
POZNÁMKA ALENY HESOVÉ

Hlavní je

umět si poradit

Možná patříte stejně jako já k těm, kterým letos k Vánocům nadě-
lil Ježíšek něco, k čemu je potřeba mít šikovné ruce a vlastnit ku-
tilské nářadí. Když mě v noci probudil pád garnýže se záclonou
rovnou na hlavu, měla jsem jasno – chce to někoho zručnějšího
s brašnou plnou nářadí. Přece jenom, kdyby na mě ve spánku spa-
dl obraz, mohlo by to… bolet. A tak jsem spolkla svou emancipo-
vanost a požádala o pomoc své mužské nejbližší. Ale myslím, že
jsem z toho vyšla celkem se ctí. Hlavně že jsem si poradila.

Co se děje ve vaší obci?

Na Silvestra
se půjdou projít

Zajímavý program na čtvrteční odpoledne připravilo občanské sdružení
Koník z Majetína na Olomoucku. O půl třetí odpoledne se zájemci připojí
k Silvestrovské vycházce. Její trasa bude měřit pět až deset kilometrů,
rodiny i jednotlivci si vyberou podle nálady. Výletníci by neměli zapome-
nout přibalit na cestu občerstvení. Sraz je u místních stájí. (ahe)

MAJETÍN

Pozvánka týdne: Pohádka o Héraklovi
Olomouc–Zábavupro celou rodinu
připravilonaprvní lednovývíkendolo-
mouckéDivadlonaŠantovce.Vneděli
3. lednav16hodin tadyvystoupí soubor
DivadlaTramtarie spředstavenímPo-
hádkaoHéraklovi. „Děti semohoutěšit
naantickýsvět, kdebyli hrdinovéopravdu
hrdinští, krasaviceopravdukrásnéapří-
šeryopravdupříšerné, ale kdes láskou
apřátelstvímbylyúplně stejnépotíže jakodnes,“ uvedla ředitelkaDivadla
naŠantovceAlenaSchinerová.PodleníHéraklespotěší jak tříleté, tak starší
děti, bavit se jistěbudou i jejich rodiče.Cenavstupnéhočiní90korun. (kc)

Foto:
archiv divadla

Pucciniho Turandot zazpívá
z jeviště Moravského divadla
Olomouc – Na Turandot, ly-
rickou operu o třech děj-
stvích, se mohou těšit ná-
vštěvníci Moravského diva-
dla Olomouc. A to zítra v 19 ho-
din. „Je to nedokončené dílo
italského skladatele Giacoma
Pucciniho. Původní libreto
nechal několikrát přepsat,
a dokončení se tak o rok zpoz-
dilo. Poslední dvě scény do-
psal Pucciniho syn,“ přiblížil
vznik díla mluvčí Moravské-

ho divadla David Kresta.
V hlavní roli čínské princez-
ny Turandot se představí Da-
na Pěnkavová Koklesová, je-
jího otce, čínského císaře,
ztvární Ondřej Doležal. V dal-
ších rolích se objeví například
Jiří Přibyl nebo Lea Vítková.
Režie se ujal Václav Hálek.
Opera je uváděna v italském
originále s českými titulky.
Vstupenky stojí od 160 do 370
korun. (kc)

Hnojice pořád válcují kamiony
Obyvatelé obce se nedočkali změny ani poté, co v létě prorazil přívěs zeď rodinného domu

KRISTÝNA KOVAŘÍKOVÁ

Olomoucko – Jako na dálnici
křižované kamiony to v po-
sledních letech vypadá na sil-
nici přes Hnojice na Olo-
moucku. Obcí mezi Šternber-
kem a Litovlí denně projedou
stovky náklaďáků, které se vy-
hýbají mýtným branám. Od
zavedení mýtného se tu pro-
voz kamionů znásobil přibliž-
ně dvacetkrát. Místní obyva-
telé se s tím stále nevyrovnali
a vyrovnat nechtějí. Řešení je
ale zatím v nedohlednu.

„Jako starosta se cítím bez-
mocný, když vidím, jak obec
válcuje jeden náklaďák za dru-
hým a já s tím nemohu nic dě-
lat. Zkoušeli jsme vyjednat
kde co. Například zpomalo-
vací prahy, ale tehdy nám je
tady nikdo nepovolil. Každo-
pádně teď se situace trochu po-
hnula, byla tady havárie, tak-
že to zkusím znovu,“ popsal si-
tuaci starosta Libor Kašpá-
rek. Prý znovu obejde kolečko
po úřadech, vypraví se na sta-
vební odbor silničního úřadu.

Vážně vyhlížející nehoda se
odehrála letos v srpnu. V za-

táčce se samovolně odpojil
přívěs nákladního vozidla,
narazil do rodinného domu
a pobořil zeď. Nikdo nebyl zra-
něn, podle starosty se ale lidé,
kterým návěs udělal díru do
ložnice, necítí od té doby bez-
pečně.

„Snaží se řidičům náklad-
ních aut domlouvat, ale větši-
nou to k ničemu není. Od sprá-
vy silnic jsme si na tento úsek
zapůjčili betonová svodidla,
která jsme postavili před sou-
kromý pozemek. Je tu alespoň
jistota, že se událost nebude
opakovat. Kamion by se o svo-
didla zastavil,“ tvrdí starosta
Kašpárek.

S žádostí o řešení obtížné si-
tuace se před několika měsíci

obrátil na vedení Olomoucké-
ho kraje. Odezvy se ale nedo-
čkal. „Snažil jsem se situaci
nějak ovlivnit. Do Hnojic při-
jelo vedení kraje. Pan hejtman
Rozbořil i jeho náměstek Ma-
čák slíbili, že se na náš pro-
blém zaměří. Za pár dní však

pan Mačák odstoupil
a hejtman si vzal dopravu pod
svá křídla. Když jsem si s ním
domlouval schůzku, tak mi
přislíbil pomoc, ale zatím to
zůstalo jen u toho slibu,“ zmí-
nil Libor Kašpárek.

Problém s kamionovou do-
pravou v Hnojicích se od od-
chodu náměstka hejtmana
Aloise Mačáka na kraji ještě
neprojednával. „Hnojice si
vzal za své pan náměstek Ma-

čák. Tuto agendu jsem nepře-
bral. Má to několik úhlů po-
hledu. Jedním je devastace
silnic druhé a třetí třídy a od-
klon mýta, které kamiony ob-
jíždějí, aby nemusely platit. Už
je to skutečně na hraně a ně-
kdo s tím musí něco dělat. Po-
tom jsou ale nákladní auta,
která míří do firem a bohužel
musí vesnicemi projet,“ tvrdí
hejtman Olomouckého kraje
Jiří Rozbořil.

Obyvatelům Hnojic tak za-
tím nikdo žádné řešení nena-
bízí. Podle starosty se musí
změnit systém mýtného. „Do-
kud nebude jiný způsob vybí-
rání mýtného než mýtné brá-
ny, tak se situace nikam ne-
posune. Bojím se ale, že k to-
mu jen tak nedojde,“ posteskl
si Libor Kašpárek, který dou-
fal, že právě srpnová nehoda
bude pro úřady impulsem ale-
spoň k povolení zpomalova-
cích pásů.

V Hnojicích mají problém
s kamiony už od roku 2007, kdy
bylo v České republice zave-
deno elektronické mýtné pro
vozidla s celkovou hmotností
nad dvanáct tun.

„Dokud nebude jiný
způsob vybírání
mýtného než mýtné
brány, tak se situace
nikam neposune.“

Libor Kašpárek, starosta Hnojic

Foto: HZS Olomouckého kraje

Ze studentů byli námořníci. Na plachetnici
Dokončení ze strany 1

Nalodili se vysokoškoláci,
zástupci katedry, profesio-
nální pětičlenná posádka i dva
lektoři, kteří v průběhu plav-
by nabízeli studentům pora-
denství v osobním rozvoji či
businessu.

„Jak se na lodi pohybovat
a jak využívat její zařízení, to
jsme se na začátku dozvěděli
od kapitána, Holanďana. Pak
začal základní námořnický
výcvik, co se týče navigace,
bezpečnosti a podobně,“ vzpo-
míná Jakub. V pondělí kolem
jedenácté byla plachetnice na
širém moři. Cíl byl jasný. La
Manche, Ipswich, Anglie...

Střídání po čtyřech
hodinách
Vyzbrojeni základním výcvi-
kem se účastníci rozdělili na
tři skupiny. Ty se střídaly
v ovládání lodi, vaření, poho-
tovosti a samozřejmě i odpo-
činku. Služba na palubě zna-
menala postarat se o všechny
technické věci, kormidlování,
stahování a vytahování pla-
chet nebo zápis do lodního de-
níku. „Být za kormidlem, to je
zodpovědná práce. Mohlo by
se stát, že kdyby někdo z nás
třeba hodně rychle změnil
kurz, tak plachty přeskočí na
druhou stranu, loď sebou

škubne a poničí se lana i
plachtoví,“ naznačil Jakub Ji-
rásek. Při pohotovosti pobý-
valy týmy nejčastěji v kuchy-
ni, kde hlavně bojovaly s hou-
páním lodi. Vše tu bylo důmy-
slně přichyceno, i hrnce na va-
řičích. Na odpočinek a spánek
zůstávaly jen čtyři hodiny.

Zem se houpala
Po jednodenní plavbě dorazila
Sweanbough do Anglie. „Když
jsme vystoupili v Ipswichi, ce-
lý večer se mi houpala zem pod
nohama,“ svěřil se s úsměvem
Jakub. Noc strávila expedice
v přístavu a druhý den opět
opustila souš. Ve čtvrtek pak
bezpečně doplula do Haagu
a v pátek do Amsterdamu.

Jen voda a my
Výpravu sice nezastihla žád-
ná bouřka ani ji nepřepadli pi-
ráti, ale i tak zažila romantic-
ké dobrodružství. „Čas na pa-
lubě byl nezapomenutelný.
Třeba lézt nahoru na koš. Ale
úplně to nejlepší je být na lodi
v noci. Když svítil měsíc,
hvězdy a na obzoru se zrovna
nerýsovala žádná jiná loď, tak
nebylo prostě nic, jen voda
a my,“ vylíčil s nadšením stu-
dent rekreologie Jakub Jirá-
sek.

NAPALUBĚ. Expedice byla pro Jakuba Jiráska, studenta rekreologie
na univerzitě vOlomouci, životním zážitkem. Foto: archiv Jakuba Jiráska  
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            Přijme pracovníky na pozici: 
 

TISKAŘ NA OFSETOVÝCH ROTAČNÍCH STROJÍCH 
 

Požadujeme : 
�  vyučení v oboru tiskař 
� případně na profesi zaučíme manuálně zručné zájemce 

se SŠ technickým vzděláním nebo vyučením ve strojním  

oboru mechanického zaměření         
�  Zodpovědnost a manuální zručnost 

�  Časová flexibilita v třísměnném provoze 

Nabízíme: 
�   práci v jedné z největších novinových tiskáren 

�  platové ohodnocení odpovídající profesi a praxi 
�  týden dovolené navíc 

�  příspěvek na penzijní připojištění 
�  nástup možný ihned 
 

 

SVŮJ STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS ZAŠLETE: 

na e-mail: novotisk.olomouc@vlp.cz                            

nebo poštou na adresu: VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. tiskárna 
Novotisk Olomouc, Šlechtitelů, 636/6, 772 11 Olomouc 
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