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SLOVO HEJTMANA

Z Bouzova na Dlouhé stráně
Majestátní hrad Bouzov vybudovali naši předkové před sedmi
staletími, stavbu přečerpávací
vodní elektrárny dokončili naši
otcové před 20 lety. Tato unikátní díla spojuje obrovský zájem
turistů, kteří do Olomouckého
kraje přijíždějí. Zahraniční návštěvníci si k nim většinou přidají
Ruční papírnu ve Velkých Losinách, domácí zase Lesní bar
v Lipové.
To je hlavní „menu“ turistů
podle statistik hoteliérů a provozovatelů kempů v našem kraji.
Když se s nimi setkám, vždy mi
říkají: „Tato místa znají lidé daleko za hranicemi Olomouckého
kraje. My jim navíc vytipujeme
třeba padesát dalších unikátních
turistických cílů v Jeseníkách,
v Olomouci a v mnoha dalších
lokalitách, takže se mnozí z nich
začínají vracet.“
To potvrzují i oficiální statistiky: návštěvnost našeho regionu
se každoročně zvyšuje, od roku
2014 vzrostla o polovinu! Je to
téměř neuvěřitelné číslo, ale zároveň závazek.
Aby se u nás turisté cítili dobře (a nadále se vraceli), musí
se cítit jako vítaní hosté. Chtějí
něco zajímavého vidět a zažít,
ale potřebují se také dobře najíst
a jednoduše zaparkovat. Novodobá čeština pro to má ne příliš
povedený pojem „turistická infrastruktura“.
A to je věc, se kterou může
hejtmanství pomoci. Proto jsme
letos rozdělili miliony právě
na vybudování této „infrastruktury“, od parkovišť přes odpočívadla kolem cyklotras až po nové
turistické stezky.
I v turistickém ruchu je ale pořád co zlepšovat. Pokud máte nějaký nápad, co v této oblasti dělat
lépe, napište mi e-mail na adresu
prohejtmana@olkraj.cz. A pokud
nejedete relaxovat k moři, zkuste
si najít cíl letní dovolené na webu
www.ok-tourism.cz

Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Senioři cestují
za krásami regionu
Jeden z prvních letošních seniorských zájezdů iniciovaných Olomouckým krajem zamířil do Jeseníků. Účastníky vyprovázel krajský zastupitel pro oblast cestovního ruchu
Vladimír Lichnovský. Další populární výlety Seniorského cestování jsou naplánované přes léto až do září.
Foto: Olomoucký kraj

P

ohodlně a přitom
levně se díky Olomouckému
kraji mohou dostat senioři
na nejhezčí místa regionu.
V létě totiž odstartoval
další ročník Seniorského
cestování. Projekt se každoročně těší velkému zájmu výletníků.
„Možnost vyjet po kraji
jsem v minulosti už využila a vždycky to bylo super.
Proto jsem neváhala ani letos,“ svěřila se před nástupem do autobusu Jindřiška
Leitgebová.
První letošní výlet, který měl start v Olomouci,
zavedl seniory do Javorníku, na zámek Jánský Vrch

a také do Jeskyní Na Pomezí.
„Seniorské cestování se
stalo oblíbeným krajským
projektem. Každý rok jeho
prostřednictvím vycestují
za poznáním přibližně tři
tisícovky seniorů nad šedesát let. Letos jsme
po dohodě se sousedním
Moravskoslezským krajem přidali
výlety i do tohoto regionu. Zájem o ně nás
příjemně překvapil,“
řekl krajský zastupitel pro oblast cestovního ruchu Vladimír
Lichnovský.
Náklady na projekt ve výši jednoho

a půl miliónu korun hradí
Olomoucký kraj. Každý
senior tak zaplatí za cestu
jen dvě stovky. Aby se dostalo na všechny zájemce,
mohou se senioři účastnit vždy pouze jednoho
výletu.

Senioři se mohou
podívat
na zajímavá
místa kraje
a navázat nové
kontakty

„Krajská rada seniorů
Olomouckého kraje považuje tuto aktivitu za velmi
prospěšnou. Senioři se nejen podívají na zajímavá
místa v regionu, ale navíc
se seznámí s vrstevníky
a navážou nové kontakty,“
uvedla
předsedkyně
krajské rady seniorů Milena Hesová.
Mezi osvědčená lákadla úspěšného projektu
patří například zámek
a muzeum kočárů v Čechách
c
pod Kosířem,
přečerpávací
p
elektrárna
Dlouhé Stráně nebo hrad
Helfštýn. Chybět nebudou
ani dva tradiční výlety pro
hendikepované.
(red)

ČÍSLO MĚSÍCE

3 000
Tolika seniorům umožnil Olomoucký kraj
vycestovat na zájezd
po regionu. Ve spolupráci s olomouckou
cestovní
kanceláří
Za sluncem vzal zájemce nad šedesát let
z Olomouckého kraje
na autobusové výlety
rozdělené na poznávací, aktivní a lázeňské.
Poptávka po cestování
byla velká a veškerá kapacita se velmi rychle
naplnila.
(red)

2 zpravodajství
Hejtmanství
vede nová tvář

S

tačilo pár minut
a hejtman Ladislav
Okleštěk přišel o svůj
typický knír. V pondělí
8. července ho o něj připravil holič v lazebnickém
salonu Capone Barbershop. Hejtman vloni slíbil,
že zdvojnásobí každou korunu, kterou lidé pošlou
na charitativní konto, a pokud celková suma přesáhne
150 tisíc korun, nechá se
navíc oholit. Částka se díky
projektu Oholíme hejtmana
objevila na veřejném účtu
ještě před začátkem letních
prázdnin.
„Řekl jsem to už několikrát a řeknu to znovu. Sice
jsem přišel o knír, ale podařila se skvělá věc – pomoci
hendikepovaným dětem,

které v životě ztratily daleko
víc,“ uvedl hejtman.
Peníze poslouží na dopravu dětí do speciální školy v Mohelnici. O podporu
projektu Oholíme hejtmana
se ucházelo osm organizací,
mezi nimi například Senior
klub v Cholině nebo dětský
hospic. Konečného adresáta
veřejné podpory vybrali lidé
v internetovém hlasování.
Na
konto
1158803540277/0100 mohou
dárci posílat peníze dál.
Účet bude otevřen až do 31.
března 2020. „Cítím se trošku jako nahej v trní. Než se
ale sbírkové konto uzavře,
budu mít už knír určitě
zpátky. Třeba se pak zase
o něco vsadím,“ zažertoval
Okleštěk.
(red)
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Kraj investoval 27 miliónů korun
do nového oddělení paliativní péče

K

oncepce paliativní
péče, kterou Olomoucký kraj zavedl jako první v Česku,
má první velký hmatatelný
výsledek. Tím je otevření
nového oddělení v prostějovské nemocnici, k němuž
došlo ve čtvrtek 20. června.
Zdravotníci se v něm budou starat o nevyléčitelně
nemocné a umírající.
„Rekonstrukcí stávající
budovy vzniklo devatenáct
lůžek následné a pět paliativní péče. Součástí přestavby bylo vybudování pietní
místnosti, aby se rodina
s umírajícím pacientem
měla kde důstojně rozloučit,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav
Okleštěk.
S přestavbou nemocničního pavilonu začali dělníci
vloni v listopadu. Nová je
elektroinstalace,
zdravotechnika, zázemí pro lékaře

V Olomouckém kraji má jako první z nemocnic oddělení pro paliativní péči Nemocnice Prostějov. Zleva: hejtman Ladislav Okleštěk, ředitelka nemocnice Marie Marsová a garant paliativní péče nemocnice Miroslav Kala.
Foto: Ol. kraj

i sestry. Celkové náklady se
vyšplhaly na 30 miliónů korun, z toho 27 miliónů hradil Olomoucký kraj.
„Prostějovská nemocnice
bude mít na starosti zajištění personálního obsazení
nového oddělení,“ uvedl
Dalibor Horák, náměstek

hejtmana pro zdravotnictví.
Koncepce paliativní péče
v Olomouckém kraji má
za cíl rozvoj sociálních
a zdravotnických služeb
pro lidi v posledním stádiu
života. Otevření nového
oddělení v Prostějově není
jejím jediným přínosem.

„Letos jsme vyhlásili
několik zcela nových dotačních titulů, které zvýší
kvalitu paliativních služeb. Peníze šly například
na vzdělávání lékařů a sester, ale také poskytovatelům
domácí paliativní péče,“
dodal Okleštěk.
(red)

Zastupitelstvo začalo potleskem
Hejtman prohrál sázku o knír rád, peníze pomůžou hendikepovaným dětem.
Foto: Ol. kraj

Rozhodněte, kdo získá
cenu za životní prostředí

O

lomoucký
kraj
bude předávat nové
ceny. Poprvé ocení
osoby a spolky nebo firmy,
které se zasloužily o lepší
životní prostředí. Z nominací budou lidé vybírat prostřednictvím internetového
hlasování. Zvláštní cenu
pak udělí hejtman Ladislav
Okleštěk, z jehož iniciativy
celý projekt vzešel.
„Lidé budou moci hlasovat ve čtyřech kategoriích
na webových stránkách
Cenykraje.cz. Samotné hlasování bychom chtěli spus-

tit během druhé poloviny
letních prázdnin,“ uvedl
hejtman.
Veřejnost tak rozhodne, kdo se nejvíce zasloužil
o čisté ovzduší, péči o vodu
či zeleň nebo jinak přispěl
k ochraně prostředí. Kraj
bude prvním, kdo začne podobná ocenění udělovat.
„Vyhlášení vítězů plánujeme na 18. září ve Sluňákově.
Anketou chceme poděkovat
hlavně lidem, kteří se nezištně snaží o to, aby se nám
všem v kraji lépe a zdravěji
žilo,“ dodal Okleštěk. (red)

SMSKY
Z KRAJE

V

elký aplaus a také
vyznamenání
přímo z rukou
hejtmana Olomouckého
kraje Ladislava Oklešťka si v pondělí 24. června
vysloužily Maria Gianina
Oslobanu a Jana Nakládalová, které pracují v sociálních službách. Cenu
za práci ve prospěch osob
se zdravotním postižením
si obě ženy převzaly na začátku červnového zasedání
krajského zastupitelstva.
„Stejné ocenění uděluje
kraj už od roku 2005 a bude
v tom pokračovat i v příštích letech, protože lidí,
kteří si uznání a poděkování zaslouží, je stále dost,“
uvedl hejtman Okleštěk.
Jana Nakládalová získala
ocenění v kategorii dobrovolník. Ve svém volném
čase se zaměřuje hlavně
na pomoc lidem s roztroušenou sklerózou, kterým

Kraj podpoří boj
proti dětské obrně

Mezi dobrovolníky získala letos cenu za práci ve prospěch lidí s postižením Jana Nakládalová (vlevo), mezi profesionály dostala ocenění Maria Gianina Oslobanu (vpravo).
Foto: Ol. kraj

pomáhá například s rekondičními pobyty a věnuje se
také pořádání odborných
konferencí.
Maria Gianina Oslobanu
se podílí na chodu domova
pro osoby se zdravotním
postižením. Cenu si zasloužila především lidským
přístupem ke klientům

a enormním pracovním nasazením.
„Z rozpočtu Olomouckého kraje jdou do sociálních
služeb desítky miliónů korun ročně. Obě dnes oceněné ženy do nich ale investovaly mnohem víc – čas,
energii, um i srdce,“ dodal
Okleštěk.
(red)

Nové technické obory na vysokých školách získaly podporu

P

atnáct miliónů korun
rozdělil Olomoucký kraj mezi vysoké
školy v regionu na podporu
profesně zaměřených studijních programů a přípravu
nových vzdělávacích programů. Finance získala přerovská Vysoká škola logistiky, Moravská vysoká škola
a také Univerzita Palackého
v Olomouci.
„Olomoucký kraj se dlouhodobě zaměřuje na podporu technických oborů už
na středních školách a učilištích. Jejich studenti mohou
pokračovat v polytechnickém vzdělávání i na vyso-

kých školách, pro které
hejtmanství připravilo hned
dva dotační tituly,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast
školství Ladislav Hynek.
Vysoká škola logistiky
použije dotaci na akreditaci
a následnou výuku nových
profesně zaměřených studijních programů jako je logistika v dopravě či službách
nebo informatika pro logistiku. Moravská vysoká škola investuje krajské peníze
do výuky ekonomiky a managementu i systémového
inženýrství a informatiky.
Univerzita
Palackého
podpoří prostřednictvím

dotace studijní programy
zaměřené na podporu polytechnického vzdělávání
a vzdělávání v oblasti nových technologií. „Půjde
o podporu rozvoje oborů v oblasti informatiky,
průmyslového
designu,
environmentálních technologií a technologií pro
udržitelný rozvoj. Dotace
bude dále využita na spolupráci s odborníky z praxe
při tvorbě nových studijních oborů a na propagaci
těchto oborů na středních
školách,“ uvedl rektor Univerzity Palackého Jaroslav
Miller.
(red)

Osm set tisíc korun rozdělí
Olomoucký kraj mezi dvě
organizace, které na území
regionu pomáhají především rodičům dětí s dětskou
mozkovou obrnou. „Rehabilitace těchto dětí je nesmírně
nákladná. Finančním příspěvkem chceme podpořit
jejich rodiče tak, aby mohli
svým potomkům zajistit potřebnou péči,“ řekl náměstek Olomouckého kraje pro
oblast zdravotnictví Dalibor
Horák.

Vesnicí roku
v regionu je Bělotín
Obec Bělotín se může pyšnit titulem Vesnice Olomouckého kraje roku 2019.
„Za osmnáct let svého trvání si soutěž vydobyla místo
mezi významnými akcemi
Olomouckého kraje. Letos
se do ní přihlásilo třináct
obcí. Všechny se měly čím
pochlubit a vybrat tu nejlepší, bylo velmi obtížné,“ uvedl
náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Pavel Šoltys.

Okolí zámku bude
patřit kočárům

Ke vzdělávání v polytechnických oborech a nových technologiích využije Univerzita Palackého dotaci od Olomouckého kraje.
Na snímku zleva náměstek hejtmana pro školství Ladislav Hynek
a rektor UP Jaroslav Miller.
Foto: Ol. kraj

Zámecký park v Čechách pod
Kosířem bude 20. a 21. července hostit mezinárodní
sraz mistrů řemesla kolářského, kočárnického a mistrů opratí Josefkol. Mottem
dvanáctého ročníku je Vlast
- láska k historii. V sobotu i v neděli je začátek ve
12 hodin.
(red)

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

téma

červenec/srpen 2019

Ceny cestovního ruchu mají nové kategorie
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SLOVO
ODBORNÍKA

V

průběhu léta bude
spuštěn třetí ročník prestižní ankety
Ceny cestovního ruchu Olomouckého kraje. Na webových stránkách www.cenykraje.cz budou moci lidé
hlasováním on-line vybírat
nejoblíbenější turistická lákadla celkem v pěti kategoriích.
„V letošním roce jsme
opět některé kategorie inovovali a hlasující tak budou
moci zvolit například nejoblíbenější wellness zařízení nebo místo pro letní
dovolenou u vody,“ uvedl
Vladimír Lichnovský, uvolněný člen Zastupitelstva
Olomouckého kraje pro
oblast cestovního ruchu
a vnějších vztahů.
Finalisty ankety vybrala
odborná porota z nominací
turistických informačních
center. Slavností předání
cen vítězným finalistům
v každé kategorii proběhne
10. října v Arcibiskupském
paláci v Olomouci.
(red)

ANKETA

V kategorii Nejlepší cyklo destinace Cen Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu zvítězily v minulém roce Rychlebské stezky. Foto: cenykraje.cz

Také letos bude hejtmanství vyhlašovat Ceny cestovního ruchu
Olomouckého kraje. Kde v regionu se nejvíce líbilo vám?

Ladislav Koutek, Olomouc
Nedám dopustit na projížďku
po našich cyklostezkách v Litovelském Pomoraví a po cyklostezce
směřující z Olomouce přes Hlušovice, Bohuňovice a Štarnov do Šternberka. Hodně mě také zaujala farma
Doubravský dvůr,
kde mají dle mého
názoru nejlepší
mléčné produkty
v kraji.

Petr Bašný, Kralice na Hané
Měl jsem možnost procestovat
docela dost míst, ale nejvíc se mi
líbilo v oblasti poblíž Dolní Moravy
– na pomezí Olomouckého a Pardubického kraje. Krásných turistických
zajímavostí je každopádně v Olomouckém
kraji
hodně. Například
hora Praděd, hrad
Bouzov nebo bobová dráha v Hlubočkách.

Kateřina Schrötterová,
Koválovice-Osíčany
Moc se mi líbí na Svatém Kopečku.
Stojí tam nádherný kostel, od nějž
je úchvatný výhled do krajiny. Letos
se také s dětmi chystáme do zdejší
zoologické zahrady.

Ondřej Schrötter,
Koválovice-Osíčany
Líbilo se mi na Andrově stadionu.
Jsem fanouškem Slavie Praha a byl
jsem na finále českého poháru,
ve kterém sešívaní hráli s Ostravou.
Z celkového hlediska to byl jeden
z nejhezčích zápasů za poslední
desítky let. Olomoucký kraj byl
díky tomu vidět.

Na území Olomouckého
kraje se nachází turisticky
atraktivní oblasti s velmi různorodou nabídkou cestovního ruchu, ať už se jedná
o Jeseníky s jejich neporušenou přírodou nebo památkami protkanou Střední
Moravou v čele s krajskou
metropolí Olomouc, kterou
nedávno doporučil k návštěvě i prestižní deník The
New York Times. Cestovní
ruch proto zaujímá v případě Olomouckého kraje
významnou roli a přináší
do našeho regionu nezanedbatelný
ekonomický
přínos a vytváří mnoho pracovních míst. V případě některých lokalit se může stát
hybnou silou jejich rozvoje,
jako se to povedlo například v oblasti Černé Vody,
kde se nachází základna Rychlebských stezek,
na které dnes míří lidé nejen z celé České republiky,
ale i zahraničí. Olomoucký
kraj dlouhodobě realizuje
nejen marketingové aktivity
na podporu cestovního ruchu, ale díky svým dotačním
titulům přispívá také k rozvoji turistické infrastruktury,
aby návštěvníci našeho kraje měli možnost poznávat
jeho krásy a nové turistické
produkty v lepší kvalitě.
Radek Stojan
vedoucí oddělení
cestovního ruchu
a vnějších vztahů

Příspěvek umožní rodičům nákladnou rehabilitaci nemocných dětí
Osm set tisíc korun rozdělí Olomoucký kraj
mezi dvě organizace, které na území regionu
pomáhají především rodičům dětí s dětskou
mozkovou obrnou.

S

ymbolické šeky předal ve čtvrtek 27.
června zástupcům
obou sdružení náměstek
hejtmana pro oblast zdravotnictví Dalibor Horák.
„Rehabilitace dětí, které trpí dětskou mozkovou

obrnou a přidruženými
neurologickými
onemocněními, je nesmírně
nákladná.
Příspěvkem
z nového krajského dotačního titulu Podpora
významných aktivit v oblasti zdravotnictví chce-

Rehabilitační centrum Arcada v Hranicích.

Foto: Ol. kraj

me podpořit jejich rodiče
tak, aby mohli svým potomkům zajistit potřebnou péči,“ řekl náměstek
Horák
Podaná ruka více než
čtyřiceti rodinám
Asociace rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou
a přidruženými neurologickými onemocněními,
která je jedním z příjemců krajské dotace, použije
peníze na úhradu rehabilitačních pobytů nemocných dětí.
„Dotace je pro nás obrovským kusem pomoci.
Díky ní budou moci intenzivně rehabilitovat děti
z asi pětačtyřiceti rodin,
které v Olomouckém kraji
sdružujeme,“ uvedla ředitelka asociace Hana Semenyšinová.
Symbolické šeky předal
náměstek Horák zástupcům organizací během
návštěvy rehabilitačního
centra Arcada v Hrani-

Miloš Svoboda z Centra náhradní rodinné péče dětí se zdravotním hendikepem (vpravo) a náměstek
hejtmana Dalibor Horák při návštěvě rehabilitačního centra v Hranicích.
Foto: Ol. kraj

cích. To poskytuje ambulantní péči právě dětem
s mozkovou obrnou a přidruženými neurologickými onemocněními.
„Výsledným
efektem
rehabilitace v našem cen-

tru je posun senzomotorického vývoje, zlepšení
soběstačnosti a změna
schopnosti
koordinace
těla v prostoru. Zaměřujeme se také na obnovení
správných
pohybových

návyků a posílení svalové síly u malých pacientů,“ vysvětlil předseda
Centra náhradní rodinné
péče dětí se zdravotním
hendikepem Miloš Svoboda.
(red)

4 regiony
Bělá pod Pradědem
zve na Jesenické
dožínky
JE S E N IC KO

K

rojované soubory,
koňská spřežení,
cimbálové muziky,
zemědělská technika i muzika patří do programu
letošních Jesenických dožínek v Bělé pod Pradědem.
Stejně jako v minulosti je
i šestnáctý ročník určen
nejen pro jesenický region,
ale láká pravidelně i návštěvníky ze vzdálenějších
koutů kraje a také z blízkého Polska.
Jesenické dožínky proběhnou v sobotu 7. září. Vše
začne v 10 hodin mší svatou
v kostele sv. Jana Křtitele
v Domašově, ve stejný čas
začne na pódiu hrát country kapela Karlováci. Následovat bude dožínkový

průvod a ochutnávka výrobků přihlášených do soutěže Regionální potravina
Olomouckého kraje 2019.
V poledne zahrají trubači
fanfáry a po oficiálním zahájení dožínek na Ovčíně
vystoupí folklorní soubor
Valášek Zlaté Hory a cimbálová muzika Rochus.
V odpoledním bloku se
představí i Ženský pěvecký
sbor Bělá pod Pradědem
s dětským souborem Běláčci. Pořadatelé pozvali
také Františka Nedvěda,
Podorlický taneční soubor
Lukavice, Kelt Grass Band
Stránské, skupinu Brejle
a na závěr od 19 hodin je
připravena taneční zábava
s Jidřichem Baselem. (red)

Rok seznamování
s řemesly završily
Gastrohrátky
P R O S T Ě JO V S K

O

červenec/srpen 2019

Hynčice se připravují
na půlmaraton horských kol

N

evšední zážitek,
příjemně sportovně strávený víkend
pro celou rodinu a nádherný volný prázdninový čas
v malebném horském prostředí Kralického Sněžníku
mezi Jeseníky a Orlickými horami mohou strávit
účastníci letošního veřejného závodu horských kol
v sobotu 27. července.
Pořadatelé z místního hynčického bikecentra Kolovna a olomoucký
cykloteam Kolárna pod
vedením Romana Brandýse připravili zábavu
pro všechny od nejmenších cyklistických nadějí
od dvou let až po dospělé.
Pro děti a mládež do 15 let
bude kromě prolézaček,
trampolíny a zábavných
her připravena i 500 metrů
dlouhá biková trať v areálu
bikecentra Kolovna v Hynčicích pod Sušinou, kde
vyzkoušejí své cyklistické
schopnosti v kategoriích

podle věku. Sportovní dopoledne odstartuje soutěž těch úplně nejmenších
na odrážedlech v 10 hodin.
V pravé poledne se na třicetikilometrovou krásnou
horskou trať s nádhernými výhledy do okolí vypraví všichni starší 15 let.
Veřejný
půlmaratonský
závod MTB zavede účastníky přes masiv Sušiny až
k Dolní Moravě a potom
zpět do místa startu a cíle
do areálu Kolovny v Hynčicích pod Sušinou. Prezentace je možná on-line
na www.kolarna.eu nebo
i přímo na místě do 10 hodin. Všichni účastníci mají
možnost ubytování na chatě Erlina, k dispozici budou
i plochy pro stanování a samozřejmě bohaté občerstvení po celý den. Turistické atrakce, jako například
rozhledna pouze dvacet
minut chůze od místa konání, sjíždění sjezdovky
na horských koloběžkách

Střední odborná škola na náměstí Edmunda Husserla a pět základních škol okresu Prostějov
završily s koncem května celoroční spolupráci v rámci programu IKAP, který motivuje žáky
ke studiu tradičních řemeslných oborů.

N

e každé dítě ví
hned od první třídy, na jakou životní a profesní cestu se vydá.
„Každý milující rodič chce
pro své dítě určitě to nejlepší. Ale ne každý se vyzná
na trhu práce, ne každý dokáže objektivně posoudit
studijní předpoklady svých
ratolestí,“ řekla ředitelka
školy a koordinátorka aktivit
Centra kolegiální podpory
v projektu IKAP (Implemantace krajského akčního
plánu) Mária Zámostná.
Proto už několik let prostějovská střední škola spolupracuje se žáky z Bedihoště,
Určic a prostějovských škol
Kollárova, Jana Železného
a Melantrichova. Na tradici
nyní navázala při projektu.

Formou sdílené výuky,
workshopů i specializovaných seminářů se žáci
seznamují se základy tradičních řemesel. Jde o obory cukrář, číšník, kuchař,
řezník, prodavač, výrobce
kožedělného zboží, kosmetické služby.
Letošní rok završili organizátoři práci učitelů i žáků
dnem profesních soutěží
a zábavy – Gastrohrátkami.
„Prostory nabídla ZŠ Jana
Železného, nelehké role organizátorů se ujali učitelé
a žáci SOŠ, ale také odborníci z praxe, konkrétně z firmy Makovec. Každou školu
reprezentovala tři tříčlenná
družstva, která mezi sebou
soutěžila o post nejvyšší.
Školou Gastrohrátek se stala
ZŠ Jana Železného,“ dodala
Mária Zámostná.
(red)

Š U M P E R S KO

Závodit mohou všichni od dvouletých dětí po dospělé.
Foto: Hynčický MTB závod

či zapůjčení elektrokol pro
vyjížďky po okolí lákají

na letní prázdninový rodinný víkend.
(red)

Studenti z Olomouce poznávali Francii
O LO M O U C KO

S

Projekt seznamuje žáky se základy tradičních řemesel jako je kuchař
nebo číšník.
Foto: IKAP

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

tudenti česko-francouzské sekce Slovanského gymnázia
Olomouc se zúčastnili výměnného pobytu v Besançonu ve Francii. Lycée Pergaud je stálým partnerem
SGO, výměny probíhají již
patnáct let.
Studenti tříd 3. AF
a 4. AF byli na začátku
května i tentokrát ubytováni v rodinách, zdokonalili se ve francouzštině,
poznali město Besançon
a jeho okolí a navštívili
i historický Dijon. „K nejzajímavějším momentům
výměny patřila návštěva
bývalé vojenské pevnosti, která dnes slouží jako
prostor pro zrání známé-

Studentské výměny patří k nezapomenutelným zážitkům, Olomoucký kraj je proto dlouhodobě podporuje.
Foto: SGO

ho francouzského sýru
Comté. Ten mohli studenti ochutnat přímo na místě,“ připomněla učitelka
francouzštiny
Zuzana
Majerová.

Kvůli proměnlivému počasí zažili během jednoho
dubnového týdne všechna
čtyři roční období včetně
sněhové vánice. K nevšedním zážitkům patřily také

nezapomenutelné
obědy
ve školních jídelnách, kdy se
Francie opět předvedla jako
kulinářská velmoc. „Několik
studentů si mohlo v praxi
zkusit i pobyt na internátě
školy, který určitě přispěl
k jejich zocelení. Pro studenty i učitele byla výměna přínosná, inspirativní, poučná
a v prvním červnovém týdnu francouzským přátelům
jejich pohostinnost oplatili.
Ukázali jim Olomouc a další zajímavá místa Moravy,“
dodala Zuzana Majerová
s tím, že výměnný pobyt
se mohl uskutečnit i díky
dotaci Olomouckého kraje
použité na částečné pokrytí
výdajů na cestu autobusem
do Francie.
(red)

Organizace Alfa handicap pomáhala spojovat

S

tudenti
Cyrilometodějské teologické
fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
uspořádali v rámci výuky
v Přerově festival MAMMUT (Majority and Minorities Meeting Thugether).
V městském parku Michalov připravili 15. června
ve spolupráci s neziskovými
organizacemi Přerovského
regionu celodenní program
v rámci propojování všech
lidí bez rozdílu věku, barvy
pleti i zdravotního postižení. Neziskovou organizaci Alfa handicap studenti
oslovili s nabídkou, aby
zajistila aktivity nejen pro
zdravotně postižené.

Rodiny společně hráli
kroket, romské děti a jejich
rodiče zaujal pétanque. Odvážní zájemci si vyzkoušeli
jízdu na elektrickém invalidním vozíku, prostřednictvím simulace zrakového
postižení měli za úkol se
podepsat a v rukavicích,
které simulovaly omezení hybnosti prstů, nalévali
vodu z lahve do hrníčku.
Při zajišťování jednotlivých
úkolů i při sportovních aktivitách společně pomáhali
osobní asistenti i vedení
Alfa handicap. „Myšlenka
festivalu – setkávání lidí
z různých sociokulturních
prostředí bez rozdílu věku
a zdravotního postižení

P Ř E R O V S KO

Jaké to je, mít omezenou hybnost prstů, mohli zažít účastníci festivalu MAMMUT.
Foto: Alfa handicap

– se nám líbila, a proto se
chceme festivalu zúčastnit
i v příštím roce,“ uvedla

manažerka sociálních služeb organizace Ivana Apolenářová.
(red)

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

příběhy, relax

červenec/srpen 2019

(NE)ZAPOMENUTÉ PŘÍBĚHY
Olomouckého kraje
Vážení čtenáři,
původně jsem začal poskytovatele sociálních služeb
v Olomouckém kraji objíždět za jediným cílem – chtěl
jsem zjistit, co jejich klientům chybí a jak bych jim jako
hejtman mohl pomoci. Jenomže při každém dalším
rozhovoru s nimi jsem zjišťoval, jak úžasné osudy naši
senioři ukrývají. Jejich životní příběhy jsou často
plné bolesti, ale také radosti, optimismu a víry v lásku a život.
Přišla mi velká škoda nechat jejich vzpomínky zapadnout, a proto jsem rád, že se Olomouckému kraji podařilo
navázat úzkou spolupráci se šikovnými studenty Univer-

zity Palackého v Olomouci, kteří se za uživateli sociálních služeb vydali, strávili s nimi čas a jejich vyprávění
pro vás sepsali. Velmi jim za to děkuji, stejně jako lidem, kteří se nestyděli poskytnout své příběhy ostatním.
Věřím, že osudy seniorů, které budeme v krajském
zpravodaji nově zveřejňovat, pro vás budou stejně inspirující a nezapomenutelné, jako pro mě. Jistě je budete z hlavy dostávat jen obtížně. A právě o to jde – nezapomenout na lidi, od kterých se máme co naučit a jež si
zaslouží naši úctu a podporu.
Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Z muzikanta předsedou

P

an František Osička je duší i srdcem velký muzikant – dvacet sedm let působil jako
kapelník dechové hudby Prim, kterou založil v roce 1953. Vášeň pro hudbu jej neopustila ani
ve stáří – v Domově pro seniory Pohoda ve Chválkovicích žije dvacet jedna let, z toho deset let se každý
měsíc podílí na vytváření kulturního programu pro
místní klienty, kde zpívá a moderuje. Jak sám říká:
„Hudba a zpěv je, byla a bude moje parketa. Bez
toho já nemůžu žít.“
Kromě působení v dechové hudbě Prim a později tanečním orchestru Sonor pracoval mimo jiné
také jako ekonom ve státním podniku Chronotechna a vedoucí učňovského střediska v Okresním
stavebním podniku. Vyzkoušel si i roli předsedy
občanských výborů. Právě k posledně jmenovaným
zaměstnáním se pojí vyprávění pana Osičky, když
vzpomíná na své zážitky spojené s prací:
V podniku Chronotechna ve Šternberku jsem
dělal ekonoma cechu. Byly tam dva cechy, cech prvovýroby a cech mechanických dílen a montáží budíků, a já jsem byl ekonomem cechu na té montáži
budíků. Dělal jsem jim plány, kolik mají čeho a kdy
udělat, jaké ty budíky mají být, jestli jednozvonkové, dvouzvonkové, malé, velké a tak dále. Jednou mi
do té Chronotechny zavolal pán z okresu, který dělal
kádrového náměstka ředitele okresního stavebního
podniku.
,,Franto, měl bych pro tebe dobré místo,“ začal a já
se zeptal jaké.
,,Poslouchej, jedná se o vedoucího učňovského
střediska,“ odpověděl mi.
,,Karle, pracovat s mládeží, to by mě i bavilo, ale
mě tam nemůžeš dostat…“
,,A proč ne?“ divil se.
,,No protože já nejsu komunista,“ řekl jsem mu.
Tehdy bylo ve Šternberku 35 občanských výborů,
z toho 32 předsedů občanských výborů byli komu-

nisté, dva lidovci a já
byl jako jediný nestraník. Ale mě si ten
náš občanský výbor
č. 9 nakonec zvolil jako
předsedu! Proti tomu
nikdo nemohl nic namítat. A tak jsem mohl
být vedoucím učňovského střediska.
Můj
předchůdce
byl velký komunista, který neplnil plán
náboru učňů, protože František Osička
on z těch obcí, ze kterých se nabírali učni, vybíral jenom ty, kteří se dobře
učili, ale já jsem tam přišel a řekl, že to je špatný,
že to udělám jinak. Požádal jsem o zapůjčení auta
s řidičem na tři dny, objezdil jsem ty obce a nábor
jsem udělal sám. A jak se plán předtím neplnil, tak
já jsem ho přeplnil. Když ředitel viděl, kolik přišlo
nových přihlášek, zavolal si mě a za odměnu mi dal
1 000 Kč. Já jsem tam totiž vybíral i ty, kteří chodili
do pomocné školy. Proč? Copak tihle kluci neměli
nárok na to, aby v životě něco dělali? A že byli z pomocné školy? No a co?! Oni se u nás vyučili třeba
zedníkem. Oni nezdili, dělali třeba jenom maltu
zedníkům, ale dělali to dobře. Zedníci byli spokojeni, byla dobrá malta a chlapec se vyučil. A ty jeho
rodiče přišli za mnou a děkovali mi, jinak by se ten
jejich chlapec do vyučení nedostal.“
Za svou práci vedoucího učňovského střediska
a předsedy občanských výborů dostal pan Osička
dokonce státní vyznamenání – pamětní medaili Klementa Gottwalda. Jeho 131 učňů osmi stavebních
oborů, které se mu podařilo nabrat, měli totiž velice
dobré výsledky a dokázali mnohdy stavět tak jako
zkušení zedníci.

Zpracováno na základě rozhovoru pana F. Osičky dne 29. 10. 2018, který vedla Alena Vaňousová, studentka Katedry křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod odborným
vedením Lucie Brlkové a Zlatice Dorkové v rámci aktivity (Ne)zapomenuté příběhy Olomouckého kraje projektu
„Podpora aktivního života seniorů v Olomouckém kraji“.
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OKÉNKO STAROSTY
Město Konice

M

ěsto Konice leží
v
Olomouckém
kraji v krásném prostředí Drahanské vrchoviny.
Status města získala Konice v roce 1970. Jméno
se odvozuje od stájí, které sloužily k odpočinku
koní na důležité obchodní
stezce. Tu chránila tvrz
rozkládající se na místě
dnešního zámku a s ní je Michal Obrusník
také spojena první písemná zmínka datovaná k 1. září roku 1200. V roce 1699
zakoupil panství olomoucký klášter Hradisko. Do konického chrámu Narození Panny Marie byla v roce
1721 přenesena z premonstrátského konventního kostela na Hradisku nádherná kazatelna vytvořena v letech
1675–1676 Michaelem Zürnem. Nejvýznamnější památkou ve městě je barokní zámek, který byl postaven
v letech 1703 - 1705 olomouckým stavitelem Lukášem
Glöckelem a prošel v nedávné době zásadní rekonstrukcí.
V současnosti žije v Konici a připojených obcích (Čunín, Křemenec, Ladín, Nová Dědina a Runářov) celkem
2 873 obyvatel. Město disponuje rozvinutou infrastrukturou. Svým občanům i občanům dalších dvaceti obcí
nabízí široký rozsah služeb státní správy i služeb komerčních institucí, srovnatelný s nabídkou pouze třinácti měst v Olomouckém kraji.
Velmi dobře je zabezpečena i lékařská péče. V budově
polikliniky má ordinaci několik praktických i specializovaných lékařů. Ve městě jsou také dvě zubní ordinace.
Na náměstí sídlí další lékaři a dvě lékárny. Na bezpečnost dohlíží státní i městská policie. V Konici působí jak
profesionální hasičská jednotka, která má od roku 2017
nově postavenou zbrojnici včetně přistávací plochy pro
záchranářský vrtulník. Ve městě má svou základnu také
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje.
Vysoký kredit dává městu Konici její školství. Město má zajištěny kvalitní služby od školky až po možnost dosažení středoškolského vzdělání. Kvalitní výuka
v základním školství umožňuje žákům lehký přechod
do systému středních škol. Konické gymnázium se
může chlubit excelentními výsledky a téměř absolutní
úspěšností v přijetí studentů na vysoké školy.
Umístění města v prostředí krásné Drahanské vrchoviny nabízí možnosti relaxace v sepětí s krásnou
přírodou. Svým návštěvníkům nabízí služby několika
restaurací i cukrárny na náměstí. Rozvinutá je síť prodejen potravin i specializovaných obchodů podporovaná
umístěním dvou bankomatů v centru města. V budově
zámku mohou turisté navštívit Muzeum řemesel, které
se může pochlubit i svými zápisy v Guinessově knize
rekordů. Své služby cyklistům
letos město rozšíří i o stacionární nabíječky elektrokol.
Závěrem využiji příležitosti
a jako starosta města si dovolím pochválit výbornou spolupráci s hejtmanstvím Olomouckého kraje.
Michal Obrusník
starosta Konice

JÔRA A BOŽKA

Jôra a Božka ovádijó: Puma
Tê brďo! Zas jednó je o čem mlovit! Slêšelê ste to takê?
V Plzni našlê pumo! Teda, jôž sem slêšel ledaco. Dêť
nekolêk měsicu, možná ê rok v televizê ôkazôjó, jak
v Beskêdech a na Slovenskô řádi tólavé medvěď. Sem
tam ho aji nafotijó, čê nakamerôjó. To vám povim,
to mosi bêt ale odvaha hodná nélepšich novinářu přêbléžêt se k takové hôňaté potvoře! Nevêpadá, že
bê ôměl nejak rychléš chodit, ale pré v běhô trumfne
aji teho jamajskyho rekordmana Bolta. Natož nejaká
puma! Dêť se jenom podivéte, jak taková šelma vêpadá.
Pružny dvómetrovy tělo, kery je zakončeny na štêrech
koncich drápama jak sviňa. Takové predátor dêž se
rozběhne, málokdo mô zdrhne. Jôž před pár letama se
jedna tólala po našech horách a lesich. Pak bêl nejakó
chvilô klid a najednó bác ho! Pré jô našlê na kerym-

sê plzeňskym stadijónô! Tož to si nedovedô představit,
že bêch eště nekdê šil na fotbal. Sednete do hledišťa,
pochlastáváte svy pivko a najednó po vás skoči takové macek! To bêch snaď pôstil klôsty do tenkéch! A tê
potvorê só jôž tak ochočeny, že přêndó až na veřénosť!
Kde to ten svět spěje? Dêž sem tô zprávô v televizê zaslechl (náhodó sem se nedival, jenom sem bêl v obyváko a slêšel sem Borhyjovó, jak o tem mele), cosê sem si
dělal a řikal sem si, že zas má určitě vêkôleny očêska,
jak to ômi jenom ona. A ta Borhyjová řiká, že kvulê
té pumě je nařizená evakuace dvaceti tisicu lêdi! Tož
kurňa, néni to trochô moc? Dêť na ten stadijón se ani
tolik lêdi nevleze. Na co se bôde stěhovat kdesê taková
hromada lêdiček? A vubec, copak taková puma muže
napadnót takovéch lêdi? Jéžišmarja, šak bê stačêlo tech

dvacet kopálistu, dêbê zesliklê jednô bránkô a siťó bê tô
bestijô chêtile. Tož zpozornim, abêch se cosê dozvěděl
vic a obrátim očê na tô bedynkô. Božka sedi na gaučô
a řehtá se jak kobêla. Pré: „Tê seš, Jôro, blbé, dêť oni nenašlê pumô - kočkô, oni vêhráblê leteckó pumô, z drôhé
světové!“ Vite, že sem si aji oddêchl? Ale hneď sem si
ôvědomil, že to je hlóposť. Šak nevêbuchlá puma z válkê jôž dávno mohla zabit vic lêdi, než jedna přerustlá
kočka. Dêť se po ni šmatlalo štêrêasedmdesát let! Tož
proto ta evakuace. Řikám si, že nejaká šelma, kerá se
zatólá, je sice hrozba, ale dêž si ôvědomite, že zviře se
spiš před člověkem sková, než bê ho napadlo, náhle zjistite, že větši hrozba je pro nás člověk sám. Ten člověk,
keré vêrobil tô hroznó zbraň a ten, keré jô zhodil z letadla dule. A je mně z teho všelêjak. Aji vám?
Jôra

spolky, příspěvkové organizace
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Češi a Poláci bojují
proti on-line zločinu

D

ne 16. 10. 2018 byl
Mo n i t o r ov a c í m
výborem schválen
projekt „Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji
proti kyberkriminalitě“ CZ
.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0
001654, spolufinancovaný
Evropskou Unií, z Evropského fondu pro regionální
rozvoj v rámci operačního
programu Interreg V-A
Česká republika – Polsko.
Rozpočet projektu je
ve výši 3 064 440,62 eur,
z toho dotace Evropské
unie činí 2 604 774,52 eur.
Pro Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
je vyčleněno 192 432 eur,
z toho dotace Evropské
unie představuje 163 567
eur.
Cílem je společná
komunikační síť
Projekt pod zkráceným názvem „STOP Cybercrime”
bude realizován v období
let 2019-2021. Partnery
projektu jsou Krajská ředitelství policie Královéhradeckého kraje – lead
partner,
Olomouckého
kraje, Pardubického kraje,
Moravskoslezského kraje,
Libereckého kraje, Univerzita Palackého v Olomouci,
za polskou policii Krajské
ředitelství policie v Katowicích, v Opoli a ve Wroclawi.
Projekt má za cíl vytvořit společnou komunikační

síť v podporovaném území, prohloubit spolupráci
s veřejností prostřednictvím preventivních aktivit
a on-line poradny a zvýšit
kvalifikaci policejních odborníků.
Společná
komunikační síť propojí univerzitu a všechny regionální
i lokální policejní útvary
zabývající se kyberkrimalitou. Využívání komunikační sítě nastaví systémovou spolupráci a umožní
rychlé předávání dat a informací přes hranice. Projekt partnerům zároveň
umožní výměnu jedinečných znalostí, zkušeností
a know-how. Policie má
know-how v oblasti potírání a odhalování kyberkriminality a univerzita
(Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PRVoK - E-Bezpečí)
v dlouhodobém sledování
a řešení kybernetických
hrozeb a rizikového chování uživatelů internetu.
V rámci preventivních aktivit na školách nejen v celém pohraničí a rozšíření
on-line poradny a dalších
outdoorových aktivit dojde
k úzké spolupráci s veřejností, která umožní zjistit
a řešit problémy obyvatel
pohraničí související s kyberkriminalitou.
(red)

Nenašli jste
ve své schránce
měsíčník
Krajánek?
Nebo nepřišel vašim
sousedům a přátelům?
Napište nám a my sjednáme nápravu:
distribuce.krajanek@regvyd.cz
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Olomouc uvidí finále Babičky roku
Oslavit důstojně ale
netradičně svátek seniorů byla pro Krajskou
radu seniorů v roce
2016 výzva. Tak vznikl
za podpory kraje ojedinělý projekt Babička
roku. Je ukázkou lidských hodnot a pravé
vnitřní krásy člověka
v seniorském věku,
který se pomalu stává
novodobou tradicí.

L

etošní čtvrtý ročník
talentové
soutěže
seniorské krásy proběhne 19. září na olomouckém výstavišti Flora v pavilonu A od 13 hodin. Do 25.
srpna 2019 je možné přihlásit sebe nebo favoritky
do soutěže Babička roku.
Podmínkou je věk od 55 let
a trvalý pobyt v Olomouckém kraji. Dvanáct finalistek bude soutěžit ve třech
soutěžních úkolech. První
se jmenuje Představ sebe
a svůj kraj, půjde o řízený rozhovor s moderátorem Vladimírem Hronem.
Druhá disciplína je Ukaž,
co umíš – lze zpívat, recitovat, představit vlastní tvorbu, malovat, předvést ruční

Hlásit se do soutěže je možné do 25. srpna.

tance, tanec a podobně.
Jako třetí bude promenáda
ve společenském oblečení
dle vlastního výběru. Vítězka krajského kola postoupí do celorepublikového finále.
„Nejslavnostnějším aktem této krásné soutěže
bude opět ocenění Nejstarší
babička, do této kategorie
můžete přihlásit babičky ze
svého okolí, které nebudou
soutěžit, pouze představí
svůj životní příběh a titul
získá věkově nejstarší nominace,“ sdělila předsedkyně Krajské rady seniorů
Milena Hesová.

Přítomní diváci, kteří
přijdou oslavit Den seniorů, vyberou připravenou
anketou Babičku sympatie.
Přihlášky si lze stáhnout
na stránkách www.rscr.cz
v záložce Olomoucký kraj.
Vyplněné formuláře je potřeba odeslat na adresu:
Krajská rada seniorů, Jeremenkova 1191/40a, 779 00
Olomouc nebo elektronicky
na e-mail milenahesova@
seznam.cz. Obálka musí být
označena heslem Babička
Olomouckého kraje.
V doprovodném programu soutěže vystoupí amatérské seniorské soubory

Foto z minulého ročníku: Ol. kraj

z regionu, připravený je
pestrý program, vstupné
a občerstvení je zdarma.
Zazpívat přijede Pavel Novák a zájemci se mohou těšit
i na tradiční seniorkavárnu.
„Vítězky krajských kol
z celé republiky se potkají
18. listopadu na historicky
prvním celorepublikovém
finále, které uspořádáme pod záštitou hejtmana
Ladislava Oklešťka u nás
v Olomouci opět na výstavišti Flora. Hlavním mediálním partnerem bude
i zde TV Šlágr, vystoupí celá
Šlágr parta,“ dodala Milena
Hesová.
(red)

Zasloužilí hasiči se setkali ve vyškovské akademii

Z

asloužilí
hasiči
okresu
Prostějov
měli ve čtvrtek
20. června sváteční den.
Vedoucí aktivu ZH Okresního sdružení Jaroslav
Ševčík spolu se starostou
OSH Janem Brabcem pro
ně připravili a uskutečnili
setkání v areálu Velitelství
výcviku - Vojenské akademie ve Vyškově - Dědicích.
„Ve čtvrtek ráno v 9.45
hodin se 24 zasloužilých
hasičů, z toho jedna hasička, shromáždilo před vjezdem do kasáren, kde nás
uvítal nadrotmistr Michal
Horský a vybavil všechny
formality vstupu do kasáren a pak nás doprovodil do budovy Velitelství,
kde proběhla prezentace
útvaru. Učitel historie pan

Čtyřiadvacet členů Zasloužilých hasičů z Prostějovska se mohlo seznámit s výbavou české armády. Foto: ZH OS

Pliešovský nás seznámil
s celou historií působení
vojáků ve Vyškově. Jeho
výklad doplňoval rozsáhlou výstavu dobových dokumentů, stejnokrojů a bojové techniky. Po prohlídce
si nás převzal major Pavel
Minařík, který se nám věnoval po celou dobu naší
návštěvy. Prohlédli jsme si
prostředky vzdušných sil

a těžké techniky. A bylo se
na co dívat!“ sdělil Jaroslav
Ševčík.
Prohlídka s výkladem
„Měli jsme si možnost také
zblízka sáhnout na bojovou techniku, kterou má
naše armáda k dispozici,
doplněnou vždy odborným výkladem vojenskými
obsluhami. Po obědě jsme
si ještě prohlédli prostory

a prostředky hasičské vojenské jednotky. Spokojeni
a příjemně unaveni jsme se
vrátili do stylově zařízeného salonku restaurace, kde
jsme pokračovali v programu setkání. Po 16. hodině
jsme opustili kasárna a plni
nevšedních zážitků jsme se
rozjeli zpět do svých domovů,“ dodal vedoucí aktivu ZH Ševčík.
(red)

Olomoucký kraj oslaví první Týden (pro) pěstounství
Týden a Den (pro) pěstounství v Olomouckém kraji se již nezadržitelně blíží, a stejně
jako v loňském roce se
mohou návštěvníci těšit na bohatý program.

L

etos poprvé pořádá
Olomoucký
kraj ve spolupráci
s orgány sociálně-právní
ochrany dětí a neziskovými organizacemi Týden
(pro) pěstounství, kte-

rým chce navázat na loňský úspěšný první ročník
Dne (pro) pěstounství. Od
9. do 15. září budou mít
lidé možnost navštívit
na různých místech v kraji
akce konané na podporu
pěstounství. Zamířit mohou i na besedy, promítání
filmů, výstavu, přednášky,
dílničky pro děti. Na místě
budou odborníci pracující
v oblasti náhradní rodinné péče, od kterých bude
možné se dozvědět více in-

formací o pěstounské péči
i promluvit si s rodinami,
které již o děti formou pěstounské péče pečují. „Celý

týden vyvrcholí již druhým ročníkem Dne (pro)
pěstounství, který se bude
znovu konat v příjemném

prostředí olomoucké Pevnosti poznání. Stejně jako
v loňském roce i letos se
mohou návštěvníci těšit
na zvýhodněné vstupné
do expozic Pevnosti, na rodinnou hru se slosováním
o ceny, fotokoutek, soutěžní aktivity pro děti či
na vystoupení youtubera
Luke Fryho,“ sdělil vedoucí oddělení sociálně-právní
ochrany Pavel Podivínský.
Druhý ročník Dne (pro)
pěstounství
proběhne

od 13 do 18 hodin v areálu Korunní pevnůstky
v Olomouci. Akce se koná
za jakéhokoli počasí.
V případě nepříznivých
podmínek bude program
probíhat ve vnitřních prostorách Pevnosti poznání.
V areálu lze zakoupit občerstvení. Parkování je
možné v přilehlé ulici
či v prostorách blízkého
nákupního centra Šantovka nebo v prostoru
u tržnice.
(red)
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Vážené dámy a pánové, oslavenci,
vím přesně, co si možná někteří z vás říkají – nemám
chuť něco slavit, v závěru léta je práce nad hlavu,
času je málo a vůbec, Dny Olomouckého kraje se mě
netýkají.
Částečně máte pravdu. V září je skutečně spousta
starostí s přípravou dětí na školu, někde lidé naposledy sečou otavu a připravují zahrádky na zimu, jinde
sejí polníček a ostatní plánují dovolenou v zahraničí,
protože po sezóně je na plážích méně turistů a i ceny
jsou příjemnější. Je nutné dořešit resty, které se nahromadily přes letní prázdniny a bez pracovních víkendů to nepůjde.
Jenže každá mince má dvě strany. Ještě se nestalo, že by nějaká práce utekla, na rozdíl od Dnů Olomouckého kraje, které potrvají jen dva dny a další
budou až napřesrok. Připravili jsem pro vás nabitý
program plný zábavy i užitečných informací.
Ten hlavní důvod, jenž by vás měl k návštěvě krajských dnů přimět, je ale jinde. Možná blíž, než si myslíte. Nehledejte ho před vámi, ani za vámi, ale přímo
ve vás. Dny Olomouckého kraje jsou totiž oslavou
všech jeho obyvatel. A protože oslavenec na žádné
párty chybět nemůže, už se na vás moc těším.
Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

I Olomoucký
kraj bude mít
své dny

B

udou dva a přinesou zábavu všem
bez rozdílu věku.
Dny Olomouckého kraje,
které proběhnou v pátek
6. a v sobotu 7. září, nabídnou koncerty, program
pro děti a otevřou dveře
do budovy hejtmanství.
„Věřím, že si hejtmanství přijde prohlédnout co
nejvíce lidí. Rád bych, aby
viděli, že úřad je tu především pro ně. Dveře dokořán nemá otevřené jen
symbolicky v rámci oslav,
ale během celého roku,“
uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Přízemí budovy
RCO obsadí děti
Pátek 6. září bude od
18 hodin patřit Rockové
párty. V prostoru před vlakovým nádražím vystoupí
písničkář Voxel a kapely
Eddie Stoilow a Buty. Sobotní dopolední program
počítá s akcemi pro děti,

jimž bude vyhrazeno přízemí Regionálního centra
Olomouc. Těšit se mohou
na Klauny z Balónkova
nebo populární pořad Pejskování. Rodiče malých
návštěvníků si mezitím
mohou prohlédnout sídlo
Olomouckého kraje.
„Program jsme plánovali tak, aby si u nás zábavu
našli opravdu všichni. Den
otevřených dveří zavede
zájemce například do hejtmanovy pracovny, kongresového sálu nebo zasedací
místnosti, v níž se pravidelně schází krajští radní,“
uvedl kancléř Luděk Niče.
Dny Olomouckého kraje
vyvrcholí v sobotu 7. září
Open air slavnostním koncertem Queen Symphonic
před sídlem hejtmanství. Začátek je plánován
na 19.45 hodin.
Podrobnosti k akci budou postupně zveřejňovány na webových stránkách
www.dnykraje.cz.
(red)

Loni pořádalo hejtmanství mezi olomouckým nádražím a sídlem
kraje oslavy stého výročí státnosti. Letos na stejném místě připravuje na 6. a 7. září Dny Olomouckého kraje 2019.
Foto: Ol. kraj

Školáci zachytili, jak krásně je v Olomouckém
kraji. Nejlepší díla hejtmanství vystaví

Š

estnáct
nejlepších
prací žáků základních
uměleckých
škol z celého regionu bude
od začátku prázdnin k vidění v prostorách sídla
krajského úřadu. Výtvarnou soutěž hejtmanství
uspořádalo v rámci Dnů
Olomouckého kraje, které
proběhnou 6. a 7. září.
„Překvapilo mě, jak rozmanité jsou podle začínajících umělců krásy našeho regionu. Našli je tam,
kde by mnozí z nás možná
ani nehledali. Vybrat ty
nejlepší bylo velmi těžké,“
uvedl hejtman Ladislav
Okleštěk.
Speciální cenu hejtmana
získá za svůj obraz s názvem Závody Anna Klára
Šolle ze základní umělecké školy Miloslava Stibora
v Olomouci.

Závody od Anny Kláry Šolle ze základní umělecké školy Miloslava Stibora v Olomouci. Kresba bude
součástí výstavy v budově hejtmanství při krajských slavnostech.
Repro: Ol. kraj

„Obraz mě zaujal povedenou figurální kresbou
i zajímavou technikou.
Motiv znázorňuje důležitost spolupráce a týmového ducha, což je důležité
nejen ve sportu, ale v každé lidské činnosti,“ řekl
hejtman Okleštěk.
Do soutěže se zapojili žáci
šesti základních uměleckých

škol z Olomouce, Prostějova, Hranic, Zábřehu, Konice a Zlatých Hor. Celkem
na kraj poslali 137 prací.
„Školáci soutěžili ve čtyřech věkových kategoriích.
Pokud jde o zvolenou techniku, nechali jsme jim naprosto volnou ruku s tím, že
musí jít o plošné práce. Také
to, jak pojmou dané téma,

bylo jen na nich,“ vysvětlila
Eva Řepická z krajského odboru školství a mládeže.
Nejlepší díla si lidé budou
moci prohlédnout v prostorách před Kongresovým
sálem budovy hejtmanství,
a to včetně prvního zářijového víkendu, na který
jsou naplánovány Dny Olomouckého kraje.
(red)
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TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA: učňovských stipendií. DÁREK ZÍSKÁVAJÍ VYLOSOVANÍ
VÝHERCI: Květa Dvořáková/Jevíčko, Zdeněk Zapletal/Olomouc, Jarmila Slepánková/Grygov

KŘÍŽOVKA O CENY
Olomoucký kraj nabízí spoustu turisticky atraktivních míst. Mezi ta s největší návštěvností patří (tajenka). První návštěvníky přivítala už
v roce 1956. Řešení křížovky posílejte do 5. září na e-mailovou adresu krizovky@olkraj.cz.

Vlk Hudsonův ze Svatého Kopečka.
Zdroj: Iveta Gronská

SUDOKU

KOMIKS

LEHKÉ

STŘEDNÍ

TĚŽKÉ
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Kraj pečlivě sleduje trendy v cestovním ruchu
Olomoucký kraj se letos speciálně zaměřil
na podporu cykloturistiky. Ostatně zájem o Cyklostezku Bečva nebo Rychlebské stezky popularitu ježdění na kole jen dokládá. Hejtmanství
zároveň podporuje kempy nebo aktuálně oblíbené cestování za gastronomií. Více v rozhovoru
přibližuje nabídku regionu krajský zastupitel pro
oblast cestovního ruchu Vladimír Lichnovský.

Jaké novinky v cestovním ruchu mohou letos
turisté vyzkoušet v Olomouckém kraji?
Oba turistické regiony našeho kraje – Jeseníky i Střední
Morava nabízejí pro letošní
sezonu celou řadu novinek.
Pro všechny, kteří milují
horský terén a přitom nejsou zcela zdatnými sportovci, je v Hynčicích pod
Sušinou k dispozici takzvaný bike box, který slouží
jako zázemí pro půjčovnu
elektrokol a jejich případný
servis. Díky krajské dotaci
jsou dva bike boxy umístěny nově také v Jeseníku
v parku u vily Regenhart
a v areálu Schrothových léčebných lázní.

Co dalšího lze navštívit?
Zajímavý zážitek nabídne
obnovení tradice formanských vozů na Hané, kde
se budou moci turisté netradiční formou seznámit
s okolím Olomouce. Vozy
slouží nejen jako turistická
atrakce, ale zejména jako
edukační prostředek pro
rodiny s dětmi nebo školní
výlety. K dispozici je navíc multimediální technika
s audio a video materiály
nebo kufr plný společenských a strategických her.
Další zajímavou novinku
naleznou zájemci v lihovaru
v Těšeticích, kde jeho majitelé toužili navázat na historii výroby zdejší pálenky,
která sahá až do 16. sto-

letí. Formou komentovaných prohlídek zpřístupnili
prostory lihovaru veřejnosti
a nabízejí například i degustaci vlastních produktů,
které se zde vyrábí ve zcela
původním zařízení.

Je znát, že by v cestovním
ruchu v regionu posilovalo nějaké téma?
Olomoucký kraj se prezentuje jako nejrozmanitější
a vnitřně nejčlenitější kraj
v České republice, který má
v rámci jediného regionu
co nabídnout rodinnému
i kongresovému turistovi
v oblasti sportu, odpočinku, lázeňství, jedinečné gastronomie, služeb, přírody,
kultury i zábavy. Je to místo, kde se prolínají hranice
mezi moderním dynamickým městem Olomoucí,
tradicemi protkanou Střední Moravou a neposkvrněnou divokou přírodou
Jeseníků. Trend, který letos
zvlášť podporujeme, je cykloturistika včetně infrastruktury pro elektrokola.
Mezi hlavní produkty v oblasti cykloturistiky patří
samozřejmě Cyklostezka
Bečva a Rychlebské stezky.
Dalším důležitým segmentem zvláště pro náš kraj je
oblast lázeňství. Pro zahraniční návštěvníky pak
ve spolupráci s agenturou
CzechTourism propagujeme město Olomouc jako
bránu do našeho regionu.
V poslední době je velmi

trendy také gastronomie
nebo poptávka po kvalitních kempech, o čemž
svědčí fakt, že ve srovnání s rokem 2012 se téměř
zdvojnásobil počet hostů,
kteří se v kempech ubytovali. Snažíme se proto úroveň
kempů v kraji rozvíjet pomocí dotačního titulu zaměřeného na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.

Kde se lidé dozvědí, co
všechno je možné v regionu navštívit?
Kompletní a nejucelenější nabídku novinek, akcí,
informací o turistických
cílech a trasách naleznou
návštěvníci na turistickém
informačním portálu Olomouckého kraje www.ok-tourism.cz, který je přehledně členěn na turistické
oblasti Jeseníky a Střední
Morava. Obsahovou aktuálnost portálu zajišťují
sdružení cestovního ruchu
z obou regionů ve spolupráci s turistickými informačními centry. Spoustu
praktických informací pak
turisté určitě získají také
přímo u pracovníků turistických
informačních
center. Činnost infocenter
kraj dlouhodobě podporuje prostřednictvím dotačního titulu, a to zejména
prodloužení jejich otvírací
doby v letní turistické sezoně.

Jaké výhody mohou návštěvníci kraje využít, nabízí kraj například ucelený
systém výhod a slev?
Olomoucký kraj ve spolupráci se statutárním městem Olomouc již od roku
2004 podporuje projekt slevové turistické karty Olomouc region Card, která

je v jistém smyslu v rámci
České republiky unikátní.
Zřejmě žádná regionální
karta totiž návštěvníkům
nenabízí možnost navštívit
zdarma přes sto nejzajímavějších míst, ať už jsou
to hrady, zámky, muzea,
zoo a čerpat atraktivní slevy na více než devadesáti
místech na Střední Moravě
i v Jeseníkách. O tom, že
o Olomouc region Card je
mezi turisty zájem, svědčí
fakt, že se každoročně prodává v řádech tisíců kusů.

Kolik lidí do regionu přibližně za rok zavítá a jste
s čísly spokojen?
V loňském roce do Olomouckého kraje zavítalo
přes 700 tisíc návštěvníků,
kteří zde strávili 2 161 009
nocí, což jsou nejvyšší čísla za posledních sedm let.
Určitě pozitivní je také průměrný počet přenocování
návštěvníků neboli délka
jejich pobytu, kde zaujímá
Olomoucký kraj v celorepublikovém žebříčku třetí místo za Karlovarskem
a Zlínským krajem.

Čím si to vysvětlujete?
Významný podíl na tomto
údaji mají lázeňská zařízení na území Olomouckého
kraje. Na návštěvnosti Olomouckého kraje se podílí
množství subjektů a to jak
z oblasti veřejné a podnikatelské sféry, tak i sdružení,
spolky, místní akční skupiny a podobně a všem těmto subjektům a lidem, kteří
v nich pracují, patří velké
díky, protože bez jejich každodenního úsilí by uvedená
čísla návštěvnosti nedosahovala takových hodnot.
Z pozice kraje ve spolupráci
se sdruženími cestovního

DOPISY ČTENÁŘŮ
Odpadní vody
Dobrý den,
bydlím na okraji Olomouce v Hraniční ulici,
kde se ani za čtvrt století nepodařilo vyřídit
kanalizaci. Naštěstí mám funkční studnu
a vodou šetřím, jak se dá, ale chybějící kanalizace mě hodně omezuje. Navíc prý musím mít doklad o vyvážce odpadu žumpy.
V době, kdy se má šetřit s vodou, kterou používám 28 let na zahradu, mám mít „papír“?
Budu moc ráda, když mi podáte informace.
Třeba mě potěšíte.
Zdenka Švecová
Vážená paní Švecová,
reaguji na Váš dotaz týkající se povinností souvisejícími se zneškodňováním odpadních vod v bezodtokové jímce.
V současné době platí pro producenty odpadních vod, kteří akumulují odpadní vodu v bezodtokové jímce, povinnost dle ust. § 38 odst. 8 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) zajišťovat jejich zneškodňování
tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo
podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu
nebo České inspekce životního prostředí prokázat
jejich zneškodňování v souladu s vodním zákonem.

Dne 1. 1. 2021 nabývá účinnosti novelizace ust. § 38
odst. 8 vodního zákona, která říká, že kdo akumuluje
odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České
inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel
čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle
živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je
povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno
jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených
odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod,
na které budou odpadní vody zneškodněny.
V případě dalších dotazů k tomuto tématu se
můžete obracet na Janu Němečkovou z odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního
hospodářství, kontaktní údaje: e-mailová adresa
j.nemeckova@olkraj.cz, telefon 585 508 405.
S pozdravem
Milan Klimeš
náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Vladimír Lichnovský
uvolněný člen Zastupitelstva Olomouckého kraje pro
oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu
Narodil se v roce 1985 v Přerově. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci,
obor Právo. Titul JUDr. získal na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. V současné době studuje doktorské studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se specializací na trestní právo. Od roku 2009 téměř osm let působil jako
asistent soudce na Vrchním soudě v Olomouci.
Od roku 2017 byl tajemníkem hejtmana a tiskovým mluvčím kraje a ve stejném roce se stal i členem Zastupitelstva Olomouckého kraje.

ruchu Jeseníky a Střední
Morava realizujeme široké
spektrum marketingových
aktivit, ale nezapomínáme ani na zpětnou vazbu
od návštěvníků.

Máte spočítáno, jaký je
finanční přínos cestovního
ruchu pro region?
V období od prosince
2017 do září 2018 jsme
realizovali
marketingový průzkum spokojenosti
se službami v cestovním
ruchu formou standardizovaného dotazníkového
šetření, do kterého bylo
zapojeno více než 1 500
respondentů. Z průzkumu
vyplynulo, že typický návštěvník Střední Moravy
přijíždí na jeden den, v Je-

i Víte, že...
...Olomoucký kraj nabízí několik variant slevových karet?
• Olomouc region Card opravňuje držitele navštívit na Střední
Moravě a v Jeseníkách zdarma
přes 100 nejzajímavějších míst
a umožňuje čerpat slevy na více
než 90 místech
• Rodinné pasy pro dospělé osoby
jsou zdarma a nabízejí zapojení
do pestrého systému poskytování
slev a dalších výhod rodinám
s dětmi do osmnácti let věku
• Senior Pasy jsou určené pro lidi
od 55 let věku a nabízejí slevy
ve výši 5 až 50 procent primárně
zaměřené na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea,
galerie, ale i spotřební nákupy

Více na:
www.olomoucregioncard.cz
www.rodinajeok.cz

seníkách návštěvníci nejčastěji stráví tři až sedm
dní. Právě sem také lidé
jezdí na pobyty delší než
týden - většinou za lázeňstvím a rekreací. Na Střední Moravě se jedná
o krátkodobou rekreaci,
doplněnou o služební cesty. Více utrácejí návštěvníci Jeseníků, hlavně pokud
sem vyrazí v zimě na lyže.
Denní útrata je velmi různorodá, v hlavních sezonách (v zimě a v létě)
zhruba pětina návštěvníků
denně utratí okolo 500 korun, zhruba desetina ale
oproti tomu neváhá za den
utratit i 4 tisíce korun
a více. Obecně se dá říci,
že větší obnos peněz utratí
návštěvníci z ciziny. (red)
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HANÁCKÉ NOVINY
noviny vašeho regionu

www.hanackenoviny.cz
Podporujeme potraviny z domácí produkce

HANÁCKÉ NOVINY

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

kultura a volný čas
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Léto ve Šternberku: hudební festival i divadlo

J

edinečnou atmosféru
areálu šternberského
hradu využívá projekt
Šternberské kulturní léto
pod hvězdami od roku
2013. I letos mohou diváci
pod širým nebem obklopeni historií a jedinečnou
akustikou prožít letní večery plné muziky i zábavy.
Co nás ještě čeká do konce
prázdnin?
Šternberský kopec
27. července 2019, areál
Státního hradu Šternberk
Šestnácté pokračování festivalu opět nabídne špičku
české a slovenské hudební
scény. Ale pozor! Letošní
ročník přivede do Šternberka i legendární britskou rockovou kapelu!
Program
Šternberského
kopce odstartuje tradičně
v 15 hodin a opět s velkým
hostem hned v úvodu - severomoravskou
formací
Buty. Na pódiu je bude
střídat talentovaná mladá

zpěvačka a vítězka soutěže
Česko-Slovenská Superstar
Sabina Křováková. Slovenskou punkrockovou tvorbu letos reprezentuje bratislavská skupina Iné Kafe
a pódium jim bude patřit
od 17.30 hodin. Po několika letech na Šternberském
kopci opět přivítáme kapelu Eddie Stoilow a naopak
poprvé bude ve Šternberku
koncertovat populární popová skupina Slza. Generaci dříve narozených jistě
potěší účast kapel Limetal
a Reflexy. Hlavní hvězdou programu bude britská rocková legenda The
Sweet.
Cavewoman
15. srpna 2019, areál
Státního hradu Šternberk
Mysleli jste si, že vás už nic
nedokáže rozesmát? Přijďte
se podívat na volné pokračování kultovní one man
show Caveman a seznámit
se s hrdinkou nového před-
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PŘEHLED AKCÍ
KRAJSKÝCH MUZEÍ
Muzeum Komenského v Přerově

Šternberský kopec bavil návštěvníky i loni a nejinak tomu bude při letošním šestnáctém ročníku.
Foto: arks-plus.cz

stavení o jeskynní ženě
Cavewoman. Pobaví vás
trochu jiný pohled na lásku a partnerské vztahy,
na to, co dělá muže mužem
a ženu ženou, v komedii,
která se s vtipným nadhledem zamýšlí nad věčným
soubojem obou pohlaví.
„Obhajoba
jeskynní
ženy“ Emmy Peirsonové
je humorným pohledem
na muže a ženy snažící se
žít vedle sebe na stejné pla-

netě. Diváci jsou pozváni
do její „jeskyně“, kde s nimi
v odlehčeném duchu sdílí
své starosti, pochybnosti
a pocity úzkosti pramenící z obavy, zda si vybrala
toho pravého. Zároveň se
vtipně zamýšlí nad spoustou dalších témat, například proč mají ženy hrůzu
z tloušťky nebo co způsobuje jejich nepředvídatelné a často prudké změny
v chování.
(red)

Na Keltské noci zahrají Radim Zenkl i Cisal Pipers

Horní náměstí 7, Přerov
Otevírací doba: úterý–pátek 8–17 hod.,
sobota–neděle 9–12 a 13–17 hod.
Kontakt: 581 250 531, www.prerovmuzeum.cz
• Přerov včera a dnes - výstava fotografií představí různá zákoutí města Přerova a bude sledovat jejich proměnu v uplynulém století.
• Přec mé srdce láskou hoří - láska v mnoha podobách,
respektive její umělecké ztvárnění. Bonusem je soubor
zamilovaných pohlednic z první třetiny 20. století.
• Šejdíři a šizuňkové - výstava přibližuje střípky z historie falšování potravin.

Ornitologická stanice
Bezručova 10, Přerov
• Dravci, sokoli a sovy – sezónní výstava o dravých ptácích.
• Evropská noc pro netopýry 31. 8. - vše o netopýrech
a jejich životě, ukázky odchytu, setkání s živými netopýry. Zahájení v 19. 30 hod. v zahradě ORNIS.

Hrad Helfštýn
• 1. - 4. 8. Vivat Flauto – soubor zobcových fléten, historická hudba na hradě.
• 17. 8. Slavnostní zahájení XXXI. Kovářského fóra
• 18. – 23. 8. Kovářské fórum
• 23. – 25. 8. XXXVIII. Mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston
• Héfaistovy vavříny – výstava děl uplynulých ročníků
mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hefaiston.
Muzeum Komenského připravilo na Dny evropského
dědictví 8. září speciální program! Do muzea, ornitologickou stanici i na Helfštýn bude vstup zdarma.

Vlastivědné muzeum Jesenicka
Hudební festival Keltská noc letos čeká
osmnáctý ročník. Premiéru si na „plnoleté“
akci odehraje světoznámá folková hudebnice Sharon Shannon
z Irska i mandolinista
Radim Zenkl se svým
uskupením Europick,
Italové Cisal Pipers
a polští Carrantuohill.

U

ž
o
víkendu
19. a 20. července se plumlovský
kemp Žralok stane přehlídkou umělců z osmi států.
Nebudou chybět například
čeští folk metalisté Wolfarian, dvojnásobný držitel
ceny Anděl Tomáš Kočko
nebo punkrockoví Selfish
Murphy z Transylvánie.

hudebních
žánrů
a v její tvorbě se tak
s tradiční irskou
muzikou mísí i hip
hop, country nebo
klasická hudba.
Poprvé v České republice zahraje polská skupina Carrantuohill. Vznikla už
v roce 1987 a od té
doby stihla vydat
14 desek a s nahrávSharon Shannon.
Zdroj: Keltská noc kou Session, Natural
Irish & Jazz z roku
2005 získat platinoIrská písničkářka Sha- vé album.
Prvně se na Keltskou noc
ron Shannon společně
s americkým hudebníkem podívá i multiinstrumentaStevenem Earlem mimo lista Radim Zenkl s doprojiné stvořila i slavnou pí- vodnou skupinou Europick.
seň Galway Girl, kterou Společně hrají nejen irský
dnes hrají kapely po celém folk, ale i bluegrass nebo
světě. Nebojí se ani jiných jazz. Zenkl se sice narodil

v tehdejším Československu, velkou část života ale
prožil v USA. Tam utekl
v roce 1989. Nedlouho poté
se ale do své domoviny vrátil, aby zahrál pro nového
prezidenta Václava Havla.
Dnes Česko navštěvuje pravidelně. Patří mezi současné
průkopníky hry na mandolínu. Vytváří i nové techniky
a navrhuje vlastní mandolínové nástroje.
Poslední novinkou letošní Keltské noci jsou Italové
Cisal Pipers, kteří se ve své
tvorbě inspirují i historickou hudbou z různých
částí Evropy. K tomu používají nejen nejrůznější
perkuse, bubny a flétny, ale
také skotské dudy, klávesy
a australský nástroj didgeridoo.
(red)

Navštivte během prázdninových výletů malá regionální muzea, o jejichž existenci
jste doposud možná neměli ani tušení. Jejich přehled najdete na www.museum.cz

Muzeum získalo Cenu České národopisné společnosti

V

lastivědné
muzeum v Olomouci
získalo významné
ocenění a to první místo
v anketě České národopisné společnosti. Získalo ho za výstavu Jízda
králů na Hané, která byla
vyhodnocena jako nejvýznamnější počin v oboru za uplynulý rok. Cenu
převzali koncem června
na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici
ředitel muzea Břetislav
Holásek a autor výstavy
Josef Urban, jenž působí
jako vedoucí regionálního
centra pro tradiční lido-

vou kulturu při Vlastivědném muzeu v Olomouci.
„Výstava, kterou jsme
pořádali od května do srpna loňského roku, seznamovala návštěvníky nejen
s historií tohoto obyčeje,
ale i se současnou podobou jednotlivých jízd králů v obcích a městech, kde
se dodnes konají. Za to, že
se nám daří tradiční lidové
zvyky dokumentovat a popularizovat, patří velký dík
Olomouckému kraji, který
nás v tomto úsilí podporuje,“ řekl ředitel Holásek.
Výstava je nyní k vidění
do 30. srpna ve Vzděláva-

Zámecké náměstí 1, Jeseník
Kontakt: 725 073 539, www.museum.jesenik.net
• Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století - poprvé byly zpracovány dokumenty uložené ve vratislavských archivech, informace o procesech s údajnými
čarodějnicemi jsou uvedeny do souvislostí.
• Lesy hrou – výstava zábavnou formou představí malým i velkým lesní společenství.
• Fauna a flóra Jesenicka – různorodí zástupci živočišné říše v jejich přirozeném prostředí, vybrané významné fenomény jesenické přírody.
• Josef Čapek – napůl vesele napůl vážně – výstava
představující život a dílo J. Čapka.
• Zaniklá osada Hamberk (Kohout) – procházka s archeologem do míst, kde byla ve 13. století dnes již zaniklá osada založena.

Vlastivědné muzeum v Olomouci
nám. Republiky 5, Olomouc
Otevírací doba: úterý – neděle 10–17 hod
Kontakt: 585 515 111, www.vmo.cz
• Pozdravy ze starých časů – výstava olomouckých pohlednic z přelomu 19. a 20. století
• Sigma – 150 let tradice výroby čerpadel – výstava
představuje dějiny firmy od skromných počátků až
po dnešní velkou moderní společnost.
• Víc než orloj – výstava díla Karla Svolinského, umělce
spjatého s Olomoucí, ukazuje dílo výtvarníka známého převážně jako tvůrce orloje na místní radnici.

Muzeum a galerie v Prostějově
nám. T. G. Masaryka 2, Prostějov
Otevírací doba: úterý – neděle 9.30–12 a 13–17 hod.
Kontakt: 582 330 991, www.muzeumpv.cz
• Fotbal to je hra – rozsáhlá a netradiční výstava
k 115. výročí založení fotbalového klubu SK Prostějov.
• Barevný svět přírody – budova Špalíčku, Uprkova
18 - výstava nejen o Klubu přírodovědeckém založeném v Prostějově před 120 lety.

Vlastivědné muzeum v Šumperku
Muzeum Šumperk

Ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav Holásek (první zprava) a autor výstavy Josef Urban (druhý zprava) přebírají ocenění na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici.
Foto: VMO

cím a informačním centru
Kojetín.
Cenu České národopisné společnosti získalo

muzeum už podruhé, poprvé to bylo v roce 2014
za expozici Od kolébky
do hrobu.
(red)

Hlavní třída 22, Šumperk
Otevírací doba: úterý – neděle 9 – 17 hod.
Kontakt: 583 214 909, www.muzeum-sumperk.cz
• Velká prázdninová herna – Na letní měsíce připravilo
Muzejíčko další oblíbenou hernu. Děti i dospělí si mohou vyzkoušet svoji šikovnost i důvtip na zbrusu nových, ale i těch časem ověřených aktivitách. Velká letní
herna je kombinací stolních her, skládaček a hlavolamů.
• Nakrájíme, zamícháme, rozšleháme… aneb Pomocníci v kuchyni – Jak vypadaly první hrnce? Změnila
se nějak vařečka? Víte, kdy vznikl otvírák na konzervy? Odpovědi najdete na výstavě.
• Starý Šumperk – Výstava představuje základní fotografie historického vzhledu Šumperka, které jsou
ve sbírkovém fondu šumperského muzea.
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Olympiáda na vlastní kůži. Školáci
z regionu ji zažili v Libereckém kraji

Z

apálení olympijského ohně, slavnostní
ceremoniály, soužití v olympijské vesnici
nebo složení olympijské
přísahy – to vše si v týdnu
od 23. do 28. června užili mladí sportovci z Olomouckého kraje. Z dějiště
Her IX. letní olympiády
dětí a mládeže přivezly
naše sportovní naděje dvanáct zlatých, třináct stříbrných a devět bronzových
medailí.
„Úspěch
sportovců
z našeho kraje je fantastický. Přiznám se, že tolik
medailí najednou jsem už
dlouho neviděl. Rád bych
proto pogratuloval nejen medailistům, ale také
všem účastníkům letní
olympiády, stejně jako
pořadatelům, kteří celou
akci precizně zorganizovali,“ uvedl Petr Vrána,
náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast sportu.
Nejvíc zlatých medailí
nasbíral gymnasta Fran-

Mladí sportovci z kraje měli na olympiádě dětí a mládeže úspěch, přivezli 34 medailí.

tišek Marghold ze základní školy Dr. Hrubého
ve Šternberku. Patnáctiletý sportovec byl nejlepší na bradlech, kruzích,
ve víceboji jednotlivců
a také prostných. K tomu
přidal ještě dvě druhá místa z hrazdy a koně na šíř.
Úspěšní byli také tenisté,
atleti, orientační běžci,
cyklisté nebo plavci.

Olympiáda dětí a mládeže České republiky je celostátní soutěží krajských
reprezentací v kategoriích
mladších a starších žáků
a žákyň. Ti bojují o co nejlepší umístění v atletice,
basketbalu, beach volejbalu,
cyklistice, florbalu, fotbalu, judu, orientačním běhu,
plavání, skocích na trampolíně, sportovní gymnastice,

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

Kraj čeká jubilejní ročník
cyklistického svátku

J

ubilejní desátý ročník
Czech Tour se pojede
na území Olomouckého
a Moravskoslezského kraje.
Prestižní závod bude mít
ve druhé polovině srpna
čtyři etapy.
Letošní ročník potěší fanoušky od čtvrtka
15. do neděle 18. srpna.
První etapa se odehraje
v Ostravě, druhá povede
z Olomouce do Frýdku-Místku, třetí z Olomouce
do Uničova a čtvrtá z Mohelnice do Šternberka.
O co nejlepší umístění
budou usilovat i světově
proslulé týmy. Například
Bora - Hansgrohe z Němec-

ka či australský Mitchelton
- Scott.
Czech Tour (donedávna
používali pořadatelé název
Czech Cycling Tour) se řadí
mezi etapové závody Mezinárodní cyklistické unie
(UCI – Union Cycliste Internationale). Její nultý ročník se uskutečnil před deseti
lety, na závěrečné finále tehdy došlo na pražském Staroměstském náměstí. Pozice
historicky neúspěšnějšího
jezdce patří českému cyklistovi Leopoldu Königovi.
Tour ovládl dvakrát – v letech 2010 a 2013. Loňské prvenství vybojoval Rakušan
Riccardo Zoidl.
(red)

Foto: Ol. kraj

sportovní střelbě, stolním
tenisu, tenisu, triatlonu
a volejbalu. Letos poprvé
byl zařazen také letní biatlon a sportovní lezení. Nechyběla ani umělecká disciplína, kterou je street art.
Celkem se her účastnily více než čtyři tisícovky
sportovců a trenérů. Výprava Olomouckého kraje
čítala 293 lidí.
(red)

Účastníci loňské Czech Cycling Tour na startu před krajským úřadem
v Olomouci.
Foto: Czech Cycling Tour 2018/olkraj.cz

Olomouckým atletům se na domácím mistrovství dařilo
Až tropické počasí hrálo do karet atletům při
červnovém mistrovství České republiky dorostu
a juniorů na olomouckém stadionu. K vidění byly
skvělé výkony a padlo i několik rekordů. Domácí
závodníci vybojovali devět cenných kovů.

O

lomoučtí
atleti
zahájili
medailové tažení hned
první závodní den v pátek
28. června, když Veronika
Jiráčková získala stříbro
ve skoku o tyči v novém
osobním rekordu 347 centimetrů a sprinterky Eva
Kubíčková a Lucie Mičunková postoupily v běhu
na 100 metrů do finále.
Sobotu nejlépe začal
oštěpař Lukáš Svozil, kte-

rý si vytvořil nový osobní rekord 57,51 metru
a v soutěži juniorů skončil
na šestém místě. Michal
Hroch v běhu na 1 500
metrů skončil čtvrtý, ale
mohl se radovat aspoň
z nového osobáku 4:10,93.
Lucie Mičunková se ještě
před finále na 100 metrů zúčastnila také skoku
dalekého, kde vybojovala
čtvrté místo a stanovila
si nové osobní maximum

na 5,68 metru. „V nabitém
finále dorostenek na 100
metrů skončila domácí
favoritka Eva Kubíčková
druhá za Adélou Novotnou z Jablonce a Lucie
Mičunková si doběhla pro
bronzovou medaili,“ uvedl
Tomáš Dočkal z Atletického klubu Olomouc.
Zlatá štafeta
s novým rekordem
V tyči dorostenců si olomoucký atlet Jiří Novotný vylepšil osobní rekord
o 6 centimetrů, když skočil 408 centimetrů a obsadil páté místo.
Vrcholem dne byly závody štafet na 4x100 metrů.

„Štafeta domácích dorostenek ve složení Kubíčková, Eichlerová, Niebauerová a Mičunková doběhla
v novém oddílovém rekordu 47,50 sekundy a získala
stříbrné medaile. Dorostenecká štafeta ve složení Nevrla, Sládek, Šalman a Horák pak krásně zakončila
druhý závodní den, když
chlapci doběhli na prvním
místě v čase 42,75 sekundy
a stanovili tak nový dorostenecký rekord Atletického
klubu Olomouc,“ doplnil
Tomáš Dočkal.
Univerzální sportovci
Poslední den mistrovství
foukal poměrně silný vítr,

který nepřál především
sprinterům v běhu na
200 metrů. Vojtěch Horák byl ve finálovém běhu
dorostenců šestý a ve finále běhu na 400 metrů skončil Jan Šalman
těsně na čtvrtém místě.
Z domácích vrhačů nejlépe dopadli Karolína Morbitzerová a Jakub Héža.
Karolína získala stříbro
v hodu diskem a Jakub
zase stříbro ve vrhu koulí, kde si zlepšil osobní
rekord na 18,48 metru. Jakub Héža pak ještě
bojoval o medaile mezi
diskaři,
kde
skončil
na čtvrté příčce. Ve sko-

ku vysokém měl ambice na medaile vícebojař
Jonáš Pospíšil, ale pár
týdnů před závodem bojoval s lehkým zraněním
a tak překonal laťku jen
ve výšce 1,99 metru a to
na medaili nestačilo. Eva
Kubíčková poslední den
přidala do sbírky medailí
ještě bronzovou z běhu na
200 metrů, kde si v rozběhu vytvořila nový osobák
24,81 sekundy. Ve štafetách na 4x400 metrů ještě překvapili olomoučtí dorostenci Jakob,
Hroch, Horák a Šalman,
když doběhli na třetím
místě.
(red)

Parkurovou Velkou cenu Olomouce vyhrál Ital Camilli
Vítězství v hlavní soutěži Světového poháru v parkurovém skákání J&T BANKA CSI3*-W Olomouc
putovalo do Itálie. Pro první místo si dojel Emanuele Camilli. Prestižní podnik trvající ve druhé
polovině června celkem pět dní se v areálu Equine Sport Center na Lazcích konal již pošesté.

I

talským reprezentantům vrchol závodů
s názvem J&T BANKA Grand Prix Olomouc
FEI World Cup vyšel.
Kromě první obsadili také
druhou příčku. Nejlepší hodnocení si vysloužil
Emanuele Camilli s desetiletým valachem Jakkem.
Hned za ním skončila
Clementina Grossi a její

čtyřnohý parťák Zquasimodo R.
„Až“ s třetí pozicí se
musel spokojit Luka Zaloznik ze Severní Makedonie na koni Chablou.
Ačkoliv
zaznamenal
nejrychlejší čas, doplatil mimo jiné na chybu
na poslední překážce.
Nejlepší z českých zástupců Jakub Štěrba v sedle

devítiletého hřebce Warness se umístil pátý.
Krátce po skončení Velké ceny program pokračoval juniorskou Grand Prix.
Jediné dvojici z šestnácti
přihlášených se podařilo
dokončit základní kolo bezchybně, a tak se olomoucká
aréna v této soutěži nedočkala rozeskakování.
Prvenství patřilo české
reprezentantce Anně Helebrantové na koni Epo van
de Achterhoek Z. Druhou
příčku obsadila Sára Vingrálková s hřebcem Oscar
des Fontaines a také bronz
zůstal v České republice,

připadl Marianě Michlíčkové na klisně Idee van de
Achterhoek.
Šestadvacet startovních
dvojic se zúčastnilo finále Bronze Tour, poslední
soutěže v rámci šestého
ročníku závodů J&T BANKA CSI3*-W Olomouc.
Polovina z nich pokračovala po bezchybném úvodu
do druhé fáze. V té zajela
nejrychleji Tina Šalková
s náskokem pouhých pět
setin sekundy před druhou
Marianou
Michlíčkovou
s koněm Cornet's Boy. Třetí
příčku pak obsadila Katarina Brhlová a Illusion. (red)

Vítězem Grand Prix Olomouc se stal Emanuele Camilli. S cenou ředitelka areálu Michaela Smrčková.
Foto: csi-olomouc.cz

