Jeseníku nebo rozvoje služeb
eGovernmentu v našem kraji.
| TT

Kraj ocení žáky
a studenty za
mimořádné výsledky
Olomouc • Olomoucký kraj
i letos vyhlásí talenty Olomouckého kraje. Ocení tak žáky
a studenty, kteří dosáhli mimořádných výsledků v krajských,
ústředních a mezinárodních
kolech soutěží a přehlídek.
Nominace je možné zasílat od
15. května do poloviny září
letošního roku. Vítězové obdrží
od kraje finanční podporu až
do výše 5 tisíc korun.
„Soutěž Talent Olomouckého
kraje považuji za jednu z forem,
jak podpořit nadanou mládež
v našem regionu. Proto na ocenění a organizaci celé akce Olomoucký kraj letos přispěje ze
svého rozpočtu 400 tisíci korunami,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Sekanina (ODS).
V soutěži rozhoduje umístění
žáků druhých stupňů základních škol a středních škol například v matematických, fyzikálních, chemických a biologických olympiádách a soutěžích
v cizích jazycích.
| IH

Kampaň láká turisty do Olomouckého kraje

VE ZKRATCE

VOLEJTE

150
NEBEZPEČÍ
PROMĚNLIVOSTI POČASÍ

Hrady patří tradičně mezi turisticky vyhledávaná místa.

Olomoucký kraj • Koncem
dubna odstartovala kampaň,
která má do našeho regionu
přilákat turisty. „Tématem letošního roku je poznávací turismus a hlavní slogany zní Olomoucký kraj – vaše pohádková
dovolená, v případě zahraniční
propagace Olomoucký kraj – nejlepší dovolená v Česku,“ uvedl
Ivan Marek z reklamní agentury, jež kampaň pro kraj zajišťuje.
Domácím i zahraničním turistům přibližuje lákadla Jeseníků

a Střední Moravy nejen prostřednictvím inzerce v novinách,
na internetu, v televizi a rádiu,
ale také formou putovní Tour
Areny. Ta zavítá do sedmi českých měst, na Slovensko a do
Polska. Součástí propagace jsou
tištěné mapy, letáky a akční
novinky včetně ochutnávky tvarůžků a soutěží. Kampaň zájemcům představí zajímavá místa
regionu jako jsou hrady, zámky
a jeskyně, dále jmenujme alespoň expozici čarodějnických

Ilustrační foto

procesů v Jeseníku, Expozici
času ve Šternberku, areál Kociánov v Loučné nad Desnou či
Rychlebské stezky. V metropoli
Hané pak zve do arcibiskupského paláce, vlastivědného muzea,
parkánové zahrady a na prohlídky města na čtyřkolkách.
„V červnu se otevře v zoo pavilon levhartů a safari, v Lipníku
nad Bečvou je přístupná druhá
nejstarší synagoga u nás a za
návštěvu stojí také zrekonstruovaná zahrada Klášterního Hra-

diska v Olomouci,“ doplnila
Hedvika Dostálová z oddělení
cestovního ruchu Olomouckého
kraje. Loni navštívilo náš kraj
o dvě procenta turistů více než v
roce 2010 a o tři procenta stoupl
i počet turistů, kteří v kraji nocovali. V turistické sekci krajského
webu byla proto uvedena nová
služba nabízející možnost vyhledat v regionu ubytování podle
konkrétních představ návštěvníků. Novinkou je také spuštění rezervačního systému.
| DD

Jarní měsíce přináší proměnlivost počasí, střídání přívalových
srážek s horkým počasím, kdy
několik dní nezaprší. Oba
extrémní klimatické jevy přináší
nebezpečí – lokální záplavy nebo
extrémní sucho. Abyste se na
tyto jevy dokázali připravit, dodržujte tato základní pravidla:
Přívalové srážky
• zabezpečte své obydlí proti velké vodě (utěsněte nízko položené dveře, okna a odpadní
potrubí, nábytek přesuňte do
vyšších pater),
• zbytečně neriskujte, nevstupujte do míst, která jsou zatopená,
nechoďte do blízkosti rozbouřených toků,
• včas se přesuňte na místo,
které nebude zatopené vodou,
• buďte připraveni na evakuaci,
Extrémní sucho
• dodržujte zásady požární
ochrany (nerozdělávejte oheň
v blízkosti lesa, neodcházejte
od neuhašeného ohniště, nerozdělávejte oheň za velkého
větru apod.),
• nekuřte v lesích a v blízkosti
vznětlivých materiálů,
• pokud se vám situace vymkne
kontrole, volejte 150 nebo 112.
| HZS Olomouckého kraje

Starostové se zajímali o odpady

Olomoucký kraj
poskytne školní autobus
krajanům v Srbsku

Martin Tesařík a primátor města Ganja Elmar Valiyev

Členové Rady Olomouckého kraje v čele s hejtmanem Martinem
Foto | TS
Tesaříkem navštívili Lipensko.

Lipník nad Bečvou • Odpadové hospodářství se stalo jedním
z hlavních témat setkání starostů obcí na Lipensku s vedením
Olomouckého kraje. Starostové
se zajímali o budoucnost
nakládání s komunálním odpadem, který produkují občané.
Většina obcí využívá skládky
komunálního odpadu, případně
brněnské spalovny. V budoucnu
se očekává, že skládky se zaplní
a nové nebude možné budovat.
Spalovna v Brně bude mít ome-

zenou kapacitu a nebude schopna zlikvidovat veškerý odpad.
„Poplatky za ukládání odpadů
na skládky se v budoucnu zvýší.
To povede k omezení či zastavení tohoto způsobu likvidace
odpadů,“ řekl náměstek hejtmana Pavel Horák (KDU-ČSL).
Hejtmanství nyní pracuje na
odborné studii, která naznačí
možnosti budoucího nakládání
s komunálním odpadem. Kraj
na věci spolupracuje se všemi většími městy na svém území. | KR

Foto | TS

Olomoucký kraj bude spolupracovat
s regionem v Ázerbájdžánu
Olomoucký kraj • Olomoucký
kraj a ázerbájdžánský region
Ganja uzavřely memorandum
o spolupráci. Dokument podepsal hejtman Olomouckého kraje
Martin Tesařík (ČSSD) společně
s primátorem města Ganja Elmarem Valiyevem.
„Ganja je starobylé město se
spoustou památek, proto věřím,
že máme mnoho společného,“
konstatoval primátor Valiyev, který během dne absolvoval prohlídku Olomouce. Podle hejtmana
Martin Tesaříka chtějí regiony spo-

lupracovat v oblasti turistiky, obchodu, kultury a vzdělávání.
Podpisu memoranda přihlížel také velvyslanec Ázerbájdžánu
v České republice Tahir Taghizade. „Naše země stojí o rozvoj
těchto kontaktů. Na partnerství
regionu Ganja s Olomouckým
krajem by v budoucnu měly navázat vztahy dalších partnerů,“
uvedl Taghizade.
Region Ganja leží v západní části
země a jeho hlavní město Ganja
je druhé největší město Ázerbájdžánu.
| KR

ROZHOVOR MĚSÍCE | MARTIN TESAŘÍK, hejtman Olomouckého kraje

Olomouc • Olomoucký kraj
v rámci partnerské spolupráce se
srbskou Autonomní oblastí
Vojvodina zajistí dětem českých
krajanů autobus, který je bude
dovážet z odlehlejších vesnic do
školy. Dar navrhli krajští zástupci
po návštěvě delegace z Olomouckého kraje ve Vojvodině v roce
2011, kde náměstek hejtmana
Pavel Horák (KDU-ČSL) nabídl
podporu předsedovi zastupitelstva města Bela Crkva Šimanu
Irovičovi – příslušníkovi tamní
české menšiny. Šiman Irovič následně informoval kraj o potřebě
školního autobusu.
Možnost poskytnout autobus
projednal kraj se společností
Veolia Transport Morava. Její ředitel nabídl pro tento účel meziměstský autobus vyrobený v roce
2004 se 45 místy k sezení a 30
k stání. Autobus bude kraj stát
200 tisíc korun, což je asi čtvrtina jeho tržní ceny.
| KR

Centrum pro slabozraké bude největší dokončenou investicí v tomto volebním období

Olomoucký kraj od loňského
roku buduje nové vzdělávací
centrum pro slabozraké. Areál
vyrůstá v olomoucké čtvrti Hejčín, kam se po jeho dokončení
přestěhuje základní škola pro
slabozraké z Litovle. O podrobnosti jsme požádali hejtmana
Martina Tesaříka, který vybudování centra inicioval.
Pane hejtmane, o stavbě
nového centra pro slabozraké
se hovoří od roku 2004, ale

stavba začala až loni. Co bylo
impulsem pro její zahájení?
Především se stále zhoršovaly
podmínky pro setrvání školy v
původních prostorách v Litovli.
Hygiena nás upozorňovala, že
bude třeba situaci co nejrychleji
vyřešit. Protože jsme zřizovatelem této školy, projektem nového centra jsme se opakovaně
zabývali a hledali takovou variantu, která vyřeší situaci školy
a zároveň bude finančně akceptovatelná. I tak bude centrum
největší investicí kraje, kterou
v našem volebním období dokončíme, nicméně už bylo skutečně nutné najít odvahu a hlavně peníze a stavbu zahájit.
Jaké jsou tedy celkové
náklady na tuto stavbu a jak

je Olomoucký kraj uhradí?
Vzdělávací centrum pro slabozraké si vyžádá celkové náklady
ve výši 254 miliónů korun. Olomoucký kraj k jeho financování
využívá výhodného úvěru od Evropské investiční banky. Areál
umožňuje i další rozvoj, takže
pokud by naši následovníci
usoudili, že je třeba jej rozšířit,
případně činnost centra doplnit
o další aktivity, budou k tomu
mít prostor. Terén v místě stavby to umožňuje.
Co konkrétně v areálu vyrůstá
a jak daleko již výstavba
pokročila?
Všechny budovy v areálu již stojí
a v zásadě lze říct, že v současné
době probíhají dokončovací práce. Areál počítá se školou s řa-

dou specializovaných učeben,
výdejnou stravy, ubytovnou a tělocvičnou. Úplnou novinkou
pak bude mateřská škola pro
zrakově postižené. Ta v Litovli
nebyla, nicméně odborná veřejnost po ní volala. Po zveřejnění,
že součástí tohoto projektu bude i specializovaná mateřská
škola, se nám již přihlásila řada
rodičů, kteří mají zájem do této
školy umístit své dítě. Byl to tedy jednoznačně krok správným
směrem.
Celý projekt i průběh stavby
samozřejmě průběžně konzultujeme s vedením litovelské školy,
aby byly podmínky pro žáky co
nejlepší.
Co bude na venkovních
plochách?

Při své nedávné návštěvě na
staveništi jsem mohl sledovat,
jak vedle budovy vyrůstá specializovaná cvičná plocha. Na ní se
klienti centra budou učit pohybovat městským terénem. Například pro ně bude připravena
tramvajová zastávka včetně několika metrů opravdových kolejí, takže se budou moci naučit,
jak se v tomto prostředí pohybovat. Tuto plochu využijí i lidé,
kteří již do školy nechodí, ale
z důvodu zrakového postižení
v pozdějším věku se musejí
naučit se svým handicapem žít
plnohodnotný život. Celkově by
areál neměl sloužit jen žákům
školy, ale všem občanům se
zrakovým postižením. Přispěje
k tomu i lokalita s dobrou do-

pravní dostupností v sousedství
Gymnázia Hejčín.
Budou mít i běžní občané
možnost se do moderního
areálu podívat?
Určitě ano, chceme jim školu
představit na dni otevřených
dveří, který uspořádáme zároveň se zahájením nadcházejícího školního roku. V pondělí
3. září se tedy škola poprvé
otevře nejen samotným žákům
a jejich rodičům, ale také všem
zájemcům, kteří se budou chtít
na nové zařízení podívat. Tímto
bych zároveň veřejnost rád na
otevření pozval s tím, že podrobnosti zveřejníme v srpnovém vydání měsíčníku Olomoucký kraj
a na našich webových stránkách.
| IH
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Kraj přijímá
nominace do ankety
7 divů

Olomoucký kraj
vystavoval
na mezinárodním
veletrhu Urbis

Olomouc • Až do konce května
je možné nominovat zajímavosti
z našeho regionu do druhého
ročníku ankety 7 divů Olomouckého kraje. Kraj z nominovaných vybere 21 nejzajímavějších adeptů na titul Div Olomouckého kraje. O pořadí v anketě pak v létě rozhodnou
hlasováním na internetu opět
občané. „Chceme touto formou
propagovat populární i méně
známá místa našeho kraje
a přispět k rozvoji cestovního
ruchu,“ uvedl hejtman Martin
Tesařík (ČSSD).
Organizátoři ankety přijímají nominace elektronicky na e-mailu
tiskove.oddeleni@kr-olomoucky.cz, případně klasicky
na adrese Olomoucký kraj,
tiskové oddělení, Jeremenkova
40a, 779 11 Olomouc.
| KR

Hejtman Martin Tesařík zahájil další etapu
obnovy pietního areálu v Javoříčku

Základní registry
Olomouc • Základní registry
jsou místem, kde jsou bezpečně
uložena referenční data o osobách, obyvatelích, adresách
a právech a povinnostech orgán ů v e ř e j n é m o c i
(www.seznamovm.cz).
Takto navržený systém zajistí
jejich aktuálnost a bezpečné
sdílení mezi úřady. Přínosem
pro občany bude zkrácení času
při styku s veřejnou správou,
lepší zabezpečení osobních údajů, rozšíření služeb veřejné správy, zvýšení komfortu a kvality.
Projekt realizuje Ministerstvo
vnitra (MV), které je rovněž
správcem registru obyvatel
(ROB) a registru práv a povinností (RPP). Správcem registru
osob je Český statistický úřad
(ČSÚ) a správcem registru
územní identifikace a nemovitostí (RÚIAN) je Český úřad
zeměměřický a katastrální
(ČÚZK).
Nyní probíhá kontrola dat v jednotlivých registrech a dokončování celého prostředí. Jednotícím prvkem a místem, kde jsou
k dispozici všechny aktuální
informace, je portál správy základních registrů www.szrcr.cz.
Zde naleznete mj. i materiál,
který nechaly zpracovat kraje
České republiky společně s MV.
Jmenuje se „Dopady spuštění
základních registrů na subjekty
územní samosprávy“ a poskytuje informace cílené na úroveň
kraje, obce s rozšířenou působností, ostatní obce a příspěvkové organizace. Na uvedeném
portále je rovněž aktuální
přehled připravovaných akcí.
Nejbližší z nich, přímo v Olomouci, je konference pořádaná
MV dne 13. června.
| LK

Foto | Archiv

Filip Žáček (zleva), Miloslav Vlček, Martin Tesařík a František Lakomý při poklepu základního kamene hrobodomů.

Javoříčko • U příležitosti pietní
vzpomínky k 67. výročí od vypálení obce Javoříčko nacisty zahájil hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík (ČSSD) další
etapu obnovy pietního areálu.
Poklepem základního kamene

takzvaných hrobodomů (odhalené základy původních stavení
v obci) tak společně s Miloslavem Vlčkem a starostou obce Luká Františkem Lakomým spustili
práce na úpravách, které spočívají v částečném vyznačení zá-

kladů původních domů, dobudování komunikace v místech původní cesty a osazení historických patníků. „Je plánováno
také doplnění pietního území
o informační tabule a vytvoření
multimediální naučné stezky

přibližující osud Javoříčka,“ doplnil Filip Žáček, předseda občanského sdružení Iniciativa pro
podporu vypálených obcí. Olomoucký kraj přispěl na tyto
úpravy částkou ve výši 1 milión
korun.
„Neznám lepší způsob, jak uctít
památku zdejších obětí a všech
obětí válek, než odkrýt osud
Javoříčka jako mementa doby
i pro příští generace," uvedl ve
svém projevu na pietní vzpomínce hejtman Tesařík.
Letošního vzpomínkového setkání se zúčastnily desítky lidí
z regionu i širšího okolí. Nechyběli ani starostové sdružení
v Iniciativě pro podporu vypálených obcí.
Obec Javoříčko byla vypálena
na samém sklonku 2. světové
války dne 5. května 1945, kdy
do ní vpadli příslušníci SS z nedalekého Bouzova. V Praze již
v těchto dnech propukalo
povstání a válka v Evropě se
chýlila ke konci. Navzdory tomu
však nacisté osudného dne v Javoříčku zapálili domy a zavraždili 38 mužů.
| FI

Kraj a město společně postaví
nový rondel v Dobrovského ulici

O Noci kostelů se
otevře 180 chrámů

Ilustrační foto

Okružní křižovatka bude spojovat ulice Dobrovského, Na Střelnici,
Studentskou a Zámečnickou.
Foto | TS
chom měli znát jméno firmy, kteOlomouc • Olomoucký kraj
rá rondel postaví. Stavební práce
a město Olomouc letos postaví
zahájíme v červnu. Řidiči novou
novou okružní křižovatku v ulici
okružní křižovatkou projedou
Dobrovského v Olomouci. Krajští
nejpozději do října letošního roradní se dohodli s městem, že
ku,“ uvedl hejtman kraje Martin
stavbu nové křižovatky spojí
Tesařík (ČSSD).
s plánovanou rekonstrukcí kanaOkružní křižovatka bude spojovat
lizace a vodovodu v ulici Stuulice Dobrovského, Na Střelnici,
dentská. Obě investice si vyžáStudentskou a Zámečnickou.
dají zhruba 60 980 000 korun.
Město Olomouc na rondel přispěOlomoucký kraj za rondel zaplatí
je 4,5 miliony korun. Finančně se
cca 40 350 000 korun. Ještě
bude spolupodílet na úpravě
v květnu zažádá na stavbu o dovegetace, chodníků, veřejného ostaci z Regionálního operačního
větlení a cyklistické stezky. Stavba
programu regionu soudržnosti
křižovatky bude v režii kraje. ReStřední Morava.
konstrukce vodovodu a kanaliza„V současné době probíhá výběce v ulici Studentská je projektem
rové řízení na zhotovitele nové
města Olomouce.
| KR
okružní křižovatky. V květnu by-

Letošní Mezi námi je akcí pro všechny
Olomouc • Od 7. do 9. června
bude olomoucké Výstaviště Flora patřit akci Mezi námi nově bez
tradičního podtitulu Dny zdravotně postižených. Ne že by se
z obsahu vytratil, neboť se neobejde bez oblíbené handicapiády a doprovodného programu.
Pořadatelé ji však chtějí rozšířit
a proměnit v akci pro všechny,
zaměřenou na zdravý životní styl,
sport, pohyb, relaxaci, lázeňství
a wellness. Na své si na Floře
přijdou i aktivní senioři.
Výstava se bude tentokrát konat
v pavilonech G a H. První bude
patřit přehlídce pomůcek, potřeb
a služeb pro handicapované,
stánkům s nabídkou produktů
nezbytných pro zdravý životní

styl a také prodejní výstavce
výrobků šikovných rukou zdravotně postižených – z keramiky,
dřeva, skla, proutí, textilu.
Pavilon H se během výstavy promění v jakési centrum pohybu
a zábavy s workshopy a tvůrčími
dílnami, pódiovými vystoupeními, nabídkou relaxačních a sportovních aktivit pro všechny věkové kategorie, stolními a deskovými hrami. Atrakce pro děti nebudou chybět ani na volné ploše
před pavilony a chvíle oddechu si
budou moci návštěvníci vychutnávat v bezbariérové kavárně Betreka. Vstup na výstavu je zdarma,
brány výstaviště budou otevřeny
denně od 9 do 18 hodin, poslední
den výstavy do 16 hodin.
| ZS

Fotbaloví fanoušci zamíří do Polska, cestu mohou využít i k poznání zdejších krás
Olomouc • Příznivci české fotbalové reprezentace, kteří pojedou v červnu na evropský šampionát do polské Wroclawi, se
mohou těšit na zbrusu nový stadion či velkoplošné obrazovky
v centru města. Na setkání s náměstkem Olomouckého kraje
Ivanem Kosatíkem (ODS) to potvrdil maršálek Dolnoslezského
vojvodství Rafał Jurkowlaniec.
„První tři zápasy ve skupině
hrají čeští reprezentanti v blízké
Wroclavi, což je dobrou zprávou
pro všechny fanoušky. Ti se mohou zúčastnit nejen sportovního klání, ale také využít široké

Brno • Olomoucký kraj se společně s deseti dalšími kraji zúčastnil koncem dubna mezinárodního veletrhu investičních
příležitostí, podnikání a rozvoje
v regionech Urbis Invest, který
se konal společně s veletrhy
Urbis Technologie, Envi Brno
na výstavišti v Brně. Návštěvníci
měli jedinečnou možnost se
tak blíže seznámit nejen se zajímavým multifunkčním projektem Šantovka, všemi dalšími
developerskými projekty plánovanými v krajském městě,
ale i s investičními záměry v celém regionu a aktuální nabídkou brownfieldů. Olomoucký
kraj pro tento veletrh připravil
ucelenou prezentaci certifikovaných výrobků od téměř 70
místních výrobců a zemědělců,
kteří získali označení Haná regionální produkt Jeseníky originální produkt, nebo nejnověji
Moravská brána regionální
produkt.
Olomoucký kraj dokázal návštěvníky zaujmout velkoplošnými vizualizacemi nejnovějších developerských projektů
a modelem plánované kancelářské budovy Nová Envelopa.
Pozornost vzbudily také videoprojekce na šesti digitálních
fotorámečcích představujících
jednak certifikované regionální
výrobky, jednak spoluvystavující města Litovel, Olomouc,
Přerov a Zábřeh.
| ŠP

Zleva: Maršálek Dolnoslezského vojvodství Rafał Jurkowlaniec
Foto | Archiv
a náměstek hejtmana Ivan Kosatík.

turistické nabídky tohoto regionu,“ uvedl náměstek Kosatík. Stadion ve Wroclawi, na
kterém sehraje český národní
tým své zápasy v základní skupině šampionátu, má kapacitu
pro bezmála 43 tisíc lidí. Pro
fanoušky, na které se nedostaly
vstupenky na stadion, bude
připravena speciální zóna na náměstí v centru Wroclawi, která
pojme 30 tisíc lidí a bude vybavena čtyřmi velkoplošnými obrazovkami. Pro turisty, kteří
pojedou na šampionát automobily, bude na okraji Wroclawi
připraveno velké odstavné par-

koviště, z něhož pojedou do
centra speciální autobusy.
Z Česka budou na zápasy naší
reprezentace vypraveny také
speciální vlaky. Fanoušci mohou využít cestování do Polska
i k návštěvě řady unikátních
míst, například národního muzea, muzea papírenství, nejstaršího hřbitova koní či některého
z hradů a zámků. Mistrovství
Evropy ve fotbale se bude v letošním roce konat v Polsku a na
Ukrajině v období od 8. června
do 1. července. Více informací
na webu www.e2012.eu, který je
také v češtině.
| DD

Olomouc • Již potřetí proběhne v Olomouckém kraji Noc
kostelů. Smyslem akce je
otevřít kostel netradičním způsobem pro širokou veřejnost.
Uskuteční se v pátek 1. června,
přihlášeno je téměř 180 kostelů, kaplí a modliteben. Farnosti budou v pátek 1. června
od 18.00 hod. do 24.00 hod.
nabízet aktivity pro všechny
věkové kategorie návštěvníků
od hry na varhany, koncertů,
přednášek, hudebních a divadelních vystoupení po osobní
setkání s knězem či návštěvy
jinak nepřístupných prostor
a prohlídky ztemnělého kostela
s baterkami. Některé kostely
připravily i odpolední programy
pro rodiny s dětmi.
V 17.50 hod. se rozezní zvony ve
všech přihlášených kostelech.
Slavnostní zahájení se uskuteční v kostele Československé
církve husitské v ulici U Husova
sboru. Program bude k dispozici v INFOcentrech a kostel e c h .
V í c e
n a
www.nockostelu.cz
| LN

Hejtmanství podpoří
zahraniční spolupráci
Olomouc • Částku 300 tisíc
korun vyčlenil pro letošní rok
Olomoucký kraj na podporu
zahraničních vztahů. Vyhoví
16 z 23 doručených žádostí
o dotaci, přičemž maximální
výše příspěvku jednomu žadateli je 30 tisíc korun. Výběr provádí komise pro vnější vztahy,
na jejíž doporučení se podpora
vztahuje pouze na mezinárodní aktivity s partnerskými regiony Olomouckého kraje.
| TO
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Ředitel
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
vyhlašuje výběrové řízení

Koupíme byt 3+1 nebo 3+kk
v Olomouci nebo blízkém okolí

rychlé jednání

tel.: 774 739 539

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

sloupky

od 73 Kč/ks

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

na místo:
místo výkonu práce:

provozní náměstek Správy silnic Olomouckého kraje
Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Požadavky:
• dosažené vzdělání + praxe v silničním
hospodářství nebo v příbuzném oboru
(např. stavebnictví)
VŠ + min. 5 roků praxe
• obor školního vzdělání
Technické zaměření (obor dopravních staveb výhodou)
• další požadované dovednosti
– orientace v dopravním stavitelství
– orientace ve stavební mechanizaci a automobilové technice
– organizační a koordinační schopnosti
– samostatnost, způsobilost, důslednost
– výborná analytická a komunikační dovednost
– časová flexibilita
– znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, Outlook)
– ŘP skupiny B
Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, sekretariát ředitele, Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc
eventuálně předejte osobně na uvedené adrese nejpozději do 4. června 2012.
kontaktní osoba: Ivana Londinová, telefon: 585 170 311
Platové podmínky se řídí nařízením vlády 564/2006 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě v platném znění, platová třída 12.
1. července 2012
Termín nástupu:
Předpoklady:
– fyzická osoba, která je státním občanem České republiky dosáhla věku 18 let, je
způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk
– bezúhonnost
Přihláška bude obsahovat: – motivační dopis
– profesní životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa
– ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
– originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být
zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.
Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

vedoucí oddělení silničního hospodářství na odboru dopravy a silničního
hospodářství
Bližší informace jsou uvedeny na úřední desce Olomouckého kraje a na webových stránkách
www.kr-olomoucky.cz, na úřadech práce v Olomouckém kraji a detašovaných pracovištích Olomouckého
kraje v Šumperku a Jeseníku.

Hledáme dům na venkově
se zahradou
Stav nerozhoduje! Platby u advokáta!

tel.: 774 414 525
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Pobyt dětí u chorvatského moře
Pojeďte s námi do Chorvatska do oblasti Makarské riviéry, letoviska Drvenik!
DDM Vila Doris a ZpDVPP Šumperk ve spolupráci s Cestovní kanceláří LERA Šumperk
pořádá pro děti s rodiči či prarodiči tábor u moře
lášek
Uzávěrka přih 012
2
na
rv
do 15. če

Kdy? 21.–30.srpna 2012
Cena? Pro všechny jednotná 6.800,- Kč

Co je v ceně? Ubytování v domácím soukromém penzionu • Doprava autobusem tam i zpět
• Polopenze: snídaně (kontinentální) a večeře (výběr ze dvou jídel – polévka, hlavní jídlo, salát) • Pitný režim po celý den
• PROGRAM vedený pedagogem z DDM Vila Doris – soutěže ve vodě i na souši, výtvarné dílničky a večerní hrátky • Pojištění

Kam? Drvenik u Makarské riviéry, oblázková pláž cca 30 m od penziónu
Možnost přikoupení výletů po okolí od 300,- – 600,- Kč za osobu a výlet:
1. Bačinská jezera 2. Mostar – Kravice – vodopády 3. Dubrovník – historické jádro 4. Makarská – večerní prohlídka města
5. výlety do hor s průvodcem 6. LODNÍ VÝLETY • ostrov Hvar • poloostrov Pelješac • ostrov Korčula • plavba kolem pobřeží
Kontakty a přihlášky:
CK LERA, Jesenická 11, 787 01 Šumperk, kontakty: Lenka Sulasová , tel: 583 214 164 nebo 606 475 575, ca.lera@tiscali.cz
DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk , 17. listopadu 2, Šumperk
kontakty: Mgr. Jaroslav Ondráček, tel: 583 214212 nebo 602 766411, ondrácek@doris.cz
přihlášky: http://tabory.doris.cz/
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Expozice
zprostředkuje
svět hmyzu
Zábřeh • Do světa hmyzu zavede návštěvníky Muzea Zábřeh stejnojmenná výstava.
Představuje hmyz zdejšího
regionu na fotografiích amatérů i profesionálů. Její součástí
jsou informační panely o škodlivosti či prospěšnosti jednotlivých skupin hmyzu a o jednom
z nejslavnějších entomologů,
rodákovi z Mohelnice, Edmundu Reitterovi. Expozice potrvá
do 2. června.
| MM

Revival festival
zve do Mořic
Mořice • Revivalový festival
oblíbených metalových, popových či rockových kapel proběhne 8. a 9. června v Mořicích. Vstupenky za 200 Kč na
oba dny lze zakoupit na obecních úřadech mikroregionu
Němčicko a v hudebninách Tyl
Prostějov. Na místě pak stojí
lístek 250 Kč, na jednotlivé dny
150 Kč.
| DD

V Sudkově proběhne
splutí Desné
na atraktivních
plavidlech
Sudkov • Splutí Desné na
atraktivních plavidlech proběhne v sobotu 23. června v Sudkově na Malé Straně. Posádky
nemotorových plavidel mohou
tvořit jednotlivci či skupiny nadšenců, členové zájmových spolků nebo firemní týmy ze Sudkova a širokého okolí. Zájemce
čeká trasa 1 km dlouhá s jedním splavem a dvěma mosty.
Přibližně v polovině cesty je
zastávka na občerstvení a splnění zatím tajného úkolu.
Přihlásit se lze osobně u členů
SDH Sudkov nebo e-mailem na
hasicisudkov@seznam.cz, a to
do neděle 17. června. Více
informací včetně přihlášek na
http://splutidesne.ic.cz | DD

Časy se mění,
chuť zůstává
Přerov • Příznivce sladovnictví a milovníky pěnivého moku,
jistě potěší výstava Časy se
mění, chuť zůstává. K vidění je
na přerovském zámku až do
poloviny října, a to u příležitosti
140. výročí přerovského pivovaru Zubr.
Návštěvníci se mohou prostřednictvím dioramatických instalací seznámit se životem na
pivovarském dvoře, zúčastnit
se transportu piva do hostince
či zasednout za stůl v pohostinství podobném tomu, jaké
vlastnil legendární hostinský
Palivec. Doprovodný film zájemce poučí o tom, co vše je
třeba udělat, než host pozvedne půllitr oroseného moku,
a velké množství dobových fotografií zase připomene, jaké
to bylo v pivovaru za starých
časů. K výstavě vydalo Muzeum Komenského tištěného
průvodce.
| MA

VE ZKRATCE

V areálu šternberského hradu
se rozezní Verdiho Nabucco
Šternberk • Uvedením Bizetovy
opery Carmen v areálu státního
hradu Šternberk se s loňskou
sezonou rozloučilo Moravské divadlo Olomouc. A stejně atraktivní rozlučku chystá na závěr
aktuální sezony. Místo zůstává
stejné, jen krásnou cikánku tentokrát na jevišti nahradí biblický
král. Ve čtvrtek 21. června uvede
režisér Michael Tarant pod širým
nebem svou inscenaci opery
Giuseppe Verdiho Nabucco.
Nabucco je dramatická opera
o čtyřech dějstvích. Její děj je
odvozený z biblického příběhu
o zajetí Židů. Odehrává se v Babylonu a v Jeruzalémě zhruba v
6. století před naším letopočtem.
V Moravském divadle Olomouc
měla inscenace Michaela Taranta
premiéru na konci roku 2004
a udržela se na repertoáru až do
letošního března.
Po derniéře na domácím jevišti
nyní Nabucco znovu ožije v krásném prostředí šternberského
hradu. Režisér Tarant se tak po
roce vrátí na místo, kde s úspěchem uvedl svou inscenaci Carmen. „Představení pod širým
nebem nabízí jiný typ diváckého
zážitku a doufám, že Nabucco
v kulisách hradu bude pro publikum atraktivní podívanou,“

Olomouc • Literární Haná je
název I. ročníku amatérské soutěže, kterou vyhlásila Knihovna
města Olomouce. Dosud nepublikovanou prózu (do 5 stran A4
textu) nebo poezii (3 až 5 básní)
mohou zájemci od 18 let posílat
v elektronické podobě do
31 . s r p n a n a a d r e s u
literarnihana@knihkm.cz.
Příspěvek se musí vztahovat
k Hané. Vítěze čeká finanční
odměna, zajímavé práce budou
uvedeny v Českém rozhlase Olomouc a na stránkách regionálních deníků. Součástí příspěvku
musí být písemný souhlas se
zařazením osobních údajů do
databáze soutěže (jméno, příjmení, rok narození a adresa).
| DD

Moravské diovadlo Olomouc se rozloučí se sezónou operou Nabucco.

Foto | Archiv

kálem Noc na Karlštejně,“ upozornil Podstata. Vstupenky v cenovém rozmezí od 190 do 390
korun jsou v prodeji od 16. dubna, zakoupit je lze v pokladně
MDO, v ČD centru na hlavním
nádraží, v městských informačních centrech v Olomouci, Šternberku a Uničově. „Slevu na vstupenky mohou uplatnit abonenti
Moravského divadla Olomouc

a nově také členové Klubu příznivců Moravského divadla Olomouc,“ upozornila za pořádající
agenturu ARKS plus Alena
Šmerdová. Pořadatelé navíc nabízejí VIP GOLD vstupenky za
790 korun, v ceně je zahrnuta
rezervace místa ve VIP sektoru,
občerstvení a prohlídka hradu.

uvedl režisér Tarant. Ředitel Moravského divadla Olomouc Josef
Podstata počítá s open-air projekty i do budoucna. „Ukazuje se, že
naše inscenace mají potenciál být
uváděné mimo domovskou scénu
a přenos do otevřeného prostoru
jim svědčí. Předběžně plánujeme
turné po hradech a zámcích,
snad se nám to podaří s novým
titulem pro příští sezonu, muzi-

Muzeum láká na četnickou výstavu,
zločiny a tresty
Olomouc • Vlastivědné muzeum v Olomouci zve návštěvníky na další dvě výstavy, první je
nazvaná Četnické humoresky,
druhá O moravských zločinech
a trestech. „Četnické humoresky
připomenou nejen úspěšný seriál
z tvorby České televize, ale také
četnictvo, které bylo v době první
Československé republiky důležitou složkou udržující veřejný pořádek,“ vysvětlila mluvčí muzea
Renáta Fifková. K vidění jsou
podle ní čtyři desítky kusů četnických uniforem a dámských
kostýmů s řadou módních doplňků z 30. let minulého století.
„Zájemci zde najdou elegantní
róby, které v seriálu nosila například herečka Libuše Šafránková,
Veronika Freimannová či Zlata
Adamovská,“ potvrdila Renáta
Fifková. Součástí expozice je
také vybavení tehdejší četnické
stanice, továrníkova sídla, dobového obchodu či kadeřnictví.
Návštěvníci se navíc mohou vžít
do role policejních asistentů
a zkusit rozluštit detektivní pří-

Amatéři se mohou
zúčastnit literární
soutěže

Foto | DD

K vidění jsou nejen slušivé kostýmy
pro dámy.

běh. Expozice je otevřena do
14. června.
Výstava O moravských zločinech a trestech je věnována historii policie a četnictva i nejznámějším moravským kriminálním případům. K vidění jsou
stovky exponátů od uniforem,
odznaků, zbraní až po fotografie. Nechybí ani maketa šibenice, která stávala na křižovatce
dnešních ulic Litovelská a Na
Šibeníku či mučicí nástroje –
žebřík na natahování vyslýchaného, lámací kolo, palečnice či
okovy a cejch. Expozice nabízí
také ukázky pracovních karet
olomouckých prostitutek.
Výstava potrvá do 16. září. | DD

| DK

Program Moravského divadla Olomouc
Poř. Sk. Hod.

Představení

1.
3. RPP
OPP
4. A
5. –
6. –
8. P
9. –
11. –
–

19:00
10:00
14:00
19:00
19:00
20:00
19:00
19:00
19:00
19:30

Markéta Lazarová
Hrátky s čertem
Hrátky s čertem
Čert a Káča
Tarzan – král džungle
Václav Neckář
Krvavá svatba
Prodaná nevěsta
Čert a Káča
Když se zhasne

12. L
13. T
15. –

19:00 Krvavá svatba
19:00 Žaloba proti neznámému
19:00 Hvězdy tančí

17. –

Jak se krotí princezna
Jak se krotí princezna
Velká taneční revue
Krvavá svatba
Sen noci svatojánské
Stavitel Solness
Krvavá svatba
Stavitel Solness
Don Juan se vrací z války
Don Juan se vrací z války
Don Juan se vrací z války
Krvavá svatba
Don Juan se vrací z války
Krvavá svatba
Polská krev
Krvavá svatba

10:00
14:00
– 19:00
18. K 19:00
19. – 19:00
20. C 19:00
21. D 19:00
22. V 19:00
23. ZO 16:00
X 19:00
24. YO 16:00
26. B 19:00
27. T 19:00
28. U 19:00
29. – 19:00
30. X 19:00

činohra
pohádka – Těšínské divadlo
pohádka – Těšínské divadlo
opera
NOVINKA
balet
koncert
činohra
PREMIÉRA
opera
opera
činohra – hrajeme ve Studiu Českého
rozhlasu Olomouc
činohra
NOVINKA
činohra
taneční revue
PŘEDPREMIÉRA
MIMO PŘEDPLATNÉ
pohádka – Divadelní agentura Praha
pohádka – Divadelní agentura Praha
o. s. Baletní studio při MDO
činohra
balet
činohra
SENIOŘI -30 %
činohra
činohra
činohra
činohra
SENIOŘI -30 %
činohra
činohra
činohra
činohra
opereta
činohra

ČERVEN

DOPORUČUJEME

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

Změna vyhrazena!

Sokol slaví
80. výročí
Velký Týnec • Oslava 80 let TJ
Sokol proběhne 15. a 16. června
ve Velkém Týnci. V pátek od
19 hodin rozezní areál zámecké
zahrady skupina Katapult, v sobotu se lze těšit na fotbalová
utkání a doprovodný program.
Síly si změří nejen starší a mladší žáci, ale také TJ Sokol Velký
Týnec a AC Sparta Praha stará
garda či fotbalistky z Tršic proti
ženám z Brodku u Přerova.
Krátce po poledni bude k vidění
vystoupení gymnastek místní TJ
Sokol, ukázky leteckých modelářů a vystoupení mažoretek.
Lákadlem je pak určitě losování
vstupenek o vyhlídkový let vrtulníkem pro tři osoby. Akci uzavře taneční zábava se skupinou
Trifid.
| DD

Z pohádky do pohádky
Šumperk • V pohádkový les se
proměnila Galerie Šumperska
vlastivědného muzea. Na malé
návštěvníky čeká Červená Karkulka, Smolíček Pacholíček, Budulínek, Šípková Růženka a další pohádkové bytosti.
K vidění jsou také preparáty
zvířat od labutě po medvěda,
obrázky na skle, šaty Šípkové Růženky, myslivecká uniforma, půvabné loutky či perníkové formy.
Na interaktivním monitoru najdou malí i velcí informace o pohádkových bytostech, například
o čarodějnicích, čertech nebo
dracích, a také informace o zvířecích aktérech. Tato část expozice je nazvána Mýty a fakta.
Výstava Z pohádky do pohádky
potrvá až do 16. září.
| DD

Výstava v Přerově připomene umění z času lovců
Přerov • V Muzeu Komenského
v Přerově bude v pátek 25. května zahájena výstava věnovaná
nejstaršímu lidskému umění.
Zájemci mohou poprvé spatřit
originály známých uměleckých
artefaktů z období paleolitu objevených v Předmostí. Do lokality svého objevu se tak více než
po jednom století dočasně navrátí i slavná „Předmostská
venuše“.
Výstava bude strukturována na
tři základní, na sebe navazující
okruhy. Vstupní část představí
umělecké projevy člověka sklonku poslední doby ledové, objevené na území Moravské brány

Foto | Martin Frouz

Řezba mamuta z mamutoviny z Předmostí. Gravettien (30 000–22 000 let).

s vyzdvižením významu Přerovska. Následuje seznámení s více
i méně známými doklady umění

dalších moravských mladopaleolitických nalezišť, především
však z oblasti Věstonické brány.

Ve třetí sekci výstavy bude divák
uveden do zastřešujícího euroasijského kontextu uměleckých
projevů, odrážejících myšlení a
představivost starých loveckých
populací, jejichž počátky klademe přibližně do doby před
35 000 lety. Jistě zde zaujmou
nejen ukázky západoevropského
jeskynního umění, ale též i možná veřejnosti méně povědomé,
ale o to působivější doklady
umělecké tvorby tzv. východoevropského gravettienu, objevované na rozlehlých prostorách
Ruska a Sibiře.
Snímky originálních artefaktů,
chovaných v trezorech našich

i světových muzeí a dalších odborných institucí, zhotovil speciálně pro tento účel známý
umělecký fotograf, vysokoškolský pedagog a uznávaný vědecký dokumentátor Martin Frouz.
Pravděpodobně největším lákadlem výstavy budou exkluzivně zapůjčené originály vybraných uměleckých předmětů, a
to jak z Předmostí, tak i některých dalších významných moravských lokalit (Petřkovice,
Pavlov, Dolní Věstonice).
Výstava bude ke zhlédnutí v Muzeu Komenského v Přerově,
v galerii přerovského zámku od
25. května do 25. září.
| AD
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Sigma má první trofej v historii
Foto | Archiv

Minižačky skončily
na 4. místě
Hradec Králové • V Hradci
Králové se závěrem dubna konalo národní finále nejmladších
minižaček (ročník narození 2001
a mladší), kam se kvalifikovalo
12 nejlepších basketbalových
týmů ČR. Je velmi potěšující, že
za tradičními mládežnickými
baštami (Studánka Pardubice,
Hradec Králové a Slovanka Praha) dokázaly olomoucké dívky
získat překrásné 4. místo. Hráčka olomouckého týmu Marie Dosedělová byla také vybrána do
nejlepší pětky celého turnaje,
nejlepší hráčkou týmu SK UP byla zvolena Anna Podlahová. | PV

Daniela Doubová vyhrála
Ještědský pohár
Olomouc • Dobrou formu před
finále mistrovství republiky
v šermu potvrdily olomoucké
závodnice. Daniela Doubová dokázala na Ještědském poháru
zvítězit. Za celý turnaj neprohrála ani jeden zápas a po zásluze
ve finále vyhrála, když porazila
Lenku Bílkovou z Prahy 15:10.
Třetí místo obsadila Dominika
Doubová, která v boji o finále
podlehla právě Bílkové.
V silné konkurenci 78 mužů
vybojoval šestou příčku Libor
Motalík, Martin Špatenka skončil dvanáctý.
| PV

Olomouc • Fotbalisté SK Sigma
Olomouc mají první trofej v klubové historii. Modrá lavina
porazila ve finále Poháru České
pošty v Plzni Spartu Praha 1:0.
Vítěznou branku dal v úvodu
druhé půlky obránce Michal
Vepřek. Na Hanou se národní
pohár vrací po dvaašedesáti letech, v roce 1940 vyhrálo český
pohár ASO Olomouc, klub, na
jehož stadionu Sigma hraje.
„Pro mě osobně je to velký
úspěch, ve dvaašedesáti letech
jsem poprvé něco vyhrál, na
sklonku své kariéry, úplně na
konci. O to víc jsem šťastný,“ řekl
trenér SK Sigma Petr Uličný.
Klub na finále vypravil speciální
vlak, díky Modrobílému expresu
bylo v Plzni na finále zhruba
patnáct set fans Sigmy. „Byli
úžasní, musím říct, že jsem nečekal, že z Olomouce přijede tolik
lidí. A určitě byli slyšet víc než ti
druzí, předčili svoji kvalitou fanoušky Sparty, byli naším dvanáctým hráčem. Kluci jim poděkovali. Tohle jsem dlouho nezažil,
takovou euforii,“ podotkl Uličný.

Hráči Sigmy se radují z vítězství.

Poslední trofej na závěr své kariéry získal kapitán SK Sigma Radim Kučera. „Smutné je, že jsem
se toho dočkal v osmatřiceti letech. Kdybych se toho dočkal
dřív, tak by se mi to možná tak
zalíbilo, že bych to dělal častěji.
Ale teď to bylo poprvé a naposledy. Bohužel, ale alespoň tak,“
řekl Kučera.
„Historické vítězství fotbalistů

Foto | Petr Pelíšek

Sigmy Olomouc v českém poháru je úžasnou zprávou pro všechny příznivce a celý region. Nejen
ziskem poháru, ale především
předvedeným výkonem a bojovností tým skvěle reprezentoval
Olomoucký kraj v celostátním
měřítku. Olomoučtí fotbalisté
napsali strhující příběh, kde nezdolná bojovnost, semknutost týmu a odhodlání překonávat ne-

zdary přineslo zasloužené vítězství. Před očima se mi vybavily již
zapomenuté vzpomínky na první
postup do ligy, na pozdější zápasy s Hamburkem, Madridem, Juventusem nebo s Evertonem. Díky všem, díky moc Petře „Johne”
Uličný a Radime Kučero,“ uvedl
Miroslav Petřík, člen Zastupitelstva OK a člen představenstva
SK Sigma Olomouc.
| PT

Sportovní hala hostila Scorpions Cup
Olomouc • Poslední dubnový
víkend se na hale UP Olomouc
konal již 8. ročník mezinárodního turnaje v bojovém umění
taekwondo WTF. Tento extraligový turnaj si rok od roku
získává větší prestiž. I letos se

do Olomouce vypravilo na
260 bojovníků z 24 klubů nejen
z Čech, ale i ze Slovenska a Polska.
Pořádající klub SK Taekwondo
Scorpions Olomouc vybojoval
i přes oslabení celkem 25 me-

dailí a umístil se na šestém
místě. Velkým zážitkem bývá
hlavně start nováčků v nejmenších kategoriích trpaslíků, ale
i první starty v kategoriích juniorů a seniorů, kteří mile překvapili a získali pro klub dokon-

ce dvě zlaté medaile. Hladký
průběh turnaje a jeho skvělou
atmosféru ocenily všechny
zúčastněné týmy. Velký dík
proto patří všem pořadatelům
a rodičům, kteří se na organizaci podíleli.
| MP

OLOMOUCKÝ KRAJ – měsíčník občanů Olomouckého kraje | V nákladu 256 000 výtisků vydává Olomoucký kraj ve spolupráci – Miloslav Kyjevský – F.G.P. studio.
Adresa vydavatele: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460. Registrováno pod číslem MK ČR E 13609. DTP: F.G.P. studio, Táboritů 1, 771 00 Olomouc.
Foto | Archiv
Cyklisty čeká
nová
sezóna.
Distribuci
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Velká cena města
Olomouce přinesla
skvělou atletiku
Olomouc • Vynikající atletiku
nabídla Velká cena města
Olomouce. Na Hané byl překonán jeden olympijský limit zásluhou výškařky Oldřišky Marešové, velmi dobré výkony byly
k vidění i v dalších disciplínách.
Marešová ve výšce překonala
192 centimetrů a může se tak
těšit na mistrovství Evropy
i olympijské hry. „Už při rozeskakování jsem si říkala, že to
bude dobré. Věřila jsem, že
zrovna tady by to mohlo klapnout,“ přiznala Marešová.
Diváci byli hodně zvědaví na
koulaře Ladislava Prášila, který
je odchovancem právě olomoucké atletiky. Ten nezklamal
a hodem 19,74 metrů překonal
svůj osobní rekord. Na evropský
limit však zatím nedosáhl. „Věřím, že dvacet metrů přehodím,“ poznamenal. Těsně pod
osmdesátimetrovou hranicí
zůstal oštěpař Jakub Vadlejch,
kterému tentokrát chyběli jeho
reprezentační kolegové. | DD

Tři vodáci pojedou
na MS
Olomouc • V plném proudu je
již sezona vodáků na divoké
vodě. Ti za sebou mají několik
mistrovství i nominaci na to světové.
Na světový šampionát z olomouckých závodníků budou
startovat kajakáři Tomáš Slovák
a Karel Slepica a také deblkanoista David Lisický.
Olomoučtí kajakáři navíc potvrdili nadvládu při mistrovství republiky hlídek, kteří obhájili domácí tituly.
| DD
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