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DISTRIBUOVÁNO ZDARMA VŠEM DOMÁCNOSTEM V KRAJI

SLOVO HEJTMANA

Z oslabení výhoda
Hokejoví experti mě upozornili
na zajímavou statistiku z letošní Olympiády dětí a mládeže
v Karlovarském kraji: ve skupině byl tým Olomouckého kraje
jasně nejlepší při přesilovkách
soupeře. Nejen že naši kluci
málo faulovali (jen 16 trestů
oproti 25 vyloučením hokejistů z Liberecka), ale v oslabení
dostali jen dva góly (třeba jihomoravští brankáři kapitulovali
sedmkrát) a navíc tuto nevýhodu proměnili ve výhodu,
když dokázali dát dvě branky
– nejvíce ze všech mančaftů.
Možná proto skupinu vyhráli
a vybojovali skvělý bronz.
Jako by se při tom inspirovali
obyvateli našeho kraje. Ti nehledají výmluvy, třeba že to
mají do Prahy daleko nebo že
nemají tolik příležitostí…, ale
vždy zatnou zuby a makají.
Výborně nás na olympiádě
reprezentovali i ostatní mladí
sportovci – přivezli jednu stříbrnou a další tři bronzové medaile. Jiní skončili těsně pod
pódiem nebo přišli o šanci
na výborné umístění kvůli nešťastnému pádu nebo sportovní smůle.
Všem dětem děkuji za nadšení, s jakým kraj reprezentovaly. Zároveň neskrývám, že
celkově jsme až tak úspěšní
nebyli – v hodnocení za námi
zůstal jen Zlínský kraj. Je zde
tedy prostor ke zlepšení. Záleží
mi na tom, aby naše děti měly
kde a s kým trénovat a vnímám jako povinnost, abychom
jim k tomu vytvořili podmínky.
Proto jsme letos opět navýšili
dotace na podporu sportu,
hlavně toho mládežnického.
Věřím, že se to projeví brzy,
protože už v roce 2021 budeme hostit dětskou olympiádu.
A i když nám jdou lépe oslabení, tuto výhodu bychom měli
využít.

Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Hejtmanství ocenilo
hrdiny regionu
Masáž srdce u seniora a batolete, záchrana lidí z hořící budovy nebo každodenní nasazení při těžké práci. Záchranáři, policisté a hasiči převzali na společenském večeru
integrovaného záchranného systému od Olomouckého kraje ocenění za záchranu lidských životů.
Foto: Olomoucký kraj

T

řetí společenský večer složek integrovaného záchranného
systému se v pátek 7. února
nesl ve slavnostním duchu.
Hasiči, policisté i pracovníci
záchranné služby si z rukou
náměstka hejtmana Olomouckého kraje Jana Zahradníčka převzali ocenění
za záchranu lidských životů.
„Mimořádné uznání si
zaslouží všichni lidé, kteří
svojí vysokou profesionalitou vytvořili z integrovaného záchranného systému špičkovou organizaci,
na kterou se lidé v celém
Olomouckém kraji mohou
spolehnout,“ řekl během
slavnostního večera náměstek Zahradníček.

Vyznamenání si převzala
jednotka hasičů z Jeseníku, kteří vloni při výjezdu
k odstraňování následků
vichřice zachránili život seniorovi. Petr Fišer, Martin
Surových, Milan Smatana
a Marek Hauke předvedli
přímo v terénu ukázkovou
práci s defibrilátorem
i správný postup srdeční masáže.
Mezi další vyznamenané osoby patřili
policisté z Přerova.
Ti vloni v srpnu neohroženě evakuovali
čtyři obyvatele hořícího domu. Poté
společně s hasiči
celý věžák prohledali, aby se přesvědči-

li o tom, že kouř v bytech
nikoho dalšího neuvěznil.
Michal Koutný, Ladislav
Mišun, Petr Dočkal, Michal Beláček, Lucie Resová
a David Zacpal se tak stali
dalšími krajskými hrdiny.
Podobně statečně si počínal jejich kolega z Prostějova. Jenom díky pro-

Integrovaný
záchranný systém
je špičková
organizace tvořená
profesionály

fesionálnímu
přístupu
policisty Petra Tesárka si
dnešních dnů užívá dvouletá holčička. Vloni v červnu sedmnáctiměsíčnímu
batoleti selhaly životní
funkce, které prostějovský nadstrážmistr dokázal
znovu obnovit. Před jeho
výkonem musel smeknout
i lékař záchranné služby, který na místo dorazil o několik minut
později.
Vyznamenali se
také celníci
Medaili hejtmana OloM
mouckého kraje za Zám
sluhy o bezpečnost obdrželi dlouholetí pracovníci
zdravotnické záchranné
služby Miroslava Hlisni-

kovská, Jan Smolka a Jarmila Šimková.
Dalšími oceněnými se
stali příslušníci celního
úřadu Jana Hrazdirová,
Marcela Mintělová, Petr
Kovář a Martin Pros, kteří
letos v lednu přispěli poskytnutím první pomoci
k záchraně muže v Chropyni, jehož postihla srdeční
zástava.
„Říká se, že ideální by byl
takový svět, který by hrdiny
nepotřeboval. Já si naopak
svět bez hrdinů představit
nedokážu a jsem rád, že
spousta z nich žije a pracuje
v Olomouckém kraji,“ řekl
na adresu oceněných Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.
(red)
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Knihovny opět dostanou
podporu a knihovníkům
narostou platy

únor 2020

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

Kraj rozdá lidem požární hlásiče.
První je dostanou senioři

P
V regionu je 479 základních knihoven, které zřizují města a obce. Kraj
pro ně připravil tři dotační programy.
Foto: Olomoucký kraj

B

ezmála
dvanáct
miliónů
korun
uvolní letos Olomoucký kraj na podporu knihoven. Čtenáři se
tak nemusí obávat, že by
o svoji zálibu přišli nebo
ji museli omezit. Příslušné smlouvy uzavřelo hejtmanství se sedmi
pověřenými knihovnami
v pondělí 3. února.
„V dnešní době není vůbec jednoduché přilákat
ke knihám mladé čtenáře.
Knihovny, které to dokážou, si podporu zaslouží.
Navíc řada z nich funguje
jako komunitní místo, kde
se během spousty zajímavých akcí setkávají všechny generace,“ zdůraznil
význam knihoven hejtman Olomouckého kraje
Ladislav Okleštěk.
Kromě Městské knihovny v Hranicích a Knihovny Vincence Priessnitze
v Jeseníku získala finanční

prostředky na rozvoj také
Knihovna města Olomouce a knihovny v Lipníku
nad Bečvou, Šumperku,
Přerově a Prostějově.
Výkon
regionálních
funkcí koordinuje příslušná krajská knihovna.
V Olomouckém kraji je to
Vědecká knihovna v Olomouci. Pověřené instituce
pak zajistí nejen metodickou a organizační pomoc,
ale také další odborné
služby pro 479 základních
knihoven, které na území
kraje zřizují města a obce.
„Do knihoven letos poputují ještě další peníze
– a to konkrétně na platy
knihovníků,“ řekl náměstek hejtmana pro kulturu
Petr Vrána.
Knihovny se navíc i letos mohou ucházet o další
finance hned ze tří krajských dotačních programů, v nichž je celkem
25,5 miliónu korun. (red)

Zprávy
z Olomouckého
kraje sledu jte
ve vysílání ZZIP TV,
Televize Přerov
a TV Morava.

rojekt, jehož cílem je
intenzivnější ochrana obyvatel regionu,
připravuje v současné době
Olomoucký kraj. Seniorům nad pětašedesát let,
zrakově a těžce zdravotně
postiženým lidem rozdá
hejtmanství hlásiče, které
v případě požáru upozorní
majitele na hrozící nebezpečí.
„Projekt je výsledkem
pravidelných
jednání
naší bezpečnostní rady.
Ta už vloni vydala brožuru, kde lidé najdou
užitečné informace právě
k této problematice. Záměr rozdat požární hlásiče mezi nejohroženější
skupiny obyvatel je tak
dalším krokem k zajištění
větší bezpečnosti našich
občanů,“ uvedl Ladislav
Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.

Senioři jsou nejohroženější skupinou obyvatel, proto na ně kraj s požárními hlásiči myslel nejdřív. Foto: Ol. kraj

Kraj na projekt vyčlenil
čtyři sta tisíc korun. Jednotlivé hlásiče budou lidem
do jejich příbytků montovat
hasiči. V první fázi půjde
o stovky zařízení.
„V současné době chystáme podmínky, na jejichž

základě budeme hlásiče
přidělovat,“ řekla tajemnice bezpečnostní rady kraje
Alena Hložková.
Nejde o první ukázku
aktivního zapojení kraje
do preventivních aktivit,
které zachraňují život. Ne-

Modernizované vlaky zvýší
komfort cestování v regionu

N

a Hanou, do Jeseníků a hlavně
do jednadvacátého století přepraví cestující
v Olomouckém kraji nové
vlakové soupravy Stadler.
Ty dříve sloužily v Německu, odkud je České dráhy
zakoupily a postupně budou vozy upravovat. Modernizaci vozového parku si
od dopravce vynutilo hejtmanství při podpisu smluv
na zajištění regionální vlakové dopravy.
„Kraj si u Českých drah
objednal nejen samotnou
dopravu, ale také navýšení
jejího komfortu. Nasazení
nových vlakových jednotek
je jedním z prvních kroků,
které k pohodlnějšímu cestování po železnici povedou,“
řekl Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.
První dvě soupravy Stadler začnou cestující vozit
v nejbližších dnech na trati

N

přidáme oproti loňskému
roku 1,4 miliónu korun,“
informoval Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.
Peníze poslouží nejen
na samotný výkon ošetřovatelské péče, ale například i na vzdělávání
personálu, který se o nevyléčitelně nemocné stará.
Koncepce paliativní péče
Olomouckého kraje počítá
s tím, že postupně vznikne
v každém okrese alespoň

jeden poskytovatel paliativních služeb.
„Největší díl peněz půjde na podporu domácí
péče. Každý chce totiž
strávit poslední chvíle
života raději doma než
v anonymním zdravotnickém zařízení,“ dodal hejtman Okleštěk.
Žádosti o dotace začne hejtmanství přijímat
v dubnu, ještě předtím
uspořádá pro zájemce informační seminář. (red)

SMSKY
Z KRAJE

V hlavní roli
Jeseníky
Jeseníky – hory, které miluješ,
byly hlavním lákadlem letošní
expozice Olomouckého kraje
na veletrhu Regiontour, který
odstartoval 16. ledna v Brně.
Olomoucký kraj prezentoval
tuto oblíbenou turistickou lokalitu společně se sousedním
moravskoslezským regionem.

Na koleje v kraji vyjede celkem 12 nových jednotek.

z Olomouce do Drahanovic. Další mají letos obsluhovat Šumpersko a Hanušovicko. Celkem bude
po kolejích v Olomouckém
kraji jezdit dvanáct moderních jednotek.
„Vozy už teď mají například klimatizaci, informační systém nebo vakuové
WC. Podvozek je uložen
na vzduchových polštářích,

Foto: Ol. kraj

což značně zvyšuje komfort jízdy,“ dodal Jan Zahradníček, náměstek hejtmana Olomouckého kraje
pro dopravu.
Na další modernizaci
vlaků už byla vypsána veřejná soutěž. Vozy poté
získají například LCD panely, wifi, elektrické zásuvky nebo nové čalounění sedadel.
(red)

Hejtmanství navýší dotace na péči o těžce nemocné
a více než osm
miliónů korun
letos Olomoucký kraj navýší peníze,
které poslouží k zajištění
paliativní péče. Na systematickém zlepšování
uvedené
zdravotnické
služby začalo hejtmanství pracovat jako první
v Česku.
„Větší částkou peněz
podpoříme jak lůžkovou
péči, tak péči domácí. Celkem na paliativní služby

dávno hejtmanství podpořilo například projekt Seniorská obálka – ta slouží
záchranářům k tomu, aby
rychleji dokázali diagnostikovat zdravotní problémy, do kterých se lidé mohou dostat.
(red)

Kniha pomůže
autistům
Nová brožura zaměřená na lidi
žijící s poruchou autistického
spektra je ke stažení na webových stránkách OLKRAJ.CZ.
Nepřináší jednoduchá řešení
ani nepředstírá, že život člověka s autismem a jeho rodiny
může být snadný. Nabízí jim
ale pomocnou ruku.

Diskuze vyjasnila
mnohé
Hejtman Ladislav Okleštěk se
23. ledna sešel se zástupci Náměště na Hané, kde kraj plánuje
postavit dům pro hendikepované. Jednali spolu o možnostech,
jak v projektu dál pokračovat.
Diskuze bude pokračovat v následujících týdnech.

Studenti soutěžili
v ekonomii

Vyšší podpora zahrnuje lůžkovou i domácí péči. Dohromady kraj
uvolní přes osm milionů korun.
Foto: Olomoucký kraj

Už čtvrtý ročník krajského
kola Ekonomické olympiády,
kterou pořádá Institut ekonomického vzdělávání, proběhl
30. ledna v kongresovém sálu
Krajského úřadu Olomouckého kraje. Probojovalo se
do něho 87 studentů z celého
regionu.
(red)

Olomoucký kraj KRAJÁNEK
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Dvacet let kraje připomene také
výtvarná soutěž uměleckých škol

O

lomoucký
kraj
letos slaví 20 let.
Jubileum se stalo
i tématem výtvarné soutěže
Žáci základních uměleckých škol malují pro Olomoucký kraj.
V soutěži, která navazuje
na loňský úspěšný premiérový ročník, mohou děti
zpracovat náměty týkající
se života v regionu od vzniku Olomouckého kraje
v roce 2000 do současnosti. Zvolit lze libovolnou
výtvarnou techniku, práce však musejí být plošné
a do velikosti výkresu A2.
Výtvarné obory krajských základních uměleckých škol se představí v kategoriích 5-6 let, 7-10 let,
11-14 let a 15-18 let. Školy mohou práce mladých

ANKETA

výtvarníků posílat do
30. dubna. Díla musejí splňovat zadání a mít na rubu
čitelně uveden název základní umělecké školy,
jméno dítěte, jeho věk a název jeho práce.
Jaké práce odborná porota vybrala, se soutěžící
dozvědí nejpozději měsíc
po uzávěrce.
Ocenění autoři se mohou
těšit na slavnostní předání cen za úspěch v soutěži
5. září při koncertu pod širým nebem na Dnech Olomouckého kraje.
Minulý rok se do soutěže
zapojili žáci šesti základních
uměleckých škol z Olomouce, Prostějova, Hranic, Zábřehu, Konice a Zlatých
Hor. Celkem na kraj poslali
137 prací.
(red)

Poprvé hejtmanství ocenilo mladé výtvarníky minulý rok při Dnech Olomouckého kraje. Po úspěchu soutěže zaměřené na základní umělecké školy v ní bude letos pokračovat.
Foto: Olomoucký kraj

Olomoucký kraj podporuje pomocí stipendií třeba budoucí truhláře,
soustružníky nebo studenty maturitních oborů. Jaké obory byste podpořili vy?

Adam Rokos,
Vrbno pod Pradědem
Podpořil bych politology, protože
mi jejich uplatnění přijde dost široké a nedoceňované. Dále bych podpořil studenty, kteří by se zavázali
k práci ve státní sféře – pro motivaci. A také vlastně
úplně
všechny
studenty, protože
svým studiem přináší často velkou
oběť.

Michael Rejman, Olomouc
Jako absolvent obchodní akademie
bych podpořil ekonomické obory. O ty je však mezi mladými lidmi
stále velký zájem, takže bych upřel
pozornost na méně vyhledávané
obory. Například na obráběče, soustružníky, truhláře. Na druhou
stranu bych viděl
jako možnost i investice do IT a humanitních oborů.

Josef Řihošek, Vlkoš
Jsem zastáncem toho, aby se spíše
podporovaly obory jakýchkoliv učilišť. Sehnat dnes na něco odborníka
je totiž velký problém. Málokdo se
chce živit takzvaně rukama a tito
lidé nám chybí. Podpora těchto
oborů by podle
mě mohla přispět
k tomu, aby to
mladé lidi nabudilo a začali se jim
věnovat.

Šárka Havelková Seifertová, Loštice
Kromě truhlářů či soustružníků je třeba podporovat budoucí zahradníky,
pokrývače, elektrikáře a další profese.
Jen stipendia ale problém nevyřeší.
Učební obory by měly být alternativou pro děti, které nedosahují tak
dobrých studijních
výsledků. Nezbytná je i vzájemně
prospěšná spolupráce s budoucími
zaměstnavateli.

Olomoucký kraj dál rozvíjí
společnou propagaci Moravy
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SLOVO
ODBORNÍKA

V oblasti školství patří
k prioritám Olomouckého
kraje podpora polytechnického vzdělávání a řemesel. Dlouhodobě se
snažíme zvýšit zájem žáků
o studium vybraných oborů, po kterých je poptávka
na trhu práce. Od školního roku 2010/2011
jsme zavedli stipendia pro
žáky vybraných učebních
oborů a od školního roku
2014/2015 také pro žáky
některých
technických
oborů s maturitou. Jen
v letošním roce kraj v rozpočtu vyčlenil na stipendia
celkem 8,4 miliónů korun.
Od příštího školního roku
budeme podporovat už 49
oborů vzdělání, z toho je
32 učebních oborů a 17
technických oborů zakončených maturitní zkouškou. Nabídku podporovaných oborů hejtmanství
každoročně
upravuje
na základě žádostí středních škol a uplatnitelnosti absolventů. Novinkou
pro letošní školní rok je
podpora oborů Zahradník
a Instalatér a maturitního
oboru Stavební materiály.
Ladislav Hynek
náměstek hejtmana
pro školství

Investice nezpomalí,
splácení dluhu zrychlí

Kraje Olomoucký, Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský
vydaly
společně publikaci s názvem „Morava a Slezsko
(ne)tradiční“. Společně
ji představily 23. ledna
na veletrhu SlovakiaTour v Bratislavě.
Při plánování dotací se kraj obracel na starosty, aby mohl podporu
co nejlépe zacílit.
Foto: Olomoucký kraj

N

ová
publikace
je už patnáctým
titulem z řady
společných
materiálů
k podpoře cestovního ruchu, které vznikají díky
spolupráci
moravských
krajů od roku 2005. Brožura je určena tuzemským
i zahraničním návštěvníkům krajů. Zaměřuje se
na propagaci netradičních
turistických cílů, kde ještě
není taková koncentrace
turistů, ale stojí za shlédnutí. Představuje i nové
formy aktivit, které se dají
provozovat i mimo hlavní sezónu. Cílem je rov-

Nabídku Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu představil na veletrhu SlovakiaTour v Bratislavě krajský
zastupitel pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu Vladimír Lichnovský (vlevo).
Foto: Olomoucký kraj

noměrnější rozprostření
turistů v území Moravy
a prodloužení turistické
sezóny. Kromě krásných
záběrů z těchto méně známých míst a aktivit jsou
zde uvedeny i zajímavosti, doporučení, tipy k návštěvě a odkazy.
Publikace je vydána
s ohledem na zahraniční cílové skupiny Moravy

a Slezska ve čtyřech jazykových verzích, přičemž
jedna brožura obsahuje
češtinu a polštinu a druhá angličtinu a němčinu.
Celkový náklad brožur je
16 tisíc kusů. Na nákladech
se kraje podílely rovným
dílem.
Publikace bude využita
při účasti moravských krajů na zahraničních veletr-

zích a prezentačních akcích
cestovního ruchu a při jednání s odbornou veřejností. Také bude k dispozici
subjektům, které poskytují
služby v cestovním ruchu
zahraničním hostům.
Více informací o nabídce
cestovního ruchu v Olomouckém kraji naleznete
na webových stránkách
www.ok-tourism.cz. (red)

O

lomoucký
kraj
bude letos pokračovat ve splácení
dluhu, který získal v minulosti. A to bez ohledu
na výši investic určených
na rozvoj kraje. Tento týden o tom informoval Jiří
Zemánek, náměstek hejtmana pro oblast financí
a investic.
„Zatímco v roce 2017
bylo číslo dluhové služby
31 procent, na konci letošního roku klesne na 17 procent. Zděděný dluh se nám
tak daří rychle splácet a zá-

roveň nemusíme omezovat
žádné velké investiční akce,“
zdůraznil Zemánek.
Krajský rozpočet letos zahrnuje navýšení dotací v oblasti kultury i sportu, k dalšímu nárůstu dojde u dopravy
a velkých stavebních akcí.
Finanční plán pokrývá také
navýšení platů ve veřejné
sféře, které schválila vláda.
„Samotné nastavení dotačních programů jsme probírali přímo se starosty měst
a vesnic, protože právě tam
velká část dotací míří,“ vysvětlil Zemánek.
(red)

4 regiony
Zdravka pořádá
bezplatné kurzy
první pomoci
Š U M P E R S KO

Méně teorie, více praxe, zvou pořadatelé ze Střední zdravotnické školy
v Šumperku na kurzy první pomoci.
Foto: sumperk.cz

B

ezplatné kurzy první pomoci nabízí
veřejnosti Střední
zdravotnická škola v Šumperku. Zájemci mohou přijít do sídla školy v Kladské
ulici 2 ve čtvrtky 20. a 27.
února vždy od 16 do 18 hodin.
Kurzy jsou určeny pro
všechny zájemce, kteří se
chtějí naučit první pomoc
bez omezení věku. „Vždy
se naučíte něco nového.
Nabízíme méně teorie,

více praktického nácviku,
navíc si odnesete tištěný
materiál s postupy první
pomoci,“ zvou pořadatelé
s tím, že je možné přijít jen
jednou.
Příchozí se mohou například naučit, jak pomoci
zraněnému při dopravní
nehodě, při kolapsu, při
epileptickém záchvatu, naučit se resuscitovat dospělého i dítě, zastavit krvácení a poznat další oblasti
první pomoci.
(red)

Přerovští hasiči
jdou do nové
zbrojnice

P Ř E R O V S KO
Současná stanice už přerovským hasičům nevyhovuje, k výjezdům budou od léta vyjíždět z nové zbrojnice v ulici 9. května. Foto: prerov.eu

P

řerovské profesionální hasiče čeká
stěhování. Nevyhovující hasičárnu vymění
v létě na novou zbrojnici
v ulici 9. května. Do budovy po příslušnících
hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje
se přemístí městská policie.
Hasiči sídlí v ulici Šířava od padesátých let
minulého století. Zázemí
už jim ale nedostačuje.
Původně šlo o činžovní
dům z třicátých let později přestavěný na hasičskou
zbrojnici. Podle ředitele

přerovských hasičů Miroslava Čočka je nová zbrojnice před dokončením.
Hejtmanství
přerovské hasiče dlouhodobě
podporuje.
Začátkem
roku jim například zástupci kraje předali speciální automobil za téměř osm milionů korun.
„Profesionální
jednotky dostávají techniku
zcela novou, protože ji
mají denně v provozu
a potřebují se na ni stoprocentně spolehnout,“
uvedl tehdy hejtman Olomouckého kraje Ladislav
Okleštěk.
(red)
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Do Jeseníku jezdí turisté
z Evropy i ze zámoří

JE S E N IC KO

N

ávštěvnost Informačního centra
Jeseník pokořila
stotisícovou hranici. Turisté přitom nemíří do města
sevřeného horami pouze
z Čech, Moravy a Slezska,
ale také ze vzdálenějších
míst Evropy a zámoří.
Jesenické infocentrum
sídlící v měšťanském domě
Katovna navštívilo v období let 2016 až 2019 celkem
108 222 turistů. Z toho přes
96 tisíc jich bylo české národnosti - nejčastěji z krajů
Moravskoslezského, Olomouckého, Středočeského, hlavního města Prahy
a Jihomoravského kraje.
Cizinců pocházejících převážně ze zemí sousedících
s Českou republikou přijelo téměř 12 tisíc, nejpočetnější skupinu tvořili naši
polští sousedé. „Nejvíce
lidí již tradičně přijíždí
v období letních prázdnin,
a to zejména v srpnu, kdy
návštěvnost šplhá na více

V době letních prázdnin navštíví jesenické infocentrum i tři sta lidí za den.

než 300 turistů za den.
V období letní sezony u nás
nejvíce uslyšíte češtinu,
polštinu, němčinu, angličtinu a slovenštinu,“ uvedl
vedoucí oddělení cestovního ruchu Městského úřadu
Jeseník Jan Mrosek. Méně

častými výletníky byli Nizozemci, Angličané nebo
Irové. V návštěvní knize
jsou pozdravy i od cestovatelů z USA, Mexika či Salvadoru.
„Nejvýznamnější skupinu turistů tvoří rodiny

Foto: jesenik.org

s dětmi, lázeňští hosté,
seniorské zájezdy a studenti. Ti k nám jezdí
v rámci nejrůznějších studentských projektů nebo
jen tak za horským dobrodružstvím,“ dodal vedoucí.
(red)

Studenti se předvedli v rolích manažerů

M

ezinárodní veletrh fiktivních
firem na olomouckém výstavišti Flora
měl rekordní účast. Osmého ročníku zúčastnilo přes čtyřicet „podniků“ založených studenty
středních škol z Česka
i zahraničí. Akce se účastnili také žáci základních
škol.
Fiktivní firma je výukový předmět praktického založení, při kterém
si studenti zvolí oblast
podnikání, přihlásí se
do živnostenského a obchodního rejstříku vytvořeného Centrem pro
fiktivní firmy a absolvují stejné kroky, jako by
vlastnili reálnou firmu.
Vedou účetnictví, najímají zaměstnance, vyplácejí
jim mzdy, odvádějí za ně

pojištění, platí daně a firmu propagují. Veletrh je
příležitostí, jak firmu prezentovat a otestovat svou
podnikatelskou strategii.
„Často ani tak nezáleží,
co přesně prodáváte, jaké
máte ceny nebo barvu vizitky. Potencionálního zákazníka nejvíc ovlivní přístup a chování k němu,“
poradil začínajícím podnikatelům ředitel firmy
Edukol Martin Štainer.
Kromě 24 účastníků
z České republiky jich
19 dojelo ze zahraničí
(Slovenska, Ruska, Moldávie, Rumunska a Belgie).
Odborná porota vybírala nejlepší logo, slogan či
prodejní stánek, hledal
se nejlepší reprezentant,
osobní prezentace nebo
obchodní plán. Porotcům
neunikly ani jazykové zna-

O LO M O U C KO

Na organizaci veletrhu fiktivních firem se mimo jiné podíleli pedagogové
a žáci ze Střední školy logistiky a chemie v Olomouci. Foto: J. Holčáková

losti nebo obchodní komunikace v angličtině.
Absolutním vítězem veletrhu se z českých účastníků
stala firma Cotton Candy,
s. r. o. prodávající cukroví,

muffiny a cukrovou vatu,
spolu se slovenskou firmou
BikeFamily, specializující se
zážitkovou turistiku po vinných sklípcích jižního Slovenska.
(red)

Plumlov a Mostkovice spojí cyklostezka

N

ová cyklostezka
podél severního
břehu plumlovské přehrady vyroste mezi
městem Plumlov a sousední obcí Mostkovice
na Prostějovsku. Stavba
dlouho očekávaného úseku v délce 1,8 kilometrů potrvá do září tohoto
roku.
Slavnostního
položení základního kamene se
27. ledna spolu s představiteli samospráv zúčastnil

P R O S T Ě JO V S K

O

Téměř dva kilometry dlouhá cyklostezka spojí na podzim Plumlov
a Mostkovice na Prostějovsku.
Foto: Olomoucký kraj

hejtman
Olomouckého
kraje Ladislav Okleštěk.
Investorem akce za zhruba 28 miliónů korun, jejímž cílem je zatraktivnění
okolí přehrady, je město
Plumlov. Kromě vlastních
finančních zdrojů využije
také příspěvek obce Mostkovice a další dotace - ta
nejzásadnější bude z Integrovaného regionálního operačního programu,
a to ve výši 16 miliónů
korun.
(red)

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

příběhy, relax

únor 2020

(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 Univerzity Palackého v Olomouci, kteří se

J

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 si uvnitř Krajánku
přečtete, 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

Nejlehčí rozhodnutí

menuji se Jaroslav Hošek a v březnu 2018 mi bylo 80 let.
Jako jediné dítě ředitelky mateřské školky v Loučanech
a přednosty stanice v Příkazích jsem vystudoval osmiletou základní školu a se studiem pokračoval na Střední škole průmyslové v Prostějově v oboru strojního inženýrství.
Po maturitě jsem šel na umístěnku, takto to tehdy fungovalo, do Prahy na technickou kontrolu, kde jsem pracoval jen
čtyři měsíce, když jsem musel na dva roky na vojnu. To bylo
v letech 1958 až 1960. Když jsem se vrátil z vojny, přestěhoval jsem se do Brna a pracoval na různých místech. Už tehdy jsem chodíval na tenis, kde jsem také poznal svou ženu.
Vzali jsme se 3. 10. 1968 a den po svatbě jsme utekli vlakem
do Švýcarska do Curychu, protože jsem v komunistickém
režimu nemohl žít, ale dále bych to nerozebíral. Na svatbě
to nikdo z rodiny netušil kromě maminky manželky, ale
moje rodina o tom nevěděla. Bylo to těžké, ale bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsem udělal. Prostě jsem věděl, že
když jsou tu komunisti, musím pryč.
Před odjezdem jsem musel prodat veškerý majetek. Odjeli jsme v noci vlakem přes Břeclav, Vídeň a dál. Udělali
jsme takovou okružní jízdu, která trvala tři až čtyři dny.
Doklady jsme poslali předem a každý měl s sebou jen jedno zavazadlo, takže to nebyla žádná emigrace ve tříčtvrtečním taktu.
Přestože na hranicích byly ruské tanky, odjeli jsme bez
problémů, ale s vědomím, že se už nikdy nevrátíme, protože nikdo nemohl vědět, že komunisti odejdou. Takže
i když tu zůstalo mnoho známých, rodina, ale také přátelé
třeba z průmyslové školy, i přesto jsem odešel. Rozhodli
jsme se pro Curych, protože to bylo nejschůdnější a měl
jsem tam díky svým známým největší zázemí, přestože
jsme uměli jen česky a rusky. Manželka trochu anglicky.
Musel jsem se naučit mluvit, protože ve Švýcarsku mají
čtyři oficiální jazyky. Postupně jsem rozuměl všem (kromě
francouzštiny a italštiny) a mluvil jsem spisovně.
V Curychu jsem měl štěstí, protože jsem potkal známého, který byl už zavedený a přes něho jsem dostal místo.

Podílel jsem se
na stavbě atomové
elektrárny, zpracovával nebezpečný
radioaktivní odpad
- Radwast. Tam
nezáleželo,
jaký
máte diplom, pokud jste ukázali, že
něco umíte, dostali
jste práci. Manželka studovala elektroproud (slaboproud), ale nedostudovala, protože se nám narodilo dítě
– dcera, o šest let později i kluk. Doma jsme mluvili česky,
protože jsem se nikdy netajil tím, že jsem Čech.
Během těch let ve Švýcarsku jsme sledovali dění v Československu a bylo nám z toho těžko. Okolnosti, které tehdy
provázely československou společnost, nás válcovaly. Ale
vrátit jsme se nemohli, tak jsem dostával alespoň zprávy
od přátel a rodiny, co tu zůstali. Otec zemřel v roce 1963,
ale maminka byla ve Švýcarsku několikrát, a protože už byla
stará, tak jí to procházelo. Naposledy přijela, když jí bylo
osmdesát let. Nejhorší bylo, když zemřela a já ani nemohl
přijet na pohřeb, to bylo v roce 1980. Bylo to zlý, hodně zlý.
Chtěl jsem se s ní rozloučit, ale nemohl jsem. Dokonce jsem
byl kvůli tomu na ambasádě, ale tam byli samí komunisti a řekli, že nesmím, nepiplali se s tím. Prý to nepřipadá
v úvahu. Kdybych odjel, už bych se nemohl vrátit.
Rok 1989 byl Čechy ve Švýcarsku hodně sledovaný. Já
byl v Praze několikrát na sympóziu a to se mluvilo o politice veřejně oproti komunistickému režimu, přesto jsem
se nevrátil. V 65 letech jsem šel do penze a začal se zase
věnovat tenisu, kdy jsem hrál národní ligu seniorů. Mezi
spoluhráči jsem byl nejmladší. Ještě jsem hodně lyžoval.
Sport byl vždy můj koníček. V roce 2013 jsem se vrátil
do Prostějova a nemohu se hýbat – já, sportovec.
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OKÉNKO STAROSTKY
Obec Domašov u Šternberka

O

bec
Domašov
u Šternberka si v letošním roce připomíná
výročí 800 let od první
písemné zmínky a řadí se
tak na seznam obcí, které jsou v Olomouckém
kraji nejstaršími. V době
první zmínky vládl naší
zemi Přemysl Otakar I.
a ten také přiznal území
Domašova klášteru Hra- Michaela Procházková
disko v Olomouci. V té
době žilo v Domašově
zejména české obyvatelstvo, ale v době třicetileté
války bylo území postupně osídlováno německým
obyvateli, které tu žilo dlouhých 300 let. Po válce
po nuceném odsunu Němců byla obec osídlována
českým obyvatelstvem zejména ze Slovácka. Na přelomu sedmdesátých let minulého století ztratila obec
svoji samostatnost a stala se místní částí Šternberka.
Novou samostatnou historii začala psát až od 1. ledna
1991.
Postupně vylepšujeme stav infrastruktury, v loňském roce obec dokončila stavbu kanalizace a čistírny odpadních vod. Nejvýznamnější investicí posledních let bylo také nalezení nového vodního zdroje
a posílení obecního vodovodu, protože obec se dlouhodobě potýkala s nedostatkem vody. Daří se rozvíjet
i spolkový život, náš Klub aktivních seniorů skutečně
patří mezi nejaktivnější v okolí.
V obci se nachází také několik památek, mezi dominantu obce patří kostel sv. Martina. Ten bude centrem dění i při letošním vyvrcholení oslav 800 let,
které je připravováno na třetí srpnový víkend. Kromě
bohatého kulturního programu v pátek a v sobotu
bude hlavním bodem opětovné zprovoznění věžních
hodin kostela. V provozu nejsou několik desítek let
a jejich obnovení u příležitosti výročí bude mít symbolický význam pro další život v obci.
Další zajímavostí, kterou obec k výročí chystá,
je výstavba nové kapličky na místě původní kaple
u cesty směrem na Jívovou. Existenci původní kaple potvrzují vojenské mapy už v 17. století. Původní
kaple sloužila i jako útulna pro pocestné, kteří mířili
na Jívovou. Záměrem je, aby i nová kaplička sloužila
turistům a cykloturistům, kteří okolo budou procházet nebo projíždět, jako místo odpočinku a krátkého
zamyšlení. Z místa je krásný výhled na celou Hanou.
Přijeďte se sami přesvědčit!
Michaela Procházková
starostka obce Domašov u Šternberka

Zpracováno na základě rozhovoru pana J. Hoška, který vedla Anna Koláčková, 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 II.

JÔRA A BOŽKA

Jôra a Božka ôvádijó: Tringelt
Přêšil za Jôró jeden z jeho kamarádu. „Jôro,“ povidá, „mám
jit na operacô s kolenem a vêpadá to, že bôdô mosêt na měsic zavřit hospodô. Sô z teho na mrtvicô, protože mě nemá
kdo zastópit a tém pádem se mně asi zhróti podnikáni.“
„Nô a co s tém mám já společnyho?“ zeptal se naivně Jôra.
„Nô, viš, chtěl sem tě poprosêt, ešlê bês mně tam každé deň
po prácê nezašil a ten měsic mně tô hospodô neobstaral. Já
bêch to nechtěl zadarmo a aspoň bêsmê tém neztratilê štamgastê.“ Co mêslite, že ten muj tróba ôdělal? Jasny - kévl
na to. Pré: „Kamarád je kamarád a mê potřebôjem každó
kačkô.“ A domlovil si v prácê na ten měsic po odpoledňách
volno. Řikala sem mô, ešlê se nezbláznil. Dêť bôde každy
ráno jak lemra, dêž o třech otevře a bôde tam do pulnocê.
„Nebuj se, Božka, ten měsic to vêdržim já ê te. Nemužem
Lojzô v tem srabô nechat.“ Dobře, zkôsimê to teda, řekla sem si v dôchô, ale hneď sem pojala podezřeni, že se to
Jôrovi náramně hodi. Bôde každé deň v hospodě s kumpánama, pivo poteče pródem, nô, nechcô to vidět! Pak Jôra
jednyho dňa nastópl a já v neblahé předtôše sem šla s ňém,

podivat se, jak mô to de a ešlê nepotřebôje pomuct. To vite,
že potřeboval. Hospoda bêla narvaná jôž okolo páté a on
bê to sám všecko nemohl stihnót. Neměl ten správné gryf.
Tož sem mô šla aspoň točêt pivo. Sem tam sem mô ôtřela
nekeré stul a poklêdila v kôcheni, ê dêž vařêt sem odmitala. Ale sem tam ten presvuřt, čê neplavec, to v hospodě bêt
mosi, to se nedá nic dělat. A Jôra obslôhoval a kasiroval. Já
sem si nekolêkrát všimla, že jak bral penize, lêdi mô chtělê dat ê tringelt, ale ten muj móla dêcky řekl: „Ale dite, já
nésô hospodské, špórujte a dêž, tak to pak déte Lojzovi, až
se vráti ze špitálô.“ Dêž jôž to řekl po páty, nevêdržela sem
to. Sékla sem na něho, ať de za mnó. „Tož seš blbé, nebo
co? Tê si ten tringelt nemužeš vzit? Viš jak mladi potřebôjó
nové koberec a kdepak na něho majó vzit? Mê jim na ňé
našpórôjem z tringeltu. A nešklib se nebo dô dom!“ Co ale
mêslite. Ja - on to déško bral. Ale co ô teho dělal za brikôle,
to ste nevidělê. Ošéval se, červenal se jak ruža na pantlékô
a bêlo mô to trapny. Mêslêl, že okrádá svy bližni. „A tê, dêž
deš do knajpê, tê to spropitny nedáváš, nebo co?“ kdákala

sem mô do ôcha. „Ale ja, dávám, ale jôž vim, jak se ten
Lojza mosi citět.“ To jôž na mě bêlo moc. „Co? Te tróbo, dêť
na tringeltê jede celé svět! V Americe dokonce majó předepsany procenta, kery hosti dávajó!“ Jôra se zamêslêl a pak
mně to řekl jasně: „Božka, tringelt, to só nezdaněny prachê. A nezdaněny prachê, to je šedá ekonomika! Přece dêž
celé svět pojede na šedó ekonomikô, jak to nakonec bôde
vepadat? To bôde samá anarchija! Šak se muže stat, že lêdi
bôdó v hospodách dostávat všecko skoro zadarmo a namisto teho, abê normálně platilê, bôdó dávat jenom tringeltê.
Z teho stát nezbohatne.“ A vite, že má ten muj Jôra rêcht?
Je to tak. Já bêch se teda přêmlóvala, abêsmê napsalê peticô
nebo interpelacô na Hrad, abê se tringeltê zdanilê. Vidim
v tem obrovské potenciál a věřim, že dêbê se to dobře podchêtlo, třeba bê se ôdělalo nejaky novy É É TÉ, bôdemê mět
za pár let ê po státnim dlôhô. „Jôro, néni to na Nobelovkô?“
A vite, co na to řekl Lojza, keré se došmatlal na kontrolô
a všecko toto slêšel? „Na Nobelovkô, Božka, to fakt néni.
Spiš na po čôni!“
Božka
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spolky, příspěvkové organizace

Mladí zpěváci míří
do Smržic na soutěž
Hanácký skřivan

S

mržice
budou
v březnu a v dubnu
hostit tři soutěže
populárních písní. Konají
se vždy v sobotu v kulturním domě u fotbalového
hřiště.
Účastníci 22. ročníku
Hanáckého skřivana se sejdou 28. března. Určený je
dětem od 4 do 15 let, které
budou soutěžit v pěti kategoriích.
Už popatnácté se 4. dubna odehraje také soutěž
Zpívající rodina určená
pro děti od 3 do 15 let,
které spolu s rodičem či
prarodičem
předvedou
alespoň tři písně, ve kterých se mohou vzájemně
prostřídat.
Přehlídka pro soutěžící
od 15 do 20 let Hanácký skřivan 15-20 má své
16. pokračování 18. dubna. Hlásit se mohou dua
i tria.

Soutěže ve zpěvu populárních
písní Hanácký skřivan se pravidelně účastní i děti z okolních
krajů.
Foto: prostejov.eu

Všechny akce začínají v 8 hodin, doprovod
ke zpěvu si každý soutěžící přinese vlastní.
Na místě bude přehrávač
CD, MC a MP3. Hlásit se
lze u Bohumila Moudrého: 602 740 978, mobo@
o2active.cz.
Uzávěrka
přihlášek je 25. března,
31. března a 15. dubna. (red)

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

noviny@olkraj.cz
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15 let v jedné knize. Hasiči
z Prostějovska pokřtili kroniku

D

obrovolní
hasiči z Prostějovska
mají novou knihu.
Publikaci nazvanou…mým
hasičům aneb Kronika
OSH Prostějov 2005-2020
pokřtili 30. ledna ve firmě
Naši hasiči v Bedihošti.
Kniha zachycuje bohatou
a rozmanitou činnost dobrovolných hasičů za patnáct let jejich činnosti.
Vzpomínky na hasičské
soutěže, kulturní i společenské akce sborů a především Okresního sdružení
sepsal autor Jan Brabec,
který po celou dobu sdružení jako starosta vedl.
„V úvodu poděkoval všem
přítomným
sponzorům
a starostům obcí za vzájemnou podporu činnosti
dobrovolných hasičů, ale
především za finanční dary,
které přispěly ke vzniku
kroniky,“ sdělila Marcela
Vystrčilová z OSH Prostějov. Graficky ji zpracoval
a bohatě doplnil fotografiemi, výsledky a tabulkami
František Vyhlídal z SDH
Služín.
Kmotrou knihy stala
starostka obce Želeč Bronislava Augustinová, která
vždy byla velkou oporou

Patnáct let v čele Okresního sdružení hasičů Prostějov shrnul starosta OSH Jan Brabec v knize
...mým hasičům.
Foto: OSH Prostějov

starostovi Janu Brabcovi
a dobrovolným hasičům
v obci i v okrese Prostějov.
Za město Prostějov akci
podpořil náměstek primátora Jiří Pospíšil. Vyzdvihl
výbornou a dlouhodobou

spolupráci s dobrovolnými
hasiči, kteří jsou ve většině obcí aktivní a hybnou
složkou všeho dění. Ředitel
Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje
– územního odboru Pro-

stějov Marek Sobek zase
v diskusi ocenil kvalitní
přípravu členů výjezdových jednotek a dobrou
spolupráci s dobrovolnými
hasiči i Okresním sdružením.
(red)

N enašli jste Krajánka ve své poštovní schránce?
N ebo nepřišel vašim sousedům a přátelům?
N a pi šte ná m a my sj edná me n áp ravu: distr ibu ce .krajane k@re gvyd.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ NABÍZÍ K ODPRODEJI TENTO NEMOVITÝ MAJETEK:
Pozemek parc. č. st. 144 zast. pl. o výměře 52 m2,
jehož součástí je stavba Bohuslavice, č. e. 5, rod.
rekr., pozemku parc. č. st. 145 zast. pl. o výměře
32 m2, jehož součástí je stavba bez č. p./ č. e., garáž,
a pozemku 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 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 3. 2. 2020 do 3. 4.
2020 do 12.00 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 3. 4. 2020 do
12.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého
kraje, odbor majetkový, právní a správních činností,
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru:
od 3. 2. 2020 do 3. 4. 2020
Kontakty: Ing. Regina Vrbová
regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

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.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu
využití předmětných nemovitostí, prosím, zašlete nebo osobně doručte v termínu od 22. 1. 2020
do 23. 3. 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 23. 3. 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 22. 1. 2020 do 23. 3. 2020
Kontakty: Ing. Regina Vrbová
regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

Pozemek parc. č. 2591/3 ost. pl. o výměře
57 m2 v k.ú. a obci Lipník nad Bečvou z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za minimální kupní cenu ve výši
5 250 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.
Cenové nabídky s uvedením případného
účelu využití předmětných nemovitostí, prosím, zašlete nebo osobně doručte v termínu
od 20. 1. 2020 do 20. 3. 2020 do 12.00 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 – Lipník 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 20. 3. 2020
do 12.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého
kraje, odbor majetkový, právní a správních činností,
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru:
od od 20. 1. 2020 do 20. 3. 2020
Kontakty: Ing. Regina Vrbová
regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

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.
Cenové nabídky s uvedením případného
účelu využití předmětných nemovitostí, prosím, zašlete nebo osobně doručte v termínu od
22. 1. 2020 do 23. 3. 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 – 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 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru:
od od 22. 1. 2020 do 23. 3. 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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Kadeřnice ze Šumperku
patří mezi nejlepší v Evropě

Č

tyři žákyně oboru
kadeřník ze Střední školy železniční,
technické a služeb, Šumperk se začátkem února zúčastnily mistrovství střední
Evropy Koruna kreativity.
Soutěž, jejímž smyslem je
podpora mladých talentovaných mistrů kadeřníků,
vizážistů a kosmetiků, se
konala v Bratislavě za účasti špičkových evropských
odborníků. Ti tvořili nejen porotu, zároveň ovšem
v nesoutěžní části nadšeně
předávali svým následovníkům vlastní bohaté zkušenosti. „Naše soutěžící
dvojice a jejich modelky se
na Korunu kreativity propracovaly díky úspěchům
na mistrovství republiky
v Sušici. Kreativita a řemeslná zručnost našich žákyň
vedly k vytvoření nejobdivovanějších výtvorů na bratislavském
mistrovství,“
pochválila dívky ředitelka
školy Irena Jonová.
Barbora Možná představila svou modelku v duchu tématu Science fiction.
„Bářina spolužačka se stala elfkou. Trup oblečený
do latexu, končetiny modré – děvčata popustila uzdu
fantazii. Účes naopak musel

Kadeřnice šumperské Střední školy železniční, technické a služeb dokázaly z modelek vytvořit elfku nebo strom.
Foto: SŠŽTS Šumperk

být vytvořen bez jakýchkoliv umělých doplňků,
vyhrát si soutěžící mohli
pouze s barvou,“ dodala
Irena Jonová. Ve velké konkurenci vybojovala Barbora
Možná umístění v první
desítce a úspěšně navázala
na své vystoupení v Sušici,
kde přetvořila svou modelku v zadání Black and white
do obrazu vězeňkyně.
Druhá soutěžící Nikola
Franková „foukala strom“
a obsadila v kategorii fou-

kaná a ondulace skvělé druhé místo ve střední Evropě
stejně jako na mistrovství
republiky.
Základem je zvládnuté
řemeslo
Za roztodivnými výtvory
jsou desítky hodin práce, zkoušení, modelování,
trápení i nadšení. „Paní
učitelce odborného výcviku Gahaiové se podařilo
dát dohromady kolektiv
mladých lidí, kteří nehledí
na čas, na hodiny strávené

Žákyně Baletního studia ovládly
vídeňskou taneční soutěž

S

věřenkyně Baletního
studia při Moravském divadle Olomouc opanovaly taneční
soutěž ve Vídni. Z Vienna
Fest Info Dance si druhý
únorový víkend odvezly
většinu cen ve svých kategoriích. V klasických variacích mezi jednotlivci děvčata obsadila první, třetí
a čtvrté místo. Při vystoupeních jako dua a tria brala
první tři místa.
Do soutěže v rakouském
hlavním městě žáky Baletního studia při Moravském
divadle Olomouc postoupila z tanečního klání v Ostravě. Po víkendovém úspěchu
se dvě z nich, Laura Mohylová a Karolína Harvanová,
nominovaly do finále v italském Rimini. „Je to obrovský úspěch, za kterým je
ovšem spousta práce našich
pedagogů a trenérů, kteří
se děvčatům věnují,“ uvedla ředitelka Baletního studia při Moravském divadle
Olomouc Jitka Weiermüllerová.
Baletní studio při Moravském divadle Olomouc
letos oslaví osmnácté narozeniny. Vzniklo jako projekt Jitky Weiermüllerové

Olomoucké baletky přivezly z Vídně většinu medailí ze svých kategorií. Dvě
děvčata se nominovala do finále soutěže v Itálii. Foto: Baletní studio při MDO

a tehdejšího šéfa baletu
Moravského divadla Olomouc Jiřího Sekaniny. Zároveň navazuje na desítky
let starou tradici, kdy při
divadle spolek zabývající se
výchovou malých talentů
existoval. Pedagogové Baletního studia patří ke špičce ve svých oborech. Řada
z nich působí nebo působila
přímo v baletu Moravského divadla Olomouc, a to
i na pozicích sólistů. Díky
jejich práci se daří vychovávat z dětí opravdové ta-

nečníky, kteří nacházejí své
místo ve světě divadla. Žáci
Baletního studia v současné
době studují na konzervatořích v České republice
i v zahraničí. Ti dříve narození už v řadě případů
získali profesionální angažmá v některém z baletních
souborů a plní si svůj sen
živit se uměním. Právě práce s talenty od jejich nejútlejšího věku až po přípravy
teenagerů na soutěže patří
k nejsilnějším stránkám
této školy.
(red)

při práci a jsou už dnes své
profesi naprosto oddáni.
Vědí, že základem jejich
úspěchu je skvěle zvládnuté
řemeslo, z kterého mohou
vyletět ke svým kreativním hrám,“ řekla ředitelka.
Ocenila soutěživost, touhu
přestavit svou práci i snahu
sdílet zkušenosti s dalšími
kadeřníky.
Ke spolupráci se na šumperské škole podařilo strhnout i učitele a žáky dalších
oborů, takže se nakonec
na mezinárodním úspěchu
podíleli přípravou materiálu, technickými radami,
kritikou také zámečníci či
zedníci. „Famózní, nic takového jsem tady ještě neviděl.
Perfektně zvládnuté řemeslo spojené s ohromnou fantazií“, ocenil výkon šumperského týmu generální ředitel
mistrovství Evropy v kadeřnických dovednostech. „Náš
tým získal cenu ředitele
za nejkreativnější družstvo
soutěže Koruna kreativity.
Kadeřnice v Bratislavě obstály v nejvyšší soutěži, které
se naši středoškoláci mohou
zúčastnit. Spolupráce mezi
žáky, vzájemná podpora
učitelů různých oborů, to je
cesta k úspěchu,“ těšilo Irenu Jonovou.
(red)

7

Olomoučtí studenti
programování
obráběcích strojů umí

Úspěšní studenti na soutěži se svým vyučujícím Petrem Isakidisem.
Foto: SPŠS Olomouc

O

smnáctý ročník
soutěže v NC programování
obráběcích strojů pořádaný
28. ledna v Praze měl i zástupce Olomouckého kraje. Se zástupci odborných
škol z celé České republiky
změřili síly studenti čtvrtých ročníků Jakub Hadaš a Patrik Hovjacký ze
Střední průmyslové školy
Olomouc.
Soutěžilo se ve dvou
vypsaných
kategoriích

- ruční programování
a strojní programování.
I vzhledem k velké konkurenci v kategorii CAM
programování Patrik Hovjacký zvítězil a Jakub
Hadaš obsadil třetí místo.
V kategorii škol po součtu
a zprůměrování výsledného počtu bodů jednotlivých soutěžících obsadila
SPŠS příčku nejvyšší. Je
vidět, že v tomto oboru si
SPŠS drží vysokou úroveň
znalostí.
(red)
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TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA: Jesenická magistrála. DÁREK ZÍSKÁVAJÍ VYLOSOVANÍ
VÝHERCI: Věra Snášelová/Šumperk, Emma Nováková/Prostějov, Jarmila Šimková/Olšany

KŘÍŽOVKA O CENY
Olomoucký kraj podporuje obory, po kterých je na trhu práce velká poptávka. Krajské kapesné mohou čerpat úspěšní studenti maturitních oborů i (tajenka).
Podmínkou udělení stipendia je dobrý prospěch a vzorné chování. Řešení křížovky posílejte do 5. března na e-mailovou adresu krizovky@olkraj.cz.

Foto: Olomoucký kraj

SUDOKU

LEHKÉ

STŘEDNÍ

Na vodovody a kanalizace dáme desítky miliónů

C

elkem 34 miliónů
korun letos poskytne Olomoucký kraj
obcím na modernizaci a rozšíření vodovodů a kanalizací.
Peníze pomohou tam, kde je
nedostatek vody nebo problémy s jejím čištěním.
„O dotační titul na obnovu vodohospodářské infrastruktury je každoročně
velký zájem, který převyšuje
rozpočtové možnosti kraje.
Dokazuje to, že program je
opravdu potřebný a užitečný,“ uvedl náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro

oblast životního prostředí
Milan Klimeš.
Další tři milióny jsou
v rozpočtu připraveny
na odstranění škod, které
obcím vzniknou při haváriích na vodovodních a kanalizačních řadech. Ze stejného balíku je možné čerpat
i na stavbu protipovodňových opatření. „Peníze mohou žadatelé získat, pokud
dojde k poruše na vodovodu, a v důsledku toho k omezení dodávek pitné vody.
Žádosti
o
podporu
v obou dotačních progra-

TĚŽKÉ

Měsíčník Olomoucký kraj Krajánek,
periodický tisk
Vydává Olomoucký kraj ve spolupráci se společností
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Obce mohou čerpat peníze například na protipovodňové stavby. Foto: Ol. kraj

mech začne úřad přijímat
23. března. Dotace jsou
určeny obcím nebo jejich

místním částem a také
dobrovolným
svazkům
obcí.
(red)

Číslo 2, ročník 19. Olomoucký kraj Krajánek - periodický tisk
Olomouckého kraje. Toto číslo vychází v Praze 19. 2. 2020.
Měsíčník je distribuován prostřednictvím České pošty, s.p.,
do všech schránek v kraji.
Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla měsíčníku je 5. března.
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Zájem o technické školy díky kraji roste
Přihláška na střední školu znamená velké
rozhodnutí. V Olomouckém kraji je naštěstí
z čeho vybírat. Hlásit se navíc lze na dvě školy zároveň. „Má smysl tuto možnost využít.
Uchazeči se započítává lepší výsledek z testů
a to je velkou výhodou,“ říká v rozhovoru radní Olomouckého kraje Alena Adamíková.

V rodinách teď jsou
tématem
přihlášky
na střední školy. Co byste
s ohledem na svou dlouholetou praxi ve školství
rodičům a žákům doporučila?
Rozhodnutí o tom, na kterou střední školu podat přihlášku, je jedním
z nejdůležitějších v životě
mladého člověka. Volba
do velké míry ovlivní jeho
další život, a proto je nutné výběru školy věnovat
velkou pozornost. Na prvním místě bych doporučila
zohlednění zájmů, schopností a vlastností žáka.
Dále je důležité zaměřit se
nejen na atraktivitu oboru
vzdělání, ale také na uplatnitelnost na trhu práce.

Čím se u přihlášek řídit?
Informace o vzdělávací nabídce středních škol
mohli žáci základních
škol a jejich rodiče získat na prezentačních výstavách oborů vzdělání
středních a vyšších odborných škol Olomouckého kraje SCHOLARIS,
které se konaly v listopadu
v Olomouci, Prostějově,
Přerově, Šumperku a Jeseníku. Velkou roli při rozhodování má také osobní
návštěva školy, jejíž vzdělávací nabídka žáky a rodiče zaujala. Tuto možnost měli uchazeči a jejich
rodiče například během
Dnů otevřených dveří, kdy
mohli nahlédnout do školních prostor, seznámit se
s učebními materiály a získat konkrétnější informace o studiu.

Kolik si může podat
uchazeč přihlášek a má
smysl zkoušet vícero
škol?
Každý uchazeč si může
v prvním kole přijímacího
řízení podat dvě přihlášky. Z mého pohledu má
smysl tuto možnost využít,
protože v případě oborů
zakončených
maturitou
musí žáci projít povinnou
přijímací zkouškou z českého jazyka a z matematiky. Pokud uchazeč podá
dvě přihlášky, koná testy
na obou školách, ale započítává se mu ten lepší výsledek z testů a to je velkou
výhodou.

Ředitelé v souvislosti s přijímačkami mluví
o takzvaném nepodkročitelném minimu. O co jde?

Jedná se o stanovení minimálního počtu bodů, kterého žák musí dosáhnout,
aby splnil kritéria stanovených školou pro přijetí
žáka. V případě, že uchazeč nezíská minimální počet bodů, nesplní kritéria
přijímacího řízení a nemůže být ke studiu na této
střední škole přijat. V této
souvislosti chci upozornit,
že toto kritérium si stanoví
každá škola sama. Je proto
nutné seznámit se s podmínkami přijímacího řízení. Ty musí být zveřejněny
na webových stránkách
školy do konce ledna.

Kde lze najít přehlednou nabídku škol v kraji?
Přehlednou nabídku všech
středních škol nabízí publikace Atlas školství
2020/2021. U jednotlivých
škol jsou uvedeny nejen
obory vzdělání, které škola
nabízí, ale také kontaktní
informace na odpovědné
pracovníky a informace o počtech přijímaných
žáků. V publikaci, kterou
obdržel každý žák 9. třídy
základní školy v Olomouckém kraji, jsou uveřejněny
rovněž podrobné informace k přijímacímu řízení.
Další možností, kde mohou zájemci najít informace o oborech vzdělání, jsou
webové stránky olkraj.cz.

Hejtmanství každoročně spolu se školami zohledňuje situaci na trhu
práce a přizpůsobuje nabídku oborů. Chystají se
i tentokrát nějaké nové?
Střední školy v Olomouckém kraji každý rok nabízejí několik nových oborů
vzdělání, které reflektují
požadavky trhu práce,
jsou atraktivní pro uchazeče a vhodně doplňují
oborovou strukturu školy.
Mohu uvést některé konkrétní příklady. V příštím
školním roce se nově bude
na Střední škole technické
a zemědělské Mohelnice otvírat maturitní obor
Mechanik elektrotechnik.
Dále na Střední odborné škole Prostějov to je
učební obor Ošetřovatel
a na Střední škole zemědělské, Přerov nový obor
Zemědělské práce, který je
určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a umožňuje jim dosáhnout stupně vzdělání pro
méně náročné pracovní
pozice v zemědělství.

Alena Adamíková
neuvolněná členka Rady Olomouckého kraje
Na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudovala učitelství
dějepisu a ruského jazyka a na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského
v Bratislave učitelství anglického jazyka. Od roku 1996 působí na Gymnáziu
Olomouc - Hejčín jako učitelka a od roku 2016 jako zástupkyně ředitele.

Druhou formou podpory
je zavedení takzvaného Jesenického stipendia, kdy se
kraj zavázal ve spolupráci
se Sdružením měst a obcí
Jesenicka a městem Jeseník
poskytovat žákům prvních
ročníků středních škol
zřizovaných
Olomouckým krajem s výjimkou
gymnázia jednorázový finanční příspěvek.

Hejtmanství
dlouhodobě motivuje ke studiu
vybraných oborů vzdělání stipendii. Letos vyčlenil 8,4 milionů korun.
K čemu poslouží?
V rámci Podpory polytechnického
vzdělávání
a řemesel v Olomouckém
kraji poskytujeme stipendia na vybraných oborech
vzdělání žákům učňovských oborů a žákům technických oborů zakončených maturitní zkouškou.
Cílem je finanční podpora žáků středních škol se

Výraznou podporu kraj
směřuje do oblasti Jesenicka. Jak vypadají konkrétní kroky?
Cílem této intervence je
zmírnit odchody žáků
9. tříd základních škol
z této oblasti a přilákat
nové zájemce z celého regionu. Jedná se o zařazení
nových oborů vzdělání
do vzdělávací nabídky
zdejších škol. Například
na Střední průmyslové
škole Jeseník (původní název školy je Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště strojírenské a stavební) jsou to obory Informační technologie a Elektrikář. Dále Střední škola
gastronomie a farmářství
Jeseník bude nabízet nový
maturitní obor Masér
ve zdravotnictví a na Odborném učilišti a Praktické
škole, Lipová – lázně nové
učební obory Kameník,
Tesař a Ošetřovatel.

sídlem na území kraje bez
ohledu na jejich zřizovatele ve vybraných oborech
vzdělání. Snahou je také
zvýšit zájem žáků o studium vybraných, dlouhodobě
perspektivních
učebních oborů s vysokou
uplatnitelností na trhu
práce i podpořit aktivity
vedoucí ke zvýšení počtu
žáků v technických oborech vzdělání zakončených
maturitní zkouškou perspektivních na trhu práce.
V neposlední řadě jde také
o motivaci žáků k lepším
výsledkům v oblasti chování i vzdělávání.

Jaké novinky si kraj pro
středoškoláky připravil?
Od
školního
roku
2020/2021 bude podporováno 49 oborů vzdělání, z toho je 32 učebních
oborů a 17 technických
oborů zakončených maturitní zkouškou. K nově
podpořeným oborům pa-

tří Zahradník a Instalatér,
Stavební materiály a Tiskař na polygrafických
strojích.

Jak vnímáte spolupráci
firem se středními školami?
Spolupráci firem a vysokých škol se středními
školami vnímám jako jednu z priorit Olomouckého
kraje v oblasti vzdělávání.
Jedna z forem spolupráce firem a středních škol,
která v Olomouckém kraji velmi dobře funguje, je
možnost žáků vykonávat
ve firmách během studia
potřebnou praxi. Žáci také
mohou za splnění určitých
studijních podmínek získávat od firem stipendia.
Tím si firmy „vychovávají“
svoje budoucí zaměstnance. Naopak střední školy
nabízí v rámci celoživotního učení vzdělávací programy pro zaměstnance
firem.

i Víte, že...
...veškeré podstatné informace
k přijímacím řízením na střední školy lze
najít na webu OLKRAJ.CZ v sekci Školství
a mládež/Pro veřejnost? Najdete zde:
• elektronickou publikaci Atlas školství
• aktuální informace o celém průběhu
přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek
do všech forem vzdělávání i termíny konání
jednotných přijímacích zkoušek
• informace o zápisovém
lístku a možnostech
jeho vydání
• informace o konání
druhých a dalších kol
přijímacího řízení
• kontaktní informace
na pracovnice, které v případě zájmu
poskytnou další doplňující informace


Jak je to u vysokých
škol?
Také ty aktivně spolupracují se školami. Dnes již
existuje celá řada společných projektů, v rámci
kterých jsou střední školy
aktivními partnery vysokých škol. K těm nejvýznamnějším patří projekt
Implementace krajského
akčního plánu. Některé střední školy jsou také
partnerskými školami vysokých škol. Jedná se o tzv.
fakultní školy Univerzity
Palackého. Z vlastní praxe mohu konstatovat, že
velmi dobře funguje spolupráce firem a vysokých
škol s kariérovými poradci
středních škol.

Sledujete v přihláškách
na střední školy v posledních letech nějaký
trend?
Na základě mých dlouholetých
zkušeností
ve školství mohu říct, že
se trend v případě volby střední školy výrazně
nezměnil. Standardně je
největší zájem především
o gymnázia, nicméně
díky podpoře polytechnického vzdělávání roste
zájem o technické školy,
jako jsou střední odborné
školy zaměřené na informatiku, elektrotechniku,
požární ochranu a jezdectví a chov koní. Současně
se daří naplňovat i některé učební obory jako je
elektrikář, obráběč kovů,
automechanik a opravář
zemědělských strojů, což
je důležité z hlediska potřeb trhu práce a specifičnosti jednotlivých regionů
kraje. Mimo již zmíněné
technické obory je velký
zájem také o obor kadeřník.
(red)
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MONTIX, a. s. je českou společností specializovanou na výrobu
plastových dílů, montážní podskupiny a kompletní sestavy
zejména pro automobilový průmysl, ale i další průmyslová odvětví.

Pro závod Mohelnice hledáme
vhodné kandidáty na pozici:
 DĚLNÍK LISOVNY
– vhodná pro ženy
 MANIPULANT
 REFERENT
NÁKUPU SENIOR
 REFERENT
ŘÍZENÍ ZAKÁZEK
Proč pracovat právě u nás? Protože ve středu naší pozornosti jsou hlavně naši lidé
– pro nás nejste jen číslem, pro nás jste člen našeho týmu a i díky Vám můžeme být
spolehlivým dodavatelem u stávajících i nových zákazníků. Protože se zaměřujeme
na rozvoj našich zaměstnanců. Protože se snažíme, aby Vás práce bavila a cítili jste se
u nás dobře. Protože tu máme přátelský kolektiv a příjemnou atmosféru.
Termín nástupu: po domluvě, protože na dobré pracovníky si rádi počkáme.

podlahářské
práce
- 12%

prodej - realizace

Zbytkové role - 50 %
Koberce - PVC

Největší v Olomouci

OLOMOUC - Kafkova 1343/4

ZÁBŘEH - ČSA34a

ŠUMPERK - Zábřežská 66

U OC Haná vedle Mc.donalds
tel.: 724 087 813

naproti Kauflandu
tel.: 724 783 381

u nemocnice
tel.: 724 798 161

Na našich webových stránkách www.montix.cz
se můžete seznámit s náplní práce společnosti i s její výrobou.
Získáte zde přehled o společnosti a jejím zaměřění.
Životopisy s kontaktními údaji můžete zaslat na e-mailovou
agresu nabor@montix.cz nebo nás můžete kontaktovat
na telefonním čísle 773 161 856.

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

kultura a volný čas

únor 2020

Staňte se spoluautory
interiéru nové knihovny

M

áte doma staré knihy, které vám jen tak
leží v knihovně a padá
na ně prach? Potřebujete
si udělat místo pro nové
přírůstky, ale je vám líto
ty staré jen tak vyhodit?
Možná by staré knihy
mohly být ještě užitečné.
V rámci celostátní akce
Březen – měsíc čtenářů
vyhlašuje knihovna veřejnou sbírku knih pro své
nové prostory. Knihy se
stanou součástí výzdoby
nového foyer přístavby
mezi Červeným kostelem
na třídě Svobody a budovou ředitelství.

Knihy mohou dárci
nosit po celý měsíc březen v maximálním počtu
dvaceti kusů. Vítány jsou
zejména knihy staré se
zažloutlými
stránkami,
stránky mohou být ale
i bílé nebo jinak barevně upravené. Podmínkou jsou rozměry: 20–32
centimetrů na výšku,
10–21 centimetrů na šířku, hloubka nejméně jeden centimetr. Speciální
místo budou mít knihy
s počtem stran přes 600.
Je třeba, aby knihy měly
zachovalou vazbu a desky,
nebyly navlhlé nebo plesnivé a byly odbalené.

T

přímo její sběratelé. Jsme
proto rádi, že se ukázalo, že
i budova muzea, renesanční stavba z 16. století, je pro
turisty atraktivním místem
k navštívení. A tak je nová
známka pod číslem 2 604
na světě,“ uvedla ředitelka
Muzea a galerie v Prostějově Soňa Provazová.
Turistickou známku je
možné koupit na pokladně muzea, galerie Špalíček
a také v prostějovské hvězdárně. K známce za cenu
35 korun si sběratelé mo-

Vědecká knihovna v Olomouci nabízí možnost podílet se na vzhledu interiéru
nové přístavby. Stačí věnovat staré knihy ve vhodném rozměru. Foto: VKOL

Více informací lze najít na webu www.vkol.cz
nebo u paní Calábkové

hou za cenu
12 korun
koupit
i turistickou nálepku.
A k tuálně je
v
muzeu
v Prostějově
k vidění do začátku března výstava řemesel Když ten
dělá to a ten zas tohle. Galerie Špalíček zve na výstavu
Výtvarný slabikář.
(red)

Na exkluzivní výstavě
Vlastivědného muzea
v Olomouci budou moci
návštěvníci zhlédnout
unikátní a běžně nepřístupnou sbírku spojenou s nejtajemnějšími
předměty všech světadílů světa.

I

Zřejmě nejdražší exponát výstavy. Věrná replika slavné Michell-Hedgesovy křišťálové lebky.
Foto: VMO

ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav
Holásek.
Návštěvníci muzea se
mohou těšit na obří repliku
sochy Moi, faksimilii nejtajemnějšího svitku světa
„Voynichova
rukopisu“,
přesnou repliku slavného
Turínského plátna, vypreparované zmenšené hlavy
tsantsa, meč ve skále nebo
maketu největší rukopisné

Muzeum Komenského v Přerově

Vlastivědné muzeum Jesenicka

na telefonu 606 625 532.
Sběrné místo je na vrátnici hlavní budovy.
(red)

knihy světa – Codexu Gigas neboli Ďáblovy bible.
Tutanchamonova
pohřební trubka
Starověký původ mají další
vystavené exponáty, opět
jako repliky: takzvaný první počítač – mechanismus
z Antikythéry, Sumerská
hvězdná planisféra pravděpodobně
zachycující
původ biblické zkázy Sodomy a Gomory, dosud

Zámecké náměstí 1, Jeseník
Kontakt: 725 073 539, www.museum.jesenik.net
• Regenhart & Raymann. Dvě rodiny, které navždy
proměnily tvář města – výstava o cestě k největší textilní
továrně v rakouském Slezsku
• Extrémní jevy na Jesenicku pohledem meteorologa
- výstava o výjimečných meteorologických situacích
v Jeseníkách a Rychlebských horách v období let 1978-2017
Upozornění: Rodinný dům V. Priessnitze v Lázních
Jeseník je dočasně uzavřen!

Vlastivědné muzeum v Olomouci
nám. Republiky 5, Olomouc
Otevírací doba: úterý–neděle 10–17 hod.
Kontakt: 585 515 111, www.vmo.cz
• Pavel Bezděčka – Bláznivé tramvaje - pábitelská výstava
veselých obrazů a kreseb Pavla Bezděčky v Mánesově
galerii
• Největší záhady a tajemství světa - běžně nepřístupná
kolekce kopií, mistrovských a výstavních replik, faksimilií
a reprodukcí spojených s nejtajemnějšími předměty světa

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
• Když ten dělá TO a ten zas TOHLE - výstava mapující
historii obchodování a řemesel

Vlastivědné muzeum v Šumperku

Sběratelé odhlasovali, že budova
prostějovského muzea by měla
mít vlastní známku. Už je na světě.
Foto: Muzeum v Prostějově

V Olomouci odhalí světové záhady

přes skutečnost, že
výstava Největší záhady a tajemství světa
je samozřejmě jen kolekcí
kopií mistrovských a výstavních replik, faksimilií
a reprodukcí, bylo velmi
náročné je na výstavu zajistit. Pro zajištění všech
exponátů bylo nutné doslova proletět celý svět
a propojit se s top odborníky nejen několika zemí
Evropy, ale i USA, Indie,
Austrálie,
Hondurasu
a Číny. „Vidět na jednom
místě nejznámější záhadné
výtvory světa bude úžasný
zážitek. I kopie jsou zpracovány do nejmenších detailů a mohu ubezpečit, že
stojí za návštěvu,“ upřesnil

PŘEHLED AKCÍ
KRAJSKÝCH MUZEÍ
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
• Nevěsty z jiných světů. Cizinky v nás - výstava o osudech
několika žen z rozdílných historických období odhaluje
jejich životní příběhy
• Tak nějak - Eva Chyťová: Obrazy - výstava obrazů
olomoucké výtvarnice
• Lubomír Dostál - Jiný pohled na Přerov - kresby
přerovského karikaturisty představují méně známou část
jeho tvorby

Muzeum v Prostějově má svou
turistickou známku
uristické
známky jsou oblíbeným
suvenýrem z cest.
Kulatá dřevěná vypalovaná plaketa může být milou
vzpomínkou na rodinný
výlet, prokazuje navštívení
atraktivního turistického
místa nebo je další trofejí
ve sbírce. Jednu takovou
má nyní i v Muzeu a galerie
v Prostějově.
K začátku února je jich
vydaných 2 603 druhů.
„O vydání nové turistické
známky hlasují na webu
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nevyluštěný Krétský disk
nebo tajemná Tutanchamonova stříbrná pohřební
trubka někdy přezdívaná
jako „hudební zbraň hromadného ničení“. „Naše
muzeum doplnilo tuto
výstavu o vlastní exponát,
a to originál Rituální mísy
svobodných zednářů, která je zmiňovaná ve sbírkách matematického muzea olomoucké lycejní
knihovny již roku 1785
spolu s dalšími předměty
se zednářskou symbolikou“, doplnil ředitel.
Pravděpodobně
nejdražším exponátem výstavy je 1:1 replika slavné
Michell-Hedgesovy křišťálové lebky. Exponát je,
stejně jako originál, precizně vybroušen z jednoho krystalu přírodního
křišťálu. Zajímavostí je, že
původní téměř 9 kilogramů vážící krystal pochází
z místa blízkého nálezu
samotné lebky.
Výstava je přístupná
do konce května.
(red)

Muzeum Šumperk
Hlavní třída 22, Šumperk
Otevírací doba: úterý–neděle 9–17 hod.
Kontakt: 583 214 909, www.muzeum-sumperk.cz
• Šumperk kdysi - fotografie Josefa Pavlíčka, přes 400
černobílých snímků Šumperku
• Rozhlédni se kolem - Růžena Sedlářová své tvorbě
zachycuje okolí Bruntálu nebo malebných Benátek
Muzejíčko
• Herna plná přírody - nová interaktivní výstava o životě
v lese, na louce, v okolí řek a rybníků a na skalách
Muzeum Mohelnice
• Šperkovnice muzea - rozmanitý fond šperků a bižuterie
z 18. až 20. století i významné archeologické nálezy
Muzeum Zábřeh
• Hrátky s penězi - interaktivní výstava návštěvníka seznámí
s vývojem platidel
Minigalerie
• Pravdivost – Soucit – Snášenlivost v umění - výstava
o kultivační praxi Falun Gong
Památník Adolfa Kašpara v Lošticích
• Expozice Adolfa Kašpara - stálá expozice představuje
ojedinělou kolekci děl malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara

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
• Všechny barvy naděje aneb jak Haiti (ne)přichází
o školáky - výstava Jiřího Pasze o životě mladých lidí
na Haiti
• Na Jeseníky! - výstava v Galerii Moritz ve 2. patře
o putování jesenickými horami, turistických bedekrech
a mapách

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
• Z historie našich silničních mostů – vývoj silničních mostů
• Svět kostiček – výstava stavebnice Lego s dětskou hernou
• Cesty Gustava Ulricha - regionální fotografie cest a mostů
na přelomu 19. a 20. století, do 14. 3.
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Zimní olympiáda se vydařila
běžcům na lyžích i hokejistům
Dohromady pět medailí si z letošní zimní
olympiády dětí a mládeže odvezli sportovci
z Olomouckého kraje.
Na
celorepublikové
akci, kterou ve druhé
polovině ledna hostil Karlovarský kraj,
uspěli v běžeckých
disciplinách a také
v hokeji.

Bára Macurová a Tomáš Cenek vybojovali v běžeckém lyžování každý po dvou kovech a získali tak pro
Olomoucký kraj čtyři z pěti medailí na ODM.
Foto: odm.olympic.cz

hráli svou základní skupinu, v semifinále však podlehli Královéhradeckému
kraji 2:5. Zápas o bronzovou medaili je čekal proti
Kraji Vysočina. Brzy sice
prohrávali, po dvougólovém obratu ale zvítězili 2:1
a mohli začít slavit.
Olympiáda dětí a mládeže České republiky je republiková soutěž krajských

reprezentací v kategoriích
mladších a starších žáků
a žákyň. Sportovcům navozuje atmosféru pravých
olympijských her. Nepřijdou například o zapálení
olympijského ohně, slavnostní ceremoniál či pobyt
v olympijské vesnici.
Hry jsou projektem
Českého
olympijského
výboru, který si ke spo-

Tradiční
akce
se
ve druhé polovině
ledna konala na šesti
zimních
stadionech
v Olomouckém kraji. Hokejové kluby
ve spolupráci s Českým hokejem zorganizovaly zábavný nábor
spadající do Týdne hokeje. Ten je součástí
dlouhodobého projektu Pojď hrát hokej.

D

Na zimní stadion v Přerově přišli bruslit i nejmenší. Foto: pojdhrathokej.cz

nink přípravky. Například
ve Šternberku ovšem učili
bruslit i děti ve věku od 2,5
let. „Hokej je ve Šternberku
již dlouhá léta, přesněji byl
založen 13. prosince 1933
skupinou nadšenců a tradice je obrovská. Vždyť tu
hrával i David Krejčí nebo
Petr Vrána. Jsem moc rád,
že malé děti i rodiče dorazili na zimák,“ řekl hlavní
trenér šternberských mládežníků David Trunda.
Asistovali i hokejisté
V Přerově se tři desítky dětí
setkaly s hráči prvoligového
A-týmu – obráncem Martinem Weinholdem a útočníky Radkem Čípem, Janem
Süssem a Jonášem Kočicou
– a zástupci extraligového

celku dorostu. „Je výborné, že za námi kluci přišli.
Děti tak viděly, že držíme
při sobě a jsme jedna velká
zubří rodina,“ uvedl hlavní
organizátor neformální propagace hokeje v Přerově Vít
Černohous. „Průběh celé
akce mě potěšil. Naší dlouhodobou prioritou zůstává
spokojenost dětí a jejich radost z hokeje. Uvidíme, kolik se jich na zimní stadion
vrátí – to bude ta nejlepší
zpětná vazba,“ dodal.
Čas Týdne hokeje, součásti projektu Pojď hrát hokej majícího za cíl přilákat
k hokeji nové děti, přichází
dvakrát za rok. Kromě ledna ještě v září. Pro děti je
připraven zábavný program

spěšné mistrovství České republiky od 7. do 9. února zažil v pražské Stromovce olomoucký vícebojař Jonáš Pospíšil. Hned
v pěti disciplínách sedmiboje pokořil svá osobní
maxima.
V úvodním běhu na
60 metrů doběhl Jonáš jedenáctý v čase 7,52 sekundy. Ve skoku dalekém
následně pokořil první
osobní rekord a to výkonem 6,81 metru. Ve vrhu
koulí skončil celkově čtvrtý (10,95 metru), ve skoku vysokém vybojoval
vítězství za 198 centimetrů a úspěšně tak zakončil
první závodní den.

Druhý
den
zahájili junioři skokem o tyči.
Jonáš si vylepšil týden
staré osobní maximum
411 centimetrů z Mistrovství Moravy a Slezska
na výšku 420 centimetrů.
V této disciplíně navíc
nenastoupil favorit na celkové prvenství František
Doubek a Jonáš tak už
mohl pomalu pomýšlet
na nejcennější kov.
V závěrečné disciplíně
běhu na 1 000 metrů navíc překonal další osobní
rekord, zpečetil tak své
vítězství a stal se novým
mistrem České republiky
v sedmiboji juniorů s novým osobním maximem
5 118 bodů.
(red)

lupráci jako organizátory
vybírá jednotlivé kraje.
Zimní olympiáda, jež se
ve dvouletém cyklu střídá
s letní obdobou, se poprvé
konala v roce 2004 ve Středočeském kraji. Olomoucký kraj zatím uspořádal
pouze letní olympiádu –
v červnu 2011. Znovu se
na jeho území uskuteční
už příští rok.
(red)

Stadiony ožily Týdnem hokeje, děti se bavily

ěti předškolního
a částečně i školního věku dostaly
možnost užít si svůj premiérový kontakt s hokejem.
Do bruslí a replik reprezentačních dresů se v Šumperku, Přerově, Prostějově,
Uničově, Šternberku a Olomouci oblékly dohromady
přibližně dvě stovky kluků
a holek.
Všichni účastníci se nejprve zaregistrovali a v šatně
převlékli do hokejového.
Pak už mohli vyrazit dovádět na ledě. O zábavě dětí
jsou akce během Týdne
hokeje především. Od roku
2017 je organizují kluby
po celém Česku. Na stadionech si pro kluky a holky
ve věku od čtyř do osmi let
připravili střelbu na brankáře nebo ukázkový tré-

Junior Pospíšil
posunul v sedmiboji
osobní rekord

Ú

N

a běžeckých tratích
prokázali
dobrou
formu
Barbora Macurová a Tomáš
Cenek. Prvně jmenovaná
o sobě dala pořádně vědět
v kategorii starších dívek
ročníku 2006. Na třech
kilometrech volně si vysloužila bronz, na stejně
dlouhém úseku klasickým
způsobem dokonce stříbro.
Dvakrát na stupních vítězů stanul i její mladší
kolega. Cenek si v kategorii starších chlapců a žáků
ročníku 2007 doběhl pro
třetí místo na třech kilometrech klasicky a na čtyřech
volným stylem.
Poslední cenný kov
do krajské sbírky přidal
hokejový tým. Svěřenci
trenérů Rutara, Kučery
a Skoumala v turnaji vy-

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

na ledě i mimo něj, rodiče
mají možnost se detailně
seznámit s tím, co obnáší
mít doma malého hokejistu, a jaký je přínos ledního
hokeje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí.
S říkankami beze
strachu
Nejvíce – 81 – malých bruslařů se bavilo pod dohledem uničovských Orlíků.
Ještě před vstupem mezi
mantinely si vyzkoušely
střelbu na branku „na sucho“ s míčkem. Poté si je organizátoři rozdělili do třech
skupin. První tvořila drobotina, která už bruslit umí.
Věnovala se různým hrám,
například chytání kruhů,
sbírání míčků a puků či
překážkové dráze. Úplným
začátečníkům
pomáhaly
hráčky ženského týmu Orlic. Říkankami a dalšími
aktivitami u nich odbourávaly obavy a strach z ledu.
Výsledkem byl úspěch –
všechny děti udělaly výrazný pokrok. „Ve třetí skupině
pak trénovali kluci a holky,
jež už náborem prošli. Hokej se jim zalíbil natolik, že
u nás zůstali. Zajímavostí je, že mezi nimi trénuje
i šest nadšených holčiček,“ prozradil uničovský
klub.
(red)

Jonáš Pospíšil s trenérem Alešem Prudilem.

Foto: AK Olomouc

U Opatovic může
závodit celá rodina

O

blíbený běžecký
závod v lesích
nedaleko
Teplic nad Bečvou pro děti
i rodiny zapíše letos své
41. pokračování. Lesní
běh Opatovice odstartuje
v sobotu 21. března.
První na stometrovou
trať vyběhnout nejmladší
žáci a žákyně v 9.45 hodin, jako poslední přijdou v 11 hodin na řadu
muži vytrvalci, na které
bude čekat 12 kilometrů.

Tratě jsou vedeny členitým pestrým terénem
po loukách, lesních cestách a pěšinách. Závod
je součástí Velké ceny
vytrvalců Olomouckého
kraje.
Žáci mají startovné
zdarma, dorostenci, junioři a dospělí zaplatí
50 korun. Hlásit se do závodu je možné na fotbalovém hřišti nejpozději deset minut před
startem.
(red)

Tradičního Lesního běhu Opatovice se mohou účastnit mladší i starší žáci, dorostenci, junioři, mílaři i vytrvalci. Foto: kultura-hranice.cz

