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OLOMOUC (pk) Čtyřem mužům
chtějí olomoučtí radní letos udělit
Cenu města Olomouce. Z desítek
lidí, které magistrátu navrhovali
obyvatelé, politici vybrali a nomi-
novali olomouckého rodáka a hu-
debníka Emila Viklického, předsta-
vitele olomoucké židovské obce
Miloše Dobrého, dlouholetého ře-
ditele olomouckých kin Jana Jou-
kala a významného patologa Rosti-
slava Koďouska.

Olomouc udělí i Cenu za počin
roku. Získat by ji měli Galerie Cae-
sar za koncert a výstavu skupiny

The Residents, Irena Klimková
s Martinem Zamazalem za charita-
tivní a humanitární činnost na
Haiti, Moravská filharmonie Olo-
mouc za koncert k desátému výro-
čí zapsání sloupu Nejsvětější Troji-
ce na seznam památek UNESCO
a Carlo Capalbo spolu s Václavem
Johnem za organizaci prvního roč-
níku Olomouckého půlmaratonu.

Nominace musí ještě schválit
zastupitelé. Cenu města uděluje
Olomouc od roku 1998. Cenu za
počin roku dala radnice poprvé
loni.

OLOMOUC V tržiště tradičních ře-
meslníků se v neděli promění Hor-
ní náměstí v Olomouci. Svátek prá-
ce město stejně jako posledních
jednadvacet let oslaví tradičním
Ekojarmarkem. Kro-
mě nákupu ve sto pa-
desáti stáncích se ná-
vštěvníci mohou těšit
na známé kapely na
pódiu. Pod ním orga-
nizátoři chystají řadu
zábavných akcí.

Ekojarmarkem vr-
cholí program 21. roč-
níku festivalu Ekologické dny Olo-
mouc, který s podporou města
a kraje už několik týdnů pořádá
centrum ekologických aktivit Slu-
ňákov.

„Lidé se v neděli budou moci
občerstvit drinky připravenými
z kvalitní pitné vody z pramenů
Litovelského Pomoraví, podívat

se na krásy historického centra
z radniční věže, půjčit si kola v im-
provizované půjčovně nebo se
projet na elektrokolech,“ uvádí ve-
doucí Sluňákova Michal Bartoš.

Ekologové ale lákají
i na další zajímavosti.
Třeba na módní pře-
hlídku z donesených
starých šatů a oděv-
ních doplňků.

Na pódiu se v prvo-
májový den vystřídají
Blue Effect, Luboš Po-
spíšil a 5P, Žamboši,

Jarret a jako lahůdka na závěr –
Zdeněk Bína Acoustic Project. Z re-
gionálních kapel vystoupí formace
Marshall Malinovski nebo Tomáš
Kočko a orchestr.

Centrální stan Sluňákova letos
představí kampaně na třídění od-
padů, které centrum nabízí ško-
lám a dalším zájemcům. Jednou

z nich je například kampaň města
na kompostovací popelnici do kaž-
dého rodinného domu. „Z přinese-
ného bioodpadu budou moci rodi-
če s dětmi vyrábět figurky Kukyho.
Figurky vyfocené na různých mís-
tech v Olomouci lidé v rámci hry
‚Olomouc očima Kukyho přátel‘
umístí na internetové stránky. Nej-
vtipnější a nejoriginálnější nápa-
dy, popisy a zdůvodnění vybra-
ných lokalit odměníme,“ popsal
Bartoš.

Do nové etapy vstoupí na První-
ho máje řemeslníci a výrobci tra-
dičních potravin z regionu. Někte-

ří znovu slavnostně převezmou
certifikáty značky „Haná regionál-
ní produkt“. Po několikaměsíč-
ních sporech s bývalým správcem
značky totiž docílili toho, že certifi-
kace výrobků se ujala Místní akční
skupina Moravská cesta. O značku
znovu požádalo pět už dříve certifi-
kovaných výrobců, tři další jsou
noví. „Nesmíme teď zklamat jejich
důvěru. Je to pro nás nesmírně za-
vazující po tom všem, čím značka
v minulosti prošla. Těší nás, že se
výrobci vrací a že projevují zájem
i noví řemeslníci,“ řekla Zendulko-
vá. Bývalému koordinátorovi vý-
robci vyčítali, že byl příliš pasivní.
Regionální značka garantuje pů-
vod výrobku z Hané, originalitu
a vazbu na toto území a zároveň
slouží ke zviditelnění místní pro-
dukce.

Ekojarmark se v Olomouci popr-
vé konal v roce 1990. Tehdy se
v den prvního máje sešly asi tři
stovky Olomoučanů u sloupu Nej-
světější Trojice na happeningu,
který měl upozornit na případné
důsledky výstavby kanálu Dunaj –
Odra – Labe na krajinu Litovelské-
ho Pomoraví. Petra Klimková

Krátce
DUB NAD MORAVOU

Hasiči pořádají
hanáckou pouť
Čtvrtá Hanácká hasičská pouť se
v sobotu uskuteční v Dubu nad
Moravou. Program začne ve dvě
hodin odpoledne slavnostním prů-
vodem z místního náměstí k pout-
nímu kostelu Očišťování Panny
Marie. (jim)

OLOMOUC

Odevzdejte textil,
pomůžete dobré věci
Do nových kontejnerů na použitý
textil mohou obyvatelé z okolí Sku-
povy a Zeyerovy ulice v Olomouci
odkládat nepotřebné oblečení
nebo boty. Středisko SOS pro vzá-
jemnou pomoc občanů, kterému
nádoby patří, věci rozdá potřeb-
ným. (pk)

NEŘEDÍN

Nový sběrový dvůr
bude dvakrát větší
S výstavbou nového sběrového
dvora v Neředíně začnou v květnu
Technické služby města Olomou-
ce. Ten vznikne na místě stávající-
ho dvora za krematoriem, bude
však asi dvakrát větší. Lidé budou
moci projet dvorem a průběžně vy-
hazovat odpad velkého objemu do
kontejnerů pod rampou. Investice
přijde na devět milionů korun.
Kvůli omezeným službám v Neře-
díně bude až do konce stavebních
prací posílený provoz sběrného
dvora v Chelčického ulici v Hodola-
nech. (pk)

OLOMOUC

Britští odborníci
se učí od nás
Na tři desítky špičkových brit-
ských odborníků z organizace Me-
dical Pilgrims zavítaly do Olomou-
ce. Členové organizace sdružující
významné představitele britského
systému vzdělávání v lékařství ces-
tují po Evropě s cílem podívat se,
jak v té které zemi funguje systém
zdravotnictví. Z tuzemských měst
si vybrali jen a právě Olomouc a za-
vítali do olomoucké fakultní ne-
mocnice. (jim)

OLOMOUC (pk) Měly to být zpo-
vědnice, které usnadní komunika-
ci mezi obyčejnými lidmi a policis-
ty. Schránky důvěry, které se před
deseti lety objevily na osmi mís-
tech v Olomouci, však původní-
mu účelu téměř nikdy nesloužily.

Lidé do nich místo dopisů háze-
li nalezené klíče a občanky a stráž-
ci zákona pak nedělali nic jiného,
než pomáhali hledat jejich majite-
le. Olomoucká radnice proto sou-
hlasila, že se schránky zruší. Ná-
hradní místo jim našla v domech
pro seniory.

„Jen v roce 2010 vložili lidé do
schránek celkem 37 občanských
průkazů, 15 řidičských průkazů
a tři osvědčení o technické způso-
bilosti. Všechny tyto doklady musí
policisté zaevidovat a následně po-
sílat na příslušné instituce. Vlastní
podněty k práci policie, jak bylo
původně zamýšleno, se ve schrán-
kách téměř nenacházejí,“ uvedla
náměstkyně olomouckého primá-
tora Eva Machová.

Žena, která do voleb pracovala
jako ředitelka jednoho z domovů
důchodců v Olomouci, prosadila,

aby se schránky přestěhovaly do
domů s pečovatelkou službou
nebo do klubů důchodců. Věří, že
senioři budou do schránek oprav-
du házet dopisy s podněty na vylep-
šení sociálních služeb ve městě.

Schránky důvěry byly napří-
klad ve vestibulu hlavního nádra-
ží, areálu Sigmy, Fakultní nemoc-
nice Olomouc nebo v budově ha-
sičské zbrojnice v Olomou-
ci-Chválkovicích. S ukončením
projektu už dříve souhlasily minis-
terstvo vnitra a Komise pro pre-
venci kriminality.

Motoparáda Jeden jarní víkend páchne v ulicích Olomouce
benzin a burácejí v nich silné stroje. Motorkáři zahajují svou
sezonu. 3x foto: ricchie.rajce.net

Vyhlídka na historické centrum z radniční věže,
projížďka na elektrokolech, řemeslníci a plejáda
hudebních hvězd na pódiu. Tradiční Ekojarmark
odstartuje na Horním náměstí v Olomouci v neděli.

Nejen drsňáci
Zahájení sezony se účastnily celé

rodiny a lidé každého věku. Navíc jim
minulý víkend přálo počasí.

PROGRAM

Hudební maraton
čas skupina
9.30 Marshall Malinovski
11.00 Tomáš Kočko & orchestr
12.30 Žamboši
14.00 Jarret
15.30 Luboš Pospíšil & 5 P
17.00 Blue Effect
19.00

Zdeněk Bína acoustic project

FAKTA

Další akce na náměstí
Olomouc očima Kukyho přátel

První olomoucká ekohra pro rodiče
s dětmi, zájemci mohou přinést na
náměstí bioodpad a vytvořit si
svého vlastního kamaráda Kukyho
z něčeho starého, co najdou doma
nebo venku. Nejlepší nápady
budou odměněny. Ti, kdo se chtějí
zúčastnit vytváření PET artové
sochy, si s sebou musí přinést
prázdnou PET lahev.
Honzo, uděláš to postaru

Divadlo Štěk Hranice na nádvoří
radnice
Vivat compostela

aneb Bioodpady pro zachování
zdravé půdy
Barevné dny – jak se točí odpady

Program o třídění odpadů s řadou
atrakcí a soutěží pro děti,
infostánek s propagačními
předměty z recyklovaných
materiálů.
Neopouštěj staré známé pro nové

Ti, komu je líto zahazovat staré
šaty, je mohou donést na Horní
náměstí, kde budou vydraženy.
Připravena je výroba módních
doplňků (10–14 hodin), psycholog
a stylistka (14–16 hodin). Dražba
speciálních vintage kusů bude mezi
15.–16. hodinou.
Lesy v kraji – lesy pro lidi

Zábavné aktivity přibližující péči
lesníků o zelené bohatství
Olomouckého kraje.
Vodní bar
Studené nealko drinky

Češi podle mého dokážou spoustu
věcí, ale prezentace ve světovém
měřítku mezi ně rozhodně nepat-
ří. Je to třeba i kvůli tomu, že státy
kolem nás jsou na tom lépe než
my.

Mají lepší prostředky, dobré ná-
pady a vynálezy, které nám vyfouk-
nou takřka před nosem. My jsme
takový průměr toho všeho a to jen
díky tomu, že spoustu věcí odku-
pujeme od ostatních zemí a dová-
žíme sem k nám. Problém je třeba
i velikost našeho státu a ostatní si
o nás myslí, že jsme nevyspělý,
chudý stát.

I když není tomu tak? Vždyť neu-
stále stavíme nové a nové budovy,
mosty a sochy nepotřebné k živo-
tu, platíme za úplně nesmyslné
věci a potom se všichni diví, že
jsme zadluženi a potřebujeme fi-
nanční pomoc.

Jsme členy Evropské unie a zavá-
zali jsme se, že budeme pomáhat
jejím dalším členským státům.
A nejsme to nakonec my, kdo po-
třebuje pomoc?

Neustálé dohady a nesjednoce-
ní v politické sféře nám v rozvíje-
ní samostatné ekonomiky také
nepomůže. A tím jsme pro ostat-

ní státy ve špatném politickém
světle. Už jenom tato prezentace
našeho státu v politice svědčí
sama o sobě. Ztratili jsme věro-
hodnost a důvěru ostatních států
u nás investovat finanční pro-
středky.

Nedovedeme si udělat pořádek
ve vlastním státě, tak co potom
můžeme nabízet, když se správně
nerozjede chod ekonomiky?

S tímto problémem souvisí to,
že Češi by měli co nabídnout (ze-
mědělství, sklářství, pivovarnictví
– lehký průmysl), ale bohužel pod-
mínky pro jejich rozvoj již nejsou

takové jako dřív. Chybí podpora
státu a rozvoj podnikatelské sféry
je ekonomicky náročný. Já si mys-
lím, že nám chybí dlouhodobá eko-
nomická vize.

Každé čtyři roky po volbách se
mění vedoucí politická garnitura
státu. Ta chce být vděčná hlavně
svým voličům, že se dostala k poli-
tické moci a snaží se prosadit
a uplatnit svůj politický program.
Tudíž vlastně není možné apliko-
vat žádnou dlouhodobou koncep-
ci.

Asi by bylo vhodné, aby byla
uzákoněna dlouhodobá koncepce

a její rysy by měly plnit všechny po-
litické strany.

Je problém Čechů, že nemají
světu co nabídnout? Není. Na pro-
sazení v celosvětovém měřítku
nám chybí finanční prostředky.
Jsme velice malý stát, tím jsou
i naše finanční prostředky mizivé.

Musíme se připojit k celosvěto-
vým spolkům a organizacím, kde
jsou sdružené finanční prostřed-
ky. Tím vzniká možnost k prosaze-
ní dobrých nápadů nebo projektů
i malých zemí, jako je naše Česká
republika. Veronika Bubeníková

Slovanské gymnázium Olomouc

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.

Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Mor. Beroun, Zábřeh, Mohelnice

Úterý: Přerov, Hranice,
Lipník nad Bečvou, Kojetín

Středa: Prostějov,
Konice

Čtvrtek: Šumperk, Jeseník, Loštice,
Javorník, Zlaté Hory, Mikulovice

Pátek:
OlomoucZprávy z měst

Zvláštnosti Start sezony představuje příležitost, jak
předvést extravagantní stroje.

„Lidé se budou
moci v neděli
občerstvit drinky
připravenými
z pitné vody
z pramenů
Pomoraví.“

Olomouc ruší schránky důvěry
Se ztráty a nálezy si „pletli“ obyvatelé Olomouce schránky důvěry. Radnice je proto zruší

Z desítek navržených získají
cenu města čtyři osobnosti

Ekojarmark proměňuje
centrum v tržiště už 21 let

Stavíme budovy, mosty... Jsme opravdu tak chudý a nevyspělý stát?
» Studenti píší noviny V projektu MF DNES se středoškoláci vyjadřují na aktuální témata. Tentokrát se zamýšlejí nad tím, proč se Česko nedokáže ve světě správně prezentovat

Vaším objektivem Události z Olomouckého kraje očima čtenářů MF DNES, tentokrát na snímcích Jiřího Novotného


