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Vladimír Klepáč

Adamov na Blanensku, který
v minulosti vítězil v anketách
o nejošklivější město jižní Mora-
vy, upravuje své centrální ná-
městí Práce. 

Nově jednu z výrobních hal
zdobí billboardy s obrázky tam-
ních dětí. Kočičku, tučňáky, pi-
raně a draka namalovali školáci,
kteří se letos zúčastnili Salonu
dětských adamovských výtvarní-
ků. Architekti se shodují, že zve-
lebit město, popisované před 200
lety umělci jako „ráj na zemi“,
bude náročné.

Na náměstí Práce jsou místo

historických domů obří trafosta-
nice, rozpadající se dům ze sta-
vebních buněk, velkokapacitní
parkoviště nebo chátrající budo-
va někdejšího průmyslového
podniku Adamovské strojírny.
Město leží na okraji chráněné
krajinné oblasti Moravský kras
a nachází se v údolí mezi zales-
něnými kopci. 

Jednu ze starých  hal strhla,
další zmodernizovala a v roce
2007 v ní zahájila výrobu „Chtě-
li jsme pomoci radnici se zvele-
bováním města, proto jsme ze zdi
naší haly vytvořili netradiční ga-
lerii,“ řekl Právu Zbyněk Husák
z vedení firmy. 

Přes sto miliónů korun chce do
automatizace provozů ročně in-
vestovat společnost ArcelorMit-
tal Ostrava. Přitom už rok řídí
provoz huti prostřednictvím počí-
tačových systémů závod Auto-
matizace, do kterého firma dosud
přijala 68 zaměstnanců.

Ti pracují na pozicích MES

programátorů a analytiků, PLC
programátorů, elektroprojektan-
tů, specialistů údržby PLC a spe-
cialistů matematického modelo-
vání. V náboru pokračuje huť
i letos, poptávka je zejména po
MES programátorech a analyti-
cích. Příští rok pak otevře další
specializované pozice. 

„V Česku jsme měli problém
najít potřebný počet kvalitních
kandidátů, a proto jsme se poprvé
v historii obrátili také do ciziny
a pohovory vedli pomocí Skypu.
Nakonec jsme zaměstnali něko-
lik specialistů z Ukrajiny, Ruska,
Běloruska a Slovenska,“ řekla ve-
doucí náboru v ArcelorMittal Os-

trava Lucie Matuszková. Dodala,
že příležitost najdou ve firmě
i studenti IT oborů, kterým huť
nabízí odborné placené stáže.
V nich získají praktické zkuše-
nosti a po dokončení studia mo-
hou najít ve společnosti práci. 

Automatizace v ostravské huti
je rozdělena do dvou částí. Jedna

má na starost řídicí systémy, kte-
ré slouží k ovládání strojů a zaří-
zení na provozech a druhá se za-
bývá procesním řízením,
modelováním a systémy, díky
nimž se sleduje a řídí celá výroba
na jednotlivých závodech. Pro-
gramátoři navíc připravují pro-
jekty, aby vybraná zařízení moh-

la postupně přejít na práci bez
lidské obsluhy. 

„Uvolnění zaměstnanci budou
převedeni na výrobu oceli s vyšší
přidanou hodnotou, kde je potře-
ba vyšší počet pracovníků než
u běžných typů oceli,“ řekla mluv-
čí ArcelorMittal Ostrava Barbora
Černá Dvořáková. (plk)

Adamov zdobí galerie
dětských obrázků

Ostravská huť se automatizuje, hutníci o práci ale nepřijdou

Miloslav Hradil

Babičku s velkým B bude mít
poprvé ve své historii Olomouc-
ký kraj. Její volbu připravuje
Krajská rada seniorů Olomouc-
kého kraje v rámci oslav Dne se-
niorů. Babičku regionu vybere
odborná porota 29. září. Právu to
sdělila mluvčí olomouckého
hejtmanství Kamila Navrátilová.

Soutěže se podle ní může zú-
častnit každá babička od šedesá-
ti let, která má trvalý pobyt na
území Olomouckého kraje. 

„Na plánovanou volbu Babič-
ky Olomouckého kraje máme už

teď jen samé kladné ohlasy. Oče-
káváme proto velký zájem soutě-
žících. Dokonce se obáváme, aby
těch babiček nakonec nebylo víc,
než zvládneme,“ řekla předsed-
kyně Krajské rady seniorů Olo-
mouckého kraje Milena Hesová.

„Olomoucký kraj dlouhodobě
podporuje aktivity pro seniory.
Volba Babičky Olomouckého
kraje je dalším kamínkem do
mozaiky činností, které seniorům
pomáhají smysluplně trávit čas,“
poznamenala náměstkyně olo-
mouckého hejtmana Yvona Kub-
játová (ČSSD).

Soutěžící čeká tříminutový

rozhovor, během kterého musí
představit svůj kraj i bydliště.
Název druhé disciplíny zní:
Ukaž, co umíš.

Účastnice mohou v jejím rám-
ci recitovat, zpívat, tančit, hrát na
hudební nástroj nebo předvést
vlastní tvorbu – malování, háč-
kování či pletení nebo další do-
vednosti. Chybět samozřejmě
nebude ani módní přehlídka. Od-
borná porota vybere zlatou, 
stříbrnou a bronzovou Babičku
Olomouckého kraje. Babičku
sympatie zvolí sami diváci. Oce-
něna bude i nejstarší nominovaná
babička.

Olomoucký kraj bude mít Babičku
Miloslav Hradil, 
Vlasta Hradilová

Už po patnácté si letos připo-
mene Olomouc proslulého vojá-
ka, maršála Josefa Václava Ra-
deckého z Radče, který je spjat
s historií města. Tradiční slavnos-
ti pořádané na jeho počest budou
2. a 3. září spojeny s 22. Meziná-
rodním festivalem vojenských hu-
deb.

„Oslavy maršála Radeckého
i mezinárodní festival vojenských
hudeb mají v Olomouci tradici.
Vystoupení špičkových zahranič-
ních i domácích vojenských sou-
borů, které letos doplní navíc i ka-
pely městských hudeb, slibuje
opět velkolepou podívanou. Osla-
vy se stanou důstojnou připomín-
kou významného českého voje-
vůdce a připomenou zároveň
dějinné sepjetí města s armádou,“
uvedl olomoucký primátor Anto-
nín Staněk (ČSSD). 

Slavnostní program se uskuteč-
ní na Horním náměstí a v chrámu
sv. Mořice. „Program oslav je vel-
mi pestrý. V pátek se diváci mo-
hou těšit na chrámový koncert
a vystoupení Ústřední Hudby Ar-
mády ČR se sólistkou Monikou
Absolonovou. Jedinečnou novin-
kou programu je vystoupení Vo-
jenského uměleckého souboru
Ondráš a motocyklové čety Hrad-
ní stráže,“ konstatoval vedoucí
magistrátního odboru vnějších
vztahů a informací Bohumil Šíp. 

Letošní přehlídky vojenských

hudebních souborů se zúčastní
kromě Ústřední hudby AČR a Vo-
jenské hudby Olomouc i vojenské
orchestry ze Slovenska a Polska.
Program obohatí Městský decho-
vý orchestr Cheb, Městská hud-
ba Fehring z Rakouska a DRK
Spielmanns und Fanfarenzug
Rückers e. V. z Německa, chybět
nebude ani atraktivní vystoupení
mažoretek. 

Letošní ročník oslav doprovází
také výstavní expozice s názvem
Radecký v čase, jež v olomoucké
Galerii Patro připomíná 250. vý-
ročí narození slavného maršála
a jeho působení v Olomouci, co-
by velitele zdejší posádky.

„Naším zájmem je skutečně ná-

ležitým způsobem připomenout
vojenskou osobnost maršála Ra-
deckého, s cílem popularizace je-
ho slavné minulosti v Olomouci –
ve městě, ve kterém velmi rád po-
býval,“ objasnil smysl pořádané
výstavy Libor Gašparovič z agen-
tury Galia, kterou město přizvalo
ke spolupráci. 

Josef Václav Radecký (1766–
1858) byl významným českým
rodákem a vojevůdcem. Jeho 
aktivní vojenská kariéra trvala 
72 let. V roce 1829 se stal velite-
lem Olomoucké pevnosti, v té do-
bě nejdůležitější v českých ze-
mích. Patřil ve své době mezi
nejvýznamnější evropské voje-
vůdce. 

Město si připomene maršála

Částku 5,1 miliónu korun by
měla radnice ve Frenštátě pod
Radhoštěm vynaložit na přemos-
tění řeky Lubiny a potoku Mu-
chač při stavbě cyklistické stez-
ky Lomná–Lubina. Radní už
schválili přemostění Lubiny tzv.

parapetní konstrukcí. Ta má být
svým řešením a vzhledem v Čes-
ku jedinečná. 

„Bude se jednat o podepřený
spřažený nosník tvořený betono-
vou deskou s parapetními ocelo-
vými nosníky. Parapetní nosník

bude tvořen horní a dolní pásnicí
a stěnou, která svými kosočtver-
covými otvory vytvoří zajímavý
designový prvek,“ popsala ve-
doucí odboru investic a rozvoje
frenštátského úřadu Kateřina
Pustějovská. (plk)

Řeku překlene unikátní konstrukce

Jan Trojan

Genetické poruchy zadané
specializovanému webu mohou
předpovídat budoucí změny na
zdraví lidí, což povede ke kva-
litnější cílené léčbě pro každého
pacienta. To je zjednodušeně
formulovaná charakteristika
nového webového portálu.

Vytvořil ho tým vědců z Mezi-
národního centra klinického vý-
zkumu Fakultní nemocnice u sv.
Anny v Brně (FNUSA-ICRC),
Přírodovědecké fakulty Masary-
kovy univerzity a Fakulty infor-
mačních technologií VUT. Portál

je dokonalejší než obdobné v za-
hraničí.

Tým vede prof. Jiří Damborský
z Centra pro výzkum toxických
látek přírodovědecké fakulty. Po
zadání ukazatelů genetických po-
ruch a jejich následném vyhod-
nocení lékaři mohou předpovídat,
jak se tyto změny projeví na zdra-
ví pacientů. 

„Již nyní máme na této nové
webové aplikaci více než 15 tisíc
přístupů z Evropy, Ameriky
i Asie,“ informoval Damborský.
Postup funguje tak, že praktický
lékař zhodnotí stav pacienta,
a pokud si myslí, že by ho moh-

lo ohrožovat některé z vážných
genetických onemocnění, pošle
ho ke specialistovi v oboru gene-
tiky.

Tam pacientovi odeberou tkáně,
sliny či krev, které následně odeš-
lou k rozboru do laboratoří. Ná-
sledná analýza odhalí případné
genetické poruchy. Údaje mohou
laboranti vepsat do inkriminova-
ného specializovaného portálu,

který následně ukáže, jak mohou
tyto poruchy ovlivnit zdravotní
stav konkrétního člověka, napří-
klad vznikem a rozvojem některé-
ho z dědičných onemocnění. Na
základě získaných výsledků je pak
možné navrhovat diagnostiku,
prognózu a léčbu ušitou na míru
pro každého individuálního paci-
enta.

Portál připravoval výzkumný
tým tři roky, je volně a zdarma
dostupný na internetu, na adrese
http://loschmidt.chemi.muni.cz/p
redictsnp. 

„Obdobných portálů funguje
ve světě více. Ten náš je ale po-

stavený na velmi důkladné mate-
matické analýze. Výsledky jsou
tak velice spolehlivé a komplex-
nější než u jiných systémů,“
uvedl Damborský. 

Specializovaný portál má ve
svém názvu anglickou zkratku
SNP (single nucleotide poly-
morphism – jednonukleotidový
polymorfismus). Odborníci tak
mohou sledovat odchylky indivi-
duálních nukleotidů v DNA. Ta-
kové mutace se odehrávají velmi
pomalu a jsou tím předurčeny
k mapování historie každého člo-
věka a sestavení jeho genetické-
ho stromu. 

Je zajímavé, že zdraví každého
jednotlivce, i jeho odlišný vzhled,
chování a charakter, předurčuje
pouhá desetina procenta genů,
zbývajících 99,9 procenta tvoří
u lidí stejné geny. Na genetických
predispozicích, mutacích v prů-
běhu lidského života stojí nový
webový portál.

„Zatím je ve zkušebním pro-
vozu a odborné veřejnosti bude
představen na mezinárodní kon-
ferenci věnované personalizova-
né medicíně, organizované ame-
rickou Mayo Clinic,“ informoval
Martin Pavlík, ředitel svatoanen-
ské fakultní nemocnice. 

Dědičná onemocnění se budou léčit cíleně
Portál je dokonalejší
než obdobné 
v zahraničí

Zeď výrobní haly krášlí obrázky kočičky, draka, tučňáků a dravých ryb.
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Osobnost a dobu maršála Radeckého připomíná už nyní výstava
v olomoucké Galerii Patro. 
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