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MĚSÍČNÍK OBČANŮ OLOMOUCKÉHO KRA JE

Zoo na Svatém Kopečku
se mění v safari,

Náklad 256 000 výtisků

Kraj podpořil budování průmyslové
zóny ve Šternberku

první z jeho pěti částí se otevře příští rok
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NA ÚVOD

Senioři Olomouckého kraje si mohou
pořídit slevové karty,
ušetří tak v oblasti zdravotnictví, vzdělávání i při volnočasových aktivitách
Vážení občané,
Olomoucký kraj v příštích
dnech otevře největší dokončenou investici v tomto volebním
období, kterou je nově vybudované Vzdělávací centrum pro
slabozraké. Za čtvrt miliardy
korun jsme jej od loňského
roku stavěli v olomoucké čtvrti
Hejčín. Se slavnostním otevřením počítáme ještě v letošním
srpnu a od září budou zařízení
navštěvovat ti, pro něž jsme je
budovali. Klienty budou samozřejmě především děti, nicméně areál bude sloužit také dospělým, kteří přišli o zrak v pozdějším věku a musejí se s novou
situací vyrovnat a naučit se žít
s novým handicapem.
Výstavbou nového centra
v Olomouci končí dlouhá éra
provizoria, kdy škola působila
v nevyhovujících prostorách v Litovli. Podmínky v tamním areálu
již neodpovídaly dnešním
potřebám a kriticky se k nim
vyjadřovala také hygiena.
Cesta od prvotního rozhodnutí
vybudovat novou školu a navazující zařízení byla velmi dlouhá
a trvala vlastně ještě déle než
dosavadní existence Olomouckého kraje. Byla to však až naše
politická reprezentace, která se
před několika lety usnesla konečně zařízení postavit. Jsem
rád, že jsem měl možnost být
při tomto rozhodování a svým
hlasem přispět k nastartování
celého procesu.
Jsem si vědom, že zařízení pro
handicapované děti, jakkoliv
bylo velmi nákladné, zřejmě
nebude tou nejviditelnější investicí kraje v jeho historii. Jistě
jsme mohli za vynaložené peníze postavit něco, co nám přinese větší popularitu.
Nicméně takto jsme se na celou věc nedívali. Snažili jsme se
dát nevidomým a slabozrakým
větší šanci získat příslušné
vzdělání a uplatnit se v běžném
životě.
Vzniklo tak zařízení, které je
ojedinělé v celé České republice. Nikomu z nás nepřeji, aby
se on sám nebo někdo z jeho
blízkých musel potýkat s postižením zraku. Nicméně pokud se tak stane, může mu pomoci vyrovnat se s handicapem
naše nové centrum.
Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje
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Na Mohelnickém
dostavníku se představí
40 hudebních
seskupení
Více KULTURA | str. 6
UDÁLOSTI

Vítězné obce čeká
celostátní kolo
soutěže
Radslavice • V obci Radslavice,
která se stala vítězem soutěže
Vesnice roku 2012 Olomouckého
kraje, proběhlo v pátek 27. července slavnostní předání cen vítězným obcím.
Vítěz krajského kola postupuje
do celostátního a může se ucházet o účast v soutěži Evropské
pracovní společnosti pro rozvoj
venkova a obnovu vesnice. Rovněž držitelé Zelené a Oranžové
stuhy, tedy obce Citov a Skalka,
postupují do celostátního kola.
Nejúspěšnější vesnice pak bude
hájit barvy ČR v Evropské soutěži v péči o zeleň a květinovou
výzdobu.
| DD

O hlasování v anketě
7 divů Olomouckého
kraje je velký zájem
Ilustrační foto

Olomouc • Senior pas si mohou bezplatně pořídit lidé Olomouckého kraje, kterým je více
jak 55 let. Získají tak pěti až
padesáti procentní slevy v oblasti lázeňství, wellness, cestování, vzdělávání, ale také v lékárnách či při spotřebních nákupech. „Osobně si od tohoto
projektu slibuji jasnou, konkrétní, efektivně fungující pomoc,
ulehčení a zpříjemnění života
seniorů. Těší mne, že aniž by byl
projekt oficiálně spuštěn, o kartu je velký zájem,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Horák

(KDU-ČSL). Na sklonku července bylo podle něj evidováno
zhruba 1000 požadavků na registraci v projektu ze strany seniorů Olomouckého kraje a více
než 240 poskytovatelů slev.
Firmy nabízející slevy jsou rozděleny do tří skupin. Běžný
poskytovatel předkládá celoroční nabídku slev v rozmezí 5–15
procent, stříbrný v rámci sezónní nabídky 20–30 procent
a zlatý slevu 35–50 procent. Senioři na základě registrace obdrží kartu, velikosti klasické platební, poštou do několika týd-

nů. „Předpokládáme, že první
distribuce karet proběhne během srpna,“ doplnil Stanislav
Skoumal z brněnské společnosti Sun Drive, která je koordinátorem projektu a právě v Jihomoravském kraji ho odstartovala před více než rokem.
„Starší senioři slevové karty využívají spíše ve zdravotnictví,
mladší pak na volnočasové
aktivity,“ doplnil Stanislav Skoumal. Projekt pro seniory navazuje
na obdobu rodinných slevových
karet a Olomoucký kraj přispěje
na jejich výrobu a distribuci

částkou 194 000 korun. Zájemci
se mohou bezplatně registrovat
n a w w w. s e n i o r p a s y. c z ,
telefonicky na čísle 543 210 790
nebo písemně zašlou registrační
formulář na adresu Senior pasy,
Mendlovo náměstí 1a, 603 00
Brno. Komu vyhovuje elektronická komunikace, může své jméno,
příjmení, ulici, č. p., město, PSČ,
telefon, e-mail a datum narození
zaslat na info@seniorpasy.cz.
Podmínkou registrace je příslušný věk a bydliště na území
Olomouckého kraje.
| DP

Opravy zámku v Čechách pod Kosířem budou
pokračovat i v příštím roce
Čechy pod Kosířem • Olomoucký kraj bude i v příštím
roce pokračovat v rekonstrukci
zámku Čechy pod Kosířem.
Druhá etapa prací, která začne
po dokončení projektové dokumentace v březnu 2013 a potrvá
zhruba rok, si vyžádá 44 milionů korun. „Peníze jsou určeny
na dokončení oprav venkovního
prostoru před oranžérií, její vybavení mobiliářem a na stavební a restaurátorské práce v jižním a západním křídle,“ uvedl
náměstek hejtmana Pavel Horák (KDU-ČSL). Přízemí objektu se tak dočká mj. výměny

Zámek nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

oken, podlah, sanace zdiva, nové elektroinstalace či vzduchotechniky. „První etapa rekonst-

Foto | Archiv

rukce za 22 milionů korun
začala loni v říjnu a skončila
letos v červenci,“ doplnil Pavel

Horák. V současné době je veřejnosti přístupný pouze zámecký park. Areál zámku a parku
Čechy pod Kosířem byl původně
majetkem státu zhruba půl století využíván dětským domovem
a školou pro děti se speciálními
potřebami. Od roku 2008 je
vlastníkem areálu Olomoucký
kraj. V budoucnu budou jeho
součástí expozice archeologie,
etnografie Hané či expozice
rodu Sylva Taroucy, který nechal v polovině 19. století zámek
přestavět v klasicistním slohu
a v jeho okolí zřídil unikátní
park.
| DA

Olomouc • Více než 3,5 tisíce
hlasujících se do 13. srpna
zúčastnilo ankety 7 divů Olomouckého kraje. „Prozatím největší podporu získaly pamětihodnosti z Jesenicka, Šumperska a Přerovska,“ uvedl tiskový
mluvčí Olomouckého kraje Ivo
Heger. Přesné průběžné pořadí
hejtmanství zveřejňovat nechce,
aby neovlivňovalo hlasování.
Druhý ročník ankety pořádá
Olomoucký kraj s cílem upozornit na zajímavá místa regionu a podpořit rozvoj cestovního
ruchu. Hlasování probíhá od
1. července do 31. srpna na
adrese www.7divuOK.cz
| KR

Foto | DP

Vrtulníky budou mít nový hangár.

Heliport projde
rekonstrukcí
Olomouc • Provozní zázemí
olomoucké letecké záchranné
služby čeká rekonstrukce.
Olomoucký kraj na ni přispěje
částkou 26 milionů korun. Peníze poputují na zvětšení a zateplení hangáru, který již nesplňuje současné normy. Přibude
v něm také sociální a technické
zázemí. Hejtmanství nyní vypisuje výběrové řízení na dodavatele prací, samotná rekonstrukce je v plánu příští rok.
| DD
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A K T UA L I T Y
Křižovatka
Dobrovského
v Olomouci bude
průjezdná dříve
Olomouc • Křižovatka ulic
Dobrovského a Na Střelnici
v Olomouci bude průjezdná nejpozději v pátek 5. října. V této
době pravděpodobně ještě
nebudou všechny práce hotové,
především v případě zeleně dodavatelé stavby počítají s dodržením původního termínu,
kterým je 8. listopad. Stavbaři
se pokusí termín zprůjezdnění
ještě více zkrátit, nicméně prozatím jej neumějí zaručit.
Zkrácení termínu zprůjezdnění
je výsledkem setkání vedení
kraje, města a dodavatele
stavby, společnosti Eurovia.
Hejtman Martin Tesařík (ČSSD)
a náměstkové primátora Ivo
Vlach a Martin Major si při něm
prohlédli staveniště a diskutovali o postupu budování
okružní křižovatky, pracovní
době na staveništi a komplikovaných přeložkách inženýrských sítí, které často vedly
jinudy, než se předpokládalo.
Dodavatelé stavby již finišují
s pracemi v navazující Zámečnické ulici, během několika dní
se začne budovat samotný
středový kruh rondelu.
| KR

Buk příběhů je
ve finále, podpořit
ho můžete i vy
Šumperk • 110 let starý Buk
příběhů se jmenuje strom,
který žáci SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk
nominovali na Strom roku
2012. Nachází se v Zahradě
přátelství a porozumění u základní školy na ulici Hanácká
v Šumperku a z 65 přihlášených stromů byl vybrán mezi
12 finalistů soutěžní ankety.
Veřejnost ho nyní může až do
10. října podpořit svým hlasováním prostřednictvím hlasovacího archu a tím přispět
částkou tří korun za jeden hlas
na výsadbu nových stromů.
Další forma hlasování je možná
prostřednictvím dárcovské
DMS ve tvaru DMS STROM12
na tel. číslo 87 777. Cena jedné
DMS je 30 Kč. Anketu Strom
roku vyhlásila Nadace Partnerství, chce upozornit na důležitost zachování starých stromů
pro udržení biodiverzity. | DD

Zoo na Svatém Kopečku se mění v safari,
první z jeho pěti částí se otevře příští rok

Zoo prochází proměnou.

Olomouc • V zoologické zahradě na Svatém Kopečku u Olomouce vzniká atraktivní safari,
jeho kompletní dostavba se předpokládá v roce 2017. Na ploše
19 hektarů lidé vláčkem projedou celkem pět areálů, každý
z nich bude prezentovat zvířata
určitého kontinentu. Turisticky
dosud nepřístupné či méně
atraktivní části zoo se svažitým

Foto | Archiv

terénem se tak promění ve výběhy, nabízející netradiční pohledy do soužití různých druhů
zvířat. Náklady na realizaci safari
dosáhnou 11 milionů korun.
V euroasijské části, která se otevře návštěvníkům na ploše 9 hektarů již v příštím roce, spatří lidé
nejen jeleny, kozorožce, kamzíky
a daňky, ale nově také losy či
zubry. Americká část představí

vlky arktické s typickou hustou
bílou srstí a stane se tak prvním
vlčím safari v Evropě. Africká
část ukáže oryxe a žirafy a při
jízdě arktickou a australskou částí nahlédnou návštěvníci zoo do
života klokanů či sobů. „Naším
záměrem bylo vytvořit zvířatům
prostředí co nejvíce podobné přírodě. Takové, v němž se budou
projevovat v rámci soužití s ostat-

ními zvířaty, v rámci své skupiny
či úzké rodiny tak, jak jim je
dáno. Zároveň chceme s ohledem na bezpečnost odbourat
uměle vytvořené bariéry mezi
zvířaty a lidmi,“ uvedl vedoucí
marketingu olomoucké zoo
Luděk Richter. Zmizí tak podle
něj klasické oplocení, mezi nekonfliktními druhy zvířat se budou cestující pohybovat přímo,
od méně bezpečných druhů je
oddělí kamenné nebo hliněné
valy. Kromě jízdy vláčkem chystá
zoo také okruh pro pěší turisty.
„Safari bude sice přístupné
výhradně prostřednictvím vláčku
a ve vybrané dny a čas i autem.
Pěší však mohou kolem jednotlivých částí safari procházet po
obchůzkové trase,” konstatoval
Luděk Richter. V safari vzniknou
nové přístřešky a přírodní prvky,
v areálu zoo přibude také nové
občerstvení. „Tento projekt je nejen časově rozsáhlý, ale v mnoha
směrech znamená pro zoologickou zahradu a zvířata v ní chovaná další životní kapitolu.
Ačkoliv se výrazně proměňuje
rozlehlá plocha stávajícího areálu
zahrady, její provoz zůstává zachován,” dodal ředitel zoo Radomír Habáň.
| DD

Samosprávy soutěží o titul
Obec přátelská rodině

Balonová fiesta
nad hradem Bouzov
Lety balonem zprostředkují překrásné výhledy.

Bouzov • Společnost Hanácká
kyselka uspořádá letos již podvanácté tradiční balonovou
fiestu „Balony nad hradem“,
která se uskuteční od 24. do 25.
srpna na Bouzově.
Na tradiční událost se sjede více
než 20 posádek horkovzdušných
balónů z tuzemska i Slovenska,
své zastoupení bude mít tradičně i „Letectvo Hanácké kyselky“. Návštěvníci akce se mohou
těšit na ranní a večerní hromadné starty, kdy po nebi budou
brázdit majestátné vzdušné koráby a romantickou kulisu jim

Foto | Archiv

bude tvořit pohádkový hrad
Bouzov. Velkou atrakcí bude
i oblíbené „večerní balónové
svícení“, které proběhne v sobotu kolem 21:30 hodin.
Pro návštěvníky je v podhradí
připraven bohatý doprovodný
program v podobě hudebního
vystoupení Marka Ztraceného,
Jarka Filgase (Ex-Argema),
prezentace modelářů, výstavy
hasičské techniky a celá řada
dalších atrakcí. Vstup je zdarma, více informací najdete na
http://balonynadhradem.aspo
ne.cz.
| MD

Olomouc • Obce a města mohou i letos získat titul Obec přátelská rodině. Ministerstvo práce a
sociálních věcí a Stálá komise pro
rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
pro ně připravily pátý ročník stejnojmenné soutěže, ve které si
vítězné obce rozdělí 6 milionů
korun. Ocenění získají obce za
nejlepší koncepci rodinné politiky.
Přihlášky do soutěže mohou obce
zasílat do konce prosince. Vítěze
vyhlásí ministr práce a sociálních
věcí v březnu příštího roku.
„Zatímco v předchozích ročnících
byla soutěž zaměřena na hodnocení aktuálního stavu aktivit v obci, od roku 2012 je cílem soutěž
zefektivnit a ocenit ty obce,
jejichž představitelé prokazatelně
projeví snahu zlepšit dosavadní
opatření na podporu rodiny. Titul

získají obce, které aktivně zjišťují
potřeby rodin a usilují o zavedení
koncepčních a dlouhodobých
opatření na jejich podporu,“
uvedl ministr práce a sociálních
věcí Jaromír Drábek.
Soutěže se mohou zúčastnit
všechny obce, města, statutární
města a městské části nebo obvody statutárních měst územně
členěných na městské části či obvody z celé České republiky. Obce
soutěží v rámci pěti velikostních
kategorií podle počtu obyvatel.
Během prvních čtyř ročníků soutěže ministerstvo přidělilo vítězným obcím neinvestiční dotace
v celkové hodnotě téměř 26 milionů korun. Díky těmto prostředkům obce realizují řadu zajímavých aktivit. Více na
www.obecpratelskarodine.cz.
|TZ
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VE ZKRATCE

Do Olomouce zavítala
delegace z Ázerbájdžánu
Olomouc • V úterý 31. července
navštívila sídlo kraje manželka
velvyslance České republiky
v Ázerbájdžánu Iveta Matulová
v doprovodu skupiny pěti ázerbájdžánských studentů ze Slovanské univerzity v Baku, kteří
v Olomouci za podpory Olomouckého kraje studují češtinu.
Setkání se zúčastnil také ázerbájdžánský velvyslanec v České
republice Tahir Taghizade. Společně s hejtmanem Tesaříkem
(ČSSD) hovořili o spolupráci
mezi univerzitami nebo o výměnných pobytech studentů. | RD

Absolventi
si mohou
zkusit
práci
v zahraničí
Olomouc • Olomoucký kraj se
jako partner zapojil do projektu
ŠANCE 2012, který podporuje
vzdělávání a profesní přípravu
čerstvých absolventů vysokých
škol z regionu Střední Morava
formou zahraničních odborných stáží. Umožní tak dvaceti
vysokoškolákům vycestovat až
na šest měsíců do členských
států Evropské unie, Chorvatska nebo i Turecka. Absolventi
si v zahraničí vyzkouší práci ve
firmách či výzkumných centrech. Projekt odstartuje letos
v září a potrvá do května 2014.
Cílem je posílit pracovní trh v regionu, pomoci absolventům zvýšit si kvalifikaci, osvojit si specifické dovednosti včetně jazykových a interkulturních kompetencí. Při výběru stážistů budou preferovány studijní obory jako optika, optoelektronika, biochemie,
buněčná a molekulární biologie,
vzdělávání nebo rekreologie.
V současné době mohou absolventi využít nabídek stáží partnerských organizací Best Western Hotelreservierungs (Rakousko), University of Birmingham/
School of Cancer Sciences (Velká
Británie), Austrian Institute of
Technology GmbH (Rakousko) či
Exil.arte (Rakousko). Nejbližší
uzávěrky pro předkládání žádostí
o grant jsou 30. září a 31. prosince. Bližší informace podá garantka projektu Mgr. Marie Raková
ze společnosti EDUTRAIN na
emailu info@edutrain.cz.
| KR

Co je aktuálního v oblasti dopravní obslužnosti nebo dopravní
infrastruktury v Olomouckém kraji?
zachránit 12 % regionálních

O odpovědi na tyto otázky jsme
požádali Mgr. Aloise Mačáka,
MBA, náměstka hejtmana
Olomouckého kraje, který má
problematiku dopravy ve své
kompetenci.
Pane náměstku, jak hodnotíte plnění „Programového
prohlášení Rady Olomouckého kraje“ v oblasti dopravy?
Doprava je oblast, která bezesporu souvisí téměř se vším
a její kvalitní fungování je
základním předpokladem zajištění prosperity kraje. Jsem moc
rád, že se nám podařilo

železničních tratí a jako jednomu z mála krajů udržet rozsah
dopravní obslužnosti, ať již drážní, nebo autobusové. Realizujeme projekt „Silnice pro rozvoj
Olo mouckého kraje“. Je předpoklad, že celkové investice do
dopravní infrastruktury za období 2008–2012 budou včetně
peněz z Regionálního operačního programu Střední Morava ve
výši zhruba 4,3 miliardy korun.
Zdůrazním, že peníze neprojídáme, ale investujeme! Pokračujeme v rozvíjení integrovaného
dopravního systému s uplatněním drážní dopravy jako páteřní
sítě. Z prostorových důvodů si
dovolím na plnění dalších priorit
odkázat na krajské webové
stránky. Programové prohlášení
v této oblasti se nám daří
postupně plnit.

Jaký je odborný odhad v roce
2012 na úhradu prokazatelné
ztráty pro dopravce České
dráhy, a. s.?
Po mnoha složitých jednáních je
to zhruba 378 milionů korun.
České dráhy po nás však požadovaly podstatně vyšší částku.
Rada Olomouckého kraje schválila v červenci pro tohoto dopravce v souladu s „Memorandem o
zajištění stabilního financování
dopravní obslužnosti veřejnou
regionální železniční osobní dopravou“ navýšení o 7,5 milionu
korun, tedy navýšení pouze o inflaci 1,9 procent stanovenou
Českým statistickým úřadem.
Z tohoto „Memoranda“ navíc
Olomoucký kraj získává na dopravní obslužnost každoročně
částku ve výši zhruba 210 milionů korun. Pro informaci mohu

ještě uvést, že v průběhu měsíce
října mají začít jezdit v našem
kraji dvě nové vlakové soupravy
pořízené z Regionálního operačního programu Střední Morava.
Jaký je současný stav „Rekonstrukce železniční stanice
Olomouc“, kde celkové
náklady jsou plánovány na
3,1 miliardy korun?
Nebudu popisovat, kolik různých jednání jsme museli absolvovat a přes dva roky vyvíjet tlak
nejen na Ministerstvo dopravy
a Správu železniční dopravní
cesty. Za podstatný považuji
výsledek, kdy v této době stát
téměř rezignoval na investice do
dopravní infrastruktury, že bude
tato významná investiční akce
realizována. Nyní již probíhá
výběrové řízení na zhotovitele.
Po revitalizaci tzv. přerovského

železničního uzlu za zhruba
4 miliardy korun je to další dobrá zpráva pro občany našeho kraje. Když ještě připočítám k těmto
dvěma důležitým stavbám i dostavbu dálnice D1, patříme
k nejúspěšnějším krajům, co se
týká strategických staveb.
Jaký je aktuální stav rekonstrukce zdevastované
rychlostní komunikace R46
mezi Vyškovem a Olomoucí?
Po našem velkém tlaku na ministra dopravy a na zástupce Ředitelství silnic a dálnic ČR jsou
v současné době již vyměněna
nevyhovující středová svodidla.
Následně na výměnu těchto
svodidel navázala oprava povrchu této zdevastované komunikace. Naší snahou je, aby tyto
opravy byly dokončeny co nejdříve a rychlost byla opět vráce-

na na původních 130 kilometrů
za hodinu.
Kolik Olomoucký kraj investuje
do své dopravní infrastruktury?
Do silnic II. a III. třídy včetně
mostů investujeme v letech
2008–2012 již zmíněnou částku
zhruba 4,3 miliardy korun. Na
jednu stranu je to významná částka, ale přesto peněz do dopravní
infrastruktury by bylo potřeba
mnohem více. Máme však jen
určitý rámec možností a jsme
často nesmyslně obviňováni, jak
zadlužujeme kraj. Přitom snad
nemusím vysvětlovat užitečnost
a význam investic. Stát převáděl
v roce 2001 tyto silnice a mosty
na Olomoucký kraj ve velmi špatném technickém stavu. Aby silnice a mosty měly standard 21. století, potřebovali bychom jednorázově částku 25 miliard korun. | AS

3 | S R P E N 2 012

Z P R AV O DA J S T V Í

Kraj podpořil budování průmyslové
zóny ve Šternberku
Ilustrační foto

Euroklíče usnadní
život handicapovaným
lidem
Olomoucký kraj • Lidé se
sníženou možností pohybu nebudou muset ve vybraných subjektech a institucích veřejné
správy pátrat po klíčích od toalet. V rámci projektu Euroklíče
bude v Olomouckém kraji ve
druhé polovině roku 2012 osazeno 26 míst tzv. eurozámky.
Současně bude vydáno osobám
se zdravotním postižením přes
2,5 tisíce euroklíčů. „Projekt
Euroklíč má již více než dvacetiletou tradici a po tuto dobu
efektivně pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve
vyspělých evropských zemích.
Nyní se dostává i do Olomouckého kraje, kde ho realizuje Národní rada osob se zdravotním
postižením. Olomoucký kraj poskytl ze svého rozpočtu 400 tisíc
korun, které jsou určeny na nákup eurozámků a euroklíčů,”
uvedla náměstkyně hejtmana
Yvona Kubjátová (ČSSD).
Projekt finančně podporuje rovněž Ministerstvo pro místní
rozvoj. Důležitým partnerem
projektu je Úřad práce České
republiky, který zajistí v Olomouckém kraji distribuci klíčů
osobám, jež jsou držiteli průkazu osoby se zdravotním postižením. Více informací, včetně přehledu míst, která jsou osazena
eurozámky na www.euroklic.cz.
| TZ

Sociální firma Ergones
otevírá
jazykovou školu
Olomouc • Sociální firma
Ergones otevírá novou jazykovou školu se zaměřením na románské jazyky. Jde o jeden
z projektů, který v rámci svého
sociálního podnikání provozuje.
Sociální firma Ergones je doplňkovou činností obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. Jejím cílem je především přispět ke snížení nezaměstnanosti osob
s těžkým zrakovým postižením
v olomouckém regionu.
Více informací na webu
http://www.ergones.cz/.
| RE

Představitelé Olomouckého kraje a města Šternberk se sešli přímo v areálu průmyslové zóny.

Šternberk • Smlouvu o finanční podpoře ve výši 3,5 miliónu
korun podepsali ve Šternberku

starosta města Stanislav Orság
a hejtman Olomouckého kraje
Martin Tesařík (ČSSD). Peníze

Náměstek hejtmana Pavel Sekanina:

Proti této podobě maturit jsme
dlouhodobě
Olomouc • Olomoucký kraj je
přesvědčen, že od Cermatu (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – příspěvková organizace
řízená Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy) nebylo
seriózní, když poskytoval informaci o výsledku maturit studentům
nebo jejich rodičům s tím, že rozhodnutí o odvolání vydává krajský
úřad. Odbor školství, mládeže a
tělovýchovy, coby odvolací orgán,
ho sice ve skutečnosti opravdu
vydává, to ale nemůže být ze
zákona jiné, než jaké hodnocení
stanoví Cermat. Nevole s rozhodnutím tak neprávem padá na krajský úřad, potažmo Olomoucký
kraj. „Jakkoliv je záměr státní části
maturit dobrý, jsem dlouhodobě
proti této její podobě. Mnohokrát
jsem upozorňoval, že státní část
maturit je nepřipravená zejména
po stránce organizační. Naše připomínky ještě před spuštěním
maturit pro školní rok 2010/2011
i následné v průběhu minulého
školního roku nebyly zdaleka akceptovány,“ uvedl náměstek hejtmana pro školství Pavel Sekanina
(ODS). „Výsledkem je bohužel
současný stav a s ním spojené

komplikace s přijetím na vysoké
školy pro několik set studentů jen
v našem kraji. Situace v ostatních
krajích je obdobná,“ doplnil.
Místo aby se druhým rokem
konání maturit v současné podobě tyto nejasnosti odstranily, dochází k dalším komplikacím. Olomoucký kraj zaznamenal dvacetinásobný nárůst počtu odvolání
proti loňskému roku. Ze 17 případů je letos 342 odvolání. Kraj je
přičítá dalším změnám, například
ve způsobu hodnocení. Zatímco
loni hodnotili práce učitelé daných
škol, letos to byli hodnotitelé vyškolení Cermatem.
Olomoucký kraj se prostřednictvím dopisu hejtmana Martina Tesaříka (ČSSD) obrátil na stávajícího ministra školství dopisem,
v němž požaduje řešení situace.
„Po diskuzi s pedagogy středních
škol jsme navrhli vyjmout dílčí
zkoušku konanou formou písemné práce ze společné části maturitní zkoušky a ponechat ji v gesci
středních škol. Věříme, že k podobnému závěru dojde i audit
zkoušek nařízený ministrem školství Petrem Fialou,“ dodal hejtman Tesařík.
| KR

HASIČI POD LUPOU
Olomouc • Jedním z mnoha
úkolů prevence u hasičů je
pátrání po příčině vzniku požáru. Tuto práci dělají takzvaní
vyšetřovatelé požárů. Jejich
hlavním úkolem je zjistit, proč
začalo hořet.
Před tím, než se stanete hasičským vyšetřovatelem, musíte
projít několika stupni speciálního výcviku. Výcvik vám sice zajistí teoretické znalosti, ale dobrého vyšetřovatele vyškolí jen
hodiny a hodiny praxe.
Služba vyšetřovatele u hasičů je
zajištěna nepřetržitě 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu, 365 dní
v roce. Vyšetřovatelé požárů
jsou neustále v pohotovosti na

telefonu, po jeho oznámení musí okamžitě vyjet a hlavně k němu musí vůbec trefit. Zní to asi
trošku úsměvně, ale zaručuji, že
pokud vás někdo probudí půl
hodiny po usnutí po náročném
dni, tak netrefíte ani do vlastní
koupelny. S tím souvisí i použití
tyče jako skluzu pro urychlení
cesty do garáže. Jakkoliv je tato
činnost přes den automatická,
v noci, ani ne minutu po probuzení, se to zdá jako skočit světový rekord do dálky a následně
se propadnout někam o 5 metrů
níž.
Jakmile usedneme do vyšetřovacího auta, stačí se celou cestu
k požáru držet za houkající cis-

Foto | TS

z krajského rozpočtu město použije v tamní průmyslové zóně.
V bývalých kasárnách kapitána

Nálepky je investuje do vodovodu a kanalizace.
Podle hejtmana Martina Tesaříka kraj dlouhodobě podporuje
rozvoj podnikání. Lokalita ve
Šternberku navíc bývala vojensky využívaným areálem, což
komplikuje její využití. Jak
uvedl náměstek hejtmana Pavel
Horák (KDU-ČSL), v těchto případech je složitější v areálech
investovat, protože armáda často budovala bez potřebné dokumentace a není jasné, co přesně
investory v dané lokalitě čeká.
Podle starosty Orsága hodlá
Šternberk v investicích do průmyslové zóny ještě v letošním
roce pokračovat, a to plynofikací za osm miliónů korun.
V areálu již nyní podniká 11 firem v oborech chemie, strojírenství, opravárenství, doprava,
stavebnictví a telekomunikace.
V budoucnu by v průmyslové
zóně mělo najít pracovní uplatnění asi 150 lidí.
| KR

Cyklostezka Bečva má nový
tříkilometrový úsek

Slavnostní přestřižení pásky.

Olomoucký kraj • Hejtman
Martin Tesařík (ČSSD) společně se starosty Lipníka nad Bečvou, Oseka nad Bečvou a Týna
nad Bečvou, ředitelem olomoucké pobočky Povodí Moravy,
zástupci zhotovitele a cyklistickou veřejností slavnostně otevřel další nově vybudovanou
část cyklostezky Bečva. Délka
nového úseku má 3 kilometry,
šířka komunikace s asfaltovým
povrchem pak tři metry. Cyklistům, in-line bruslařům, běžkařům i turistům slouží na trase
dvě odpočívadla. Výstavba trvala necelé 2 měsíce a byla financována z prostředků Regionál-

Foto | KR

ního operačního programu
Střední Morava a města Lipník
nad Bečvou. Náklady dosáhly
celkem 9,7 mil. Kč, z čehož necelých 8 mil. Kč financovala EU.
Na jaře příštího roku provede
obec Osek nad Bečvou opravu
navazujícího úseku, takže cyklisté dojedou po asfaltovém koberci až po most přes Bečvu
u Oseka nad Bečvou. Nový úsek
cyklostezky, který je vyznačen
dopravním značením a osazen
mapami, bude široké veřejnosti
sloužit k trávení volného času,
dojíždění do zaměstnání a přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
| KR

Vyšetřovatel, ten tvrdý chleba má

ternou (to je ten lepší případ).
Horší situace nastává, pokud
vyjíždí hasiči z jiné stanice, než
na které je vyšetřovatel, nebo
vyšetřovatel vyjíždí z pohotovosti z domu. To si musí hledat
cestu sám, což je zejména v noci,
v zimě, a hoří-li v lese, skutečně
nesnadné. Na místě požáru zjišťuje vyšetřovatel především příčinu jeho vzniku. Tato činnost
zahrnuje obrovské množství informací z různých zdrojů, které
musí získat (např. majitele, popis objektu, škodu, co se dělo
před požárem, co se dělo při
něm a co po požáru, zda byly

dodrženy veškeré povinnosti
stanovené zákonem, zda fungovala všechna požárně bezpečnostní zařízení tak, jak měla,
a zda se požár choval tak, jak
„předpověděli“ páni projektanti). Samozřejmostí je spolupráce s Policií ČR. Pokud není
příčina jednoznačná, využívá vyšetřovatel specializované pracoviště, např. na chemické rozbory odebraných vzorků, elektrotechnické expertízy výrobků
a instalací nebo třeba psa, který
dokáže najít použité hořlaviny.
Jak se vyšetřovatel vrátí od požáru, všechny získané informace, data a údaje dá dohromady
a zmodeluje do nějaké přijatelné

formy, která se nazývá Spis
o požáru. Jedním z důležitých
výstupů činnosti vyšetřovatele
je zpracování každého požáru
do celostátní statistické databáze, jejíž výstupy dokáží
odhalit např. nebezpečný výrobek nebo činnost, na kterou se
následně mohou zaměřit další
hasiči na prevenci.
Práce vyšetřovatele je velice náročná a nemůže ji dělat každý.
Je však zajímavá, rozmanitá a
podnětná. Dlouholetí vyšetřovatelé ji mají rádi. Musí, jinak by
to věčné setkávání s lidmi v krizových životních situacích
dlouho nevydrželi.
Patrik Pirkl – vyšetřovatel požárů

Partnerský region
Kostroma
nabízí spolupráci
Olomouc • V rámci Dohody
o obchodní, ekonomické, vědecko-technické a kulturní
spolupráci mezi Kostromskou
oblastí (Ruská federace) a Olomouckým krajem se koncem
června uskutečnila pracovní
návštěva delegace z Olomouckého kraje do tohoto partnerského regionu. Z jednání
vyplynuly směry hospodářské
spolupráce, k nejžádanějším
oborům patří těžba a zpracování dřeva, dále je to založení
společných podniků v oblasti
lesního hospodářství a spolupráce v oblasti obnovy lesů a
myslivosti. Obě strany projevily
také zájem o uskutečnění vzájemných výměnných pobytů
studentů oboru lesnictví, odborných pedagogů a učitelů
ruštiny. V agrární sféře je největší poptávka po spolupráci
v chovu drůbeže, selekci hovězího dobytka či založení potravinářských zpracovatelských
závodů. Ruská strana má rovněž zájem o oblast cestovního
ruchu (zejména lázeňství) a navázání spolupráce ve zlatnickém a šperkařském průmyslu.
Firmy, které uvažují o navázání
obchodní spolupráce v některém z výše jmenovaných
oborů, se mohou obrátit na
Krajskou hospodářskou komoru Olomouckého kraje
(e-mail: khkok@khkok.cz, tel.:
587 332 067), případně některou z okresních hospodářských
komor. Stručné představení
firmy s nabídkou spolupráce
(v ruštině nebo angličtině) je
možné zaslat také na Krajský
úřad Olomouckého kraje,
Odbor strategického rozvoje
kraje. Kontaktní osobou je Ing.
Olga Jedličková z oddělení
regionálního rozvoje, tel.:
585 508 696, e-mail:
o.jedlickova@kr-olomoucky.cz.
| KR

Ilustrační foto

Začínající včelaři
dostanou další
peníze
Olomouc • Začínající včelaři
dostanou od hejtmanství dalších 400 tisíc korun, přibližně
stejnou částku již Olomoucký
kraj letos rozdělil mezi necelých pět desítek žadatelů.
„Obdrželi jsme celkem 93 žádostí a z toho vyhověli v první
fázi polovině začínajícím včelařům. Další peníze byly uvolněny
pro zbývající žadatele,” uvedl
náměstek hejtmana Pavel Horák (KDU-ČSL).
Jak dále vysvětlil, příspěvek
může dosahovat až poloviny
vynaložených nákladů na chov
včel, maximálně však částku
10 tisíc korun pro jednoho včelaře. Peníze jsou přitom určeny
například na nákup ochranných pomůcek a obleků či na
pořízení zařízení pro chov včel.
| DD
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Informace o navazujících individuálních projektech Olomouckého kraje
Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji
Olomoucký kraj předložil na Ministerstvo práce a sociálních věcí projektovou žádost „Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém
kraji“ v rámci Výzvy pro kraje pro předkládání Individuálních projektů v oblasti podpory 3.1 – Podpora sociální integrace a sociálních
služeb do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Projekt se zaměřuje na zajištění poskytování vybraných sociálních služeb z oblasti sociální prevence a jejich dostupnosti osobám
sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Olomouckého kraje. Jedná se o podporu poskytování
sociálních služeb azylové domy (§57) a sociální rehabilitace (§70) ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů. V rámci ustanovení §57 budou podporovány Azylové domy pro muže a ženy a Azylové domy pro rodiny s dětmi.
Celkové náklady v předloženém projektu činí 107 862 660 Kč. Předpokládaná doba realizace je od 1. 8. 2012 do 28. 2. 2015.

Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji
Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj procesu plánování sociálních služeb komunitní formou, a to jak na úrovni obcí s rozšířenou
působností, tak na úrovni celého Olomouckého kraje. Přímo navazuje na realizovaný IP Střednědobý plán. Obecným cílem projektu je
zamezit sociálnímu vyloučení ohrožených osob i skupin obyvatel pomocí stávajících dostupných sociálních služeb a posílit tak sociální
soudržnost komunity v kraji. Výsledkem celého projektu bude vytvoření prostoru ke komunikaci, plánování změn v sociální oblasti
a formování sociální sítě na území kraje tak, aby zajištění jejího provozu bylo ekonomicky udržitelné.
Klíčovými aktivitami projektu jsou podpora procesu KPSS v Olomouckém kraji – krajská úroveň, podpora partnerství na místní a regionální úrovni, nastavení mezioborové spolupráce a informovanost veřejnosti, podpora procesu KPSS v Olomouckém kraji – obecní
úroveň a rozvoj a využití metody Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k daným potřebám.
Celkové náklady v předloženém projektu činí 8 004 000,- Kč. Předpokládaná doba realizace je od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2014.
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INZERCE

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

sloupky

od 73 Kč/ks

e
Provádím cení
lo
op
montáže
pletivo

od 28 Kč/m2

Koupím byt 3+1, 3+kk nebo 4+kk
v Olomouci nebo blízkém okolí
Rychlé jednání

tel.: 774 739 539

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

Hledáme dům na vesnici
cena až tak nerozhoduje

tel.: 774 414 525
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K U LT U R A

Na Mohelnickém dostavníku

VE ZKRATCE

se představí 40 hudebních seskupení
Foto | Archiv

Balet Globa

Balet Globa sbíral
medaile

Foto | Archiv

Křtu se ujal hejtman Tesařík.

Křest lvíčat
Svatý Kopeček • Hejtman
Martin Tesařík (ČSSD) společně s náměstkem Radovanem
Rašťákem (ČSSD) slavnostně
pokřtili dvě mláďata lva berberského. Samečci Bart a Napoleon jsou v pořadí druhými potomky chovného páru olomoucké ZOO Šimona a Lilly.
Lvi berberští se dnes chovají
v šestnácti zoologických zahradách v Evropě a jejich populace
čítá kolem devadesáti šelem.
| TK

Mohelnický dostavník patří mezi nejlepší festivaly svého druhu.

Mohelnice, Bouzov, Loštice •
Po roční odmlce, způsobené
dlouhodobou nemocí hlavního
pořadatele, se ve dnech 30. srpna až 2. září uskuteční tradiční
MOHELNICKÝ DOSTAVNÍK –
festival trampských, country,
bluegrassových, folkových a folklórních kapel s bohatým doprovodným programem. Vystoupí

Foto | Archiv

zde více jak 40 hudebních seskupení a premiérově se představí
minimálně 10 nových CD.
Recitály jsou připraveny na hradě Bouzov v Mohelnici na dvou
scénách a v kostele sv. Prokopa
v Lošticích. Příznivci trampské
písně budou mít možnost poslechnout si známé trampské
písničky u sobotního večerního

Michal Gabriel vystavuje
v Lipníku nad Bečvou
Lipník nad Bečvou • Do konce
září mohou zájemci obdivovat
v Lipníku nad Bečvou skulptury
akademického sochaře Michala
Gabriela. Jsou instalovány v přízemí galerie Konírna, v prostoru
Na Patře galerie i v zeleni přilehlého zámeckého parku.
V exteriéru zahrady tančí svůj
zvláštní tanec Tanečníci, tři
postavy ze série takzvaných hadicových figur. Samotná Konírna byla příznačně naplněna
figurami Koní v životní velikosti
a Na Patře mohou zájemci
spatřit čtyři Jogínky. Doposud
neukončený stále se rozrůstající
cyklus ženských postav tvoří
v rámci díla Michala Gabriela
určitý protipól ke skupině třinácti figur nazvaných Hráči.
Tento soubor vznikal postupně
v průběhu deseti let, než došel
svého definitivního završení,
které demonstruje neurčitou
hru, jež vyjadřuje mužský

osadního táborového ohně.
„Zájem ze strany méně známých,
ale i mnoha špičkových kapel je
i po roční odmlce takový, že zcela
převyšuje nejen finanční, ale především naše časové možnosti,“
uvedl hlavní pořadatel akce Pavel
Aligátor Nenkovský. V provozu
bude podle něj i tzv. tvořivá dílna
pro děti, chybět nebude v pořadí

Program Moravského divadla Olomouc
Poř. Sk. Hod.
1.
3.
4.
5.

Hadicové figury

Foto | Archiv

princip. Skupina Jogínek je naopak věnována ženám. V prosklených vitrínách v přízemí galerie jsou vystaveny menší objekty, které reprezentují experimentální část tvorby Michala
Gabriela.
Expozici doprovází projekce filmových materiálů o umělecké
skupině Tvrdohlaví.
Výstava je přístupná od úterý
do pátku 12–16, o víkendech
10–17, v pondělí je zavřeno.
Mimo uvedenou dobu lze prohlídku domluvit na telefonu
602 540 685. Vstup je zdarma.
| DD

–
K
B
–

19:00
19:00
19:00
19:00

7. –

20:00

9.
11.
13.
14.
16.

17.
18.
21.
22.
23.
24.
25.
27.
28.
29.
30.

NO
L
–
V
RPP
OPP
–
A
B
P
X
–
–
–
–
–
U
–
ZO
YO

14:30
19:00
19:00
19:00
10:00
14:00
16:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
13:00
19:00
10:00
19:00
19:00
19:00
16:00
16:00

Představení
Slavnostní zahájení sezony galavečer
opera
Čert a Káča
opera
SENIOŘI –30 %
Simon Boccanegra
baletní galavečer v režii Roberta Balogha
Balet Gala
SENIOŘI –30 %
opera – Horní náměstí v Olomouci, v rámci
Carmen
Dnů evropského dědictví VSTUP VOLNÝ
opera
Nápoj lásky
opereta
Polská krev
NÁŠ TIP
Koncert Lubomíra Brabce koncert
Čert a Káča
opera
Kocour Modroočko
pohádka – Divadlo Krapet Praha
pohádka – Divadlo Krapet Praha
Kocour Modroočko
pohádka – Divadlo Krapet Praha NÁŠ TIP
Kocour Modroočko
Krvavá svatba
činohra
Stavitel Solness
činohra
Noc na Karlštejně
muzikál
PREMIÉRA
Noc na Karlštejně
muzikál
II. PREMIÉRA
činohra ČINOHERNÍ PŘEHLÍDKA
Něco za něco
Don Juan se vrací z války činohra ČINOHERNÍ PŘEHLÍDKA
činohra ČINOHERNÍ PŘEHLÍDKA
Arabská noc
Žaloba proti neznámému činohra ČINOHERNÍ PŘEHLÍDKA
činohra ČINOHERNÍ PŘEHLÍDKA
Stavitel Solness
muzikál
Noc na Karlštejně
balet
NÁŠ TIP
Frida
činohra
Krvavá svatba
opera
RODINNÉ DIVADLO
Nápoj lásky

ZÁŘÍ

Los Angeles • Ze soutěže
WCOPA WORLD Chamionships, která proběhla v Los
Angeles si členové olomouckého Baletu Globa přivezli dvě
zlaté medaile v tanci ve skupině
za kategorii balet a open, dvě
stříbrné medaile za duet v kategorii balet a open, dvě
plakety za absolutní vítězství
v kategorii balet a open nad
25 let a ocenění za nejlepší
tým, které dostali všichni účastníci souteže z ČR. Do města
andělů se vydali členové o. s.
Balet Globa – Pavel Holeček,
Dalibor Cásek, Aleš Příborský
a vozíčkář Dalibor Brázda v doprovodu Moniky a Valeriho
Globy. Soutěž je věnována
všem umělcům bez rozdílu věku, kteří se chtějí něčemu novému naučit, trénovat s těmi
nejlepšími, porovnat navzájem
své talenty, utkat se o zlatou
medaili a eventuálně se probojovat až do závěrečné finální
show, která se vysílá živě do
celého světa.
| MG

již třináctá výroční turistická
známka a non stop úschovna
báglů. K dispozici bude i sběratelská rarita v podobě poštovních známek s přítiskem 37. Mohelnického dostavníku. „I letos
bude předána prestižní cena Mohelnický zelňák, přijedou k nám
i indiáni ze souboru CATAWBA
Polsko, kteří kromě her pro děti
ve svém indiánském městečku
s týpí stany připravili na hlavní
scéně tzv. svátek POW WOW,“
doplnil Pavel Aligátor Nenkovský.
Novinkou letošního ročníku je
podle něj zařazení festivalu do
mezinárodního projektu s názvem Putování po festivalovém
souhvězdí, kde je zapojeno zatím 10 festivalů z ČR, Slovenska
a Polska z oblasti folkové,
country a trampské hudby.
Mohelnický dostavník patří
mezi nejlepší festivaly svého
druhu v České republice, v roce
2010 získal mj. Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti
kultury. Festival se koná za každého počasí, bližší informace
najdete na www.mohelnicky
d o s t a v n i k . c z . a
www.festivalyeu.eu.
| xx

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

Změna vyhrazena!

Paměť, připomínání,
vzpomínání
Terezín • První cenu ve středoškolské kategorii výtvarné části
soutěže – Paměť, vzpomínání,
připomínání, která proběhla
v Terezíně, si odvezla studentka
třetího ročníku Střední školy
polygrafické v Olomouci Kateřina Vojáčková. Pro svůj obraz
s názvem „My nezapomeneme“
zvolila tradiční výtvarnou techniku – malbu na plátně.
Cenu Erika Poláka získal soubor
černobílých fotografií s názvem
„Po stopách rabína Neudy“,
který byl vytvořen kolektivem
autorů v rámci loňské letní fotografické dílny olomouckého
Domu dětí a mládeže pod vedením Vladimíra Janka. Fotografie
vznikaly v prostředí židovské
synagogy a židovského hřbitova
v Lošticích.
| MM

Foto | Archiv

Nádraží v Horní Lipové alias
Bílém Potoku

Televizní štáb se
vydal za Nebelem
Bílý Potok • Podzimní televizní
premiéra Aloise Nebela se blíží.
Proto i štáb České televize (ČT)
si vyrazil na Slezský Semmering,
aby poznal atmosféru cestování
vlakem po horské dráze a kouzlo
nádraží v Horní Lipové alias
Bílém Potoku.
Výslednou reportáž odvysílala
ČT v pořadu Dobré ráno 17. srpna. Cesta televizního štábu byla
zahájena v Hanušovicích. Pokračovala přes Brannou a Ostružnou až na nejvyšší rychlíkovou
zastávku v České republice
Ramzovou. Zde nastoupil i Alois
Nebel, aby natáčecí štáb pozdravil. „Nechyběl ani rozhovor s fiktivním představitelem filmové
postavy, kterého pro tuto příležitost ztvárnil člen občanského
sdružení Jeseníky – Severní Hřeben,“ uvedl ředitel Jeseníky –
Sdružení cestovního ruchu Jan
Závěšický. Cesta pak pokračovala do Horní Lipové alias Bílého Potoka. Kromě toho, že jde
o filmové místo, nachází se zde
také Muzeum Slezského Semmeringu se spoustou historických, technických i provozních
zajímavostí.
| BH

Vlastivědné muzeum Jesenicka, turistický cíl návštěvníků Jeseníků
Jeseník • Sídlem Vlastivědného muzea Jesenicka, p. o. je
významná kulturní památka –
Vodní tvrz v Jeseníku. Využití
této tvrze jako objektu pro prezentaci muzejních sbírek není
nové, datuje se již od poloviny
30. let minulého století. Jedná
se o oboustranně výhodné spojení. Kulturní památka má
smysluplné využití, které je
v souladu s jejím charakterem,
dále se stává, díky výstavám
a pořádaným akcím, velmi navštěvovaným místem. Na druhé
straně architektonické hodnoty
tvrze umocňují pocity těch, kteří
muzeum navštívili.
Olomoucký kraj se stal zřizovatelem muzea v roce 2003, v souvislosti se vznikem krajského
uspořádání. Jedním z hlavních
úkolů muzea v této době byla

nutnost nahrazení zastaralých
dlouhodobých expozicí novými
instalacemi, které by vedle odborné úrovně dokázaly zaujmout i návštěvníky. V roce 2005
získala Expozice fauny a flóry
Jesenicka 3. místo v soutěži
Gloria musealis. Nová Expozice
historie Jesenicka byla v roce
2011 nominována na cenu
Grand Prix architektů, další
dlouhodobá výstava Čarodějnické procesy na Jesenicku obsadila v roce 2012 druhé místo
v soutěži Gloria musealis. Stejně
potěšitelný je i stoupající zájem
veřejnosti o činnost muzea,
svědčí o tom jeho zvyšující se
návštěvnost, v roce 2003 navštívilo muzeum pouhých 7 806
návštěvníků, naproti tomu v roce 2011 počet návštěvníků dosáhl čísla 26 473. Muzeum je

Vodní tvrz v Jeseníku

také spolupořadatelem tradičních mezinárodních svatováclavských setkání spojených s odbornou konferencí věnovanou
regionu Jesenicka. „Velmi oceňuji a vážím si práce a aktivity

Foto | Archiv

pracovníků muzea a spolupracujících organizací, díky níž dosáhlo muzeum těchto úspěchů
a je tak stále významným
kulturním centrem Jesenického
regionu,“ uvedl náměstek hejt-

mana Radovan Rašťák (ČSSD).
Od roku 2007 prochází Vodní
tvrz významnou stavební rekonstrukcí, jejímž investorem je
Olomoucký kraj, přestože není
vlastníkem objektu, vlastníkem
tvrze je stát, s právem užívání
pro Lesy ČR, a. s. „Po sjednání
dlouhodobého, v podstatě bezplatného pronájmu, jsme mohli
přikročit k nákladnější obnově
památky. Byl zrekonstruován
rytířský sál, vyměněna střešní
krytina a opraveny krovy, proběhla nákladná oprava nádvoří
Vodní tvrze, vybudování nové
přípojky vody a kanalizace, statické zajištění západního křídla
zámku, odvlhčení objektu, položení nové žulové dlažby na nádvoří a mostě. Realizace těchto
úprav nebyla v řadě případů
jednoduchá, protože muselo být

vždy nalezeno takové řešení,
které respektovalo památkové
hodnoty zámku,“ doplnil Radovan Rašťák. Pro další rozvoj
muzea je nezbytné vytvoření
další nové dlouhodobé expozice
geologie a vyřešení problémů
spojených s optimalizací provozu. „Bohužel tyto a další zásadní stavební úpravy budeme
moci promýšlet až po vyřešení
majetkových vztahů, neboť objekt může být předmětem církevních restitucí. Přejeme si,
aby tato významná vzdělávací
a kulturní instituce, spolu s význačnou kulturní památkou
v níž sídlí, plnohodnotně sloužila občanům Jesenicka a současně byla i vítaným a vyhledávaným turistickým cílem návštěvníků tohoto regionu,“ dodal
Radovan Rašťák.
| NR
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Mladí atleti mají
tři tituly
Olomouc • Na domácím stadionu se při mistrovství České
republiky staršího žactva dařilo
olomouckým atletům.
Ti vybojovali celkem devět přebornických medailí, z nichž tři
měly hodnotu zlata. Nejúspěšnější byla Ďurčáková, která zvítězila v hodu oštěpem výkonem
46,21 m a na stříbro dosáhla
v hodu diskem, který poslala na
Foto | Archiv
metu 31,53 m.
Další přebornický titul vybojovala favorizovaná Zbraňková ve
vrhu koulí výkonem 13,06 m.
Třetí zlato pak patří čtveřici
běžkyň ve štafetě na 4 x 60 m ve
složení Mankovecká, Zlatníková,
Zatloukalová a Nerudová, které
tuto trať zaběhly v čase 30,57 s.
Velký souboj o přebornický titul
předvedla Přidalová v běhu na
1500 m. Nakonec obsadila druhou příčku časem 4:43,90 min.
O čtyři bronzové medaile se
podělili Kocourek a Nerudová
ve finálovém běhu na 800 m,
Zlatníková v běhu na 150 m a
Zatloukalová ve skoku dalekém
výkonem 542 cm.
| PV

Veselý ovládl první
ročník Prostějov Open
Prostějov • První ročník tenisového turnaje kategorie Futures
Prostějov Open vyhrál domácí
talent Jiří Veselý. Devatenáctiletý
junior mimo dvouhry s Adamem
Pavláskem vyhrál i čtyřhru.
Veselý turnajem za vítězstvím
dokráčel zcela suverénně, když
neztratil ani set. Ve finále si poradil s Rakušanem Dominicem
Thiemou 6:4, 6:4.
„Finále bylo vyrovnané, rozhodly
koncovky obou setů, ve kterých
jsem byl maličko lepší. Ve druhé
sadě jsem měl brejk, ale zbytečně
jsem si ztratil servis. Zabojoval
jsem ale a dotáhl zápas do vítězného konce,“ Veselý.
| PV

Sigma vyhrála
i Superpohár
Olomouc • Po zisku Českého
poháru si olomoučtí fotbalisté
připsali další cennou trofej.
V souboji vítěze národního poháru a mistra první ligy Sigma
porazila Slovan Liberec 2:0
a slaví zisk Superpoháru.
Hanáci o svém vítězství rozhodli
v polovině úvodního dějství. Nejprve Schulmeister utekl po pravé
straně a centrem našel hlavu Doležala. Ten neměl problém překonat brankáře Bičíka. O chvíli
později byl v šestnáctce faulován
Navrátil a Ordoš se z penalty
trefil přesně k tyči. Domácí zahrozili před přestávkou, ale gólman Zlámal svůj tým podržel. Ve
druhém poločase si Sigma svůj
náskok pohlídala a udržela čisté
konto. „Oba týmy Superpohár
vzaly velmi vážně. Jsem rád, že
jsme byli takový zápas schopni
absolvovat s vítězným koncem
pro nás,“ řekl po utkání olomoucký trenér Roman Pivarník.
Pro kouče Pivarníka jde o první
velkou trofej, kterou získal. „Trofeje se v Česku nezískávají lehce.
Vyhrál jsem druhou ligu a postoupil na Slovensku, postoupil
do první ligy i v Česku. Tohle je
samozřejmě něco jiného, je to
prestižní pohár, o který hraje vítěz ligy a poháru. Jsem rád, je to
pro nás prestižní trofej,“ uvedl
Pivarník.
| CZ

SPORT

Úspěšné vystoupení SKC Prostějov
na šampionátu mládeže
Prostějov • Brněnský velodrom
byl svědkem vynikajících sportovních výkonů těch nejlepších
mladých cyklistů z celé republiky, zvláště pak těch z SKC
Prostějov, potažmo dalších cyklistů zařazených do SCM Prostějov. Prostějovští závodníci
a závodnice z republikového
mistráku vytěžili celkem dvanáct cenných kovů, a protože
úspěšní byli i další cyklisté
z Mapei Cyklo Kaňkovský a TJ
Uničov, získalo SCM Prostějov
více medailí než všechny zbylá
centra dohromady.
Neúspěšnějšími prostějovskými
závodníky mezi žáky byl Martin
Šmída, který získal stříbrnou
medaili ve sprintu a bronzovou
pak v bodovacím závodě. V kategorii kadetů byl vůbec nejúspěšnějším závodníkem prostějovský Matouš Hynek, který zvítězil
ve stíhacím závodě jednotlivců,
stříbrnou medaili bral ve scratchi
a v bodovacím závodě. Zároveň
byl členem vítězného družstva ve
stíhacím závodě družstev a ve
sprintu družstev.
Ve spojené kategorii žačky/kadetky výborných výsledků dosáhla prostějovská Kristýna
Mráčková, která v individuálních

Vozíčkáři se utkali v Olomouci

Prostějov • Mimořádno
u cyklistickou
podívanou nabídne v pát
ek 24. srpna
Gra nd Prix Pro stě jov
, Me mo riál
Otmara Malečka 2012.
Na prostějovském velo
dromu budou
opět startovat nejlepší drá
hoví cyklisté
z celé Evropy. Pro letošní
ročník účast
přislíbili závodníci z Rak
ouska, Slovenska, Estonska a Finska.
V jednání je
účast jezdců z Itálie, Něm
ecka, Nizozemska, Švýcarska, Ma
ďarska, a dokonce i Portugalska.
Poprvé v historii jsou záv
ody v kalendáři UCI zařazeny do kat
egorie CL 1,
tedy po světových poh
árech do nejvyšší kategorie. Víkend
plný cyklistiky
pokračuje v sobotu a ned
ěli mistrovstvím republiky kategorií
Elite a ženy,
které doplní Český pohár
mládeže. | DD

Luděk Helis se snažil v bodovacím závodě pomoci týmovému kolegovi Matouši Hynkovi.

disciplínách sprint a scratch
získala bronzovou medaili a neztratila se ani v dalších disciplínách. V bodovacím závodě
obsadila výborné, leč nevděčné
čtvrté místo. Ve stíhacím závodě
družstev pak společně se sestrami Kaňkovskými získala medaili
zlatou. Sestry Kaňkovské (Mapei
Cyklo Kaňkovský, SCM Prostějov) se staly největšími hvězdami

Olomouc hostila světový šampionát vozíčkářů

Olomouc • Po roční pauze hostil
atletický stadion Lokomotivy
mistrovství světa tělesně postižených do 23 let.
„Olomoucký klub je jediným na
světě, který tuto akci pořádá dvakrát. Je to ocenění naší práce
před dvěma lety. Umíme tyto
závody uspořádat, máme zvládnutou logistiku,“ cenil si ředitel
závodu Pavel Vrzala.
V celkovém hodnocení se dařilo
velké výpravě atletů z Ruska, kteří

Prostějovský velodrom
hostí Memoriál
Otmara Malečka

Foto | Archiv

v konečném hodnocení vybojovali celkem 51 medailí a z toho 22
zlatých. O jednu zlatou se přičinil
i Kobesov Chermen, který v souboji s německým borcem nakonec vybojoval nejen první místo
výkonem 5,10 m (848 b.), ale i nový juniorský světový rekord v této
disciplině i příslušné třídě.
Na druhé místo doskočil Němec
Schäfer Leon 4,54 m (715 b.),
který za svůj výkon sklidil veký
aplaus od četných diváků. | MN

celého mistrovství, když zlatá
medaile z každé z disciplín v této
kategorii připadla buďto Sáře,
nebo Emě Kaňkovské.
V juniorské kategorii se z prostějovských závodníků nejvíce dařilo Tomáši Malcovi, kterého
však po celý čas mistrovství provázela smůla. Malcovi se nakonec přes vyrovnané a dobré výkony ve všech disciplínách nepo-

dařilo získat v individuálních
disciplínách žádnou z medailí,
avšak společně s Ponikelským,
Lichnovským a Fialou (Mapei
Cyklo Kaňkovský, SCM Prostějov) zvítězili ve stíhacím závodě
družstev. Družstvo ve složení
Malec, Lichnovský a Pavel Vik
(SKC Prostějov, SCM Prostějov)
získalo ve sprintu družstev medaili bronzovou.
| MP

Mladí veslaři v Račicích sbírali medaile
a párová
čtyřka Truhlářová, Kidová, Ponikelská, Piechulová s kormidelnicí
Domesovou
završila sadu
bronzovou
Foto | Archiv
medailí. Z
Mistrovství republiky se uskutečnilo v Račicích.
dorostenek
nejprve zasáhla do bojů čtyřka
Olomouc • Vrchol první polovis kormidelnicí H. Fukalová, L.
ny závodní sezony pro kategorie
Čermáková, T. Dohnalová, K. Pržactva, dorostu a seniorů do
chalová s kormidelnicí K. Do23 let představovalo mistrovství
mesovou a s přehledem zvítěrepubliky v Račicích. Olomoučtí
zila.
závodníci vybojovali tři mistrovNa noncoxu dojely Spurná, Čerské tituly. V kategorii nejmladmáková, Dohnalová a Prchalová
ších získaly zlato A. Hlaváčová
třetí a jejich kolegyně Fukalová
a A. Zdráhalová. A. Truhlářová
a Raušová spolu s děvčaty z Ústí
zvítězila ve skifu třináctiletých
nad Labem na pátém místě.
žaček, nepárová čtyřka J. PiechuVšechny spolu zasedly do osmy
lová, P. Láhnerová, M. Kidová,
a obsadily druhou příčku.
D. Ponikelská a kormidelnice
| KT
A. Krátošková vybojovala stříbro

Foto | Archiv

Mistry ČR se stal Vladimír
Marčan a Pavel Děcký.

Otevřené mistrovství
tělesně postižených
ve sportovní střelbě
Olomouc • Poslední červencový víkend patřil v Olomouci
sportovní střelbě ze vzduchových a kulových zbraní v pistolových disciplínách.
Tituly mistrů ČR získali v disciplíně P3/sportovní pistole
30+30 ran a P5/standardní
vzduchová pistole 40 ran Vladimír Marčan a v disciplíně
P1/vzduchová pistole 60 ran
a P4/libovolná pistole 60 ran
Pavel Děcký.
| PT

In-line hokejisté dosáhli na stříbro
Olomouc • Vynikající sezonu
mají za sebou olomoučtí in-line
hokejisté. Dlouhá vítězná série je
vynesla až do finálového turnaje
čtyř nejlepších týmů, kde nakonec získali stříbrné medaile.
Jedinou porážku v sezoně si
Eagles připsali až ve finále,
v němž podlehli Slavii Praha 3:8.
„Když už dojdete tak daleko, tak
chcete skončit první. Nám se to
bohužel nepovedlo. Nedá se nic
dělat, i účast ve finále je pro nás
velkým úspěchem,” hodnotil olomoucký trenér Stanislav Cik.
Cesta za stříbrným úspěchem
začala už před pěti lety, kdy se
vedení klubu rozhodlo hrát
extraligu v Olomouci. Začátky
nebyly jednoduché. Tým měl sice

Foto | Alena Zapletalová

In-line hokejisté se dostali do finále a získali stříbro.

několik hráčů, kteří měli zkušenosti z extraligy ve Šternberku,
ale do družstva se museli zapojit
i noví hokejisté, kteří dnes již
patří mezi špičku i v in-linu. Přes

těžké začátky se Hanáci vždy
dostali do play off. Již v sezóně
2011 měli Eagles velmi dobré
výsledky. V základní části prohráli jen jeden zápas. Ale potom

následovala šňůra výher, devět v
základní části a pak dvě v prvním
kole play off nad Pardubicemi.
V semifinále olomoučtí hráči narazili na budoucí mistry republiky Reflex. Ještě půl minuty před
koncem vedli 9:8, ale nakonec to
skončilo 9:9 a v prodloužení prohráli. Eagles následně nezvládli
utkání o bronz a skončili čtvrtí.
Z neslavného konce si však klub
vzal poučení pro následující
sezonu. Vznikla z toho šňůra
vyhraných zápasů, jakou česká
in-linová extraliga nepamatuje.
13 zápasů, 13 vítězství. „I stříbro
je pro olomoucký in-line hokej
obrovský úspěch, je to výsledek
pětileté práce všech kluků v týmu,“ ocenil Cik.
| PT
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Foto | Jan Teimer

Jízda na kole byla součástí
závodu.

Královský triatlon
v Majetíně
Majetín • V sobotu 4. srpna
proběhl v Majetíně 5. ročník
Královského triatlonu.
Dopolední soutěž byla vyhrazena dětem, odpoledne se
v rámci Hanáckého poháru
utkali muži a ženy v plavání na
500 metrů, jízdu na kole o délce 33 km a běhu na 6 km. Akce
se zúčastnilo 190 závodníků
z celé ČR. Prvenství si odnesl
Tomáš Kozel z Prahy, na
druhém místě skončil Petr
Dohnal z Oseka nad Bečvou
a bronzovou příčku získal Luděk Blinka z Hulína.
| RE
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