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MĚSÍČNÍK OBČANŮ OLOMOUCKÉHO KRA JE

Olomoucký kraj řídí hejtman,
šest náměstků a čtyři další
členové rady
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Náklad 256 000 výtisků

Kraj postaví v Radkově Lhotě
nový pavilon
Více ZPRAVODAJSTVÍ | str. 3
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Pravou vánoční
atmosféru
zprostředkují lidem
města, hrady i zámky

Více

NA ÚVOD

Olomoucký kraj má nové vedení,
hejtmanem se stal Jiří Rozbořil

Mgr. Alois Mačák, MBA
1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Více KULTURA | str. 6
UDÁLOSTI

Ilustrační foto

Hejtmanství pomůže
obcím s poplatky
za rozhlasy

Dopravní obslužnost
je priorita!
Vážení spoluobčané,
zejména nyní v ekonomicky
složitém období s vysokou nezaměstnaností je to velmi důležitá věc pro náš každodenní
život. Jsme jedním z mála krajů, který udrží i v příštím roce
dopravní obslužnost ať již železniční nebo autobusovou
v obdobném rozsahu. Co se
týká regionální železniční
osobní dopravy je to zhruba
6 milionů tzv. vlakokilometrů.
Autobusová doprava bude také v příštím roce opět ve srovnatelném rozsahu zhruba
17,5 milionu kilometrů.
Předpokládané náklady na dopravní obslužnost v roce 2012
jsou plánovány ve výši zhruba
787 milionů korun, které bude
dne 21. 12. 2012 schvalovat
Zastupitelstvo Olomouckého
kraje. Opět zdůrazním, že tyto
nemalé finanční prostředky vynaložené na dopravní obslužnost v průběhu roku u dopravců pravidelně kontrolujeme včetně dozoru kvality
poskytovaných služeb.
Postupně jsme uskutečnili s dopravci mnoho jednání, aby vynaložené finanční prostředky
byly pro Olomoucký kraj co
nejnižší a efektivně vynaloženy. Uzavřené „Memorandum
o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční
osobní dopravou“ zaručuje
účast státu na provozování železniční osobní dopravy v jednotlivých krajích. Závazkem
krajů je, že navyšování finanční
úhrady z rozpočtu kraje se týká
pouze inflace. Stát již v letošním roce na rozdíl od kraje
nenavyšoval o inflaci a kraj byl
nucen tento rozdíl dopravci
kompenzovat. Toto „Memorandum“ se snaží současná
vláda zpochybňovat a nedodržovat dohodnuté finanční plnění. Přitom to jsou peníze na
úhradu ztrátových regionálních tratí určené pro firmu ČD,
a. s., stoprocentně vlastněnou
státem.
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Foto | KR
Olomoucký kraj • Olomoucký
kraj v následujícím roce znovu
uhradí za obce poplatky pro
Ochranný svaz autorský. Ty
slouží k úhradě nákladů za
pouštění hudby v obecních rozhlasech. Na svém druhém zasedání o tom rozhodli členové
krajské rady. Kraj podobně postupuje už od roku 2001. V příštím roce celková cena mírně
překročí půl miliónu korun.
Kdyby si obce poplatky hradily
samy, byla by souhrnná částka
výrazně vyšší.
| KR

Žádost lze podat
jen do konce prosince

Nový hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil

Olomouc • Olomoucký kraj od
19. listopadu řídí Jiří Rozbořil
(ČSSD). Zastupitelstvo jej zvolilo novým hejtmanem, když pro
něj hlasovalo 35 z 55 jeho členů.
„Jsem připravený pracovat ve
prospěch všech občanů Olomouckého kraje,“ konstatoval
Jiří Rozbořil bezprostředně
po svém zvolení. Zastupitelé zároveň hlasovali o složení krajské
rady pro čtvrté volební období.
V Radě Olomouckého kraje zasednou zástupci České strany

sociálně demokratické a Komunistické strany Čech a Moravy.
V pětapadesátičlenném zastupitelstvu kraje mají sociální demokraté 19 mandátů, komunisté jich získali 16. Koalice pro
Olomoucký kraj společně se starosty a ODS mají po osmi mandátech, TOP 09 a Starostové pro
Olomoucký kraj čtyři.
Zastupitelstvo Olomouckého
kraje na svém zasedání vybralo
osm svých členů, kteří budou samosprávu reprezentovat ve Výbo-

Foto | AN

ru regionální rady Regionu soudržnosti Střední Morava. Regionální rada, která rozděluje část
dotací z Evropské unie, zastupuje
Olomoucký a Zlínský kraj. Oba
regiony mají ve společném výboru po osmi členech. „Podle koaliční smlouvy připadla čtyři místa ČSSD, dvě KSČM a dvě místa
jsme nabídli opozici,“ uvedl hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD).
Olomoucký kraj bude ve výboru
zastupovat náměstek hejtmana
Michal Symerský (KSČM) a rad-

Hejtmanství přispěje na obnovu venkova
Olomoucký kraj • Olomoucký
kraj rozdělí v příštím roce v rámci Programu obnovy venkova
(POV) 22 milionů korun. S největší podporou mohou počítat
projekty zaměřené na budování
a obnovu infrastruktury obcí.
Každý příspěvek pokryje vždy
maximálně 50 procent z celkových nákladů na projekt. Žádosti mohou zájemci předkládat do
22. února.
POV pro rok 2013 má tři oblasti. První se zaměří na projekty
související s výstavbou, rekonstrukcí a opravou komunikací,
škol, veřejného osvětlení a na

přípravu a realizaci protipovodňových opatření. Příspěvek
obcím s počtem obyvatel do
dvou tisíc se bude pohybovat
mezi 50 a 300 tisíci korunami.
Kraj na tuto část POV vyčlení
17 milionů korun.
Druhá oblast podpoří tvorbu
strategie rozvoje území místních
akčních skupin. Lze ji využít na
mzdové náklady spojené s přípravou a tvorbou Integrované
strategie rozvoje území místní
akční skupiny pro období 2014
– 2020 se sídlem v Olomouckém
kraji a na činnost projektového
manažera. Příspěvek se pohy-

buje od 50 do 125 tisíc korun.
Tato část POV získá podporu ve
výši 2 miliony.
Třetí oblast podpory přispěje
50 až 200 tisíci korunami na
vypracování územně plánovací
dokumentace obce v souladu
s jejím platným a schváleným
programem rozvoje. Žádat o ni
mohou obce s počtem obyvatel
do dvou tisíc. POV počítá v této
oblasti se souhrnnou částkou
3 miliony korun. Žádosti posoudí Komise pro rozvoj venkova
a zemědělství Rady Olomouckého kraje a výsledky vyhlásí
koncem dubna 2013.
| KR

ní Pavel Šoltys (ČSSD). Dále
v něm zasednou členové zastupitelstva Alena Rašková (ČSSD),
Marie Fomiczewová (ČSSD),
Zdenka Szukalská (KSČM), Jiří
Pospíšil (ODS) a Marian Jurečka
(Koal OlK). Radní Pavel Šoltys
byl jako jediný členem výboru již
v minulých letech. Hejtman Jiří
Rozbořil se stal 6. prosince předsedou Výboru regionální rady
Střední Morava. Jeho zástupcem
zůstává hejtman Zlínského kraje
Stanislav Mišák.
| RE

Olomoucký kraj • Nejpozději
do 31. prosince letošního roku
jsou dosavadní provozovatelé
nestátních zdravotnických zařízení (kteří chtějí poskytovat
zdravotní služby i po 31. 3.
2015) povinni podat žádost
o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb – tzv.
„přeregistraci“. Na celém krajském úřadě bude dne 31. prosince dovolená, v tento den tedy
nebude možné podat uvedenou
žádost osobně na krajském úřadě. Poslední den v tomto kalendářním roce, kdy bude možné
zmíněnou žádost podat přímo
na krajském úřadě, je 28. prosince. Žadatel však může
odeslat svou žádost o udělení
oprávnění ještě 31. prosince
prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou).
| KR
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A K T UA L I T Y
Kraj přijímá
nominace
na Stavbu roku
Olomoucký kraj • Kraj přijímá
nominace na Stavbu roku
Olomouckého kraje. Olomoucký kraj společně s Českou komorou autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě
vyhlašuje v pořadí pátý ročník
soutěže s názvem Stavba roku
2012 Olomouckého kraje. Nominace na stavbu mohou zájemci posílat do 31. ledna 2013.
O vítězích rozhodne odborná
porota v březnu příštího roku.
Záměrem soutěže je vybrat a
ocenit nejlepší nové stavby nebo rekonstrukce, které v Olomouckém kraji vznikly v letech
2011 až 2012.
Soutěží se v 5 kategoriích.
Nominovat lze stavby určené
k bydlení a rekreaci, stavby
občanské vybavenosti a úpravy
veřejných prostor, stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské, stavby technologické a pro průmysl a zemědělství a stavby v oblasti rekonstrukce a obnovy.
Přihlášené práce budou vystaveny na veletrhu Stavotech
v Olomouci.
Více informací poskytne Petr
Nasadil ze společnosti Omnis
Olomouc, která akci organizačně a technicky zajišťuje (tel.:
588 881 444, nasadil@omnis.cz) nebo na webu
Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz.
| RE

Veletrh
komunitárních
programů
Olomouc • Zájmové sdružení
právnických osob OK4EU spolu
s Olomouckým krajem připravilo veletrh komunitárních
programů, který se uskutečnil
koncem listopadu v metropoli
Hané.
Hlavním cílem akce bylo seznámit představitele měst a obcí, univerzit a podnikatelského
sektoru s možnostmi financování projektů z prostředků
komunitárních programů.
Z nich mohou evropské subjekty čerpat prostředky na své
aktivity. Žádosti se obvykle
posuzují přímo v Evropské
komisi, příp. v některé z jejích
výkonných agentur. V členských státech EU jsou kontaktní místa, kde mohou zájemci
konzultovat své projektové
záměry.
| MV

Olomoucký kraj řídí hejtman,
šest náměstků a čtyři další členové rady
Olomouc • Svých funkcí se kromě nového hejtmana Jiřího Rozbořila
(ČSSD) ujala také šestice náměstků a čtyři další členové rady.
Hejtman Jiří Rozbořil má na starosti finance, investice a evropské
projekty, krizové řízení, vnější vztahy a cestovní ruch. Jeho prvním
náměstkem se stal Alois Mačák (ČSSD) s resortem dopravy a silničního hospodářství. V radě bude už druhé volební období, stejně
jako jeho straničtí kolegové, Radovan Rašťák (kultura, péče o památky, tělovýchova, sport, volný čas), Michael Fischer (zdravotnictví)
a Yvona Kubjátová (sociální věci). Dalšími náměstky byli zvoleni
zástupci KSČM Zdeněk Švec (školství) a Michal Symerský – 2. náměstek hejtmana (regionální rozvoj, územní plánování, životní prostředí a zemědělství, majetek). Neuvolněnými členy rady jsou sociální
demokraté Ivana Dvořáková, Pavel Martínek, Eva Pavličíková a Pavel
Šoltys.

Ing. Jiří
Rozbořil,
hejtman
Olomouckého
kraje (OK)
Ing. Rozbořil se narodil 16. února 1962. Absolvoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Olomouci a Vysokou školu
báňskou v Ostravě, fakultu strojní a elektrotechnickou. Působil
jako vedoucí výroby v Moravských železárnách Olomouc.
V letech 1998 až 2002 pracoval
jako ředitel obchodních domů –
expanze Kauflandu ČR. Od roku
2003 pracoval ve Fakultní nemocnici v Olomouci, kde nejprve
zastával pozici vedoucího provozního odboru a poté provozního náměstka ředitele nemocnice. V krajských volbách roku
2012 byl zvolen hejtmanem OK.
Jiří Rozbořil je od roku 2006
zastupitelem města Olomouce a
členem charitativní organizace
LIONS. Finančně podporuje
osoby s mentálním postižením.
Je ženatý a má tři děti.

Mgr. Alois
Mačák, MBA,
1. náměstek
hejtmana
Mgr. Mačák, MBA, se narodil
v roce 1964 v Prostějově. Vyrůstal ve sportovně založené rodině,
kde dominoval především hokej,
který aktivně hrával. Studoval
v Olomouci a v Praze. Původním
povoláním je technik.
Mnohostranné zájmy ho přivedly
na politickou a odborovou drá-

hu. Nejdříve se angažoval v Občanském fóru a v polistopadových odborech a následně v komunální politice. V roce 1994 byl
zvolen za ČSSD do Zastupitelstva města Prostějova. Od roku
1998 působil přes deset roků ve
funkci místostarosty města Prostějova. V současnosti je členem
Rady města Prostějova.
V roce 2004 byl zvolen do Zastupitelstva OK, v roce 2008 se stal
náměstkem hejtmana OK.

Ing. Michal
Symerský,
2. náměstek
hejtmana
Ing. Symerský se narodil v roce
1976 v Přerově. V roce 2000
dokončil studium na Obchodní
podnikatelské fakultě Slezské
univerzity v Karviné, obor ekonomika podnikání v obchodě a
službách. Poté absolvoval civilní
vojenskou službu v Centru
výchovy a vzdělávání mentálně
postižených v Přerově.
V letech 1998 až 2002 byl zvolen
zastupitelem v obci Oprostovice.
V dalším volebním období v letech 2002 až 2006 zde zastával
post místostarosty. Od roku
2006 do současnosti je zastupitelem města Přerova. Ing. Symerský pracoval pro přerovskou
pobočku Státní plavební správy,
kde od května 2003 prováděl
dozor nad vnitrozemskými vodními cestami.
Ing. Symerský je členem KSČM
od listopadu 2003. Je svobodný.
Závodně hraje kuželky za TJ
Spartak Přerov a má rád pěší
túry.

Mgr.
Radovan
Rašťák,
náměstek
hejtmana
Mgr. Rašťák se narodil v roce
1958 v Kojetíně. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity
Palackého v Olomouci, obor učitelství, kombinace matematika - tělesná výchova. Jeho profesní
kariéra započala na školách
v Přerově, kde zastával pozici
učitele či zástupce ředitele.
Politicky se začal angažovat v roce 1997, kdy se stal členem
ČSSD. V roce 1998 se stal zastupitelem města Přerov, v roce
2002 členem Rady města Přerova. Od roku 2008 je náměstkem
hejtmana a členem Rady OK.
Bydlí v Přerově, je ženatý, má
dvě děti.

MUDr.
Michael
Fischer,
náměstek
hejtmana
MUDr. Fischer se narodil v roce
1956 v Olomouci. Vystudoval
Lékařskou fakultu Univerzity
Palackého v Olomouci, od roku
1982 pracoval jako lékař na
chirurgii v Přerově a v Brně. V
roce 1990 se podílel na založení
letecké záchranné služby v Olomouci. V Olomouci současně
působil jako ředitel zdravotnické záchranné služby. Politicky je
činný od roku 1994 v orgánech
Zastupitelstva a poté Rady statutárního města Olomouc. Od
roku 2004 působí v Zastupitelstvu Olomouckého kraje. Od
roku 2008 do roku 2012
zastával pozici I. náměstka
hejtmana.

vala na Univerzitě Palackého
v Olomouci, obor pedagogika –
sociální práce. V letech 1992 až
2008 byla zaměstnána na sociálně zdravotním odboru Magistrátu města Olomouc, kde mimo jiné pracovala na oddělení
sociálně právní ochrany dětí
a mládeže a oddělení opatrovnictví. Od roku 2008 reprezentuje Olomoucký kraj jako
náměstkyně hejtmana pro sociální záležitosti.

Ing. Zdeněk
Švec,
náměstek
hejtmana
Ing. Švec se narodil v roce 1955
v Šumperku. Vystudoval Střední
průmyslovou školu elektrotechnickou v Mohelnici a poté Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni se zaměřením na
strojírenskou technologii. Od roku 1990 je členem Zastupitelstva města Mohelnice. V letech
2004–2008 byl členem Zastupitelstva OK. Téměř po celou dobu své pracovní kariéry pracoval
v rezortu školství jako učitel, poté jako zástupce ředitele střední
školy. Několik let řídil také
městskou teplárenskou společnost.

Ivana
Dvořáková,
neuvolněná
členka rady
Ivana Dvořáková se narodila v
roce 1956. Po vyučení prodavačkou vystudovala střední ekonomickou školu s maturitou. Pracovala jako provozní v lahůdkářství v Bedihošti, jako kulturní
pracovnice na okresním kulturním středisku v Prostějově a posléze jako ředitelka kulturního
střediska v Němčicích nad Hanou. Od roku 2001 Ivana DvořáMgr. Yvona
ková zastávala post místostaKubjátová,
rostky v Němčicích nad Hanou,
náměstkyně
kde byla v roce 2005 zvolena
hejtmana
starostkou. Je matkou dvou
Mgr. Kubjátová se narodila v ro- dcer, má čtyři vnoučata.
ce 1969 v Olomouci. Vystudo-

Mgr. Eva
Pavličíková,
neuvolněná
členka rady
Mgr. Pavličíková se narodila v roce 1960 v Jeseníku. Od narození
žije v okrese Jeseník, konkrétně
ve městě Vidnava. Vystudovala
Masarykovu univerzitu v Brně,
obor speciální pedagogika pro
předškolní a mladší školní věk.
Učila v mateřské škole, později se
stala ředitelkou mateřské školy.
Celý život věnovala Vidnavě, kde
se stala v roce 2006 starostkou.
Je vdaná, má dva syny.

Ing. Pavel
Martínek,
neuvolněný
člen rady
Ing. Martínek se narodil v roce
1965 v Prostějově. Vystudoval
Vysokou školu báňskou v Ostravě, fakultu strojní a elektrotechnickou. V letech 1989 a 1993
pracoval jako vedoucí technického rozvoje ve firmě Velamos
v Loučné nad Desnou. Poté vedl
obchodní oddělení zaměřené na
německy hovořící státy ve firmě
Pramet Šumperk. Od roku 1997
je starostou obce Loučná nad
Desnou. Od roku 2008 je neuvolněným členem Rady OK. Je ženatý, má čtyři děti.

Bc. Pavel
Šoltys, DiS.,
neuvolněný
člen rady
Bc. Šoltys se narodil v roce 1965
v Hranicích. Vystudoval Vyšší
odbornou školu právní Kunovice
a Evropský polytechnický institut
Kunovice, obor finance a daně.
Do roku 2000 pracoval jako osoba
samostatně výdělečně činná. Od
roku 2000 zastává post místostarosty v Lipníku nad Bečvou. Je
členem Zastupitelstva OK a Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.

ROZHOVOR MĚSÍCE | JIŘÍ ROZBOŘIL, hejtman Olomouckého kraje
Olomoucký kraj řídí od pondělí
19. listopadu nový hejtman,
jímž se stal lídr vítězné kandidátky České strany sociálně demokratické Jiří Rozbořil.
Požádali jsme jej o první rozhovor
na téma sestavení krajské koalice
a prvních kroků nové rady.
Pane hejtmane, jak hodnotíte
koaliční vyjednávání, které
vedlo k sestavení Rady
Olomouckého kraje?
Při jednáních, která jsme vedli
s ostatními stranami zastoupenými v zastupitelstvu, jsme kladli
důraz především na co největší
programovou shodu. Tu jsme našli u kolegů z Komunistické
strany Čech a Moravy, s nimiž
nás spojuje podobný pohled na
klíčová témata. Největší pozornost jsme věnovali shodě v oblasti zdravotnictví, školství, dopravy
a sociálních záležitostí. Výsledná

Hejtman Jiří Rozbořil: rozpočet na příští rok bude konsolidační
koaliční smlouva rovněž akcentuje rozvážné hospodaření vycházející z reálných příjmů kraje
a přípravu na plánovanou dotační politiku Evropské unie. Z pozice hejtmana odpovídajícího za
krizové řízení musím rovněž vyzdvihnout význam, který přikládáme zdravotnické záchranné
službě zřizované krajem a dalším
složkám integrovaného záchranného systému.
Sestavením koalice a následně
i volbou nové krajské rady se
ovšem rozhodně nezříkáme spolupráce se stranami, které zůstaly v opozici. Kolegům jsme nabídli zastoupení ve Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, který rozděluje část dotací Evropské
unie. Dále rovněž počítáme, že

opoziční zastupitelé obsadí místa předsedů dvou výborů zastupitelstva. Kromě tradičního
kontrolního výboru počítáme
s opozicí také v případě předsednictví finančního výboru.
Tento důležitý post dosud v zastupitelstvu vždy držela koalice.
Osobně stojím o spolupráci se
všemi zastupiteli a o takový model fungování samosprávy, který
nám umožní společně hledat
řešení problémů tížících kraj.
Jedním z prvních úkolů nové
krajské rady bylo sestavení
návrhu rozpočtu pro rok 2013.
Jak byste jej charakterizoval?
Rozpočet považuji za umírněný
a svým způsobem za konsolidační. Nechceme si v následujícím roce brát žádný úvěr a
nechceme startovat nové inves-

tiční akce. Návrh počítá s výdaji
ve výši zhruba 3,8 miliardy korun, což představuje meziroční
pokles o více než 400 miliónů
korun. Rozpočet byl připravován s ohledem na stagnaci daňových příjmů, nejistotu ve věci
rozpočtového určení daní a pokles státních dotací na sociální
služby. Rovněž jsme si vědomi
stávající dluhové služby kraje a
nutnosti dokončit rozpracované
investice.
V jakých oblastech se pokles
rozpočtu nejvíce projeví?
Jak jsem již uvedl, sníží se
náklady na investice z letošních
více než 916 miliónů korun na
513 miliónů. Prozatím počítáme
pouze s dokončením rozestavěných akcí. Změnit to může předpokládaný přebytek letošního

rozpočtu, který budeme znát
v první polovině roku 2013, nicméně výběr daní je v poslední
době obtížně předvídatelný a
nemáme v této věci žádnou jistotu. Druhou významnou položkou, kterou jsme oproti předcházejícím rokům snížili, jsou provozní náklady krajského úřadu.
Naopak musíme počítat s navýšením dotací pro organizace
poskytující sociální služby. Našim příspěvkovým organizacím
stát posílá čím dál méně peněz a
my jsme nuceni řešit jejich ztrátové hospodaření. Za několik
posledních let je propad asi 140
miliónů korun a stát avizuje, že
se bude prohlubovat. Na tyto
výdaje přitom nedostáváme žádné daňové příjmy a jsme nuceni
je sanovat z jiných položek.

Bude mít kraj v následujících
letech dostatek peněz na
spolufinancování rozvojových
projektů podporovaných
z evropských programů?
Přípravě na nové plánovací období Evropské unie věnujeme
velkou pozornost. Počítáme
s možností, že si na takzvané
kofinancování v budoucnu vezmeme úvěr, nicméně takový
postup přichází v úvahu až od
roku 2014. Dosavadní zadlužení
Olomouckého kraje není nijak
kritické. Podle metodiky ministerstva financí činí naše dluhová služba asi 2,41 procenta,
přičemž za bezpečnou hranici
náš stát považuje 30 procent.
Z toho je vidět, že pokud to
bude v zájmu rozvoje kraje, budeme moci kromě vlastních příjmů využít i financování pomocí
úvěru.
| RE
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Dobrovolníci obdrží
cenu Křesadlo
Olomouc • Osm vybraných
dobrovolníků převezme 22. prosince během koncertu v chrámu
sv. Mořice v Olomouci ocenění
za veřejně prospěšnou činnost.
Určí je nezávislá komise na základě návrhů široké veřejnosti.
Dobrovolníky mohla veřejnost
nominovat z oblasti sociální
služby, děti, mládež a volnočasové aktivity, zdravotnictví,
ochrana životního prostředí,
humanitární pomoc, rozvojové
projekty nebo dobrovolní hasiči.
Druhý ročník ceny Křesadlo
„pro obyčejné lidi, kteří dělají
neobyčejné věci“, letos vyhlašuje
Unie nestátních neziskových organizací a organizuje ji Maltézská pomoc za podpory Olomouckého kraje.
Podrobnější informace najdete
na www.kresadlo-ok.cz .
| TZ

Ceny kultury se
dočkají změn
Olomouc • Udělování Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury se dočká změn.
Rada Olomouckého kraje navrhla zrušit dvě kategorie a zároveň
stanovila dvě nové. V příštím
roce tak zanikne kvůli malému
zájmu Cena médií a zrušena bude i kategorie Výjimečný počin
v oblasti neprofesionální umělecké činnosti. „V řadě případů se
v praxi stírají rozdíly mezi profesionálním a neprofesionálním
uměním,“ vysvětlil náměstek
hejtmana Radovan Rašťák
(ČSSD). Mezi nově udělovanými
kategoriemi bude Cena za výjimečný počin v oblasti tradiční
lidové kultury a Cena veřejnosti
Olomouckého kraje za výjimečný
počin v oblasti kultury. Tradičně
pak bude ocenění udělováno
v následujících kategoriích: Cena
za celoživotní přínos, Cena za
výjimečný počin roku v oblastech
umělecké tvorby, Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany
a popularizace kulturních hodnot a Osobnost roku. Návrhy na
ocenění v jednotlivých kategoriích mohou podávat do 11. února 2013 písemnou formou právnické i fyzické osoby na adresu:
Krajský úřad Olomouckého
kraje, odbor kultury a památkové
péče, Jeremenkova 40a, 779 11
Olomouc.
Slavnostní předání cen proběhne
10. dubna 2013 v Moravském divadle Olomouc.
| DD
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Kraj postaví v Radkově Lhotě
nový pavilon

Nový pavilon by měl být dokončen do června roku 2014.

Radkova Lhota • Celkem 79
klientů s Alzheimerovou chorobou najde azyl v novém pavilonu Domova pro seniory v Radkově Lhotě na Přerovsku.
Stavbu nové budovy zahájil ve

Hejtmanství přispěje sportovcům
více než 30 miliony
Olomouc • Částkou 33,6 milionu korun hodlá Olomoucký kraj
podpořit v příštím roce realizaci
vrcholového, výkonnostního a
mládežnického sportu. Z této
sumy má téměř 21 milionů korun
putovat do vytipovaných vrcholových sportovních oddílů v jednotlivých okresech kraje a jeden
milion na podporu projektu
Centra individuálních sportů kraje Olomouckého, o. s. Necelých
12 milionů korun pak získá jednorázový grant Program podpory
sportu, v rámci kterého je možné
žádat o příspěvek na celoroční
sportovní činnosti subjektů a na
sportovní akce regionálního charakteru. Termín pro podávání žádostí je od letošního 22. prosince
do 14 hodin 18. ledna roku 2013.
Podpora sportu v Olomouckém
kraji je zaměřena do dvou tematických okruhů, první představuje
celoroční sportovní činnost oddílů nebo klubů sídlících v Olomouckém kraji. Tento příspěvek
směřuje do oblasti zabezpečení
účasti členů klubu na sportovních

vání Ježíška, aby mu nadělil obrovský bagr, po kterém toužil.
Vzpomínal na krásný vánoční
stromeček, pod kterým našel
přesně to, co si přál, a který nádherně svítil barevnými světýlky,
než si šel lehnout. Vzpomínal,
jak jej v noci z ničeho nic probudil silný kašel, který byl při každém nádechu intenzivnější a dusivější. Snažil se rozkoukat, nic
ale neviděl, byla tma jako v pytli,
a tak si alespoň zapnul lampičku a zpanikařil. Všude kolem
byla mlha štiplavého kouře……
V tu chvíli nevěděl, co dělat. Nakonec všechno dobře dopadlo.
Po dnešní návštěvě hasičů ve
škole je už mnohem chytřejší.
Hasiči (správně instruktoři
PVČ) si s dětmi povídali o tom,
jaké telefonní číslo použít k při-

a zároveň zdůraznil, že rozvoj
sociálních služeb je jedním ze
čtyř klíčových témat nové krajské koalice. Olomoucký kraj
bude na investici čerpat úvěr od
Evropské investiční banky.

Odpady nejlépe třídí v Jeseníku,
Grygově a Hradčanech-Kobeřicích

Představitelé
oceněných
měst
a obcí.
Foto | TO
Ilustrační foto

akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu
sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu a pořádání
sportovních, výcvikových a náborových akcí.
Druhý okruh spočívá v podpoře
sportovních akcí regionálního
charakteru.
Příspěvek směřuje do přípravy
sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu, nákupu pohárů, medailí a cen pro účastníky či
materiální a technické zabezpečení sportovní akce.
| DD

HASIČI POD LUPOU
Olomouc • U profesionálních
hasičů pracuje skupinka nadšenců, kteří se snaží informovat
veřejnost všech věkových kategorií o tom, jak se chovat, aby
nehořelo, či jak si zachránit holý
život při mimořádné události.
Tato snaha se nazývá „preventivně výchovná činnost“. Cílem
je vzdělávat širokou veřejnost
včetně dětí, radit a pomáhat při
řešení nenadálých situací spadajících do požární problematiky nebo do problematiky
ochrany obyvatelstva.
Osmiletý Petr nám jednou při
návštěvě základní školy vypravoval příběh, který sám zažil
o minulých Vánocích. Vzpomínal, jak na Štědrý den uléhal
unavený po celodenním těšení
se na dárky a tajném přemlou-

Foto | TO

středu 28. listopadu hejtman
Olomouckého kraje Jiří Rozbořil (ČSSD). „Nový pavilon za téměř 150 milionů korun chceme
dokončit do června roku 2014,“
konstatoval hejtman Rozbořil

Kromě samotných pokojů pro
klienty v novém objektu vzniknou společenské a klidové místnosti, čekárny, vyšetřovny a zázemí pro zdravotní personál.
Součástí projektu je také nová
kuchyně s kapacitou 350 jídel
denně a jídelna se 60 místy. Při
stavbě nové budovy bude zároveň zrekonstruována prádelna
a sušárna ve stávajícím objektu.
Na to naváží úpravy okolních
ploch a komunikací.
Nová budova Domova pro seniory v Radkově Lhotě vyroste
podle dokumentace společnosti
Alfaprojekt Olomouc, samotnou
stavbu provedou akciové společnosti OHL ŽS a TOMI –
REMONT.
Nejznámějším obyvatelem Radkovy Lhoty byl v minulosti generál von Laudon, který obýval
tamní lovecký zámeček získaný
jako dar od rakouského císaře.
Později zámeček sloužil jako
domov důchodců, jehož kapacita postupně narůstala až na
dnešních 129 lůžek.
| KR

Olomouc • Již posedmé v historii
předali začátkem prosince zástupci
Olomouckého kraje a autorizované
obalové společnosti EKO-KOM, a. s.,
ocenění v soutěži „O keramickou
popelnici“ obcím a městům, jejichž
občané nejlépe třídí využitelné
odpady. Ceremoniál byl součástí
informační kampaně „Jak se točí
odpady“, jejímž cílem je podpořit
a zlepšit třídění odpadu v regionu.
V kategorii nejmenších obcí – do
500 obyvatel – získal prvenství předloňský vítěz, obec Hradčany-Kobeřice. Každý její obyvatel loni vytřídil
v průměru 68,9 kilogramu papíru,

plastů, skla a nápojových kartónů.
Na druhém místě skončila v uplynulém roce nejlepší obec Branná,
bronz náleží obci Svésedlice.
V kategorii zahrnující obce s více než
500 obyvateli potvrdil vedoucí pozici
loňský vítěz Grygov. Výtěžnost na
obyvatele zde byla 78,1 kilogramu.
Stříbrnou příčku si vytřídila obec Majetín, třetí skončily Charváty. V kategorii měst již tradičně vítězí Jeseník,
následovaný Olomoucí. Každý obyvatel vítězného Jeseníku vytřídil za
rok 61,3 kilogramu papíru, plastů,
skla a nápojových kartonů. Na
třetím místě se umístil Uničov. | TZ

Foto | DD

Dostavba Teoretických ústavů

Medicína získala
nový rozměr
Olomouc • V areálu olomoucké fakultní nemocnice se na
sklonku listopadu otevřely dvě
moderní budovy pro špičkový
výzkum i výuku. Jedná se o
dostavbu Teoretických ústavů
a Ústav molekulární a translační medicíny. Oba objekty
přináší nové možnosti pro rozvoj akreditovaných doktorských studijních programů
i nové pracovní příležitosti.
Činnost ústavu je zaměřena na
výzkum nádorových a infekčních onemocnění, vývoj diagnostických postupů a léků.
Novostavba Teoretických ústavů se stane laboratorním zázemím pro doktorské studijní
programy jako je např. patologická anatomie a soudní
lékařství, imunologie či histologie a embryologie.
| DD

Ergones se zapojil do
projektu Senior pas
Olomouc • Sociální firma Ergones, kterou zřizuje TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. se zapojila do projektu Senior pas, díky
němuž lidé starší 55 let mohou
získat pěti až padesátiprocentní
slevy např. v oblasti služeb nebo
při spotřebních nákupech.
Ergones poskytuje slevy z již tak
nízkých cen na mobilní telefony
pro seniory, přepravu seniorů,
úklid domácnosti, služby hodinového manžela či výuku cizích
jazyků. Slevy budou klientům
poskytnuty po předložení
Senior pasu, podrobnosti a
ceník na: www.ergones.cz. | DD

Kraj prezentoval
rozvojové projekty
Olomouc • Zájmu návštěvníků se těšil stánek Olomouckého kraje na veletrhu investičních příležitostí pro města a
obce RegionInvest. Lidé mohli
během tří dnů zhlédnout nové
projekty prezentované Olomouckým krajem a městy
Olomouc, Prostějov, Přerov, Litovel a Šternberk.
Olomoucký kraj společně s partnerskými městy představil mj.
vizualizace aktuálně probíhajících investičních projektů či plánovaných developerských počinů na území celého kraje. | OJ

V zakouřené místnosti je při zemi vzduch čistší

volání hasičů, vysvětlili jim, že
na tísňovou linku 150 se nevolá
jen tak, pro legraci a zábavu.
Děti dostaly rady, co říct, když
se na tísňovou linku dovolají,
jak se zachovat při rozdělávání
ohně v přírodě, jak si ošetřit popáleninu, co dělat s hasičákem,
k čemu slouží ta malá krabička,
kterou někteří z nich mají v pokojíčku na stropě a správně se jí
říká autonomní hlásič požáru. A
dnes už také ví, co je to domácí
únikový plán, že je dobré si jej
s rodiči doma namalovat a promyslet. A hlavně už také ví, jak
se zachovat při požáru v bytě.
Přednáška na základních školách je jen jedna z mnoha činností, kterou má preventivně

výchovná skupina v popisu práce. Mezi další aktivity patří
i návštěvy mateřských školek
a seznámení našich nejmenších
s postavou hasiče. Toto je důležité zejména proto, aby se děti
hasiče nebály, když se ocitnou
v nebezpečí, aby věděly, že je
přišel zachránit. Instruktoři také pořádají besedy se studenty
středních škol a obdobně i se seniory, kde bývá hlavním tématem pálení klestí a trávy, hasicí
přístroje, topná sezóna i uhašení požáru v kuchyni, povodně
a s nimi spojená evakuace a varování osob. Instruktoři provádí
školení i u zdravotně postižených skupin obyvatelstva nejčastěji přímo v jejich klubech.
U zdravotně postižených je hlavní náplní požární problematika

přizpůsobená jejich stupni
postižení a pomůckám, které
mohou využívat. Např. sluchově
postižení občané mohou využívat hlásiče požáru ve spojení
s pomůckami, které slouží pro
jejich potřeby, či sms kanál pro
přivolání pomoci.
Instruktory můžete potkat i na
různých akcích v celém Olomouckém kraji. Hasiči společně
s policií, vojáky a záchrankou
pořádají zábavná odpoledne se
spoustou soutěží, informacemi
pro dospělé a nabízí zároveň
ukázky své práce a používané
techniky. Na těchto akcích se
poučí nejen děti, ale i dospělí.
Děti se formou testíků, skládaček a doplňovaček učí, jak se zachovat v případě požáru či jiné
mimořádné události. A při úko-

lech dětí se ledacos dozví i jejich
rodiče.
Instruktoři zajišťují na jednotlivých požárních stanicích dny
otevřených dveří, aby si zájemci
mohli prohlédnout zázemí požární stanice a veškerou výjezdovou techniku.
Instruktor dále připravuje na
všechny akce informační letáčky, různé soutěže, doplňovačky,
skládačky a materiály pro svoji
činnost.
Mimo tuto preventivně výchovnou činnost jsou všichni instruktoři příslušníky hasičského
záchranného sboru a plní i jiné
úkoly z oblasti požární ochrany
a ochrany obyvatelstva.
Klára Beranová
koordinátor PVČ v Olomouckém kraji
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17. prosince 2012 je zahájen
příjem přihlášek pro akademický rok 2013/2014 do bakalářského (Bc.) a navazujícího magisterského (Ing.) studia v Konzultačním středisku v Šumperku
na Provozně ekonomické
fakultě České zemědělské
univerzitě v Praze do studijního
programu:

Termíny
pobytů

Každé dítě
3–5 let

Každé dítě
6–12 let

Dospělí

Hospodářská politika
a správa – studijního
oboru Veřejná správa
a regionální rozvoj.

SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM
OLOMOUC

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
sobota 12. 1. 2013, 9.00–13.00 hod.
Čtyřleté studium (2 třídy)
Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13
Osmileté studium (2 třídy)
Šestileté česko-francouzské studium (1 třída)
Olomouc, Pasteurova 19

www.sgo.cz

tel. 588 501 111
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PROVOZNÍ DOBA KÚOK – VÁNOCE 2012
datum/den

provozní doba

datum/den

provozní doba

NEJRYCHLEJŠÍ PRODEJ

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o.

BYTY, DOMY, POZEMKY
Zástavy, exekuce nejsou překážkou.
Možnost vyplacení okamžité zálohy
před prodejen nemovitosti.
tel.: 774 414 525
www.krasabydleni.cz

Mgr. Ing. PETR KONEČNÝ
ADVOKÁT
Na Střelnici 39
OLOMOC
tel.: 585 223 861
mobil: 602 579 333

KOMPLEXNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY

WWW.ADVOKATNI-KANCELAR.CZ
Lékárny slouží také o svátcích
Nemocní budou moci i v době sváteční využít služeb pohotovostních
lékáren. Po dohodě provozovatelů s odborem zdravotnictví Olomouckého kraje byl sestaven rozpis lékárenské péče, který najdete níže.
Nezbytně nutnou a neodkladnou lékařskou péči o vánočních svátcích
bude zajišťovat lékařská služba první pomoci a záchranná služba.
Ošetření pacienti budou vybaveni potřebnými léky v dávce dostačující
do doby, než budou mít lékárny normální provoz. Chronickým pacientům odborníci doporučují, aby si medikamenty obstarali ještě před svátečními dny.
Okres
Olomouc

Přerov

Prostějov

Šumperk

Jeseník

Den

Prov. doba

Adresa lékárny

Telefon

24.12.
26.12.

8:00 14:00
8:00 18:00

Dr. Max lékárna
Štursova 1124/3, Olomouc

585 207 205

25.12.

8:00 12:00

Lidmila Knappová, s.r.o., Jánského 26, Olomouc

585750040

24.12.
26.12.

8:30 14:00
8:30 - 20:00

Globus
Pražská 248/39, Olomouc

585 750 178

24.12.

9:00 14:00

Tesco, Kafkova 8, Olomouc

583 033 918

24.12.

9:00 -14:00

Olympia, Olomoucká 90, Velký Týnec

585 150 023

24.12.

8:00 18:00

Lékárna MD, Boh. Němce 371, Přerov

581 207 987

24.12.
26.12.

8:00 14:00
8:00 18:00

Dr. Max Lékárna
Družstevní ul., Hranice

581 602 144

25.12.

8:00 18:00

Lékárna Sano, Budovatelů 6, Přerov

581 277 956

26.12.

8:00 18:00

Lékárna ALFA, Nám. Přerov. povstání, Přerov

581 204 419

24.12.
26.12.

7:00 14:00
8:00 18:00

Dr. Max lékárna
Okružní 4262, Prostějov

582 349 528

24.12.
26.12.

8:00 13:00
8:00 18:00

Dr. Max lékárna (Kaufland)
Konečná 25, Prostějov

582 400 325

24.12.
26.12.

8:00 14:00
8:00 17:00

Dr. Max lékárna (Tesco)
Plumlovská 4210, Prostějov

582 337 383

25.12.

8:00 12:00

Lékárna Karlov, Karlov 1, Prostějov

582 342 908

24.12.
26.12.

8:00 14:00
8:00 18:00

Dr. Max lékárna
Vítězná 2886, Šumperk

583 219 157

24.12.
26.12.

8:00 14:00
8:00 18:00

Dr. Max Lékárna
Lešetinská, Zábřeh

583 455 514

25.12.

8:00 12:00

Krajinská Lékárna, Komenského 4, Šumperk

583 214 877

24.12.

8:30 11:00

Lékárna Salve, Mohelnice, Nádražní 762/24

583 430 205

24.12.
26.12.

8:00 14:00
8:00 18:00

Dr. Max Lékárna
Fučíkova 3, Jeseník

584 452 166

25.12.

8:00 12:00

Lékárna JESENIA, Fučíkova 238, Jeseník

584 412 030
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Velká fotbalová
výstava pokračuje

Pravou vánoční atmosféru
zprostředkují lidem města, hrady i zámky

Vánoční výrobky zaplní RCO.

Vánoční jarmark
v Regionálním centru
Olomoucký kraj • Ve středu
19. prosince od 9 do 15 hodin
proběhne v Regionálním centru Olomouc na Jeremenkově
ulici Vánoční jarmark.
Pro návštěvníky jsou připraveny
originální výsledky terapeutických aktivit uživatelů sociálních
služeb poskytovaných příspěvkovými organizacemi Olomouckého kraje, např. výrobky
z keramiky, různých druhů látek
nebo ze dřeva.
Doprovodný program pro
naladění atmosféry zajistí místní kavárna, kde se odpoledne
budou péct kaštany i klobásy
a podávat punč.
| KR

Splňte dětem
z azylového domu
jejich přání
Šternberk • V Expozici času
ve Šternberku mohou zájemci
kromě zhlédnutí výstavy udělat
také dobrý skutek. V přízemí
budovy je až do 17. prosince
umístěn vánoční stromeček
z azylového domu v Dalově –
bydlení pro matky/otce s dětmi
v tísni. Právě tyto děti namalovaly do barevných obálek svá
přání a pověsily je na stromek.
Ve žlutých obálkách jsou dárky
do 150 korun, v červených do
250 a v modrých do 300 korun.
Každý, kdo by chtěl děti obdarovat, si může obálku vyzvednout a buď do ní vložit
určenou částku, nebo dárek
přímo zakoupit a odevzdat jej
v Expozici času. Dárky budou
slavnostně předány 20. prosince v azylovém domě v Dalově. Akci pořádají Sociální
služby Šternberk, město Šternberk a městská kulturní zařízení.
| AV

Díla rodáka
z Dřevohostic rozezní
vánoční Prahu
Praha • Vánoční mše „Missa
pastoralis in C boemica” dřevohostického rodáka Josefa
Schreiera i jeho „Pastorella
in D” zazní na Boží hod vánoční, tedy 25. prosince v 10 hodin v katedrále sv. Víta, Václava
a Vojtěcha na Pražském hradě.
Bude uvedena jako součást
slavnostní mše svaté v provedení tamního profesionálního
chrámového pěveckého sboru
a orchestru řízeného dirigentem – MgA. Josefem Kšicou.
Mši svatou bude osobně
sloužit kardinál Dominik Duka.
„Je to obrovská satisfakce za
naše dlouhodobé snažení
uvést osobnost a dílo kantora
Josefa Schreiera, který pravděpodobně jako český Jakub Jan
Ryba třel bídu a pomalu umíral
hlady, na výsluní moravské barokní hudby. Je to svým způsobem i mé velké poděkování
mému vzácnému příteli – profesoru PhDr. Janu Trojanovi za
objevení děl našeho dřevohostického skladatele a za jeho péči o ně,” uvedl Zdeněk Smiřický, předseda občanské sdružení Vlastivědná společnost
Žerotín, Dřevohostice.
| TZ

Olomoucké vánoční trhy nabízí kulturu, bruslení i oblíbené punče.

Olomoucký kraj • Vyzdobená
města, vůně vyhlášených místních specialit i oblíbeného punče
a tradiční řemeslné výrobky patří
k adventnímu času v Olomouckém kraji. Pravou sváteční atmosféru zažijí návštěvníci na vánočních trzích, jarmarcích, hradech i zámcích.
Olomoucké vánoční trhy jsou
spojené s bohatým kulturním

programem, koncerty, divadelními vystoupeními a přímo na
Horním náměstí mohou zájemci
zdarma bruslit každý den až do
6. ledna. Nechybí ani 71 stánků
s oblíbeným punčem, gastronomickými specialitami a vánočními či řemeslnými výrobky. Předvánoční atmosféru zprostředkují
turistům i další města v kraji,
např. v Prostějově, Přerově nebo

Muzeum zve na historické cukrárny

Sladkosti lákají návštěvníky k ochutnání.

Olomouc • Sladká a voňavá
výstava o vývoji cukrářství, cukrovinek a historii cukráren je pro
zájemce připravena až do 20. ledna v Radeckého sále Vlastivědného muzea v Olomouci.
Výstavu zahájil hejtman Jiří Rozbořil a při své návštěvě Olomouce si ji nenechal ujít ani Karel
Gott.
Expozice umožňuje nahlédnout
do interiéru historické cukrárny,
přináší řadu zajímavostí o čokoládě, marcipánu, lízátkách i dal-

Foto | DD

ších oblíbených cukrovinkách
a představuje ukázky zapomenutých cukrářských nástrojů, forem, reklam či receptů. Návštěvníci si mohou prohlédnout dobové fotografie, reklamní materiály a historické obaly od cukrovinek, a to zejména z doby první
Československé republiky.
V tomto období v katastru města
Olomouce vyrábělo cukrovinky
šest továren. Mezi vyhlášené cukrárny ve městě patřila cukrárna
Jaroslava Dejmala.
| DD

Foto | DD

Lipníku nad Bečvou. V Šumperku budou letos lidé nově popíjet
punč z vánočních hrníčků, zpříjemnit si adventní čas mohou
zájemci také na Venkovských
trzích ve Šternberku. Návštěvníkům se v předvánočním období
otevírají rovněž brány hradů
a zámků. Na hradě Bouzov se
turisté mohou ve dnech 26. a 27.
prosince vydat na prohlídku vá-

nočně vyzdobeným hradem, na
hradním nádvoří bude k vidění
živý betlém a vánoční dílna pro
děti. Zámek v Plumlově láká na
netradiční prohlídky se scénkami
a adventními zvyky 15. a 16. prosince. Víkendové prohlídky nazdobeným hradem se konají
v prosinci také ve Šternberku,
pravé hanácké Vánoce pak lidé
poznají 15. prosince v Hanáckém
skanzenu Příkazy. Sváteční čas
v Olomouckém kraji je bohatý
i na řadu výstav. Tradice předvánoční doby si zájemci připomenou na výstavě Advent ve Vodní
tvrzi ve Vlastivědném muzeu Jesenicka, která je otevřená do konce prosince. Na mnoha místech
jsou k vidění betlémy vyrobené
z různých materiálů. Papírové
betlémy mohou návštěvníci obdivovat ve Vlastivědném muzeu v
Šumperku, tradiční výstava betlémů je otevřená do 6. ledna také
v Muzeu Komenského v Přerově.
Slavný dřevěný mohelnický betlém bude vystavený v kapli kostela sv. Tomáše z Cantenburry na
Štědrý den po skončení půlnoční mše. Lidé si mohou od 1. prosince v ateliéru řezbáře Jaroslava
Beneše v Lošticích prohlédnout
i známý loštický dřevěný betlém
s více než 190 figurami.
| JO

Program Moravského divadla Olomouc
Poř. Sk.
4. –
5. X
8. L
9. –
10. –
–
11. –
12. ZO
13. RPP
OPP
–
14. K
16. C
17. U
18. P
19. –
20. YO
21. A
22. –
23. –
24. –
25. V
26. X
27. –
28. –
29. B
30. C
31. D
–

Hod. Představení
19:00 Game Over
19:00 Láska a peníze
19:00 Lucia di Lammermoor
19:00 My Fair Lady
17:00 Glenn Miller Orchestra
20:00 Glenn Miller Orchestra
19:00 Černá komedie
16:00 Sen noci svatojánské
10:00 Ferda Mravenec
14:00 Ferda Mravenec
17:00 Ferda Mravenec
19:00 Labutí jezero
19:00 Lucia di Lammermoor
19:00 Čert a Káča
19:00 Periferie
19:00 Noc na Karlštejně
16:00 Krvavá svatba
19:00 Louskáček
19:00 Limonádový Joe
19:00 The Beatles & Queen
19:00 Monology vagíny
19:00 Láska a peníze
19:00 Periferie
19:00 Když se zhasne
19:00 Frida
19:00 Sen noci svatojánské
19:00 Noc na Karlštejně
19:00 Labutí jezero
19:00 Královny

hosté – Divadlo Do Houslí „za oponou”
činohra
opera
NÁŠ TIP
muzikál
SENIOŘI –30 %
koncert
koncert
činohra
SENIOŘI –30 %
balet
pohádka – Těšínské divadlo Český Těšín
pohádka – Těšínské divadlo Český Těšín
pohádka – Těšínské divadlo Český Těšín
balet
opera
opera
SENIOŘI –30 %
činohra
PREMIÉRA
muzikál
činohra
balet
NÁŠ TIP
muzikál
RODINNÉ DIVADLO
balet
hosté – Intimní divadlo Bláhové Dáši
činohra
činohra
činohra
balet
NÁŠ TIP
balet
muzikál
balet
činohra – hrajeme ve studiu Českého
rozhlasu Olomouc
PREMIÉRA

LEDEN

Foto | Archiv

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

Změna vyhrazena!

Foto | DD

K vidění jsou i dresy slavných hráčů.

Olomouc • Největší výstavní sál
Vlastivědného muzea v Olomouci je zcela zaplněn fotbalovými
poklady. Velká fotbalová výstava,
která od zahájení zaujala návštěvníky z Olomouce i z mnoha
dalších míst celé republiky, pokračuje až do 6. ledna. Exponáty
pocházejí z několika soukromých
sbírek či z Národního muzea
v Praze. K vidění jsou například
desítky dresů slavných fotbalistů
s autogramy, originální míče
z různých mistrovství či kopačky
známých hráčů, včetně supermoderních futuristických bot, které
pak při prvním tréninku na noze
fotbalisty praskly. V další rovině
ovšem výstava dovoluje díky obsáhlým komentářům a dosud nevystavené kolekci autogramů českých i světových legend, zabrousit až do zakladatelských časů
fotbalu. Návštěvník se může dozvědět třeba to, jak silný pozitivní
vliv může mít fotbal na politiku
a dokonce i na válku. Ještě jiný
pohled nabízí expozice, věnovaná třiceti letům SK Sigma Olomouc v první lize. Je rozhodně
příjemné připomenout si spanilé
jízdy Hanáků v evropských soutěžích, kdy olomoucký tým pod
vedením legendárního Karla
Brücknera vyprášil nejeden renomovaný evropský klub.
| TZ

Adventní večery
v Muzeu kočárů
Čechy pod Kosířem • Muzeum
kočárů v Čechách pod Kosířem
pořádá v prosinci nedělní adventní večery. Například 15. prosince zazní v novém depozitáři
muzea soubor Schola Drahanovice, provázený panem Václavem
Obrem, a o týden později se na
témže místě uskuteční vystoupení pana Janečky. V pátek
4. ledna se zájemci mohou těšit
na Tříkrálový večer. Vstupné na
adventní večery je 100 Kč, na
Tříkrálový koncert 200 Kč. Rezervace vstupenek na telefonu
608 610 324 a 608 421 853. | TZ

Projekt Pevnost poznání má za sebou první třetinu
Olomouc • Projekt Pevnost
poznání, jehož cílem je vybudovat v Olomouci první science
centrum (interaktivní muzeum
vědy a poznání) pro děti i dospělé na střední Moravě, dospěl
do jedné třetiny. Společnost
OKDC, která komplexně přestavuje dělostřelecký sklad
v areálu Korunní pevnůstky,
v těchto dnech dokončila první
etapu stavby. Přes zimu budou
pokračovat práce v interiérech a
v dílnách, kde vznikají jednotlivé exponáty, na jaře pak bude
renovace vnějšího pláště objektu pokračovat.
„Od dubna stavebníci odstranili
starou střechu, vyměnili nebo
sanovali krovy a trámy, vyboura-

Foto | Archiv

Pevnost poznání bude centrem přírodovědných a společenských věd.

li část podlah, zchátralá okna
nahradili novými a repasovali

původní mříže. Nyní dokončují
novou střechu budovy,“ shrnula

postup prací projektová manažerka Blanka Krausová. Podle ní
se dá stav projektu představit
také řečí čísel: „Pětapadesát lidí
z UP i odjinud v týmu, 500 hotových výkazů práce, 93 rozpracovaných jedinečných exponátů,
12,8 milionu prostavěných korun nebo 15 ukončených výběrových řízení,“ podotkla Krausová.
Vybudováním Pevnosti poznání
vznikne v olomouckém regionu
první návštěvnické centrum,
které přiláká hravou a zábavnou
formou zejména děti a mládež
k přírodovědným i společenským naukám. Vedle interaktivních expozic se součástí centra
stanou také laboratoře, ateliéry

i studia, kde najdou zázemí školy z širokého i blízkého okolí,
rodiče či prarodiče s dětmi i turisté z domova a zahraničí.
Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální
rozvoj – operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovace
(prioritní osa 3), jeho nositelem
je Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s městem
Olomouc, Olomouckým krajem
a dalšími subjekty. Práce na
projektu začaly již v roce 2009,
v prosinci 2011 byl oficiálně zahájen. Pevnost poznání se
otevře návštěvníkům v polovině
roku 2014. Celková výše investice převyšuje 150 milionů
korun.
| PV
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Fotbalová reprezentace s třemi hráči
Sigmy hrála v Olomouci
Foto | Archiv

Cyklisté s letošní sezoně bodovali.

Olomouckým cyklistům
se silniční sezona
nadmíru vydařila
Olomouc • Šest kategorií má
celoroční žebříček cyklistického
Foto | Archiv
Českého poháru mládeže
na silnici a hned ve čtyřech z nich dominovali mladí olomoučtí cyklisté. Tým MAPEI Cyklo Kaňkovský ovládl pelotony v kategoriích
žákyně, žáci, kadeti a junioři pro
rok 2012 a stal se absolutně nejúspěšnějším mládežnickým cyklistickým týmem České republiky
v letošní silniční sezoně.
Dvojčata Sára a Ema Kaňkovské
si odváží obě pomyslnou bednu
slávy. Sára za první a Ema za
třetí místo v žákyních. Žáci Roman Benc za třetí místo, Jan
Kaňkovský za 14., Ondřej Línek
za 30. a Vojtěch Chvátal za 33.
místo nasbírali dohromady 1089
bodů, což stačilo na prvenství v
družstvech před pražskými celky.
Výrazný úspěch zaznamenali kadeti MAPEI Cyklo Kaňkovský,
kde se hned tři závodníci dostali
do první desítky. S bezpečným
bodovým náskokem zvítězil Vojtěch Toman, na páté příčce skončil Jan Kovář, osmý Michal Brázda, 38. Petr Huťka a 40. Jakub
Kleveta.
Hodně sledovanou byla kategorie juniorů. Zde se již tvoří česká
reprezentace a Olomoučané Luděk Lichnovský, Ondřej Ponikelský a Petr Fiala patří do širšího
výběru. Tito cyklisté často startovali v dresech s českou trikolorou
v zahraničí, a proto absolvovali
menší množství domácích závodů.
I přes reprezentační povinnosti
se také dostali do top 10 českých
juniorů. Petr Fiala si za letošní
sezonu vybojoval stříbrnou medaili za celkové pořadí Českého
poháru, šestý je Luděk Lichnovský, osmý Ondřej Ponikelský,
šestnáctý Luděk Venc, dvacátý
Jiří Balihar, 21. Rostislav Brokeš.
V součtu tato šestice nasbírala
1332 a s náskokem 136 bodů získala pro MAPEI Cyklo Kaňkovský prvenství před TJ Uničov. | PJ

Olomouc • Česká fotbalová reprezentace v polovině listopadu
hrála na olomouckém Andrově
stadionu. Před vyprodanými
ochozy tým trenéra Bílka porazil
Slovensko 3:0. V reprezentačním
dresu se na domácím trávníku
navíc předvedli tři současní a jeden bývalý hráč Sigmy.
Michal Ordoš nastoupil proti
Slovensku v základní sestavě, na
hřišti byl dvaaosmdesát minut.
„První půlku jsem si spíš zaběhal, nebyli jsme sehraní. Ve druhé už se to zlepšilo. Pro mě to
byla výborná zkušenost,“ řekl
Michal Ordoš.
A jak už to v jeho případě bývá,
dokázal se dostat i do šancí,
z nichž jedna byla vyložená.
„Trefil jsem to špatně,“ podotkl.
Zároveň ocenil diváky. „Lidi musím pochválit, byli vynikající. My
jsme je dvěma rychlými góly
připravili na to, aby si to užívali,“
řekl Ordoš. Tomáš Hořava se do
nominace dostal z listiny náhradníků, ale to mu samozřejmě radost z reprezentační premiéry
vzít nemohlo. „Jsem rád i za těch
deset minut. Byla to moje první
pozvánka do reprezentace, takže
ty odehrané minuty byly fajn,“

Tým trenéra Bílka porazil Slovensko.

řekl. „Ze začátku se do toho
diváci trošku dostávali, ale potom povzbuzovali. Tady je krásné
prostředí, krásný stadion, jenom
aby tady bylo víc takových zápasů,“ řekl Hořava.
Snový rok Martina Pospíšila vyšperkoval start za národní tým.
Navíc si poprvé zahrál před plným stadionem. „Atmosféra byla
fantastická, před plným stadio-

Škorpionům se na Prague
Open dařilo

Foto | Archiv
Olomoucký tým se v Praze neztratil.
Olomouc • Na mezinárodním
zlaté metě. Jan Šmelko (žák do
turnaji v taekwondu Prague
45 kg), Tomáš Smejkal (kadet do
Open se dařilo členům olomouc61 kg) a Ondra Prečan (žák do 40
kého klubu Scorpions.
kg) se neprobojovali do finále
V Praze startovalo 350 závodníků
a odvezli si bronzové medaile.
z 26 klubů z České republiky, SloPrvní místo v seniorech do 74 kg
venska, Polska, Litvy a dalších zesi vybojoval Duc Nguyh Anh.
mí. Olomoucký klub vyslal devět
Pavlína Králová, jediná dívka
členů všech věkových kategorií.
reprezentující olomoucký klub,
Sportovci předvedli výborné výkoskončila na druhém místě v kany a celkem přivezli osm medailí.
tegorii seniorů do 53 kg.
Tři zlaté, dvě stříbrné a tři bronzové.
Medailová umístění olomoucV kategorii dětí do 30 kg získal po
kých závodníků: 1. místo: Matěj
třech vyhraných zápasech první
Šmelko, Duc Nguyh Anh, Kryštof
místo Matěj Šmelko, na druhém
Šefčík. 2. místo: Vojta Nadymáskončil Vojta Nadymáček. Také
ček, Pavlína Králová. 3. místo: Jan
Kryštof Šefčík (žák do 33 kg) se
Šmelko, Tomáš Smejkal, Ondřej
přes dva soupeře probojoval ke
Prečan.
| SPO

Foto | Petr Pelíšek

nem jsem tady ještě nehrál.
Kdyby to takhle chodilo na ligu,
tak bych se určitě nezlobil,“ poznamenal Pospíšil.
Duel si užíval i odchovanec SK
Sigma a nyní kmenový hráč londýnské Chelsea Tomáš Kalas.
„Jsem moc rád za ty minuty,
které jsem odehrál, a doufám, že
budu přidávat další,“ uvedl.
„Atmosféra byla dobrá, přece jen,

když dáte dva góly v šesti
minutách, tak se pak fandí lépe,
než za stavu nula nula,“ hodnotil.
Zpět do Olomouce se podíval
v netradičním termínu. „Do
Olomouce se budu vždycky rád
vracet. Ať už je to na repre,
nebo se jen tak podívat na
Sigmu, za rodinou. Olomouc je
pro mě nejdůležitější město,“
přiznal Kalas.
| KL

Barániková, Dominika Doubová,
Foto | Archiv
Daniela Doubová

Turnaj se šermoval systémem
každý s každým a účastnily se ho
ještě dvě družstva Švýcarska, Itálie, Maďarska, Německa a Rakouska.
České kordistky podlehly pouze
prvnímu družstvu Švýcarska
a obsadily výborné druhé místo.
Individuální vítězkou turnaje byla vyhlášena Dominika Doubová.
| SPO

Olomoučtí atleti bilancovali vydařenou sezonu
Hornolipovská 10
Horní Lipová • Závod na lyžích
a poté tradiční karnevalová tancovačka proběhne 19. ledna
v Horní Lipové. Start již 12. ročníku Hornolipovské 10 se uskuteční ve 14 hodin od penzionu
Kovárna, závodníci se mohou
registrovat od 11 hodin v Magacíně u Kovárny.
Příjemnou atmosféru navodí hudební skupina Náwrat, občerstvení pro soutěžící je zajištěno
před i po závodě, startovné je
280 Kč, důchodci, děti a mladiství uhradí polovinu. Po dojezdu a vyhlášení vítězů je v Magacíně pro zájemce připravena tradiční karnevalová tancovačka,
tentokrát ve stylu nebe – peklo –
ráj.
| TZ

Olomouc • Listopad je tradičně
věnován hodnocení uplynulé
sezony členů Atletického klubu
Olomouc. Letošní vyhlášení ankety Atlet roku 2012 bylo velmi
radostné a sezonu lze považovat
za jednu z nejúspěšnějších
v posledních letech.
Atleti získali jedenáct medailí na
halových šampionátech a v letní
sezoně přidali dalších šestnáct
cenných kovů. Velký úspěch byl
zaznamenán na mistrovství ČR
družstev. Starší žákyně a dorostenci vybojovali české tituly a historického úspěchu dosáhlo družstvo žen, které v baráži o extraligu skončilo na třetím místě.
Družstvo mužů pak z osmi mo-

ravských oddílů obsadilo lichotivé třetí místo.
Olomoučtí atleti také úspěšně
reprezentovali ČR v mezinárodních utkáních. Jan Odstrčil zvítězil v hodu diskem výkonem
50,11 m v mezistátním utkání na
Slovensku.
Na mezistátním utkání do 22 let
v Hodoníně dominoval Martin
Novák, který zvítězil ve vrhu koulí (17,95 m).
V mezistátním utkání staršího
žactva v chorvatské Rijece reprezentovalo ČR hned pět olomouckých atletů, z nichž se nejlépe
dařilo Natálii Durčákové, která
zvítězila v hodu oštěpem v novém
národním rekordu 51,63 m. Není

Foto | Archiv

Šumvald • Pokud má nějaký
střelecký závod v přívlastku
slova tradiční, úspěšný a oblíbený, tak to je oprávněně Velká
cena Olomouckého kraje, která se uskutečnila jako každý rok
v polovině listopadu v Šumvaldě.
Letošního závodu se i přes sobotní konkurenci jiných závodů
zúčastnilo 85 střelců všech věkových kategorií, včetně střelců handicapovaných, a to
z kraje Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského a Vysočiny, což potvrdilo oblíbenost tohoto závodu mezi střelci. Prestiž závodu zvýraznila
i přítomnost reprezentantů ČR.
Velký počet účastníků dal možnost ocenit všechny kategorie,
bylo rozdáno 11 sad pohárů a
další ceny prakticky všem malým střelcům a trenérům těchto střelců.
| KR

Foto | Archiv

Výhra nad Wolnym

Olomoucký boxer
se v Polsku prosadil
mezi nejlepší

Kordistky se prosadily doma
i v zahraničí
Olomouc • Tradiční zahájení
šermířské sezony obstaral turnaj
Tima Cup v Karlových Varech.
Ten se započítával do Českého
poháru a kromě kordistek z České republiky zde startovaly také
šermířky z Německa a reprezentantky Slovenska.
Výborně si vedly sestry Doubovy
z Dukly Olomouc. Starší Danielu
v boji o finále porazila Dagmar
Barániková z UK Bratislava a v
celkovém pořadí obsadila třetí
místo.
V semifinále porazila Dominika
jednoznačně letošní mistryni republiky Olexovou z USK Praha.
V boji o vítězství však Dominika
podlehla Baránikové a obsadila
druhou příčku. Touto druhou
příčkou se dostala do vedení
Českého poháru kordistek.
Druhým kláním kordistek byl
turnaj družstev ve švýcarském
Bernu. České družstvo tvořily
sestry Doubovy a dvě šermířky
USK Praha Štefflová a Vacínová.

Velká cena střelců
v Šumvaldu
přilákala
i reprezentanty

možno opomenout ani stříbrného medailistu z paralympiády
v Londýně Rostislava Pohlmanna.
Jako pořadatel patří AK Olomouc stále mezi nejaktivnější
kluby v ČR, o čemž svědčí řada
významných atletických akcí.
Z nich se dá vyzdvihnout chodecký závod Olomoucká dvacítka,
Velká cena města Olomouce, Hanácká laťka a řada dalších. Do
světové termínovky již neodmyslitelně patří závody pro zdravotně postižené Czech Open. Po
vynikajících referencích z roku
2010 byl atletický oddíl pověřen
organizací MS juniorů do 23 let
tělesně postižených.
| PT
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Olomouc • Boxer Dukly Olomouc Mario Wiedermann se
na polském turnaji O pohár
prezidenta dostal mezi trojici
nejlepších.
Na prestižním mezinárodním
turnaji se utkali reprezentanti
z Evropy, pro které to byl poslední velký test výkonnosti
před MS v arménském Jerevanu. Sedmnáctiletý Duklák Mario Wiedermann pustil svou váhu do 60 kg kolegovi z reprezentace a boxoval ve váze do
64 kg s těžšími boxery.
Olomoucký borec se s handicapem věku a váhy skvěle vyrovnal, dostal se až do semifinále,
kde se utkal s Robertem Wolnym reprezentujícím Polsko.
Ani bouřlivé prostředí domácímu boxerovi nepomohlo. Wiedermann po excelentním výkonu vyhrál jasně u všech
rozhodčích.
Jako jediný se dostal z českých
boxerů do finále, kde si to o zlato rozdal s několikanásobným
účastníkem ME a MS slovenským reprezentantem Mikolášem Ferdinandem. Ve vyrovnaném utkání si po velké výměně v závěru druhého kola
český reprezentant zranil loket
a nemohl zápas doboxovat.
Získal tak stříbrnou medaili.
Za svůj výkon na turnaji byl na
závěr akce vyhodnocen do
trojky nejlepších boxerů celého
mistrovství. Vyhodnoceni byli
ČR – Wiedermann, SR – Urban, Kosovo – Katriniok. | MP

Zimní plavání
na rybníku Bidélec
Plumlov • Na rybníku Bidélec
v Plumlově proběhne, na Štědrý
den, tedy 24. prosince v pravé
poledne již 29. ročník oblíbených vánočních koupelí. Všechny příznivce zimního plavání a
otužování zve za pořadatele oddíl DZP TJ Haná Prostějov. | DD

P R O S I N E C 2 012 | 8

INZERCE

Klasicky vařené, zlatem oceněné
Chcete si dát nejlepší pivo u nás? Pak nemusíte dlouho přemýšlet. Stačí zvolit si značku Litovel. Pivům Litovel Moravan, Litovel Classic a Litovel
Premium totiž patří vítězství mezi českými pivy a zdobí je titul České pivo 2012. Pivovarští odborníci hodnotili především chuť a její vyváženost,
aroma, říz, ale i pěnu a barvu piva, tedy to nejdůležitější pro konzumenta. Litovelská piva bodovala především plnou, dokonale vyváženou chutí
s příjemně se rozvíjející hořkostí a chmelovým aroma, ale i výborným řízem a celkovou vyzrálostí. Všechny uvedené vlastnosti jim přináší tradiční
výroba, kterou v pivovarech drží celých 119 let.
„Klasická výroba, suroviny, čas a dobrý sládek jsou pro pivo to nejdůležitější. Pokud něco ošidíte, promítne se to do chuti i celkové kvality,“ říká
Lumír Hyneček a upozorňuje na nutnost zachování osobité charakteristiky a chuťové pestrosti českých piv.
V době, kdy na jedné straně roste nabídka europiv, na straně druhé sílí zájem o tradiční česká piva s chuťovou rozmanitostí, pro každou značku
i druh piva typickou. Taková piva oceňují nejen konzumenti, ale na platformě degustačních soutěží také odborníci. Udržení klasických postupů
výroby a produkci tradičního českého piva vnímají pivovarníci v Litovli jako svůj závazek tradici českého pivovarnictví.

Gustav je vánočním dárkem
pro všechny pivní fajnšmekry
Litovelský speciál Gustav může vzbudit pocit, že „nic není jako dřív“…, je to však jiná paralela. Nejde o tu politickou, nýbrž
historickou. Nese jméno známého zápasníka Gustava Frištenského, který pivovar nejen často navštěvoval, ale dokonce v pivovarském parku trénoval. Jeho manželkou byla totiž dcera litovelského sládka a on sám pivem s chutí připíjel na svá vítězství.
Vánoční Gustav je speciální pivo z ječmenného sladu se stupňovitostí 13,5 a šesti procentním obsahem alkoholu, vařený podle
tradiční receptury. Ve srovnání s běžnými pivy vyniká výraznou silou a dokonalou vyladěností. Je charakteristické plnou chutí
s déle doznívající hořkostí a vysokou pitelností. To znamená, že láká k dalšímu napití i delšímu posezení.
Jde o nefiltrované pivo jantarové barvy s mírným zákalem. Sytou barvu mu
přináší použitý karamelový slad, zatímco bavorský slad zvyšuje plnost chuti. Ještě
před napitím je možné zaregistrovat jeho intenzívní aroma přírodních chmelových
silic, jež mu přináší vyšší podíly chmele i speciální receptura chmelení.
Litovelský Gustav je součástí Kalendáře speciálů, ve kterém Litovel představuje
různá speciální piva a termíny, kdy se objeví v restauracích.
Vánočním obohacením sortimentu značky je i Sváteční Speciál 13° v balení
multipack s 8 lahvemi.

