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MĚSÍČNÍK OBČANŮ OLOMOUCKÉHO KRA JE

Náklad 256 000 výtisků

Kraj ocení osobnosti Alej ve Skaličce bojuje v evropském
a události v kultuře kole za Českou republiku
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Jiří Mencl se stal podnikatelem
roku v Olomouckém kraji
Energetickému
využití odpadů se
nevyhneme
Se zástupci 13 největších měst
v regionu bylo podepsáno
Memorandum o společném
postupu v oblasti nakládání
s odpady. Pokusím se vysvětlit,
proč je společný a koordinovaný
postup v této oblasti tak důležitý. Odpad nepředstavuje žádnou anonymní masu a nemělo
by nám být lhostejné, jak se
s ním dál naloží.
Systematicky se snažíme podporovat třídění odpadů a jeho
následnou recyklaci. Přesto
nám každoročně „zůstává“
zhruba 150 tisíc tun zbytkového
směsného komunálního odpadu, který končí na skládkách
a rozkládá se za výrazné produkce skleníkových plynů. Nechceme sedět se založenýma
rukama a sledovat, jak náš kraj
zavalí tuny odpadků. Proto hledáme řešení, které bude dlouhodobě sociálně a ekonomicky
udržitelné a co nejméně zatíží
životní prostředí.
Konkrétní cestu nám ukáže odborná studie. Ve spolupráci
s obcemi se budeme intenzivně
podílet na realizaci integrovaného systému (IS), v němž se právě využití směsného komunálního odpadu jeví jako klíčový
problém. Na základě úspěšných
projektů z vyspělé Evropy jsme
přesvědčeni, že nejlepším řešením je z pohledu ekologického
a ekonomického energetické
využívání směsného komunálního odpadu. Ani náš kraj se takovému řešení do budoucna
nevyhne. Díky výstavbě nového
zařízení by se zlepšilo životní
prostředí, neboť by se nám
podařilo ušetřit neobnovitelné
zdroje a omezit škodlivé emise
z hnědého uhlí. Odpady bychom navíc využili za vzniku
tepla a elektrické energie. Nové
zařízení by také výrazně snížilo
ceny tepla pro odběratele v konkrétní lokalitě. Projekt IS umožní optimalizovat toky odpadů,
sledovat náklady a pomůže
menším obcím, které v současnosti ze své pozice nejsou
schopny vyjednat si u svozové
firmy lepší podmínky.
Pavel Horák
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Jiří Mencl převzal z rukou náměstka hejtmana Pavla Horáka šek na 50 tisíc korun.

Olomouc • Ředitel společnosti
SEV Litovel Jiří Mencl zvítězil
v soutěži Podnikatel roku 2011
Olomouckého kraje. Za prvenství získal finanční odměnu
ve výši 50 tisíc korun.
„Titulu si nesmírně vážím, je to
ocenění pracovníků celé společnosti, kteří se svou prací na
tomto úspěchu také podílejí.
Cením si i toho, že v tak silné
konkurenci porota vybrala právě
nás. Věřím, že klasický gramofon se bude i nadále po spoustu

let vyrábět, protože ve světě
existuje skupina lidí, která zvuk
z gramofonu preferuje,“ řekl bezprostředně po vyhlášení vítěz Jiří
Mencl. Nosným výrobním programem společnosti je právě produkce gramofonů, které vyvíjí
a vyrábí pro rakouskou společnost Audio Systems. Obchodní
partner litovelské firmy je prodává ve více než 60 zemích světa
pod značkou Pro-Ject. V automobilovém průmyslu firma vyrábí
odstřikovací systémy a elektroni-

Foto | Archiv

ku pro naklápění světlometů.
Dalším vývozním produktem
SEV Litovel jsou části vláčků,
rotory, statory a cívky, které dodává německé společnosti Märklin. Firma zaměstnává kolem
dvou set zaměstnanců. „Díky výrazným osobnostem, které tento
titul prozatím získaly, už tato
akce není jen o číslech, tedy ekonomických výsledcích, ale hlavně o konkrétním člověku a jeho
firmě. Soutěž ukázala, že v našem kraji máme nadané podni-

katele, kteří se umí pružně přizpůsobit požadavkům trhu a zajistit našim obyvatelům tolik potřebná pracovní místa“, řekl hejtman Martin Tesařík (ČSSD).
Vítěz celorepublikového kola
soutěže se zúčastní celosvětového finále, které se uskuteční
v červnu 2012 v Monte Carlu.
V kraji byl regionální vítěz
vyhlášen již pošesté. Loni si
prvenství odnesl Pavel Holubář,
ředitel společnosti SHM
Šumperk.
| MK

Olomoucký kraj rozdělí mezi významné projekty 25 milionů korun
Olomoucký kraj • Významné
projekty z oblasti kultury, sportu, sociální a zdravotnictví podpoří Olomoucký kraj částkou
25 milionů korun. Z celkového
počtu 87 žádostí o dotaci Rada
Olomouckého kraje doporučuje
vyhovět 53 projektům.
„Významné projekty patří mezi
nejoblíbenější dotační tituly Olomouckého kraje. Každoročně
prostřednictvím nich poskytneme přibližně 50 milionů korun.
Ani letos tomu nebude jinak,“
uvedl náměstek hejtmana Ivan
Kosatík (ODS). Nejvyšší podpora je navržena pro Olomoucké
krajské sdružení ČSTV, a to ve
výši 4 miliony korun. Ty budou
sloužit na provoz a údržbu sportovních a tělovýchovných zařízení. Na obdobný účel je poskytnu-

Hrad Bouzov se dočká osvětlení.

ta i částka 1,8 milionu korun,
která bude rozdělena mezi tělocvičné jednoty Sokola. Shodně
2 miliony korun získaly dva
projekty z oblasti památkové
péče. A sice slavnostní osvětlení
hradu Bouzova a rekonstrukce

Foto | Archiv

arkádové chodby vnitřního nádvoří zámku Hustopeče nad Bečvou. Tradičně získal podporu
i projekt Pomáháme neziskovkám ve výši 1,5 milionu korun,
které mají posílit schopnost
nestátních neziskových organiza-

cí získávat další národní i české
granty, přispět na mzdy servisních pracovníků či lépe propagovat neziskový sektor. Úspěšné
byly i tři projekty z oblasti sportu, které každý získaly 1 milion
korun. Jedná se o rekonstrukci
střechy tělocvičny Dělnické tělocvičné jednoty v Prostějově (oddíl boxu), rekonstrukci západní
tribuny stadionu SK Hranice
a dofinancování rekonstrukce zázemí atletického stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. Náměstek
Kosatík dále uvedl: „Rozhodnutí
rady budou schvalovat krajští
zastupitelé 24. února. Věřím, že
zastupitelstvo návrh rady schválí, a to i proto, že vyváženě směřují jak do různých částí kraje,
tak i do rozdílných oblastí společenského života.“
| DD
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Na expozici
čarodějnických procesů
zve Vodní tvrz
v Jeseníku
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Hejtmanství poskytne
dotace na kulturu
Olomoucký kraj • Žadatelé z oblasti památkové péče a kulturních aktivit získají dotaci od Olomouckého kraje. Krajská rada
doporučila zastupitelstvu schválit částku více než 23 milionů
korun pro Program podpory kultury a památkové péče v roce
2012. Peníze podpoří obnovu kulturních památek, staveb drobné
architektury místního významu
a kulturní aktivity v kraji.
V první kategorii hrála při rozhodování komise zásadní roli
záchrana a obnova památek ve
špatném technickém stavu,
zachování jejich kulturně historického charakteru a soulad
jejich nového využití s původním
účelem. Doporučila poskytnout
celkem 39 dotací ve výši 10,7 milionů korun. V oblasti drobné
architektury posuzovala komise
mimo stáří objektu i jeho postavení v krajině a vztah k historii
obce. Doporučila 57 dotací v celkové výši 2,8 milionu korun.
Kulturní aktivity v kraji doporučuje rada podpořit částkou
9,6 milionu korun. „Komise navrhla 237 dotací, které by měly
zvýšit aktivní zapojení účastníků
v rámci jednotlivých akcí,“ zdůvodnil volbu podpory Týneckým
napoleonským slavnostem nebo
Losinskému kulturnímu létu náměstek hejtmana Radovan
Rašťák (ČSSD).
| MK

V kraji přibude
regionální značka
Olomoucký kraj • Regionální
značky v Olomouckém kraji
„Haná“ a „Jeseníky“ doplní nová ochranná známka „Moravská
brána“, která pomůže výrobcům
a zemědělcům z Hranicka a Lipenska ke zviditelnění se v celorepublikovém měřítku.
Jednotný systém certifikace regionálních výrobků zaručuje zákazníkům kvalitu výrobku, jeho
jedinečnost v rámci regionu a potvrzuje původ výrobku z dané
oblasti. O získání certifikátu nové značky projevilo předběžný
zájem už téměř 20 výrobců. Další
zájemci mohou o certifikaci výrobku zažádat u koordinátora
regionální značky Hranické rozvojové agentury. V květnu budou certifikáty předávány na farmářském trhu v Hranicích. Rozjezd nové regionální značky připravovaly tři organizace: Hranická rozvojová agentura, Místní
akční skupina Záhoří – Bečva
a Rozvojové partnerství Regionu
Hranicko.
| MM
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Kraj ocení osobnosti a události v kultuře
Ilustrační foto

Olomoucký kraj
podpoří začínající
včelaře
Olomouc • Začínající zájemci
o včelaření mohou v letošním
roce zažádat o finanční příspěvek od Olomouckého kraje.
Dotace kraje může dosahovat
až poloviny jejich vynaložených
nákladů na chov, maximálně
však částku 10 tisíc korun.
Příspěvek je určen začínajícím
včelařům starším 18 let s trvalým bydlištěm na území Olomouckého kraje, kteří ke dni
1. ledna 2012 nevlastnili žádná
včelstva. Vztahovat se může na
nákup úlů, chovného materiálu, základního vybavení a pomůcek pro jednoho včelaře.
Minimální výše podpory činí
3 tisíce korun.
„Cílem finanční podpory chovatelům je zvýšit počet a kvalitu
včelstev na území Olomouckého kraje a přivést do Českého svazu včelařů nové mladé
členy. V letošním roce je pro
tento účel vyhrazeno 400 tisíc
korun,” řekl náměstek hejtmana Michael Fischer (ČSSD). | TK

Lidé se ptali více
na exekuce
Olomouc • V roce 2011 služby
bezplatné poradny pro osoby
se zdravotním znevýhodněním
a seniory v Olomouci využilo
více než tisíc šest set lidí.
Největší zájem byl o poradenství přes internet na
www.iporadna.cz. Celkově
převažovaly dotazy týkající se
psychických potíží, lidé se také
hodně ptali na majetkoprávní
vztahy, zejména exekuce. Oproti předchozím rokům poradna
zaznamenala pokles dotazů,
které se týkaly sebevražd.
„Přibylo dotazů na téma exekucí a finančních potíží, z celkového počtu jich bylo asi 90. Tato
problematika se nevyhýbá ani
lidem s postižením, spíše naopak. Proto bychom se jí letos
chtěli více věnovat,“ uvedla Kristýna Sklenářová, vedoucí poradny. Loni bylo zodpovězeno
na www.iporadna.cz celkem
1445 dotazů, dalších 160 lidí
přišlo do poradny osobně. Do
poradenství přes internet je
zapojeno na 230 odborníků
z celé ČR.
| ZS

Baletka Renáta Mrózková jako Frída Kahlo.

Olomouc • Z celkového počtu
128 návrhů na ocenění vybrali
krajští radní 11 významných
osobností a počinů loňského
roku, kterým navrhují udělit
ceny za přínos v oblasti kultury.
Návrhy bude schvalovat krajské
zastupitelstvo 24. února. Kraj
ocenění uděluje osobnostem
nebo počinům za prezentaci
kraje v celostátním měřítku
a trvalý společenský přínos.
Předávání cen se uskuteční při
slavnostním večeru v Moravském divadle Olomouc ve středu 4. dubna.
Mezi oceněnými figuruje mimo
jiné Vladimír Vraňovský, které-

Foto | Moravské divadlo Olomouc

ho lze označit za významnou
hudební osobnost Jesenicka
podílející se na organizaci Schubertovy mezinárodní soutěže
pro klavírní dua v Jeseníku,
nebo Jaroslav Hutka, olomoucký folkový hudebník a skladatel.
Oba získali Cenu Olomouckého
kraje za celoživotní přínos v oblasti kultury.
Cenu za výjimečný hudební počin roku si odnese kapela Létající rabín, která získala řadu
úspěchů na různých festivalech.
Kapela loni uspořádala první
ročník festivalu Hanácký Jeruzalém a stala se laureátem Mezinárodního folklorního festivalu

Počet obyvatel v kraji klesl, zůstává
však 6. největším v republice

V kraji se snížil počet ženatých mužů.

Olomoucký kraj • První výsledky sčítání lidu, domů a bytů
2011 potvrdily úbytek obyvatelstva v Olomouckém kraji, který
však stále zůstává 6. největším
krajem v republice.
Z 399 obcí kraje se počet
obyvatel snížil ve 149 obcích.
Stále převládají počty žen nad
počty mužů. Vzrostl podíl cizinců, zatímco podíl rodáků poklesl. Sčítání také potvrdilo
trend postupného stárnutí oby-

Ilustrační foto

vatel. Struktura obyvatel podle
rodinného stavu v kraji kopíruje
tendence za ČR. „Zatímco u žen
stále ještě převládal podíl vdaných, u mužů byl nejvyšší podíl
svobodných,“ uvedl vedoucí oddělení sčítání Miloslav Pospíšil.
V historii sčítání byl zjištěn nejvyšší počet domů.
Výrazný pokrok zaznamenalo
využívání domácností osobních
počítačů s připojením na internet.
| DD

Strážnice 2011.
Cenu za výjimečný počin roku
v oblasti výtvarného umění obdrží sochařka Dagmar Koverdynská, která tvoří v obci Nový
Malín. Její díla jsou zastoupena
mj. ve sbírkách Vlastivědného
muzea v Šumperku. Baletka Renáta Mrózková převezme Cenu
za výjimečný divadelní počin za
ztvárnění role Frídy Kahlo v baletu Frída. Za tuto roli byla
navržena do širší nominace na
Cenu Thálie 2011. Cenu za výjimečný počin roku v oblasti filmu, rozhlasu a televize obdrží
Agentura Laffayette za vytvoření uceleného cyklu videodoku-

mentů o osobnostech Olomouckého kraje.
Městská knihovna Šumperk je
oceněna za výjimečný literární
počin, a to za pořádání sedmého
ročníku literárního a filmového
festivalu „Město čte knihu“.
Dětský pěvecký sbor „Motýli
Šumperk“ zvítězil v kategorii
Cen za výjimečný počin v oblasti
neprofesionální umělecké činnosti. V roce 2011 vydal sbor
nové CD „Noc tichounká“,
uskutečnil řadu koncertů a získal vítězství v kategorii mládežnických sborů do 21 let na
Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby 2011 v Bratislavě.
Ceny za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace
kulturních hodnot si odnesou
zástupci města Šternberka za
Expozici času, která nabízí návštěvníkům poznatky různých
vědních disciplín. Stejné ocenění získají také zástupci městyse
Hustopeče nad Bečvou za vybudování lapidária v hustopečském zámku.
Cena osobnost roku v oblasti
kultury míří do rukou kapely
Priessnitz, která se podílela na
vzniku a propagaci filmu Alois
Nebel. Film získal Cenu české filmové kritiky 2011 za hudbu a nominace v dalších kategoriích. | TO

Kraj přispěje na akce pořádané
střediskem Europe Direct
Olomouc • Krajští radní schválili
příspěvek informačnímu středisku Europe Direct, které organizuje na území kraje akce zaměřené na Evropskou unii. Pokud
tento příspěvek odsouhlasí také
krajští zastupitelé na svém jednání 24. února, středisko získá pro
letošní rok 350 tisíc korun na své
aktivity a akce takzvaných městských evropských informačních
středisek.
Středisko Europe Direct sídlí
v Olomouci, v kraji koordinuje
12 městských evropských informačních středisek (MEIS). Tyto
střediska připravují přednášky,
semináře na evropská témata,
prezentace pro veřejnost různého formátu a zaměření, vědomostní a fotografické soutěže
o Evropské unii nebo besedy se
žáky a studenty.
V minulém roce se občané mohli
zúčastnit například Dne Evropy

na Horním náměstí v Olomouci,
Dne dobrovolníků nebo akce Do
Evropy bez aut. V Hustopečích
nad Bečvou MEIS organizovaly
Den řemesel a chutí Evropské
unie, v Přerově pořádaly Eurokvíz, ve Štítech prázdninovou
soutěž o tričko unie.
„I letos se občané mohou těšit na
tradiční oslavy Dne Evropy, Dne
mobility, doprovodných akcí k Evropskému roku aktivního stárnutí
a mezigenerační solidarity či na
Noc vědců podporující evropskou
vědu a výzkum,“ uvedl tiskový
mluvčí Olomouckého kraje Ivo
Heger.
Olomoucký kraj každoročně
finančně podporuje středisko
Europe Direct a síť MEIS, a to od
roku 2006. Za tu dobu již ze
svého rozpočtu na akce s evropskou tématikou vyčlenil
2 450 000 korun.
| TM

VE ZKRATCE

VOLEJTE

150
NEBEZPEČÍ
PŘI UŽÍVÁNÍ TOPIDEL
Je únor a topidla, která se starají
o teplo v našich domovech, mají
již za sebou takřka polovinu
topné sezóny. V tom lepším případě nás topidla bezpečně zahřála po celou dobu chladných měsíců, ale nemusí tomu tak být
i nadále. Protože topidla jsou
velmi častou příčinou vzniku
požárů, připomeňme si několik
zásad jejich bezpečného užívání.
Abyste nemuseli řešit problémy
způsobené v souvislosti s nesprávným užíváním topidel a komínů,
DODRŽUJTE TATO ZÁKLADNÍ
PRAVIDLA:
• každý si musí počínat tak, aby
při provozu topidla a komína
nedocházelo ke vzniku požáru,
• při instalaci a údržbě topidla
dodržujte návod výrobce,
• dodržujte lhůty kontrol a čištění komínů a topidel podle
nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,
• dodržujte bezpečné vzdálenosti hořlavých předmětů od topidel,
• nepřikrývejte a nepokládejte
na topidla žádné cizí předměty,
• dbejte na pořádek kolem topidla a v kotelnách, hrozí zde
vypadnutí nebo úlet žhavé
částice (to platí i pro kotle na
plynná a kapalná paliva),
• pro všechny typy topidel (mimo elektrických) zajistěte dostatečný přívod vzduchu,
• pozor na popel, i zdánlivě vychladlý popel může způsobit
požár, popel vždy skladujte
v nehořlavých nádobách,
mimo ostatní domovní odpad,
• pokud se vám přes veškerou
opatrnost situace vymkne
kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150
nebo 112. | HZS Olomouckého kraje

Seminář pro výrobce
Olomouc • Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje
pořádá bezplatný seminář pro
výrobce s názvem Efektivní využití dotačních příležitostí
pro rozvoj podnikání.
Koná se 29. února ve 13 hodin
ve Vědeckotechnickém parku UP
Olomouc, na ulici Šlechtitelů.
| JP

ROZHOVOR MĚSÍCE | RADOVAN RAŠŤÁK, náměstek primátora Olomouckého kraje

Rekonstrukce areálu zámku a parku v Čechách pod Kosířem je v plném proudu
Otevření nové expozice se pravděpodobně kvůli dřevomorce opozdí

Areál zámku a parku v Čechách
pod Kosířem prochází od loňského roku postupnou rekonstrukcí. Na to, jak pokračuje,
jsme se zeptali náměstka hejtmana Radovana Rašťáka.
Pane náměstku, můžete přiblížit jaké kroky pro záchranu
areálu již byly učiněny?
V roce 2011 byla realizována
1. etapa rekonstrukce a využití
objektů a revitalizace parku
areálu zámku Čechy pod Kosí-

řem. V rámci této etapy byly
zahájeny stavební práce zaměřené na úpravu 2. nadzemního
podlaží jižního křídla zámku,
tedy prostor, ve kterých bude
instalována klasická zámecká
expozice z dob hrabat Silva-Tarouca, kteří vlastnili zdejší
panství od roku 1768 do druhé
světové války. Konkrétně se jedná o zřízení nové elektroinstalace, zabezpečovacího systému,
rekonstrukci dřevěných prvků
v interiérech, jako jsou například
dveře či podlahy. Dále je to
oprava venkovního schodiště,
které spojuje zámek s parkem,
a oprava zámecké oranžérie.
K zahájení těchto prací došlo na

základě vypracovaného projektu
a vydaného stavebního povolení
v říjnu minulého roku. Celkem
zde byly doposud provedeny práce v hodnotě 6,2 milionu korun.
Vyskytly se při opravách
nějaké potíže?
Při odkrytí konstrukcí dřevěných podlah ve 2. podlaží jižního křídla zámku bylo zjištěno
jejich napadení dřevomorkou.
Odstranění tohoto stavu a především nahrazení napadených
a zničených trámů bude finančně i časově značně náročné
a s velkou pravděpodobností
nebude moci z tohoto důvodu
letos dojít k plánovanému otevření nové expozice.

Co se naopak letos dokončit
podaří?
Naproti tomu budou v letošním
roce dokončeny práce na záchraně unikátního objektu oranžérie postavené v roce 1853 podle
návrhu pražského architekta
Ignáce Ullmana. Tento objekt
bude sloužit návštěvníkům
areálu jako místo pro občerstvení s možností venkovního
i vnitřního posezení. K otevření
tohoto objektu pro veřejnost má
dojít nejpozději na počátku
prázdnin.
Dále se předpokládá, že v letošním roce dojde k dokončení
1. etapy opravy zámku a k zahájení 2. etapy prací – restaurová-

ní dřevěných prvků, výměny
oken v jižním křídle, rekonstrukce přízemí jižního křídla, budování archeologického centra
a výstavních prostor, dokončení
opravy sociálního zařízení
a zrestaurování výstavního mobiliáře. Tato etapa bude dokončena v roce 2013. Na její realizaci je v roce 2012 počítáno
s částkou 6,7 milionu korun.
Vedle průběžné údržby parku
dojde za předpokladu získání
dotace z fondů EU v oblasti
životního prostředí také k zahájení prací na jeho revitalizaci.
Areál proslul coby dějiště
řady kulturních akcí. Bude
mít rekonstrukce vliv na

jejich letošní konání?
Určitě ne, stejně jako loni bude
areál zámku a parku místem pro
pořádání různých kulturních
akcí. Již dnes víme, že můžeme
čtenáře pozvat na VIII. ročník
mezinárodní řezbářské dílny
pro handicapované. Pořádá ji
občanské sdružení Tajemství života a proběhne ve dnech
18.–23. června. Veřejnost se může těšit také na tradiční mezinárodní sraz mistrů řemesla kolářského a kočárnického,
Josefkol 2012. Jeho 5. ročník se
uskuteční ve dnech 21.–22. července. Na září je pak naplánován Sraz veteránů – starých automobilů.
| DD
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Alej ve Skaličce bojuje v evropském
kole za Českou republiku

Hejtman předal štafetu
krojového plesu
Praha • Pomyslnou štafetu předal regionu Střední Čechy a Praha v sobotu 4. února v Top
hotelu Praha na tradičním Národním krojovém plesu hejtman Martin Tesařík (ČSSD).
Ples je každoročně věnovaný
jedné z národopisných oblastí
naší republiky. Mezi dary, které
hejtman novým nástupcům přivezl, nechyběly dárkové koše
s regionálními produkty. Vedle
folklorních souborů, tanečníků
a zpěváků ze Středočeského
kraje a Prahy zde vystoupil také
Národopisný soubor Haná Velká Bystřice.
| DD

Hejtman ocení
nejlepší pedagogy
Olomouc • Hejtmanství v letošním roce ocení nejlepší pedagogy středních škol, vyšších odborných škol, speciálních škol
a základních uměleckých škol
v Olomouckém kraji za jejich
náročnou a záslužnou práci.
Ocenění Pedagog Olomouckého
kraje 2012 předá 15 nejlepším
pedagogům hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík
(ČSSD). Získat ceny mohou nově i zaměstnanci dětských domovů, pedagogicko-psychologických poraden a domů dětí
a mládeže.
„Chceme touto formou připomenout široké veřejnosti významnou úlohu učitelů v naší
společnost a důležitost vzdělání
pro mladou generaci. Pro nejlepší pedagogy připravujeme pamětní medaile. S Moravským
divadlem Olomouc dojednáváme speciální divadelní představení, které bude navazovat na
předávání cen,“ uvedl hejtman
Martin Tesařík.
Slavnostní vyhlášení proběhne
při příležitosti Dne učitelů
v Městském divadle v Prostějově
dne 28. března.
|MM

Projekt se zaměří
na prevenci
kriminality
Šumperk • Olomoucký kraj
připravil nový projekt zaměřený
na prevenci majetkové trestné
činnosti nazvaný „Plánuj a chovej se předvídavě“. Je určen pro
občany žijící v obytných domech
rizikových lokalit Olomouckého
kraje, bytová družstva, stavební
úřady, architekty, stavební inženýry a řidiče kamionů, kteří využívají odpočívadla rychlostních
komunikací, kde dochází k trestné činnosti. Tato cílová skupina
bude vybavena informačními
tiskovinami a zúčastní se vzdělávacích aktivit. Projekt počítá například se seminářem o plánování výstavby a navrhování budov,
s cizojazyčnými informativními
letáky a samolepkami pro řidiče
zahraničních kamionů či příručkami pro domovníky a správce
nemovitostí. Náklady 180 tisíc
korun kraj zajistí 50 tisíci korunami z vlastního rozpočtu
a 130tisícovou státní dotací.
Projekt potrvá od dubna do letošního září. Záměr budou
schvalovat zastupitelé na svém
zasedání 27. dubna.
| RD

Alej má šanci stát se Evropským stromem.

Skalička • Dubovo-lipová alej
ve Skaličce z Přerovska je českým kandidátem v boji o titul
Evropský strom roku 2012. Je

jedním ze sedmi finalistů z různých evropských zemí. Zájemci
pro ni mohou hlasovat až do
konce února na webových

Zájemci se mohou přihlásit do soutěže
Podnikavá hlava

Foto | Archiv

Pavla Gabalcová se loni stala
podnikatelem v sukních.
Na snímku s náměstkem
hejtmana Pavlem Horákem.
Olomoucký kraj • Finanční odměna ve výši 50 tisíc korun,
pronájem kanceláře pro rozjezd
podnikání na rok zdarma a další
věcné ceny čekají na vítěze
letošního ročníku soutěže Podnikavá hlava, kterou vyhlásil Vědeckotechnický park Univerzity
Palackého. Do soutěže se mohou
přihlásit jednotlivci se zajímavým
podnikatelským záměrem, který
nebyl doposud realizován. I letos
se bude soutěžit ve zvláštních
kategoriích „Nejlepší středoškolák“ a „Podnikatel v sukni“. Soutěžní příspěvky v ženské kategorii
tradičně sponzoruje Olomoucký

kraj. Touto formou chce podpořit
rovné příležitosti pro ženy a muže. Registrace a soutěžní příspěvky lze zaslat nejpozději do
19. dubna. Jména výherců pak
budou známy v průběhu veřejného finále ve čtvrtek 17. května.
„I v tomto roce se do soutěže
mohou přihlásit se svým podnikatelským nápadem všichni bez
jakéhokoli omezení. Podmínkou
je pouze to, aby jejich záměr nebyl doposud realizován. Stejně
jako v předchozím roce se mohou soutěže zúčastnit i studenti
středních škol, kteří však musí mít
v týmu alespoň jednoho garanta
projektu staršího osmnácti let,“
upřesňuje pravidla soutěže Jiří
Herinek, ředitel vědeckotechnického parku.
Do loňského ročníku Podnikavé
hlavy se přihlásilo 57 soutěžících.
Vítězkou druhého ročníku soutěže Podnikavá hlava se stala studentka zlínské univerzity Anna
Chytilová s projektem KlerAnč,
který nabízí komplexní služby
v oblasti reklamy a marketingu.
Více o podmínkách soutěže na
www.podnikavahlava.cz.
| JZ

Foto | Archiv

stránkách Nadace Partnerství
http://www.treeoftheyear.org/
Cílem této soutěže je chránit
a podpořit výsadbu nových

vysokokmenných stromů v jednotlivých zemích.
Každý jednotlivý hlas tak může
soutěž ovlivnit a pomoci k výsadbě stromů, což se následně
odráží na životním prostředí.
Výsledky budou známy 1. března. Čtyři stovky let starou alej
ve Skaličce v loňském roce do
soutěže nominovali žáci tamní
základní školy. Vítězství v národním kole jí zajistilo více než
12 tisíc hlasů.
„Soutěž má v našem kraji veliký
úspěch, především z toho důvodu, že v minulých celostátních
ročnících zvítězily stromy z našeho kraje. V roce 2010 jím byl
Hromův dub z Bohuňovic. V evropském kole soutěže se umístil
na pátém místě. V minulém roce
zabodovala v národním kole soutěže alej ve Skaličce, kterou jsem
osobně s žáky školy ve Skaličce
navštívil,“ uvedl Martin Tesařík
(ČSSD), hejtman Olomouckého
kraje. Olomoucký kraj anketu
Strom roku i Evropský strom roku, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství, mediálně podporuje. | DD

Webové stránky měst a obcí se znovu
utkají ve Zlatém erbu

Olomoucký kraj • Olomoucký
kraj letos znovu připravil
regionální kolo soutěže webových stránek a elektronických
služeb měst a obcí Zlatý erb. Do
soutěže se přihlásilo 8 měst,
22 obcí, 17 účastníků se utká
o nejlepší elektronickou službu.
V současné době probíhá
hodnocení porotců, slavnostní
vyhlášení výsledků proběhne
v březnu. Vítězové postoupí do
celostátního kola.
Soutěž mající za cíl propagovat
kvalitní elektronickou komunikaci veřejné správy letos vstoupila do svého 14. ročníku, krajské kolo se uskuteční podeváté.
O umístění jednotlivých přihlá-

šených webů a
služeb rozhoduje
porota složená ze
zástupců Olomouckého kraje,
neziskových organizací a novinářů.
Krajskou samosprávu bude
v porotě zastupovat náměstek
Ilustrační foto
hejtmana Pavel
Horák (KDU-ČSL).
„Jsem rád, že weby samospráv
v posledních letech prodělaly
obrovský skok vpřed a v řadě
případů jsou plnohodnotným
komunikačním kanálem s veřejností. Už se těším na novinky, které starostové a jejich
kolegové za uplynulý rok připravili,“ konstatoval Pavel
Horák.
Krajské kolo Zlatého erbu bude
hodnotit nejlepší webovou
stránku města, nejlepší webovou stránku obce a nejlepší
elektronickou službu. Součástí
soutěže je také anketa, v níž
hlasuje přímo veřejnost.
| DK

Nejlepší policisté a občanští zaměstnanci získali ocenění
Olomouc • Ve druhé polovině
ledna proběhlo v Olomouci slavnostní vyhodnocení a ocenění
nejlepších policistů, občanských zaměstnanců a policejních útvarů. Událost byla věnovaná více než čtyřem desítkám
příslušníků a občanských zaměstnanců Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje,
kteří v průběhu loňského roku
dosáhli významných pracovních
úspěchů. Přítomné dekoroval
ředitel krajského ředitelství plukovník Jaroslav Skříčil spolu
s hejtmanem Olomouckého kraje Martinem Tesaříkem.
Krajský koordinátor organizace
BESIP Miroslav Charouz získal
za dlouhodobou a příkladnou
spolupráci s policií v oblasti

Čestnou plaketu Policie ČR převzal Miroslav Charouz.

prevence bezpečnosti a plynulosti silničního provozu Čestnou
plaketu Policie České republiky.
V průběhu slavnostního ceremoniálu bylo uděleno celkem

Foto | Archiv

dvanáct medailí krajského ředitele policie Olomouckého kraje.
Ocenění mj. převzali zástupce
ředitele Vyšší a Střední policejní
školy MV v Holešově plk. Andrej

Rohál a manažer Hudby Hradní
stráže a Policie České republiky
mjr. Pavel Pelán.
Ocenění nejlepší dopravní inspektorát v Olomouckém kraji
obdržel kolektiv Dopravního inspektorátu Přerov. Vítězem kategorie nejlepší Obvodní oddělení Policie České republiky
(OOP) se stalo OOP Kojetín.
Nejlepší Službou kriminální policie a vyšetřování (SKPV) v kraji
byl oceněn tým SKPV Územního
odboru Přerov.
Na prvním místě se z občanských zaměstnanců umístil
Alexander Sekanina, cenu velitele roku obdržel plk. Ivo Vykopal a policistou roku 2011 je
kpt. Jiří Kubák.
| MP

Pětatřicáté
narozeniny Charty 77
Počátkem března letošního
roku jsem měl možnost společně se soudci Ústavního soudu,
některými signatáři Charty 77 a
jedním z jejích duchovních otců
Pavlem Kohoutem oslavit již
pětatřicáté narozeniny tohoto
významného dokumentu. Listiny, která se svým formátem
stala jednou z nejznámějších
petic v dějinách naší republiky
i celého tehdejšího východního
bloku. Největší hodnotou
Charty však není jen její text, ale
právě stovky podpisů pod něj
připojených.
Podpisů, které patřily konkrétním lidem, s vlastním životem
a rodinami, jejichž osud svým
souhlasem s textem Charty
mnozí z nich, bohužel negativně, ovlivnili až do roku 1989.
Slovy Pavla Kohouta šlo o „podpis krví“, kdy každý signatář
věděl, co činí, a schvaloval toto
prohlášení. Takový podpis již de
facto nelze vzít zpět. Já osobně
jsem éru Charty vnímal s jistým
odstupem na studiích a až
později jsem si začal uvědomovat, jak ovlivnila životy nás
všech. Nikdy bychom však neměli zapomínat, že vedle práva
žít v demokratické společnosti
nám tzv. chartisté svým „podpisem krví“ uložili i jednu významnou povinnost. Tou je nakládat s právy a systémem,
který nám Charta umožnila
získat, s uvážením a respektovat
oprávněné zájmy a potřeby lidí
kolem nás. Jaký nejlepší dárek
bychom tedy chartistům k pětatřicátým narozeninám zrození této „petice“ mohli nadělit?
Jsem přesvědčen, že tím nej
dárkem jim bude právě prosazování tolerance ve všech sférách společenského života, což
bude bezesporu v dnešní době
nelehký oříšek, ale snad se nám
to společnými silami podaří.
Martin Tesařík,
hejtman Olomouckého kraje

Sokol má 150 let
ČR • Sokol coby jedna z nejstarších sportovních organizací
na světě oslavila 16. února už
150 let od svého založení.
Právě v tento den se sešli čeští
vlastenci v čele s dr. Miroslavem Tyršem a založili první
českou tělocvičnou organizaci
na našem území – původně
Tělocvičnou jednotu Pražskou.
Název Sokol byl oficiálně uznán
až v r. 1865, přestože už v prvních stanovách byl „sokol v letu“ používán jako spolkový
znak a jednotě se tak od počátku obecně říkalo. V současné době má více než 180 000
členů sdružených v 1 145 sokolských jednotách.
Vrcholem oslav bude sletový
týden v Praze od 1. do 7. července. Česká národní banka
vydala při této příležitosti
15. února pamětní stříbrnou
minci v nominální hodnotě
200 Kč, Česká pošta pak příležitostnou známku v hodnotě
14 Kč.
| HR
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INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE ODPRODAT NEMOVITÝ MAJETEK
Olomoucký kraj nabízí k odprodeji tento nemovitý majetek:
budovu č.p. 2942, Prostějov, obč. vyb. na pozemku parc. č. 5402 zast. pl., pozemek parc. č. 5402 zast. pl. o výměře 346 m 2 a část
pozemku parc. č. 5403 ost. pl. o výměře 438 m 2, dle geometrického plánu č. 4637 – 551/2010 ze dne 22. 11. 2010 pozemek parc. č.
5403/1 ost. pl. o výměře 438 m 2, vše v k.ú. a obci Prostějov, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s venkovními úpravami
a porosty, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy designu a módy, Prostějov, za minimální kupní cenu ve
výši 4 550 000,- Kč, když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí prosím zašlete nebo osobně doručte v termínu od 30. 1. 2012
do 30. 3. 2012 do 14.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. Nabídku
je nutno zaslat ve dvou uzavřených obálkách* a v levém horním rohu obálek výrazně uvést slova „neotvírat – cenová nabídka Prostějov“. Na
obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Za včas doručené se považují nabídky, které byly Olomouckému kraji na
uvedenou adresu v uvedeném termínu doručeny.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají do 30. 3. 2012 do 14.00 hod. na adrese: Krajský úřad
Olomouckého kraje, odbor majetkový a právní, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

Doba zveřejnění záměru: od 30. 1. 2012 do 30. 3. 2012
* Nabídku vložte nejprve do jedné obálky s označením nabídky a tuto obálku poté vložte do druhé obálky a opět uveďte název nabídky. Pro další jednání v
předmětné záležitosti prosím uveďte do nabídky Vaši přesnou adresu a telefonický kontakt, popřípadě e-mailovou adresu. V případě fyzických osob je nutné
nabídku doplnit o rodné číslo.

Ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje vyhlašuje výběrové řízení na funkci:
•
•
•
•

vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
vedoucí oddělení veřejné dopravy na odboru dopravy a silničního hospodářství
vedoucí oddělení kultury na odboru kultury a památkové péče
vedoucí oddělení zdravotní péče na odboru zdravotnictví

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.

Schválena významná finanční podpora projektů na rozvoj vzdělávání v Olomouckém kraji
Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém jednání dne 16. prosince 2011 schválilo finanční podporu zaměřenou na rozvoj
vzdělávání v Olomouckém kraji pro další projekty realizované v rámci tzv. globálních grantů Olomouckého kraje v Operačním
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK). Finanční prostředky byly rozdělovány celkem ve čtyřech
globálních grantech.
Nejvíce finančních prostředků bylo Zastupitelstvem schváleno v rámci globálního grantu v oblasti podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve
vzdělávání v Olomouckém kraji II“ celkem 20 projektů v hodnotě 71 mil. Kč. V případě globálního grantu v oblasti podpory 1.2
zaměřeného na rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání, bylo podpořeno 13 projektů v celkové hodnotě 37 681 382,73 Kč, v rámci
globálního grantu v oblasti podpory 1.3 cíleného na vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pak také 10 projektů v hodnotě
35 445 970,66 Kč. Druhou nejvyšší podporu, celkem 62 985 205,24 Kč pak získaly projekty v oblasti podpory 3.2 zaměřené na
rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji. Jedná se celkem o 19 projektů.
Celkem tak byl rozvoj vzdělávání v Olomouckém kraji podpořen částkou 207 112 558,60 Kč. Tyto finanční prostředky jsou z 85 %
poskytovány EU (Evropský sociální fond), 15 % pak kryje státní rozpočet České republiky. Od roku 2009 byl doposud v rámci
globálních grantů Olomouckého kraje podpořen rozvoj vzdělávání na území kraje částkou 743 mil. Kč. Finanční podporu pak
získávají především školy a školská zařízení, neziskové organizace a další instituce působící v oblasti vzdělávání. Další informace
naleznete na www.kr-olomoucky.cz/opvk.

Proběhla konference k podpoře vzdělávání v Olomouckém kraji
Dne 7. prosince 2011 proběhla za účasti zástupců Olomouckého kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělo-výchovy (dále jen
MŠMT), příjemců finanční podpory a další odborné veřejnosti celodenní konference ke globálním grantům Olomouckého kraje
v rámci OP VK.
Konferenci zahájil svým vystoupením náměstek hejtmana Olomouckého kraje odpovědný za oblast školství Ing. Pavel Sekanina,
v němž shrnul dosavadní zkušenosti Olomouckého kraje s čerpáním finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a podporu
Olomouckého kraje tomuto čerpání. Poté vystoupila vedoucí oddělení grantových schémat Krajského úřadu Olomouckého kraje Ing.
Stanislava Palová a zhodnotila dosavadní realizaci globálních grantů v Olomouckém kraji. Následovalo zhodnocení dosavadní
realizace globálních grantů ve všech krajích zástupcem MŠMT Mgr. Ing. Janem Kuchaříkem a představení programu EU peníze školám panem Radovanem Vodičkou, druhým zástupcem ministerstva na konferenci. Dopolední blok pak uzavřel Ing. Pavel Poles z Krajského úřadu Olomouckého kraje, který představil další dotační možnosti na podporu vzdělávání pro subjekty z Olomouckého kraje.
Odpolední část pak byla věnována prezentacím některých projektů realizovaných příjemci finanční podpory v rámci jednotlivých
globálních grantů. Za každou oblast podpory, resp. globální grantů byly prezentovány dva projekty, které svou již ukončenou nebo
probíhající realizací přispívají, resp. přispěly k rozvoji vzdělávání v našem kraji. Velký prostor byl věnován diskuzi účastníků
konference, kteří sdělovali své zkušenosti s realizací projektů.
Konference se setkala s velkým zájmem mezi odbornou veřejností a kapacita konferenčního
sálu byla zcela naplněna (zúčastnilo se celkem 110 osob).
Prezentace z konference a další informace naleznete webových stránkách věnovaných
globálním grantům www.kr-olomoucky.cz/opvk.

Hledáme ke koupi
rodinný dům se zahradou
nebo bývalou
zemědělskou usedlost

tel.: 774 405 644
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Foto | Archiv

Na expozici čarodějnických procesů
zve Vodní tvrz v Jeseníku

Výstava zaujme malé i velké
návštěvníky.

FOR MODEL
na Výstavišti Flora
Olomouc • Začátek března
bude na olomouckém výstavišti Flora opět patřit všem hravým. Příznivci modelování z papíru, plastu, dřeva či jiných
materiálů a sběratelé nejrůznějších kuriozit obsadí od
2. do 4. března hlavní výstavní
pavilon A.
FOR MODEL, výstava modelů
a sběratelství, potěší návštěvníky ukázkami historických bitevních lodí, letadel, vozidel, bojové techniky, zbraní, železničních modelů. Návštěvníci se
mohou těšit na hasičská, policejní vozidla, bugginy, pohyblivé modely vláčků, vrtulníků,
létající ultralehká „éra“ a další
zajímavosti včetně kovových
modelů ryze české stavebnice
Merkur, která je dětským „hitem“ už od roku 1920.
Výstavní část se sbírkami nejrůznějších zajímavostí a kuriozit
odznaků, mincí, pohlednic či
ubrousků letos obohatí expozice knoflíků, kytar, historických
žehliček či kuchyňského „náčiní“ našich babiček. Nebudou
chybět oblíbené retrohračky
z 50.–60. let, ani současný hit
kolekce „reborn“ panenek, které vypadají úplně jako živé. | ZS

Unikátní expozice se nachází ve Vodní tvrzi.

Jeseník • Vlastivědné muzeum
Jesenicka ve Vodní tvrzi v Jeseníku slavnostně otevřelo novou
expozici čarodějnických procesů
na Jesenicku v 17. století. „Bylo
zrekonstruováno sklepení Vodní
tvrze za účelem umístění stálé

expozice, která prezentuje významnou kapitolu dějin jesenického regionu. Z archivu v polské Wroclavi se přivezly skeny
listin dokládajících soudní procesy s údajnými čarodějnicemi
a následně byly historiky pře-

Foto | Jan Pospíšil

pisovány z kurentu do staroněmčiny a překládány do češtiny,“ uvedla ředitelka muzea Veronika Rybová. Tyto důležité
pramenné dokumenty dokládající způsoby výslechu a výpovědi
souzených čarodějnic jsou podle

VE ZKRATCE

Koloniál: Expozice přiblíží vývoj
obchodování.

Výstava zprostředkuje
svět obchodování
Šumperk • Koloniál u pana
Bajzy je název výstavy, která je
k vidění až do 1. května v rytířském sále Vlastivědného muzea
v Šumperku. Vznikla u příležitosti 120. výročí narození Karla
Poláčka a vychází z knížky Bylo
nás pět.
Prostřednictvím obchodníků
z Poláčkovy knížky se návštěvníci
seznámí nejen s vybavením i zbožím dobového koloniálu, cukrárny, obchodu s textilem a řeznictvím, ale mohou také navštívit
výroční trh nebo hokynářství.
Smyslem expozice je přiblížit dětem i dospělým, z jakých základů
a pod jakými vlivy se rozvíjel
obchod a do jaké míry se udržely
rodinné i prvorepublikové tradice až do dnešní doby.
| MB

| RV

Program Moravského divadla Olomouc
Poř. Den Sk. Hod. Představení
2.
3.
4.
5.

pá
so
ne
po

V
X
–
K
–

19:00
19:00
19:00
19:00
19:30

Arabská noc
Žaloba proti Neznámému
Dámský krejčí
Nápoj lásky
Když se zhasne

činohra
činohra
NOVINKA
činohra
DERNIÉRA
opera
činohra – hrajeme ve Studiu
Českého rozhlasu Olomouc

7.
8.
9.
10.

st
čt
pá
so

T
–
–
–

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

Černá komedie
Sen noci svatojánské
Ples v opeře
Čtyři dohody

činohra
balet
RODINNÉ DIVADLO
opereta
DERNIÉRA
činohra – pořádá Psychiatrická

PREMIÉRA MIMO PŘEDPLATNÉ

Něžný ženský svět
Olomouc • Do 25. března
budou moci především dámy
obdivovat v prostorách výstavního sálu prvního patra Vlastivědného muzea v Olomouci
něžnou krásu krajek, oděvních
součástí, módních doplňků – límečků, rukaviček, kabelek, klobouků, vějířů či šperků, zejména z období 19. století a počátku století 20. na výstavě
nazvané Něžný ženský svět.
Expozice však není určena pouze ženám, jak napovídá její podtitul ...dámy, nejen pro vás…,
ale zaujme jistě i pány, jejichž
oko se neubrání zasněnému
spočinutí na kouscích svůdné
ženské garderoby. Většina exponátů pochází ze soukromých
sbírek Ireny Rážkové (krajky,
oděvní součásti, módní doplňky) a Elišky Látalové (vějíře),
šperky ze svého uměleckoprůmyslového fondu zde prezentuje Vlastivědné muzeum v Olomouci. Ke skutečným unikátům, které si můžete na výstavě
prohlédnout, patří vyšívaný paličkovaný tyl z poslední třetiny
18. století či dva páry zánovních
secesních bot z roku 1909
určených pro nevěstu. Výstava
je otevřena vždy od středy do
neděle od 10 do 17 hodin.
Dne 22. února a 8. března je
připraven animační program
pro rodiče s dětmi od 5 let nazvaný Co šeptá vějíř a na 29.
února a 15. března Tajemství
šperku po babičce, kde si rodiče
s dětmi budou moci vyrobit svůj
vlastní šperk. Vynikne na něm
kouzlo techniky smaltování. Na
programy, které začínají vždy
v 16 hodin, je nutné se přihlásit
na vmodetem@email.cz nebo
na tel. 585 515 122.
| RF

ní uloženy ve wroclavských archivech z důvodu tehdejšího
správního rozdělení, kdy byl Jeseník součástí nisského knížectví. Významným prvkem expozice je nejmodernější technika.
„Třešničkou na dortu je vedle
audioprůvodce a dotekových panelů tzv. fogscreen. Jde o speciální promítací zařízení, díky
němuž je film o první doložené
jesenické čarodějnici Barboře
Schmiedové promítán do tenké
stěny z mlhy. Vlastivědné
muzeum Jesenicka je prvním
muzeem v ČR, které toto zařízení využívá,“ dodala ředitelka.
Návštěvníci si v rámci výstavy
mohou nejen prohlédnout, ale
i vyzkoušet repliky tehdejších
mučicích nástrojů. Investice do
rekonstrukce sklepních prostor
a na moderní vybavení přesáhly
8 milionů korun. Finanční
prostředky poskytl Olomoucký
kraj, který je zřizovatelem Vlastivědného muzea Jesenicka.

léčebna Šternberk / Divadlo Archa

činohra
NÁŠ TIP
11. ne NO14:30 Markéta Lazarová
12. po – 19:30 Koncert tibetské zpěvačky Namgyal Lhamo koncert –
Občanské sdružení M.O.S.T. /
v rámci Festivalu Pro Tibet 2012

13.
14.
16.
17.
18.
19.

út
st
pá
so
ne
po

L 19:00 Žaloba proti Neznámému
C 19:00 Don Juan se vrací z války
P 19:00 Polská krev
16:00 Tarzan – král džungle
YO16:00 Markéta Lazarová
A 19:00 Polská krev
– 19:30 Nemravná píseň

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

út
st
čt
pá
so
ne
po
út

B
–
D
–
X
–
–
–

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

29. čt U 19:00
30. pá V 19:00
31. so ZO 16:00

činohra
NOVINKA
činohra
opereta
PREMIÉRA
pohádkový balet
činohra
opereta
kabaret – hrajeme ve Studiu
Českého rozhlasu Olomouc
Don Juan se vrací z války činohra
Zlatí chlapci (…vstupte) činohra – Národní divadlo Brno
NOVINKA
Žaloba proti Neznámému činohra
balet
SENIOŘI -30 %
Frida
opereta
Polská krev
balet DERNIÉRA, SENIOŘI -30 %
Macbeth
opera
NÁŠ TIP
Prodaná nevěsta
činohra – Švandovo divadlo
Gottland
Praha
muzikál NÁŠ TIP
Limonádový Joe
opera
Simon Boccanegra
činohra
Černá komedie

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

BŘEZEN

DOPORUČUJEME

Změna vyhrazena!

Interaktivní výstava pobaví malé i velké návštěvníky
Dotýkat se na ní exponátů je přikázáno
Olomouc • Interaktivní, zábavná a vzdělávací výstava pro
všechny generace je až do 25.
března připravena ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.
Návštěvníci si mohou například
posedět na hřebících, vyzkoušet
pevnost rukou, otestovat vlastní
čich, zjistit citlivost svého sluchu, poznat rychlost své reakce
i sílu svého stisku. V nabídce je
také luštění zvukového pexesa
či možnost seznámit se s Braillovým písmem. Putovní výstava
zahrnuje na šest desítek interaktivních exponátů, které jsou
určené k vyzkoušení, k vyřešení
nebo k soutěžení, takže platí
heslo „dotýkat se exponátů přikázáno“. Díky expozici si malí
a velcí mohou ověřit, jak fungují
lidské smysly – i to, jak nás
někdy klamou. Změřit si lze
frekvenci svého sluchu, hlasi-

Putovní výstava zaujme všechny generace.

tost výkřiku, hloubku předklonu, elektrický odpor svého těla
i rychlost své reakce. Prostor zde
mají také různé hlavolamy, kvízy, optické a jiné klamy.
K vyzkoušení jsou připraveny

Ilustrační foto

i chůdy, pedalo či kladina. „Komenského slavnou větu ,škola
hrou' známe všichni, ale praxe
ve školních lavicích za touto
myšlenkou obvykle dosti pokulhává. V případě iQparku a jeho

olomoucké výstavy je tomu
naopak. Teorie je tu minimum
a slouží vlastně jen někde a
k vysvětlení toho, co si tu nejdřív vyzkoušíte na vlastní kůži.
To je smysl různých science
center,“ přiblížil základní myšlenku Pavel Coufal, ředitel libereckého science centra, které
exponáty zapůjčilo. Putovní výstava Poznávej se navazuje na
úspěšnou výstavu Hry a klamy,
jež se představila již v řadě velkých měst České republiky
a navštívily ji desetitisíce návštěvníků.
„Rozvíjet v dětech i dospělých
logické myšlení je v dnešní době
více než důležité. Naše výstava
má za cíl právě toto myšlení
zažehnout, posílit nebo třeba
i obnovit,“ uvedl za pořadatele
František Duda.
| DD

Jiří z Poděbrad

Foto | Archiv

Panovníci českých
zemí jsou k vidění
v Šumperku
Šumperk • V šumperském muzeu byla 12. ledna zahájena unikátní výstava „Panovníci českých zemí a jejich manželky“ na
kolorovaných reliéfních dřevořezbách Jarmily Haldové.
Výtvarnice, řezbářka a ilustrátorka Jarmila Haldová zpracovává již od roku 1998 své rozsáhlé dřevořezbářské dílo –
postavy českých vládců. Dosud
vytvořila 106 polychromovaných dřevěných deskových obrazů ztvárňujících české panovníky a jejich manželky od počátku českých dějin. Má v úmyslu vytvořit celkem 132 panovníků, tím posledním by měl být
císař Karel I. Výstava potrvá do
22. dubna.
| MB

Vertikální stav Foto | Michaela Stuchlá

Cesta do pravěku
Zábřeh • Nejzajímavější nálezy
z našeho regionu od starší doby
kamenné až po období Keltů
a Římanů nabízí výstava v Muzeu Zábřeh. Zájemci si mohou
vyzkoušet techniku mletí obilí,
tkaní nebo vrtání do kamene.
Výstava potrvá do 21. dubna. | MB
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Mistrovství ČR
v kombinaci deseti
tanců
Pardubice • Poprvé v historii
bude Olomouc hostit jednu z nejvýznamnějších soutěží v oblasti
tanečního sportu Mistrovství ČR
v kombinaci deseti tanců 2012.
Prestižní taneční klání se
uskuteční 17. března ve Sportovní hale UP Olomouc. Mistrovství se zúčastní ty nejlepší tuzemské taneční páry ve všech
věkových kategoriích. Vstupenky
na akci jsou slosovatelné o jízdu
ve Ferrari.
„Přijede i nejlepší taneční pár
v ČR ve standardních tancích
a kombinaci deseti tanců a také
finalista mistrovství světa a vítěz mnoha světových prestižních soutěží Martin Dvořák
a Zuzana Šilhánová. Tento pár
získal celkem 21 titulů Mistrů
ČR,“ informoval za pořádající
Klub sportovního tance QUICK
Olomouc Igor Opravil. Domácí,
olomoucké barvy, bude v taneční soutěži hájit pár Tomáš Přidal
a Gabriela Hořínková. Na parketu se objeví i hvězdy z úspěšné
televizní show „StarDance …
když hvězdy tančí”, zejména
královna tanečního parketu
z první řady StarDance Kristýna
Coufalová. Více na stránkách
www.desitka2012.cz.
| PT

SPORT

Pohárové finále znovu ovládly
prostějovské volejbalistky
Olomouc • V hanáckou záležitost se znovu změnilo finále
Českého poháru volejbalistek.
V olomoucké hale UP na sebe
narazily domácí vysokoškolačky
a favorizovaný Prostějov. Stejně
jako před rokem se z prvenství
radovaly favorizované Prostějovanky, které znovu zvítězily
hladce 3:0.
Domácí tým přitom v úvodu
zaskočil vysokého favorita a čtyřnásobného držitele trofeje především odvážným servisem a překvapivě vedl 10:7, 16:14 a ještě
17:16. Až do stavu 19:19 držely
Olomoučanky s protivníkem
krok i naději na dílčí úspěch,
potom ale Prostějov zrychlil
a zpřesnil hru a ovládl koncovku
první sady. V dalších dvou setech
sice vysokoškolačky vždy na za-

Dva soupeřící týmy – Prostějov (vlevo) a Olomouc.

čátku vedly (5:3 ve druhém, a dokonce 5:1 ve třetím dějství), pak
už však obhájkyně triumfu ovládly hru a ve třetí sadě povolily vysokoškolskému celku jen deset
míčů.
„Domácí přišli s výborně připraveným podáním. V prvním setu

Olomouc • Nadějní házenkáři
klubu TJ STM Olomouc stále
obsazují přední místa velkých
turnajů. Dvě družstva starších
a jedno družstvo mladších miniházenkářů tvoří jednu velkou
partu a předvádí bojovnou hru,
na kterou se dá s obdivem dívat.
V lednu obsadily na třech turnajích dvě 1. místa, jedno druhé
a jedno třetí místo mezi kvalitními házenkářskými družstvy. | PZ

Zimní olympiáda skončila
úspěšně.
Foto | Archiv

Mladí sportovci
bojovali na olympiádě
Olomouc • Sedm medailí
na páté zimní olympiádě dětí
a mládeže získala výprava mladých sportovců Olomouckého
kraje. V konečném hodnocení
tak obsadila dvanácté místo.
Olomoucký kraj zastupovalo
64 mladých sportovců, kterým
dělal vlajkonoše bývalý hokejový reprezentant Tomáš Sršeň.
O medaile se postarali sportovci
v běžeckém lyžování. Nejdříve
získala stříbrnou medaili v závodě klasickou technikou Karolína Poulíková. V závodě volnou
technikou získala pro Olomoucký kraj 1. zlatou medaili.
V rychlobruslařských soutěžích
se z výpravy prosadili jen chlapci. Starší žáci David Nesvadba
(stříbrná medaile) a Robert Horák (bronzová medaile) a štafeta
chlapců ( 4. místo).
Nejúspěšnější částí výpravy se
stalo disko dance. Mladí tanečníci získali kompletní sadu medailí (stříbrnou v malých skupinách a zlato a bronz v soutěži
dvojic).
| PL

nám s ním dělali problémy a my
jsme znejistěli v útoku. Od konce
prvního setu už jsme však měli
zápas ve své moci,“ hodnotil
utkání kouč vítězného Prostějova
Miroslav Čada.
Podobně viděl střetnutí i olomoucký kormidelník Jiří Teplý:

Foto | MP

„V prvním setu jsme soupeře
překvapili a zatlačili hlavně servisem, od druhé sady se ale
Prostějov dostal do pohody a ve
třetím setu už se naše hra od stavu 6:4 bohužel úplně rozpadla,“
litoval Teplý.
| MP

Veslařka Žižková má další titul z trenažéru

Olomoučtí závodníci získali stříbrnou medaili.

Mladí házenkáři stále
na špici

Olomoucký
1/2Maraton
chce mezi
světovou elitu

Foto | Archiv

Olomoučtí triatleti se dostali
mezi českou špičku
Olomouc • Vynikajícího úspěchu dosáhl v letošním roce triatlonový klub TTC Olomouc. V Českém poháru dlouhého triatlonu
skončili olomoučtí závodníci na
výborném druhém místě s minimální ztrátou na první Iron Stars
Beroun.
Triatleti mohli zaútočit i na první
příčku. To by ale museli startovat
na prvním závodu Českého poháru v Krušných horách, který byl ve
stejném termínu jako Pražský maratón. Olomouckým triatletům se
dařilo i v individuálním hodnocení. Martin Minařík skončil druhý
v konečném pořadí čtyřicátníků,

stejně jako Pavlína Šromotová
(kategorie žen Ž30).
Třetí místo obsadil Radek Novák
(M40), čtvrtý skončil Jan Barabáš
(M35), pátou příčku obsadil Dušan Kyjanka (M50) a šestou Jan
Vodička (M40).
Dařilo se i juniorům. Filip Lužný
vyhrál Český pohár Xterra a bral
stříbro na mistrovství Evropy.
Ondřej Kysel má titul z mistrovství
republiky v zimním triatlonu.
Anna Brychtová obsadila třetí
místo v Českém poháru Xterra.
Letos chce klub bojovat o stupně
vítězů v Českém poháru jak u jednotlivců, tak v týmové soutěži.| PL

Olomouc • Další český titul do
své sbírky přidala olomoucká
veslařka Pavlína Žižková. Ta dokázala vyhrát mistrovství republiky v jízdě na veslařském trenažéru.
Potřetí za sebou hlavní kategorii
žen suverénně ovládla Žižková.
Při neúčasti Mirky Knapkové
měla situaci ulehčenou a bojovala především s časem, když
ostatní soupeřky nechala bezpečně za sebou. Nakonec si
dojela pro zlato ve skvělém čase
6:45,8 min.
Olomoučtí veslaři mají i v zimě
nabitý program. Na začátku
února startovali na mezinárodní
regatě v Piešťanech. Zde vybojovali jedenáct medailí a stali se
nejúspěšnějším klubem.
V kategorii mladšího žactva měla většina veslařů svoji premiéru
a všichni statečně bojovali o co
nejlepší časy a umístění. Nejlépe se dařilo Adéle a Adamovi
Zdráhalovým, kteří nedali soupeřům šanci a ve svých jízdách
zvítězili. Bronz na kilometrové
trati přidaly Anna Hlaváčová a
o rok mladší Markéta Zbořilová.
Mezi staršími žáky získala zla-

Foto | Archiv

Žižková si dojela pro zlato.

tou medaili Martina Bednářová
a mezi chlapci si připsal bronz
František Hrubý.
Velmi úspěšné byly také dorostenky, které závodily již na klasické dvoukilometrové trati.
Nejrychlejší byla Tereza Dohnalová, o stupínek níž se umístila
její oddílová kolegyně Kateřina
Prchalová.
Medailovou sbírku uzavřely
Blanka Vařeková prvním místem v kategorii veteránek B
a Pavlína Žižková, která zvítězila
jak na klasické trati v hlavní
kategorii žen, tak na poloviční
trati mezi veteránkami A. | KL

Tanečníci TŠ LOLA´S DANCE z Olomouce
sbírali tituly na mistrovstvích ČR v street battle i hip hopu
Prostějov, Brno • Soutěžní taneční sezóna sice ještě zdaleka
nekončí, chystají se soutěže
formací, přesto mladí tanečníci
z olomoucké TŠ LOLA´S
DANCE již mohou slavit zasloužené úspěchy. Nedávno se
totiž konalo v Prostějově
mistrovství ČR spolu se slavnostním vyhlášením extraligy
v hip hopu a v Brně mistrovství
ČR ve street battle, obojí Czech
Dance Organization, která tradičně ukončují sezónu sól, duet
a malých skupin v těchto disciplínách.
„Doufali jsme, že se nám podaří
zopakovat úspěchy z předchozích let. Povedlo se, neuvěřitelného úspěchu jsme dosáhli v kategorii juniorů, když jsme celkově v extralize sól obsadili hned
první 4 místa žebříčku a na
MČR v Prostějově pak 4 tituly

Mistr ČR a celkový vítěz české extraligy v hip hopu – „Angels“
Foto | Archiv
z TŠ LOLA´S DANCE Olomouc.

mistrů či vicemistrů ČR. Úspěšní však byli i tanečníci jiných
věkových kategorií. Jsme tedy
rádi, že jsme se i letos udrželi
mezi těmi úplně nejlepšími tanečními školami v republice,
protože je v těchto disciplínách,
na rozdíl od některých dalších,
velká konkurence,“ zhodnotila

vedoucí TŠ Dita Souralová.
Nejúspěšnější tanečnicí se stala
stejně jako vloni trojnásobná
mistryně ČR Sára Ďurajková,
která získala tituly v sólech juniorů v hip hopu a o týden
později ve street battle. K tomu
ještě přidala i titul Mistra ČR
v hip hopu teamů s choreografií

Filipa Nejedlého „Angels“. Tanečníci si zároveň zajistili nominaci na mistrovství Evropy
a světa, kde mohou reprezentovat barvy naší republiky v tvrdé
mezinárodní konkurenci.
„Jelikož je naší parádní disciplínou, ve které jsme už několikrát získali dokonce i tituly
mistrů či vicemistrů Evropy
nebo světa, i street dance show,
kde nás mistrovství ČR, a tedy
i případná nominace na mezinárodní soutěže, teprve čeká, musíme se dobře připravit i na tuto
soutěž, zvláště když mistrovství
Evropy ve street dance show je
letos po letech opět v ČR v Ústí
nad Labem,“ zakončila Dita
Souralová. S dalšími úspěchy
této TŠ nebo třeba i informacích
o náborech či otevření nové pobočky ve Šternberku se můžete
seznámit na www.elola.cz. | DN
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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.
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Olomouc • Ucházet se o bronzovou známku kvality od Mezinárodní atletické federace
IAAF budou přadatelé třetího
ročníku Olomouckého 1/2Maratonu. Závod by se tak mohl
zařadit mezi padesátku nejvýznamnějších půlmaratonů světa.
Při udělování známky se posuzuje počet běžců, organizační
zajištění a servis, rychlost tratě,
mediální propagace, antidopingové kontroly, účast elitních
atletů a mnoho dalších parametrů. „Připravujeme menší
úpravy trasy, aby pojala více
účastníků a byla ještě rychlejší,“ říká Jan Dopita, technický
ředitel z pořadatelské společnosti Tempo Team Prague.
Zůstává prověřený večerní
start v 19 hodin na Horním
náměstí. Do programu patří
tradičně závod na 10 km, štafetový běh i rodinný běh. „Zázemí závodů, expo stánek,
ve kterém se vydávají startovní
čísla, ale i sportovní výstavu
stěhujeme do areálu výstaviště
Flory,“ informuje o dalších novinkách Ondřej Brouček, projektový manažer závodu.
V roce 2011 byl Olomoucký
1/2Maraton oceněn jako nejlepší závod jara v anketě běžeckého serveru Behej.com. Na
konci loňského roku byla kvalita závodu potvrzena i Českým
atletickým svazem, který jej
vybral mezi deset nejlepších
bežeckých akcí sezony.
| PL

Foto | Archiv

Vítězové ligy taekwondo.

Olomoučtí
taekwondisté měli
úspěšný rok
Olomouc • Členové olomouckého klubu Scorpions byli
oceněni při dalším ročníku
vyhlášení vítězů nejvyšších
ligových soutěží WTF kyorugi
a poomse.
Závodníci olomouckého klubu
Taekwondo Scorpions se
umístili hned ve třech ze čtyř
ligových soutěží. Benjamínek
klubu Marek Vysloužil, který je
novým velkým talentem a posilou klubu, vyhrál titul v Národní taekwondo lize mládeže.
Loňská sezóna byla teprve jeho
první, přesto nasbíral dostatek
bodů a jeho úsilí bylo tímto
korunováno.
Titul z roku 2010 obhájil člen
reprezentace ČR Daniel Dostál
a stal se opět vítězem Taekwondo extraligy mládeže pro
rok 2011. Danovi se v loňském
roce velmi dařilo a ve všech
tuzemských turnajích zvítězil.
K extraligovému titulu přidal
i titul Mistra republiky pro
rok 2011.
Klub Škorpionů má i své velmi
úspěšné dívčí zastoupení.
V nejvyšší soutěži Taekwondo
extraligy triumfovala juniorka
Aneta Nekoksová, která po
celý rok dosahovala skvělých
výsledků a jejíž výkony mají
vzestupnou tendenci.
| KL
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