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SLOVO HEJTMANA

Neumí ani kotoul?
Naše ratolesti si už pár týdnů
zvykají na školní lavice. To
je čas, kdy se více než jindy diskutuje o vzdělávacím
systému, platech učitelů, inkluzi… Hovor se skoro vždy
stočí k otázce, jestli děti jsou
či nejsou líné, pohodlné a závislé na mobilech, počítačích
a sociálních sítích.
Výsledek je většinou jednoznačný: Dnešní děti prý nic nezajímá, tedy právě kromě moderních technologií. A sport?
O ten zavadí snad jen v počítačových hrách, ale v tělocviku
už nezvládnou ani kotoul.
Nejsem expert na školství
ani na sport, ale něco mi tady
nehraje. Proč se mi to nezdá?
Nedávno jsem přijal nadšené
kluky a holky, kteří pro kraj
získali medaile na olympiádě
dětí a mládeže. Potěšilo mě,
že konkurence při sestavování reprezentace našeho kraje
na tyto celostátní olympiády
je rok od roku větší.
A ještě jeden postřeh: Kraj
letos rozdělí 4 miliony korun
mezi 175 organizací, které se
od Jesenicka po Prostějovsko starají o sportování dětí
a mládeže. Aktivity dětí podporujeme i v mnoha dalších
dotačních programech.
Všechno mi vysvětlil jeden
zapálený trenér. „Děti nejsou
líné, ale náročné. Když připravím trénink, který je zajímavější než akční počítačová
hra, za týden se mi hlásí pět
nových zájemců. Mladá generace má chuť, ale někdy chybí
podmínky. Vždyť mobil je dnes
levnější než kvalitní kopačky.“
Tak se těším, že za ty čtyři
miliony pořídí trenéři spoustu nových kopaček (a nejen
kopaček). A že děti nedají
na remcání věčně nespokojených dospěláků a ukážou
nám nejen ty kotrmelce…

Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Kraj udělil ceny
za životní prostředí
Hejtmanství poprvé oceňovalo ty, kteří pomáhají přírodě a starají se o planetu. Absolutním vítězem se stalo centrum ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou
na Olomoucku. Jeho ředitel Michal Bartoš (na snímku vlevo) si navíc z večera, který se konal právě na Sluňákově, odnesl cenu hejtmana.
Foto: Jančo Atelier

Ú

spěšný
debut
mají za sebou
Ceny Olomouckého kraje 2019 za přínos
v oblasti životního prostředí. Jejich vyhlášení
proběhlo v polovině září
v prostorách centra ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou. Stejné zařízení se
zároveň stalo absolutním
vítězem
internetového
hlasování.
Anketa, prostřednictvím
které chce hejtmanství
poděkovat jednotlivcům,
spolkům i firmám za to, že
například účelně hospodaří s vodou, vysazují zeleň
nebo zlepšují recyklaci od-

padu, je první svého druhu
v republice.
„Krásná a zdravá příroda je největší devizou Olomouckého kraje. A je také
zároveň pojistkou naší budoucnosti. Proto mě velmi
těší, že o novou anketu byl
mezi lidmi velký zájem.
Dokazuje to, že jim
na životním prostředí
opravdu záleží,“ řekl
hejtman
Olomouckého kraje Ladislav
Okleštěk.
O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhodovali svými hlasy
přímo obyvatelé regionu i jeho návštěvníci. V každé kategorii

volili dlouhodobý přínos
a významný počin v roce
2018.
Absolutní vítěz
- Sluňákov
Absolutním vítězem se
stalo ekologické centrum
Sluňákov. Jeho ředitel Michal Bartoš navíc získal

Příroda
je pojistkou naší
budoucnosti
a zároveň největší
devizou kraje

cenu hejtmana. „Zisk cen
nás moc těší. Je to povzbuzení k další práci. Sluňákov stále navštěvuje hodně
lidí – zajímají se o naše
programy, prohlíží si areál.
To jen potvrzuje, že naše
činnost má smysl,“ uvedl
Bartoš.
Ochrana životního
prostředí je jedním
z bodů Programového prohlášení Rady
Olomouckého
kraje.
Rozhovor s Milanem
K
Klimešem,
krajským
ná
náměstkem pro oblast
životního prostředí a zemědělství, najdou čtenáři uvnitř aktuálního
vydání Krajánku. (red)

ČÍSLO MĚSÍCE
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Tolik hlasů se sešlo v online
anketách Cena za přínos
v oblasti životního prostředí a Cena cestovního ruchu
Olomouckého kraje. První
ročník soutěže v péči o přírodu přinesl v kategoriích
voda, ovzduší, ekologie a životní prostředí, odpadové
hospodářství 1 425 hlasů.
Odpovědí v třetím pokračování cen za nabídku pro
turisty rozdělených do kategorií novinka v cestovním
ruchu, wellness zařízení,
hoteliér, regionální produkt
a místo pro letní dovolenou
u vody bylo 3 689.
(red)

2 zpravodajství
Sociální služby nebudou
bez peněz, pomůže kraj

O

lomoucký
kraj
letos zdvojnásobí peníze určené
na provoz sociálních služeb. Hejtmanství tak zalepí
díru po státu. Ten organizacím, které pečují například o seniory nebo hendikepované, poslal méně
korun, než kolik na provoz
potřebovaly.
„Navýšením peněz z krajského rozpočtu dojde ke
stabilizaci sociálních služeb. A o to jde především
– aby lidé, kteří v sociálních službách pracují, měli
klid na práci a věděli, že
budou mít dostatek zdrojů
na zajištění péče,“ vysvětlil
Ladislav Okleštěk, hejtman
Olomouckého kraje.
Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo kra-

ji na zajištění sociálních
služeb 1,2 miliardy korun.
To je méně, než kolik je
ve skutečnosti potřeba.
Z krajského dotačního programu proto půjde dalších
70 milionů korun, původně
v něm bylo k dispozici jen
35 miliónů.
„Zvětšení dotačního balíku zabezpečí mimo jiné
navýšení platů zaměstnanců sociálních služeb. Jejich
práce je nejen extrémně
namáhavá, ale především
potřebná,“ dodal Okleštěk.
Kraj ze svého rozpočtu
dotuje provoz mnoha domovů pro seniory, přispívá
na provoz charity a peníze
posílá desítkám dalších organizací, jež se starají o ty,
kteří se bez cizí pomoci neobejdou.
(red)
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Jesenicko není na okraji, ujistili
radní zástupce mikroregionů

O

pravy
silnic,
dopravní
obslužnost
nebo
zajištění lékařské péče
na Jesenicku – to jsou jen
některá z témat, o kterých
ve středu 2. října hovořili
krajští radní se zástupci
mikroregionů a starosty
Olomouckého kraje. Jejich společné pracovní
setkání proběhlo v Horní
Lipové.
„Diskuze přinesla řadu
zajímavých témat a hodně inspirace. A snad také
obyvatele Jesenicka přesvědčila, že jejich region
není na okraji našeho zájmu. Naopak, hejtmanství
mu věnuje velkou pozornost,“ řekl Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.
Hejtmanova slova potvrzují například rozsáhlé investice do dopravní
infrastruktury v severní
části kraje. Opravy silnic
byly ostatně nejdiskuto-

Na setkání v Horní Lipové se mluvilo o opravách silnic a plánované výstavbě obchvatů. Zástupci kraje
účastníky ujistili, že současný stav veřejné dopravy v regionu zůstane stejný.
Foto: Olomoucký kraj

vanějším tématem celého
pracovního setkání.
„Společně se starosty
jsme řešili například plánované obchvaty některých obcí na Jesenicku
nebo situaci na Červenohorském sedle, kde jsou
problémy s neukázněnými
motorkáři. Dobrou zprá-

vou je, že rozsah dopravní
obslužnosti v regionu kraj
zachová i v příštím roce,“
uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jan
Zahradníček.
V části věnované zdravotnictví čekaly účastníky
setkání informace o poskytování péče v Jesenické

Zprávy z Olomouckého kraje
sledujte ve vysílání ZZIP TV,
Televize Přerov a TV Morava.
Podpora sociálních služeb pro seniory je krajskou prioritou. Ilustrační foto

Díky milionové investici prokoukly další tělocvičny

D

alší školní sportoviště dostalo nový
kabát. Tentokrát
se do něj oblékla tělocvična Střední školy gastronomie a služeb v Přerově, jejíž
plášť prošel rekonstrukcí
za více než 15 milionů korun. Většinu nákladů hradil
Olomoucký kraj.
„Opravená
tělocvična v Přerově je důkazem
toho, že kraj investuje nejen do moderního vybavení
učeben a dílen odborného
výcviku, ale nezapomíná
ani na sport,“ řekl během
slavnostního otevření mo-

dernizované
tělocvičny
Ladislav Okleštěk, hejtman
Olomouckého kraje.
Opravy snížily energetickou náročnost budovy
a tím i spotřebu energie
potřebné pro vytápění. Projekt byl rozdělen
na dvě části – kromě zateplení došlo i na instalaci
vzduchotechniky. „Ta stála
téměř dva miliony korun.
Část nákladů pokryla dotace z operačního programu životní prostředí,“
uvedl náměstek hejtmana
pro oblast školství Ladislav Hynek.

V Přerově se opravy zaměřily na zateplení a vzduchotechniku. Náklady
za energie na vytápění tak budou nižší.
Foto: Olomoucký kraj

Během pátku 4. října
se školáci v Přerově dočkali ještě jedné slavnost-

ní akce – zástupci města
a Olomouckého kraje tam
do provozu uvedli nové

sportoviště u základní školy Za Mlýnem. Jeho stavba
vyšla na přibližně osmnáct
milionů korun.
Od září voní novotou
také tělocvična v Horních
Heřmanicích na Jesenicku.
Rekonstrukce objektu přišla na zhruba jednadvacet
milionů korun. „Asi sedmnáct milionů zaplatil ze
svého rozpočtu Olomoucký kraj. Zbývající čtyři miliony korun pokryla dotace
z Ministerstva životního
prostředí,“ vysvětlil 1. náměstek hejtmana Jiří Zemánek.
(red)

Cyklostezka Bečva je delší. Stavbu podpořilo hejtmanství

O

bce Skaličku a Ústí
na Přerovsku propojila nová cyklostezka. Zhruba jeden a půl
kilometru dlouhý úsek je
další částí cyklostezky Bečva, která postupně spojí
obce a města podél řeky.
Vybudování nové trasy přišlo na více než 4,5 milionu
korun. Hejtmanství přispělo
jedním milionem.
„Cyklostezka Bečva je
významnou trasou, kterou
ročně využívají tisíce kolařů. Ať už po ní směřují
do školy, za prací či k lékaři nebo jde o turisty, kteří

přijeli za krásami regionu,
jsem rád, že se díky nové
stezce dostanou k svému
cíli bezpečněji,“ řekl hejtman Olomouckého kraje
Ladislav Okleštěk.
Nová cyklostezka vede
z obce Skalička a napojuje
se na už vybudovanou trasu
v Ústí. Ta v současné době
slouží nejen cyklistům, ale
také jako in-line dráha.
„Nová část cyklostezky
odvede kolaře ze silnice
II. a III. třídy. A to nejen
ve Skaličce, ale také v okolních obcích - Ústí, Miloticích nad Bečvou, Hustope-

nemocnici a plánované výstavbě výjezdové základny
záchranářů v Jeseníku.
„Zdravotnická
péče
v tomto regionu je zcela
srovnatelná s ostatními
částmi kraje,“ ujistil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Dalibor
Horák.
(red)

SMSKY
Z KRAJE

Modernizace
záchranné služby
pokračuje
Vozový park Zdravotnické záchranné služby
Olomouckého kraje letos
opět omládne. V pondělí
16. září si záchranáři převzali dalších deset nových
sanitních vozů. Ty budou
sloužit na záchranářských
stanicích po celém kraji.

Sportovní
dotace mají
tah na branku
Čtyři miliony korun
rozdělí Olomoucký kraj
na podporu sportu dětí
a mládeže. O dotační
program, který má přerozdělení peněz na starosti, byl velký zájem.
Přihlásilo se do něj zhruba 180 zájemců.

Dar usnadní
boj proti
komárům

Dalším dílkem k propojení obcí podél Bečvy je 1,5 kilometru cyklostezky mezi Skaličkou a Ústím. Foto: Ol. kraj

čích nad Bečvou a dalších,“
uvedl náměstek hejtmana
pro oblast dopravy Jan Zahradníček.

Rozšíření
cyklostezky
o další části se v těchto
dnech připravuje. V Ústí se
chystá lávka přes řeku Beč-

vu, po níž se cyklisté dostanou do obce Černotín. Odtud je plánován další úsek
směrem do Hranic.
(red)

Finanční dar ve výši 40 tisíc korun zamíří z Olomouckého kraje do Ústí.
Vesnici letos v létě postihla povodeň a následná
komáří invaze. Příspěvek
kraje pomůže obci uhradit náklady na odklízení
následků velké vody a zakoupení postřiku proti bodavému hmyzu.
(red)
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Krajskou anketu ovládly projekty z Jeseníků
Především
projekty
ze Šumperska a Jesenicka bodovaly ve
třetím ročníku Cen
cestovního ruchu Olomouckého kraje. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety, kterou
hejtmanství
spustilo
jako první v Česku už
v roce 2017, proběhlo
10. října v prostorách
Arcibiskupského paláce v Olomouci.

Z

a posledních několik let narostl počet
turistů v regionu
téměř o polovinu. A lidé,
kteří si dnes krajské ceny
převzali, na tom mají velký
podíl,“ řekl v průběhu předávání ocenění Vladimír
Lichnovský, uvolněný člen
krajského
zastupitelstva
pro oblast vnějších vztahů
a cestovního ruchu.
O vítězích jednotlivých
kategorií rozhodovali lidé

ANKETA

v hlasování na webových
stránkách CENYKRAJE.
CZ. Například v kategorii
Novinka v cestovním ruchu obsadil první místo
projekt Jesenické návraty, který prostřednictvím
komentovaných videoreportáží přibližuje zajímavá místa v Jeseníkách
a okolí.
Děkovaly tisíce
hlasujících
„O cenách cestovního ruchu každý rok říkám, že
jsou poděkováním lidem,
kteří se o atraktivní turistickou nabídku v Olomouckém kraji starají.
Letos to zopakuji a ještě
přidám, že těch díků byly
tisíce - tolik hlasujících se
totiž do internetové ankety
zapojilo,“ dodal hejtman
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Cenu hejtmana si odnesl šéf odboru Klubu
českých turistů Značkaři

Šumperk-Jeseníky David
Mičunek. Ten značky maluje už čtvrt století a odbor s šedesátkou členů,
mezi nimiž jsou studenti
i důchodci, od roku 1996
vede. Ze všech značkařských sekcí v republice má

na starosti největší území
a v něm nejvíc kilometrů. „Beru to jako ocenění
práce všech značkařů v Jeseníkách. Je to moje první
ocenění od Olomouckého
kraje,“ radoval se David
Mičunek.

Vedle novinky v cestovním ruchu lidé letos hodnotili také wellness zařízení.
V dalších kategoriích volili
nejoblíbenější regionální
produkt, hoteliéra nebo
místo pro letní dovolenou
u vody.
(red)

Poprvé ceny životního prostředí udělil Olomoucký kraj letos
v září. Koho byste do příštího ročníku nominovali vy?

Aleš Novotný, Přerov
Osobně bych nominoval Ornis –
ornitologickou stanici při přerovském muzeu. Nabízí krásný a zajímavý pohled na přírodu. Navíc
pořádá i třeba různé výukové
a vzdělávací programy a snaží se
tak zaměřovat také na školy.

Jiří Šafránek, Přerov
Navrhl bych Jiřího Polčáka, který
se zasloužil o vznik Mykologického spolku v Přerově. Je významný
propagátorem mykologie, ochrany hub, spoluorganizuje výstavy
hub a radí lidem nejen v mykologické poradně. Mimo to je i významným ornitologem a byl
oceněný i za botanické ilustrace.
Navíc je to i skvělý člověk.

Zajištění lékárenské
pohotovostní služby 28. října
Okres

Ceny cestovního ruchu jsou dobrým doporučením na výlet nebo dovolenou. Letos nabídly například tipy na nejlepší pobyt u vody nebo originální regionální produkty.
Foto: Jančo Atelier

Otevírací
doba

Místo

Olomouc

Fakultní nemocnice Olomouc,
Non-stop
výdejna v budově A
pohotovost* I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Prostějov

9.00–13.00

Lékárna Centrum zdraví s.r.o.
Vodní 4545/25, 796 01 Prostějov

Přerov

9.00–13.00

GANNI MPM s.r.o.
Lékárna Benu
Na Odpoledni 1042/19
750 02 Přerov

Šumperk

9.00–13.00

Krajinská lékárna
Komenského 882/4
787 01 Šumperk

Jeseník

9.00–13.00

Lékárna Jesenia s.r.o.
Fučíkova 1238/16, 790 01 Jeseník

* Mimo běžnou otevírací dobu lékárny je k dispozici pohotovostní
okénko. Služby lékárny jsou tedy dostupné 24 hodin 7 dní v týdnu.

Nenašli jste ve své
schránce krajský
měsíčník Krajánek?
Nebo nepřišel vašim
sousedům a přátelům?
Napište nám a my sjednáme nápravu:
distribuce.krajanek@regvyd.cz

Michael Korec, Olomouc
Podle mě by to měl být Sluňákov.
Občas tam jezdím a mohu říct, že
odvádějí moc dobrou práci. Určitě by se tak nestalo, nebýt pana
ředitele Michala Bartoše.

Dominik Poupera, Kojetín
Do příštího ročníku cen životního prostředí bych nominoval
ornitologickou stanici Ornis, která do této oblasti přispívá nejen
vědeckou prací, ale i zábavně-vzdělávacími programy pro školy a veřejnost. A mnoha dalšími
způsoby.
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SLOVO ODBORNÍKA

V posledních letech pozorujeme v Olomouckém kraji
kvůli kůrovcové kalamitě
rozsáhlé změny ve smrkových lesích. Mimořádně příznivé podmínky pro několik
rojení a nárůst populace
kůrovce způsobil zejména
dlouhodobý
nedostatek
srážek spolu s vysokými
teplotami přes den i v noci.
Náš kraj patří mezi nejpostiženější území České republiky. Mimo negativní dopady
na mimoprodukční funkce
lesa (ochrana půdy, zachycování vody, rekreace atd.)
má kůrovcová kalamita vliv
na tržní cenu dříví, kterého
je dnes na trhu přebytek.
Jako kompenzaci chce
stát soukromým či obecním vlastníkům letos vyplatit
1,5 miliardy korun. Získali
by tak peníze na obnovu
lesa i opatření nutná pro
opětovné zalesnění a péči
o nové porosty. Evropská
komise dotace pro nestátní
vlastníky odsouhlasila. Poslanecká sněmovna rovněž
schválila vládní návrh novely
zákona o lesích obsahující
příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
v lesích. Zbývá schválení
Senátem a podpis prezidenta. Poskytnutí příspěvku
budou administrovat krajské úřady. Hejtmanství už
připravuje informační semináře. Pro podrobnější informace proto doporučuji sledovat web www.olkraj.cz.
Josef Veselský
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Týden (pro) pěstounství zapouští v kraji kořeny
Šest
různých
obcí
hostilo spolu s mnoha institucemi Týden
(pro) pěstounství v Olomouckém kraji. Celý týden vyvrcholil druhým
ročníkem Dne (pro)
pěstounství v olomoucké Pevnosti poznání.

B

ěhem finálního dne
projevilo o návštěvu akce zájem několik stovek rodin. Mohly
se zapojit do rodinné hry
o ceny, promluvit si s lidmi
pracujícími s náhradními
rodiči, poslechnout si hudební vystoupení, zhlédnout taneční představení,
pohádku pro děti či filmy
o pěstounské péči, vyfotit
se ve fotokoutku, vyrobit
si placku, potkat se s youtuberem Lukemfrym nebo
se zúčastnit besedy s dlouhodobými i přechodnými
pěstouny.
Děti si mohly užít dětskou zónu s mnoha atrak-

O druhý ročník akcí pro pěstouny byl zájem, kraj už proto připravuje pokračování. Foto: Olomoucký kraj

cemi, skákací hrad, malování na obličej, vědecké
show nebo si za zvýhodněné vstupné projít expozice Pevnosti poznání.
Zájemci o bližší informace k náhradní rodinné péči si mohli odnést

množství informačních
materiálů.
Speciální týden pořádaný od 9. do 15. září orgány
sociálně-právní ochrany
dětí obcí s rozšířenou působností a neziskovými
organizacemi zaštítil Olo-

moucký kraj i hejtman Ladislav Okleštěk.
Akce věnovaná osvětě o náhradní rodinné
péči, měla mezi návštěvníky velký ohlas a kraj už
na příští podzim připravuje další ročník.
(red)

4 regiony
Přehlídka se zaměří
na práce inspirované
obličejem O LO M O U C KO
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Zámek v Čechách pod Kosířem
je Památkou roku 2019
P R O S T Ě JO V S K

O

V

Součástí programu přehlídky filmové animace bude předávání Ceny
Jindřicha Chalupeckého.
Ilustrační foto: www.pifpaf.cz

K

ompletní uvedení
večerníčku O klukovi z plakátu nebo
promítání animovaných filmů na neobvyklých místech,
třeba v knižním antikvariátu.
Pestrý program už po osmnácté nabídne Přehlídka filmové animace a současného
umění v Olomouci a to od
5. do 8. prosince. Hlavním
tématem je fenomén portrétu, jak s ním pracují současní
umělci, filmaři a hudebníci.
„Zobrazení lidského obličeje je jedním z nejčastějších
motivů v umění, s nástupem
mobilních technologií se lidskému obličeji v mediálním
prostoru téměř nedá uniknout. To neušlo zahraničním
i českým umělcům, a právě

jejich práci budeme prozkoumávat,“ uvedl ředitel
přehlídky Alexandr Jančík.
Čtyřdenní program čítá přes
80 programových položek
od výstav přes performance
až po projekce. Pro návštěvníky je připraveno více než
deset lokalit napříč městem,
centrem dění už tradičně
zůstává Konvikt – Umělecké centrum Univerzity
Palackého. Část programu
bude věnovaná počítačovým
hrám a ve spolupráci s přehlídkou se v Kině Metropol
odehraje předávání prestižní umělecké Ceny Jindřicha
Chalupeckého, které bude
živě přenášet Česká Televize.
Více o PAF nabízejí stránky
na www.pifpaf.cz.
(red)

Javorník má svoji
senzační seniorku
JE S E N IC KO

Bývalá kronikářka Javorníku Ludmila Procházková (třetí zprava) je
jednou z letošních nositelek Ceny Senior roku.
Foto: Jan Šilpoch

Ludmila
Procházková z Javorníku získala
čestné uznání v ceně
Senior roku. Vitalitou
a činností pro druhé
zaujala porotce z více
než stovky navržených
jmen.

C

enu Senior roku
vyhlásil posedmé
projekt
SenSen
(Senzační senioři) Nadace
Charty 77. Cílem je podpora seniorů jako významné
části společnosti a zdůraznění jejich výjimečných
výkonů a počinů. „Ludmila
Procházková je žena renesančního formátu s obrovským nadhledem, pozitivním myšlením a velkou
mírou empatie. Je hybatelkou i duchovní matkou
mnoha akcí a projektů v Javorníku, slovo ‚nejde‘, pro
ni neexistuje. Dlouhé roky
vedla městskou kroniku.

Je cvičitelkou jógy a členkou spolku BAJA (Baby
Javorníku), který pořádá například blešák nebo
Strom splněných přání pro
klienty Charity Javorník,“
řekla knihovnice v Městské
knihovně Rudolfa Zubera
Věra Hradilová, která poslala do soutěže nominaci.
Ludmila
Procházková
vypomáhá také při akcích
v knihovně, spolupracuje
s Vlastivědným muzeem
Jesenicka a jako bývalá
učitelka češtiny připravuje studenty ke zkouškám.
„Paní Procházková vybírá
ve škole téměř třicet let léčivé byliny, přispívá do Javornického
zpravodaje,
dělá jazykovou korekturu
obecního zpravodaje Uhelňáček, zúčastnila se všech
ročníků akce Ukliďme Javorník, vzdělává se - navštěvuje kurz angličtiny,“
doplnila Hradilová. (red)

elký úspěch v celostátní
soutěži Památka roku
2019 zaznamenal zámek
v Čechách pod Kosířem,
který spravuje Vlastivědné
muzeum v Olomouci. Rozhodli o tom sami lidé, kteří
historický objekt podpořili
prostřednictvím internetového hlasování.
„Zámek v Čechách pod
Kosířem dostal v anketě osmadvacet tisíc hlasů.
K tomu číslu není co dodat.
Lepší ocenění svojí práce si
správci památky nemohli přát,“ řekl při přebírání ceny hejtman Ladislav
Okleštěk.
Prestižní Cenu Opera
historica 2019 za pozitivní
vliv památky na regionální rozvoj a cestovní ruch
České republiky převzal
ve čtvrtek 3. října ve Španělském sálu Pražského
hradu hejtman společně
s ředitelem Vlastivědného

Zámek Čechy pod Kosířem získal v internetovém hlasování přesně 28 026 hlasů.

muzea v Olomouci Břetislavem Holáskem a autorem projektu rekonstrukce zámku Miroslavem
Pospíšilem. „Z tak prestižní ceny pro náš zámek
mám obrovskou radost.
Je to ocenění mnohaleté
usilovné práce našich za-

městnanců v čele s kastelánem Martinem Váňou.
Chci poděkovat za pomoc
všem, kdo nám dali v anketě svůj hlas. Bez nich
a bez podpory Olomouckého kraje bychom takového úspěchu nedosáhli,“
sdělil ředitel Vlastivědné-

Foto: Ol. kraj

ho muzea Olomouc Břetislav Holásek.
Zámek je od roku 2008
v majetku Olomouckého
kraje, který už do jeho postupné rekonstrukce investoval desítky milionů korun.
Veřejnosti je památka přístupná od roku 2016. (red)

Hanáci v krojích se sjeli do Přerova

T

ancem a písněmi oslavili Hanáci v Přerově den
českého patrona svatého
Václava. Konalo se tam už
tradiční Setkání Hanáků.
Na desátém ročníků festivalu se představily téměř
dvě stovky členů národopisných tanečních a hudebních souborů v hanáckých krojích. Nechyběl ani
krojovaný průvod městem, vystoupení hanáckých souborů i požehnání
v místním parku Michalov, koncert malých zpěváků lidových písní nebo
dechová hudba Hanačka
z Břestu.
Slavnost začala v pravé poledne na náměstí

T. G. Masaryka, kde se pak
na pódiu postupně vystřídali muzikanti z dechové
hudba Moravská Veselka,
cimbálové muziky Záletníci, zpěváci z celé Hané
i souborů Hanácká mozeka
Litovel a Haná Přerov.
Letošní desáté Setkání Hanáků doputovalo
do Přerova po Velké Bystřici, Doloplazech, Tovačově, Prostějově, Zábřehu,
Olomouci a Čechách pod
Kosířem. „Letos se konalo takzvané malé setkání,
na příští rok ve stejný čas,
tedy 28. září, připravíme velké Setkání Hanáků
s hejtmanem Olomouckého kraje, kterého se tradičně účastní více než osm set

P Ř E R O V S KO

Hanáci si mohou poznačit datum 28. září 2020, kdy bude velké společné setkání se stovkami účastníků.
Foto: Iveta Juchelková

účastníků. Setkávání pro
účastníky znamená možnost se mezi sebou potkat,
pobavit se, vyměnit si zkušenosti o krojích, muzice
i o fungování souboru,“

řekl Honza Žůrek z Hanáckého folklorního spolku,
který akci za významné
podpory
Olomouckého
kraje a města Přerov uspořádal.
(red)

Mapa ukáže, kde běhávala liška Bystrouška

T

o teda néé, Bystrouško! Já nejsem
koblížek, já jsem
dobře vyzrálý tvarůžek!“
Je jen jedno místo, kde
mohou být tato slova vyřčena. Liška Bystrouška
patří stejně jako tvarůžky
neodmyslitelně k městu
Loštice. Přívětivé městečko na Hané představuje
svá lákadla v kreslené soutěžní mapě.
„Dali byste si tvarůžkovou zmrzlinu nebo kremroli s tvarůžkovým krémem? Už jste někdy slyšeli
o ojedinělém živočišném
druhu kunďabě? A kde
se vlastně Bystrouška zje-

Š U M P E R S KO
otázky,
které
lze zodpovědět
právě s mapou
při procházce
Loštic.
Zatímco
si
rodiče mohou
prohlížet
výstavu v muzeu
nebo
posedět
u kávy, pro děti
Loštice nabízejí hru se sbíráním razítek
do mapy, kterou je možné vyzvednout si na sed- jsou nachystámi místech ve městě. Zdroj: MAS Mohelnicko ny nejrůznější
tematické herní
vila a jako malé liščátko aktivity jako omalovánběhávala?“ nabízí mana- ky, kostýmy nebo puzzle.
žerka MAS Mohelnicko „Kdo Loštice navštíví
Adéla Klásová některé a nasbírá do mapy razít-

ka, toho liška s tvarůžkem také náležitě odmění.
A protože Bystrouška je tu
už téměř sto let a tvarůžek
je také nejlepší vyzrálý,
nikam neutečou. V Lošticích jsou po celý rok,“ dodává Adéla Klásová.
Mapu je možné vyzvednout v Muzeu Olomouckých tvarůžků, Památníku
Adolfa Kašpara, Kavárně
Galerie U lišky Bystroušky, Tvarůžkové cukrárna, Loštickém betlému,
synagoze a informačním centru na městském
úřadě.
(red)

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

příběhy, relax

říjen 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

Bojovnice za ideály demokracie,
kterou ani komunistické vězení nezlomilo

P

aní Růžena Kamarádová je i přes svůj vysoký věk (narodila se v roce 1924) poměrně vitální dáma. Život
bere s nadhledem, a to i přes to, že ho neměla vůbec
jednoduchý. Její odvaha, cit pro spravedlnost a touha po demokracii ji málem stála život. Píše se rok 1948 a paní Kamarádová pracuje v písárně na ředitelství státních drah v Olomouci. Když se jí dostane do rukou prohlášení prezidenta
Beneše, které pronesl při únorové demisi nekomunistických
ministrů, věděla, že o těchto prezidentových slovech by se
mělo dozvědět co nejvíce lidí, protože jak sama říká: „Beneš
měl pravdu, ne Gottwald“, proto se rozhodla text nakopírovat a roznášet mezi lid. O týden později si pro paní Kamarádovou přišla Státní tajná bezpečnost přímo na pracoviště.
Celý další týden strávila na služebně StB, kde ji vyšetřovali.
Paní Kamarádová říká: „byla to opravdu hrůza, nedalo se
tam spát, neustále na nás svítili, řvali na nás, byli jsme týden
pořád ve stejném oblečení.“ Poté následoval soud, tehdejší
první komunistický prezident Gottwald žádal trest smrti, ale
díky rozumnému soudci a skutečnosti, že politické procesy
teprve začínaly, dostala paní Kamarádová trest v podobě odnětí svobody na 7 let. Tento trest si odseděla ve věznici v Olomouci, kde byla svědkem mnoha poprav, které se konaly vždy
po desáté hodině. Cela, ve které byla internována paní Kamarádová, totiž měla okno do dvora věznice, kde stála šibenice.
Tato cela nebyla obývána jen paní Kamarádovou, ale i s dalšími trestankyněmi, které skončily ve vězení kvůli krádežím,
prostituci anebo vraždám. Na jednu takovou vražedkyni
vzpomíná paní Kamarádová: „pamatuji si na vražedkyni,
která zabila svého muže, uvařila ho a dala sežrat prasatům, ta
s námi v cele trávila poslední noc před popravou, pořád chodila po cele a bylo to hrozně děsivé, vůbec jsem nespala, měla
jsem strach.“ Svůj život ve vězení ale netrávila pouze na cele,
každý den musela paní Kamarádová pracovat v prádelně
nebo na poli, a to často za nelidských podmínek. Pobyt ve vězení se tak podepsal i na zdraví paní Kamarádové. Po propuštění z věznice jí ošetřující lékař sdělil, že kdyby byla ve vězení
delší dobu, pravděpodobně by nepřežila. Paní Kamarádová
se dostala na svobodu po půlce trestu, ale na čtyři roky do-

stala podmínku. Pracovat
začala opět v Olomouci, a to
ve státním podniku TOS,
jako manuální síla. V zaměstnání se setkala i s další
šikanou ze strany totalitního
režimu, Státní tajná bezpečnost totiž podstrčila na pracoviště protistátní leták, který kolega paní Kamarádové
spálil, ale paní Kamarádová
věděla, že tak činit neměl, jelikož ho měl oficiálně zanést
na ředitelství. Když do podniku přijela Státní tajná bez- Růžena Kamarádová
pečnost, paní Kamarádová
věděla, že je zle. Naštěstí to tentokrát pro paní Kamarádovou
dopadlo dobře, tehdejší vlivný ředitel se za ní postavil a jak
sama říká: „Byl to férový chlap, sice byl ve straně, ale ke svým
zaměstnancům se choval vždy čestně.“ V roce 1968 přichází
„Pražské jaro“, což je období, kdy dochází k uvolňování komunistické diktatury v Československu. Paní Kamarádová
tak využije příležitost a jede se podívat do Prahy do spisu, ze
kterého se dozvěděla, že tehdejší udání, díky kterému skončila ve vězení, podala její bývalá nejlepší kamarádka, která pak
paradoxně u soudu svědčila ve prospěch paní Kamarádové.
V období „Pražského jara“ paní Kamarádová díky svému
kamarádovi dostala lepší pracovní pozici. Začala pracovat
v kanceláři na oddělení kontroly přepravních tržeb Československých drah, kde pracovala až do ochodu do starobního
důchodu. Paní Kamarádová přiznává, že pobyt ve vězení ji
změnil život, zničil jí mládí, ale nikdy ji to nezlomilo, což byl
hlavní úkol komunistické diktatury – vyvolat v lidech strach
a zlomit je. Po roce 1989 byl případ paní Kamarádové soudně
rehabilitován. V roce 2012 vydalo Ministerstvo obrany České
republiky osvědčení pro paní Kamarádovou, které potvrzuje
její účast a vyznamenává jí za účast v odboji a odporu proti
komunistickému totalitnímu režimu.

Zpracováno na základě rozhovoru paní R. K dne 8. 10. 2018, který vedl Michal Novák, student Katedry křesťanské
sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod odborným vedením Lucie
Brlkové a Zlatici Dorkové, v rámci aktivity (Ne)zapomenuté příběhy Olomouckého kraje projektu „Podpora aktivního života seniorů v Olomouckém kraji“.
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OKÉNKO STAROSTY
Město Štíty

M

alebné městečko Štíty ležící na pomezí
Čech a Moravy je jedním
z nejstarších měst šumperského regionu. Město se
až do roku 1946 nazývalo
Šilperk (Schildberg), poté
došlo k jeho oficiální změně na Štíty. Patří k němu
místní části Březná, Crhov,
Heroltice.
Štíty mají bohatou historii Jiří Vogel
a pravděpodobně vznikly
jako poddanské městečko založené v době kolonizace Protivenem ze Zábřeha v podhradí tvrze Šilperka, která stávala
v místech za dnešním kostelem. První historický doklad
o existenci dnešních Štítů pochází z roku 1278. V průběhu dlouhých let vystřídaly Štíty několik majitelů. Mezi ty
významnější patřil rod Šternberků, který dal městu svůj
znak – osmicípou zlatou hvězdu doplněnou osmi malými
zlatými hvězdičkami v modrém poli. V druhé polovině
16. století spravoval Štíty rod Žalkovských. Osudovým
mezníkem v životě vzkvétajícího města byl rok 1624, kdy
se Šilperk dostal pod svrchovanou moc Lichtenštejnů.
Po revolučním roce 1848 se Šilperk stal střediskem soudního a berního okresu. Po osvobození Štíty podstatně změnily svou tvář, když sem přišli z okolních obcí čeští osídlenci
a německé obyvatelstvo bylo odsunuto.
V dnešní době jsou Štíty městem, které se dynamicky
rozvijí. Je to zásluhou občanů a místních podnikatelů.
Město jde vlastní cestou, protože rozvíjet a zkrášlovat ho
jde i bez dotací, je k tomu třeba selský rozum. Investice bez
dotací jsou u nás běžné a to z prostého důvodu – vlastní
investice není zatížena byrokracií. Při samotných realizacích se více dbá na kvalitu práce, daleko jednodušeji se řeší
nově vzniklé problémy, finanční náklady na akce jsou nižší. Vzhledem k tomu, že realizace provádí naši pracovníci,
projeví se v odvedené práci patriotismus. Výsledkem je, že
dnešní Štíty prošly v letech 2007-2019 velikou proměnou
k lepšímu. Výraznou změnu má za sebou také městská památková zóna včetně dominantních kulturních památek
kostelů Nanebevzetí panny Marie ve Štítech a svatého Jana
Křitele v Herolticích.
Jsem velmi rád, že v našem městě máme velmi aktivní
spolkovou činnost, pořádáme sportovní a kulturní akce
místního i regionálního významu. Známým sportovním
střediskem je štítecký Acrobat Park olympijského vítěze
Aleše Valenty. Součástí našich aktiv je také partnerská mezinárodní spolupráce s městy Niemodlin (PL), Belvedere
Ostrense (I) a Saint Pal en Chalencom (F), partnerství, které nám umožňuje prezentovat naše město, Olomoucký kraj
v rámci Evropské unie.
V literatuře se o nás píše jako o „Moravském Kocourkově“. Kocourkov vznikl pravděpodobně v ústním podání
a z něho se později dostaly do literatury i kocourkovské
příběhy vyprávějící o městečku Šimperk. Jeho skutečným
předobrazem je městečko Šilperk.
Tyto příběhy nás dokáží rozesmát
a potěšit a jako starosta tohoto města jsem rád, že dnešní Štíty jsou hrdé
moravské městečko v Olomouckém
kraji a pevně doufám, že se bude
i nadále plynule rozvíjet, aby se nám
zde dobře žilo.
Jiří Vogel, starosta

JÔRA A BOŽKA

Jôra a Božka ovádijó: Dovolená
Ešlê existôje nejaká doba, kerá se mně nehodi na to,
abêch si vzal dovolenó, je to začátek záři. Mámê v prácê
takové šrumec, že každá rôka a noha, kerá chêbi, je považovaná za zrádcovskó. Takê kdê indová bêsmê mělê
cosê vêdělat, dêž né v zářó? Já vám nebôdô prozrazovat,
kde dělám, ale ten poprázdninové měsic je prostě duležêté skoro tak, jak pro knihkôpce prosinec. Cely prázdninê
sem se tak trochô poflakoval a ê tô svó dovolenó sem si
částečně vêbral. A v dôchô sem se chêstal na to záři. A jak
to tak chodi, zničehož nic přende v srpnô Božka a povidá: „Tê, Jôro, jedem s babama začátkem záři na deset dni
k mořô. Nechceš jet takê? Dêť se na sebe podivé z dálkê.
Seš stáhané jak kobêla a moře bê tě prospělo. Pěkně bê sis
odpočênôl. A navic je v autobusô jedno misto volny.“ „Nô,
viš, Božka,“ na to já, „já bêch snaď aji jel, ale v prácê bê

to nemosêlê rozdéchat. Dêť viš, jak to ô nás v zářó chodi.
Mêslim s vama nepojedô.“ „Nô, tož to máš blby,“ povidá
ta moja, „jôž sem to zaplatila.“ A jak dêž se nic neděje,
odešla cosê kôtit do kôchêně. „Nô počké, já to mêslim vážně. Nemužô si brat dovolenó zrovna, dêž mámê takové
kalup.“ „A ini mužó? To je zajimavy, že každé si muže
vzit dovčô, kdê chce, ale milostpán Jôra né. Tož to sem nevěděla, že tě za to nestojim...“ Božka poôžela těžši kalibr
a moc dobře věděla, že to na mě plati. Nô přece nebôdô
takové. Já vim, že dêž nepojedô, pokazim ji radosť ze společnyho pobêtô... Tak najednó nevěřim svém ôšim, dêž se
slêšim, jak řikám: „Nô tož ja, tož teda pojedô s tebó, abê tě
mně tam nejaké Taliján neodnesl. Ale nemêslê si, že stópnô do mořa. Beztak je tam plno všelêjakéch potvor, co člověka požahajó nebo popichajó. Sténě nevim, co bôdô cely

tê dně ô moře dělat. Válet se na břôchô, to na mně néni.“
A hneď sem tech slov lêtoval, protože sice Božka hneď bêla
veseléši, ale já jôž sem viděl v dôchô ten scénář v rachotě.
Tech restu! A tê řečê od šéfa! Nô ale jôž bêlo pozdě. Tak
smê jelê, dovolená bêla skôtečně krásná, dokonce sem se
ê trochô ô teho mořa válel a ê se v něm kópal, protože
tam žádny potvorê nebêlê. Fakt dobře sem si odpočênôl,
to měla Božka rêcht. A dêž smê jelê dom, skoro sem ani
nemêslêl na to, co mě čeká v prácê. Ale to vám řeknô, že to
bêlo peklo. Hneď drôhé deň sem mosêl dělat přesčas a pak
ê celé boži tédeň, abêch všecko dohnal, co sem zmeškal.
A po tem tédňô sem si hodně nahlas posteskl: „Kruci, tô
dovolenó bêch potřeboval včêl. Jôž nikdá nebôdô v zářó
chêbět, nestoji to za to.“ Nô ale to řikám včêl. Pámbu vi,
co zas Božka vêmêsli..
Jôra
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Machři roku jsou Hraničtí hasiči vylepšují vybavení
ze Šumperka
Machři roku je projekt
zaměřený na propagaci a popularizaci řemeslných dovedností
učňovské
mládeže.
V jedenáctém ročníku
uspěli středoškoláci
šumperské
Střední
školy železniční, technické a služeb.

J

ednodenní akce, která
se konala na Palackého náměstí v Praze, se
zúčastnilo šedesát soutěžících dvojic složených z budoucích řemeslníků z celé
republiky. Školy své tříleté
obory prezentovaly ve stáncích, o konkrétní ukázky se
postarali mladí odborníci
v dovednostní soutěži. „Letos Střední škola železniční,
technická a služeb vyslala dvojice truhlářů, jejichž
úkolem bylo vyrobit okno,
elektrikáři zapojovali rozvaděč a zámečníci dle výkresu
usilovali o zhotovení ocelového puzzle,“ uvedla ředitelka školy Irena Jonová.
Dvojice se při plnění úkolu střídaly v přesně stanoveném čase v dlouhých stanech
na nábřeží Vltavy. Přístup
do ohrazeného prostoru měla
jen odborná porota. Ve velmi
soutěživém a přesto přátelském prostředí se šumperští
chlapci porovnávali své výtvory s žáky jiných škol, zjišťovali, jak přistupovali k zadání druzí, zkoumali, jaký
zvolili postup práce jejich kolegové, ale v přestávkách také
společně probírali i to, jak

se jejich obor učí ve školách
v Opavě, Valašském Meziříčí
či v Praze.
Hlavní je poznat
kolegy z oboru
V projektu Machři roku,
který je součástí aktivit společnosti Česká hlava, nejde
jen o perfektně zhotovený
výrobek v daném čase, ale
především o vzájemné poznávání, předávání zkušeností, poměřování znalostí
a praktických dovedností
s vrstevníky. Diskuse probíhá i mezi doprovázejícími
učiteli odborného výcviku, kteří se vyměňují své
poznatky, metody výuky,
navazují novou spolupráci
škol. „Z naší školy vystoupali na krásné druhé místo
Štěpán Berka a Marián Mareček, žáci druhého ročníku oboru strojní mechanik.
Naši mladí zámečníci pravidelně bodují na domácích
a mezinárodních soutěžích
ve svařování, jsou nositeli
ocenění Hospodářské komory ČR, reprezentují školu
na stážích v cizině,“ uvedla
ředitelka školy.
Dodala, že obor strojní mechanik (zámečník) je vyhledávaný. Mimo to je podporován stipendii místních firem
jako jsou Pars nova nebo
Fortex. Budoucí zámečníci
získávají za dobře odvedenou
práci finanční odměnu také
na praxích u zaměstnavatelů
a úspěšným žákům přispívá
vlastním stipendijním programem také Olomoucký
kraj.
(red)

Budoucí strojní mechanici Štěpán Berka (vlevo) a Marián Mareček uspěli
v soutěži řemeslných dovedností mezi šedesáti dvojcemi. Foto: SSZTS

Město Hranice zásadním způsobem vylepšilo
svým dobrovolným hasičům vybavení. V pátek 6. září jim zástupci
radnice předali novou
cisternovou stříkačku
a elektrocentrálu.

H

raničtí dobrovolní hasiči jsou zařazeni v plošném
pokrytí území jednotkami
požární ochrany nejvýše.
Výjezd mají do pěti minut.
Dosud museli používat třicet let starou cisternovou
automobilovou stříkačku,
která už jejich potřebám
nevyhovovala.
Vybavení nového auta
doplnila elektrocentrála
vhodná pro použití u zásahu. Pořízení přišlo na
74 tisíc korun, polovinou
přispěl Olomoucký kraj.
Projekt „Hranice - Cisternová automobilní stří-

Nová stříkačka za 6,6 milionu korun nahradila v Hranicích třicet let starý vůz.

kačka“ je spolufinancován z Olomouckého kraje
a Ministerstva vnitra České republiky. Nová cisterna stála 6,6 milionu korun,
z toho činí dotace resortu
2,5 milionu korun, hejtmanství poslalo dalších
300 tisíc korun. Město
na obnovení zastaralého

vozového parku hranických hasičů vynaložilo
3,8 milionu korun.
Při předání nového vybavení se po téměř šedesáti letech znovu představil
historický prapor hranických hasičů. Jde o vzácnou raritu, protože prapor
pochází již z roku 1899.

Foto: město Hranice

Prapor je unikátní svým
stářím i provedením - jen
výroba trvala tři roky. Je
také dokladem toho, že
hraničtí hasiči patří mezi
desítku nejstarších sborů
na Moravě. Vznikli v roce
1874 a prapor převzali při
výročí 25 let od svého založení.
(red)

Nejmladší sbor má opravenou zbrojnici

S

outěž
Olomoucký
drak měla 14. září
svůj 13. ročník.
Za podpory kraje a města
Olomouce proběhl na dva
pokusy podle Směrnic hry
Plamen. Závodilo se v přeboru jednotlivců v disciplíně běh na 60 metrů
s překážkami, hasiči soutěžili v kategoriích starší,
mladší a přípravka.
Plamen je jedním ze stavebních kamenů hasičské
celoroční mimoškolní činnosti. Vznikl v roce 1972
a od té doby se koná pravidelně. Hra byla od prvopočátku organizována pro
mladé hasiče, členy Svazu
požární ochrany a posléze nástupnické organizace Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska. Posláním hry je rozvíjet dětské
znalosti, vědomosti a dovednosti v jednotlivých
oblastech činnosti s přihlédnutím ke specifické

Oslav 125 let SDH v Troubkách se zúčastnil i náměstek hejtmana Petr Vrána.

oblasti požární ochrany.
V současné době je do hry
Plamen v celé republice
zapojeno přes 40 tisíc dětí
do 15 let.
SDH v Troubkách oslavil
14. září 125 let od svého založení, stejné výročí si připomenuli také v Bedihošti.
SDH Troubky čítá 58 členů
z toho 12 mladých hasičů
8 žen a 38 mužů. Při osla-

vách udělil sboru hejtman
Olomouckého kraje pamětní stuhu.
Soutěž o putovní pohár
hejtmana Olomouckého
kraje v kategorii muži byla
na programu 21. září. Zvítězilo družstvo SDH Břevenec, druzí skončili členové
SDH Loučany a na třetím
místě se umístil SDH Olomouc-Chválkovice.

Foto: Olomoucký kraj

Ve stejný den se
uskutečnilo i slavnostní
předání
hasičské
zbrojnice v Medlově zrekonstruované za přispění
státu a Olomouckého kraje. Hejtmanství stavbu loni
dotovalo částkou 100 tisíc
korun. SDH Medlov vznikl
27. října 2007 a je nejmladším sborem v Olomouckém kraji.
(red)

Nejlepší knihovnicí v kraji je Květoslava Havlíčková

O

becní knihovna
ve Vikýřovicích
bývá v půjčovní
dny plná dětí, které si tu
kreslí, hrají na počítačích
nebo prostě jen čtou. Pro
knihy či na nejrůznější přednášky sem chodí
i jejich rodiče a místní
senioři. Všechny láká
přátelská a pohodová atmosféra, kterou tady už
šestnáctým rokem vytváří knihovnice Květoslava
Havlíčková. Ta za to v pátek 11. října získala titul
Nejlepší neprofesionální
knihovník Olomouckého
kraje 2019.

„V první řadě mě vítězství
překvapilo, v té druhé moc
potěšilo. Všichni se snažíme dát do této práce co nejvíc ze sebe a myslím, že se
nám to daří,“ řekla po vyhlášení výsledků Květoslava
Havlíčková.
Druhé místo obsadily Hana Slabá z místní
knihovny Horní Moštěnice
a Pavla Žáčková z obecní
knihovny v Bystročicích.
Třetí skončila Anna Honelová z obecní knihovny
v Újezdu. Anketa, kterou
vyhlašuje Vědecká knihovna v Olomouci, proběhla
v regionu potřetí. Nomi-

nován mohl být pracovník
jakékoliv knihovny, která
sídlí na území kraje a jejíž
provozní doba pro veřejnost nepřesahuje patnáct
hodin týdně.
Práce ve volném čase
„Velmi si vážím práce knihovníků. Věnují jí všechen
volný čas, jsou nápadití
a dávají do ní srdce. To je
v obcích, kde je knihovna
v mnoha případech jediným centrem kulturního a společenského dění,
nesmírně důležité,“ řekl
náměstek hejtmana pro
oblast kultury, sportu a památkové péče Petr Vrána.

Odborná porota hodnotila osobnost knihovníka,
péči o knihovnu a snahu
o její propagaci. Důležitá
byla také míra spolupráce
s obcí a školami.
„Pro příští období připravujeme změnu nastavených pravidel. Kvalitní
knihovníky, kteří dokážou
přitáhnout děti i dospělé,
totiž mají i v menších obcích, kde knihovna funguje více než patnáct hodin
týdně,“ uvedla ředitelka
Vědecké knihovny v Olomouci Iveta Tichá.
V Olomouckém kraji je
celkem 480 půjčoven knih.

Knihovna bývá jediným kulturním centrem v obci. Vědecká knihovna
v Olomouci a kraj je proto každoročně oceňují.
Foto: Ol. kraj

Hejtmanství letos jejich
provoz podpořilo téměř
dvanácti miliony korun.
Prostřednictvím dvou do-

tačních titulů pak přispělo
také na jejich rekonstrukci
nebo obnovu kulturního
zázemí.
(red)
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Národní sbírka potravin se blíží

C

elkem dvacet tři
supermarketů
v
Olomouckém
kraji se v sobotu 23. listopadu zapojí do celorepublikové Sbírky potravin. Jde
o jednu z největších charitativních sbírek v republice
– v květnovém termínu se
vybralo 212 tun potravin
a 23 tun drogerie. „V Olomouckém kraji jsme získali
celkem dvacet tun potravin a drogerie,“ uvedla Iva
Dvořáková z Potravinové
banky v Olomouckém kraji, která se na organizaci
akce podílí.
Lidé mohou nakoupit
potraviny nebo drogerii
přímo v obchodě a za pokladnou zboží darovat zástupcům a dobrovolníkům
z humanitárních organizací či sociálních služeb. Darované potraviny a drogerie pak poputují seniorům,
matkám samoživitelkám,

Burza práce nabídne na olomouckém výstavišti Flora nové možnosti nejen nezaměstnaným a čerstvým absolventům.
Foto: Ol. kraj

P

Darovat potraviny nebo drogerii bude v kraji možné v devíti městech.

pěstounským
rodinám,
dětem z dětských domovů,
hendikepovaným či lidem
bez domova.

Podpořit potřebné skrze sbírku potravin bude
možné od 8 do 18 hodin
v těchto městech: Olo-

Foto: Potravinová banka

mouc, Prostějov, Přerov,
Šternberk, Uničov, Hranice, Zábřeh, Šumperk a Jeseník.
(red)

Komentované divadlo přiblíží seniorům rizika

O

lomoucký
kraj
s finanční podporou Ministerstva vnitra zve zdarma
seniory na komentované
divadelní představení, které přiblíží nástrahy, rizika
a vhodné reakce na podvodné telefonáty a falešné
zprostředkovatele služeb.
Součástí programu je i vystoupení policisty z Kraj-

ského ředitelství policie
Olomouckého kraje, který
bude diváky informovat
o zásadách preventivního

chování. Každý účastník
obdrží preventivní propagační předměty. Místa je nutné si rezervovat

prostřednictvím telefonu
585 508 604 (v pracovní dny) nebo e-mailu:
m.polacek@olkraj.cz. (red)

OLOMOUC

24. října

Tramtarie,
10.00 –11.30 Divadlo
Hynaisova 554/11, Olomouc

OLOMOUC

25. října

Tramtarie,
10.00 –11.30 Divadlo
Hynaisova 554/11, Olomouc

PROSTĚJOV

30. října

Městské divadlo v Prostějově,
10.00 –11.30 přednáškový sál,
Vojáčkovo nám 1, Prostějov

14. listopadu

Pohoda,
11.00 –12.30 Kino
Dittersdorfova 599/2, Jeseník

ŠUMPERK

21. listopadu

Oko,
10.00 –11.30 Kino
Masarykovo nám. 3, Šumperk

PŘEROV

22. listopad

Hvězda,
10.00 –11.30 Kino
Čechova 243/49, Přerov

JESENÍK

Mentálně postiženým pomáhají od roku 1969
Společnost pro podporu lidí s mentálním
postižením v ČR si letos připomíná půl století od založení. V Olomouckém kraji působí
čtyři pobočné spolky.

P

očátky a vznik organizace Národní
sdružení pro pomoc mentálně postiženým
(SPMP) založené v roce
1969 jsou spojeny i s městem Olomouc. Na Pedagogické fakultě Univerzity
Palackého bylo vyhlášeno
jeho ustavení, zakladatelkou byla Božena Gürtlerová, kterou za její celoživotní práci ocenil Výbor
dobré vůle Olgy Havlové.
Dalším ze zakladatelů byl
Englbert Mildner z Olomouce, dlouholetý předse-
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Hledejte práci tam,
kde skutečně je!

da olomoucké organizace
SPMP. V roce 2006 získal
Cenu hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním
postižením.
Přes 6 000 členů
Velkého rozkvětu dosáhlo SPMP po roce 1989.
Začaly vznikat nové, většinou okresní organizace,
zaměřené na spolkovou
činnost. Na území kraje je
dnes najdeme v Olomouci, Prostějově, Přerově
a Šumperku. „Významný
posun byl i v péči a vzdělávání lidí s mentálním
postižením, a tak byla pod
hlavičkou naší organizace
zakládána i nová zařízení
například v Praze, Kladně, Ostravě. V důsledku
působnosti Nového občanského zákoníku se

Předchůdce Společnosti pro
podporu lidí s mentálním postižením vznikl před padesáti lety
v Olomouci.
Zdroj: SPMP ČR

všechna tato zařízení osamostatnila a nyní jde většinou o obecně prospěšné
společnosti nebo ústavy,“
řekla členka pobočného
spolku Přerov i republikového výboru Hana
Ryšánková.

V současné době má
SPMP v republice přes
šest tisíc členů v 57 pobočných spolcích, jejichž
náplní je klubová činnost
– kroužky, společenské,
sportovní a kulturní akce,
pořádání táborů či festivalů. Už dlouho se organizace zaměřuje i na vzdělávání a publikační činnost
pro mentálně postižené
a ty, kteří se o ně starají
a pomáhají jim, tedy rodina, odborníci, dobrovolníci a další příznivci.
Zabývá se také oblast svéprávnosti a právních záležitostí lidí s mentálním
postižením.
Společnost pro podporu
lidí s mentálním postižením v ČR je i součástí
mezinárodní organizace
Inclusion Europe. (red)

řes padesát nejvýznamnějších
zaměstnavatelů z Olomouckého kraje z různých
odvětví se představí 22. října na Burze práce a vzdělání
v pavilonu A olomouckého
výstaviště Flora. Prezentovat se bude i 25 středních
a vysokých škol.
Burza je určena nezaměstnaným a těm, kteří
chtějí změnit práci, stejně
jako čerstvým absolventům,
stávajícím středoškolákům,
vysokoškolákům a žákům
posledních ročníků základních škol a jejich rodičům.
Kromě soutěží a exponátů bude na místě také Živá
knihovna povolání, která
přiblíží praktické ukázky
různých druhů povolání.

V prvním patře pavilonu proběhne letos další
krajské kolo odborné soutěže T – Profi (Talenty pro
firmy). „Žákovské týmy
sestaví základní konstrukci zařízení na bázi polytechnické stavebnice, pro
které tým střední školy
paralelně vyrobí pohonnou jednotku. V časovém
limitu zhruba dvou hodin tedy družstva postaví
a zprovozní nový, funkční
a pohyblivý model skutečného zařízení a to vše pod
dohledem kapitána z reálného prostředí firmy,“
uvedl analytik trhu práce
Jaroslav Mikšaník z Úřadu práce. Více informací
najdou zájemci na webu
www.burzapav.cz.
(red)

Učitelé se věnovali
pohybové gramotnosti
Jak zapojovat žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami do pohybových programů?
Rady nabídl seminář,
který v září hostila
Střední škola polytechnická v Olomouci.

S

etkání organizovalo
Regionální centrum
Aplikovaných
pohybových aktivit (APA).
V projektu na implementaci krajského akčního plánu
rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje (IKAP) se
pořadatel zaměřil na různě
orientované příspěvky.
Hosty semináře byli ředitel
Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálního
pedagogického
centra Olomouckého kraje
(SPC) Lubomír Schneider
a psycholožka a vedoucí
SPC Milada Sovadinová.
S těmito institucemi kraje
regionální centrum APA
spolupracuje při řešení problematiky Individuálních
vzdělávacích plánů ve školní tělesné výchově a pohybových aktivitách. „Velmi
inspirativní bylo téma Ivy
Machové z Fakulty tělesné
kultury Univerzity Palac-

kého v Olomouci věnované pohybové gramotnosti
v atletice. Informativní
a fyzioterapeuticky orientovaný byl příspěvek Michaely Lehnertové také z FTK
UP zaměřený na správné
dýchání. K zamyšlení vybízela Julie Wittmannová ze
stejné fakulty při prezentaci
problematiky žáků s poruchami pozornosti nejčastěji
ve spojení s hyperaktivitou,“ uvedl Ondřej Ješina
z Katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP.
Různé přístupy
mohou inspirovat
Seminář uzavřela výchovná
poradkyně na SŠ polytechnické Daniela Zatloukalová, která prezentovala úkoly poradenského zařízení
ve vztahu k zapojení žáků
do pohybových aktivit.
Semináře se zúčastnilo
padesát učitelů i asistentů pedagoga. „Barevnost
přístupů dává šanci, že
se některému z nich budou věnovat,“ dodal Ješina. Další velké setkání se
chystá na jaře. Menší akce
budou i během roku vždy
jednou za měsíc. Rozpis
seminářů je k dispozici na
www.ikap.cz.
(red)
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TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA: Králický Sněžník. DÁREK ZÍSKÁVAJÍ VYLOSOVANÍ
VÝHERCI: Miroslav Dočkal/Olomouc, Ivan Chajda/Přerov, Margit Urbánková/Bohdíkov

KŘÍŽOVKA O CENY
Sluňákov se stal letos absolutním vítězem cen životního prostředí Olomouckého kraje. První ročník festivalu (tajenka) se v jeho prostorách uskutečnil už
v roce 1990. Řešení křížovky posílejte do 7. listopadu na e-mailovou adresu krizovky@olkraj.cz.

Foto: www.slunakov.cz

SUDOKU

KOMIKS

LEHKÉ

STŘEDNÍ

TĚŽKÉ

Měsíčník Olomoucký kraj Krajánek,
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Odpady musíme využívat mnohem víc
Hejtmanství stálo u vzniku spolku Odpady Olomouckého kraje, minulý rok založilo Servisní
společnost odpady Olomouckého kraje. Smyslem je najít společné řešení, co dělat s odpadem po zákazu skládkování. O vývoji situace
i plánech do budoucna mluví v rozhovoru náměstek hejtmana pro životní prostředí Milan
Klimeš.

Jak se Olomoucký kraj
připravuje na blížící se
zákaz skládkování, který by měl nastat v roce
2024?
Olomoucký kraj dlouhodobě podporuje činnost
spolku Odpady Olomouckého kraje, který byl obcemi a hejtmanstvím založen
v roce 2015 právě za účelem připravit obce na zákaz skládkování od roku
2024. Cílem je přesměrovat ukládání směsného komunálního odpadu (SKO)
k jeho využití.

Loni kraj založil akciovou společnost na likvidaci odpadu z obcí
a měst. Jak by měla pracovat?
Právě založením Servisní společnosti odpady
Olomouckého kraje jsme
zjednodušili cestu spolku obcí k cíli najít ve veřejném výběrovém řízení
partnera na využití SKO
obcí – členů akciové spo-

lečnosti. Obce si mohou
koupit akcie společnosti
buď přímo nebo jako členové spolku. Tato akciovka se postará pro své členy
o využití SKO v souladu se
zákonem.

Kraj připravoval informační kampaň, která
měla možným členům
představit výhody společného postupu. Kolik
má spolek aktuálně členů
a jaký je zájem?
Spolek odpady Olomouckého kraje má v současnosti 125 členů. O nákupu
akcií Servisní společnosti
odpady Olomouckého kraje v současné době jednají
zastupitelstva jednotlivých
obcí. Jednání by měla být
ukončena do konce roku
2019. Do akciové společnosti mohou vstoupit
všechny obce kraje.

S jakými objemy zpracovávaného odpadu se
počítá?

Akciová společnost by
měla zajistit službu pro
veškerý zbytkový SKO.
Objem tohoto odpadu
bude znám, až bude uzavřeno členství ve společnosti.

Které typy odpadů znamenají v kraji při nakládání s nimi největší starosti?
V současnosti se v Olomouckém kraji daří zvyšovat množství primárně
vytříděných složek odpadu, za což patří občanům
velké poděkování. Pokud
je možné zbytkový odpad
po vytřídění ukládat bez
dalšího využití na skládky, je systém nastaven
a využívá skládky v rámci Olomouckého kraje.
Do budoucna po uzavření
skládek pro zbytkový SKO
musíme najít řešení – to
je úkol spolku a akciové
společnosti.

Co byste navrhoval
v otázce odpadového
hospodářství
obecně
zlepšit?
Musíme stále více odpady
využívat, podporovat oběhové hospodářství. Chybí
mi rozvoj recyklačních
technologií pro vytříděné
odpady. V recyklaci vytří-

DOPISY ČTENÁŘŮ
Strategická zóna
Četla jsem, že Olomoucký kraj
schválil přeměnu 44 hektarů orné
půdy na nějakou strategickou zónu.
Co o tom víte, proč se to děje? To
vám nic neříká klimatická krize?
My starší už to nějak doklepeme, ale
co naše děti a vnoučata, na ně nemyslíte?
Nogolová
Zastupitelstvo Olomouckého kraje vydalo
23. září Aktualizaci č. 2a Zásad územního
rozvoje Olomouckého kraje, což je ze zákona pořizovaná úplná aktualizace územně plánovací dokumentace kraje. V této
aktualizaci je vedle vymezení koridorů
přeložek silnic, koridorů pro zásobování
obcí vodou a elektřinou, migračních koridorů, územního systému ekologické stability, nových kulturních krajinných oblastí
pro ochranu zachování dochovaného kulturního dědictví a řady dalších náležitostí, řešena i strategická plocha Olomouc.
Tato plocha je vymezena pro vědecké
biomedicínské centrum; důvodem je posílení ekonomického pilíře Olomouckého
kraje, když i Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014-2020 zařazuje
Olomoucký kraj jako zaostávající nebo
problémový region s nedostatečným využitím růstového potenciálu představovaného krajským městem s vysokou úrovní
vzdělanosti obyvatel, pro které chybí odpovídající uplatnění. Strategická plocha je
navrhována pro posílení a zvýšení prestiže krajského města, pro posílení významu
kraje v oblasti vyspělých technologií, vědy
a výzkumu.
Při plánování svého území, jehož cílem je zabezpečení dalšího rozvoje kraje

i rozvoje krajského města Olomouce, zabezpečení potřeb obyvatel - našich „dětí
a vnoučat“, se Olomoucký kraj snaží o zajištění vyváženého vztahu jak podmínek
pro příznivé životní prostředí, tak i pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území. Je to složitý
a často, například ve vztahu na ZPF, kontroverzní úkol, protože na území krajského města Olomouce (založeného na nivě
řeky Moravy) a v jeho okolí se nacházejí
převážně zemědělské pozemky představované půdami nejvyšších bonit. Tuto skutečnost nelze samozřejmě pominout, ale
při hodnocení vhodnosti území pro určitý
záměr je potřeba vycházet z komplexního
posouzení území, z posouzení veškerých
relevantních hledisek.
Pouze zemědělská a zpracovatelská tradice Hané bohužel nedává předpoklady
pro ekonomické posílení Olomouckého
kraje (státní politika tento vážný deficit
neřeší kompenzacemi), který se ve výrobě
hrubého domácího produktu pohybuje
na posledních místech v ČR (z hlediska
HDP patří s Libereckým a Karlovarským
krajem k výkonnostně nejslabším v ČR).
Při komplexním vyhodnocení a zvážení veřejného zájmu v daném území pak
byl upřednostněn rozvoj krajského města v oblasti strategických služeb, vědy
a výzkumu. Přičemž navrhované zábory
zemědělských ploch a způsob využití nebyly ve vyhodnocení ani posouzení vlivů
na životní prostředí (dokumentace SEA)
shledány takovými, aby zásadně ovlivnily
území z hlediska klimatického či z hlediska zemědělských potřeb.
Pavel Šoltys, náměstek hejtmana

Milan Klimeš
Náměstek hejtmana pro životní prostředí, zemědělství, majetek
Narodil se v Šumperku, je mu 65 let. Absolvoval Střední průmyslovou školu
železniční v Letohradě a Vysokou školu dopravní v Žilině. Pracoval jako projektant dopravy a inženýrských sítí v šumperské pobočce Stavoprojektu Šumperk,
kde po privatizaci působil jako ředitel a jednatel do roku 2016. Dlouhodobě se
věnuje komunální politice jako předseda stavební komise, předseda kontrolního výboru, je zastupitelem Bludova. Je ženatý, má dva syny a dceru.

děných materiálů za okolními státy zaostáváme.

Jak hodnotíte první
ročník Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí?

Jsem moc rád, že kraj tuto
novinku zavedl. Podle
mne má smysl. Předávání v Centru ekologických
aktivit Sluňákov v Horce
nad Moravou jsem si užil.
Když jsem se s oceněným-

i Víte, že...

mi bavil, byli rádi, že si
jejich práce někdo všiml.
Všichni mají své zásluhy.
Na příští rok už počítáme
s pokračováním, ceny vyhlásíme na jaře nebo počátkem léta.
(red)
Řešení ze strany 8

…od 1. ledna bude v osobních a spěšných vlacích
na území kraje platit pouze jízdenka IDSOK?
• Jeden jízdní doklad přinese možnost přestupů
mezi všemi dopravními prostředky v integrovaném
dopravním systému Olomouckého kraje
• Přeprava ZTP a ZTP/P zůstává zdarma
• IN kartu Českých drah bude možné využít
v rychlících a v mezikrajské dopravě
• Krajské jízdné bude platit i ve vlacích Ex2, R12,
R13, R18, R27 a R8
• Prodej jízdenek IDSOK bude zajišťován obdobně
jako v současnosti
• S webovou aplikací CestujOK.cz lze snadno
vyhledat spojení včetně ceny jízdného v IDSOK

Navštivte akce Sluňákova
Zimní spánek Sluneční hory
sobota 9. listopadu, 13–17 hodin, rodinné vstupné 100 Kč
Stezka pro rodiče a děti. Uložíme Sluneční horu spolu se všemi zimními spáči z okolí.
Pojďte za dobrodružstvím do říše snů. Na trasu se můžete vydat od 13 do 16 hodin.
Téma Krabatina jako centrum periferie
úterý, 12. listopadu,18.00, Arcidiecézní muzeum Olomouc – Mozarteum
Vysočinu na Krabatinu přejmenoval tulák a spisovatel Zdeněk Matěj Kuděj. Region
vstoupil do díla českých malířů, skladatelů a básníků jako obraz dramat nitra i domovského zátiší. Odkazují na ni texty Demla, Zahradníčka, Reynka, Jirouse. Příběhy Babic
a Číhošťského zázraku jsou dějinnými mezníky. O Krabatině pohovoří a budou číst Igor
Fic, Miloš Doležal a Josef Mlejnek. Na harmoniku a bicí zahraje Vladimír Herák.
Obrazy krajiny uvnitř slov – Jaromír Gottlieb
středa, 27. listopadu, 18.00, Arcidiecézní muzeum v Olomouci – Mozarteum
Podvečerní zamyšlení nad četným otiskem krajiny do českých slov a nad postupující
urbanizací naší slovní zásoby.
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nekomerční prezentace

HANÁCKÉ NOVINY
noviny vašeho regionu

www.hanackenoviny.cz
Podporujeme potraviny z domácí produkce

HANÁCKÉ NOVINY
nekomerční sd ělení

OLOMOUCKÝ KRAJ NABÍZÍ K ODPRODEJI TENTO
NEMOVITÝ MAJETEK:
Pozemek parc. č. st. 2059 zast. pl. o výměře 133 m2, jehož součástí je stavba Uhelná, č.e. 1, jiná
st., a pozemek parc. č. 2058 ost. pl. o výměře 3 913 m2, vše v k.ú. a obci Uhelná, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
za minimální kupní cenu ve výši 1 050 000 Kč, když jednotlivé cenové nabídky budou přijímány
v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Záměr bude zveřejněn v měsíčníku Krajánek.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí prosím zašlete
nebo osobně doručte v termínu od 2. 10. 2019 do 3. 12. 2019 do 13.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc. Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených obálkách* a v levém horním
rohu obálek výrazně uvést slova „neotvírat – cenová nabídka – Uhelná“. Na obálce musí být
rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Za včas doručené se považují nabídky, které byly
Olomouckému kraji na uvedenou adresu v uvedeném termínu doručeny.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají do 3. 12. 2019
do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních
činností, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 2. 10. 2019 do 3. 12. 2019
Kontakty: Ing. Regina Vrbová - regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423
Pozemky parc. č. 1476 zahrada o výměře 97 m2 a parc. č. 1477 ost. pl. o výměře 93 m2, oba
v k.ú. a obci Potštát z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za minimální kupní cenu ve výši 22 800 Kč, když
jednotlivé cenové nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Kupní cena nemovitostí bude navýšena o příslušnou platnou sazbu DPH. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí prosím
zašlete nebo osobně doručte v termínu od 2. 10. 2019 do 3. 12. 2019 do 13.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených obálkách*
a v levém horním rohu obálek výrazně uvést slova „neotvírat – cenová nabídka – Potštát“.
Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Za včas doručené se považují nabídky, které byly Olomouckému kraji na uvedenou adresu v uvedeném termínu
doručeny.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají do 3. 12. 2019
do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních
činností, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 2. 10. 2019 do 3. 12. 2019
Kontakty: Ing. Regina Vrbová - regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423
* Nabídku vložte do jedné obálky s označením nabídky a tuto obálku poté vložte do druhé obálky a opět uveďte název nabídky. Pro další jednání v předmětné záležitosti, prosím,
uveďte do nabídky vaši přesnou adresu a telefonický kontakt, popřípadě e-mailovou adresu.
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Věstonická venuše přijede do Olomouce
Originál nejstarší keramické sošky na světě vystaví Vlastivědné
muzeum v Olomouci.
Díky vstřícnosti Moravského
zemského
muzea v Brně bude
k vidění od 27. listopadu do 8. prosince.

S

oška nahé ženy vyrobená z pálené hlíny
a datovaná do starší
doby kamenné (29 000–
25 000 let před naším letopočtem) je nejstarším předmětem z keramiky na světě. Zároveň má vysokou
uměleckou hodnotu. Věstonická venuše patří mezi
nejvýznamnější nálezy ze

života lovců mamutů
a vystavována je jen
při výjimečných příležitostech, jako byla
například v roce 2013
výstava Ice Age Art/
Arrival of the Modern
Mind v Britském muzeu v Londýně nebo
v roce 2014 projekt
Strážci paměti/200 let
muzejnictví v České
republice.
V předvánočním
čase bude 11,5 centimetru vysoká soška, jejíž hodnotu Nejstarší keramický předmět na světě je
Zdroj: VMO
v roce 2004 odhadli vysoký 11,5 centimetru.
američtí starožitníci na 40 milionů dolarů, za mimořádných bezpečpředstavena v Olomouci nostních opatření. „Pro

naše muzeum je nesmírná
pocta, že může vystavit tak
unikátní artefakt. Výstava
Věstonická venuše poprvé
v Olomouci bude doplněna
o předměty z našich sbírek,
především archeologické
nálezy z Předmostí u Přerova, vystaveny budou i kosti
tehdejších zvířat,“ uvedl ředitel VMO Břetislav Holásek. „I v budoucnu bychom
rádi prezentovali jedinečné předměty z českých
a moravských muzejních
sbírek, například jednáme
s Národním muzeem o zapůjčení jejich ikonického
exponátu – hlavy Kelta
z Mšeckých Žehrovic,“ doplnil Holásek.
(red)

Čarodějnické procesy na Jesenicku nejsou pro děti
Nechvalně známe čarodějnické procesy, které
se v 17. století odehrávaly na Jesenicku, budí
hrůzu ještě dnes. Sklepní prostory Vodní tvrze
v Jesenicku přibližují
ponurou atmosféru prosycenou strachem, bolestí a beznadějí ve stálé expozici.

V

lastivědné muzeum
Jesenicka představuje historii rozsáhlého honu na čarodějnice v jesenickém regionu
v letech 1622–1695. V Evropě zuřila třicetiletá válka, ničila vesnice, přinášela
týrané a zavražděné, hladomor a epidemie. Nejen
obyvatelé Jesenicka nechápali, čím si vysloužili boží

hněv. Začali věřit představě,
že na vině jsou ďáblovi pomocníci, kteří zastavením
své duše škodí lidem, majetku a úrodě. Názor o přisluhovačích pekla rychle
přerostl v davovou hysterii
a pronásledování lidí obviněných z hrdelního zločinu
čarodějnictví. O masové
rozšíření procesů se pak
postarala i místní vrchnost
a představitelé městských
správ, kteří si nedovolili popřít existenci ďábla a jeho
pomocníků a z vedení procesů měli nemalé zisky.
Na Jesenicku procesy
s čarodějnicemi trvaly přes
sedmdesát let a počtem
obětí, rozsahem a brutalitou nemají ve střední Evropě obdoby. V expozici byly
vůbec poprvé zpracovány

Úsovský zámek
ožije za tmy

V

ydlabané dýně osvětlující potemnělé
nádvoří, hrůzu nahánějící průvodce lákající své oběti do tajemného
hradního sklepení, a mnoho dalších zážitků
slibuje i letos Halloween na zámku v Úsově.
V sobotu 26. října od 17 do 22 hodin čekají na návštěvníky všechna zámecká strašidla
a kostlivci a zejména upír bude tentokrát obzvláště krvelačný.
Tradičně bude zpřístupněno sklepení pod
kočárovnou a labyrint, pro děti bude připravena strašidelná dílna a atrakce na nádvoří.
Chybět nebude ani oblíbený halloweenský
punč a zámecký bufet kromě občerstvení
nabídne také posezení u kamen.
Akce je jednou z posledních příležitostí
zažít letos zámek Úsov. Sezona končí 31. října a brány se na půl roku uzavřou.
(red)

Pořádáte akci?
Máte tip
na zajímavou událost?
Posílejte nám své pozvánky, pomůžeme
vám oslovit široké publikum.

noviny@olkraj.cz
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PŘEHLED AKCÍ
KRAJSKÝCH MUZEÍ
Muzeum Komenského v Přerově
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
• Hodiny ze Schwarzwaldu, výstava dřevěných kolečkových
hodin z Německa i Čech od pol. 18. do konce 19. století
• Šejdíři a šizuňkové, výstava přibližuje střípky z historie
falšování potravin.
• Láska nejen v umění, vernisáž výstavy představující tvorbu E. Siblíkové a J. Chmelaře, 31. října v 17 hod.
Ornitologická stanice
Bezručova 10, Přerov
• Dravci, sokoli a sovy, sezonní výstava o dravých ptácích
Hrad Helfštýn
• Hefaistonovy vavříny, výstava děl z ročníků Hefaistonu,
do 27.října

Vlastivědné muzeum Jesenicka
Zámecké náměstí 1, Jeseník
Kontakt: 725 073 539, www.museum.jesenik.net
• Heinrich Wolf, výstava jesenického rodáka, preparátora
a výtvarníka představující tzv. polovycpaniny
• Nebyli jsme sami/Nie bylismy sami, dvojjazyčná panelová
výstava k příležitosti výročí pádu komunistického režimu

Vlastivědné muzeum v Olomouci

Výstava je přístupná celoročně. Návštěvníci mohou využít i studijní místo s digitalizovaným archivním materiálem.
Foto: muzeumjesenik.cz

nám. Republiky 5, Olomouc
Otevírací doba: úterý–neděle 10–17 hod.
Kontakt: 585 515 111, www.vmo.cz
• Olomoucký orloj/500 let od první písemné zmínky, výstava představí součásti orloje z různých etap jeho vývoje
• Hanácké šátek, folklorní výstava prezentuje nedílnou
a důležitou součást hanáckého kroje
• Víme, jak na zubní kaz – současná stomatologie a její odvětví, vývoj lékařských metod a zákroků i historie
Zámek Čechy pod Kosířem
• Podzim na zámku 26.–28. října, komentované prohlídky
zámku i parku, výtvarné dílničky pro děti
• Strašidelné prohlídky a Dušičky, 1.–3. listopadu, rezervace na tel. 773 784 110

Muzeum a galerie v Prostějově
dokumenty ze 17. století
uložené ve vratislavských
archivech. Zajímavostí je
promítací zařízení do suché
mlhy, které ukazuje nešťastný osud první oběti jesenických procesů Barbory
Schmiedové.

Mladším 10 let není výstava přístupná a nedoporučuje se ani pro děti do 13 let.
Rezervovat
prohlídky
lze na e-mailové adrese
muzeum.pokladna@jen.cz
nebo na telefonním čísle
725 073 539.
(red)

nám. T. G. Masaryka 2, Prostějov
Otevírací doba: úterý–neděle 9.30–12 a 13–17 hod.
Kontakt: 582 330 991, www.muzeumpv.cz
• Publikum ztichlo ohromeno velkolepostí díla – olejomalby Václava Brožíka

Vlastivědné muzeum v Šumperku
Muzeum Šumperk
Hlavní třída 22, Šumperk
Otevírací doba: úterý–neděle 9–17 hod.
Kontakt: 583 214 909, www.muzeum-sumperk.cz
• Věra Kovářová: Recycled Art, výstava, ve své tvorbě doputovala malířka od kresby a grafiky ke kolážím
• Motýli šumperského depozitáře, Hollarova galerie vystavuje motýly ze sbírek šumperského muzea
• Malované a designové sklo, autorka Helena Bílková představuje nejrůznější designové návrhy a výrobky
Muzejíčko
• Zmatené peníze, nová interaktivní výstava o zmatcích
ve financích států zapojených do první světové války, k vidění jsou platidla převážně z let 1803-1924
Muzeum Mohelnice
• Loutky a maňásci, výstava, kulisy, dekorace a loutky českých rodinných divadel z dvacátých a třicátých let 20. století
Muzeum Zábřeh
• František Remeš: Obrazy v kontrastech, rodák ze Zábřehu se své tvorbě věnuje klasickému způsobu malby
• Fotografie z depozitářů Šumperka a Úsova, výběr exponátů ze šumperských a úsovských muzejních depozitářů
Lovecko-lesnické muzeum v Úsově
• Nové moderní pojetí expozice naší fauny a lesnictví, preparáty velkých i malých druhů domácí i zahraniční fauny

Vědecká knihovna v Olomouci
Bezručova 2, Olomouc
Kontakt: 585 205 300, www.vkol.cz
• Na Jeseníky!, vernisáž výstavy v Galerii Biblio, 5. listopadu
v 17 hod.
• Letní kapela, koncert k výstavě Na Jeseníky! Křest publikace historika VKOL Jiřího Glonka, Jazz Tibet Club,
5. listopadu ve 20 hod.
• Když hrozí sopky, přednáška Petra Brože z Geofyzikálního
ústavu Akademie věd ČR, Bezručova 3, 7. listopadu v 17 hod.
• Oběti, vrazi a jejich podoba pohledem forenzního antropologa, přednáška, Bezručova 3, 12. listopadu v 17 hod.
• Přednáška k výročí listopadu 1989, Michal Macháček
o Gustavu Husákovi, 19. listopadu 17 hod.
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Sigma oslavila 100 let zápasem legend Olomoučtí veslaři
zůstávají nejlepší
na Moravě

Klub SK Sigma Olomouc oslavil v neděli
8. září výročí 100 let
od založení Zápasem
století, ve kterém se
utkal tým legend Sigmy vedený Petrem
„Johnem“ Uličným s reprezentačním výběrem
Karla Brücknera.

N

S

koro 10 500 fantastických diváků sledovalo
nespočet pohledných
fotbalových akcí bývalých
hráčů SK Sigma Olomouc
a národního týmu z roku
2004. Nutno podotknout,
že ti ze svého fotbalového
umění příliš neztratili. Hru
národního týmu skvěle režíroval držitel Zlatého míče
z roku 2003 Pavel Nedvěd
a o branky se staral nejlepší
kanonýr reprezentační historie Jan Koller.
Kvůli zranění Jaromíra
Blažka musel do brány, pů-

Výběr české reprezentace přehrál tým legend Sigmy 9:2. Vrcholem programu bylo přejmenování východní tribuny, která nyní nese jméno olomouckého rodáka a trenérské ikony Karla Brücknera. Foto: www.sigmafotbal.cz

vodně v olomoucké nominaci, brankář Jiří Vít, který
u národního týmu působil
ve slavné éře jako masér.
Jiřího Víta poté nahradil
Martin Vaniak. Ten nejprve začal v bráně Sigmy,
jelikož zápas odstartovala
fanoušky zvolená Jedenáct-

ka století. Následně se „čaroděj“ přesunul do brány
výběru Karla Brücknera.
Exhibiční zápas, ve kterém česká reprezentace
porazila legendy Sigmy
9:2, okořenil také zaplněný Andrův stadion. Ten
hnal své oblíbence neustá-

le kupředu. V 19. minutě
pak fanoušci předvedli
povedené choreo na jižní
tribuně. Vrcholem báječného odpoledne poté bylo
přejmenování východní
tribuny, která od dnešního dne nese jméno Karla
Brücknera.
(red)

Bobr Cup opět vyhrál tým Pivovar Litovel
O vítězi soutěže mistrovství republiky tříčlenných extrémních
štafet rozhodly až poslední metry 46 kilometrů dlouhé tratě.

F

ree Litovel Bobr měl
na startu silně obsazené všechny tři
disciplíny. Náročná byla
podmáčená trať pro běžce i horská kola. O celkové zlato se na vodě prali
kajakáři. Aktéry dramatu
byli stejně jako loni kajakáři Filip Hric (tým
Pivovar Litovel) a Kamil
Mrůzek (Auto Hlaváček).
Po dvou hodinách sedmadvaceti minutách a pat-

Marek Rauchfuss po předávce od běžce Tomáše Lichého rychle
dojížděl své soupeře, brzy zlikvidoval ztrátu a posunul se do čela
závodu, který nakonec s kolegy vyhrál.
Foto: Bobr Cup tým

nácti vteřinách protrhl
cílovou pásku jako první
Hric s náskokem pouhých
tří sekund. „Byl to pro mě
neuvěřitelně těžký závod.

Na přebězích mě chytaly
křeče do noh a Kamil mě
stejně jako loni hodně stahoval. Jsem strašně rád, že
jsem udržel první místo

a musím poděkovat Marku Rauchfussovi, který zajel skvěle na kole a jen díky
němu jsme vyhráli,“ svěřil
finišman vítězné štafety.
Letošní Free Litovel
Bobr Cup provázelo chladné a deštivé počasí. Do závodu vyrazilo celkem 194
týmů a dvanáct jednotlivců startujících v rámci
soutěže Bobr Man. Solidně zastoupeny byly také
recesistické týmy startující
v převlecích. Stejně jako
loni se Bobru zúčastnil
i tým nevidomých sportovců Slepýši ve složení:
běžec Marek Šimíček, cyklista Ivoš Budil a kajakář
Jan Hegr.
(red)

a umělé dráze
v Račicích bojovali veslaři VK Olomouc o mistrovské tituly
i poslední body do konečného pořadí Českého poháru družstev.
Závodní maraton prodlouženého víkendu 20. až
22. září odstartoval v pátek
Mistrovstvím ČR ve sprintu. Olomoučtí závodníci
se neztratili, když v konečném součtu vybojovali
sedm medailí, z toho tři
mistrovské tituly. Na sprintech startovaly pouze kategorie od dorostu výš. První
výhru braly dorostenky
Jana Slepičková, Adéla
Brokešová a kormidelnice Tereza Michalčíková
ve společenství na osmě.
Překvapením bylo vítězství
čtyřky žen Veronika Chrbjátová, Emma Benýšková,
Pavlína Žižková a Vendula Večeřová, která lehce
zaskočila i letošní členky
reprezentačního družstva
a odsunula je na této rychlé trati na druhou příčku.
Vítěznou sérii uzavřeli dorostenci Michal Grivalský,
Filip Snášel, Vojtěch Hoskovec, Petr Čížek a kormidelník Jan Holčák ve společenství na osmě.
Chrbjátová s Benýškovou následně přidaly stříbro na dvojce žen a na čistě
olomoucké kombinované
osmě juniorek a žen spolu
s Žižkovou, L. Truhlářovou, Zbořilovou, Večeřovou, Ševčíkovou, Michalčíkovou a kormidelníkem
Holčákem. Bronz doplnili
dorostenci Snášel s Grivalským na dvojskifu a doros-

tenky J. Slepičková a Brokešová na čtyřce.
Deváté místo
v bodování družstev
O víkendu navázalo Mistrovství ČR družstev, kde
už se představila kompletní
olomoucká sestava od žactva až po dospělé. Tady si
závodníci polepšili a brali
osm medailí. Na klasické
trati projela vítězně cílem
osma dorostenek i dorostenců. Třetí olomoucké vítězství přidala mladší žačka
Sabrina Horáková na skifu.
Příliš pozadu nezůstali ani
mladší žáci Jan Pospíšil,
Štěpán Doubrava, David
Skopal, Maxim Weinlich
a kormidelník Holčák, kteří
byli stříbrní na čtyřce párové. O čtyři bronzové příčky
se zasloužily posádky čtyřek žactva staršího děvčat
(Nikola Langerová, Hana
Hockaday, Vendula Hrubá,
Ellen Grossertová a kormidelník Holčák), chlapců
(Radovan Šolle, Martin Rygel, Filip Stolín, Jakub Štěpánek a kormidelník Jakub
Kukač) a čtyřky dorostenek
(J. Slepičková a Brokešová
ve společenství), stejně jako
dorostenců (Štěpán a Matěj
Kratochvílovi spolu s Vojtěchem Hoskovcem a Janem
Řezáčem). Do velkého finále se i mimo medailové
pozice probojovala řada
dalších závodníků, kteří
sbírali cenné body a zkušenosti. V celkovém bodování mistrovství družstev
obsadil olomoucký klub konečnou devátou příčku, ale
přestože si lehce pohoršil,
udržel svoji pozici nejlepšího klubu na Moravě. (red)

Český cyklokros
Vítěz Hanácké laťky skočil 211 centimetrů
propagoval v Číně
bývalý jezdec Brandýs

J

ako čestného hosta
za Evropu pozvali pořadatelé na zahájení
cyklokrosové sezony žebříčku UCI do Číny dřívějšího účastníka závodů
Romana Brandýse z Olomouce.
V září se v Číně začínalo pošesté za sebou.
Asijští pořadatelé zvolili
pro úvodní dva závody
světové série kategorie
C1 osvědčené lokality
z loňského roku. Jeden se
jel v blízkosti velkoměsta Chipzeng v regionu
Aohan county v severní
části čínského území nazývaného Inner Mongolia, druhý byl situován
do jihozápadní části Číny

do provincie Feng feng
k pohoří Xiantang. „Cyklistika v podobě podzimní
disciplíny cyklokrosu je
stále více popularizována
a stává se i oblíbenou akcí
široké asijské veřejnosti. Organizátorská společnost cyklokrosových
závodů Qiansen trophy
z olympijského města Yanqingu, kde se uskuteční
některé disciplíny zimních her 2022, si dala záležet na tom, aby přijeli
kvalitní cyklokrosaři ze
všech kontinentů včetně
Evropy,“ řekl Brandýs,
který prezentoval cyklokrosové podniky v České
republice hostům z Asie,
Japonska a Ameriky. (red)

Čtrnáctý ročník tradičního výškařského mítinku Hanácká laťka zažilo Horní náměstí v Olomouci. I letos se do Olomouce 19. září sjela
česká skokanská špička v čele s Martinem
Heindlem a i přes chladnější počasí převedli
závodníci pěkné výkony.

M

ítink zahájila
Malá laťka žactva. Mezi mladšími žáky zvítězili Anna
Marie Lochmanová výkonem 145 cm a Samuel
Polák výkonem 150 cm.
Mezi staršími žáky dominovali Alena Levková
(159 cm) a Tomáš Jurášek
(165 cm).
Poté
navázal
závod
mužů B, který ovládl Martin
Trybula z Vítkovic výkonem
195 cm a zajistil si tak účast
v „áčkové“ soutěži. Na druhé příčce skončil brněnský
Libor Škobránek (189 cm)
a na počet nezdařených pokusů obsadil třetí místo do-

mácí závodník Filip Samuel
také za výkon 189 cm.
Odpoledne přišly na řad
hvězdy hlavní soutěže.
K překvapení diváků byl
po loňském ukončení kariéry představen také Jaroslav Bába, držitel bronzové olympijské medaile
z Athén a několikanásobný
vítěz Hanácké laťky.
Nejvýše se podle očekávání dostal favorit soutěže
Martin Heindl z TJ Dukly
Praha, když překonal laťku ve výšce 211 cm. Druhý skončil Marek Bahník
z Hradce Králové, který
jako jediný s Martinem
Heindlem překonal ještě

Na Hanácké laťce se překvapivě ukázal i olympionik z Atén Jaroslav
Bába. Skončil čtvrtý s výkonem 205 cm. Foto: Atletický klub Olomouc

208 cm. Předchozí výšku
205 cm zdolali čtyři závodníci a tak se pořadí
muselo dělit podle počtu
nezdařených pokusů. Třetí místo nakonec obsadil
Matyáš Dalecký z Kolína,
který 205 cm překonal

na první pokus. Čtvrtý skončil Jaroslav Bába,
protože 205 cm zdolal až
na druhý pokus. Páté místo bral Ondřej Vodák VSK
Univerzity Brno a šestý skončil Josef Adámek
z AK Škoda Plzeň. (red)

