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MĚSÍČNÍK OBČANŮ OLOMOUCKÉHO KRA JE

Hvězdárna chystá letní
pozorovatelskou školu

Náklad 256 000 výtisků

Hádanky pánů
z Vlašimy
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Plumlov nabízí
prohlídku dosud
nepřístupných
prostor

Olomoucký kraj mohou turisté
poznávat z výšky,
otevřela se další rozhledna
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Letní soutěž
Olomouckého kraje
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NA ÚVOD

UDÁLOSTI

Vedení kraje se setkalo
Vážení spoluobčané,
konec školního roku je vždy ve
znamení významných událostí,
které mají vliv nejen na tisíce
našich dětí, ale i na jejich rodiče. Na jedné straně letos
4 366 žáků devátých ročníků
základních škol muselo učinit
zásadní rozhodnutí vybrat tu
správnou střední školu a následně úspěšně zvládnout přijímací
řízení. Věřím, že si všichni z pestré nabídky oborů vzdělání na
83 středních školách všech zřizovatelů v kraji vybrali a v září
zahájí studium, které je dobře
připraví na další profesní dráhu.
Přestože přijímací řízení stále
probíhá, již nyní máme informace, že se podařilo i přes demografický pokles udržet vysokou
kvalitu žáků přijímaných ke studiu na maturitní obory. Velmi
potěšující je pak skutečnost, že i
díky učňovským stipendiím Olomouckého kraje došlo k zastavení poklesu zájmu o ty učební
obory, o které je na trhu práce
dlouhodobý zájem.
Na druhé straně pak 5 885 žáků konalo maturitní a závěrečné zkoušky. V této souvislosti
bych rád konstatoval, že díky
iniciativě krajů došlo k legislativní úpravě průběhu maturitní
zkoušky, a to zejména v oblasti
hodnocení písemných prací
z jazyka českého a literatury.
O tom, že tyto změny mají pozitivní dopad, svědčí i počet žádostí o přezkoumání výsledku
a průběhu maturitní zkoušky.
Jestliže v loňském roce po jarní
části maturitních zkoušek obdržel krajský úřad 342 žádostí
o přezkum, letos je to jen 37. Pozitivní jsou pak také informace
o výsledcích našich žáků, které
jsou v mezikrajském srovnání
vysoce nadprůměrné. Tato skutečnost svědčí o kvalitní práci
našich pedagogických pracovníků, za kterou bych jim chtěl
i touto cestou poděkovat. O
tom, že se nejedná o ojedinělý
úspěch, pak vypovídají i dlouhodobá srovnání, podle kterých
patří školství v Olomouckém
kraji opakovaně k nejlepším
v České republice.
Na závěr mi dovolte, abych
vám popřál krásné a pohodové
letní měsíce. Přeji vám, aby dny
vaší zasloužené dovolené,
prožité zcela podle vašich
představ a po boku lidí, které
máte rádi, patřily k těm nejkrásnějším ve vašem životě.
Zdeněk Švec
náměstek hejtmana Ol. kraje

se starostkami a místostarostkami
Starostovi vítězné obce Ondřeji
Kolibovi popřál hejtman
Foto | Archiv
Jiří Rozbořil.

Vesnicí roku
je obec Hradčany

Představitelé kraje a reprezentantky obcí se společně sešli již posedmé.

Olomouc • Tradiční setkání
vedení Olomouckého kraje se
starostkami a místostarostkami
hostil v polovině června hotel
Flora v Olomouci. Hejtman Jiří
Rozbořil a jeho kolegové na něj
pozvali reprezentantky obcí
Olomouckého kraje, aby se vzájemně lépe poznali a mohli neformálně diskutovat o práci
v samosprávě.
V pořadí již sedmé pokračování
akce nabídlo opět kulturní i na-

učný program, jehož vrcholem
byla přednáška propagátorky
zdravého životního stylu Kateřiny Cajthamlové.
„Z mého pohledu je to jedinečná příležitost pro ženy v čele
samospráv vyměnit si zkušenosti a názory na různá témata.
Pro mne osobně je to nenahraditelná možnost získat informace o problémech měst a obcí
v kraji takříkajíc z první ruky.
V rozhovorech se starostkami

Foto | KR

a místostarostkami jsem na
druhou stranu zjistil, kolik je
v obcích a městech úspěšně
realizovaných projektů a jaké
zajímavé akce v průběhu roku
pořádají,“ říká o akci hejtman
Jiří Rozbořil.
„V obou případech se navíc vždy
jedná o ženský pohled na věc,
který může být velmi často
inspirující,“ dodává hejtman
Rozbořil.
Pravidelná setkání se konají od

roku 2005 a mezi tématy jsou
povětšinou správné způsoby
komunikace, pravidla chování,
metody učení, ale i zdravá
výživa či styly oblékání. V minulých ročnících se tak v jeho
rámci objevili například Ladislav Špaček a Petr Studenovský, Eva Jurinová se Zbyňkem
Merunkou, David Gruber,
Jarmila Podhorná nebo Filip
Sajler a Ondřej Slanina.
| TK

Armáda se rozloučila
s hanáckou metropolí

Hradčany • Obec Hradčany
v okrese Přerov zvítězila v krajském kole soutěže Vesnice roku.
Porota ji vybrala z 19 přihlášených obcí a přiřkla jí takzvanou
Zlatou stuhu. Na druhém místě
skončil Rapotín následovaný
Hrabovou.
Hradčany si vítězství vybojovaly
zapojením občanů do života vesnice, přípravou pozemků pro budoucí rozvoj obce včetně výstavby rodinných domů a projektem
multifunkčního objektu pro
tamní spolky. Výsledky byly vyhlášeny v pátek 21. června v sídle Olomouckého kraje, slavnostní předání ocenění proběhne
26. července v Hradčanech.
Modrou stuhu za společenský
život získal Hněvotín, Bílou stuhu za činnost mládeže Bohdíkov
a Oranžovou stuhu za spolupráci
obce a zemědělského subjektu
Babice. Zelenou stuhu za péči
o zeleň a životní prostředí náleží
Nové Hradečné. Komise dále
udělila diplom za péči o květinovou výzdobu obce, takzvanou
Fulínovu cenu, a to Mořicím,
a za vzorné vedení knihovny
Troubkám. Za zapojení dětí do
života obce a úpravu veřejného
prostranství byla vyzdvižena
obec Křtomil a Cenu naděje pro
živý venkov obdržel Černotín. | IH

Foto | Archiv

Mši k výročí úmrtí někdejšího
olomouckého arcibiskupa Lva
Skrbenského celebroval kardinál
Dominik Duka.

Lidé si připomněli
kardinála Skrbenského
Foto | KR

Prezident Miloš Zeman se setkal s hejtmanem Jiřím Rozbořilem.

Prezident republiky Miloš Zeman
zavítal do Olomouce
Olomouc • Vlastivědné muzeum v Olomouci navštívil v sobotu 8. června prezident České
republiky Miloš Zeman.
Hlava státu, která do hanácké
metropole přijela na sjezd jedné
z parlamentních politických
stran, si prohlédla expozici

Osobnosti Olomouckého kraje.
Poté prezident v prostorách muzea diskutoval s hejtmanem Jiřím Rozbořilem.
Z jejich dohody vyplynulo, že
prezident ještě letos zavítá do
kraje na déletrvající oficiální
cestu.
| IH

Slavnostní akt se konal na olomouckém Horním náměstí.
Olomouc • Slavnostním nástupem na Horním náměstí v Olomouci se ve středu 26. června
Velitelství společných sil rozloučilo
s městem, kde dosud sídlilo.
Odchod 250 vojáků je důsledkem
reorganizace armády. „Věřím, že
i přes odchod Velitelství společných sil nám v případě krizových

Foto | TS

situací bude armáda i nadále
oporou,“ uvedl hejtman Jiří Rozbořil.
Velitelství společných sil ve městě
působilo od roku 2003, kdy vzniklo sloučením pozemních,
vzdušných a specializovaných sil.
Oficiálně velitelství zanikne k
1. říjnu letošního roku.
| IH

Dlouhá Loučka • Obyvatelé
Dlouhé Loučky si v červnu připomněli památku Lva Skrbenského, někdejšího pražského
a později i olomouckého arcibiskupa.
Ten před 75 lety po odchodu z
úřadu na tamním zámku zemřel.
Mši k jeho výročí úmrtí v neděli
9. června v Dlouhé Loučce celebroval kardinál Dominik Duka, který se při této příležitosti
setkal také s hejtmanem Jiřím
Rozbořilem.
| IH
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Foto | Archiv

Den policie proběhl na
olomouckém Horním náměstí.

Hejtman přivítal
nové policisty
Olomouc • Čtyři desítky policistů i civilních zaměstnanců
z Olomouckého kraje obdržely
z rukou hejtmana Jiřího Rozbořila a krajského policejního
ředitele Jaroslava Skříčila
ocenění a medaile v rámci Dne
Policie České republiky, který
se konal v úterý 18. června v
Olomouci. Na Horním náměstí
bylo do služby slavnostně
uvedeno také sedmnáct nováčků, kteří budou sloužit
u různých policejních složek po
celém Olomouckém kraji.
V rámci oslav 22 let od vzniku
Policie České republiky probíhaly celý den na Horním náměstí ukázky práce policejních
kynologů, pořádkové policie
a pyrotechniků.
| TK

Foto | Archiv

Cyklobus jezdí z Přerova
až na Bumbálku.

O prázdninách jezdí
cyklobus Bečva
Přerov • Nová autobusová
linka určená pro cyklisty i pěší
turisty spojuje středomoravské město Přerov s beskydským
horským sedlem Bumbálka.
V průběhu letních prázdnin
vyráží každou sobotu ve směru
proti proudu Bečvy cyklobus.
Vyjíždí vždy v sobotu ráno o půl
osmé z přerovského nádraží
a na Bumbálce je krátce před
desátou.
„Zastavujeme ve městech po
trase vždy na autobusovém
nádraží, pouze v Hranicích
máme zastávku na Šromotově
náměstí a na Horní Bečvě je
zastávka u obecního úřadu.
Zpět vyjíždíme ve čtyři hodiny
odpoledne,“ uvedl Otakar
Šatánek ze společnosti Veolia
Transpor t Morava, která
prázdninovou přepravu zajišťuje.
„Doporučujeme, aby si zájemci
zajistili rezervaci kola pomocí
rezervačního systému přepravce,“ doplnil přerovský primátor
Jiří Lajtoch.
| MP

Hvězdárna nabízí širokou
programovou nabídku,

VE ZKRATCE

Foto | KR

o prázdninách chystá letní pozorovatelskou školu
pro dospělé i pro děti

Astronomické dalekohledy umožňují zájemcům denní i noční pozorování oblohy.

Prostějov • Spatřit na letní obloze Saturn i s prstencem, detaily
skvrn na Slunci, obdivovat dorůstající Měsíc nebo získat odpověď na otázky, kam míří osa
Země a co se skrývá v kopuli pozorovatelny, mohou zájemci na
oddělení astronomie Muzea
Prostějovska v Prostějově, na
Lidové hvězdárně v Prostějově.
Záhady vesmíru přitahují malé
i velké, a proto pracovníci prostějovské hvězdárny připravili
celoroční program šitý na míru
pro všechny generace návštěvníků. Skládá se z širokého spektra
přednášek, pohádek a soutěží
pro děti včetně denního a nočního pozorování oblohy. „V týdnu od 27. července do 2. srpna
pořádáme vždy od 10 do 11 hodin tzv. školičku pro všechny

mladší děti (4–11 let). Jedná se
o cyklus na sebe navazujících
setkání, na kterých děti seznámíme se Sluncem, jeho proměnlivou aktivitou a pozorovatelnými jevy. Za jasného počasí je
součástí školičky i pozorování
Slunce,“ uvedl vedoucí hvězdárny Jiří Prudký. Ve stejném týdnu
má hvězdárna otevřeno i od
14 hodin, kdy lze speciálně
upravenými dalekohledy pozorovat Slunce a na závěr zhlédnout s dětmi tematicky zaměřené pohádky.
Jednotlivci nebo skupiny do
dvaceti osob mohou za jasného
počasí do hvězdárny zavítat bez
předchozí objednávky vždy
v pondělí a ve čtvrtek. „Od 15
hodin je možné pozorovat Slunce, večerní pozorování v červen-

Foto | DJ

ci probíhá od 22.30 hodin a
v srpnu od 21.30 hodin,“ upřesnila odborná pracovnice hvězdárny Božena Černohousová.
Dospělí se podle ní mohou zúčastnit rovněž letní pozorovatelské školy, která je plánována
v týdnu od 12. až 18. srpna, vždy
od 21 hodin.
Ve školním roce je nabídka hvězdárny bohatší o Astronomický
týden, ve kterém se pozorování
konají každý den. Nejbližší se
uskuteční od 23. do 29. září. „Na
čtvrtek 26. září je pro zájemce připravena přednáška profesora Novotného nazvaná Z mého pobytu
v CERN aneb je neutrino rychlejší
než světlo: (Ne)existuje Higgsův
bozon?,“ doplnila Božena Černohousová.
Prostějovská hvězdárna vlastní

řadu astronomických dalekohledů včetně transportovatelných,
vybavených příslušenstvím pro
bezpečné denní pozorování Slunce a samozřejmě i pro večerní pozorování Měsíce, planet a hvězd.
S takovou technikou mohou odborní pracovníci přijet za zájemci
například přímo do jejich škol, na
pracoviště nebo na letní tábory.
Školáci a studenti se mohou zapojit také do klubové činnosti,
mladším dětem je určen Hvězdárníček, jehož další ročník bude
zahájen ve středu 11. září od
16.30 hodin. Pro mládež ve věku
od 10 do 20 let je určen Gemini,
který začíná ve čtvrtek 26. září od
16.30 hodin. Více o nabízených
akcích na www.hvezdarnapv.cz
i na Facebooku Lidové hvězdárny
v Prostějově.
| DD

Obce dostanou 343 miliony na nové návsi

Bouzov má opravené náměstí a cestu k hradu

ných prostranství investovat 343
miliony korun. V Olomouckém
kraji je to 42 obcí, které budou
realizovat projekty za 228 milionů korun. Patří mezi ně například obec Troubky, Těšetice nebo
obec Černá Voda na Jesenicku.
Ve Zlínském kraji bylo podpořeno 27 obcí, které na revitalizaci
veřejných prostranství získaly 115
milionů korun. Od roku 2007,
kdy v Olomouckém a Zlínském
kraji funguje ROP Střední Morava, obce od 500 do 5 000 obyvatel předložily celkem 362 projektových žádostí za 2,6 miliardy
korun a k financování z ROP bylo
schváleno celkem 147 projektů za
1,1 miliardy korun.
| KR

kryly dotace z Regionálního operačního programu
Střední Morava.
Evropská unie na ně
touto formou přispěla částkou 27 milionů korun.
V centru Bouzova
Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnil
obec opravila silniFoto | IH ce, chodníky a odhejtman Jiří Rozbořil (třetí zleva).
počinkové plochy. Součástí proBouzov • Obyvatelům i návšjektu byla i rekonstrukce osvětletěvníkům Bouzova slouží opravení, obnova zeleně a instalace
né centrum obce a přístupová
nového mobiliáře a informačního
cesta k hradu. Obě investiční
systému. V případě přístupové
akce za celkem 30 milionů korun
cesty k hradu stavebníci nejen
ve čtvrtek 27. června otevřel
zrekonstruovali komunikaci, ale
hejtman Jiří Rozbořil společně se
vybudovali i parkoviště a doplnili
starostou Bouzova Zdeňkem
veřejné osvětlení.
| IH
Foltýnem. Většinu nákladů po-

Olomoucký a Zlínský kraj •
Šedesát devět obcí Olomouckého a Zlínského kraje bude mít
nové návsi a upravená veřejná
prostranství. ROP Střední Morava jim přispěje částkou 343 milionů korun. Rozhodl o tom
Výbor Regionální rady.
Na konci března obce předložily
na Úřad Regionální rady celkem
118 projektových žádostí za 568
milionů korun. V Olomouckém
kraji to bylo 72 obcí, které žádaly
o 372 miliony korun a ve
Zlínském kraji to bylo 48 obcí,
které žádaly o 196 milionů korun. Dotaci z ROP Střední Morava získalo 69 obcí, které tak
mohou na úpravu návsí a veřej-

ROZHOVOR MĚSÍCE | Michal SYMERSKÝ, 2. náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Generální konzul Šaraškin
(uprostřed) navštívil Olomoucký kraj.

Kraj chce přilákat
více ruských turistů
Olomoucký kraj • Do Olomouckého kraje přijel v úterý
2. července na dvoudenní
návštěvu generální konzul Ruské federace Andrej Šaraškin.
Nejprve zavítal na Šumpersko
a Olomoucko, druhý den ho
doprovázel hejtman Jiří Rozbořil při návštěvě Lázní Teplice
nad Bečvou a Doloplaz.
„Ruští návštěvníci jsou velmi
nároční, ale máme jim v našem
kraji co nabídnout. Jak potvrdil
generální konzul Šaraškin,
skvělá kombinace lázní a krásné
přírody, nabídky pro aktivní dovolenou, je pro Rusy velkým lákadlem. Dostat jich k nám více
je dlouhodobá práce o propagaci na ruském trhu a potřeba je
také změn ve vízové politice,“
řekl Jiří Rozbořil, hejtman
Olomouckého kraje, který se
dohodl na dvoudenní návštěvě
ruského konzula při jejich
společném setkání na lednovém
veletrhu Regiontour v Brně.
Návštěvnost ruských turistů
komplikuje vízová povinnost.
| KH

Senioři by nás
měli inspirovat
Olomouc • Rada vlády pro seniory a stárnutí populace letos
Foto | Archiv
poprvé udělí cenu, jejímž cílem je
zvýšit povědomí společnosti
o problematice seniorů a stárnutí
populace. Bude udělována osobnostem, organizacím a dalším
subjektům za významný přínos
ke zvýšení kvality života seniorů
a k řešení problematiky stárnutí
a stáří.
Do soutěže mohou být nominována díla audiovizuální, rozhlasová, tisková a fotografická. Dílo,
které musí být původní českou
tvorbou, je nezbytné zaslat do
31. srpna na sekretariát Rady
vlády pro seniory a stárnutí
populace, který sídlí v budově
Ministerstva práce a sociálních
věcí, Na Poříčním právu 1/376,
128 01 Praha 2.
Vítěze bude vybírat komise,
jejímž členem je i náměstkyně
hejtmana Olomouckého kraje
Yvona Kubjátová. Více na
http://www.mpsv.cz/cs/15138.
| KR

Projekt umožňuje výměnu osvědčených metod v oblasti pečovatelských a turistických služeb
V červnu letošního roku hostil
Olomoucký kraj zahraniční
delegaci projektu CesR. Náměstka hejtmana Michala Symerského jsme se v této souvislosti zeptali:
Můžete nám stručně říci, čím
se projekt zabývá?
Do projektu CesR je zapojeno
osm partnerů, kteří se společně
zabývají podporou oblasti služeb
na venkově. Zjednodušeně řečeno je jeho hlavním cílem zajistit
lidem v řídce osídlených regionech stálé zaměstnání. Je totiž z
pohledu všech partnerů projektu
důležité poskytnout obyvatelům
žijícím ve venkovských oblastech
možnost výdělku a setrvání v do-

movských lokalitách. Projekt
CesR umožňuje výměnu zkušeností a vzájemné přebírání osvědčených metod mezi jeho
účastníky, a to v odvětví pečovatelských a turistických služeb,
jakož i z hlediska sdílení pracovních míst. Ve své podstatě je
založen na přenosu osvědčených
praktických zkušeností.
Partneři projektu CesR mají
v úmyslu vytvořit příznivé podmínky pro rozvoj zanedbávaného trhu turistických služeb v oblasti rekreačních ubytovacích zařízení se samozásobováním.
Přidružené služby, jako je příprava jídel, denní úklid či třeba
hlídání dětí, nejsou v rámci to-

hoto specifického druhu turistického podnikání dostatečně rozvinuty. Různé příklady
v Evropě však ukazují,
že poptávka po nich
existuje.
Par tneři projektu
CesR musí najít a podpořit taková řešení, která pomohou majitelům ubytovacích zařízení při
zaměstnávání příslušných pracovníků, například formou sdílení pracovní doby s jinými turistickými podniky a agenturami poskytujícími služby domácí
péče. Projekt CesR je podporován Evropskou unií prostřednictvím programu Interreg IVC.

Co vše v Olomouckém kraji delegace
navštívila?
V Olomouckém kraji,
který je jedním z 8
partnerů projektu,
proběhla již čtvrtá
studijní cesta v rámci
trvání projektu, dá se tedy říci, že
je již ve své polovině. Během studijní exkurze v našem Olomouckém kraji jsme se snažili partnerům představit příklady dobré
praxe Asociace regionálních značek v oblasti propojování místní
produkce a služeb cestovního ruchu, příklady dobré spolupráce
mezi aktéry cestovního ruchu a
aktéry rozvoje venkova, např. ús-

pěšná spolupráce v obci Loučná
nad Desnou, kde obec vytváří
atraktivní zázemí pro cestovní
ruch, láká tím turisty a investory.
Partnerům jsme také např. ukázali jeden ze 7 divů Olomouckého kraje, a to přečerpávací
elektrárnu Dlouhé Stráně.
Kdo všechno jsou partneři
tohoto projektu?
Řídícím partnerem projektu je
Regionální výbor pro rozvoj turistiky v Auverne z Francie. Dále
jsou partnery Polská akademie
věd, Rozvojová agentura Troodos z Kypru, Regionální rada
Granada ze Španělska, Lotyšská
univerzita, Regionální rozvojová
agentura Mura ze Slovinska,

Regionální rada Cork County
z Irska a Olomoucký kraj.
Jaké jsou dosavadní výstupy
z tohoto projektu?
Z již proběhlých setkání řídícího
výboru projektu jsou velkým přínosem pro partnerské regiony
například ukázky fungování zaměstnaneckých družstev a jiných
sociálních inovací při návštěvě
v partnerském regionu ve Francii
v Auvergne. Dále pak v kyperském regionu Troodos byla inspirací pro partnery projektu spolupráce výrobců místních produktů s poskytovateli služeb cestovního ruchu, kteří umožňovali
návštěvníkům nahlédnout pod
ruce místních řemeslníků. | DD
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Olomoucký kraj mohou turisté poznávat
z výšky, otevřela se další rozhledna

Stavba vědeckého pracoviště
přišla na více než 800 milionů Kč.

Olomoucký kraj • Nádhernou horskou přírodu Jeseníků a starobylé památky Střední Moravy mohou
návštěvníci poznávat nejen pěšky nebo na kole, ale také z ptačí perspektivy. Jedinečné výhledy se nabízí
z rozhleden, nová stojí na vrchu Velký Kosíř. Turisté se z ní poprvé podívali do okolí na Bouzovské vrchy
i Nízký Jeseník v sobotu 22. června.

V Olomouci vzniklo
vědecké pracoviště
Olomouc • Hejtman Jiří Rozbořil se zúčastnil slavnostního
otevření nového Centra regionu
Haná pro biotechnologický
a zemědělský výzkum v Olomouci. Na dvě stovky vědců
z 12 zemí světa zde bude pracovat na biotechnologickém a
zemědělském výzkumu. Stavba
moderního vědeckého pracoviště přišla na více než 800 milionů
korun. Investiční náklady pokryla dotace z fondů Evropské
unie a státního rozpočtu.
Hejtman Rozbořil se s přítomnými hosty shodl na tom, že
vědecké centrum může přinést
olomouckému regionu zlepšení
ve vývoji sofistikovaných rostlinných biotechnologií a posílit
tak oblasti zemědělství a šlechtitelství, které mají na Hané
mnohaletou tradici.
| KR

Kraje vydají
společného průvodce
Morava • Moravské kraje znovu
spojí své síly a připraví společný
propagační materiál pro příští
turistickou sezónu. Tentokrát
bude jeho tématem lázeňství a
hejtmani jej představí příští rok
v lednu na veletrhu Regiontour.
Průvodce nazvaný Lázně s chutí
Moravy a Slezska společně vydají Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský a Moravskoslezský
kraj. Posledně jmenovaný kraj
materiál připraví. Každý ze čtyř
partnerů do projektu investuje
250 tisíc korun. Výsledkem
bude 48 stran map, fotografií a
textů v českém, ruské, polském,
italském, anglickém a německém jazyce. Kromě společných
informací dostane každý kraj 10
stran textu k prezentaci lázní na
svém vlastním území.
Moravské kraje připravují společné materiály pro turisty od
roku 2005, kdy vydaly první
brožuru Na kole celou Moravou
a Slezskem. Od té doby vzniká
každý rok jeden společný
projekt.
| IH

Foto | DP

Výstava láká na květinový
a bylinkový ráj.

Letní Flora zve
do babiččiny zahrady
Olomouc • Letní etapa mezinárodní zahradnické výstavy
a veletrhu Flora Olomouc proběhne ve dnech 15.–18. srpna na
olomouckém Výstavišti Flora.
Hlavní květinová expozice ponese název „Babiččina zahrada“.
Návštěvníky potěší přehlídky
květin vrcholícího léta, popínavých letniček, muškátů, gladiol,
růží, jiřin, lilií či balkonovek.
Chybět nebudou ani Letní
zahradnické trhy s prodejem
květin, rostlinného materiálu,
zahradnických pomůcek a hobby potřeb.
| ZS

Zlatý Chlum

Foto | MS

Nová rozhledna vyrostla na vrchu
Velký Kosíř.

Rozhledna je vysoká 28 metrů,
přičemž vyhlídkový ochoz se
nachází ve výšce 25 metrů. Původní plány počítaly s nutností
vybudovat stavbu o 10 metrů
vyšší, nicméně díky zásahu Lesů
České republiky, které vykácely
část porostů bránících ve výhledu, nakonec stačila nižší výška. Rozhledna stojí na místě své
dřevěné předchůdkyně, která byla v roce 1939 zbourána. Novou
rozhlednu nechal vybudovat
mikroregion Kosířsko sdružující
obce v dané lokalitě. Celkové náklady činily 6,5 milionu korun.
Tři miliony korun mikroregionu
na tyto účely věnoval Olomoucký kraj, část peněz se podařilo
získat také prodejem jednotlivých schodů. Zbývající prostředky uhradil samotný mikroregion.
V okolí Velkého Kosíře se nacházejí zajímavé turistické cíle,
k nimž patří například zámek
v Čechách pod Kosířem s nově
otevřenou oranžerií a unikátním
parkem a Muzeum historických

kočárů ve stejné obci. Dále hrady Bouzov a Šternberk, lázně ve
Slatinicích a zámek v Náměšti
na Hané. Jediná rozhledna
v České republice umístěná
v zoologické zahradě stojí na
Svatém Kopečku. Z vyhlídkové
věže se nabízí krásný výhled na
zvířata, kterých žije v zoo přes tři
sta druhů a pochází ze všech
koutů světa. Mezi zajímavosti
zoo patří také vznikající safari,
jehož euroasijská část je již otevřena. Krásnou horskou přírodu
mohou z ptačí perspektivy obdivovat turisté v Jeseníkách.
Nejstarší rozhledna, Biskupská
kupa, se nachází u Zlatých Hor.
Kromě výstupu na kamennou
rozhlednu lze navštívit Zlaté
Hory se skanzenem, replikami
středověkých hornických mlýnů
a ukázkami rýžování zlata. V láBorůvková hora

zeňském parku Sanatoria Edel
ve Zlatých Horách láká turisty
další novinka, letos se zde otevřela, nová fitness stezka. Na několika stanovištích čeká zájemce patnáct prvků, kde si mohou
svoji fyzickou zdatnost vyzkoušet děti, dospělí i senioři.
Jedinečné výhledy do krajiny
nabízí také rozhledna na Borůvkové hoře v Rychlebských horách, odkud lze dohlédnout až
na Sněžku do Krkonoš. V Rychlebských horách, kde se nachází
i největší síť trailů pro horská
kola v České republice, je nedotčená příroda a řada historických
a církevních památek. Za návštěvu určitě stojí zámek Jánský
vrch v Javorníku s unikátní
sbírkou dýmek či cesta k Nýznerovským vodopádům.
Oblíbeným cílem turistů je také
Zoo Svatý Kopeček

šestadvacet metrů vysoká rozhledna na vrcholu Zlatý Chlum.
Návštěvníky lákají nejen jedinečné výhledy, ale také množství tras
a naučných stezek v okolí
lázeňského města Jeseník. Vydat
se lze například na Rejvíz k největšímu rašeliništi na Moravě nebo po naučné stezce připomínající historii Jesenicka i osud Vincenze Priessnitze, zakladatele
nejstarších vodoléčebných lázní
na světě. Evropskou raritou zdejších lázní je venkovní balneopark.
Pohled na nejvyšší moravskou
horu Praděd se pak naskytne turistům, kteří zamíří na dřevěnou
rozhlednu na Háji u Šumperka.
Nedaleko se nachází lázně Bludov, zdejší teplé prameny využívali již v 16. století pánové ze Žerotína. V Šumperku pak láká
k návštěvě expozice věnovaná čarodějnickým procesům a v nedalekých Vikýřovicích lze obdivovat
zajímavé exponáty v jediném Muzeu silnic v České republice. | KR

Ve městech se rozšíří nabídka domovů pro seniory
Olomoucký kraj • Sedm domovů
pro seniory a jeden azylový dům
nově vzniknou ve městech Olomouckého a Zlínského kraje.
Výbor Regionální rady Střední Morava schválil projekty za 184 miliony
korun ve městech Olomouc,
Zábřeh, Prostějov, Luhačovice, Ho-

lešov, Valašské Meziříčí a ve Starém
Městě.
Olomoucký kraj bude realizovat
projekty za 76 milionů korun z ROP
Střední Morava. Půjde o rekonstrukci budov v domově seniorů ve
Chválkovicích (46 mil. Kč) a rekonstruován bude i pavilon Centra

HASIČI POD LUPO
Pomoc ostatním je hlavním posláním profesionálních hasičů
ze třinácti požárních stanic na
území Olomouckého kraje, pro
které se toto poslání stalo povoláním. Povoláním, které je přijímáno jako jedno z nejprestižnějších a které díky každodennímu mediálnímu zpravodajství
znají lidé velmi dobře. Když
hoří, hasič hasí, při dopravní nehodě vyprošťuje raněné z havarovaného vozidla, zachraňuje
lidi a zvířata z výšky a z hloubky,
z uzamčených a uzavřených
prostor apod., ale co dělá hasič,
když zrovna nezachraňuje?
Jedno rozšířené lidové pořekadlo
říká: „Hasič leží, plat mu běží.“ Je
to ale opravdu taková pohoda?
Výjezdoví hasiči, tedy ti, které
můžete denně vídat při zásazích
ve velkých červených autech, zabezpečují nepřetržitou pohotovost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Aby bylo
zajištěno pravidelné střídání a také odpočinek, jsou rozděleni do
tří směn A, B a C. Směna ha-

sociálních služeb v Prostějově, kde
vznikne zařízení pro nemocné Alzheimerovou chorobou (30 mil. Kč).
Charita Zábřeh opraví za necelé tři
miliony své zázemí pro sociální
služby.
Ve čtyřech městech Zlínského kraje
budou z ROP Střední Morava

podpořeny služby za 105 milionů
korun. Doposud byly ve městech
Olomouckého a Zlínského kraje
s podporou ROP Střední Morava
realizovány projekty ve výši 307
milionů korun na rozvoj sociálních
služeb.
| KR

Třetina života je spojená s hasičinou

sičům začíná ráno v 7 hodin a
končí následující den ráno nástupem další směny. Ranním nástupem na rozkaz začíná pro hasiče
koloběh činností, který se někdy
zastaví až při střídání směn. Převzít službu, zkontrolovat výjezdovou techniku, udržovat ochranné
prostředky, provádět hospodářské práce, rozšiřovat a prohlubovat své znalosti a dovednosti
a v neposlední řadě také zocelovat svoji fyzičku. To je jen výčet
činností, které se dějí na požárních stanicích mimo samotné
výjezdy k zásahům. Ke každodenním povinnostem hasičů náleží také odborná příprava jak
teoretická, tak praktická. Je potřeba se seznamovat s novými
pracovními postupy, předpisy
a metodami, možnostmi spolupráce se složkami integrovaného
záchranného systému. Teoretické
znalosti získané na učebnách
jsou prohlubovány při praktickém výcviku. Potápěči a vodní
záchranáři cvičí na řekách

a vodních nádržích, lezci na lezeckých stěnách, skalách, případně na výškových budovách.
Řidiči hasičských vozidel musí
každý měsíc najet předepsaný
počet kilometrů, aby se zdokonalovali v řidičských dovednostech a za každých okolností
byli schopni ostatní hasiče dopravit bezpečně a rychle na místo
mimořádné události.
Jedině díky pravidelnému opakování znalostí a procvičování
praktických dovedností je hasič
přípraven na řešení těch nejsložitějších situací. Součástí každodenního života hasiče je také
udržování a zvyšování fyzické
zdatnosti. Základními aktivitami jsou běh, posilování, jízda na
rotopedu. Do fyzické přípravy
jsou zahrnuty disciplíny TFA a
také disciplíny požárního sportu,
kam patří například běh na
100 m s překážkami nebo výstup
do 4. podlaží cvičné věže za pomocí hákového žebříku. To, jak
hasiči během roku přistupují
k odborné a fyzické přípravě, se

samozřejmě zúročí při zásahu,
ale také při fyzických testech a
přezkoušení odborné způsobilosti, které každoročně musí podstoupit. Mezi vzděláváním a zvyšováním kondice musí hasiči
myslet také na údržbu techniky a
stanice, včetně jejího okolí. Sekání trávy, vytírání podlah, mytí vozidel, to všechno musí během své
směny zvládnout, aby mohli hodinu před půlnocí ulehnout do
postele a konečně odpočívat.
Hlas poplachu však někdy přeruší noční spánek a hasiči musí do
dvou minut vyjet k mimořádné
události. Někdy se vrátí do postele za půl hodiny, někdy se tam už
za celu noc nedostanou. Hasiči
na požárních stanicích tráví třetinu života, jsou jejich druhým
domovem a často místem, kde
tráví Vánoce, Velikonoce nebo
svůj narozeninový den. Důvěra,
přátelství a opora jsou velice důležité nejen v těchto dnech, ale
zejména při reálných zásazích.
kpt. Ing. Leoš Janáček
oddělení IZS a služeb

NÁZOR ZASTUPITELE

Naše země potřebuje
shodu, nikoliv konflikt
Prezident Miloš Zeman svým
rozhodnutím jmenovat úřednickou vládu dostal naši zemi
do velice těžké situace, kdy
reálně hrozí, že například nebude schválen rozpočet, či řešeny zásadní problémy ČR.
Na druhou stranu se mu ani
nemůžeme divit, když jedním
z jeho hlavních předvolebních
témat bylo ukončení vlády
Petra Nečase a podpisy 101
hlasů mu byly předány pouze
několik hodin před jeho rozhodnutím. Tak či tak, hrozí
v naší zemi jakési trojvládí, kdy
se bude snažit vládnout prezident, vláda která nemá důvěru
a poslanci ve sněmovně.
Osobně si myslím, že za dané
situace by nejlepším řešením
byly předčasné volby. Bohužel
k tomu ovšem asi nedojde.
A tak nás s největší pravděpodobností doslova a do písmene
čeká přetahovaná mezi prezidentem a hlavními politickými
stranami. V ODS a TOP09 již
zaznívají hlasy, že se musí
prezident odkázat do patřičných mezí a ukázat, kdo je tady
pánem. Uznávám, že celý spor
má možná ústavní rozměr, ale
řešit v současné situaci kdo je
tady větším pánem, když jedna
část země je postižena povodněmi, celá republika je postižena ekonomickou recesí,
klesající kupní silou obyvatelstva nebo špatně fungující
státní správou, je do nebe volající neodpovědností. Poslanci
by se měli rozhodnout, zda si
budou vyřizovat své účty s prezidentem Zemanem nebo
upřednostní zájem této země.
Marian Jurečka,
opoziční zastupitel
1. místopředseda KDU-ČSL

Hejtmanství
se zapojilo do Ankety
společenské
odpovědnosti
Olomoucký kraj • Olomoucký kraj se zapojil do Ankety
společenské odpovědnosti.
Jejím cílem je ocenění a zviditelnění subjektů, které považují
odpovědnost vůči lidem, kvalitě poskytovaných služeb
a svým zaměstnancům za
významnou.
Své názory ke společensky nejodpovědnějším organizacím
mohou lidé vyjadřovat elektronicky prostřednictvím odkazu
na internetových stránkách
Institutu společenské odpovědnosti www.institutso.com
až do 31. října. Zde lze hlasovat
pro jednotlivé organizace,
které jsou v letošním roce
rozděleny do 12 kategorií. Zároveň je možné nominovat
další společensky odpovědné
firmy a instituce.
Po ukončení ankety bude vylosován jeden účastník, který
vyhraje luxusní zájezd pro
2 osoby. Pořadatelem ankety
je Institut společenské odpovědnosti, jehož hlavním cílem
je získat zpětnou vazbu, jak
občané vnímají jednotlivé organizace ve svém okolí.
| KR
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Na rozvoj vzdělávání v Olomouckém kraji poputují další evropské finance
Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém jednání dne 28. června 2013 schválilo finanční podporu pro projekty zaměřené na rozvoj vzdělávání v Olomouckém
kraji. Tyto projekty budou realizované v rámci tzv. druhých globálních grantů Olomouckého kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(dále jen OP VK). Žádosti o finanční podporu projektů byly předkládány žadateli v rámci výzev, které byly vyhlášeny do 30. listopadu 2012. Po ukončení výzev byly
žádosti v několika fázích hodnoceny, došlo k výběru podpořených žádostí a následně k finálnímu schválení podpory Zastupitelstvem Olomouckého kraje.
Finanční prostředky byly rozdělovány celkem ve čtyřech globálních grantech. Nejvíce finančních prostředků bylo Zastupitelstvem Olomouckého kraje schváleno
v rámci globálního grantu v oblasti podpory 1.1 nazvaného „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II“, a to celkem 33 projektů v celkovém
finančním objemu 80 459 124,91 Kč. V případě globálního grantu v oblasti podpory 1.2 zaměřeného na rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání, bylo
podpořeno 5 projektů v celkové hodnotě 14 095 435,90 Kč. V dalším globálním grantu v oblasti podpory 1.3, který je zaměřený na podporu vzdělávání
pracovníků škol a školských zařízení, pak bylo finančně podpořeno 12 projektů v hodnotě 26 719 242,16 Kč. Poslední z globálních grantů v oblasti podpory 3.2 je
zaměřený na rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji (vzdělávání dospělých). V jeho rámci bylo podpořeno 21 projektů v celkovém finančním
objemu 41 062 776,54 Kč.
Celkem tak na rozvoj vzdělávání v Olomouckém kraji z OP VK v následujících letech prostřednictvím podpořených projektů zamíří přes 162 mil. Kč. V předchozích
výzvách bylo od roku 2009 z globálních grantů Olomouckého kraje v rámci OP VK finančně podpořeno již 217 projektů v celkové hodnotě cca 762 mil. Kč. Tyto
finanční prostředky jsou z 85 % poskytovány z Evropského sociálního fondu, 15 % pak kryje státní rozpočet České republiky. Finanční podporu získávají
především školy a školská zařízení, neziskové organizace a další instituce působící v oblasti vzdělávání. Bližší informace o jednotlivých výzvách, přehled
předložených a podpořených projektů, ale i další informace týkající se globálních grantů, jako např. informace o tom, kdo může být žadatelem, na co přesně lze
finanční prostředky požadovat apod., naleznete na webových stránkách věnovaných globálním grantům www.kr-olomoucky.cz/opvk.
V případě zájmu o realizaci projektu v rámci některého z globálních grantů Olomouckého kraje v OP VK bude možno předložit svou žádost o finanční podporu
projektu v dalších dvou výzvách, jejichž vyhlášení lze očekávat v průběhu letních prázdnin (za předpokladu schválení příslušnými orgány Olomouckého kraje).
Výzvy budou vyhlášeny ve dvou globálních grantech – v oblastech podpory 1.1 a 3.2. V rámci těchto výzev budou k dispozici finanční prostředky, které nebyly
rozděleny v předchozích výzvách. Jedná se zřejmě o poslední šanci získat finanční podporu pro projekty z některého z globálních grantů Olomouckého kraje
v rámci OP VK. Pro aktuální informace proto, prosím, sledujte výše uvedený web.

Tř. Kosmonautů 1, Olomouc

CENTRUM
CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ
23 let zkušeností

MINUTE
EXTRA LAS T
ZÁJEZDY
Tel.: 585 225 868, 585 225 878
více než 1 000 000 zájezdů na www.bohemianfantasy.cz

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

navštivte náš ESHOP

ME
PROVÁDÍ E
MONTÁŽ

Ostnaté a žiletkové dráty
Dráty vázací, napínací a napínače
Branky a brány
Zemní vruty
Stínící tkaniny
Gabiony
Rabicová tkanina
ČSN EN ISO 9001:2009

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

YNĚ
LAKOVANÉ KUCH
NÍ
NČ
ZA BEZKONKURE
NY
CE
ZAVÁDĚCÍ

Pobočky v Olomouckém kraji

INTEA nova s.r.o.

Olomouc – Wellnerova 3B,
vedle „Ušatého domu”

Šumperk – Slovanská 13,

Panty BLUM s dotlumením
Cenová kalkulace a návrh ve 3D
Tiskové chyby vyhrazeny. Bližší info o probíhajících akcích na prodejnách.

ZADARMO

naproti bývalému kinu Svět
tel.: 775 575 820, info@interiery-centrum.cz
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KOUPÍME BYT 3+1
v Olomouci
tel.: 774 739 539

KUPUJEME
byty, domy, pozemky, chaty, chalupy

tel.: 774 414 525

INZERCE
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VE ZKRATCE

Soutěž pro fotografy

Plumlov nabízí prohlídku dosud
nepřístupných prostor
Foto | IH

Oslavy vyvrcholily průvodem
v historických kostýmech.

Loštice oslavovaly
svoje tvarůžky
Loštice • Loštice na Mohelnicku patřily v uplynulých dnech
tvarůžkům. Na akci nazvané
Pod loštickým nebem si připomněly, že se v nich vyrábí
jediný původní český sýr, jehož
historie sahá do poloviny
15. století. Oslavy probíhající
od čtvrtka vyvrcholily v neděli
30. června průvodem v historických kostýmech a kulturním
programem na centrálním
náměstí. Společně s loštickým
starostou Ctiradem Lolkem se
oslav účastnil také hejtman
Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.
| IH

Každá mince
má dvě strany
Mohelnice • V mohelnickém
muzeu je až do 6. října k vidění
výstava mincí a platidel s názvem Každá mince má dvě strany. Představuje pohled na
měnu a měnový vývoj v naší
zemi od Přemyslovců po vznik
samostatné Československé
republiky v roce 1918.
Návštěvníci si mohou prohlédnout nejstarší mince od denárů
a pražských grošů přes krejcary, zlatníky až po koruny. Zajímavostí je hromadný nález
mincí ze 14. a 15. století v Postřelmově. Pozoruhodná je keltská mince, která byla již ve své
době padělkem, neboť je pouze pozlacená. Součástí měny
jsou kromě mincí i papírová
platidla, na jejichž výtvarném
pojetí se podíleli umělci jako
například Max Švabinský nebo
Alfons Mucha. Pro děti jsou připraveny pracovní listy s tematickými úkoly a nechybí ani interaktivní pomůcky.
| PJ

Školáci mohou
mít exponát
v muzeu vědy
Olomouc • Školáci od 10 do
18 let mohou mít svůj vlastní
exponát v novém muzeu vědy,
které vzniká v areálu Korunní
pevnůstky v centru Olomouce.
Tým Pevnosti poznání totiž vyhlásil soutěž Moje perpetuum
mobile, v rámci které mohou
žáci základních a středních škol
vymýšlet originální interaktivní
exponáty. Podle nejlepších návrhů pak technici vyrobí výstavní předměty a umístí je mezi
ostatní. „Vyzýváme všechny
koumáky, kteří si své nápady
nechávají v šuplíku, aby neváhali a poslali nám je do 31. srpna
na fakultu. Odměnou bude nejen podpis pod vítězným exponátem, ale také roční volná
vstupenka do muzea,“ řekla koordinátorka projektu Pevnost
poznání Blanka Krausová.
Exponát by měl vysvětlovat
základní principy určitého jevu,
přírodního zákona nebo například způsob fungování stroje,
zařízení či předmětu vytvořeného lidskou rukou. Více na www.
pevnostpoznani.cz/soutez.
| MV

Plumlov • Netradiční pohledy a
pocity zprostředkuje návštěvníkům zámku Plumlov nová procházková trasa. Zájemce zavede
až do dvou nejvyšších podlaží
a na půdu, tedy do prostor, které
byly 325 let zakonzervovány
a lidským zrakům utajeny. „Je to
taková procházka minulostí,
v tomto podlaží například nikdy
nebyla dostavěna okna, ale byly
zde dokončené štuky a sedm
stropních fresek, z nichž pět se
dochovalo,“ uvedl kastelán zámku Pavel Zástěra. Návštěvníci
tak mají pomyslnou možnost
vrátit se zpět do minulých století a rozvinout zde svoji fantazii
při úvahách, proč zámek nikdy
nebyl dostavěn. Součástí této
lehce adrenalinové trasy, která
se koná každou sobotu v 15 hodin (jinak pouze na objednávku), je také prohlídka sklepa
pod nízkým zámkem.
Ani další procházkové trasy
zámku však návštěvníky nezklamou. Zavedou zájemce mj. do vězeňských cel. Jejich umístění
v palácové části je přitom raritou.
„Od roku 1850 byl na zámku
soud a bylo tu i vězení, které

Srpnové akce
3. 8.
Divadelní představení souboru Temno z Týniště nad Orlicí s představením Koule.
9.–10. 8.
Večerní představení - výsledek práce týdenního divadelně-výtvarného workshopu – Společnost TTM, o. s.
17.–18. 8.
Přijel pan Vok, šermíři a historický jarmark
24. 8.
Filmová noc, projekce absolventských a klasických filmů se skvělou muzikou
31. 8.
Baletní galavečer pod širým nebem, baletní medailon choreografa Roberta Balogha, Moravské divadlo
Olomouc.
Novinkou letošní sezony je mučírna.

sloužilo do konce 2. světové války,“ vysvětlil kastelán Zástěra.
K vidění je i stálá výstava klavírů,
svatebních šatů, církevních ornátů, historického nábytku, geologie či snímků českých letců za
2. světové války. Malebná obřadní síň je nejen místem pro

Muzeum Konicka má největší
sbírku seker

Foto | Archiv

Součástí sbírky je i katovská sekera.

Konice • Muzeum řemesel
v Konici mapuje historii víc než
dvou desítek řemesel, která v
tomto kraji fungovala. Pochlubit
se může největší sbírkou seker v
Česku, která je zapsána do české
knihy rekordů. Mezi více než
250 exponáty nechybí ani sekera katovská.
„Návštěvníci zde najdou například kamennou sekeru, tzv. sekeromlat, z doby 3 tisíce let před
naším letopočtem nebo sekeru

vikingskou. Zatím nám chybí
zástupce seker z doby bronzové," uvedl správce muzea
Pavel Šín.
K vidění jsou dále sekery řeznické, které se používaly především na sekání kostí, ale také
sekery na dřevo – univerzální,
odvětvovací, podtínací, těžké
štípací zvané kalače či speciálně
vytvarované dlabatky na vydlabávání nádob a dřevěných žlabů. Nechybí ani nejrůznější sekery tesařské. „Sbírku doplňuje
i sekera katovská, coby zástupce
popravčích seker.
Připomeňme, že vylepšenou
verzí sekery je i gilotina, známá
z dob Velké francouzské revoluce, dále středověká halapartna,
indiánský tomahawk či jeho tuzemská obdoba valaška. Tyto sekery byly používány jako zbraň
a od seker určených pro dřevorubce či tesaře se liší. Topůrka
mají delší, bývají větší a těžší
a ostří mohou mít na obou stranách, případně mají na druhé
straně bodec,” doplnil Pavel
Šín.
| KR

Foto | DJ

uzavírání sňatků, ale i pro pořádání koncertů a společenských
událostí ve městě.
Z krátkodobých expozic láká zámek na obrazy Reona Argondiana, fotografie Jana a Sáry Saudkových či českých a maďarských
umělců. Děti pak jistě zaujme

dvoupatrový sklep plný strašidel,
pohádkových bytostí a světelných efektů. K vidění je zakletá
princezna, černá paní plumlovská i tajná chodba s čarodějnicemi a rusalkami. Novinkou letošní
sezony je mučírna se skřipcem či
čarodějnickým křeslem.
| DD

Bystřice láká na Hanácké Woodstock

Přerov • Město Přerov vyhlásilo
1. června celostátní soutěž pro
fotografy. „Vyzýváme lidi, aby při
svých letních cestách zachytili do
fotoaparátů běžný život ve městech, v nichž působili Žerotínové.
Na snímcích může, ale nemusí
být sídlo Žerotínů. Fotografové
mohou zaznamenat náladu města nebo svůj pocit z konkrétního
místa,“ podotkla vedoucí kanceláře primátora Daniela Novotná.
Soutěžící musejí poslat i krátký
popisek města či obce a místa,
kde fotku pořídili. „Samozřejmě,
že nesmí zapomenout připojit
jméno a kontakt. Své snímky,
které budeme postupně uveřejňovat, mohou posílat až do konce září na e-mailovou adresu:
fotosoutez.prerov@email.cz.
V průběhu října budou mít možnost sledovat na webu Přerova,
kolik jejich záběr získává v soutěži hlasů od návštěvníků. Každý
může poslat maximálně šest
fotek,“ podotkla Vilma Gaďourková, webmaster stránek. Fotograf, který v průběhu „hlasovacího měsíce“ nasbírá nejvíce bodů, získá tablet za 7 tisíc korun,
druhou cenou je fotoaparát za 5
tisíc korun, třetí vítěz obdrží
mobilní telefon v hodnotě 4 tisíc
korun. „Oceníme i fotografy,
kteří se umístí od 4. do 30. místa.
Těm pošleme knihu Po stopách
Žerotínů, kterou jsme vloni pokřtili,“ řekla Daniela Novotná.
Soutěž je součástí projektu, který
má ambice turisticky propojit
města s žerotínskou historií. Na
webových stránkách města Přerova je spuštěna sekce Po stopách Žerotínů, zájemci se mohou
v srpnu těšit také na putovní
výstavu.
| KR

Naučnou stezkou
provází lesní skřítek

Rockový festival se mezi lidmi těší velké oblibě.

Velká Bystřice • V sobotu
3. srpna od 13 hodin zažije Velká
Bystřice již potřetí letní bystřické
rockové nářez. Rockový festival
Hanácké Woodstock pořádá
Velkobystřická kulturní společnost, o. s., v amfiteátru v zámeckém parku ve Velké Bystřici.
Na přilehlém nově zrekonstruovaném Zámeckém náměstí najdou návštěvníci pivní rynek moravské pivní klasiky se spoustou
dobrého jídla od místních živnostníků a spolků, na který bude
volný přístup. V rámci programu
se návštěvníkům představí skupiny Visací zámek, Plastic People

Foto | Archiv

of the Universe, Ready Kirken, U2
Stay, Again, Electric Lady/ Led
Zeppelin tribute (SK), Sherwedd,
Side effect a další. Program
vyvrcholí v 17.50 hodin koncertem legendárních Plastiků a ve
21.10 hodin koncertem pilíře
českého punku – skupiny Visací
zámek.
Vstupenky jsou v předprodeji
v Kulturním a informačním
centru ve Velké Bystřici do konce
července za 250 Kč, v den konání
akce pak za 300 Kč. Rockerům
mladším 13 let vstup povolen
pouze v doprovodu rodičů a
zdarma.
| MŽ

Kouty nad Desnou • Novou
naučnou stezkou Rysí skála provede zájemce lesní skřítek
„Koutík”. Projekt se opírá o příběh zbloudilé rysice s mláďaty,
jež nalezne úkryt na vrcholu
Medvědí hory. Naučnou stezku
tvoří dřevěné plastiky zvířat
i lesních bytostí, chýše Praděda,
doupě rysice a zejména interaktivní prvky prolézaček a her pro
děti. Stezka volně navazuje na
dřevěný skanzen Koutecký les.
Skřítek klade dětem otázky týkající se vědomostí získaných z jednotlivých zastavení. Děti odevzdají vyplněnou brožuru s tématy
o přírodě a okolí Jeseníků v informačním centru na náměstí a budou za správné odpovědi odměněny. Více na www.kouty.cz. | KR

Výstava prezentuje rozmanitost automobilových modelů různých epoch
Olomouc • Stovky modelů autíček, motocyklů či kol, ale i skutečné historické automobily
a motorky, jsou až do 11. srpna
k vidění ve Vlastivědném muzeu
v Olomouci. Výstava prezentuje
vývoj osobní dopravní techniky
nejen na originálních typech
dopravních prostředků, ale také
ukazuje rozmanitost modelů
„angličáků“ různých epoch a výrobců. „Dominantou výstavy
jsou tři historické automobily,
které do Olomouce přijely po
vlastní ose a do výstavního prostoru vyjely samy po speciální
rampě, vystavěné pracovníky
muzea nad příkrým schodištěm
o sklonu cca 45 stupňů, přičemž
se musely trefit do dveřního
otvoru bývalého kostela široké-

V muzeu jsou k vidění historické automobily.

ho pouhých 202 cm. Takovou
„operaci“ muzeum ještě nikdy
nezažilo a je to poprvé v jeho
stotřicetileté historii, kdy pre-

Foto | KR

zentuje exponáty takového charakteru,“ řekl ředitel VMO Břetislav Holásek.
Na ploše větší než 400 m2 jsou

představeny dopravní prostředky používané od konce 19. století až po naši současnost v modelech vyrobených nejen firmou
Lesney, ale v různých měřítcích
též firmami jako Corgi, Dinky,
Burago, Siku, Schuco, Gama,
Mercury, VDI Rozkvet, Politoys
aj., které na výstavu zapůjčili
soukromí sběratelé. Zastoupeny
jsou snad všechny světové
značky, modely aut legendárního Jamese Bonda, hasičské
i policejní vozy, vozy Formule 1,
ale též prezidentské limuzíny.
„Svým technickým provedením
a nadčasovou elegancí zaujme
nejen kluky každého věku, ale
jistě též dámy automobil francouzského výrobce Mariuse Berlieta, který poprvé brázdil silni-

ce ve stejném roce, kdy se potopil legendární Titanic, tedy v roce 1912. Byl vyroben pro mezinárodní výstavu automobilů
v Londýně a jeho prvním majitelem byl slavný britský architekt běloruského původu Joseph Sunlight. Tento plně funkční ,dědeček automobil‛, jehož
majestát díky impozantním
rozměrům (šířka 190 cm, délka
460 cm a výška 210 cm) nelze
přehlédnout, se dochoval v téměř původním stavu a na silnici
je schopen dosáhnout úctyhodné rychlosti 60 km v hodině,“
uvedla kurátorka výstavy Renáta Fifková. Výstava je přístupná
denně mimo pondělí od 9 do 18
hodin.
| KR
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Jan Příborský je příkladem toho, že i člověk s handicapem může být
aktivní a ve svém oboru úspěšný
Jan Příborský získal na zasedání zastupitelstva kraje v pátek 28. června Cenu hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením za
rok 2012. Od roku 1991 pracoval v krajském ambulantním středisku Tyfloservis Olomouc. V roce 2000 stál u vzniku TyfloCentra Olomouc, v němž zastával až do
letošního března funkci ředitele. Založil prodejní střediska speciálních slepeckých pomůcek. Podílel se na prosazení a realizaci orientačních prvků pro nevidomé
jako zvukové a hlasové majáčky nebo reliéfní pásy na ulici či nádraží. V roce 1993 vytvořil novou metodiku čtení a psaní Braillova písma pro dospělé nevidomé
čtenáře. V současné době je vedoucím sociální firmy ERGONES, kde pomáhá zdravotně postiženým a komunikuje s jejich potenciálními zaměstnavateli.

Co pro vás krajské ocenění
znamená?
Ocenění si vážím nikoliv sám za
vlastní osobu, ale za to, že si
politikové všimli, že organizace,
byť nezisková, provozující sociální služby, je hodna podpory.
S tím spojená publicita se doufám odrazí na zviditelnění naší
činnosti a věřím, že i finanční
prostředky, které na zajištění
našich služeb potřebujeme, budou nadále přicházet, tak jak
mají, a sociální systém se vylepší natolik, že financování bude
mít nějaká pravidla. Bohužel,
zatím tomu tak není.
Co se podařilo za dobu, co

pracujete pro postižené, i díky
vám dosáhnout?
Už za chodu Tyfloservisu jsme
cítili obrovskou vstřícnost od
úřadů, dopravního podniku, od
stavbařů a dalších institucí, pokud jde o odstraňování bariér v
Olomouci. A to přesto, že tehdy
ještě neexistovaly žádné zákony,
které by v tomto ohledu pamatovaly na zdravotně postižené.
Kam jsme se obrátili, všude
jsme se setkali s porozuměním a
ochotou. Proto také hodně věcí,
jež jsou již součástí dnešní
legislativy, vznikalo právě tady
v Olomouci. Například signální,
varovné a hmatové pásy, které
pomáhají postiženým, se
postupně z Olomouce rozšířily
na území celé České republiky.
To považuji za unikum, protože
ostatní regiony se s touto prob-

lematikou potýkaly podstatně
déle. Kromě reliéfních pásů se
postupně zavedlo ozvučení v dopravních prostředcích, inteligentní zastávky či bezbariérová
doprava. Vlakové a autobusové
nádraží v Olomouci se podařilo
ozvučit jako první v celé ČR.
Kolik zrakově postižených žije
v Olomouckém kraji?
To je docela problém vyčíslit,
protože neexistuje přesná evidence. Podle zdravotnických
organizací, které tuto situaci
mapují, lze počet odhadovat na
procenta. V ČR jsou z celkového
počtu populace 2 procenta lidí
se zrakovým handicapem – tím
se myslí lidí, kteří mají nějaký
zrakový problém vyžadující speciální péči či opatření. Z toho
jedno nebo půl procenta lidí nevidí vůbec.

Celý život pracujete s postiženými lidmi, co je na této
práci nejtěžší a co vás naopak
obohacuje?
Nejtěžší je řídit celou organizaci, zvláště když nejsou úplně
dotažena všechna pravidla pro
poskytování finančních prostředků, jak už jsem se zmínil.
Mým přáním proto je, aby konečně v našem státě byly tyto
věci legislativně ošetřeny. Z toho vyplývá, že spoustu času své
řídící práce jsem musel věnovat
hledání peněžních zdrojů od
nejrůznějších projektů po svým
způsobem lobování, kdy jsem
byl členem mnoha pracovních
skupin včetně pracovní skupiny

hejtmana pro zdravotně postižené. Na druhé straně musím říci,
že jsem to dělal rád. Přímá sociální práce s lidmi, kteří potřebují specifickou pomoc, mi přinášela a přináší radost. Sám
jsem prošel zrakovým postižením od lehké slabozrakosti až
po úplnou slepotu, což mi
umožňuje vnímat potřeby všech
skupin lidí se zrakovým handicapem. Umím rozpoznat, co člověk v konkrétní situaci potřebuje, vím jakou pomoc a pomůcky
mu nabídnout. Těší mě rovněž
odstraňování bariér, které se
v poslední době přesunulo z
technicko-organizačních oblastí
do zpřístupňování kulturních

institucí a památek zrakově postiženým. Na řadě míst našeho
regionu jsou dnes hmatové modely některých objektů, od radnice počínaje, přes hrad Bouzov
až po zámek Velké Losiny.
Prozradíte, jak relaxujete?
Mám velmi rád turistiku, poznávání hradů, zámků a dalších
památek. Zajímá mě poezie, navštěvuji koncerty či přednášky,
a když to jde, jezdím na dvojkole. K mým dalším koníčkům
patří práce na počítači, sledování technických novinek a psychologická literatura. Když vyšetřím čas, rád si přečtu historický román nebo detektivku.
| DD

Letní čtenářská soutěž Olomouckého kraje

Hádanky pánů z Vlašimi
Úsov • Zámek Úsov je proslulý
svým Lovecko-lesnickým muzeem, které je ojedinělým zařízením tohoto druhu v Evropě.
V tomto kontextu mírně ustupuje do pozadí fakt, že se jedná
o jeden z nejstarších hradů na
Moravě, poprvé zmiňovaný již
v roce 1260. Starobylost této
památky připomíná v nejstarší
části hradu, tzv. Vlašimském
paláci, malá interaktivní expozice pro děti – Hádanky pánů z
Vlašimi. Je řešena jako komplex
hádanek a úkolů, které musí
malý návštěvník splnit. Najdete
zde místnost, kde pacholci hráli
hazardní hry, nebo sál pána z
Vlašimi, který také rád luštil
záhady. Pomocí udice můžete ze
studny vylovit klíče od truhly,
která ukrývá překvapení, a skutečnost, že v paláci bývalo v pozdější době i vězení, připomíná
strašidelná mučírna.
Právě v ní najdete odpověď na
následující hádanku, která je
zároveň soutěžní otázkou:
VE ZKRATCE

Olympiáda dětí
a mládeže proběhla
v Uherském Hradišti
Uherské Hradiště • Téměř dvě
stovky mladých sportovců od
neděle 23. června do pátku
28. června reprezentovaly Olomoucký kraj na Hrách VI. letní
olympiády dětí a mládeže, které
se konaly v Uherském Hradišti.
Olomoucký kraj získal celkem
12 zlatých, 11 stříbrných a
12 bronzových medailí, což ho
do počtu ocenění řadí mezi kraji
na 7. místo. Pokud jde o bodové
umístění, získali sportovci Olomouckého kraje celkem 231 bodů a mezi kraji skončili na
9. místě. Nejúspěšnějším sportovcem našeho kraje byl plavec
Lukáš Řehořek, který získal
2 zlaté a 2 bronzové medaile.
Celkové vítězství podle medailového pořadí i bodů náleží Středočeskému kraji, za ním se
umístil kraj Jihomoravský a třetí
příčku obsadila Praha.
| KR

Součástí hádanek pánů z Vlašimi je lovení klíčů od truhly.

Vězeň odsouzený k smrti
dostal za vzorné chování na
výběr. Bude-li jeho závěrečná
řeč před popravou pravdivá,
bude katem sťat. Bude-li to lež,
bude postupně utopen. Vězeň
se svou závěrečnou řečí úplně
osvobodil.
Co řekl, že ho nebylo možné ani
utopit ani připravit o hlavu?
Správné odpovědi zasílejte na
e-mail: tiskove.oddeleni@
kr-olomoucky.cz do 31. července 2013.

Foto | DJ

Vylosovaný výherce obdrží balíček, v němž najde usb flash
disk, turistický batůžek, psací
potřeby, poznámkový blok
a drobné dárky.
Vlašimský palác je pojmenován
podle pánů z Vlašimi, kteří měli
Úsov v držení v 15. století a za
jejichž vlády bylo dostavěno
opevnění hradu. Pány z Vlašimi
připomíná reliéf štítonoše s erbem Vlašimů na jihovýchodním
nároží paláce a také věž zvaná
Vlašimka.
| ZP

Netradiční víkendový pořad o osobnostech na Rádiu Haná
Olomouc • Slavné osobnosti,
které byly v minulosti spjaty s
naším regionem, se představují
nejen ve stálé expozici Vlastivědného muzea v Olomouci nazvané Galerie osobností Olomouckého kraje, ale nově také
na vlnách Rádia Haná. Zvukové

medailonky s více než třemi desítkami historických postav
vysílá Rádio Haná pravidelně
každý víkend v sobotu a v neděli
od 10:06, 12:06 a 14:06 hodin.
„V našem regionu žila a stále
žije celá řada osobností přesahující významem hranice Olo-

mouckého kraje. Prostřednictvím medailonků chceme široké
veřejnosti tyto důležité osobnosti připomenout a seznámit
posluchače s místy, kde panovníci, sportovci nebo vědci
žili,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil
| KR

SPORT

1/2Maratonu se zúčastnilo 3500 běžců, hejtman odstartoval Rodinný běh
a v cíli rozdával medaile

Závod se tradičně těší obrovskému zájmu účastníků.

Olomouc • Hejtman Jiří Rozbořil odstartoval v sobotu 22. června Rodinný běh, který byl součástí Olomouckého 1/2Maratonu.
Tříkilometrovou trasu zvládli
nejen vyznavači běžeckého sportu, ale také matky s dětmi a senioři. Medaile pak v cíli obdrželi

všichni. Olomoucký kraj se letos
během běžeckého klání prezentoval stánkem představujícím
zajímavosti a produkty z regionu.
Ve čtvrtém ročníku Mattoni
1/2Maratonu Olomouc vylepšila Betelhem Moges z Etiopie

Foto | KR

ženský rekord závodu, když překonala svůj osobní nejlepší čas
na 1:10:38 hodiny. Mezi muži si
časem 1:03:00 hodin doběhl pro
vítězství teprve dvacetiletý Henry Kiplagat z Keni. Nejlepšími
Čechy byli devátí Jiří Homoláč a
domácí Petra Kamínková. Ča-

sem 1:19:00 dosáhla svého osobního „olomouckého“ rekordu.
Závod měl poprvé stříbrnou
známku kvality Mezinárodní
asociace atletických federací
IAAF a na nové trati běželo
rekordních tři a půl tisíce běžců.
| KR
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V Olomouci odstartuje
světový pohár
ve stolním tenise
Olomouc • Světový pohár
mužů a žen ve stolním tenise
proběhne od 21. do 25. srpna
v olomoucké hale Univerzity
Palackého. Zatímco od středy
do pátku budou soutěžit základní skupiny, v sobotu je na
programu osmifinále a čtvrtfinále a v neděli semifinále
a finále.
| KR
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