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MĚSÍČNÍK OBČANŮ OLOMOUCKÉHO KRA JE

Patnáct nejlepších učitelů
získalo titul Pedagog
Olomouckého kraje
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Náklad 256 000 výtisků

Olomoucký kraj ocenil významné
stavby uplynulých dvou let
Více ZPRAVODAJSTVÍ | str. 3
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Nejlepší webové stránky má
Olomouc a Náměšť na Hané
Vážení přátelé,
na slavnostním večeru v Moravském divadle Olomouc jsme
dne 10. dubna předali už sedmou sadu cen Olomouckého
kraje za přínos v oblasti kultury.
Naše anketa je jakýmsi ohlédnutím za uplynulým rokem
2012, kterým chceme připomenout a především vyzdvihnout nejvýznamnější počiny
a události z velmi bohaté
a pestré kulturní nabídky v našem kraji. Udělení jednotlivých
cen za přínos v různých oblastech kultury je také oceněním a
poděkováním významným
osobnostem kulturního života,
tvůrcům, interpretům, propagátorům a organizátorům
akcí.
Naší snahou a ambicí je, aby se
tato anketa dostala co nejvíce
do povědomí široké veřejnosti,
aby občané nejen věděli
o významných počinech a kulturních událostech roku 2012,
ale aby do procesu výběru
mohli také aktivně vstoupit.
Proto v letošním roce vyhlásil
Olomoucký kraj novou kategorii – Cenu veřejnosti za výjimečný počin v oblasti kultury.
Je to jediná kategorie, ve které
o udělení ceny nerozhoduje
Zastupitelstvo Olomouckého
kraje, ale svým hlasováním přímo široká veřejnost.
Hodnotící komise navrhla občanům kandidáty na udělení
této Ceny veřejnosti a mezi
deset nejlepších se dostaly
zajímavé projekty, které zviditelnily náš kraj – od zajímavých
výstav přes koncerty až k tradičním setkáním. Blahopřeji
oceněným, kteří pozvedli
úroveň kultury v našem regionu, a všem, kteří dělají všechno
pro to, aby se kultura stala
nezbytnou součástí našich
životů. Zároveň děkuji všem
bezmála dvěma a půl tisícům
občanů kraje, kteří se aktivně
zapojili do elektronického hlasování v nově vyhlášené kategorii Cena veřejnosti za výjimečný počin v oblasti kultury.
Kompletní výsledky hlasování
najdete na straně 6 aktuálního
vydání měsíčníku Olomoucký
kraj.
Mgr. Radovan Rašťák,
náměstek hejtmana Ol. kraje
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Divadelní Flora
představila svůj
program, potrvá
rekordních dvanáct dní
Více KULTURA | str. 6
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Hejtman Jiří Rozbořil
a velvyslanec André Regli

Hejtman přijal
švýcarského velvyslance
Olomouc • Hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil (ČSSD)
přivítal v sídle kraje velvyslance
Švýcarské konfederace André
Regliho, který do Olomouce
přijel představit multižánrový
program Švýcarské jaro.
Společně hovořili nejen o kulturní výměně, ale především o projektech financovaných ze švýcarských fondů a možnosti spolupráce v oblasti odpadového hospodářství a inovací. Cílem projektu Švýcarské jaro je přiblížit
Švýcarsko českému obyvatelstvu
a podpořit výměnu názorů a dialog mezi oběma zeměmi. Pod
záštitou Velvyslanectví Švýcarské
konfederace se po celý březen ve
vybraných regionech uskutečnila
řada koncertů, divadelních
představení, diskusí a výstav. | RD

Omezení dopravy

Krajská porota vyhodnotila nejlepší weby a elektronické služby a v sídle hejtmanství předala vítězům ocenění.

Olomouc • Letošní desátý ročník regionální soutěže webových stránek a elektronických
služeb měst a obcí Zlatý erb zná
vítěze.
Města Olomouc a Náměšť na
Hané obdržela hlavní ceny za
nejlepší webové stránky. Město
Zábřeh si ze soutěže odneslo
cenu za nejlepší elektronickou
službu. Zaujalo porotu službou
nazvanou e-UtilityReport. Tato
služba pomáhá stavebníkům
v Zábřehu jednoduše a bezplatně

podat žádost o vyjádření
správcům inženýrských sítí tak,
aby nikdo nebyl opomenut a aby
žádosti jednotlivým správcům
nebyly odesílány nadbytečně.
Cenu veřejnosti si za webové
stránky www.namestnahane.cz
odnesli zástupci Náměště na
Hané.
„Vážím si snahy samosprávy na
všech úrovních o zdokonalení
elektronické služby a vytváření
co největšího komfortu občanům při získávání informací

nebo vyřizování svých záležitostí. Tato snaha má naši podporu
vyjádřenou i v programovém
prohlášení rady kraje, kde elektronickou komunikaci nabízíme
jako rovnocennou alternativu
současně využívaným administrativním postupům,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Symerský (KSČM).
Soutěž Zlatý erb je organizována
dvoustupňově, v krajských kolech a v následujícím kole celostátním. Ceny Zlatý erb jsou

Foto | Archiv

udělovány ve třech kategoriích:
nejlepší webové stránky města,
nejlepší webové stránky obce,
nejlepší elektronická služba.
Zvláštní cenou, která se uděluje
na základě počtu zaslaných hlasů uživatelů webových stránek
vztažených na jednoho obyvatele obce, je cena veřejnosti.
Vítězové všech kategorií postoupili do celostátního kola soutěže.
| IR

Foto | Archiv

Jesenická expozice o čarodějnických procesech získala Cenu veřejnosti.

městu Velká Bystřice za Cyklus
akcí Hanácký rok v Bystřici.
Město Přerov obdrželo za umělecké ztvárnění nového Tyršova
mostu přes řeku Bečvu v Přerově cenu za výjimečný počin
roku v oblasti výtvarného umě-

ní a šumperský sbor Schola od
sv. Jana Křtitele byl za provedení České mše vánoční Jana Jakuba Ryby oceněn výjimečným
počinem roku v oblasti hudby.
Cenu za výjimečný počin roku
Foto | KR
v oblasti divadla převzal
umě-

Foto | IR

Představitelé kraje si prohlédli
lázeňský areál

Kraj podpoří lázeňství

Ceny za přínos v oblasti kultury mají své vítěze
Olomouc • Jedenáct významných osobností a počinů loňského roku obdrželo ceny za přínos v oblasti kultury.
Do Dvorany slávy vstoupil a Cenu Olomouckého kraje za celoživotní přínos v oblasti kultury
převzal zakladatel folklorního
souboru Týnečáci Ladislav
Čechák. Letos poprvé byla udělena Cena veřejnosti Olomouckého kraje, získala ji expozice
Vlastivědného muzea Jesenicka
nazvaná „Čarodějnické procesy
na Jesenicku v 17. století“.
Novinkou bylo také udělení
Ceny hejtmana, kterou si odneslo občanské sdružení
BALET GLOBA. Cena za výjimečný počin roku v oblasti
tradiční lidové kultury připadla

Olomouc • S částečným omezením dopravy musí počítat řidiči projíždějící olomouckou křižovatkou v Hodolanech v době
od 18. března do konce dubna.
Důvodem je instalace nového
světelného signalizačního zařízení s režimem dynamicky řízeného provozu.
| RD

lecký šéf baletního souboru Moravského divadla Olomouc
Robert Balogh, který se režijně
i autorsky podílel mj. na inscenaci Labutí jezero či Tarzan –
král džungle. Cenu za výjimečný
počin roku v oblasti literatury
získal Klub historický a státovědný v Prostějově. Dokumentární filmová tvorba Ctirada
Štipla byla oceněna jako výjimečný počin roku v oblasti filmu, rozhlasu a televize a osobností roku jsou historik umění
Pavel Zatloukal spolu se sochařem a fotografem Antonínem
Suchanem. Cena za výjimečný
počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot připadla Zvonařské dílně Tomášková-Dytrychová.
| DD

Teplice nad Bečvou • Lázeňský
komplex v Teplicích nad Bečvou
patří k největším a nejnavštěvovanějším v Olomouckém kraji.
Hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD)
spolu se svým náměstkem pro
zdravotnictví Michaelem Fischerem (ČSSD) přijali proto pozvání ředitelky lázní Ireny Vašicové a v jejím doprovodu si
koncem března prohlédli lázeňský areál a zajímali se o dopady
nového indikačního seznamu
na pokles počtu lázeňských
hostů vlivem zkrácení pobytů
hrazených pojišťovnami.
Hejtman mimo jiné potvrdil, že
Olomoucký kraj bude lázeňství
podporovat také jako součást
nabídky v rámci propagace cestovního ruchu. Specialitou teplických lázní je například polárium Arktika, které nabízí unikátní chladovou terapii.
| IR
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Patnáct nejlepších učitelů získalo
titul Pedagog Olomouckého kraje
Foto | Archiv

Na výstavu zavítal i hejtman
Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.

Velikonoční
jarmark v RCO
Olomouc • Hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD) zavítal na velikonoční
jarmark, který organizovalo
Regionální centrum Olomouc
ve svých prostorech.
Prohlédl si výrobky z dílen uživatelů sociálních služeb poskytovaných příspěvkovými organizacemi Olomouckého kraje a
nákupem velikonoční dekorace
podpořil jejich činnost.
| RD

Kraj podpoří
třídění odpadu
Olomouc • Více než 3,2 miliónu korun poputuje letos na
zlepšení třídění odpadu v Olomouckém kraji.
Peníze budou použity na nákup sběrných nádob a pytlů na
třídění odpadu, komunikační
kampaň, školení členů samosprávy a státní správy a uspořádání soutěže obcí v třídění
odpadů „O keramickou popelnici“.
| DD

V provozu je další
nový RegioPanter
Olomouc • Od března nasadily České dráhy do provozu
druhou nízkopodlažní elektrickou jednotku RegioPanter na
trati mezi Olomoucí, Prostějovem a Nezamyslicemi.
Poslední, třetí jednotka bude
uvedena do provozu na podzim mezi Zábřehem a Šumperkem. Pořízení těchto nových
vlakových souprav je za významné finanční podpory Regionálního operačního programu Střední Morava. Pořizovací
hodnota jedné soupravy je
144 milionů Kč. Náklady na nákup tří nových vlaků budou
činit 432 milionů Kč. Nová vozidla cestujícím nabízejí pohodlí srovnatelné s dálkovými
vlaky. „Cestující ocení bezbariérovost vlaku, pohodlné sedačky, audiovizuální informační systém, Wi-Fi připojení,
klimatizaci nebo dostatečný
prostor pro kočárky a kola,“
uvedl 1. náměstek hejtmana
Alois Mačák (ČSSD), který dodal, že postupně tak kraj plní
slib daný v minulém roce. | KR

Nejlepší učitelé získali ocenění.

Šumperk • Patnáct učitelů převzalo v pondělí 25. března z rukou hejtmana Jiřího Rozbořila
(ČSSD) a jeho náměstka pro
školství Zdeňka Švece (KSČM)
ocenění Pedagog Olomouckého
kraje. Slavnostní akt se konal
v šumperském divadle, komise
vybírala ze čtyř desítek nominovaných pedagogů. Patnáctka oceněných obdržela pamětní medaili spolu s pamětním listem.

Foto | TK

Výběrová komise zohledňovala
především dlouhodobou nadstandardní práci pedagogů,
výrazný inovativní a kreativní
přístup k výuce, mimořádnou
odbornou, publikační a prezentační činnost, případně také zapojení do specializovaných projektů. Jedním z oceněných byl
i Milan Polášek z Gymnázia
Šumperk, který v roce 2012
získal čestné uznání města

Školy si na technické a přírodovědné
vzdělávání rozdělí více než 120 milionů

Šumperk za záchranu lidského
života. Během výuky tělocviku
spolu s kolegyní Kateřinou Zelenou až do příjezdu lékařů udrželi při životě studentku, která
vlivem infarktu upadla do bezvědomí spojeného se zástavou
srdce a dechu. Dívka se naštěstí
zcela zotavila a letos maturuje.
„Už třetím rokem pokračuje
Olomoucký kraj v oceňování náročné a záslužné práce pedago-

gů. Sám jsem se při vyhlašování
oceněných přesvědčil, že s naším školstvím to není zdaleka
tak špatné. Z medailonků oceněných totiž jednoznačně vyplývá, že v Olomouckém kraji máme skvělé pedagogy,“ uvedl
hejtman Jiří Rozbořil.
Ocenění za pedagogický přínos
dostali: Miroslav Demel (ZUŠ
Mohelnice), Ivo Frömel (ZŠ, MŠ
a DD Zábřeh), Milan Polášek
(Gymnázium Šumperk), Jaroslav
Valenta (SŠ technická a zemědělská Mohelnice), Stanislav Jurník (Gymnázium Jeseník), Zdeňka Andreášová (ZUŠ Iši Krejčího,
Olomouc), Vladimír Böhm (Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova), Vladimír Houšť (SPŠ
strojnická Olomouc), Zdeněk
Jemelík (Gymnázium Hranice),
Ivana Kezniklová (Gymnázium
Zábřeh), Josef Látal (Slovanské
gymnázium Olomouc), Alice
Palacká (SLŠ Hranice), Milan
Soukup (SOU obchodní Prostějov), Václav Zatloukal (Gymnázium Olomouc), Lenka Slezáková (SZŠ a VOŠz Emanuela
Pöttinga, Olomouc). Olomoucký
kraj oceňuje učitele, kteří pracují
nad rámec svých povinností, již
třetím rokem. Nominace posílají
ředitelé jednotlivých škol zřizovaných krajem.
| KR

Významné akce dostanou příspěvek

VE ZKRATCE

Foto |Archiv

Nové značení bude mít i muzeum
v Mohelnici.

Kulturní a turistické
cíle v regionu získají
nové značení
Olomouc • Hejtmanství pro
letošní a příští rok plánuje označit 47 kulturních a turistických
cílů v regionu informačními
tabulemi, které usnadní turistům orientaci a zvýší návštěvnost památek v kraji. Část peněz
na projekt za celkem 4 miliony
korun chce Olomoucký kraj získat z dotace z regionálního
operačního programu.
„Ve výčtu vybraných památek
k označení nechybí muzeum v
Mohelnici, zámek v Konici nebo
Rychlebské stezky, které v loňském roce zvítězily v krajské
anketě Sedm divů Olomouckého kraje,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil
(ČSSD). „Všechny vybrané
atraktivity budou označeny reflexními hnědobílými dopravními značkami vždy ze všech
hlavních příjezdových směrů
a umožní tak motoristům rychlou navigaci k hledanému cíli,“
dodal.
Olomoucký kraj doposud na
svém území realizoval dvě etapy
značení kulturních a turistických cílů, v rámci kterých bylo
vyznačeno 38 nejvýznamnějších
turistických zajímavostí. Jejich
přehled je k dispozici na webových stránkách kraje v sekci
Cestovní ruch.
| KR

Výjezdová místa
záchranek

Foto | Archiv

Příspěvek obdrží i pořadatelé 3. ročníku cyklostezka Bečva.
Ilustrační foto

Olomouc • Střední školy v Olomouckém kraji mohou získat finanční dotaci na projekty zaměřené na podporu technického
a přírodovědného vzdělávání. Lze
ji využít například na vybavení
laboratoří, vzdělávání pedagogů,
rozvoj spolupráce středních a základních škol se zaměstnavateli
v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání či na podporu
spolupráce středních a základních škol v krajích. Projektu zaměřeného na finanční podporu

technického a přírodovědného
vzdělávání se v Olomouckém
kraji zúčastní 34 středních škol,
které by si mohly rozdělit 126 milionů korun. Seznam škol schválili krajští radní. Žádosti o finanční podporu musí střední školy
předložit do 3. května. „Na projekty lze získat stoprocentní dotaci, školy ale musí splnit několik
podmínek. Jednou z nich je spolupráce nejméně se čtyřmi základními školami,“ vysvětlil náměstek
hejtmana Zdeněk Švec (KSČM). | KR

ROZHOVOR MĚSÍCE | ZDENĚK ŠVEC, náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Olomouc • Finanční podporu ve
výši 1,5 milionu korun poskytne
v letošním roce olomoucké hejtmanství organizátorům akcí nadregionálního nebo mezinárodního významu. Příspěvek z Olomouckého kraje využijí pořadatelé akcí, které tradičně zvyšují
návštěvnost v jednotlivých turistických lokalitách v regionu.
„Vybrali jsme například závod na
horských kolech Rychleby MTB
Challenge, který pořádá občanské sdružení Rychlebské stezky
a který podpoříme částkou 90 tisíc korun. Celkem 150 tisíc korun
obdrží organizátoři mezinárod-

ního setkání uměleckých kovářů
Hefaiston. Příspěvek dostanou
také pořadatelé závodu Rock
Point – Horská výzva, multižánrového festivalu Džemfest nebo
akce Jesenicko se baví,“ uvedl
hejtman Olomouckého kraje Jiří
Rozbořil (ČSSD).
Olomoucký kraj na podporu akcí
využije finančních prostředků
z krajského Programu rozvoje
cestovního ruchu Olomouckého
kraje na období 2011–2013. V roce 2011 kraj z tohoto programu
podpořil akce ve výši 1,3 milionu
korun, v roce 2012 projekty za
celkem 1,5 milionu korun. | RD

Olomoucký kraj • Hejtmanství
zpracovalo Plán pokrytí území
Olomouckého kraje výjezdovými základnami zdravotnické
záchranné služby, které krajům
ukládá zákon. Podle něj je stanoven počet a rozmístění výjezdových základen tak, aby
k místu události dorazila lékařská pomoc do 20 minut.
„Existuje pár oblastí, která pokrytá nejsou. Například jde
o Dlouhé Stráně, vojenský výcvikový prostor Libavá nebo jih
od Němčicka a okolí Rozstání.
Na to však také zákon pamatuje
a v těchto případech je území
pokryto výjezdovými jednotkami zdravotnických záchranných
služeb okolních krajů,“ vysvětlil
náměstek hejtmana Michael
Fischer (ČSSD).
| DD

Olomoucký kraj bude letos zateplovat školy

Olomoucký kraj hodlá v nadcházejících dvou letech výrazně investovat do svých škol a školských zařízení. O tom, jaké projekty je krajská samospráva
připravena podpořit, jsme hovořili s náměstkem hejtmana
Zdeňkem Švecem.

Do čeho konkrétně chce
Olomoucký kraj v případě
svých škol investovat peníze?
Chceme se zaměřit především na
hospodárné využití energií v budovách škol a jejich zateplování.
Tyto projekty vyčerpají většinu
z celkové částky zhruba 360 miliónů korun, kterou máme v resortu školství na investice vyčleněnou. Navazujeme na takzvané
energetické audity, které hodnotily hospodaření s energiemi
v našich jednotlivých zařízeních
a doporučily, jaká opatření by
v jednotlivých objektech bylo
třeba udělat k lepšímu hospoda-

ření s energiemi.
Bude kraj do této oblasti
investovat poprvé?
Olomoucký kraj zapracovává
náklady na úsporná opatření do
svého rozpočtu již řadu let.
Například v roce 2009 bylo pro
tuto kapitolu rozpočtu určeno
23 miliónů a o rok později
12 miliónů korun. V letech 2011
a 2012 činila tato částka dokonce 142 miliónů korun.
Jakého počtu škol se bude
zateplování týkat?
V roce 2013 a 2014 chceme zateplit celkem 19 škol a školských zařízení. Naše investice

pomohou snížit provozní náklady těchto škol související právě
s tepelným hospodařením. Jednoduše řečeno, školy ušetří za
vytápění a budou mít více peněz
na jiné účely.
Dovolte mi zeptat se na tomto místě také na počty žáků
ve školách. V současné době
běží přijímací řízení, co od
něj můžeme očekávat?
Začnu několika čísly. Celkem letos evidujeme 4 336 žáků devátých tříd, zatímco míst na středních školách je celkem 5 860.
Z toho vyplývá, že kapacita
středních škol je zcela dosta-

tečná. Druhou věcí je struktura
těchto oborů. Olomoucký kraj
se ji dlouhodobě snaží přizpůsobovat požadavkům trhu práce.
Naší snahou je nabídnout mladým lidem takové obory, v nichž
budou moci po skončení střední
školy či učiliště působit. Pomáhají nám v tom i poradní orgány
kraje a sociální partneři.
Obecně letos očekáváme velký
zájem o studium na gymnáziích
a takzvaných soliterních školách. To jsou školy nabízející
unikátní vzdělávání v oborech,
které jiná zařízení v rámci kraje,
nebo dokonce v rámci celé re-

publiky ve svém portfoliu nemají.
Může kraj ještě nějak dále
ovlivnit rozhodování žáků při
výběru školy?
Již několik let podporujeme vybrané učební obory, o které je na
trhu zájem, a jejich absolventi
mají velkou pravděpodobnost
uplatnění. Činíme tak formou
takzvaných učňovských stipendií, která dostávají přímo žáci
těchto oborů. V současné době
je takových oborů celkem dvacet, nicméně od příštího školního roku se jejich počet rozroste
o další tři.
| IH
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Foto | Archiv

Z P R AV O DA J S T V Í

Olomoucký kraj ocenil významné stavby
uplynulých dvou let

VE ZKRATCE

Ondřej Slučik (vítěz kategorie 2D)
s ředitelem školy
Ing. Miloslavem Pilečkem

Rozhledna na Velkém Kosíři

Historický úspěch
SPŠ strojnické

Schody rozhledny
jsou na prodej

Strakonice • Celkovým vítězem 19. ročníku mezinárodní
soutěže studentů a učitelů
středních škol v kreslení a modelování s názvem Autodesk
Academia Design 2013 se stala
olomoucká SPŠ strojnická.
Soutěž proběhla ve dnech
22.–23. března ve Strakonicích.
Mezi jednotlivci obsadil Ondřej
Slučik (kategorie 2D) první
místo, Zdeněk Hrabal (kategorie 3D) třetí místo a v učitelské
kategorii 3D Jiří Nevima páté
místo. SPŠ strojnická tak navázala na vítězství v regionální
CADové soutěži, která se uskutečnila v Olomouci.
| DD

Velký Kosíř • V květnu bude
dokončena stavba nové 28metrové rozhledny na vrcholu Velký
Kosíř. Mikroregion Kosířsko za
účelem získání dostatečného
množství peněz prodává zájemcům schody rozhledny. Jména
kupujících nechá na schodech
zvěčnit.
„S ohledem na termín bychom
přivítali, kdyby se další zájemci
přihlásili co nejdříve. Aktuální
stav prodaných schodů i čísla
volných jsou na stránkách
www.kosirsko.cz. Lidé mohou
za tímto účelem volat starostům mikroregionu Kosířsko
nebo na telefon: 581 118 501
a 739 219 149,“ doplnila předsedkyně mikroregionu Kosířsko
Hana Rozsypalová.
Rozhledna má celkem 158 schodů, cena jednoho je 10 tisíc korun, každý desátý stojí pak
20 tisíc korun. Slavnostní otevření rozhledny s celoročním
provozem se uskuteční v sobotu
8. června.
| DD

Turistická sezona
byla zahájena
Čechy pod Kosířem • Muzeum
historických kočárů v Čechách
pod Kosířem slavnostně zahájilo
v sobotu 30. března turistickou
sezonu v Olomouckém kraji.
Cestovní kočár „landauer“ se
čtyřspřežím doprovázený hulánskou ozbrojenou strážní jízdou
na koních od rána cestoval po
pamětihodných místech v okolí,
kde byl připraven kulturní program pro veřejnost.
| DD

V Teplicích otevřou
lázeňskou kolonádu
Teplice nad Bečvou • Lázně
Teplice nad Bečvou ožijí v sobotu 11. května kulturním programem a zábavou pro děti i dospělé. Tradiční akce „Otevření
lázeňské kolonády“ se ponese
v duchu již 460 let od založení
tohoto lázeňského místa. Pestrý
celodenní program začíná
v 9.30 hodin, chybět nebudou
hudební a taneční vystoupení,
dětské soutěže či informace
o zdravém životním stylu.
V odpoledních hodinách přivítají představitelé společnosti
Lázně Teplice nad Bečvou hejtmana Olomouckého kraje Jiřího
Rozbořila (ČSSD) či zástupce
města Hranice. Následně odstartuje velká výstava a přehlídka automobilových a motocyklových veteránů v areálu lázní.

Foto | Archiv

Odborná porota vybrala nejlepší nové stavby nebo rekonstrukce.

Olomouc • Olomoucký kraj
společně s Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě uzavřel v pořadí pátý ročník soutěže s názvem Stavba roku 2012
Olomouckého kraje. Odborná
porota ocenila nejlepší nové
stavby nebo rekonstrukce, které
v Olomouckém kraji vznikly
v letech 2011 až 2012. V bienále
se soutěžilo tradičně v 5 kategoriích.
Mezi stavbami určenými k bydlení zvítězila výstavba rodinných

domů v Olomouci na Arbesově
ulici, v kategorii staveb občanské
vybavenosti a úpravy veřejných
prostor získal prvenství Ústav
molekulární a translační medicíny LF UP. Vítězem dopravních,
inženýrských a vodohospodářských staveb se stala okružní
křižovatka ulic Dobrovského
v Olomouci. Areál Elpremont ve
Velké Bystřici vyhrál mezi technologickými stavbami a v kategorii rekonstrukce a obnova zvítězilo rozšíření provozu olomouckého hotelu Arigone – Penzion

Expresní vlaky zastaví i v Zábřehu
Olomoucký kraj • Koordinátor
Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje
(KIDSOK) prosadil na ministerstvu dopravy zastavení vlaků Ex,
doba jízdy ze Šumperska a Jesenicka do Prahy se v roce 2014
podstatně zkrátí.
Expresní vlaky spojující východní
kraje České republiky s Prahou
budou od příštího jízdního řádu
zastavovat v Zábřehu. KIDSOK se
o tom podařilo přesvědčit ministerstvo dopravy. „O toto opatření jsme usilovali dlouhodobě.
Cestujícím ze Šumperska a Jesenicka se zkrátí jízda do Prahy
zhruba o 30 minut,“ konstatoval
ředitel KIDSOK Jaroslav Tomík.
Na nádraží Zábřeh na Moravě
dosud zastavovaly pouze expresní vlaky směřující do Ostravy.
Expresy na trojici tras (Slovensko-)
Vsetín – Praha, Veselí nad Mora-

Foto | Archiv ČD

vou – Praha a Zlín – Praha zatím
stanicí pouze projížděly. Od prosince 2013 se to změní. Expresy
díky tomu budou v Zábřehu
zastavovat v hodinovém taktu.
Cesta z Jeseníku do Prahy potrvá
3 hodiny 48 minut (v opačném
směru 3 hodiny 53 minut) a z Hanušovic do Prahy 2 hodiny 41 minut (v opačném směru 2 hodiny
41 minut). Koordinátor Integrovaného dopravního systému si od
opatření slibuje rovněž lepší spojení v relaci Šumperk – Olomouc
– Valašsko/Slovensko.
| RD

| KR

Foto | Archiv

Arigone. Cena hejtmana Olomouckého kraje náleží opravenému kostelu sv. Jana a Pavla
v Pobučí.
Porota hodnotila mimo jiné architektonické vyznění díla, jeho
celkový přínos, prostorové
a funkční řešení a začlenění do
daného prostředí. Důležitým
prvkem hodnocení byl také vliv
stavby na životní prostředí,
vhodnost použití stavebních
materiálů a v neposlední řadě
vstřícné řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

a orientace.
„Soutěží Stavba roku chceme
zviditelnit a podpořit architekty, stavební firmy a investory,
kteří kvalitativním způsobem
změnili a mění podobu našeho
kraje. Věřím, že se nám tímto
způsobem daří nastavovat hodnotová měřítka pro další výstavbu, dát signál, že estetická a řemeslná kvalita se vyplácejí,“
uvedl hejtman Jiří Rozbořil
(ČSSD) na slavnostním předávání cen ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.
| KR

Informace pro dopravce
v silniční dopravě
Olomoucký kraj • Do 31. května 2013 jsou všichni dopravci,
kteří provozují dopravu nákladními automobily o hmotnosti
nad 3,5 tuny nebo autobusy,
povinni si požádat u příslušného
živnostenského úřadu dle místa
svého podnikání resp. sídla,
o tzv. transformaci koncese, tj. o
výměnu stávající koncesní listiny
za aktualizovaný živnostenský
list s uvedením názvu dopravy
dle současné právní úpravy. Pokud dopravce, který provozuje
dopravu nákladními vozidly do
hmotnosti do 3,5 tuny i nákladními vozidly o hmotnosti nad
3,5 tuny nebo autobusy, sám
nepožádá do stanoveného termínu o výměnu koncesní listiny,
bude mu ke dni 1. června 2013
automaticky snížen rozsah jeho
živnostenského oprávnění pouze
na provozování dopravy „malý-

mi“ vozidly, tj. pouze nákladními
vozidly do hmotnosti 3,5 tuny,
resp. jen osobními automobily.
Pokud dopravce provozuje pouze
dopravu nákladními vozidly o
hmotnosti nad 3,5 tuny nebo autobusy, bude mu koncese zrušena.
Je proto nutné, aby dopravci,
kterých se uvedená změna týká,
na ni operativně reagovali a provedli vůči místně příslušnému
živnostenskému úřadu požadovaná opatření.
Bližší informace k uvedené problematice obdrží dopravci kraje
u příslušných pracovníků oddělení silniční dopravy Odboru
dopravy Krajského úřadu Olomouckého kraje nebo je lze získat na www stránkách Olomouckého kraje: www.kr-olomoucky.cz, podsekce: Doprava – Silniční doprava – Aktuální informace pro dopravce.
| TZ

V Litovli se setkali
regionalisté
Litovel • Ve spolupráci Olomouckého kraje a města Litovel
se v pondělí 25. března uskutečnilo setkání zástupců krajského úřadu s pracovníky regionálního rozvoje obcí s rozšířenou
působností. Akce se uskutečnila
v Litovli na pozvání starosty
Zdeňka Potužáka, který prezentoval aktivity města a mikroregionu Litovelsko.
Na 30 účastníků diskutovalo
o aktuálních informacích z ROP
Střední Morava, připravované
kohezní politice EU pro období
2014–2020 a o problematice
energetiky v novém programovém období. Projekty z oblasti
cestovního ruchu a aktivity
Sdružení cestovního ruchu
Střední Morava a Jeseníky představili ředitelka Djamila Bekhedda a ředitel Jan Závěšický. Další
setkání regionalistů se uskuteční na podzim letošního roku,
tentokrát v Zábřehu, na pozvání
starosty Františka Johna. | RD

Seminář o odpadech

HASIČI POD LUPO
Laskavý čtenář promine, ale na
úvod si dovolím položit několik
otázek. Víte, co je to dozimetr,
radiometr, toximetr, explozimetr, ramanův spektrometr,
fotoionizační detektor nebo rozumíte pojmu dolní mez výbušnosti, přípustný expoziční limit,
dávkový příkon, dekontaminace, neutralizace, sorpce, případně znáte přetlakový protichemický oděv, autonomní izolační dýchací přístroj, evakuační
prostředky nebo pojmy jako
membránové či peristaltické
čerpadlo? Pokud jsou vám tato
slova známá, pak jste nejspíše
profesionálním hasičem a dál už
číst nemusíte. Jestli vám většina
těchto výrazů nic neříká, vězte,
že se jedná o část odborné

hasičské „hantýrky“, která je
nezbytná pro dorozumívání při
zásazích s výskytem nebezpečných látek. Tyto látky jsou přítomny u většiny záchranných
akcí, u kterých hasiči zasahují.
Jedná se o toxické zplodiny
hoření, látky uniklé z havarovaných vozidel a cisteren, technologické havárie, jedy na nepovolených skládkách a skladech.
Hasiči se také setkávají s radioaktivními a bojovými chemickým látkami, s výbušnými
parami a plyny a řeší také zásahy s vysokým nebezpečím biologické nákazy. Prostředky využívané při zásazích na nebezpečnou látku jsou často velmi
složité a drahé, např. přenosný
ramanův spektrometr, který

Hasiči jsou připraveni i na chemické havárie

pomáhal odhalovat lihoviny při
metanolové aféře, stojí více než
milion korun. Také jejich
údržba, a někdy i obsluha, musí
být svěřena do rukou speciálně
proškoleným hasičům. Tyto specialisty sdružuje tzv. chemická
služba, v dřívějších dobách nazývána protiplynová. Její hlavní
náplní byla starost o dýchací
techniku, která ochraňuje hasiče před jedovatými plyny.
Význam chemické služby roste
zvláště v souvislosti s hrozbou
teroristických útoků, nebezpečím použití bojových otravných látek, biologických toxinů
nebo tzv. „špinavé“ bomby.
Vzrůstá i riziko průmyslových

havárií i nehod s únikem nebezpečných chemických látek. Do
výuky hasičů byly proto zařazeny kurzy detekce, odběru vzorků pro následnou analýzu,
zásady chování v zamořeném
prostoru či způsoby očisty. Byly
pořízeny speciální chemické
kontejnery, protiplynové automobily, stanoviště dekontaminace osob. Hasičské záchranné
sbory byly vybaveny nejmodernějšími přenosnými analyzátory
chemických látek. V souvislosti
se zásahy s výskytem nebezpečných látek patří čeští hasiči
v současnosti k nejlépe vybaveným sborům v Evropě. Velitelé
zásahu se mohou spoléhat nejen na tzv. „směnové“ chemiky,
což jsou běžní hasiči-záchranáři,

ale mohou také požádat o pomoc chemickou laboratoř. V ČR
jich je pět a hasiči Olomouckého
kraje spádově náleží Chemické
laboratoři ve Frenštátě pod Radhoštěm. Právě tato laboratoř,
začala jako jedna z prvních dodávat rozbory obsahu metanolu
v lihovinách v loňské metanolové aféře. Během jednoho měsíce laboratoře hasičů zdarma
analyzovaly více než 1700 vzorků lihovin. Hlavním úkolem
chemické služby u HZS je zajistit hasičům-záchranářům
servis, aby mimořádné události
zvládali co nejlépe, co nejúčinněji a s co nejmenším dopadem
na širokou veřejnost.
| Martin Daniš, technik chemické služby

Přerov • Ve středu 20. března
proběhl v Přerově seminář
zaměřený na integrovaný systém nakládání s komunálními
odpady v Olomouckém kraji
a na aktuální vývoj v oblasti
odpadového hospodářství. Debaty s Přerovany se kromě
odborníků zúčastnil také hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD).
Studie proveditelnosti k Integrovanému systému nakládání
s komunálními odpady v Olomouckém kraji ukázala, že zařízení pro energetické využití
odpadu by bylo nejvhodnější
směřovat do Přerova. „Vedení
kraje vnímá určitou averzi
občanů Přerova vůči tomuto
zařízení, a pokud lidé v referendu rozhodnou jinak, budeme k tomu přihlížet,“ uvedl Jiří
Rozbořil.
| RD
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PLOTOVÉ CENTRUM
Čtyřhranná pletiva pletená
Lesnická pletiva
Chovatelská pletiva
Svařovaná pletiva
Svařované plotové panely
Sloupky a vzpěry

plotové panely

od 199 Kč/ks

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
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INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE ODPRODAT
NEMOVITÝ MAJETEK
Olomoucký kraj nabízí k odprodeji tento nemovitý majetek:
odprodat budovu č.p. 338 objekt bydlení na pozemku parc. č. 208 zast. pl. a nádvoří,
garáž s kolnou na pozemku parc. č. 208 zast. pl., garáž pro služební vozy na pozemku
parc. č. 208 zast. pl., studnu, pozemky parc. č. 208 zast. pl. a nádvoří o výměře 1 042 m2
a parc. č. 209 ost. pl. o výměře 724 m2, část pozemku parc. č. 210 ost. pl. o výměře
787 m2 , dle geometrického plánu č. 1027 – 170/2012 ze dne 25. 10. 2012 pozemek
parc. č. 210/1 ost. pl. o výměře 787 m2, vše v k.ú. a obci Loštice, vše se všemi
součástmi a příslušenstvím, zejména s venkovními úpravami a porosty, vše z
vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy technické a zemědělské
Mohelnice, za minimální kupní cenu ve výši 3 000 000,- Kč, když jednotlivé nabídky
budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí prosím
zašlete nebo osobně doručte v termínu od 15. 3. 2013 do 10. 5. 2013 do 14.00 hod. na adresu:
Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených obálkách* a v levém horním rohu obálek výrazně
uvést slova „neotvírat – cenová nabídka – Loštice“. Na obálce musí být rovněž uvedena
doručovací adresa zájemce. Za včas doručené se považují nabídky, které byly Olomouckému
kraji na uvedenou adresu v uvedeném termínu doručeny.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají do 10. 5. 2013 do 14.00 hod. na adrese: Krajský úřad
Olomouckého kraje, odbor majetkový a právní, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

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

Doba zveřejnění záměru: od 15. 3. 2013 do 10. 5. 2013
* Nabídku vložte nejprve do jedné obálky s označením nabídky a tuto obálku poté vložte do druhé obálky a opět uveďte název nabídky. Pro další jednání
v předmětné záležitosti prosím uveďte do nabídky Vaši přesnou adresu a telefonický kontakt, popřípadě e-mailovou adresu. V případě fyzických osob je nutné
nabídku doplnit o rodné číslo.

OLOMOUCKÝ KRAJ
Krajský úřad Olomouckého kraje
Ředitel
Jeremenkova 40a, 779 11 OLOMOUC
www.kr-olomoucky.cz

Ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje vyhlašuje
výběrové řízení na funkci:

vedoucí oddělení zdravotní péče na odboru zdravotnictví
Bližší informace jsou uvedeny na úřední desce Olomouckého kraje a na webových
stránkách www.kr-olomoucky.cz, a detašovaných pracovištích Olomouckého kraje
v Šumperku a Jeseníku.

ZVAŽUJETE MOŽNOST ZAHÁJENÍ VLASTNÍHO PODNIKÁNÍ?
ale
• brání Vám v tom strach osamostatnit se?
• chybí Vám odhodlání, motivace či dostatečné informace?
• potřebujete si doplnit vzdělání formou rekvalifikace?
Díky podpoře z Evropského sociálního fondu Vám můžeme ZDARMA
poskytnout:
• rekvalifikační kurz pro začínající podnikatele
• posouzení Vašich předpokladů pro podnikání
• individuální poradenství před zahájením podnikání v oblasti marketingu,
ekonomiky, financí, řízení vlastního podnikání
• poradenství při přípravě podnikatelského plánu
Pokud Vás tato nabídka zaujala, kontaktujte našeho pracovníka Regionálního centra
Kateřinu Tichou, tel. 775 693 055, email: katka@edukol.cz
Nabízené aktivity jsou realizovány v rámci projektu „Regionální centrum pomoci
začínajícím podnikatelům“ CZ.1.04/2.1.01/74.00253.

YNĚ
LAKOVANÉ KUCH
NÍ
NČ
RE
KU
ON
ZA BEZK
ZAVÁDĚCÍ CENY

INTEA nova s.r.o.
Wellnerova 3B, 779 00 Olomouc
(naproti ušatému domu)
tel.: 775 575 820, info@interiery-centrum.cz

EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o.
Wellnerova 20, 772 00 Olomouc
Více najdete na www.edukol.cz

Libušina 71, Olomouc

tel.: 777 149 031
e-mail: juzak@email.cz
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K U LT U R A
VE ZKRATCE

Divadelní Flora představila svůj program
– potrvá rekordních dvanáct dní

Foto | Archiv

Sopranistka Terezie Švarcová

Festival zve na
koncerty i besedy
Olomouc, Jeseník • Ve dnech
22. až 30. dubna proběhne
pátý ročník mezinárodního
festivalu soudobé hudby
MusicOlomouc 2013.
Šest koncertů v Olomouci a jeden v Jeseníku doplní tři přednášky a besedy. V interpretaci
vynikajících českých koncertních umělců zazní v regionálních premiérách třicet kompozic českých a zahraničních
skladatelů, z toho dvě skladby
v premiéře světové.
| RD

Hana Maciuchová

Festival ŠPEK je
přehlídkou umění
Šumperk • Šumperský festival
ŠPEK se po sedmi letech mění.
Z multižánrového hudebního
festivalu se stává mnohadenní
přehlídka umění Olomouckého
kraje. Během dubna a května
nabídne zájemcům divadlo,
operu, výtvarné umění, popmusic, kinematografii či týden
regionálních specialit.
„Veřejnost seznámíme s řadou
umělců, kteří mají blízký vztah
k našemu kraji. Představíme
místní umělce nebo slavné
rodáky, kteří se prosadili na
republikové úrovni, a prostor
dostanou také tvůrci, kteří odsud nepocházejí, ale v našem
kraji odvedli kus poctivé umělecké práce,“ sdělil dramaturg
Špeku Ondřej Polák. Více na
www.dksumperk.cz.
| RD

Schubertova soutěž
v Jeseníku
Jeseník • V pořadí již XVIII.
ročník Mezinárodní Schubertovy soutěže pro klavírní dua se
uskuteční ve dnech 17.–20.
dubna v Jeseníku. Soutěž
zároveň oslaví neuvěřitelných
35 let od svého založení v roce
1978 Věrou a Vlastimilem Lejskovými a Aloisem Složilem.
„V jubilejním ročníku registrujeme v jednokolové I. kategorii
11 soutěžních klavírních duet
a ve II. kategorii, která má
3 soutěžní kola, se představí
5 duet. Přivítáme soutěžící nejen z Česka, ale také z Polska,
Slovenska, Rakouska, Maďarska, Bulharska, Vietnamu a Japonska. Celý program soutěže
je tradičně rozdělen do tří
celků. Zahájení s koncertem,
samotná soutěž a závěrečný
večer, který bude zahrnovat
oficiální vyhlášení výsledků a
předání cen vítězům,“ prozradil tajemník soutěže Jiří Juráš.
Více www.franzschubert.cz.
| DD

Letošní Divadelní Flora vyvrcholí uvedením jedné z nejoriginálnějších českých činoherních inscenací posledních
let – provokativní adaptací slavného filmu Luise Buńuela Nenápadný půvab buržoazie brněnského Divadla
Reduta a režiséra Jana Mikuláška.
Foto | Archiv

Olomouc • Významná kulturní
událost Olomouckého kraje,
mezinárodní festival Divadelní
Flora, se letos dočká svého
sedmnáctého pokračování.
Pořádající občanské sdružení
Divadlo Konvikt stanovilo termín přehlídky na 9.–20. května,
kdy se na deseti olomouckých

scénách uskuteční na sedm desítek produkcí. Kromě areálu Uměleckého centra UP, jeviště Moravského divadla, klubu S-Cube,
Horního náměstí, kostela Panny
Marie Sněžné či Jazz Tibet klubu
zavítá Flora letos poprvé například také do prostor nedávno
otevřené scény Divadla na cucky

Výstava zachycuje industriální svět
Jindřicha Štreita
jim, že mám o ně
opravdový zájem.
Teprve poté se
otevřou a já začínám fotografovat,“
popsal způsob své
práce Jindřich
Štreit. Ocelový svět
je fotografickou výpovědí o současFoto | DD
ném člověku, zaJindřich Štreit patří mezi uznávané umělce.
znamenávající každodenní příběhy bezejmenných
Olomouc • Jindřich Štreit vylidí dobývajících tuny uhlí nebo
stavuje v olomouckém Vlastitavících ocel. Třebaže je řada
vědném muzeu fotografie s insnímků prezentována v autordustriální tématikou. Návštěvských albech Jindřicha Štreita,
níkům zprostředkují zajímavé
některé z nich jsou v České repohledy do továrních hal či dělpublice vystavovány poprvé. Fotonických šaten.
grafie vznikaly v průběhu dvaceti
Expozice nazvaná Ocelový svět je
let v Polsku, Rumunsku, Francii,
rozdělena do tří částí. Největší výAnglii, Německu i na autorově
stavní sál muzea hostí impozantrodné Moravě. Uzavřený cyklus
ní velkoplošné snímky a menší
pak tvoří 38 snímků, které byly
fotografie ze soukromé sbírky. Na
vytvořeny ve společnosti Hanácké
chodbě jsou pak k vidění i desítky
železárny a pérovny v Prostějově a
plakátů Štreitových výstav z celéjež na výstavu zapůjčil ze své
ho světa. „Nejde o dílo okamžiku.
soukromé sbírky Jiří Vybíral.
Osoby, které fotím, musím nejprve
Výstava potrvá do 8. května. | DD
poznat, povídat si s nimi a ukázat

ve Wurmově ulici.
V rámci žánrově pestré nabídky
činoherních titulů přijede v polovině května do Olomouce mj.
brněnské Divadlo Husa na provázku, uherskohradišťské Slovácké divadlo, pražské Divadlo
v Dlouhé, ostravské Divadlo
Petra Bezruče, soubor Vosto5,

Divadlo Dno a celá řada dalších
tuzemských ansámblů. Větší
prostor bude během sedmnácté
Flory věnován současné nejprogresivnější české scéně, brněnskému divadlu Reduta, které na festivalu představí hned tři
novinky svého současného repertoáru – inscenace Nenápadný půvab buržoazie, Kabaret
Kafka a Zlatá šedesátá. Součástí
nabitého programu bude i minipřehlídka tří představení divadelního seskupení Geisslers
Hofcomoedianten.
Příznivci tanečního divadla se
mohou těšit hned na dvě světové
premiéry: švédská choreografka
Charlotta Öfverholm představí
publiku svůj nejnovější počin
Youwilldieandyou2, nizozemská
formace United-C uvede – ve spolupráci s olomouckým Divadlem
na cucky – titul Lust for Life.
Festivalový program doplní divadelní improvizace a performance,
plenérová představení, tradiční
pohádky pro děti či workshopy
a řada koncertů.
Předprodej vstupenek bude zahájen v pondělí 22. dubna, na
zhruba polovinu produkcí bude
volný vstup. Více na
www.divadelniflora.cz.
| ZV

Jesenická expozice o čarodějnických
procesech vyhrála v kulturní anketě,
získala Cenu veřejnosti
Olomouc • Cenu veřejnosti
Olomouckého kraje za výjimečný
počin v oblasti kultury za rok
2012 si ve středu 10. dubna
v Moravském divadle Olomouc
převzali zástupci Vlastivědného
muzea Jesenicka za novou stálou
expozici nazvanou „Čarodějnické
procesy na Jesenicku v 17. století“. Expozice získala od občanů
670 hlasů a zvítězila v anketě
pořádané Olomouckým krajem,
ve které hejtmanství během března obdrželo celkem 2349 hlasů.
Nová stálá expozice představuje
historii rozsáhlého honu na čarodějnice, ke kterému došlo v jesenickém regionu v letech 1622
až 1695. Podařilo se zde prezentovat významnou kapitolu dějin
Jesenicka moderním způsobem
prostřednictvím audiovizuální
techniky. „Jsem velice rád, že se
občanům nejvíce líbila právě expozice zaměřená na čarodějnické procesy, kterou připravila

naše příspěvková organizace,“
uvedl náměstek hejtmana Radovan Rašťák (ČSSD).
Na druhém místě se umístila akce
„Setkání Hanáků v Tovačově“,
a to se 477 hlasy. Třetí příčku
obsadil pátý ročník mezinárodního srazu mistrů řemesla kol á ř s k é h o a ko č á r n i c k é h o
„Josefkol“ se 394 hlasy. Na dalších místech v anketě skončil
9. ročník Pekařovské poutě
(193 hlasů), 17. ročník festivalu
Blues Alive Šumperk (173 hlasů),
„Příroda Olomouckého kraje“
a „Olomouc – patnáct století
města“ – nové stálé expozice
Vlastivědného muzea v Olomouci (150 hlasů), Prostějovské hanácké slavnosti – 30. ročník (149
hlasů), olomoucký Festival Opera
Schrattenbach 2012 (60 hlasů),
koncert José Cury v Olomouci
(53 hlasů) a 11. ročník olomoucké přehlídky animovaného filmu
(30 hlasů).
| KR

Automobilové veterány doplnila výstava věnovaná historickým rádiím
Olomouc • Více než šest stovek
historických exponátů amerických a evropských radiopřijímačů a gramofonů, které byly zapůjčeny ze soukromých sbírek,
vystavuje olomoucké muzeum
VETERAN ARENA. Mezi vzácnými exempláři najdou zájemci
i jednu z prvních verzí rádií
Atwater Kent 10C z roku 1924
ještě s trychtýřovým reproduktorem, známým z počátků výroby fonografů či gramofonů.
Nechybí ani další technické
rarity v podobě amerických tzv.
farmářských radiopřijímačů,
unikátních skříňových radiogramofonů či cenami ověnčený
radiopřijímač Talisman.
Na výstavě, která je za poslední
desetiletí největší v České re-

VETERAN ARENA láká na historické exponáty.

publice, jsou k vidění i jedny
z prvních verzí amerických gramofonů na kliku či pozdější
elektrické a také slavný Ediso-

Foto | Archiv

nův fonograf. Expozice mj. mapuje průřez evropskou a československou radiohistorií.
Návštěvníci tak mají možnost

srovnání jak produkce jednotlivých výrobců, tak úrovně designu mezi Evropou a Amerikou.
Československo na výstavě zastupuje řada přístrojů dokumentujících alespoň zčásti velký počet firem, které se v předválečné
republice zabývaly výrobou
rozhlasových přijímačů. Mezi nimi najdou zájemci přístroje z poválečné éry z rozsáhlého výrobního programu koncernu
TESLA (TEchnika SLAboproudá) – svého času jednoho z největších evropských výrobců
sdělovací techniky. Mezi několika stovkami exponátů lze spatřit i vysloveně technické rarity.
Více informací naleznete na
www.veteranarena.cz.
| RD

Foto | Archiv

Návštěvníci se mohou těšit
na dobré víno.

Olomoucké vinné trhy
Olomouc • Olomoucké vinné
trhy proběhnou 25. května od
10 do 19 hodin na Horním
náměstí metropole Hané.
Zúčastní se jich 15 vinařství
nejen z Moravy, ale i ze Slovenska, Chile, Argentiny či
Francie. Chybět nebudou ani
holandské sýry. Dobrou náladu
zajistí vystoupení cimbálové
muziky Slovácko mladší, skupina Druhý dech a představí se i
mladí talenti z Hudebního institutu v Olomouci. Pro zájemce
jsou připraveny projížďky kočárem po historickém centru města a výstup na radniční věž. | JŠ

Královna Dagmar,
česká princezna
Olomouc • Putovní výstavu věnovanou královně Dagmar hostí
až do 19. května Vlastivědné
muzeum v Olomouci. „Věřím, že
výstava věnovaná královně
Dagmar se stane prvním krokem k obnovení vzájemné spolupráce mezi Olomouckým krajem
a regionem Jižní Dánsko.
Partnerství mezi našimi regiony
bylo sice navázáno již v roce
2000, ale poslední tři roky se
omezovalo pouze na oficiální
zdvořilostní korespondenci,“
uvedl hejtman Olomouckého
kraje Jiří Rozbořil (ČSSD).
Výstavu tvoří 20 panelů, jejichž
texty o Přemyslovcích, Valdemarovcích, o historických faktech
i legendách napsali přední čeští
a dánští historikové.
|RD

Stromy pro děti
Olomouc, Přerov • Přesně rok
poté, co nad Velkým Týncem
na Olomoucku vyrostl nový háj
o téměř stech stromech, plánuje
Nadace Malý Noe výsadbu dalšího přírodního parku.
Na Čekyňském kopci nad Přerovem se budou 25. dubna sázet
listnaté stromy, aby mohl vzniknout Libosad Malého Noe. Zájemci, kteří chtějí prostřednictvím nadace pomoci sociálně či
zdravotně znevýhodněným dětem, se mohou stát patrony
stromu a vlastníma rukama jej
zasadit. Více informací na
www.malynoe.cz.
|PV

Jak pečujeme
o duševní zdraví
Šternberk • Literárně-výtvarnou soutěž pro 1. a 2. třídy, 3. až
5. třídy, 6. až 9. třídy ZŠ, dále
pro 1. až 3. ročník SŠ a také pro
dospělé vyhlásila pro obyvatele
Olomouckého kraje Psychiatrická léčebna (PL) Šternberk.
Výtvarně či literárně lze zpracovat téma „Svět kolem nás aneb
Jak pečujeme o své duševní
zdraví“. Uzávěrka soutěže je
17. května, práce je nutné zaslat
na adresu PL Šternberk,
Olomoucká 1848/173, 785 01
Šternberk.
Vyhlášení výsledků proběhne
v rámci slavnostního zahájení
Léčebenských slavností
21. června ve 13.30 hodin v areálu PL Šternberk.
|BU
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Foto | Archiv
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Olomoucké ploutvařky se prosazují
v mezinárodní konkurenci

Mladí Škorpioni zabodovali.

Mladí Škorpioni
se prosadili
na Cobra Cupu
Olomouc • Na turnaji Cobra
Cup v Praze se prosadili členové
olomouckého klubu taekwondo
Foto | Archiv
Scorpions. Sedm zástupců
klubu
se dostalo na stupně vítězů.
V Praze přitom startovalo na
280 závodníků z celé republiky.
Nováček klubu Radim Vavřiník
podal ve svém prvním zápase obdivuhodný výkon, přestože proti
němu nastoupil velice zkušený
soupeř, a obsadil třetí příčku.
Bronzové medaile rovněž získali
i další borci. Vojtěch Nadymáček,
kterému ve vypjatém boji nakonec finále uteklo pouze o jeden
bod, Jaroslav Künstler a Kryštof
Šefčík.
Zkušení bojovníci a bratři Jan
a Matěj Šmelko tentokrát také
úspěšně zabodovali a obsadili
druhá místa ve svých kategoriích.
Bojovníci svými výkony potvrdili,
že se nastupující generace rozhodně nenechá zahanbit výkony
svých předchůdců a že v klubu
Scorpions Olomouc vyrůstají
další úspěšní závodníci.
| DA

Hraničtí házenkáři
získali Český pohár
Hranice • Historického úspěchu dosáhli hraničtí házenkáři.
Poprvé v historii klubu vyhráli
Český pohár, když po porážce
v Jičíně 27:28 na domácí palubovce v odvetě vyhráli 27:22.
V hranické odvetě přitom dlouho
vedli hosté. Domácí Cement šel
do vedení až ve 45. minutě
(16:15), ale v závěru už náskok
navyšoval a dokráčel si pro cennou trofej.
„Dali jsme prostě do toho úplně
všechno a vysněný pohár získali.
Jsou to krásné a fantastické
pocity,“ byl nadšený hranický
trenér Libor Hrabal.
| DR

Pohlová, Sládečková, Svozilová, Horáková

Olomouc • Pořádně napilno mají olomoucké plavkyně s ploutvemi. Na začátku sezony absolvovaly dva závody Světového poháru, kde se jim podařilo prosadit
na stupně vítězů.
V maďarském Egeru největšího
úspěchu dosáhla Zuzana Svozilová. Držitelka stříbrné medaile
z posledního mistrovství Evropy
na maratónské trati na volné
vodě se prosadila v úvodu světového poháru i v bazénových

Foto | Archiv

disciplínách. Na trati 400 metrů
zaplavala velmi dobrý čas
3:28,61, který ji stačil v nabité
konkurenci Ukrajinek Trofimez a
Godovana, Němky Pilz, Rusky
Oleynikova a Polky Truszczynska
na krásné třetí místo. Stejné
umístění dosáhla i na 200 m.
Ve své nejoblíbenější disciplíně
(800 m) dosáhla ve výborné konkurenci skvělého času, ale velmi
přísní rozhodčí sporně rozhodli,
že její technika neodpovídá

pravidlům a diskvalifikovali ji.
Podobně dopadla ve své premiéře na Světovém poháru za pohnutí se na startu i juniorka
Horáková na 100 m, kde by jinak
obsadila 3. místo. V osobních
rekordech doplavala 5. na 50 a
12. na 200 m. Do první osmičky
se prosadila i Barbora Sládečková na 100 m na hladině i na
100 m s přístrojem.
Olomouckým ploutvařkám se
dařilo i při druhém závodu v ital-

ském Lignanu. Do Itálie odcestovala silná sestava zkušených olomouckých plavkyň, bývalých
i současných reprezentantek ČR.
Svoji úspěšnost z prvního kola
Světového poháru potvrdila Zuzana Svozilová. Ve výborně obsazeném závodě skončila na svých
tratích 400 a 800 m ve výborných časech vždy na druhém
místě. Na dvousetmetrové trati
pak sekundovala světovému rekordu Rusky Baranovské a obsadila třetí příčku.
Na závodech startovala i Markéta Svozilová studující v současné době v Turíně, kde se také
letos celou sezonu připravuje.
Markéta se rozhodně neztratila
a v disciplínách na 50, 100
a 200 metrů v klasických ploutvích a způsobem kraul vždy obsadila druhé místo.
Barbora Sládečková se oproti
prvnímu kolu v Maďarsku zlepšila. Na stovce se dokonce prosadila na bednu, když skončila
třetí.
Tým doplnila Barbora Pohlová,
která se do nejlepší osmičky probojovala na 100 metrů s přístrojem.
V celkovém hodnocení v soutěži
žen získal klub KSP Olomouc
v konkurenci 50 družstev vynikající druhé místo.
| PO

SSK Elán sbíral
medaile
Chomutov, Plzeň • Sportovní
střelecký klub Elán Olomouc
slavil úspěchy na mistrovství ČR
(MČR) ve střelbě ze vzduchových
zbraní. Mladší dorostenka Nikola Nezhybová v kategorii ženy,
juniorky a dorost na MČR v Chomutově v disciplíně rychlopalná
vzduchová pistole 3x20 ran získala titul mistr ČR, starší dorostenka Andrea Krbcová v disciplíně vzduchová pistole 40 ran si
v Plzni vystřílela také titul mistr
ČR. Tělesně postižení střelci
v disciplíně vzduchová pistole
60 ran ve své kategorii SH1 obsadili všechna tři místa na stupních vítězů, mistrem ČR se stal
Roman Gronský, 2. místo obsadil
Vladimír Marčan a 3. místo Dominik Beneš. Všechny disciplíny
se střílí na 10 metrů.
| MN

Velikonoční turnaj
OSK Olomouc WU13
VÍDEŇ 2013
Vídeň • Basketbalové družstvo starších minižaček U13 OSK
Olomouc se o velikonočních
prázdninách zúčastnilo mezinárodního turnaje ve Vídni. Tak
masivní zahraniční akce se tyto
mladé hráčky ještě neúčastnily.
Ve své věkové kategorii výborně reprezentovaly Olomouc a
Olomoucký kraj. Mezi 20 týmy
se umístily na skvělém 3. místě.
V základní skupině tým z Olomouce obsadil 2. místo, v osmifinále narazil na lotyšský tým
z Jeglavy (57:16), ve čtvrtfinále
přešel hladce přes soupeřky
z Klatov (47:22) a v boji o samotné turnajové finále podlehl
těsně německému týmu Bad
Homburg (58:59). Družstvo
startovalo v této sestavě: Rašková (C), Holcová, Nesvadbová, Fukanová, Štursová,
Poulíčková, Janů, Kožušková,
Podlahová, Erbenová, Dosedělová, Filipcová, Krátká a trenér
Zatloukal.
| DD

Střelecké mistrovství v Hanušovicích
Hanušovice • Poslední březnový víkend v Hanušovicích patřil
tradičně sportovním střelcům.
Členové zdejší ZO AVZO se již
podeváté v řadě za sebou stali
pořádající organizací mistrovství
AVZO TSČ ČR (Asociace víceúčelových základních organizací
technických sportů a činností
České republiky) ve střelbě ze
vzduchových zbraní a této akce
se zhostili se ctí. Dvoudenního
sportovního maratonu se zúčastnilo 86 sportovních střelců ze 17
organizací AVZO z celé České
republiky, kteří v duchu Fair play
bojovali o 16 titulů mistr ČR
AVZO ve všech věkových kategoriích a v disciplínách vzduchová
puška a vzduchová pistole.
V silné konkurenci soupeřů se
nejlépe dařilo závodníkům z Horní Cerekve, Hanušovic a Šum-

Olomoucké akvabely
Foto | Archiv
se neztratily.

Olomoucká dvacítka přilákala skvělé
chodce, padl traťový rekord
Závodu se účastnilo více než 130 sportovců.
Foto | Archiv

Sportovního maratonu
se zúčastnilo 86 závodníků.
perka – Temenice, kde všude
získali po třech mistrovských titulech a v uvedeném pořadí se tyto
organizace umístily v malém národním hodnocení podle zisku
zlatých, stříbrných a bronzových
medailí.
| FIE

Olomouc • Velmi kvalitní konkurence se sešla při 47. ročníku
Olomucké dvacítky, závodu ve
sportovní chůzi. Na start se postavil rekordní počet 133 závodníků a polský reprezentant
Dawid Tomala v hlavním závodě
překonal traťový rekord. Závod
byl součástí první a druhé atletické ligy družstev, kvalifikačním závodem pro světový šampionát v Moskvě a mistrovstvím

Foto | Jaroslav Polák

republiky veteránů. Na deseti
a dvacetikilometrovou trať odstartovalo 92 mužů a žen. Vítězství a nový traťový rekord
vybojoval Tomala před Slovákem Tóthem.
Na poloviční distanci zvítězil
Ondřej Motl. Také v ženách zvítězila polská reprezentantka Paulina Pelantová s časem 1:43:13
hod. vystoupila na bronzovou
příčku.
| KR

Foto | Archiv

Andrea Krbcová si v Plzni
vystřílela titul mistr ČR.

Hráčky si na turnaji vedly
Foto | Archiv
skvěle.

Prostějovskou stáj posílili Svoradové
Prostějov • V polovině března
byl poprvé oficiálně přestaven
cyklistický tým SKC TUFO
Prostějov. Stáj prezentovala novou sestavu, doplněný realizační tým, ale také ambice a cíle se
kterými vstupuje do nadcházející sezony. Tým dosáhl loni
několika cenných výsledků.
Za zmínku stojí tři pódiová
umístění v Českém poháru na
silnici v kategorii do 23 let, čtvrté
místo Viktora Vrážela v závodě
Rakouského poháru v kategorii
elite a šesté místo Jakuba Filipa
na Memorialu A. Trochanowski
(kategorie UCI 1.2).
Dařilo se i na dráze, kde Jakub
Filip obsadil výborné třetí místo
na brněnské klasice 500+1 kolo,

Jan Svorada a Ján Svorada

a rovněž tak třetí místo na GP
Prostějov – Memoriálu Otmara
Malečka (kat. UCI Cl.1). Za vý-

Foto | Jan Brychta

znamný úspěch lze považovat
i nominaci a účast Jakuba Filipa
na MS a ME v silniční cyklistice

a ME v dráhové cyklistice.
Tým, jehož základ zůstal stejný
jako v roce minulém, byl významně posílen. Z loňské sestavy
zůstaly: Jakub Filip, Viktor Vrážel, Jiří Matoušek, Michal Mráček ml., Dominik Hynek a Jan
Wolf. Tým byl doplněn o ambiciózní bratry Pavla a Jana Stöhrovi, kteří se do České republiky
vrátili z italských angažmá,
nadějného rakouského závodníka Christophera Imreka, Jana
Svoradu a Ondřeje Ponikelského,
odchovance olomoucké cyklistiky a dlouholetého člena SCM
Prostějov. Představen byl i posílený realizační tým, který doplnil
Ján Svorada, legenda československé cyklistiky.
| KT
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Akvabely ovládly
Memoriál
Hany Cinkové
Olomouc • Úspěchu dosáhly
olomoucké akvabely na Memoriálu Hany Cinkové v Praze.
První závod sezony byl určen
pro starší a mladší žákyně.
Starší žákyně obsadily po povinných figurách hned první tři
příčky: 1. místo Kuglerová Adéla, 2. místo Křížková Jana,
3. místo Půčková Adéla. O další
zlatou medaili bojovalo v soutěži párů duo Půčková Adéla
a Křížková Jana, náhradnice
Mlčochová Adéla, které nakonec zůstalo o necelý bod za
zlatým duem SK Neptun Praha.
Další olomoucký pár Buriánová
Adéla a Kuglerová Adéla dosáhl
4. místa. V soutěži týmů starších žákyň vybojovala děvčata
zlato. V kategorii mladších žákyň zazářila Michaela Provazová, která skončila na 3. místě.
Soutěž týmu byla pro mladší
žákyně A velkou zkouškou, jelikož z důvodu poruchy zvukové
aparatury musely závodnice
sestavu několikrát opakovat.
Avšak psychická podpora trenérů a publika vyburcovala dívky
podat skvělý výkon v podobě
bronzové medaile. Pyšné byly
i trenérky mladších žákyň B,
jejichž svěřenkyně si vyplavaly
2. výkonnostní třídu, která jim
umožňuje start na mistrovství
ČR. S hlavním závodem probíhala i soutěž Pražská akvabelka
určená pro nejmladší kategorii
– žákyňky. Ročník 2005 nejlépe
reprezentovala Nela Peřinová,
která se umístila na 4. místě.
| KL
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Užijte si léto v Beskydech

Načerpejte síly
ve Spa hotelu

s „mořem“ a dětmi zdarma

Lanterna
První jarní dny jsou jako stvořené pro načerpání nových sil v lůně probouzející se
přírody. Naplánujte si relaxační víkend v Beskydech, ve Spa hotelu Lanterna Velké
Karlovice, pouhou hodinu cesty autem z Olomouckého kraje.

Přemýšlíte, kam vyrazit na letní dovolenou? Spoustu zábavy, dokonalou relaxaci s koupáním na horách za
každého počasí i gurmánské zážitky slibují Velké Karlovice v Beskydech. Vychutnejte si pobyt na čerstvém
horském vzduchu s bohatými možnostmi turistiky a cyklistiky u slovenské hranice, kde jsou stále
samozřejmostí ovce na pastvinách, neporušené lesy a průzračné horské bystřiny. Díky termálním bazénům
Wellness Horal se tu nebudete nudit, ani když vás zaskočí déšť.
Velké Karlovice patří díky krásné
přírodě i nabídce služeb a aktivit
pro turisty, cyklisty, milovníky nerušené relaxace i rodiny s dětmi k nejoblíbenějším koutům Beskyd.
Největším ubytovatelem je Resort
Valachy sdružující tři hotely různé
kategorie v údolí Léskové –
Lanternu, Horal a Galik.
Ty nabízí od 1. 6. do konce září zvýhodněný pobyt Letní dovolená v Beskydech s ubytováním dětí do 12 let
na přistýlce a se snídaní zdarma.

Masáž i zábava v ceně
Hotel leží na kopci nad údolím
stranou běžného ruchu a přitom
v dosahu řady aktivit. Své hosty
hýčká skvělým servisem, osobním
přístupem personálu a bohatou
nabídkou relaxačních, gastronomických i dalších služeb.

Přes den můžete vyrazit na
vycházku do přírody po některé
z mnoha turistických tras nebo na

výlet na kole. Beskydy nenabízejí
jen horskou cyklistiku, ale také
pohodové vyjížďky údolím po
nové cyklostezce Bečva. Nabídku
doplňuje golf, lanový park nebo
půjčovna segway.
Po dni na čerstvém vzduchu se
oddejte odpočinku v hotelovém
relaxačním centru L-Spa s bazénem, whirlpoolem, saunovým světem a bohatou nabídkou masáží.
Nechybí ani kosmetický Beauty
salon. Samozřejmostí je výborná
gastronomie s důrazem na krajovou kuchyni v moderním pojetí.
Hosté mají v ceně snídani, večeři,
animační programy s lekcemi
cvičení pořádané o víkendech a
neomezený vstup nejen do L-Spa,

ale i do dalšího relaxačního centra Wellness Horal s termálními
bazény se slanou vodou vyhřívanou na 36°C v blízkém hotelu
Horal.

Zažít tam můžete i populární
saunové rituály nebo exotické
masáže s rodilými Thajkami a Srí
Lančany.

Více na www.lanterna.cz.

Náš tip: Vyzkoušejte nejoblíbenější pobyt z nabídky hotelu Lanterna – Wellness pobyt v Beskydech.
Zahrnuje polopenzi, masáž, každodenní vstup do wellness, kosmetiku a zapůjčení holí pro nordic walking.

Dospělí mají v ceně polopenzi, volný
vstup do termálních bazénů Wellness Horal, masáž a další bonusy dle
délky a typu ubytování – mj. projížďku na segway, bowling, vstup do
lanového parku, proceduru v Beauty
salonu, slevu na golf či večeři v zážitkové restauraci Vyhlídka. Pravidelně se konají animační programy pro
děti i dospělé. Samozřejmostí jsou
dětské koutky v každém hotelu.

Tyto aktivity můžete doplnit další
zábavou. U Horalu funguje golfové
hřiště a tenisový kurt. Okolí skýtá
spoustu cyklistických i turistických
tras různé náročnosti. Údolí protíná
cyklostezka Bečva, která je díky
malému převýšení vhodná i pro inline brusle. Nevšedním zážitkem je
návštěva některé ze tří místních
rozhleden či bike parku. Rodiny určitě ocení Kulíškovu naučnou stezku v délce 2,5 kilometru.

Koupání za každého počasí
Největším hitem Resortu Valachy
i celých Velkých Karlovic jsou ale
termální bazény Wellness Horal se
slanou vodou vyhřívanou až na
36°C. Tady si můžete dokonale odpočinout po aktivně prožitém dni.
Areál tvoří plavecký bazén dlouhý
20 metrů, zábavně relaxační bazén
s jeskyní, divokou řekou, bubblery
a dalšími atrakcemi a malý dětský
bazének. Součástí Wellness Horal je

POZOR! V příštím vydání: voucher na slevu do Resortu Valachy!

i rozlehlý saunový svět s nabídkou
masáží s Thajkami, Srí Lančany a
Filipínkami nebo stále oblíbenějších saunových rituálů.
V neposlední řadě se ve Velkých
Karlovicích stále něco děje. Nenechte si ujít seriál závodů VALACHY
TOUR, Pohádkovou cestu lesem a
další akce pro děti, Hrnčířský den,
Sečení luk na Soláni, různá folklórní
vystoupení a další události z letního
kalendáře akcí.

Více na www.valachy.cz

