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DISTRIBUOVÁNO ZDARMA VŠEM DOMÁCNOSTEM V KRAJI

SLOVO HEJTMANA

I cesta může být cíl
Když jsem se rozhodl, že
budu psát o krajských cestách, spustil se mi v hlavě refrén této písničky od Oldřicha
Janoty a nešel žádným tlačítkem zastavit.
Když jsme v roce 2017
představovali
programové
prohlášení kraje, věnoval jsem
se tématu dopravy často. Sliboval jsem, že kraj připraví
koncepci, jak z krajských cest
– z nichž některé připomínaly
tankodrom – postupně vytvoří
funkční síť komunikací, po kterých bude radost jezdit.
Když jste mi v roce 2018
psali, proč se nic moc neděje, vysvětloval jsem pořád
dokola: vybudovat silnici není
tak snadné jako napsat programové prohlášení. Je třeba
připravit projekt, vyřídit stavební povolení, sehnat peníze,
vysoutěžit firmu, která silnici
postaví, a k tomu doufat, že
se na trase nerozmnoží chráněné ještěrky, což by udělalo
radost rádoby ochráncům přírody, kteří by pak stavbu roky
blokovali…
Když mi letos začaly přicházet e-maily, že je celý kraj
rozkopaný, oddychl jsem si.
Do práce jsme kvůli objížďkám a semaforům cestovali
déle než obvykle, ale bylo to
znamení, že jsme na dobré
cestě.
Teď otvíráme jednu z gruntu opravenou silnici za druhou.
Jen v posledních týdnech například komunikaci mezi Žulovou a Starou Červenou Vodou
nebo Plumlovskou ulici v Prostějově, která odvádí dopravu
z centra města směrem na Boskovice. Další úseky jsou před
dokončením nebo se projektují na příští rok.
Když postavíme kvalitní silnice, tak se cílem stane i samotná cesta po našem krásném kraji.

Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Krajskou dopravu
čeká (r)evoluce
Lidé si mohou od začátku nového roku vybrat, zda si lístek na vlak koupí u Českých drah s možnou slevou na IN Kartu nebo využijí krajský tarif, který nabídne na jednu jízdenku
i cestu autobusy nebo městskou hromadnou dopravou. Regionální vlaky také postupně například sjednotí vzhled do barev národního dopravce.
Foto: Olomoucký kraj

S

třídáte při cestě Olomouckým
krajem
různé prostředky veřejné hromadné dopravy
a už vás nebaví kupovat si
na každý spoj samostatný
lístek? V rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje
(IDSOK) budete mít příští rok možnost zakoupit
si jízdenku, kterou půjde
použít na vlak, autobus
i MHD. Cestující tak výrazně ušetří.
„Lidé budou mít na výběr v drážní dopravě – buď
si koupí jízdenku IDSOK
a kromě vlaku využijí i jiné
dopravní prostředky, nebo
si pořídí běžný lístek v ta-

rifu dopravce ČD – pokud
pak budou potřebovat přestoupit na tramvaj či autobus, musí si ale pořídit
další lístek, a to je v součtu
vyjde dráž,“ uvedl Jan Zahradníček, náměstek hejtmana Olomouckého kraje
pro oblast dopravy.
Také příští rok zůstanou v platnosti
slevové
programy
Českých drah, a to
včetně populárních
IN Karet. „Kdo nebude chtít využít výhod
jednotného
lístku,
bude moci po kraji
cestovat úplně stejně jako letos,“ dodal
Zahradníček.

Například cestující, který pojede z Prostějova
do olomoucké fakultní nemocnice, bude moci na jeden jízdní doklad IDSOKu
cestovat do krajského města vlakem, pak přesednout
na tramvaj nebo MHD, dojet k lékaři a na cestu zpět

Cestující
ušetří kupováním
lístků na každý
spoj zvlášť

může využít například
autobus. Ušetří tak čas
i peníze kupováním lístků
na každý spoj zvlášť.
„Důležité je připomenout, že současné slevy pro
studenty i důchodce jsou
stále v platnosti – na tom se
nic nemění,“ zdůraznil Ladislav Okleštěk, hejtman
Olomouckého kraje.
Jízdenky na IDSOK
si budou moci cestující zakoupit na stejných
místech, jako je tomu
dnes.
d
Koordinátor krajské
sk dopravy navíc od nového roku vydá mobilní
aplikaci, aby si lidé mohli lístky nakupovat také
z mobilu.
(red)

ČÍSLO MĚSÍCE

1
S jedinou jízdenkou Integrovaného
dopravního
systému
Olomouckého
kraje bude od ledna 2020
možné cestovat všemi
dopravními
prostředky
objednávanými Olomouckým krajem. Jde o osobní
a spěšné vlaky, příměstské
autobusy a MHD v Šumperku, Zábřehu, Olomouci,
Přerově, Prostějově a Hranicích. Pro cestu vlakem
lze volit mezi tarify IDSOK
a Českých drah.
(red)

Olomoucký kraj KRAJÁNEK
2 zpravodajství
Z ošklivé výpadovky je moderní silnice.
Region je plný
talentovaných žáků Kraj stavbu podpořil miliony korun
listopad 2019

Z

Spolu s talenty získaly ocenění i školy. Finanční příspěvek je má motivovat, aby podporovaly účast svých svěřenců v soutěžích a olympiádách. Na snímku předává ocenění náměstek hejtmana pro školství
Ladislav Hynek.
Foto: Olomoucký kraj

V

úterý 22. října
proběhlo v Regionálním centru Olomouc slavnostní vyhlášení
15. ročníku ocenění Talent
Olomouckého kraje 2019.
Ohodnocení
nejlepších
žáků a studentů, kteří dosáhli mimořádných výsledků v krajských, celorepublikových i mezinárodních
kolech soutěží a přehlídek,
je jednou z forem, jak hejtmanství podporuje talentovanou mládež v regionu.
„Ocenění se udělovalo
v pěti oborech - humanitním, přírodovědném, technickém a dovednostním,
uměleckém a sportovním.
Prvních pět úspěšných talentů v každém oboru bylo
jednorázově ohodnoceno
finančním
příspěvkem
z rozpočtu Olomouckého
kraje,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast školství
Ladislav Hynek.
Novým rekordem ocenění je dvojnásobné absolutní vítězství Jana Flajšara z Gymnázia Olomouc
- Hejčín, který zvítězil jak
v humanitním (anglický jazyk), tak i přírodovědném
(astronomie) oboru.
Martina Ivanova ze Slovanského gymnázia v Olomouci svým letošním
vítězstvím ve středoškolské kategorii technického
oboru (grafické předměty
a korektura textu) drží dosavadní rekord v počtu získaných ocenění. Pro titul
Talent kraje si na pódium
přišla už šestkrát.

V uměleckém oboru středoškolské kategorie slavila
vítězství Hana Machovská
ze Základní umělecké školy
Žerotín v Olomouci - letošní vicemistryně světa v taneční soutěži Dance World
Cup 2019. V témže oboru
stojí za zmínku i čtvrté
místo Antonína Brtníka
ze Střední řezbářské školy
v Tovačově, protože vůbec
poprvé v historii byl oceněn mladý talent v disciplíně moderní magie.
Pozadu nezůstali ani žáci
mladších ročníků z víceletých gymnázií a základních
škol. Nejúspěšnějším sportovcem se letos stal František Marghold ze šternberského gymnázia. Ten má
na kontě tři medaile z vrcholových mezinárodních
gymnastických
závodů
a šest titulů mistra republiky v jediném roce.
Cenu získaly i školy,
kam děti chodí
Už dvanáctým rokem byly
vyhodnoceny také školy, jejichž svěřenci dosáhli nejkvalitnějších umístění. V rámci
převzetí ocenění obdržely
finanční příspěvek. „Peněžitý dar má školy v první řadě
motivovat, aby své žáky
a studenty dál v maximální
míře podporovaly v zapojování do soutěží a olympiád,“
uvedla neuvolněná členka
Rady Olomouckého kraje
Alena Adamíková.
V závěru byli ohodnoceni i organizátoři a garanti
soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství. (red)

ásadní rekonstrukcí prošla v uplynulých měsících
jedna z prostějovských
páteřních
komunikací.
Plumlovská ulice, která
odvádí dopravu z centra
města směrem na Boskovice a Blansko, je znovu
průjezdná.
„Nově opravená silnice
i její okolí vypadá skvěle.
Věřím, že řidičům se po ní
bude dobře a hlavně bezpečně jezdit,“ řekl hejtman Ladislav Okleštěk.
Práce byly zahájeny v listopadu 2018, kdy Správa
silnic Olomouckého kraje
zrekonstruovala zhruba
dvě stě metrů dlouhou část
Plumlovské ulice s napojením na okružní křižovatku
ulic Josefa Lady a Anglická.
Na jaře tohoto roku pak
město Prostějov zaháji-

Plumlovská ulice v Prostějově má nové chodníky, osvětlení i místa pro parkování.

lo opravy inženýrských
sítí, chodníků, veřejného
osvětlení,
parkovacích
ploch a úpravy veřejné zeleně.
„Na tyto práce navázala
správa silnic v říjnu 2019
a opravila vozovku v délce

1,15 kilometru. Celková
investice kraje přesáhla
dvanáct milionů korun,“
dodal náměstek hejtmana
pro oblast dopravy Jan Zahradníček.
Správa
silnic
navíc
v rámci stavby opravila

D

některých silnic nebo přeplněná hromadná doprava. Dobrou zprávou je, že
všechny tyto potíže může
hejtmanství řešit a také to
dělá,“ uvedl Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.
Ještě předtím, než hejtmanova mobilní kancelář
zaparkovala před nádražím, vyrazil Okleštěk společně s krajskými náměstky Janem Zahradníčkem

komunikaci v Blahoslavově ulici. Díky tomu došlo
k propojení zrekonstruovaných úseků v Plumlovské ulici, Jiráskova náměstí
a terminálu veřejné dopravy právě v Blahoslavově
ulici.
(red)

Dvě konference a velká témata

V

elký zájem byl
mezi živnostníky
o setkání s premiérem Andrejem Babišem.
Jednání proběhlo v úterý
29. října v Regionálním centru Olomouc a pořádal ho
Olomoucký kraj. Diskutovat
s ministerským předsedou
přišlo zhruba 150 podnikatelů. Mítinku předcházela
konference místních samospráv určená hlavně starostům měst a vesnic regionu.
Také této akce se premiér
společně s dalšími členy vlády zúčastnil.
„Konferenci samospráv
organizujeme pravidelně,
setkání živnostníků s předsedou vlády proběhlo poprvé. Obě akce měly stejný cíl
– předat lidem informace
z první ruky, říct jim o připravovaných
novinkách
a vyvrátit mýty, které souvisí třeba s čerpáním dotací
nebo EET,“ uvedl hejtman
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Krajští náměstci Jan Zahradníček a Petr Vrána seznámili starosty s novinka-

SMSKY
Z KRAJE

Uzavírky končí,
pohodová jízda
začíná

Pravidelnou konferenci samospráv poprvé doplnilo setkání živnostníků s předsedou vlády.
Foto: Olomoucký kraj

mi v dopravě, jež se chystají
na příští rok nebo s připravovanými dotačními programy, které hejtmanství
pro obce připravilo. Podrobnosti se dozvěděli také
o státní podpoře výsadby
zeleně nebo dotacích na rekonstrukci veřejného osvětlení. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová
přidala detaily k chystané
novele stavebního zákona,
která má podstatně zjednodušit povolování staveb.
Jednání s podnikateli se
točilo hlavně kolem EET
a byrokracie. Ministr průmyslu a obchodu Karel Ha

vlíček slíbil další elektronizaci veřejné správy, v jejímž
důsledku
živnostníkům
ubude papírování. Premiér Andrej Babiš informoval třeba o zjednodušení daňového systému nebo
výjimkách v elektronické
evidenci tržeb pro drobné
živnostníky.
Diskuze
se
protáhla zhruba o půl hodiny,
na všechny dotazy se přesto nedostalo. „Tady máte
moji vizitku. Napište mi
mail a dořešíme to spolu,“
domlouval se Andrej Babiš
při odchodu ze sálu s jedním z podnikatelů. (red)

Hejtman skončil na dlažbě. Úřadoval před nádražím
alší
zastávkou
hejtmanovy mobilní kanceláře se
ve čtvrtek 24. října stala Olomouc. Starý karavan provizorně přestavěný na úřadovnu tentokrát zaparkoval
nedaleko sídla Olomouckého kraje – uprostřed vydlážděného prostranství před
vlakovým nádražím.
„Ukázalo se, že hodně
věcí trápí Olomoučany
i mě společně - třeba stav

Foto: Olomoucký kraj

a Pavlem Šoltysem na setkání s podnikateli do společnosti Koyo Bearings.
S řediteli velkých podniků
i menších firem řešili krajskou podporu podnikání
nebo nastavení učňovského školství.
„Se vzděláním souvisela
i diskuze se studenty Čajkovského gymnázia. Potěšil
mě jejich velký přehled a to,
že se nebojí na cokoli zeptat,“ dodal Okleštěk. (red)

Lidé v Olomouci na neformálním setkání s hejtmanem mluvili třeba o špatném stavu silnic nebo přeplněné veřejné dopravě. Foto: Olomoucký kraj

Olomoucký kraj zprovoznil
v listopadu dalších několik
nově opravených silnic. Týká
se to třeba cesty v Libině
na Šumpersku, komunikace
v Hlivicích, Konici nebo vozovky mezi Žulovou a Starou
Červenou Vodou. Investice vyšly na desítky milionů korun.

Až se zima
zeptá, silničáři
odpoví
Správa silnic Olomouckého
kraje bude v nadcházejícím zimním období pečovat
o více než dva tisíce devět
set kilometrů komunikací
v majetku kraje. Do boje se
zimou mohou silničáři poslat sypače s pluhy i speciální
frézu. Na sněhovou nadílku
se cestáři připravují od léta
údržbou techniky a nákupem
posypového materiálu.

Středoškoláky
na Jesenicku
čekají novinky
Nové obory vzdělání a jednorázové stipendium – to jsou
další kroky, kterými chce
Olomoucký kraj od školního roku 2020/2021 podpořit
střední školství na Jesenicku.
Hejtmanství tam zřizuje celkem pět středních škol. Příští
září do jejich školních lavic
usednou premiérově třeba
studenti výpočetní techniky
a elektrikáři.
(red)

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

téma
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Útulné a v jednom stylu. Vlaky zlepší služby
Cestující v Olomouckém kraji čeká v rámci regionální železniční dopravy celá řada
novinek. Na základě
desetiletých smluv,
které
hejtmanství
uzavřelo s národním
dopravcem,
budou
na Hané a Jesenicku
jezdit vlaky jednotného vzhledu. České
dráhy (ČD) se zároveň
zavázaly, že zmodernizují vnitřní prostory
těchto vozidel.

P

rvní vlaky, které budou nejpozději od
1. ledna 2020 jezdit
na tratích v Olomouckém
kraji a zajišťovat základní
dopravní obslužnost podle nových smluv, dostaly
jednotný kabát. Každý tak
pozná, že cestuje s Olomouckým krajem,“ uvedl
náměstek hejtmana pro
oblast dopravy Jan Zahradníček.

ANKETA

Vlaky sjednotí svůj
vzhled postupně. Na základě dohody mezi krajem
a ČD bude vnější nátěr
v barvách národního dopravce. Příslušnost k regionu pak zajistí polepy, které
budou prezentovat Olomoucký kraj.
„Přeměna vozového parku je v plném proudu. Modernizace zahrnuje v první
fázi investici ve výši zhruba
16 milionů korun - proměnou prostupně prochází zhruba třicítka vozidel,
včetně lokomotiv,“ uvedl
místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro obchod
Radek Dvořák.
Například částečně nízkopodlažní motorové jednotky Regionova nabídnou
cestujícím elektrické zásuvky, USB porty a Wi-Fi
připojení. Motoráky řady
810 potěší cykloturisty vozy dostanou nové uchycení na bicykly. Samozřej-

Žlutá zmizí. Olomoucký kraj se dohodl s Českými drahami, že vlaky dostanou barvy dopravce a spoustu
nových vylepšení. Ve vozech budou elektrické zásuvky i Wi-Fi připojení.
Foto: Olomoucký kraj

mostí bude audiovizuální
informační systém, který
ukáže aktuální polohu vlaku, cestující informuje
o příštích zastávkách a jehož součástí budou i vnější
směrové tabule.
Další finanční prostředky České dráhy investují

do přípravy a modernizace 12 jednotek se sníženou
podlahou řady 646 výrobce
Stadler Pankow. První dvě
vyjedou na koleje začátkem
příštího roku.
V rámci provozních
souborů Haná a Sever vypraví České dráhy za rok

více než 88 000 spojů, které na regionálních tratích
najedou 2,349 milionů
kilometrů. České dráhy
uzavřely s Olomouckým
krajem také smlouvu
na zajištění regionální vlakové dopravy v elektrické
trakci.
(red)

Jezdíte po Olomouckém kraji raději vlakem, nebo autobusem?
A využijete jednotné jízdenky IDSOK?

Pavel Berčo, Olomouc
Jezdím jenom autem, jízdenky
tím pádem nevyužiji. Vlakem
nebo autobusem už jsem necestoval strašně dlouho. V oblíbenosti těchto dopravních prostředků je to u mě asi tak půl
na půl.

Jane Kotrášů, Paršovice
Jezdím raději vlakem. Cestuji třeba do školy, studuji v Olomouci.
O IDSOK jízdenkách ještě nevím,
co si myslet.

Iva Dvořáková, Olomouc
Pro cesty na pravidelné trase Olomouc – Přerov využívám raději
vlak, ráda totiž během jízdy čtu.
Mít vždy po ruce knížku je výhodné i kvůli častým zpožděním. Jízdenku IDSOK zatím nevyužívám.

Matěj Cetkovský, Olomouc
I přes všudypřítomná zpoždění se
snažím kvůli komfortu využívat
vlaky. Nicméně jedním z důvodů,
proč jsem se přestěhoval z Prostějova na koleje do Olomouce, byla
právě doprava v kraji. Pokud mám
denně ztratit tři hodiny včetně čekání cestováním
z místa bydliště
do místa studia,
jednotná
jízdenka mi nepomůže.

3

SLOVO
ODBORNÍKA

Olomoucký kraj investuje
do hromadné dopravy více
než miliardu korun ročně. To,
aby byla každá koruna využita
účelně, má na starosti Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK). Právě
proto zůstávají i v příštím roce
platit při jízdě ve vlacích i autobusech stejná pravidla, která umožňují cestujícím zvolit
si tarifní systém tak, aby maximálně ulehčil cestování. Díky
jednotné jízdence IDSOK
mohou cestující kombinovat
jízdu vlaky, autobusy a MHD,
aniž by si kvůli tomu museli
na každý spoj kupovat lístek
zvlášť. Ušetří tak čas i peníze. Kdo nebude chtít systém IDSOK využívat, může
vlaky cestovat stejně jako
letos. Veškeré další informace o chystaných novinkách
zjistí zájemci na webových
stránkách IDSOK.CZ nebo
CESTUJOK.CZ.
Pomocí
přehledného
vyhledávače
tam najdou například spojení
do všech koutů Olomouckého kraje, zjistí cenu jízdenky
a přímo na displeji mobilního
telefonu uvidí, kde se zrovna
nachází autobus nebo vlak,
na který si zakoupili jízdenku.
Přeji všem cestujícím v Olomoucké kraji pohodovou
a bezstarostnou jízdu.
Kateřina Suchánková
ředitelka Koordinátora
Integrovaného dopravního
systému
Olomouckého kraje

Jak bude od ledna vypadat cestování po železnici?

O

bčané jezdící v Olomouckém kraji vlakem budou mít od 1. ledna
2020 výrazně snazší cestování.
Změny vyplývají z nově uzavřené smlouvy mezi krajem a Českými drahami. Nová
opatření se dotknou i vlaků RegioJet.
Ve všech osobních a spěšných vlacích
bude platit krajský tarif IDSOK a tarif
TR10 se slevami IN25 a IN50. Kraj se dohodl s Českými drahami na uznávání a vykazování jízdních dokladů dopravce v jeho
vlastním tarifu TR10.
Tarif ČD je výhodnější pro cestující jezdící pouze vlakem se slevovou In Kartou.
Tarif IDSOK umožní navíc bez shánění
dalších jízdenek přestupovat mezi různými dopravními prostředky:
• autobusy příměstských linek,
• městskou hromadnou dopravou MHD,
• osobními a spěšnými vlaky,
• rychlíky a expresem Ex2 ČD a.s.,
• rychlíkem RegioJet R8, v úseku
Nezamyslice – Hranice n. M.
S jízdenkou IDSOK cestující budou moci
využívat spoje dopravce RegioJet na trati
Nezamyslice – Kojetín – Přerov – Hranice
na Moravě.
(red)

Zdroj: KIDSOK

4

regiony

listopad 2019

Vědecká knihovna provádí
historií turistiky

Muzeum silnic
zaplnilo lego

JE S E N IC KO

Š U M P E R S KO

V

Obdivovat různé vývojové řady stavebnice lego lze v Muzeu silnic ve Vikýřovicích do února. Na snímku autor výstavy Petr Šimr. Foto: archiv muzea

M

alí i velcí příznivci pestrobarevných umělohmotných kostiček mohou
zamířit do Muzea silnic
ve Vikýřovicích. Čeká
na ně výstava mnoha exponátů z téměř 50 tisíc
dílků populární stavebnice
lego.
Akce Svět kostiček nabízí
ukázky modelů se silniční
tematikou nejen v městské
aglomeraci v současnosti,
ale i ve středověku, dále
vybrané tovární sety kompletních edic jako je Lego
City a Systém. K vidění
jsou také hrady a středověk a samozřejmě i novinky z posledních let. Z filmové tvorby je vystavena
například edice Lego Ideas
a další zajímavé exponáty.
Příznivce vozidel zaujme sbírka edice modelů Model Team z konce
osmdesátých let - období milénia. Pro nejmenší
stavitele je ke zhlédnutí
část rozsáhlé sbírky kousátek, chrastítek, kostiček,
minifigů a hraček z dnes
již nevyráběné edice Lego
Baby Primo. Velkým lá-

kadlem je také lego město s vlakovým kolejištěm
a pohyblivými exponáty.
„Tovární sety z různých
časových období v jednotlivých tematických celcích
při vzájemném porovnávání představují na první
pohled patrné proporční,
hmotové i estetické rozdíly na časové ose. Dle roku
vydání exponátů a dostupných kostek je vidět
někdejší produkce společnosti Lego,“ sdělila vedoucí muzea Alena Turková.
Pro děti je připraven
vybavený dětský koutek,
ke stavění ve dvou sekcích kostky Lego Duplo
i Classic – Basic. Výstava
ukazuje i speciální výběr
oblečení Lego Wear, které
nosí zaměstnanci Kladenské Lego fabriky.
Expozice nabízí podívanou na část rozsáhlé sbírky
továrních setů za posledních téměř 40 let produkce
firmy i autorské modely.
Výstavu je možné navštívit od úterý do soboty
od 10 do 16 hodin. V silničním muzeu zůstává otevřená do února.
(red)

Jiráskova ulice v Konici
má nový povrch. Opravu
silnice zaplatil kraj

R

ekonstrukcí
za zhruba 15,7 milionu korun prošla
Jiráskova ulice v Konici.
Stavební firma opravovala téměř sedm set metrů
dlouhý úsek od začátku
městské zástavby ve směru od obce Skřípov až
po kruhový objezd nedaleko centra.
„Během čtyř měsíců se
dělníkům povedlo odvést
kus poctivé práce. Dobrou
zprávou je, že se všechno
podařilo stihnout do příchodu zimy,“ připomněl
náměstek hejtmana Jiří
Zemánek.
Stavební práce byly
rozděleny do dvou částí. V jednom úseku došlo
k odstranění původních
vrstev, výměně podloží
a vybudování nové vo-

P R O S T Ě JO V S K

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

O

zovky navržené s ohledem
na budoucí dopravní zatížení. V druhém úseku
pak byla obnovena svrchní
vrstva komunikace a proběhly lokální vysprávky.
„V rámci úprav jsme
opravili také stávající dešťovou kanalizaci, do které
bylo svedeno odvodnění vozovky. Podél silnice
byla nově osazena obruba, na niž navazuje jednostranný chodník pro
pěší,“ doplnil vedoucí
odboru dopravy Ladislav
Růžička.
Výstavbu
chodníku
provázelo ještě zbudování opěrné zdi a přeložka
sloupu nízkého napětí. Investorem těchto prací bylo
město Konice.
(red)

ernisáží a koncertem zahájila Vědecká
knihovna
v Olomouci nejvýznamnější akci svého podzimního
programu. Tou je výstavní
projekt Na Jeseníky! zaměřený na historii turistiky
v Jeseníkách, který se skládá ze dvou výstav a knihy.
V olomouckém Jazz Tibet
Clubu ji pokřtil výtvarník
a hudebník Jaromír Švejdík.
Myšlenka na zpracování
tématu vznikla v souvislosti s objevem vůbec první
turistické mapy Jeseníků
datované do roku 1881,
která se dochovala v jediném exempláři uloženém
právě ve Vědecké knihovně v Olomouci. Spolu s ní
uchovává knihovna řadu
dalších materiálů přibližujících rozvoj cestovního
ruchu v nejvyšších moravských horách.
Návštěvníci
výstavy
a čtenáři knihy se tak mohou například dozvědět,
jací lidé byli pro rozvoj
turismu zásadní nebo jaký
vliv měla v tomto směru
lázeňská centra. Vedle toho
publikace ukazuje proměnu zájmu o hory a jejich
vnímání v kontextu evropské kultury, tedy kdy, jak
a proč lidé do Jeseníků začali putovat a tím hory přetvářet – budovat značení,
vyhlídky, rozhledny, první

Výstava Na Jeseníky! je přístupná v otvírací době Vědecké knihovny v Olomouci do konce roku. Foto: Ol. kraj

chaty nebo vydávat turistické průvodce a mapy.
„Knihu jsem pojal jako
poctu horám, a to nejen
Jeseníkům, ale také Králickému Sněžníku a Rychlebských horám, které jsou
například v porovnání s Krkonoši nebo Šumavou stále
přehlížené a podle mého názoru neprávem. Vedle toho
má kniha za cíl ozřejmit prvopočátky turistiky v Jeseníkách a její následný rozvoj
až do roku 1945,“ řekl autor
výstavy i publikace, historik
Vědecké knihovny v Olomouci Jiří Glonek.
Výstavu v knihovní Galerii Biblio zahájil v histo-

rickém kostýmu její autor
spolu s ředitelkou knihovny
Ivetou Tichou a náměstkem
hejtmana
Olomouckého
kraje Milanem Klimešem.
Ten je sám velkým jesenickým patriotem a v této
souvislosti mimo jiné připomněl letošní výročí 50 let
vzniku Chráněné krajinné
oblasti Jeseníky.
Křest vodou z Desné
Program slavnostního zahájení pokračoval v Jazz
Tibet Clubu vyprodaným
koncertem Letní kapely
Jaromíra Švejdíka. Známý hudebník a výtvarník
navrhl obálku publikace, kterou před zahájením

koncertu také pokřtil vodou z Divoké Desné.
Výstavu Na Jeseníky! je
v Galerii Biblio možné navštívit do konce roku, a to
v době otevření knihovny.
Menší doplňková expozice
bude k vidění také v olomoucké nákupní galerii
Moritz, která je jedním
z partnerů projektu. Vedle
ní podpořily vznik publikace také Olomoucký kraj,
město Jeseník a dalších
subjekty. Knihu je možné
zakoupit nebo objednat
přímo ve Vědecké knihovně v Olomouci, bude distribuována také do obchodní sítě.
(red)

Litovel se pyšní knihou o archeologii města

N

áměstek
hejtmana
Dalibor
Horák
pokřtil
v úterý 15. října publikaci
s názvem Výpravy za litovelskou archeologií. Slavnostní akt proběhl v litovelském muzeu za účasti
představitelů města a členů autorského týmu nové
knihy.
„Je mi velkým potěšením, že právě v době mých
studií na katedře historie
olomoucké univerzity se
podařilo dát dohromady tým odborníků, kteří

se v uplynulém desetiletí
podíleli na bohaté publikační aktivitě města Uničova. K ní se v průběhu let
připojila i sousední města
Litovel a Šternberk. Představená kniha je prozatím
posledním plodem těchto
aktivit,“ uvedl náměstek
Horák.
Autorský tým vedli
Pavla Kalábková a Miloš
Hlava z Univerzity Palackého. Vydání publikace se
ujala Muzejní společnost
Litovelska pod vedením
Radovana Urválka. Tyto

O LO M O U C KO

Vydání publikace se ujala Muzejní společnost Litovelska pod vedením Radovana Urválka (vlevo).
Foto: Olomoucký kraj

nakladatelské aktivity uvedených měst mezi jinými

finančně podporuje také
Olomoucký kraj.
(red)

Ručně šité panenky pomáhají v nemocnici

M

alí
pacienti
na dětské oddělení hranické
nemocnice dostali panenky, které usnadní kontakt
s lékařem. Hračky šijí
klienti Domova seniorů
Hranice, členky Klubu
diabetiků a zaměstnanci
chráněné dílny společnosti Krok.
Předání panenek připravili na 15. října Společenský klub Panenka

P Ř E R O V S KO
za účasti šikovných autorů. „Všem patří poděkování za tuto práci, která
přináší radost nejen dětem, ale i jejím tvůrcům.
Poděkování patří i všem
sponzorům klubu. Tuto
společenskou akci a dobrou náladu umocnilo vystoupení dětí ze Základní
školy Drahotuše,“ uvedla za Společenský klub

Panenka Hranice Lenka
Kopřivová.
Na následujícím přátelském posezení se vyměňovaly zkušenosti a nápady.
„Zároveň to byl společenský zážitek. Na čem jsme se
všichni shodli, bylo, že panenka nejen pomáhá - odbourává strach z neznámého nemocničního prostředí,
ale dělá i vekou radost,“
dodala Kopřivová. Ročně
vznikne až pět set panenek.

První listopadový den
pomohly výrobě panenek
i hranické dětské pěvecké
sbory. V synagoze se představila dvě oddělení sboru
Cantabile a vystoupil také
komorní sbor, který letos
získal ocenění v mezinárodní přehlídce pěveckých
sborů v Petrohradě. Výtěžek z koncertu posloužil
k podpoře myšlenky darovaní panenek do nemocnice.
(red)

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

příběhy, relax
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(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

Pani Helena cestovala po celom svete

P

ani Helena žije v Domove pre seniorov v Jesenci cez dva
roky. Pôvodne pochádza z Opavy a spolu s manželom
a deťmi žili hlavne v Přerově. No tieto dve miesta nie sú
jediné, ktoré za život navštívila. Vo svojej mladosti rada a veľa
cestovala, niekde bola s manželom, niekde s priateľkami či so
susedkou. Cestovanie milovala až tak, že kvôli ceste do Jugoslávie musela predať kožuch, aby mala peniaze na cestu. O tom kde
všade bola a aké zážitky si odtiaľ odnáša vám napovie jej životný
príbeh nižšie.
V už spomínanej Jugoslávii strávila tri týždne plné cestovania
a navštevovania miest ako je Split, Dubrovník, Sarajevo, Beograd,
kde musela čakať dva dni na víza, aby sa mohla vrátiť domov.
Na kratšom výlete bola v Anglicku vrátane Londýna, v meste lásky v Paríži. Za morom cestovala do Španielska, v ktorom navštívila aj Barcelonu a mala možnosť na vlastné oči vidieť doposiaľ
nedokončenú katedrálu Sagrada Familia a z rozhovoru s miestnymi obyvateľmi zistila, že rodičia už od narodenia dieťaťa šetria
dievčatám na byt a chlapcom na auto, aby mali aspoň takéto zaistenie do budúcnosti. Jej kroky za morom putovali tiež na Kanárske ostrovy, do Talianska, kde spolu s manželom videli Neapol,
Benátky a iné mestá. Z krajín, ktoré sú bližšie Českej republike
bola pani Helena v Rakúsku, v Nemecku či v Poľsku.
Tri roky svojho života strávila pani Helena na Kube. Kuba je
ostrov nachádzajúci sa medzi Severnou a Južnou Amerikou, kde
pani Helena žila v období tzv. Karibskej krízy, približne v roku
1960 kedy mala pani Helena 30 rokov. Dostala sa tam v súvislosti
s manželovou prácou, ktorý pracoval pre spoločnosť Polytechna
a jeho úlohou bolo dovážať lekárov, inžinierov a iných odborníkov na pomoc Kube. Sťahovanie do tak vzdialenej krajiny nebolo
jednoduché. Pani Helena aj jej manžel potrebovali víza, ktoré dostali iba po splnení skúšky. Museli vedieť niečo o Kube, o mentalite ľudí, ktorý tam žijú alebo napríklad o ich štýle stolovania, poznať mená významných maliarov a ich diela. Španielčinu sa pani
Helena pred odchodom učila so Španielom, ale na to mala málo
času a tak sa hlavne učila priamo na Kube. S úsmevom na perách
spomína na jej pomýlenie sa v slovách, kedy namiesto „prosím si
mlieko“ povedala „mám mlieko“ a na nechápavý pohľad predavača, ktorý nerozumel, čo od neho chce, keď už mlieko má.

V tomto čase pobytu na Kube už mala pani Helena obidve
deti, dvoch chlapcov. Tí však nemohli spolu s rodičmi bývať celé
tri roky na Kube, pretože tam bola škola iba do piateho ročníka.
A preto si spolu dopisovali listy. Pani Helena spolu s manželom
jazdili na prázdniny na dovolenku domov do Česka a s deťmi si
to vymysleli tak, že jeden rok tam bol s nimi jeden syn, jeden rok
druhý syn a jeden rok tam boli sami. Inak synovia bývali u babičky, u tety alebo starší syn býval jedným časom v Záhradkách,
to bol malý zámok, v ktorom bývali deti rodičov odcestovaných
v zahraničí kvôli práci. Tak ako pre mnohé matky, ani pre pani
Helenu nebolo toto odlúčenie jednoduché, niekedy plakala, no
ako vraví, musela to zvládnuť.
Pani Helena sa hlavne venovala starostlivosti o domácnosť a vareniu. Pri téme varenia obedov pre muža si spomína
na návštevy jedného známeho, ktorý k nej do obedu chodieval
na návštevu pozdraviť a vyfajčiť si svoju fajku. Pani Helena mu
robievala drink Kuba Libre (kubánsky rum s coca colou) a čakala
kým fajku dofajčí a vypije drink. Táto návšteva ju totiž zdržiavala
od varenia a nie raz dúfala, že návšteva čoskoro odíde, aby stihla
manželovi navariť. Na Kube bolo zvykom, že im dovážali mlieko
a chlieb pred dvere bytu, jedenkrát za týždeň im prišla pomôcť
s upratovaním tzv. mučača a dvakrát do roka im umývali okná.
Kubánci sú podľa slov pani Heleny veľmi milí a priateľskí ľudia.
Spomína na situácie s policajtmi, kedy jej manžel prekročil povolenú rýchlosť jazdy autom alebo prešiel na červenú na križovatke.
Keď ich policajti zastavili a zistili, že sú to Česi, žiadnu pokutu
nedostali, priam naopak sa im ospravedlnili za zdržanie a zastavenie. Ochota a dobrota miestnych obyvateľov sa prejavila aj v situácii, kedy si pani Helena spolu s manželom zašli do kina a ich
syn ostal doma, zamkol byt a oni sa nemali ako dostať dnu. Keď to
videl jeden zo strážnikov, neváhal im pomôcť a to tak, že sa spustil
na lane z balkónu z vyššieho bytu do ich bytu, aby im ho otvoril.
Niektorý Kubánci boli až tak priateľský, že chodievali na návštevu
neskoro večer, približne o 22 hodine a rozprávali sa až do rána.
Na toto obdobie pobytu na Kube pani Helena spomína len
v dobrom. V hlave sa jej vynárajú mnohé ďalšie spomienky nie
len na ľudí, ale aj miestne jedlo či zvyky, o ktorých by vedela rozprávať celé hodiny.

Zpracováno na základě rozhovoru paní H. B dne 5. 11. 2018, který vedla Michaela Smolková, 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 Velká Bystřice

M

ěstečko s osobitou
atmosférou a bohatým
společenským
životem, díky kterým si
získalo přívlastek „kulturní lázně regionu“.
V centru města stojí
renesančně-barokní zámek, který zde byl vybudován na sklonku 16. století přestavbou původní
Marek Pazdera
tvrze. Dnes slouží jako
hotel, nachází se zde obřadní síň a v jeho západním křídle funguje informační centrum, umělecká galerie a Muzeum hanáckého
kroje. Na Zámeckém náměstí spolu s atraktivním
posezením u mlýnského náhonu, které připomíná
indické gháty, se nachází Kulturní dům Nadační.
Prošel náročnou rekonstrukcí a v dubnu 2017 se
znovu otevřel veřejnosti. V přilehlém zámeckém
parku je postaven amfiteátr s pestrým sezónním
programem. Stovky nejen místních, ale už i přespolních návštěvníků si na bystřické náměstí navykly
směřovat na folklorní akce Hanáckého roku v Bystřici (Masopust, Slavnost kroje, Lidový rok, Svatomartinské slavnosti, příjezd sv. Mikuláše a rozsvícení vánočního stromu, či zpívání pod vánočním
stromem a pouštění skořápkových lodiček) nebo
na akce cyklu Bystřice napříč žánry (cykloturistické
putování Bílý kámen, Hanácké Nashville, Hanácké
Woodstock s bystřickým pivním salonem, Jsme ze
stejné planety, promítání v amfiteátru) a další.
Díky své poloze a dosahu mnoha významných turistických cílů je Velká Bystřice atraktivní destinací
pro všechny věkové kategorie, vyznavače různých
způsobů trávení volného času a zejména pro rodiny
s dětmi.
Město je sídlem mikroregionu Bystřička, který je
pravidelným pořadatelem oblíbené letní cyklistické
poznávací jízdy obcemi mikroregionu. Vyvrcholení
této cykloakce se v roce 2020 uskuteční 29. srpna
s bohatým kulturním a společenským programem
právě v našem městečku. Touto akcí vyvrcholí oslavy dvaceti let založení mikroregionu Bystřička.
Ve městě se nachází četná sportoviště a dětská hřiště s dřevěnými hracími prvky, v areálu SK Na Letné je workoutové hřiště, které jsme pro veřejnost
otevřeli v říjnu 2018.
Novinkou letošního
roku je pumptracková
dráha, na které si cyklisté mohou ověřit své
dovednosti v terénu.
Nachází se vedle cyklostezky u vlakové zastávky Velká Bystřice.
Marek Pazdera
starosta

JÔRA A BOŽKA

Jôra a Božka ovádijó: Hřébkê!
Ten muj chlap má hroznéch chêb. Nô šak jak každé iné chlap. Je
furt v prácê, pořáď sám přesčas, až se mně kolêkrát zdá, že tam
chodi radš, jak dom. Dêž jôž se vêskêtne doma, tak akorát zhltá večeřô, porépe se v zehrádce, občas neco pospravôje, otevře si
pivo a chrni ô televize. Eště, že má mě. Robê, znáte to samê: Kdo
iné je má vêchovat, než mê. Je teda s podivem, že jejich rodiči
na ně nestačêlê, ale zas na drôhé straně aspoň mámê neorany
pole a čêsté lêst, takže si je mužem ôhňácat ke svymô obrazô.
Nô a ten muj Jôra má všelêjaky koničkê. A má jich moře, takže
má dêcky duvod věnovat se nečemô inymô, než mně, což já teda
nesô nelêbě. Jeden z tech koničku só hřébkê. Jak začnó letni měsice, je celé na trňó, ešlê jôž neco v lese roste. Já jôž sem si zvêkla, že
do konca srpna se ô nás tóžebně očekává dyšť a furt se póšti televiza, kde je každó pulhodinô čerstvá předpověď počasó. Dêž má
Jôra chvilkô volno, jôž startôje auto a jede nekde k lesô, kontrolovat svy mista. Nô - povětšênó se vraci s ólovkem polovičatém,
on teho časô nemá a muže na hřébkê v sobotô odpoledne nebo
posledni dobó až po nedělich. A to, jak je vám jasny, jôž je všec-

ko pohópany a vêbrany od chôdáku duchodcu, keři teho časô
majó na rozdáváni a chodijó ve všedni dně, kdê hřébkê skôtečně
rustó. A jak tak ten muj Jôra cely lito pronadává, že je prd, a že
na Nově lžó, dêž ôkazôjó fotkê a videa šťastnéch hóbařu, kery
mosijó bêt kolêk let stary, že to ináč néni možny, protože ON nenašil ani babkô, tož zničehož nic přênde záři a hřébkê začnó rust
jak divy. A to všôdê, dokonce ê tam, kde cely lito bêlo vêmetyno.
Nô a Jôra to vidi okolo sebe, jak všeci nosijó koše a kabelê a on
zrovna nikde nemuže, protože se z práce neôtrhne a o vikendech
mosi makat inde, a je mô do brekô. Tož sem se na to jeho brbláni
jôž nemohla divat a povidám mô: „Jôro, zétra zavřê krám, vem
nuž a koš a di na tê hřébkê. Ono se to bez tebe takê nepotentôje
a tê bôdeš chvilô na čerstvym vzduchô.“ Nô to vite, měl milijón
vémlov, jak nemuže a jak to bez něho všecko spadne, a tak, ale
na drôhé deň stal o šesti, zavřel ten krám a na tê hřébkê jel.
Bêlo to ve středô, takže bêla šanca, že neco přênese. Přêšla sem
odpoledne dom a zvědavá čôčim, jak bêl Jôra óspěšné. Ale nikde
nic, jenom po kôchêni známá vuňa. V hrncô čerstvé hóbové gu-

láš, v tróbě na plechô nakrájeny pravákê, v ledničce misa hřébku
na smažák. Hledim, ešlê takê nekde nandô Jôrô. Á - toť je! Teda
né Jôra, ale papirek na kredencô: „Božka, vem si teho guláša,
já sô v rachotě, to dopoledne mně přêšlo draho, mosim dodělat
restê, přêndô v nocê. Jôra.“ Povzdechla sem si, že to má ten muj
chlap fakt blby, dêž je ten vorkoholik, nô ale čekala sem do nocê,
než přênde. O deseti se rozvalijó dveřê a Jôra v sini. Ale že bê bêl
nejaké ôdřené, to se mně nezdálo. Spiš jenom ônavené! „Nô to je
pěkny!“ povidám. „Tož v prácê´s bêl, co? A tam ses tak zřidil?“
Jôra cosê blekotal, vêslikl se a hópl do lužka, kde ôsnôl spánkem
spravedlêvéch. Chrápal až do rána jak kanadské drvoštěp. Ráno
sem ho vêzpovidala. Nô on vubec nebêl v prácê. Šil tam sice, ale
pak si řekl, že se to bez něho doopravdê nepotentôje a rozhodl se
s kumpánama oslavit tô hřébkovó órodô! Chvilô sem nevěděla,
ešlê se mám smát, čê plakat, ale pak sem si ôvědomila, že bêl
zasé chvilô šťastné, tož sem to nechala tak. Dêť si to ten muj Jôra
zaslóži. Nô ale zétra mô zas mosim trochô ten tipec zatnót, abê
si moc nezvêkal.
Božka
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Hejtman tentokrát
medaili nepředával,
ale dostal
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Olomoucký kraj KRAJÁNEK

Vyprošťovací soutěže napodobují nehody
I vyprošťování u dopravních nehod má
svoje mistrovství. K pátému ročníku se jednotky sborů dobrovolných
hasičů sjely začátkem
října do Olomouce.

O
Kraj rozděluje peníze hasičům, podílí se na koordinaci prací při mimořádných situacích. Hejtman navíc spolupracuje se sbory dobrovolných
hasičů. Za to všechno teď dostal ocenění. Zleva: Kolařík, Grepl, Landsfeld, Okleštěk, Ryba.
Foto: Olomoucký kraj

H

ejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk
je čerstvým držitelem
medaile za zásluhy hasičského záchranného sboru. Obdržel ji ve čtvrtek
31. října z rukou generálního ředitele HZS ČR Drahoslava Ryby. Ke slavnostnímu aktu došlo na zámku
ve Zbirohu.
„Je to trošku zvláštní situace. Obvykle totiž ocenění
předávám - třeba těm, kteří vynikají v kultuře, sportu nebo v sociální oblasti.
A pak jsem také trochu nesvůj z toho, že jsem dostal
hasičkou medaili, ale požární kombinézu jsem na sobě
nikdy neměl. O to více si jí
cením,“ uvedl Okleštěk.
Hejtman získal ocenění
za podíl na rozvoji integrovaného záchranného
systému. Právě Olomoucký kraj pod Oklešťkovým
vedením rozděluje profesionálním i dobrovolným
hasičům miliony korun
ročně na nákup techniky
a práci s mládeží. Hasičům hejtmanství přispívá
například na nová auta,

čerpadla, přilby nebo dýchací přístroje. V případě
mimořádných situací se
kraj podílí také na koordinaci práce hasičů, policie a záchranné služby.
Ladislav Okleštěk rovněž
aktivně spolupracuje se
sbory a každý rok navštíví
desítky hasičských akcí.
Ocenění i pro
policisty či hasiče
Stejné ocenění jako hejtman získal velitel Krajského ředitelství policie
v Olomouci Tomáš Landsfeld a tajemník bezpečnostní rady v Litovli Petr
Grepl. Ředitel krajských
hasičů Karel Kolářík a hasiči Roman Kika ze stanice
Olomouc, Zdeněk Veverka z Přerova, Jaromír Hejl
z Konice a Milan Jurník
z Prostějova obdrželi medaili prvního stupně.
Osobnosti, které se dlouhodobě zasazují o vynikající spolupráci s hasičským
záchranným sborem a podílí se tak na zajištění bezpečnosti občanů, ocenili
hasiči u příležitosti výročí
vzniku samostatného československého státu. (red)

titul mistra republiky ve vyprošťování se 4. a 5. října utkalo čtrnáct krajských
reprezentací v soutěži,
která simuluje reálné podmínky při zásahové činnosti hasičů u dopravních
nehod. Čtyřčlenná družstva se musela vypořádat
s konkrétními situacemi,
na které mohou při mimořádných událostech ve skutečnosti narazit.
Úkolem velitelů družstev
bylo vyřešit, jak bezpečně,
efektivně a rychle vyprostit osobu pomocí hydraulických rozpínáků a nůžek
a poskytnout jí předlékařskou první pomoc. Týmy
měly na rozlousknutí zapeklitých a těžkých scénářů blízkých skutečným si-

Hydraulický rozpínák, nůžky a dvacetiminutový limit. Hasiči museli zvolit správnou techniku, taktiku
i charakter první pomoci.
Foto: HZS ČR OK

tuacím limit dvacet minut.
Rozhodčí hodnotili taktiku
zásahu, techniku i charakter první pomoci. S náročným zadáním si nejlépe
poradil tým z Březové nad
Svitavou v Pardubickém
kraji. Druhou příčku získalo družstvo ze Zbirohu
v Plzeňském hejtmanství
a třetí Rumburk z Ústecké-

ho kraje. Tým z našeho kraje, jednotka dobrovolných
hasičů z Přerova, skončila
devátá.
Diváci viděli při jednotlivých ukázkách také
nejnovější hasičská zásahová vozidla i speciální
techniku. Mohli se podívat na ukázky moderního
vybavení hasičských cis-

teren, jako jsou například
hydraulické vyprošťovací
nůžky či rozpínáky. Vyzkoušet si mohli i laserovou střelnici, opilecké
brýle, prohlédnout si protiúderový komplet nebo
policejní automobil a motocykl. K dispozici byl
také trenažér společnosti
BESIP.
(red)

Hasičská mládež závodila i v dešti

Z

a nepříznivého uplakaného podzimního
dne 5. října se do malebné vísky Jednova, části
obce Suchdol na Drahanské vrchovině, sjela hasičská omladina. Na náročně
připravené trati vyzkoušela
svou připravenost na Závod
požárnické všestrannosti.
„Počasí našim 350 mladým hasičům připravilo velmi tvrdé podmínky
v podobě dosti promáčené
dobře připravené trati,“ řekl
starosta Okresního sdružení
hasičů Prostějov Jan Brabec.
Na slavnostním nástupu
se postavilo 25 mladších
hlídek, 41 hlídek starších,
čtyři hlídky dorostenek, dvě

Výsledky závodu
požárnické všestrannosti:

Na 350 mladých hasičů, kteří se sjeli závodit do Suchdola na Prostějovsku, se muselo vyrovnat s nevlídným počasím.
Foto: OSH Prostějov

hlídky dorostenců a dvě
hlídky smíšeného dorostu.
„Naši omladinu přišla pozdravit starostka Suchdolu
Jitka Zahálková, která obdivovala naši mládež a jejich snahu soutěžit v tak

špatném počasí. Popřála
soutěžícím dobré výsledky
a hlavně bez úrazu,“ dodal Brabec, jehož zastupoval jeho náměstek Bořivoj
Grepl a člen Výkonného výboru Josef Novák.
(red)

Mladší žáci:
1. místo-SDH Klopotovice
2. místo-SDH Horní Štěpánov
3. místo-SDH Domamyslice
Starší žáci:
1. místo-SDH Služín
2. místo-SDH Vrahovice
3. místo-Horní Štěpánov
Dorostenky:
1. místo-SDH Služín
2. místo-SDH Soběsuky
3. místo-SDH Klopotovice
Dorostenci:
1. místo-SDH Štětovice
2. místo-SDH Drahany
Dorost smíšený:
1. místo-SDH Kobeřice
2. místo-SDH Jednov

OLOMOUCKÝ KRAJ NABÍZÍ K ODPRODEJI TENTO NEMOVITÝ MAJETEK:
pozemek parc. č. st. 165 zast. pl. o výměře 962 m2, jehož součástí je stavba Veselíčko, č. p. 96, víceúčelová stavba, a pozemek parc. č. 1099 ost. pl.
o výměře 594 m2, vše v k. ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, obec Veselíčko, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Archeologického
centra Olomouc, příspěvkové organizace, za minimální kupní cenu ve výši
3 950 000 Kč, když jednotlivé 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 i v měsíčníku Krajánek.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí, prosím, zašlete nebo osobně doručte v termínu od 5. 11. 2019
do 6. 1. 2020 do 13.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 00
Olomouc. Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených obálkách* a v levém
horním rohu obálek výrazně uvést slova „neotvírat – cenová nabídka – Veselíčko u Lipníka nad Bečvou“. 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 6. 1. 2020 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad
Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 5. 11. 2019 do 6. 1. 2020
Kontakty: Ing. Regina Vrbová - regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

pozemek parc. č. 90/8 orná půda o výměře 2 227 m2 v k.ú. Unčovice,
obec Litovel z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za minimální kupní cenu ve výši 546 480 Kč, když jednotlivé nabídky budou přijímány
v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných
nemovitostí, prosím, zašlete nebo osobně doručte v termínu od 5. 11.
2019 do 6. 1. 2020 do 13.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj, komise
pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc. Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených
obálkách* a v levém horním rohu obálek výrazně uvést slova „neotvírat – cenová nabídka – Unčovice“. 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 6. 1. 2020 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad
Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností,
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 5. 11. 2019 do 6. 1. 2020
Kontakty: Ing. Regina Vrbová - regina.vrbova@olkraj.cz, tel.
585 508 423

pozemek parc. č. st. 144 zast. pl. o výměře 52 m2, jehož součástí je stavba Bohuslavice, č. e. 5, rod. rekr., pozemek parc. č. st. 145 zast. pl. o výměře 32 m2, jehož součástí je stavba bez č. p./ č. e., garáž, a pozemek parc. č. 584 ost. pl. o výměře 2 909 m2,
vše v k. ú. Bohuslavice u Konice, obec Bohuslavice, vše z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín, za minimální
kupní cenu ve výši 649 590 Kč, když jednotlivé 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 i v měsíčníku Krajánek.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí, prosím, zašlete nebo osobně doručte v termínu od 5. 11. 2019 do 6. 1. 2020
do 13.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti
Rady Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc. Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených obálkách* a v levém horním rohu obálek výrazně
uvést slova „neotvírat – cenová nabídka – Bohuslavice u Konice“. 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 6. 1. 2020 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého
kraje, odbor majetkový, právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00
Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 5. 11. 2019 do 6. 1. 2020
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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V

elkému
zájmu
se opět těšily
koncerty
Moravské filharmonie Olomouc ke státnímu svátku
28. října. Orchestr vystoupil v Prostějově, Přerově, Jeseníku a Šumperku.
Koncerty jsou tradicí Olomouckého kraje a pořadatelských měst již od roku
2009 a každoročně je navštíví několik stovek lidí.
Pod vedením dirigenta Marka Štilce si milovníci vážné hudby mohli
ve slavnostních sálech
poslechnout Symfoniettu
op. 16 č. 1 Jána Cikkera,
Romanci pro housle a orchestr f moll op. 11, Mazurek pro housle a orchestr e
moll op. 49 Antonína Dvořáka a Jihočeskou suitu
op. 64 Vítězslava Nováka.
Jako sólistka na housle zazářila Julie Svěcená.

V

Jeseník, Prostějov, Přerov a Šumperk, to byly zastávky Moravské filharmonie Olomouc při populárních
koncertech k výročí vzniku Československa.
Foto: Michal Sedlák (MKZ Jeseník)

Slavnostní
koncerty
ke vzniku Československa

se konají za finanční podpory Olomouckého kraje

minulých týdnech bylo vydáno s podporou
Olomouckého kraje již
48. číslo periodika - vlastivědné revue Střední
Morava, která vychází
od roku 1995 pravidelně dvakrát ročně. Tentokrát přináší například
odborné pojednání Leoše Mlčáka o uměleckých
dějinách farního kostela
Nanebevzetí Panny Marie ve Slatinicích, článek
Pavla Marka o „Hladových bouřích“ v Prostějově v roce 1917, popis
a osudy vývěsního štítu porodní báby z roku

1822, informaci Miloslava Čermáka o počátcích
sametové revoluce v Olomouci, pojednání Jiřího
Urbáška o malíři Gustavu Braunerovi z Uničova,
rozsáhlý přehled archeologických lokalit a nálezů
na k. ú. Brodek u Prostějova a řadu dalších článků. Toto číslo je také doplněno mnoha recenzemi
a zprávami o v nedávné
době vydaných publikacích s vlastivědnou tematikou z oblasti střední
Moravy. Revui je možné
si zakoupit ve dvou knihkupectvích v Ostružnické
ulici v Olomouci. (red)

a už nyní se připravuje jejich pokračování.
(red)

Ředitel olomouckého
Workshop poradil, jak pomáhat seniorům dětského domova
má poklad v srdci

P

rvní pomoc a ošetřovatelská péče –
takový byl název
workshopu, který se v pátek 18. října uskutečnil
v kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje. Zúčastnilo se
přes 75 lidí, kteří v zaměstnání pečují zejména
o osoby v pokročilejším
věku. Odnesli si informace, jak zajistit první
pomoc, jaké mohou být
kontraindikace léků užívaných převážně seniory
a jak je rozpoznat.
Workshopem provázely
lektorky Pavlína Miltová,
majitelka a lektorka firmy PMeduca, s kolegyní
Lenkou Chlupovou a záchranářkou Janou Petrů.
Přítomné seznámily s komunikací s integrovaným
záchranným
systémem,
s první pomocí u drobných poranění a krvácení,
první pomocí u poranění
pohybového aparátu i termických poranění. Dále
s problematikou automatizovaného externího defibrilátoru (AED) a nácvikem
práce s ním, použití am-

buvaku při resuscitaci, potížemi jako jsou dušení při
astma bronchiale, akutní
infarkt myokardu, plicní
embolie, cévní mozková
příhoda, hypoglykémie,
hyperglykémie, epilepsie,
kardiopulmonální resuscitace a první pomoc u řady
dalších život ohrožujících
stavů. Důležitý byl rovněž nácvik první pomoci
na výukových figurínách
všech zúčastněných.
Zájem přesáhl
kapacitu
Myšlenka uspořádat workshop vzešla z činnosti pracovní skupiny Senioři, která
působí v rámci střednědobého plánování sociálních
služeb v Olomouckém kraji. Pracovní skupina řeší
aktuální otázky a problematiku týkající se sociálních
služeb pro seniory.
Workshop byl realizován v rámci projektu Podpora plánování sociálních
služeb a sociální práce
na území Olomouckého
kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti
a kvality. Určen byl nejen
poskytovatelům sociálních

Dalibor Křepský (druhý zleva) získal ocenění Bílá vrána v kategorii
Poklad v srdci.
Foto: yourchance

Kardiopulmonální resuscitace byla jedním z mnoha typů první pomoci, kterou mohou senioři potřebovat.
Foto: Olomoucký kraj

služeb, jejichž cílovou skupinou jsou senioři, ale také
všem osobám, které se
o toto téma zajímají.
S ohledem na pozitivní odezvu zúčastněných

a velký počet přihlášených přesahující kapacitní možnosti plánuje Olomoucký kraj pokračování
workshopu s touto tematikou.
(red)

Vánoční jarmark podpoří sociální zařízení

A

dventní jarmarky
i letos zaplní přízemí Regionálního centra Olomouc v Jeremenkově ulici. Mimo
další nabídky na nich budou příspěvkové organizace Olomouckého kraje
prezentovat výsledky terapeutických činností uživatelů sociálních služeb,
které poskytují. Lidé tak

mohou drobným obnosem podpořit provoz aktivizačních činností osob
umístěných v sociálních
zařízeních.
Přijďte se potěšit originálními nápady a nasát vánoční atmosféru. Vánoční
jarmarky jsou připravené
na středy 27. listopadu,
4. a 11. prosince vždy v čase
od 9 do 13 hodin.
(red)

Jarmark zve k návštěvě 27. listopadu a 4. a 11. prosince. Foto: Ol. kraj

Mezi letošními držiteli ceny Bílá vrána pro
mladé lidi z dětských
domovů, zaměstnance
dětských domovů a zaměstnavatele je i zástupce z Olomouckého
kraje. Ocenění získal
ředitel Dětského domova Olomouc Dalibor
Křepský.

K

onkrétně
uspěl
v kategorii Poklad
v srdci určenou
pro vychovatele z dětských domovů, případně
lidi, kteří velmi úzce a intenzivně pracují s dětmi
a své svěřence na startu
jejich životů podporují
a vedou. Skleněné srdce si
Dalibor Křepský převzal
15. října na vyhlášení
v Praze. V Dětském domově pracuje přes třicet
let, ředitelem se stal v roce
1990. Nejtěžší na práci
s dětmi je podle něj přesvědčit je, že mají před
sebou možnosti a šance,

kterých je třeba využít.
„Každý klient je jiný. Co
je u někoho samozřejmostí, u druhého nedocílíte.
Každému ale vždy říkáme,
že všechna rozhodnutí
jsou jen jejich, na nikoho
ať se nikdy nevymlouvají,“ vysvětlil přístup
k odchodům dětí ředitel
příspěvkové organizace
Olomouckého kraje.
Ceny Bílá vrána udělovala pošesté obecně prospěšná společnost yourchance. „Smyslem cen je
boj s předsudky veřejnosti
vůči dětem vyrůstajícím
v dětském domově a zároveň také ocenění inspirativního přístupu k životu
po odchodu z dětského
domova. Chceme také
poděkovat lidem, kteří
děti a dospívající v jejich nesnadné cestě neúnavně a s vírou v ně
podporují
a
vedou,“
uvedla spoluzakladatelka společnosti Gabriela
Křivánková.
(red)
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TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA: Ekologické dny Olomouc. DÁREK ZÍSKÁVAJÍ VYLOSOVANÍ
VÝHERCI: Danuše Pečová/Olomouc, Miloš Dohnal/Dolní Újezd, Milan Rickl/Nový Bor

KŘÍŽOVKA O CENY
Na webové adrese KIDSOK.CZ mohou lidé najít kompletní informace o veřejné hromadné dopravě v Olomouckém kraji. Hejtmanství zajišťuje provoz mnoha
autobusových spojů i vlaků. Ročně ho to stojí zhruba (tajenka) korun. Řešení křížovky posílejte do 28. listopadu na e-mailovou adresu krizovky@olkraj.cz.

SUDOKU

KOMIKS

LEHKÉ

STŘEDNÍ

TĚŽKÉ
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Změny v krajské
dopravě? Jedině
k lepšímu
Od ledna příštího roku bude možné cestovat po kraji na jednu jízdenku.
Znamená to jednodušší přestupy a zároveň nižší jízdné. Pro držitele slevových karet Českých drah zůstává možnost dále je používat ve všech
vlacích. Nemění se ani podoba nákupů jízdenek, kraj navíc připravuje
aplikaci pro chytrá zařízení, jak přibližuje v rozhovoru náměstek hejtmana pro dopravu Jan Zahradníček.

Jaké budou novinky
pro cestující, kteří se
rozhodnou využít jízdní doklad IDSOK oproti
stavu v roce 2019?
Od 1. ledna 2020 budou
vedle sebe i nadále platit
dva tarifní systémy a to
tarifní systém Olomouckého kraje – IDSOK –
a tarifní systém dopravce
České dráhy – TR10. Co
se týká tarifu IDSOK, tento cestujícím nabízí možnost, že v časové a územní
platnosti jízdenky mohou
využít k přepravě vlaky osobní a spěšné, vlaky kategorie R, autobusy
a MHD.

Pocítí nějak cestující
změnu?

K žádné změně nedojde,
naopak je tarif IDSOK
uznáván ve vlacích kategorie R.

Jednu dobu to vypadalo, že slevové IN Karty
Českých drah nebudou
platit na všechny vlaky.
Jak to bude od příštího
roku?
V roce 2020 budou i nadále v platnosti IN Karty
ČD.

Jakou podobu bude mít
nákup jízdenek v novém
krajském tarifu u pokladen a přes internet?
Naprosto shodnou jako
v
letech
předešlých.
Všechna
předprodejní
místa jsou zachována.


Budou mít cestující s chytrými telefony
možnost využít aplikace
nebo informační portály?
Ano, mohou využít jak
portál dopravce, tedy
jeho aplikaci Můj vlak,
tak nově budovanou mobilní aplikaci Olomouckého kraje.

Jak kraj naloží s penězi vybranými na jízdném?
Tyto finanční prostředky
se zahrnují do výpočtu
kompenzace.

Chystají se na příští
rok v kraji změny v dopravní obslužnosti?
Ne, nechystají.
(red)

DOPISY ČTENÁŘŮ
Bezplatné jízdné v zóně 71
Důchodci z Litovelska by si rádi nechali vysvětlit protichůdné stanovisko u placené zóny 71. Děkujeme kraji, že můžeme zónu 71 na jedné straně použít jako bezplatnou, ale když musíme použít i další zónu, protože
všichni nemůžeme bydlet ve městě Olomouc, musíme zónu 71 zaplatit
(jako výchozí nebo konečnou). Nerozumíme tomu, proč se dopravce nepřizpůsobí rozhodnutí kraje. Můžeme očekávat vysvětlující stanovisko?
Děkují všichni důchodci z Litovelska
Rada města Olomouce stanovila svým nařízením k datu 1. července 2019 bezplatnou přepravu osob starším 65 let, která se bez jakýchkoli pochybností vztahuje
uvnitř zóny 71 na přepravu v MHD. Toto nařízení se však nevztahuje na příměstskou dopravu, která je objednávaná a hrazená Olomouckým krajem. Přesto se příměstská doprava, která vykonává vedle MHD část dopravních výkonů v zóně 71,
připojila k bezplatné přepravě v zóně 71 v tomto smyslu: pokud přeprava započne
uvnitř zóny 71, proběhne uvnitř zóny 71 a skončí uvnitř zóny 71 je bezplatná – jde
tedy o obdobnou službu jakou provádí uvnitř zóny 71 MHD. Tím je uvnitř zóny 71
zachována stejná cenová (tj. bezplatná) úroveň.
Pokud se ale příměstskou dopravou přijíždí do zóny 71 nebo vyjíždí ze zóny 71
příp. se zónou 71 projíždí, tak na tyto případy se zmíněné nařízení města Olomouc
o bezplatné přepravě nevztahuje. Tzn. při cestě z okolní zóny 71 a naopak příp. při
průjezdu zónou 71 je stanoveno jízdné platné pro příměstskou dopravu, tj. dle Tarifu IDSOK, Ceníku B. Celkové jízdné pro osoby starší 65 let je se slevou 75 procent.
Dopravce postupuje v souladu se schválenými cenami pro příměstskou dopravu.
V současnosti Olomoucký kraj připravuje změnu v zóně 71 tak, aby i pro seniory,
kteří do zóny 71 přijíždí z ostatních zón, byla bezplatnost zajištěna.
Jan Zahradníček, náměstek hejtmana

Řešení ze strany 8

Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu
Narodil v roce 1960 ve Šternberku. Po absolvování SEŠ v Šumperku vystudoval
Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě. Po škole a základní vojenské službě pracoval postupně v různých ekonomických funkcích ve státním
podniku Uničovské strojírny. Po roce 1989 vyhrál výběrové řízení na vedoucího Odboru vnitřních věcí při Okresním úřadě v Olomouci. Následovalo téměř
desetileté působení na Finančním úřadě ve Šternberku, pět let byl ředitelem.
Další dva roky působil na pozici finančního ředitele ve firmě Topgal. Po vzniku krajských zřízení působil zhruba deset let na Krajském úřadě Olomouckého
kraje jako vedoucí odboru Útvar interního auditu. V roce 2010 se stal starostou obce Medlov, kde působí doposud. Mezi jeho koníčky patří fotbal, působí
ve Fotbalové asociaci ČR jako člen Pravidlové komise. Dále cyklistika, lyžování
a tenis. Je ženatý, má dvě dcery.

i Víte, že...
Olomoucký kraj ulehčí lidem vyřizování stavebního povolení?
• Se službou UtilityReport, kterou zájemci najdou na krajském webu OLKRAJ.
CZ, nemusí obíhat energetiky, plynaře nebo vodaře, aby od nich získali vyjádření
k existenci sítí.
• Aplikace byla v minulém roce spuštěna v nové verzi a funguje jako hromadná
podatelna. Vyplněním jednoduchého formuláře se vygeneruje žádost, která je navíc
vybraným správcům inženýrských sítí zaslána elektronicky.
• Do aplikace musejí uživatelé zadat kontaktní údaje a prostřednictvím on-line mapy
vytyčit pozemek, pro který chtějí vyjádření o inženýrských sítích získat.

OLOMOUCKÝ KRAJ NABÍZÍ K ODPRODEJI TENTO
NEMOVITÝ MAJETEK:
pozemek parc. č. st. 818 zast. pl. o výměře 40 m2, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e., tech. vyb.,
pozemek parc. č. st. 819 zast. pl. o výměře 74 m2, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e., jiná stavba,
a část pozemku parc. č. 973/2 ost. pl. o výměře 757 m2, dle geometrického plánu č. 2047-10213/2015
ze dne 30. 9. 2015 pozemek parc. č. 973/4 ost. pl. o výměře 757 m2, vše v k.ú. a obci Tovačov, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy řezbářské, Tovačov, Nádražní 146,
za minimální kupní cenu ve výši 450 000 Kč, když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených
obálkách. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Záměr bude zveřejněn i v měsíčníku Krajánek.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí, prosím, zašlete
nebo osobně doručte v termínu od 29. 10. 2019 do 30. 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 – Tovačov“. 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 30. 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 29. 10. 2019 do 30. 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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nekomerční prezentace

pprodej - realizace
OLOMOUC - Kafkova 1343/4 ZÁBŘEH - ČSA34a ŠUMPERK - Zábřežská 66
U OC Haná vedle Mc.donalds
naproti Kauflandu
u nemocnice
N
tel.: 724 087 813
tel.: 724 783 381
tel.: 724 798 161 Největší

v Olomouci
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Anketa 7 divů Olomouckého kraje začala

A

ž do konce roku
mohou lidé hlasovat v anketě 7 divů
Olomouckého kraje, která
hledá zajímavá místa v regionu. Soutěž odstartovala
1. listopadu na webu 7divukraje.cz.
Organizátoři pátého ročníku ankety tentokrát nominovali výhradně hrady
a jejich zříceniny. Celkem
se tak o přízeň hlasujících
uchází patnáct pamětihodností z Olomouckého kraje.
„Z některých hradů nacházejících se kdysi na našem
území už se opravdu nic
nedochovalo. Nicméně ty,
z nichž zbyl aspoň kus zdiva, jsme se snažili do 7 divů
zařadit,“ říká producent

U

Tančírna v Račím údolí vyhrála minulý ročník soutěže 7 divů Olomouckého kraje v roce 2016.

ankety Ivo Heger. Na seznamu se tak nacházejí velmi
populární místa v podobě Bouzova, Helfštýna či
Šternberka, ale i dávno zaniklé hrady Tepenec, Hluboký a Edelštejn.
Anketu původně vyhlašoval kraj, od třetího
ročníku je
soukromým
proj e kt e m .
Letošní ročník zaštítil

hejtman Ladislav Okleštěk
a hlasování získalo také finanční podporu kraje.
Cílem akce je upozornit
na zajímavá místa v regionu včetně míst, která nejsou
příliš známá a vědí o nich
jen odborníci. V minulosti
takto anketa vynesla znovu
na světlo například pravěké
hradisko Obersko tyčící se
nad údolím říčky Třebůvky
v Zábřežské vrchovině.
V předcházejících roční-

Foto: georgshalle.cz

cích ankety postupně zvítězily Přečerpávací vodní
elektrárna Dlouhé stráně,
Rychlebské stezky, Mariánský sloup v Uničově a Tančírna v Račím údolí.
Podrobnosti k soutěži
a informace o jednotlivých
divech budou pořadatelé
průběžně zveřejňovat také
na adrese www.facebook.
com/7divuok. Výsledky budou vyhlášeny počátkem
roku 2020.
(red)

1968 a zejména srpnové
okupaci, která ukončila
tolik nadějné reformní
období. V další části výstavy se návštěvník ocitne
ve světě normalizačního Šumperka, kde zažije
strasti i radosti běžného
dne. „Nahlédne do socialistické
domácnosti,
projde se dobovou ulicí,
doprovázen
typickými

zástupci různých profesních či zájmových skupin,
před jeho očima se také
promění starý Šumperk
v město s tehdy moderní sídlištní zástavbou,“
přiblížila detaily výstavy
ředitelka Vlastivědného
muzea v Šumperku Marie
Gronychová.
Závěrečná část expozice
se podrobněji věnuje prů-

běhu sametové revoluce
v roce 1989 a změnám,
které Šumperku i regionu přinesla. Sledované
období je bohatě prezentováno množstvím exponátů z muzejních sbírek,
zlomové okamžiky jsou
také dokumentovány fotografiemi i dochovanými
audiovizuálními
záznamy.
(red)

V Galerii Špalíček si posvítili na výstavy

M

uzeum a galerie
v Prostějově, příspěvková organizace Olomouckého kraje,
zahájila na podzim rekonstrukci osvětlení v Galerii
Špalíček v Uprkově ulici.
„Osvětlení zde bylo od samého začátku existence
galerie zcela nevyhovující.
Nesplňovalo potřeby galerie a výstavních prostor,
neosvětlovalo řádně ani
panelové ani předmětové
výstavy a návštěvník tak
neměl komfortní zážitek,“
uvedla ředitelka muzea
Soňa Provazová.
Kraj poskytl na investici
450 tisíc korun. Vzhledem

k tomu, že se jedná
o kulturní památku, je nutné dodržet
přísné legislativní
podmínky, jakékoli
zásahy a úpravy jsou
pak náročnější a tím
i dražší než obvykle.
„Odměnou nám
a hlavně návštěvníkům je kvalitní
osvětlení nové výstavy Sametová Třicítka, která je nyní
v nově upravených
prostorách Špalíčku
k vidění,“ doplnila
Provazová. Současně s výměnou osvětlení probíhá i opra-

Výstava Sametová Třicítka přiblíží události před 30 lety na Prostějovsku.
Foto: Muzeum PV

va venkovních dřevěných
prvků.
Revoluční dny
v Prostějově
Výstava k výročí událostí
roku 1989 připomene poslední velký dějinný zvrat
v naší společnosti, od nějž
uplynulo letos třicet let.
Bodem zlomu v procesu
přechodu od totality k demokracii byly události
na Národní třídě v Praze
dne 17. listopadu 1989.
Sametová Třicítka přiblíží
průběh těchto dnů na Prostějovsku zasazený do celonárodního
kontextu.
V Galerii Špalíček je přístupná do 5. ledna. (red)

První zmínka o olomouckém orloji je stará 500 let

V

letošní roce si připomínáme půltisícileté výročí první
známé písemné zmínky
o olomouckém orloji.
Tato komplexní technická
a umělecká památka je ovšem součástí budovy radnice zřejmě již od 15. století a je tak středobodem
městského dění a předmětem obdivu příchozích návštěvníků i stálých obyvatel
města více než 500 let.

PŘEHLED AKCÍ
KRAJSKÝCH MUZEÍ
Muzeum Komenského v Přerově

Muzeum ukazuje cestu Šumperka k demokracii
příležitosti 30. výročí sametové revoluce
připravilo Vlastivědné muzeum
v Šumperku velkou retrospektivní výstavu, která provede obdobím posledních
dvaceti let existence totalitního režimu s přihlédnutím
k regionálnímu vývoji.
Výstava se v úvodu
vrací k událostem roku
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Vlastivědné
muzeum
v Olomouci, které schraňuje ve svých sbírkách unikátně dochovaný soubor
artefaktů – originálních
uměleckých i technických
součástek orloje, připravilo k výročí rozsáhlou výstavu ve svém největším
výstavním sále sv. Kláry.
Do 5. ledna je tu kromě
trojrozměrných exponátů
prezentována i celá řada
dalších cenných archiv-

ních, plánových a obrazových dokladů vývojových
etap orloje. K nejpozoruhodnějším exponátům patří rekonstrukce číselníkové části orloje z roku 1746
se složeným ukazovacím
soukolím astronomického
číselníku včetně unikátního Fabriciova astrolábu,
dále vzácně dochovaná
kalendářní deska na léta
1746‒1847 nebo soubor
pohyblivých figur z pseu-

dogotické přestavby orloje
v roce 1898. K vidění jsou
i malířské návrhy a realizace z dílen významných
umělců, jako byli Jan
Kryštof Handke, Richard
Bitterlich, Jano Köhler či
Karel Svolinský. U příležitosti výstavy muzeum
vydalo reprezentativní publikaci Olomoucký orloj /
Historie v obrazech a faktech, jejímž autorem je Radim Himmler.
(red)

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.
• Láska nejen v umění – výstava představující tvorbu E. Siblíkové
a J. Chmelaře.
• Vánoce na zámku – výstava zámeckých interiérů doplněná
betlémem Bedřicha Zbořila, vernisáž 1. 12. v 18 hod.

Vlastivědné muzeum Jesenicka
Zámecké náměstí 1, Jeseník
Kontakt: 725 073 539, www.museum.jesenik.net
• Regenhart & Raymann. Dvě rodiny, které navždy proměnily
tvář města – vernisáž 26. 11. v 18 hod. v hlavním výstavním
sále jesenické Vodní tvrze.
• Kouzlo betlémů ve Vodní tvrzi – vernisáž výstavy se uskuteční
v úterý 3. 12. od 18 hod.
• Vánoční jarmark – Jarmark se uskuteční v pátek 6. 12. od 16
do 22 hod a v sobotu 7. 12. od 11 do 17 hod.

Vlastivědné muzeum v Olomouci
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 –
představení umělecké i technické součásti orloje z různých etap.
• Vzpomínky na listopad ’89 – série výstav (J. Frait, J. Štreit,
J. Hutka) a koncert k 30. výročí sametové revoluce 20. 11.
v 19 hod., vystoupí J. Hutka, J. Dědeček, R. Pogoda, J. Wykrent.
• Věstonická Venuše bude od 27. 11. do 8. 12. poprvé k vidění
v Olomouci!
• Jindřich Buxbaum – Zbožní Židé v Evropě – výstava fotografií
v rámci Dnů židovské kultury.
• Vánoční výstavy Vlastivědného muzea v Olomouci
– 13. 12. 2019 – 19. 1. 2020
Jarmila Haldová: Betlémy / Jarmila Haldová: Dřevořezby
českých panovníků a jejich manželek

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
• Publikum ztichlo ohromeno velkolepostí díla – olejomalby
Václava Brožíka postihující všechny náměty malířovy tvorby.
• Sametová 30 – výstava k výročí revoluce se koná v galerii
Špalíček, Uprkova 18.

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
• Od socialismu k demokracii – velká retrospektivní výstava
• Kovalovi – knižní ilustrace, volná tvorba manželů Kovalových.
• Co přinesl Ježíšek? Hračky ze sbírky Kamily Kubáškové –
sbírka historických hraček, vernisáž 26. 11. v 17 hod.
Muzejíčko
• Zmatené peníze – interaktivní výstava pojednává o financích
států zapojených do první světové války
Muzeum Mohelnice
• Sametová revoluce v Mohelnici – výstava dobových fotografií
a dokumentů.
Památník Adolfa Kašpara v Lošticích
• Prof. Jan Havelka – tichý génius Moravy – výstava připomene
život a dílo loštického rodáka, všestranného vlastence.
Muzeum Zábřeh
• Šperkovnice muzea – šperky a bižuterie z 18. až 20. století,
významné archeologické nálezy ozdob z našeho regionu.
• Alena Kocábová – grafika a malba na hedvábí

Vědecká knihovna v Olomouci
Bezručova 2, Olomouc
Otevírací doba: pondělí–pátek 8. 30–19 hod., sobota 9–13 hod.
Kontakt: 585 205 300, www.vkol.cz
• Na Jeseníky! – výstava o putování jesenickými horami,
turistických bedekrech a mapách do roku 1945, Galerie Biblio.
• Černobyl – přednáška 27. 11. od 17 hod. sál Bezručova 3.

Muzeum silnic
Hraběšická 203, Vikýřovice
Otevírací doba: úterý – sobota 10 – 16 hod
Kontakt: 583 211 688, 602 629 843, www.muzeumsilnic.cz
• Via est vita – silnice je život – z historie stezek, cest a silnic,
práce cestářů a silničářů.
• Po stopách bratří Kleinů – z historie podnikatelské rodiny
Kleinů, majitelů Sobotínsko – štěpánovských železáren.
• Z historie našich silničních mostů – vývoj silničních mostů.
• Svět kostiček – výstava stavebnice lego s dětskou hernou.
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Střelec Pešek je mistrem světa

Z

mistrovství světa
v Sydney ve sportovní střelbě se vrátila tříčlenná reprezentace
České republiky složená
z členů SK TPS Olomouc.
Na šampionátu reprezentovali Jakub Kosek, Tomáš
Pešek a vedoucí výpravy
a asistent v jedné osobě Oldřich Janča.
Největšího úspěchu dosáhli handicapovaní střelci v disciplíně P1/vzduchová pistole 60 ran na 10
metrů. Pešek do osmičlenného finále postoupil
z pátého místa nástřelem
566 bodů z kvalifikace se
dvěma Číňany a Korejci,
po jednom zástupci pak
ve finále měla Indie, Rusko a Ukrajina.
Nakonec nechal Pešek
naprosto famózním výkonem všechny soupeře
za sebou a stal se mistrem

T

rojciferné
výročí
zavazuje. Současný
oddíl chce v Olomouci tradiční házenou
zachovat a dál ji rozvíjet.
Podle slov předsedy Vítězslava Růžičky se nic takového neobejde bez obětavých trenérů a dalších lidí
pomáhajících s organizací
a zajišťováním chodu klubu. V hale v sousedství Androva stadionu tráví dny
a víkendy. Často dobrovolně bez nároku na odměnu.

Olomoucké
gymnastky zúročily
poctivou přípravu

Čeští reprezentanti na MS v Sydney ve sportovní střelbě a zároveň členové SK TPS Olomouc. Zleva:
Jakub Kosek, Oldřich Janča, Tomáš Pešek.
Foto: SK TPS Olomouc

světa! „Dalšího velkého
úspěchu dosáhl Kosek,
který obsadil čtrnácté místo s výsledkem 558 bodů
a vybojoval tak ‚kvóta plac‘
na letních paralympijských
hrách v 2020 v Tokiu,“ řekl

předseda SK TPS Olomouc
Vladimír Marčan.
Sportovní střelba tělesně handicapovaných tak
dosáhla dalšího velkého
úspěchu, když po účasti
historicky prvního handi-

capovaného střelce, kterým
byl právě Marčan na paralympiádě v Pekingu, teď
odcestují na paralympiádu
další dva střelci. Shodou
okolností jsou všichni členy SK TPS Olomouc. (red)

Házenkářky Zory se pyšní stoletým klubem
Zásluhou nadšenců se
neustále posouvá dál,
a tak Dámský házenkářský klub Zora Olomouc v letošním roce
slaví velké jubilem. Založili ho před sto lety.

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

Stejně jako jejich předchůdci před sto lety. „Bez nich by
náš klub nemohl pořádně
pracovat. Neobejdeme se
ani bez silných partnerů,
jako jsou město Olomouc,
Olomoucký kraj a firmy ze
soukromého sektoru,“ poděkoval Růžička za pomoc.
Titulárním partnerem
Olomoučanek je stále výrobce čokoládových pochoutek Zora, v současnosti patřící pod společnost
Nestlé Česko. Osudové
spojení přetrvává už více
než šedesát let. „Logo Zory
nechybí ani na našich nových dresech. Je sice trochu
jiné, ale pořád tam je,“ dodal si šéf házenkářek.
Vyvrcholením
oslav
klubu ctícího modrobílou

Družstvo starších žákyň ve složení (zleva) Dostálová, Valentová, Poláková, Sikorová, Spurná.
Foto: GKM Olomouc

Sportovní
gymnastky z GKM Olomouc
slavily velký úspěch
na mistrovství České
republiky žákyň a juniorek kategorie C
26. a 27. října ve Vysokém Mýtě.

M

Ženská házená v Olomouci má v československém sportu významné místo.
Foto: archiv DHK Zora Olomouc

kombinaci bude prosincový galavečer. Na přelomu srpna a září mu
předcházel házenkářský
den, jehož součástí byla

mimo jiné výstava archivních fotografií či utkání
legend. Dokonce zazněla
přání, aby se konalo každoročně.
(red)

ezi mladšími žákyněmi vybojovala titul mistryně ČR Adéla Paulíčková,
která po bezchybném výkonu zvítězila. Její oddílová kolegyně Klára Nyklová
se dopustila chyby na bradlech, ale i tak patřila
svým výkonem a sedmým
místem k nejlepším závodnicím z celkových 78.
V soutěži starších žákyň
vystoupilo 69 závodnic.
Po mimořádně vyrovnaném výkonu získala první
místo a mistrovský titul

Johana Valentová, třetí
příčku vybojovala Sabina Sikorová (obě GKM).
Do první desítky se dostaly ještě další dvě olomoucké závodnice - Viktorie
Spurná (6.) a Adéla Poláková (8.), Barbora Dostálová po chybě na kladině
skončila patnáctá.
Skvělý úspěch žákyň
GKM je výsledkem usilovné práce děvčat i trenérů a rovněž dobrého
tréninkového zázemí, které se daří postupně zkvalitňovat i díky dotacím
Olomouckého kraje a dalších subjektů.
V soutěži juniorek startovaly za GKM Barbora
Cupáková (14.) a Anna
Šotková (17.). Obě závodnice podaly solidní
výkon v soutěži 37 juniorek.
(red)

Olomouckým atletům se na kolínské dráze dařilo

N

a mistrovství České republiky žáků
a žákyň na dráze
odjeli bojovat o medaile od pátku 20. do neděle
22. září také olomoučtí atleti.
V pátek odpoledne zahájily tažení za medailemi
Martina Mazurová a Klára
Klonová, když obě postoupily z prvního místa své
kvalifikace hodu diskem
do finále. Večer pak úspěšně završili první závodní
den žáci Fojt, Kremel, Jakob
a Kika, kteří získali stříbro
ve štafetě na 4x60 metrů
(27,75 sekundy).
V sobotu se konala kvalifikace skoku vysokého
žákyň, kterou bez větších
problémů prošla olomoucká Alena Levková a s ní
také Anna Stejskalová.
Martina Mazurová postoupila z kvalifikace vrhu koulí
opět z prvního místa a ve fi-

nále hodu diskem obsadila
druhé místo v novém osobním rekordu 38,27 metru.
Vítězství ve stejné disciplíně
vybojovala Klára Klonová
výkonem 40,22 metru.
Zlatá koulařka
V neděli získala Alena
Levková ve finále skoku
vysokého bronz za výkon
165 centimetrů a Anna
Stejskalová skončila na šesté příčce v novém osobním
rekordu 162 centimetrů.
Olomoucké medailové tažení pak uzavřela Martina Mazurová zlatou medailí z vrhu
koulí za výkon 13,36 metru.
Martina Mazurová a Klára Klonová si navíc zajistili
nominaci do reprezentačního výběru na mezistátní
utkání Česka, Chorvatska,
Slovenska, Slovinska a Maďarska, které se konalo
28. září ve slovinském městě Ptuj.

Stříbrná štafeta olomouckých běžců na 4x60 metrů: Fojt, Kremel, Jakob, Kika.

O cenné kovy také bojovali další olomoučtí atleti.
Překážkáři Roman Todorov, Patrik Kremel a Eliška
Zelová se rvali o nejvyš-

ší příčky od rozběhů až
po finálové běhy. Roman
skončil sedmý ve finále
běhu na 100 metrů překážek (14,26 sekundy v se-

Foto: AK Olomouc

mifinále) a Patrik jedenáctý v běhu na 200 metrů
překážek (28,25 sekundy
v rozběhu). Elišce Zelové
v běhu na 100 metrů pře-

kážek jen o desetinu unikl
postup do semifinále.
I vytrvalci na dlouhých
tratích usilovali o co nejlepší umístění. Marek Künstler skončil čtvrtý v běhu
na 1 500 metrů v čase
4:20,57 a Nicola Mikulková zase desátá v běhu na
1 500 metrů překážek.
V běhu na 800 metrů Benjamin Jakob skončil ve finále
šestý v čase 2:05,68 a Bedřichu Zahradníkovi ani
Michalu Haluzíkovi se nepodařilo do nabitého finále
dostat. Matěj Kelnar překonal o tyči laťku ve výšce
350 centimetrů a získal tak
šesté místo. Matěj Háp vybojoval ve finále skoku vysokého jedenáctou příčku
(174 centimetrů v kvalifikaci) a Adamu Tomáškovi
nestačilo ani zapsaných
164 centimetrů na kvalifikaci do finále.
(red)

