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MĚSÍČNÍK OBČANŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Připněte
si vlčí mák
na znamení úcty
a pomozte hrdinům
v nelehké době
karantény

Josef Suchánek
Na oslovení „pane
hejtmane“ si teprve
zvykám
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Karla
Brücknera
vyznamenal
prezident České
republiky
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DISTRIBUOVÁNO ZDARMA VŠEM DOMÁCNOSTEM V KRAJI

Hejtmanství
nově povede
Josef Suchánek
Z

a zpřísněných hygienických
opatření
proběhlo v pátek 30.
října ustavující zasedání
nově zvoleného Zastupitelstva Olomouckého kraje.
Část jeho členů se ze zdravotních důvodů hlasování
účastnila formou vzdáleného přístupu. Kraj povede
koalice složená z uskupení
Piráti a Starostové, Spojenci a ODS. Post hejtmana bude zastávat Josef
Suchánek.
„Jsem velmi rád, že se podařilo vytvořit funkční koalici, která bude
pracovat pro blaho
celého Olomouckého
kraje,“ uvedl hejtman
Suchánek.
Krajští zastupitelé
na svém ustavujícím
zasedání jmenovali
také nové náměstky

a radní. Post prvního náměstka obsadil Ivo Slavotínek, v jehož kompetenci
budou sociální věci a záležitosti seniorů. Druhým
náměstkem se stal Dalibor
Horák – ten se zaměří
na oblast zdravotnictví.
„Děkuji
pracovníkům
krajského úřadu i všem zastupitelům za maximální
vstřícnost a profesionální
přípravu tohoto nejsložitějšího zasedání za dobu trvání kraje,“ řekl první náměstek Slavotínek.

Vznikla koalice,
která bude
pracovat
na prosperitě
kraje

V radě jako náměstci
hejtmana zasedli také Jan
Šafařík (regionální rozvoj,
územní plánování, rozvoj
venkova) a Michal Zácha
(doprava, sport a volný čas).
Jako členové rady se
na chodu kraje také podílejí Zdeňka Dvořáková Kocourková (investice, evropské projekty, transparence,
IT, Smart region), Martin
Šmída (životní prostředí,
odpady, zemědělství) a Aleš
Jakubec (školství).
Radu Olomouckého kraje
pak doplňují neuvolnění radní Radim Sršeň, Jan Žůrek (kultura
a památková péče), Ivo
Mareš a uvolněná
členka Zastupitelstva
Olomoucké kraje Milada Sokolová (oblast
vnějších vztahů a cestovního ruchu). (red)

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva Olomouckého kraje se konalo za přísných
hygienických opatření, část jeho členů se ze zdravotních důvodů hlasování účastnila formou
vzdáleného přístupu.
Foto: Olomoucký kraj

SLOVO HEJTMANA
Vážení přátelé. Velmi si vážím vaší důvěry a zároveň cítím velký závazek vůči
voličům, kteří nám dali svůj hlas. Volba
hejtmana a krajské rady, která proběhla na ustavujícím zastupitelstvu v pátek
30. října, patrně vstoupí do dějin zajímavostí způsobem volby na dálku. Bylo
zvláštní, že jsem nemohl v tento den být
fyzicky přítomen v jednacím sále stejně
jako další kolegové a kolegyně.
Příčinou nejen mé nepřítomnosti byla
pokračující koronavirová pandemie. Naše
fyzická nepřítomnost byla ale jen malou
nepříjemností ve srovnání s opravdu velkými potížemi mnoha lidí, firem, institucí
i celého kraje, které tato doba přináší. Zároveň je však potřeba vidět a vnímat, že

je kolem nás velká spousta fantastických
lidí, kteří jsou v první, druhé, další linii boje
s nákazou COVID-19 a kteří dělají svou
práci úspěšně a obětavě, často na hranici,
někdy i za hranicí svých fyzických a psychických sil.
Zdravotníci, pracovníci všech složek Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje, profesionálové i dobrovolníci. Pracovníci v energetice, v kritické
infrastruktuře a v dalších službách, kteří
zajišťují nezbytný chod našich běžných životů. Všem těmto lidem se sluší poděkovat
a vyjádřit jim podporu. Zasadím se o to,
aby zastupitelstvo podporovalo tyto pracovníky nejen teď, ale i poté, co aktuální
pandemickou situaci společně zvládneme.

Olomoucký kraj nepřebíráme v jednoduché situaci. Pandemie se projevuje
na našem zdraví, ale následně stejně bolestně na naší ekonomické kondici. Ta je
už sama o sobě velmi neradostná a stávající situace ji ještě zhorší. Máme před
sebou spoustu práce. Přesto, nebo právě
proto věřím, že se nám podařilo sestavit
tým, který bude pracovat s maximálním
nasazením a s cílem celou situaci zvládnout co nejlépe. Pro všechny obyvatele
našeho Olomouckého kraje.
Ještě jednou vám všem děkuji za vaši
důvěru.
Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje
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Olomoucký kraj KRAJÁNEK

Seznamte se s novým vedením
Olomouckého kraje
Olomoucký kraj má nové vedení. Na následující dvoustraně měsíčníku Krajánek vám představíme jeho složení: hejtman, náměstci,
uvolnění radní a uvolněná členka zastupitelstva. Prostřednictvím
medailonků se dozvíte jejich kompetence, zkušenosti, ale také
jaké jsou jejich záliby. Zastupitelstvo Olomouckého kraje celkem
čítá pětapadesát členů. Hejtmanství během následujících čtyř let
povede koalice složená z uskupení Piráti a Starostové, Spojenci
a ODS. Post hejtmana zastává Josef Suchánek.

Rozdělení křesel
v Zastupitelstvu
Olomouckého kraje

Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje

Rok narození: 1963
Politická příslušnost: Starostové a nezávislí (STAN),

v krajských volbách 2020 kandidoval v koalici
s Českou pirátskou stranou
Kompetenční oblast: finance a majetek, krizové řízení

Kontakt: hejtman@olkraj.cz

Josef Suchánek pochází z Ostravy, kde absolvoval gymnázium i vysokou školu. Konkrétně obor tepelná technika na Hutnické fakultě Vysoké školy Báňské. V Olomouci bydlí něco přes dvacet let, přestěhoval se sem
v rámci výkonu funkce ředitele Makra ve Velké Bystřici.
Většinu svého profesního života se pohybuje v manažerských pozicích, nyní po pěti letech opustil místo ředitele Správy kolejí a menz Univerzity Palackého. Od roku
2018 je členem hnutí Starostové a nezávislí. Ve volném
čase rád sportuje, v létě jezdí na kole, v zimě lyžuje, celoročně hraje badminton. Jeho velkým koníčkem je příroda a včelaření. Má rád hudbu, amatérsky hraje na kytaru. Má tři děti a v Šumperku také jednoroční vnučku.
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koalice Pirátů a Starostů
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koalice Spojenci (KDU-ČSL, TOP09, Zelení a ProOlomouc)
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Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana

Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana


Rok narození: 1976
Politická příslušnost: KDU-ČSL, v krajských volbách

2020 kandidoval za koalici Spojenci – koalice pro
Olomoucký kraj
Kompetenční oblast: sociální věci a záležitosti seniorů

Kontakt: i.slavotinek@olkraj.cz

Ivo Slavotínek pochází z Prostějova, po absolvování tamního Gymnázia Jiřího Wolkera studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Již od dob studií se
zaměřuje na problematiku sociální péče o seniory a zdravotně postižené. V září 1998 se stal ředitelem nově zřízeného Domu pokojného stáří sv.
Anny ve Velké Bystřici na Olomoucku a o něco později se do Velké Bystřice i přestěhoval.
Ředitelem tohoto sociálního zařízení byl do listopadu 2006, kdy se stal místostarostou
města Velká Bystřice, kterým je až do současnosti. Je ženatý, má dceru. Po zvolení náměstkem hejtmana pro sociální oblast a záležitosti seniorů vidí aktuální prioritu ve zvládnutí,
zmírnění a eliminaci koronavirové nákazy v zařízeních sociálních služeb. Z dlouhodobého hlediska chce usilovat především o další významný posun v transformaci a humanizaci sociálních služeb, v rozvoji sítě sociálních služeb především těch terénních, jako např.
terénní hospicové péče. Bude usilovat také o rozvoj dobrovolnictví, jako vůbec nejlevnější
a dost možná první sociální služby, kterou ve svém životě využijeme.


Rok narození: 1965
Politická příslušnost: Občanská demokratická strana

Kompetenční oblast: zdravotnictví

Kontakt: d.horak@olkraj.cz

Dalibor Horák je absolventem oborů archivnictví a historie na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde získal i pedagogické vzdělání. Od roku 1970 žije v Uničově, je ženatý
a má dospělého syna. Mezi jeho zájmy patří historie, hudební aktivity, práce na zahradě a cykloturistika, v zimě
lyžování. Má dlouhodobé zkušenosti z veřejné správy,
od roku 1994 je členem Zastupitelstva města Uničova, osm let působil jako místostarosta a šest let byl starostou města. Členem Zastupitelstva Olomouckého kraje je čtvrté
volební období. V letech 2004-2008 byl také neuvolněným členem Rady Olomouckého
kraje a poslední čtyři roky zastával funkci náměstka hejtmana pro zdravotnictví. V této
funkci byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva 30. října potvrzen. Úkolem pro novou
radu a zastupitelstvo kraje je podle něj zajistit pokračování obměny vozového parku
zdravotnických záchranářů a výstavby jejich výjezdových základen napříč krajem. Jako
strategické cíle v oblasti zdravotnictví pro nové volební období označil náměstek Horák
generální rekonstrukci pavilonu A léčebného ústavu v Pasece a výstavbu moderního
infekčního pavilonu v prostějovské nemocnici.

Michal Zácha, náměstek hejtmana

Ing. Jan Šafařík, MBA, náměstek hejtmana


Rok narození: 1978
Politická příslušnost: Občanská demokratická strana

Kompetenční oblast: doprava, sport a volný čas

Kontakt: m.zacha@olkraj.cz

Michal Zácha je rodákem z Přerova. Většinu svého profesního života strávil jako živnostník specializující se
na správu nemovitostí, pomoc při investiční výstavbě
a poradenství. Už třetí volební období pracuje pro občany Přerova v zastupitelstvu města, opakovaně byl také
zvolen náměstkem primátora. V minulé volebním období působil jako předseda majetkoprávní komise Zastupitelstva Olomouckého kraje.
Už osmnáctým rokem je členem Občanské demokratické strany, v současné době
vede její regionální sdružení. Ve volbách v říjnu 2020 se stal členem krajského zastupitelstva a následně dostal důvěru pracovat jako náměstek hejtmana. Michal Zácha
má tři syny, jeho největším koníčkem je sport, práce na chalupě a jízda na motorce.


Rok narození: 1981
Politická příslušnost: Spojenci – Koalice pro Olomoucký kraj


Kompetenční oblast: regionální rozvoj, územní
plánování a rozvoj venkova
Kontakt: j.safarik@olkraj.cz

Jan Šafařík vystudoval ekonomiku a management v Praze,
působil tři roky na ministerstvu obrany a následně se věnoval více než jedenáct let obchodu, marketingu, projektovému řízení či strategiím rozvoje v oblasti strojírenského
a obranného průmyslu. Je ženatý, má tři děti, děvče a dva
chlapce. Má rád sport, horské vycházky, knihy nebo setkávání s inspirativními lidmi.
Za svoje priority považuje například podporu místních akčních skupin, podporu regionálních produktů, spolupráci s místními firmami a sdruženími, zlepšení podmínek pro
získávání dotací v regionu, spolupráci s firmami a místními samosprávami při získávání
nových investorů, zapojení firem v rámci inovačního centrem nebo výstavbu cyklostezek.

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

zpravodajství
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Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady

Ing. et Ing. Martin Šmída, uvolněný člen rady


Rok narození: 1982

Politická příslušnost: Česká pirátská strana, v krajských
volbách 2020 kandidovala v koalici se Starosty
a nezávislými

Kompetenční oblast: investice, evropské projekty,
transparence, IT, Smart region

Kontakt: z.dvorakova@olkraj.cz; 774 204 491
Zdeňka Dvořáková Kocourková pochází z obce Libina na Šumpersku
a od svých 18 let žije přímo v Šumperku. Vystudovala obor Veřejná
správa a regionální rozvoj na České zemědělské univerzitě v Praze
a obor Ekonomie a management na Mendelově univerzitě v Brně. Je vdaná a označuje se za lokálního patriota. V letech 2014 až 2019 byla členkou zastupitelstva města Šumperka. Profesně se
v posledních letech zabývala především problematikou snižování energetické náročnosti budov.
Před vstupem do komunální politiky se mimo jiné aktivně věnovala iniciativě Rekonstrukce státu,
kde byla ambasadorkou pro Olomoucký kraj.


Rok narození: 1985

Politická příslušnost: Česká pirátská strana, v krajských
volbách 2020 kandidoval v koalici se Starosty a nezávislými

Kompetenční oblast: životní prostředí, odpady, zemědělství

Kontakt: m.smida@olkraj.cz; 721 661 311
Martin Šmída žije celý život v obci Majetín, kde byl od roku 2014 až
doposud obecním zastupitelem. Na VUT v Brně vystudoval obory
Manažerská informatika, Ekonomika a řízení podniku na Fakultě
podnikatelské a Realitní inženýrství na Ústavu soudního inženýrství.
Po absolvování univerzity v roce 2011 nastoupil na místo vedoucího
kompostárny, kde pracoval do svého zvolení zastupitelem a radním Olomouckého kraje. V roce
2012 poprvé kandidoval za Českou Pirátskou stranu v krajských volbách a následně se stal jejím
členem, o rok později se ujal vedení krajského sdružení. V roce 2016 byl zvolen 2. místopředsedou České Pirátské strany, úspěšně kandidoval do republikového výboru strany a opustil tak místo
v předsednictvu. Jeho láskou je rodina, hudba a divadlo. Je ženatý a má dvě děti.

RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady

Ing. Milada Sokolová, uvolněná členka zastupitelstva


Rok narození: 1976

Politická příslušnost: TOP 09, v krajských volbách 2020
kandidoval za koalici Spojenci – koalice pro Olomoucký kraj

Kompetenční oblast: školství

Kontakt: a.jakubec@olkraj.cz
Aleš Jakubec na Univerzitě Palackého vystudoval učitelství tělesné výchovy a biologii. Na Fakultě tělesné kultury přednáší fyziologii, testuje
zdatnost sportovců a zabývá se výzkumem v oblasti pohybové aktivity.
Působil ve fakultním i univerzitním akademickém senátu. Byl zastupitelem v rodné vesnici Výšovice na Prostějovsku, v Olomouci pracoval
jako radní i náměstek primátora pro rozvoj města a životní prostředí. Prosadil například zpracování plánu udržitelné městské mobility a zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. Ve své
gesci školství se chce zaměřit na co nejlepší servis pro všech 107 vzdělávacích organizací, které kraj
zřizuje. Žije v Olomouci, s manželkou vychovávají dvě dcery. Volný čas rád tráví aktivně na chalupě, na kole či na horách. V oblibě má i čtení a návštěvu divadla či filharmonie.


Rok narození: 1974

Politická příslušnost: Občanská demokratická strana

Kompetenční oblast: vnější vztahy a cestovní ruch

Kontakt: m.sokolova@ olkraj.cz
Milada Sokolová vystudovala na pražské Vysoké škole finanční
a správní obory podnikové finance a veřejná správa. Řadu let podnikala a je dlouholetou členkou ODS. Milada Sokolová před svým zvolením
do krajského zastupitelstva již dva roky pracovala jako náměstkyně
primátora statutárního města Prostějov. Na starost dostala kulturu
a životní prostředí. Veřejnost ji zná také jako předsedkyni Okrašlovacího spolku města Prostějova. Tento historický, již v roce 1873 založený, spolek byl pod jejím vedením obnoven v roce 2007. S kolegy v Prostějově vysázela řadu stromů a zelených ploch, rozjela
nové kulturní akce, založila tradici kulinářských akcí Restaurant day či dětských Dýňových stezek.
Maminka tří dětí zpívá ve volném čase v ženském pěveckém sboru Proměny a v roce 2017 ji veřejnost zvolila Ženou regionu Olomouckého kraje.

Ing. Radim Sršeň, Ph.D., neuvolněný člen rady

Rok narození: 1980

Politická příslušnost: Starostové a nezávislí (STAN),
v krajských volbách 2020 kandidoval v koalici s Českou
pirátskou stranou

Kontakt: radim.srsen@gmail.com
Radim Sršeň je od roku 2010 starostou Obce Dolní Studénky, od roku
2016 zastupitelem Olomouckého kraje. Vystudoval Mezinárodní a evropská studia - diplomacii na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké
školy ekonomické v Praze, od roku 2011 zde působí coby odborný asistent se specializací na Evropskou unii a OSN. Od roku 2013 je místopředsedou Sdružení místních samospráv ČR, od roku 2017 je zástupcem ČR ve Výboru regionů
EU. Aktivně zastupuje zájmy evropského venkova v odborných pracovních skupinách Evropské
unie, zároveň působí coby expert v rámci projektů EU na rozvoj venkova v Gruzii a Bosně a Hercegovině. Od roku 2013 je místopředsedou politického hnutí STAN. Radim Sršeň je ženatý, má syna.
K jeho koníčkům patří rodina, cestování, hudba (je vášnivým pozounistou) a sport.

Bc. Jan Žůrek, neuvolněný člen rady

Rok narození: 1984

Politická příslušnost: Spojenci – Koalice pro Olomoucký kraj

Kompetenční oblast: kultura a památková péče

Kontakt: j.zurek@olkraj.cz
Jan Žůrek pochází z Horky nad Moravou. Vystudoval filozofii a divadelní vědu na Univerzitě Palackého v Olomouci a již během studií se
podílel na rozvoji neziskové organizace DW7. Pracoval jako dramaturg
a produkční na festivalech Letní filmová škola v Uherském Hradišti,
Divadelní svět Brno a Divadelní Flora, která se za jeho výrazného přispění stala respektovaným mezinárodním festivalem. V posledních
letech se věnoval zejména rozvoji Divadla na cucky, za což získal i cenu města Olomouce. Jako
odborník na divadlo, tanec a export umění do zahraničí spolupracuje s Institutem umění – Divadelním ústavem či Ministerstvem kultury ČR. V oblasti kulturní politiky působil v posledních
letech jako místopředseda Asociace nezávislých divadel ČR a člen kulturní komise Statutárního
města Olomouce. Je ženatý, má dceru a dva syny.

MUDr. Ivo Mareš, neuvolněný člen rady

Rok narození: 1964

Politická příslušnost: Občanská demokratická strana

Kontakt: ivo.mares@zzsol.cz
Ivo Mareš celý svůj život prožil v Olomouci. Po absolvování místní lékařské fakulty začínal svou praxi ve šternberské nemocnici.
Od roku 1995 zasvětil svůj profesní život olomoucké záchrance,
v níž se vypracoval z lékaře-záchranáře až na ředitele. V roce 2004
stál u vzniku Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje,
která vznikla sloučením pěti okresních záchranek. V čele této instituce strávil dlouhých jedenáct let. Nechybí mu ani zkušenosti
s veřejnou správou, protože již čtvrté funkční období zasedá v olomouckém městském zastupitelstvu. Členem Zastupitelstva a Rady Olomouckého kraje je druhé volební období. Ivo
Mareš je také aktivním sportovcem. V minulosti byl reprezentantem v národním týmu vodního póla. Tomuto sportu zůstal věrný dodnes jako mezinárodní rozhodčí. Je ženatý a má tři
dospělé dcery.

ANKETA

Na které oblasti by se mělo nové
vedení kraje prioritně zaměřit?

Martin Halaš, Doloplazy (okr. PV)
V obecné rovině na řádnou správu a rozvoj
kraje ku prospěchu jeho
obyvatel. Z jednotlivých
oblastí je to zejména
podpora nové bytové
výstavby, zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní péče, digitalizace komunikace s úřady a kvalitní údržba
stávající zeleně včetně nové výsadby.
Tereza Pečinková, Dolany
V současné době považuji za prioritní, aby
se nová vláda Olomouckého kraje zaměřila především na oblast zdravotnictví a podpořila
nemocnice a další zdravotnická zařízení v kraji
bez ohledu na jejich
velikost a zřizovatele. Vzhledem k ekonomickým dopadům koronavirové krize je
důležité podpořit místní podnikatele a zavést programy na podporu zpracování
a využití regionálních surovin.

Adam Kačírek, Olomouc
Rád bych úvod své odpovědi zaměřil spíše
na to, co nedělat - nerad
bych viděl zadlužování
kraje a přílišně rizikové investice. Když už
budou vznikat dotační
programy, měly by za mě být dosažitelné pro co nejširší skupinu obyvatel, aby
se vybrané prostředky vrátily mezi lidi.
V době koronaviru také nelze opomenout zdravotnictví, kde by se kraj měl
snažit udržet (či navýšit) počty lékařů.
Ondřej Klajbl, Olomouc
Za největší problém vnímám stav dopravní infrastruktury. Byl bych rád,
kdyby kraj věnoval čas
a peníze opravám silnicí
nižší třídy. Neméně důležité oblasti jsou podpora
růstu systému cyklostezek a samozřejmě
rekonstrukce hokejové arény v Olomouci
(alespoň by na ni mohl přispět).
(red)

Kraj podpořil další studenty

R

adní Olomouckého
kraje schválili peníze na stipendia studentům. „Celková částka
na období září až prosinec
činí 2,8 miliónu korun. Peníze budou zaslány školám,
které je následně vyplatí dotyčným žákům,“ uvedl Aleš
Jakubec, radní Olomouckého kraje pro oblast školství.
Na celý letošní rok hejtmanství připravilo stipendia za více než osm miliónů
korun. Peníze míří na podporu těch oborů, po kterých
je ze strany zaměstnavatelů

Kraj podporuje učební i maturitní obory.

největší poptávka – jde třeba o tesaře, malíře, elektrikáře nebo obsluhu CNC
strojů. „Olomoucký kraj
podporuje 49 oborů – 32

Foto: Olomoucký kraj

učebních a 17 maturitních,“
doplnil Miroslav Gajdůšek,
vedoucí odboru školství
a mládeže Krajského úřadu
Olomouckého kraje. (red)

Olomoucký kraj KRAJÁNEK
4 regiony
Průmyslová škola
V Přerově bude místo závozníka robotická ruka
P Ř E R O V S KO
v Jeseníku otevírá
kurz pro piloty dronů
listopad 2020

U

JE S E N IC KO

Na žáky a studenty čekají teoretické kurzy ale i lety na simulátorech. Foto: Ol. kraj

S

třední průmyslová
škola Jeseník, jejímž
zřizovatelem je Olomoucký kraj, připravila
pro své studenty specializovaný projekt DRONE
EXPERT. Absolventi získají kvalifikaci pro práci
s bezpilotními zařízeními,
jako jsou drony. Připraveno je bezmála tři tisíce hodin teoretické a praktické
výuky.
„Projekt navazuje na naši
snahu o inovace a přizpůsobení se aktuálním potřebám trhu práce. Snažíme
se dělat vše pro to, aby byli
studenti spokojení a měli
co nejvíce možností uplatnění,“ upřesnil ředitel školy
Jiří Viterna. Drone Expert
je česko-polský projekt
realizovaný ve spolupráci
s Hlavním báňským institutem v Katovicích a Vyso-

kou školou báňskou v Ostravě.
Lety na simulátorech
Každý z účastníků projektu absolvuje vícestupňový
výcvikový cyklus na české a polské straně hranice
a díky tomu bude moci
složit českou a polskou
státní zkoušku. „Vykonáním státní zkoušky získají
účastníci licenci, potřebné informace k založení
vlastního podniku a také
příležitost absolvovat stáže
u českých nebo polských
institucí, které používají
bezpilotní zařízení,“ doplnil ředitel. V průběhu tří
let čekají na žáky a studenty teoretické kurzy organizované na domovských
školách a univerzitách,
dále lety na simulátorech
i procvičování praktických
dovedností v terénu. (red)

Městský hřbitov
v Prostějově čeká
rozšíření PRO ST ĚJ OVSKO

S

tudii pro rozšíření
hřbitova
schválila
na svém posledním
jednání Rada města Prostějova. Vzhledem ke stále
trvající poptávce po urnových hrobech nechalo
město zpracovat návrh
rozšíření možnosti pohřbívání, jako kombinaci
urnových hrobů a kolumbárií, půjde tedy o rozšíření hřbitova. „Návrh řeší
umístění urnových hrobů
v parkové aleji, orámované oplocením s integrovanými kolumbárii. Nově
je počítáno se vznikem
38 sekcí kolumbárií po
9 schránkách, tedy celkem
342 schránek a 9 sekcí urnových hrobů po 17 hrobech, celkem 153 urnových hrobů,“ uvedl primátor František Jura s tím, že
studie rovněž řeší materiálové provedení komunikačních ploch, návrh zeleně, umístění mobiliáře,
osvětlení a podobně. Kromě hlavního vstupu, který je umístěn ve stávající
ohradní zdi, je uvažováno

i s pracovním vstupem ze
zázemí obřadní síně.
Studie byla zpracovatelem CAD PROJEKT PLUS
s.r.o., předložena na vědomí Národnímu památkovému úřadu. Dle jejich
předběžného sdělení nejsou k záměru zásadní výhrady. „Studie navrhuje
využít možnost ukládání
uren i v podzemí. Z hlediska památkového je akceptovatelný i navržený hlavní
vstup umístěný do stávající
hřbitovní zdi,“ doplnil náměstek primátora Jiří Rozehnal.
Na pozemku, kde se uvažuje o rozšíření hřbitova,
se nachází kabelové trasy.
Tam bude třeba řešit přeložky sítí. „Dané místo je
v tuto chvíli jedno z mála,
kde se může náš hlavní
hřbitov rozšiřovat. Do budoucna bychom chtěli
vykoupit pozemky, které
sousedí se hřbitovem, abychom mohli dále budovat
nová hrobová místa,“ uzavřel 1. náměstek primátora
Jiří Pospíšil.
(red)

nikátní
svozová
technika, velkokapacitní ergonomické kontejnery, chytrá technologie na evidenci výsypů
a plánování svozových tras,
to všechno se má stát součástí nového systému svozu
odpadů v Přerově. Společný
projekt města a technických
služeb počítá s pořízením
speciálních nádob na plasty,
kov, papír, sklo, bioodpad
i komunální odpad a také
dvou vozidel. Radní už záměr podpořili, teď se ještě
čeká na verdikt zastupitelů,
kteří se sejdou v pondělí
7. prosince. „Nádoby, které
máme v plánu koupit, jsou
pro uživatele snadno přístupné a zároveň dovolí zabudování technologií jako
jsou čipy pro monitoring
zaplněnosti, software umožňující plánovat řidičům
svozových vozů optimální
trasy či evidenci odpadních
nádob,“ uvedl primátor Přerova Petr Měřínský.
Do projektu chce město
vstoupit pořízením kontej-

Přerované mohou odevzdávat odpady ve sběrných hnízdech do nádob o objemu 1 100 litrů, nebo
ve dvou sběrných dvorech.
Foto: www.prerov.eu

nerů na tříděný odpad, které
přijdou na 10 miliónů korun, technické služby by podle dohody koupily nádoby
na komunální odpad a auta
za 20 miliónů. Pomoct by
měla dotace ze Státního fondu životního prostředí, městu by se tak vrátilo 85 procent z nákladů a technickým
službám 25 procent.
Projekt by odstartoval
nákupem specializovaných
aut. „Jedná se o vozidla,

která jsou vybavena bočním výsypem nádob, není
tak potřeba další obsluhy,
která by s nádobami manipulovala. Ve voze je pouze
řidič, který z kabiny obsluhuje robotizovanou ruku,“
vysvětlil náměstek Technických služeb města Přerova
Tomáš Lolek. Až budou
auta vysoutěžena, začne se
s pořizováním dvou typů
kontejnerů. V první fázi by
se na konci roku 2021 do-

stalo do přerovských ulic
322 nádob, jimiž by bylo
osazeno zhruba 70 procent
stávajících stanovišť na separovaný odpad.
Podle zástupců přerovských technických služeb
jde o unikátní systém. Pokud se zastupitelé pro něj
najdou podporu, bude město na konci roku 2021 nebo
na začátku toho dalšího
prvním v Česku, které novinku zavedlo.
(red)

Nové trvalkové záhony na Rudolfově
aleji potěší drobné živočichy a hmyz
O LO M O UC KO

K

ompletní
rekonstrukcí prochází záhony na Rudolfově
aleji ve Smetanových sadech
v Olomouci. Návštěvníci se
mohou těšit na novou podobu šesti květinových záhonů od restaurace po ulici
Polská. Pastva nejen pro oči,
ale i pro hmyz a drobné živočichy bude sčítat více než
6 tisíc kusů trvalek, travin
a přes 21 tisíc kusů jarních
a letních cibulovin.
Během září tak došlo k terénním úpravám záhonů,
v průběhu listopadu se vysazují cibuloviny a do poloviny prosince se budou
záhony mulčovat. „Rostliny potřebují čas k růstu,

Trvalkové záhony ve Smetanových sadech budou hrát všemi barvami po celý rok.
Foto: Výstaviště Flora Olomouc a.s.

a tak prosíme o trpělivost
a ohleduplnost v době, kdy
na zamulčované půdě nic
neporoste. Tento typ záhonů bude velice pestrý a bohatý na různé druhy květin,
takže budou poskytovat potřebnou potravu pro hmyz

a motýly po téměř celé vegetační období,“ sdělil Zdeněk
Šup, provozní náměstek pro
zahradnickou činnost.
Záhony budou hrát
všemi barvami
Jak tedy budou nové záhony vypadat? Z rostlin

se můžeme těšit na třapatku, terčovku, šalvěj luční,
šantu kočičí, pivoňky, kosatce, krásnoočka a také
oblíbené trávy. „Celkově
záhony budou nenáročné na zálivku, proto jsou
ideální pro suché plochy
ve vyhřátých městech.
Trvalkové záhony budou hrát všemi barvami
po celý rok. Jarní období
okouzlí fialovou barvou,
květen a červen zase zpestří vlčí máky svou výraznou červenou barvou
a na podzim se můžeme
díky astrám těšit na modré květy,“ doplnila Pavlína
Hamouzová z Výstaviště
Flora Olomouc.
(red)

Další kus městských hradeb v Šumperku je krásnější

O

pravou prošla část
městských hradeb
v Šumperku. Aktuálně je opravený úsek při
ulici Okružní, jde o první
etapu obnovy z plánovaných deseti, které chce radnice zrealizovat postupně
v dalších letech.
„Začali jsme úsekem
hradeb, jenž byl v nejhorším stavu. Pokud budeme
mít potřebné finance, rádi
bychom v příštích letech
v opravách pokračovali,“
uvedla vedoucí oddělení
komunálních služeb šumperské radnice Eva Nádeníčková. První etapa
rekonstrukce přišla městsku pokladnu na 778 tisíc

korun. Řemeslníci opravili
lícové plochy zdi a kaverny, horní hrany opěrné zdi
a stabilizovali podzemní
prostory. „Větší trhliny byly
vyplněny kameny a provázány do stávajícího zdiva
tak, aby úprava byla co nejméně znatelná,“ doplnila
Eva Nádeníčková.
Šumperské městské opevnění pochází z počátku 16.
století. Tehdy byly po ničivém požáru v roce 1513
vystavěny až pětimetrové
a půldruhého metru silné
hradby, doplněné dvěma
branami a pěti baštami.
Za třicetileté války bylo opevnění poškozeno a v 19. století byly některé části zcela

Š U M P E R S KO

V Šumperku opravili další kus městských hradeb.

odstraněny, postupně byl
zasypán příkop a zmizelo všech pět bašt. V roce
1860 pak město odkoupilo
obě brány, jež byly postupně během tří let zbourány.
Do dnešní doby se zacho-

Foto: www.sumperk.cz

valy tři úseky hradebních
pásů, jeden mezi ulicemi
Langrova a Na Hradbách
s parkovou úpravou, druhý při Okružní ulici pod
Kostelním náměstím a třetí
za Slovanskou ulicí. (red)

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

příběhy, relax

listopad 2020

(NE)ZAPOMENUTÉ PŘÍBĚHY
Olomouckého kraje
Životní osudy jsou různé. Zapisujeme do nich bolest,
radost, optimismus, víru v lásku i sám život. Když se
pak ve stáří ohlédneme za tím, co jsme prožili, mnohdy
se chceme o zkušenosti a náš životní příběh podělit.
Byla by škoda seniory nevyslechnout. Proto Olomoucký

kraj oslovil studenty Univerzity Palackého v Olomouci,
kteří se vydali za uživateli sociálních služeb, strávili
s nimi čas a jejich vyprávění pro vás sepsali. A tak vám
i v listopadovém vydání Krajánku přinášíme další díl
seriálu (Ne)zapomenutelné příběhy.

Najednou šel proti mně voják
a já vidím, že je to můj táta

J

menuji se Milada Kodymová a narodila jsem se
v Olomouci 8. listopadu 1931 Anně a Václavovi Smrčkovým. Neměla jsem žádné sourozence,
i když jsem si je přála. Moji rodiče se neměli špatně.
Otec jezdíval denně na kole do Žižkových kasáren,
byl rotmistr a jezdil s koňmi. Pak začala válka. Odstěhovali jsme se na Nové Sady. Tatínka nám povolali
do války do vládního vojska, kde byl asi rok a já zůstala s maminkou sama.
Za války byla máma zaměstnaná na Nových Sadech
v mlékárně u jedné známé, kde nalévala mléko. Každý mohl dostat jen šestnáctinku mléka. Když to šlo
a měla, tak někomu trošku přilila. Před domem nám
byl vybudován kryt, který zakrýval sklepní okno. Ten
kryt sahal až k oknu v přízemí a my jako děcka jsme
na něj lezli, skákali a dělali všelijaké hlouposti. Měli
jsme ten kryt blízko okna a tam mohl kdekdo špehovat. A kdyby k němu někdo dal ucho, tak by slyšel, že
posloucháme rádio. Dávali tam, jak válka postupuje,
kolik je mrtvých a zraněných. Já jsem tehdy měla těch
13 let, a tak jsem říkávala mámě, aby to rádio nepouštěla. Kdyby to totiž ti „hakoši“ (nacisti) zjistili, nebo
by nás někdo udal, přišli by nás zatknout. Tak já jsem
měla vždycky jako malá strach, aby mě a mámu nesebrali.
Jednou jsem tak hleděla z okna a najednou šel proti
mně voják. V rukou měl balíky, na zádech také a já vidím, že je to můj táta! Tak to víte, už jsem byla z krytu
dole a už jsem za ním letěla. On, jak mohl, tak mě
vzal do náruče a kousek mě nesl. Byl šťastný, že mě
vidí a já že vidím jeho. Přišel s americkou armádou.
Byl totiž s vládním vojskem poslán na italskou frontu, odkud utekl a dostal se do Anglie. V mlékárně se
mezitím o tom hned někdo dozvěděl, a řekl mámě, že
se vrátil její muž. Máma z toho byla také úplně vedle.
Poté jsme se vlakem vydali na slavnostní průvod
(defelírku) do Prahy, kterého se účastnil i pan prezident Eduard Beneš. Ten vlak byl úplně plný. Stáli
jsme jeden proti druhému, dýchali si do tváří, protože

všichni tu slávu chtěli vidět. Bylo nás moře. U známého v Praze jsme jen na chvíli poseděli, neměli jsme si
kde lehnout. Trošku jsme se umyli a zdřímli a za dvě
hodiny jsme se šli dívat na ten pochod. Viděli jsme
prezidenta E. Beneše a našeho tátu na tanku. Po akci
jsme jeli vlakem zase domů. Táta byl po válce zaměstnaný na hradě a jezdíval s četou pana prezidenta
do Náměšti nad Oslavou, kde měl pan prezident své
letní sídlo. Táta mi napsal, abych se přijela na pana
prezidenta podívat. Nelenila jsem a vydala se za ním
do Prahy, kde jsem měla možnost vidět jej v kočáře
s manželkou Hanou Benešovou projíždět ulicemi. Byl
to nezapomenutelný zážitek.
Vystudovala jsem rodinnou školu a později si dodělala pedikérský kurz a začala pracovat jako pedikérka.
Práce pedikérky mě velmi bavila. Vdala jsem se a mám
dva hodné syny. Hodně jsem cestovala a s manželem
jsme si vždycky vyšli vstříc. Svůj život jsem prožila
hezky, nic bych neměnila.

Zpracováno na základě rozhovoru paní Milady Kodymové, který vedli Anna Šamajová a Jaromír Tvrdoň, studenti
Katedry křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod
odborným vedením Zlatice Dorkové, v rámci projektu (Ne)zapomenuté příběhy Olomouckého kraje.
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OKÉNKO STAROSTKY
Městys Kralice na Hané

M

ěstys Kralice na
Hané se nachází
5 km východně od Prostějova na nízké terase, na severovýchodním okraji široké nivy říčky Valové, pod
jejím soutokem s Romží,
v úrodné hanácké rovině.
V rámci Olomouckého
kraje leží Kralice na Hané
až na jeho jižním cípu, Veronika Petrželová Bašná
u okraje kraje Jihomoravského. Kralice se dělí na 3 místní části - Kralice na Hané
- Kraličky - Háj. V celém městysi žije 1 706 obyvatel. Kralice se rozprostírají na ploše 1 266 ha.
První zmínky o Kralicích lze nalézt již v roce 1225.
Důležitým mezníkem historie Kralic je pak rok 1316,
kdy český král Jan Lucemburský propůjčil obci Kralice vlastní zákony a určil její obecní dávky pro zemská
knížata. Kralické panství vystřídalo v průběhu let řadu
majitelů. Od 15. století drželi Kralice v zástavě páni
z Boskovic, poté manželé Žofie z Kunštátu a Jan z Cimburka, následně na to Kralice spravovali pánové z Pernštejna. V 17. století přechází kralické panství do majetku
hraběcího rodu Salm-Neuburgů, na začátku 18. století
je prodáno pánu z Rotanu. Koncem téhož století přechází Kralice do majetku rodu Sam-Sailernů, kteří byli
posledním feudálním majitelem.
V Kralicích žijeme bohatým kulturním životem, působí zde řada spolků, a občanům se díky tomu nabízí řada
možností vyžití. Velmi pyšní jsme na Hanácký soubor
písní a tanců Klas, který úspěšně reprezentuje městys
v rámci celé České Republiky. Na taneční skupinu „Druhý dech”, což jsou občané Kralic, většinou v důchodovém
věku, kteří nacvičují choreografie na popovou hudbu velmi zábavnou formou. Mnoho občanů a velký počet dětí
pod sebou sdružuje také TJ Sokol, který se těší velké oblibě a jeho členové se pravidelně účastní sokolských sletů.
Dále zde působí jednotka dobrovolných hasičů, Občanské sdružení, spolek Senioři, spolek Mladí dobrodruzi,
který se angažuje v pořádání výletů pro rodiče a děti
z Kralic. Všechny spolky se také podílejí na kulturních
akcích, které v Kralicích každoročně pořádáme - ať jsou
to Čarodějnice, Den dětí, Hody, Vitoňské hody, Hanácké
Klebete, Průvod světýlek, Pod stan!, Dýňová stezka, Mikulášské odpoledne a mnoho dalších...
Městys zřizuje MŠ i 1. stupeň ZŠ - obě tyto instituce se taktéž zapojují i do bohatého kulturního života
v obci. I na poli sportovním městys nezaostává. FC Kralice na Hané pod sebou sdružuje A tým, B tým, mládež
i děti. „A tým” hraje krajskou soutěž, „B tým” okresní.
V obci také pořádáme různé sportovní turnaje (ve volejbale, v nohejbale, soutěž „O pohár starostky”, což je
sportovní klání určené pro rodiče s dětmi a další). V našem městysi si velmi vážíme životního prostředí. V obci
dvakrát do roka pořádáme úklidové akce - „Ukliďme
Kralice”, do kterých se zapojuje řada dětí i dospělých.
Snažíme se v poslední době zmodernizovat odpadové
hospodářství, nepoužívat glyfosfáty, propojit Kralice
cyklostezkami s okolními obcemi, podporovat výsadby
zeleně. A proto bych vás na závěr chtěla pozvat především na procházku do okolí Kralic.
Veronika Petrželová Bašná, starostka

JÔRA A BOŽKA

Jôra a Božka ôvádijó: Jôra hlidá vnóčke
Na základě rozhodnôti našé vládê a kvulêvá té ludře,
co nás decimôje jôž od jara, a s nama ê celé svět, firma,
v keré Jôra dělá, mosêla zavřit krám. Pré ten sortiment,
keré se tam prodává, néni tak duležêté pro lêdi. Žrat se
to nedá, tož pré: "Bêťte chvilô doma!" Nebôdô vám řikat, co že se tam vlastně prodává, Jôra si to nepřál, ale
mêslim, že tê produktê - to zboži - je pro lêdi moc a moc
duležêty. Abê za ten čas stavô nóze nezvlčêlê a nezblblê
óplně. Nô ale stalo se a Jôra mosêl zvostat doma. Hneď
prvni večir sedl ke kompjutrô a začal si psat, co všecko
bê měl stihnót za tô dobô, co bôde doma hnit. Čôčim mô
přes rameno a dež Jôra napsal sedmaštêrêcátó položkô,
opatrně sem se ho zeptala, jak dlóho mêsli, že bôde mět
ten krám zavřené. Vêpadalo to, že jôž neplánôjó otevřit
nikdá - aspoň podlivá teho Jôrovyho seznamô. Přestal
klapat do klávesnice, podival se na mě a řiká: "Mám

podezřeni, že máš pro mě nejaky iny plánê. A nebo se
pletô?" Nô - nepletl se. "Dcera volala, ešlê bêsmê ji nepohlidalê děcka, potřebovala bê zajit k dochtorum. Tož
sem ji slébila, že bês je pohlidal, dêž včêl nemáš do čeho
pichnót. Nevadi tě to, že né?" Trochô sem se bála, že
se Jôra steče, ale spletla sem se. Vubec nebrblal, hneď
měl plán, co že s něma bôde celé deň dělat a měla sem
takové neôvěřêtelné pocit, že se na vnóčke přimo těši.
"A kdê že je mám pohlidat?" povidá. "No zétra". Tož ja.
Na drôhé deň jel pro ně, a ani já ani dcera smê ani nedutalê, jak smê bêlê ve střehô, ešlê si s něma Jôra poradi.
Já sem bêla v prácê, takže sama sem pomuct nemohla. Eště tak radó po telefónô. Bêlo po mně celé deň prd,
furt sem čekala, kdê mně zazvoni mobil. Přece jenom
ti vnóčci só tři a všeci só takovi divoci... Ale telefón bêl
potichô. Dom sem jela jak divá, v neblahé předtôše, že

barák buď vêhořel nebo je zbořené a nebo Jôra leži mrtvé pod stolem, protože ho klepla Pepka. Ale nic z teho se
nestalo. Doma pořádek, děcka najedly, poměrně čêsty,
v klidô sedělê ô televize a Jôra s něma. Na šporheltě zbêtek ôvařenyho oběda, keré "Je pro tebe, babičko!" Tož to
sem nečekala. Všeckê sem pěkně pochválêla, jak só vzorni a hneď sem to zavolala mladé. Ta bêla hrozně ráda,
že celá experimentálni akce dopadla bezvadně a hneď
smê domlovilê Jôrovi dalši hlidáni pozétřkô a na třê dni
přišti tédeň, dêž mô to tak pěkně šlo. Honem sem mô
to takê šla oznámit. A Jôra? Podival se na mě kalném
pohledem. Pak stal z gauče a pomalém krokem beze slov
odkráčel ke kompjutrô. Našil tam ten svuj seznam, zařval: "To máš z teho, te blbče, žes ôkázal, že to ômiš!"
A mohôtném třisknótim do klávesê ESC ten seznam celé
vêmazal.
Božka

6 spolky, příspěvkové organizace
Seniorky se zúčastnily Charita
setkání virtuálně
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zajišťuje nákupy
seniorům a lidem v karanténě

C

Seniorky se do Prahy nedostaly, zazpívaly online.
Foto: archiv Folklorního pěveckého souboru Seniorky Šumperk

N

e nadarmo se říká,
že když se chce,
všechno jde. Přesvědčily se o tom i zpěvačky folklorního pěveckého
souboru Seniorky Šumperk.
Letos se měly poprvé zúčastnit III. Národního setkání hudebních souborů
v Praze, které pořádala Unie
českých pěveckých sborů
v sobotu 3. září. Kvůli koronaviru však musely plány
trochu upravit.
„Připravily jsme pěkný
program, složený z našich
regionálních lidových písní
severní Hané, doplnily jej
o pár zajímavých informací
v hanáčtině, vyžehlily kroje
a těšily se na hezký zážitek.
Ale jak se datum blížilo, začínalo být jasné, že vzhledem
k celkové epidemiologické

situaci asi nebude všechno
tak, jak bylo naplánováno,“
popsala Helena Záchová
z Folklorního pěveckého
souboru Seniorky Šumperk.
Organizátoři akce ale nakonec přišli s nápadem, celé
setkání uskutečnit virtuálně.
„Vymysleli to dobře. Sbory
tak natočily svá vystoupení
na video, které se v uvedenou dobu vysílalo online
přes YouTube kanál Unie.
Chtěli bychom moc poděkovat paní Kamile Šeligové,
ředitelce knihovny v Šumperku, že nám umožnila
náš záznam v sále knihovny natočit,“ dodala Helena
Záchová a na závěr připojila motto, pod kterým se
akce konala: Vivimus, dum
cantamus! Žijeme, dokud
zpíváme!
(red)

Konzultace online
nabízí Povzbuzení

Centrum Snoezelen nabízí besedy s odborníky či workshopy.
Foto: archiv Snoezelen Olomouc

J

ak zapracovat na svých
rodičovských schopnostech nebo na vztazích
v rodině nabízí nezisková
organizace Povzbuzení, z. s.,
která realizuje projekt nazvaný Rodina v klidu - Snoezelen Olomouc 2020. Už
čtvrtým rokem se mohou
rodiče setkávat v centru Snoezelen s odborníky
při besedách, workshopech
a svépomocných skupinách.
„Letos se nám to setkávání
obecně moc nedaří, přestože právě nyní je snad nejvíc
potřeba, vzhledem k nárokům, které na rodiče malých a mladších dětí tento
rok klade. V současné chvíli
chceme nabídnout alespoň
individuální online konzultace s oblíbenou a zkušenou psycholožkou Zuzanou
Frydrychovskou,“ uvedla
Jana Málková, přesedkyně
spolku Povzbuzení a do-

plnila, že pokud to situace
dovolí, proběhne online také
beseda s touto psycholožkou
na téma Rivalita mezi sourozenci. Zájemci si mohou
místo zajistit přes rezervační
systém na webu www.snoezelenolomouc.cz. „Plánujeme také besedu s oblíbeným
terapeutem Luďkem Vágnerem na téma Psychosomatika. Jestli se uskuteční naživo
nebo online, vás budeme
informovat na našem webu
a Facebooku,“ dodala. Sledovat je možné i YouTube kanál Snoezelen Olomouc, kde
je umístěno několik tipů, jak
doma děti zaměstnat nebo
básnička, díky které se naučí
si důkladně umýt ruce. Aktivity projektu jsou podpořeny
z dotačního titulu Rodina
Ministerstva práce a sociálních věcí, z Olomouckého
kraje a Statutárního města
Olomouc.
(red)

harita
Olomouc
ve spolupráci se
Statutárním městem Olomouc (SMOL) obnovila službu nakupování
potravin,
drogistického
zboží a zajištění potřebných
léků seniorům a osobám
v karanténě, kteří nemají
v dosahu své blízké. Služba
je dostupná na území města Olomouce a v městských
částech, lze ji využít od pondělí do pátku. V případě
potřeby poskytne Charita
službu nákupu a rozvozu
potravin i v blízkém okolí
Olomouce.
Mnoho lidí se v izolaci ocitá z důvodů karanténních opatření. Charita
Olomouc ve spolupráci
se SMOL a olomouckými
skauty reaguje na vzniklou
situaci a nabízí potřebným
lidem nákupy a rozvoz potravin, hygienických potřeb,
včetně vyzvedávání léků
na eRecept. Do pomoci
s nákupy se zapojí jako dobrovolníci olomoučtí skauti. „Navazujeme na jarní
spolupráci s Charitou, kdy
naši dobrovolníci pomáha-

Do pomoci s nákupy se zapojí jako dobrovolníci také olomoučtí
skauti.
Foto: archiv Charita Olomouc

li olomouckým seniorům
s nákupy a venčením psů.
Za naše dospělé skautské
dobrovolníky mohu dodat,
že jsou připraveni pomáhat
lidem, kteří to potřebují,“
uvedl Petr Macek ze Skautské služby společnosti Olomoucko. Charita se v místě
svého působení snaží pokrýt všechny oblasti, kde
by její pomoc byla prospěšná, v jednání je nyní možnost rozšířit službu nákupů
i o rozvoz obědů.

Poskytovaná služba Charity Olomouc je zdarma,
zájemci platí pouze za úhradu nákupu. Každý senior,
jednotlivec či rodina může
nákup čerpat 2x za týden.
Rozvoz probíhá od pondělí
do pátku na území města
Olomouce, dle domluvy
i v blízkém okolí Olomouce. O nákup je možné požádat telefonicky na čísle:
731 631 967 nebo prostřednictvím e-mailu: nakupy@
olomouc.charita.cz. (red)

■ CHARITA LITOVEL - V případě
potřeby nákupu kontaktujte
pracovníky charity na tel.
čísle: 585 341 444 nebo
731 391 925
■ CHARITA UNIČOV - V případě
potřeby nákupu kontaktujte
pracovníky charity na tel. čísle:
739 500 407
■ CHARITA ŠTERNBERK –
V případě potřeby nákupu
kontaktujte pracovníky charity
na tel. čísle: 730 585 752
■ CHARITA ŠUMPERK –
V případě potřeby nákupu
kontaktujte vedoucí sociálních
služeb Jarmilu Davidovou
na tel. čísle: 734 362 541
nebo emailu: jarmila.
davidova@sumperk.charita.cz
■ CHARITA ZÁBŘEH – V případě
potřeby nákupu kontaktujte
pracovníky charity na tel. čísle:
732 730 527 nebo emailu:
nakupy.seniori@charitazabreh.cz
■ CHARITA KONICE - V případě
potřeby nákupu kontaktujte
vedoucí a sociální pracovnici
terénních sociálních služeb
Naděždu Páleníkovou na tel.
čísle: 739 524 364 nebo
emailu: info@konice.charita.cz
■ CHARITA PŘEROV - V případě
potřeby nákupu kontaktujte
pracovníky charity na tel. čísle:
581 204 717 a 731 914 944

Lesnické školství v Hranicích oslaví 125 let

H

ned dvě výročí si
v příštím roce připomene Střední
lesnická škola v Hranicích.
V říjnu 2021 uplyne 125 let
od založení školy a 100 let
od založení školního polesí
v Hranicích. Do významného roku vstoupí škola
po rozsáhlé rekonstrukci,
s novým logem a webem,
které si nadělila již nyní.
Dveře lesnickému vzdělání se v Hranicích poprvé
otevřely v říjnu roku 1896,
kdy se do města přestěhovala tehdejší lesnická škola z hradu Sovinec. Od té
doby škola vyučuje v Hranicích. „Nová pozice byla

zvolena strategicky. Máme
tady vynikající podmínky,
včetně školního arboreta
a polesí,“ řekl nový ředitel
školy Lukáš Kandler. Právě
současný ředitel, sám absolvent, se rozhodl v letošním
roce výrazně inovovat školu. Opravená je střecha nad
přístavbou, podlahy, vyměnilo se osm dataprojektorů,
instalovaly se okenní rolety, renovace se například
dočkal také domov mládeže. „Lesnictví je protkáno
řadou tradic, ale i my musíme držet krok s dobou,
abychom mohli nadále připravovat nové generace odborníků, kteří předají naše

lesy jejich dětem v lepším
stavu, než je dostali,“ řekl
ředitel změny ve škole.
Jednou z největších novinek je nové logo, které škola
mění po několika desítkách
let. „K původnímu logu
máme všichni vztah, ale pro
současné prostředí internetu a sociálních sítí je příliš
komplikované. Proto jsme

vzali to nejlepší z historického loga a přidali špetku
moderního tak, abychom
zachovali historický odkaz
původního erbu,“ dodal
Lukáš Kandler.
Nové jsou i webové stránky. Ty vznikaly na základě
analýz, do kterých se během první koronavirové
krize zapojovali i studenti
školy skrze videokonferenci ze svých domovů. Škola
věří, že nový web pomůže
zmírnit výpadek školních
burz a dnů otevřených dveří, které pomáhají školám
v náboru. Všechny podobné akce jsou totiž zrušené
kvůli koronaviru.
(red)

Spolek pomáhá učit lépe pomocí her

J

ak lépe a srozumitelněji vyučovat český jazyk
a matematiku, nabízí
školám v Olomouckém
kraji Spolek pro zlepšení matematické a čtenářské gramotnosti. Systém
činnostního
vyučování
je vhodný i při distanční
výuce.
Program, který získal
dotaci Olomouckého kraje
má název Názor-zájem-motivace III. „V předcházejících letech byla dotace
Olomouckého kraje určena
školám Šumperska, Zábřežska a Jesenicka a setkala se
u pedagogické veřejnosti

s pozitivním ohlasem. Navíc si při distanční výuce
ověřili, že systém činnostního vyučování je velmi vhodný, pro žáky návodný a pro
rodiče lehce pochopitelný.
Pomoci jim může i web
Spolku,“ řekla Olga Kadrmasová Kšicová ze Spolku
pro zlepšení matematické
a čtenářské gramotnosti.
Olomoucký kraj poskytl
také v letošním roce Spolku
dotaci pro školy Olomoucka na žákovské pomůcky
vhodné k činnostní výuce
matematiky. Dvacet škol
Olomoucka tak z dotace dostane, na základě nabídky,

pomůcky pro žáky, učební,
metodické i interaktivní
materiály pro činnostní výuku. „Ve spolupráci s učiteli pomáháme na školách
uplatňovat ve výuce tradici
českého činnostního učení.
Základy činnostních metod
a forem učení položil J. A.
Komenský, dnešní podoba
je předkládána modelovým
školním vzdělávacím programem Tvořivá škola. Základním principem českého
činnostního vyučování je
probuzení zájmu a nabývání nových poznatků žáky
názorně, vlastní činností
a prožíváním za pomoci

vhodných učebních materiálů a pomůcek,“ přidala ještě autorka systému
činnostního učení Zdena
Horáková Rosecká. Vysvětlila, že při činnostní
výuce na školách dostává
každý žák do rukou jednoduché pomůcky. Žáci pod
vedením učitele provádějí
individuálně,
popřípadě
ve dvojicích nebo malých
skupinkách činnosti a didaktické hry. Ty vedou
vždy k objasňování učiva a jeho pochopení. Více
informací je uvedeno na
www.novaskolabrno.eu/
spolek.
(red)
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Projekt podpořil technické vzdělávání Významné dny
upozorňují na osoby se
zrakovým postižením

C

elkem 29 středních
škol, 57 základních
škol a 3 střediska
volného času se zapojily
do projektu Olomouckého
kraje s názvem „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost
na trhu práce“. Aktivity,
na kterých spolupracovalo Centrum uznávání
a celoživotního učení Olomouckého kraje, trvaly od
1. 11. 2017 do 31. 10. 2020.
Hlavním cílem projektu je
podpora polytechnického
vzdělávání cestou metodické podpory pedagogů.
Čtrnáct středních škol působilo jako takzvaná Centra
kolegiální podpory a současně jako sídla krajských
metodických kabinetů. Školy navázaly spolupráci se základními školami z blízkého
regionu a se středními školami se stejným nebo příbuzným oborovým zaměřením tak byl v kraji vytvořen
základ systému kolegiální
podpory v polytechnickém
vzdělávání. Pro zvýšení zájmu žáků základních škol
o polytechnické obory se
uskutečnily projektové dny,
pracovní workshopy, sdílená výuka, soutěže a různé
volnočasové činnosti. Pro-

D
Žáci při odborných stážích navštívili například i nábytkářskou firmu.

střednictvím krajských metodických kabinetů dostávali pedagogové středních
škol odbornou podporu
s cílem zvýšit kvalitu odborného vzdělávání v Olomouckém kraji. Kabinety
organizovaly také odborné
semináře a workshopy pro
širokou pedagogickou veřejnost, připravovaly platformy
k výměně zkušeností mezi
pedagogy, natáčely a zveřejňovaly vzorové záznamy
z výuky a webináře, zveřejňovány byly novinky z jednotlivých oborů a seznamy
doporučené odborné literatury. Všechny tyto výstupy
jsou pedagogům k dispozici
na webových stránkách projektu www.ikap.cz

Dalším prioritním tématem, které projekt řešil,
byla problematika rovných
příležitostí ve vzdělávání,
speciálně podpora nadaných a talentovaných žáků
v odborném vzdělávání
a podpora aplikovaných
pohybových aktivit žáků se
speciálními vzdělávacími
potřebami. Součástí projektu IKAP bylo i vybavení
škol moderními vyučovacími prostředky pro zkvalitnění výuky žáků. Školy
byly vybaveny zařízením
za téměř 24 miliónů korun.
Jednalo se například o pořízení osobního elektromobilu, CNC obráběcí centra,
počítačové sestavy, zemědělskou techniku, vybavení

Foto: Olomoucký kraj

chemických a gastronomických učeben a laboratoří,
prostředky osobní ochrany
a ochrany škol, vybavení pro stavební a dřevařské obory. „Projekt byl dle
hodnocení zapojených škol
velmi úspěšný a přispěl jednoznačně ke zvýšení zájmu
o technické a odborné vzdělávání. K 1.11.2020 na něj
proto navazují další dva projekty, které řeší udržitelnost
stávajících aktivit k podpoře
polytechnického vzdělávání
a rovného přístupu ve vzdělávání, rozšiřují počet zapojených škol středních i základních a rozšiřují i rozsah
aktivit,“ doplnila Bronislava
Vláčilová z odboru školství
Olomouckého kraje. (red)

Žáci varují před nadměrnou produkcí plastů

O

ekologickou osvětu se už několik
let snaží Základní
škola E. Valenty v Prostějově. Do nového tématu
se pustili na začátku října a tentokrát se, v rámci
projektu Get up and Goals
vzdělávací organizace ARPOK, zaměřili na množství
plastového odpadu, které
jsme schopni za velmi krátkou dobu vyprodukovat.
Cílem je přimět každého
jedince, aby se do budoucna pokusil produkci plastu
snížit.
Každá třída dostane svůj
vlastní černý pytel, který
slouží pro sběr veškerého
plastového odpadu. Po pěti
dnech se pytle ze všech tříd
vysbírají a bude následovat

vyhodnocení. „Principem
je upozornit na množství
plastového odpadu, které
jsme schopni za velmi krátkou dobu vyprodukovat
a zamyslet se nad tím, co
bychom mohli do budoucna dělat jinak, co můžeme
udělat jako jednotlivci,“
uvedl David Navrátil, učitel na ZŠ E. Valenty a jeden z organizátorů akce.
Doplnil, že učitelé se pak
společně s žáky pokusí navrhnout řešení, jak omezit
spotřebu plastů. Diskutovat se bude o jednorázových PET lahvích a jejich
nahrazení jinými typy lahví, o plastových pytlících
a taškách a jejich možném
nahrazení látkovým. Akce
odstartovala v pondělí

Žáci budou sledovat, kolik plastu za týden vyprodukují. Foto: archiv ARPOK

12 října, ještě tentýž týden
se však všechny školy vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v ČR

uzavřely a akce tak byla
přerušena. Žáci budou se
sbíráním pokračovat hned
po návratu do škol. (red)

Nová kniha popisuje dějiny Svatého Kopečka

Z

ačátkem prosince
vychází ojedinělá
historická publikace mapující minulost Svatého Kopečku u Olomouce. Historik Jakub Huška
z Třeštiny čtenáře seznámí
nejen s dějinami jednoho
z nejvýznamnějších mariánských poutních míst
Moravy, ale také se sociálním, kulturním a politickým životem „ve stínu“
svatokopeckého chrámu.
„Na základě nejnovějších
poznatků odborné his-

torické literatury kniha
obsahuje ucelené shrnutí
o vzniku a vývoji poutního
areálu. Svatokopecká obec,
která vznikla oficiálně až
na konci 18. století, měla
a dodnes má svá významná
specifika, která jí odlišují
od typických hanáckých
vesnic,“ uvedl autor knihy
Jakub Huška.
Připomněl, že stálá přítomnost vzdělaných členů
premonstrátské komunity
měla pozitivní vliv na tamní kulturní život. Na Sva-

tém Kopečku působila řada
vzdělávacích a kulturních
spolků, konala se tam četná setkání regionálního
i celozemského významu.
Obec byla domovem řady
spisovatelů a výtvarníků.
„Od poloviny 19. století
přitahoval Svatý Kopeček
a zejména okolní příroda
první turisty z blízkého
okolí. V 50. letech 20. století na tuto místní „turistickou tradici“ navázalo zřízení zoologické zahrady,“
doplnil.

Sepsání a vydání publikace finančně podpořili
Olomoucký kraj, město
Olomouc, Katedra historie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého a drobní
dárci ze Svatého Kopečka.
Knihu lze koupit na Svatém Kopečku v restauraci
U Macků, v olomouckém
knihkupectví Tycho nebo
ji lze objednat na webových stránkách Spolku pro
dějiny řemesel a živností,
který je vydavatelem publikace.
(red)

en bílé hole
a Den nevidomých.
Dva
mezinárodně
významné dny, které si každoročně připomínáme 15. října a 13. listopadu. Česká veřejnost
je na ně upozorňována
tradičními akcemi, kdy
se 15. října koná celostátní sbírka Bílá pastelka
a 13. listopadu pak organizace pomáhající občanům
se zrakovým postižením
pořádají dny otevřených
dveří.
Obě akce jsou pak ale především příležitostí seznámit
širokou veřejnost s nejrůznějšími aspekty života lidí
s vážným zrakovým postižením. Současně se také
představuje systém sociálních služeb, jejichž posláním je podpořit na odborné
úrovni lidi, kteří následkem

úrazu nebo očního
onemocnění ztrácejí
zrak. Cílem činnosti sociálních služeb
je jejich maximální
samostatnost a opětné zařazení do běžného života
a v případě osob v produktivním věku i do pracovního procesu. Organizacemi,
které mohou osobám se zrakovým postižením pomoct,
jsou Tyfloservis, o.p.s., TyfloCentrum, o.p.s., širokou
nabídku služeb a činností
nabízí také Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Poskytovatele
služeb významně doplňuje
také prodejna speciálních
kompenzačních pomůcek
- Tyflopomůcky Olomouc.
Více informací je uvedeno
www.sons.cz/olomouc www.
tyflopomucky.cz/olomouc,
www.tyfloservis.cz
nebo
www.tyflocentrum-ol.cz (red)

Připněte si vlčí mák
na znamení úcty

V

zdejme úctu statečným
lidem,
kteří na válečných
frontách i v odboji bojovali za svobodu a demokracii.
Umožňuje to veřejná sbírka
u příležitosti Dne válečných
veteránů, kterou již šestým
rokem pořádá nezisková
organizace Post Bellum.
Sbírka, jejímž tradičním
symbolem je červený květ
vlčího máku, se koná od
1. do 30. listopadu a její výtěžek bude věnován na sociální pomoc hrdinům

20. století. Samotný Den
válečných veteránů připadá
celosvětově na 11. listopadu.
Vzhledem k omezením
v souvislosti s epidemiologickou situací lze sbírku
podpořit online na www.
denveteranu.cz.
(red)

Kraj má zájem o linku
na výrobu roušek

Z

áměr pořízení linky
na výrobu nanoroušek a jednorázových
roušek schválili na svém
ustavujícím zasedání noví
zastupitelé Olomouckého
kraje. Záměr počítá s přijetím zařízení z daru zprostředkovaného předsedou
Senátu Parlamentu České
republiky Milošem Vystrčilem během jeho návštěvy
Taiwanu.
„Všichni si ještě dobře
pamatujeme, v jaké situaci
jsme se ocitli na jaře během první vlny koronaviru. Roušky tehdy zoufale
chyběly a do jejich výroby
se zapojoval každý, kdo měl
jen trochu šikovné ruce.
Opakování tohoto scénáře
chceme pořízením linky
předejít,“ uvedl hejtman
Josef Suchánek.

Schválením záměru vyjádřili krajští zastupitelé prioritní zájem získat do regionu
jedno ze zařízení. Díky lince
by v případě potřeby byla
zajištěna výrobní kapacita
nanoroušek i jednorázových
roušek pro potřeby ochrany nejohroženějších skupin
obyvatel Olomouckého kraje. „V současné době jsou
jednotlivé organizace tímto
druhem ochranných prostředků zásobeny. V případě, že poptávka po rouškách
stoupne nebo budou akutně
chybět, nebudeme díky lince odkázáni na pomoc odjinud,“ vysvětlil náměstek
hejtmana pro sociální oblast
Ivo Slavotínek. Výrobní linka by do regionu měla dorazit v následujících měsících.
O jejím umístění rozhodnou
krajští radní.
(red)
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KŘÍŽOVKA O CENY

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA: ZDRAVÁ ROSTLINA. DÁREK ZÍSKÁVAJÍ VYLOSOVANÍ VÝHERCI:
MAGDA PETŘÍKOVÁ/MOHELNICE, IRENA FILIPOVÁ/LITOVEL, VĚRA COUFALÍKOVÁ/DUB NAD MORAVOU

Olomoucký kraj má nové zastupitelstvo. Jeho členové museli v průběhu ustavujícího zasedání (tajenka), podobně jako třeba obecní zastupitelé.
Řešení křížovky posílejte do 3. prosince na e-mailovou adresu krizovky@olkraj.cz.

Foto: Olomoucký kraj
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Na oslovení „pane hejtmane“
si teprve zvykám, říká Josef Suchánek
Fungující doprava, péče o životní prostředí a regionální rozvoj. To jsou tři hlavní priority, na které se chce zaměřit nove vedení Olomouckého
kraje. Hejtman Josef Suchánek v rozhovoru
mluví o tom, v jaké kondici se kraj nachází, jak
na chod regionu působí pandemie koronaviru
a také, jak se s onemocněním sám popral.

Po volbách a následných vyjednáváních jste
měl pozitivní test na koronavirus, jak se cítíte?
Ano, byl jsem COVID-19
pozitivní, naštěstí jsem
měl poměrně mírný průběh onemocnění bez většiny uváděných příznaků.
Je to nepříjemná věc, která komplikuje život nám
všem. Pandemií jsou zasaženy osoby, firmy, instituce, obce, kraje, stát. Spolu
se zdravotními potížemi
lidí přicházejí ekonomické
potíže, které patrně budou
trvat dlouho a budou nás
trápit i poté, co pandemii
společně překonáme.

Co byste teď lidem doporučil?
Pokud bych měl něco
vzkázat, pak by to byl
apel na zodpovědnost
a sebekázeň lidí. Pro sebe
i pro své okolí. Chaotické a zmatečné kroky naší
vlády po skončení první
vlny pandemie nemohou
nikoho
ospravedlňovat
k nezodpovědnému a nekolegiálnímu
chování
k ostatním. Jako kraj pracujeme na navýšení zdravotnických kapacit, ale
i tak nechceme riskovat
přetížení našeho zdravotnického systému.

Koaliční smlouva byla
podepsána, nová krajská
rada byla představena veřejnosti. Jak náročná byla
vyjednávání? Jak si myslíte, že se vám bude v tomto složení vládnout?

Povolební vyjednávání byla
náročná, ale myslím, že
jsme dosáhli takové úrovně
shody, kdy všichni mohou
být spokojení. Každopádně
máme velkou míru shody
našich programů, při psaní
koaličního programového
prohlášení jsme dosud nenarazili na nic, co by mezi
námi způsobovalo zásadní
rozpory. Mám dlouholeté
zkušenosti s řízením lidí
a vím velmi dobře, že základem jakéhokoliv úspěšného pracovního týmu je vzájemná komunikace. Na to
se určitě spolu s ostatními
zaměřím. Když to bude
fungovat lidsky, bude to
fungovat i politicky.

Také jste snížili počet
náměstků z původních
7 na 4, proč?
Nechtěli jsme devalvovat
význam funkce náměstka. V minulém volebním
období měl hejtman sedm
náměstků, a to byla opravdu rarita, která nikde jinde
neměla obdoby. Ze tří náměstků jsme tedy udělali
radní. Tím také ročně ušetříme asi 600 tisíc korun.

Jak je na tom Olomoucký kraj, budete šetřit
i jinde?
Ano, epidemie koronaviru se bohužel negativně
popisuje i na stavu naší
ekonomiky. Olomoucký
kraj patřil se svým dluhem
3,4 miliardy korun k nejvíce zadluženým již před
epidemií. Sestavování rozpočtu je první věc, kterou

nyní řešíme. Kraje a obce
se potýkají s obrovským
výpadkem svých příjmů.
Vláda jim bohužel vůbec
nepomáhá, naopak jejich
situaci svými kroky ještě
zhoršuje. Přitom se dlouhodobě ukazuje, že samosprávy dovedou s veřejnými financemi hospodařit
výrazně lépe a efektivněji
než stát. Uvidíme, jak se
bude ještě vyvíjet probíhající epidemie, popřípadě
jak dále poklesnou příjmy
kraje, ale šetření na provozních i investičních výdajích bude nezbytné.

Čemu se chcete především věnovat a jak jsou
vaše cíle? Ve vašem volební programu jste upozorňovali na potřebu řešit stav životní prostředí,
dopravu a chudobu některých regionů našeho
kraje.
Máme celkem tři hlavní
priority: fungující dopravu, péči o životní prostředí
a regionální rozvoj. Fungující doprava je zásadní pro
ekonomický rozvoj našeho
kraje. Šedesát sedm procent krajských silnic 3. tříd
je v havarijním stavu. Stav
silnic je dán samozřejmě
otázkou financování jejich oprav a údržby. Zavedeme transparentní plán
oprav těchto silnic a budeme také jednat s vládou
o navýšení prostředků
na jejich údržbu. Mnohé
vlaky v našem kraji nejsou bezbariérové, nemají
klimatizaci a pro cestující
jsou tak nekomfortní. To
je dáno samozřejmě nastavením a dodržováním
smluv mezi krajem a dopravci. Zaměříme se na to
při vyjednávání nových
smluv. V oblasti životního
prostředí například pře-

Výzva ke spolupráci
Zdokumentovat život v regionu v období epidemie
COVID-19 se snaží Vlastivědné muzeum v Šumperku.
Proto se s prosbou o pomoc obrací na veřejnost.
Povedlo se Vám zachytit vaše město,
okolí nebo zajímavé okamžiky z vašeho života
v období koronavirové epidemie?
Byli byste ochotni věnovat tyto fotografie
k uchování v našem muzeu?
Pokud ano, tak neváhejte a napište nám,
vyzývá na stránkách muzea mluvčí instituce
Eva Šebestíková.
Fotografie s popisem mohou zájemci zasílat
na adresu muzea:
vmsumperk@muzeum-sumperk.cz

Josef Suchánek je novým hejtmanem Olomouckého kraje.

nastavíme krajské dotace
tak, aby směřovaly těm
zemědělcům a majitelům
půdy, kteří hospodaří tak,
že zadržují vodu v krajině, brání erozi cenné
půdy, hospodaří šetrněji k životnímu prostředí.
No a v oblasti regionálního rozvoje považujeme
za důležité například budovat vysokorychlostní
internet po celém kraji.
Ten pomůže lidem získat lépe placenou práci
i v těch nejzapadlejších
koutech našeho kraje.


Jste novým hejtmanem
Olomouckého kraje, už
jste si zvykl na oslovení
pane hejtmane? Co si myslíte, že vám tato zkušenost
přinese, ale také vezme?
Na oslovení „pane hejtmane“ si teprve zvykám.
Jsem si vědom velké zodpovědnosti a důvěry, kterou ve mně voliči vložili.
Zatím plánuji pro občany
Olomouckého kraje především čtyři roky poctivě
pracovat. Olomoucký kraj
má obrovský potenciál
a žijí v něm zajímaví lidé.

i Víte, že...
…všechny důležité informace na jednom
místě v souvislosti s epidemií koronaviru
zprostředkovává obyvatelům Olomouckého
kraje web KRAJPOMAHA.CZ?
• Na webu najdou zájemci všechny důležité
informace. Například o aktuálním vývoji
šíření koronaviru, seznam odběrných míst
v Olomouckém kraji nebo i to, že olomoucká
teologická fakulta nabízí telefonickou
duchovní a psychoterapeutickou pomoc
• Hejtmanství nabízí e-mailovou adresu pomoc@
olkraj.cz, kam mohou lidé posílat např. nabídky
na dobrovolnickou činnost (adresa není určena
pro řešení zdravotních otázek)
• Lidem je k dispozici také informační linka
krajských hygieniků na čísle 585 719 719

Foto: Olomoucký kraj

Těším se, že až se zaběhneme na krajském úřadu, že
se také pracovně rozjedeme do kraje a budeme řešit
problémy našich obyvatel
přímo u nich na místě.
Těším se, že takto poznám
spoustu lidí a skutečné
krásy našeho kraje. Funkce hejtmana mi vezme
volný čas, nebudu se tolik
moct věnovat svým blízkým a svým koníčkům.
Ale s tím jsem samozřejmě
počítal, už když jsem přijal nominaci stát se lídrem
(smích).
(red)
Řešení ze strany 8
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Kultura v roce 2020 dostala tvrdou ránu. Pojďme ji pomoci
V muzeích, galeriích, divadlech, ale i dalších kulturních institucích utichl od pondělí 12. října život. Stejně jako na jaře, i teď je důvodem omezení kulturního života koronavirus. Jaká je situace
v Olomouckém kraji a přináší také něco inovativního? I o tom mluví v rozhovoru Jan Žůrek, neuvolněný radní pro oblast kultury a památkové
péče, ředitel olomouckého Divadla na cucky.

Co znamená koronavirus a související omezující
opatření pro kulturní scénu v našem kraji?
Opatření tvrdě dopadla
na všechny oblasti společenského života a kultura
přirozeně patří mezi nejvíce
zasažená odvětví. Dopady
se u jednotlivých organizací
i jednotlivců velmi výrazně
liší, což je dáno rozdílnou
formou financování i charakterem státní pomoci,
která do určité míry některým subjektům pomáhala
více než jiným. Výsledkem
proto mohou být nejen zrušené kulturní akce v průběhu letošního roku, ale
dlouhodobé dopady na naši
pestrou kulturní scénu.


Jaké rozdíly vnímáte
mezi první a druhou vlnou? Byly kulturní instituce na další nástup viru
připraveny?
Rozdíl v reakci jednotlivých institucí byl výrazný.
Symbolem první vlny pro
mě byla proměna olomouckých divadel v manufaktury
na výrobu roušek. Situace
všechny zasáhla bezprostředně a nezbývalo než
improvizovat. V případě
druhé vlny už řada institucí měla připravené scénáře,
jak reagovat. Například festivaly AFO a PAF připravily
špičkový program v online
prostředí, ve kterém se vedle promítání filmů online
nebojí ani diskuzí, odbor-

ných úvodů a dalších formátů, ve kterých se jim daří
udržovat kontakt se svým
publikem.

Jan Žůrek je novým neuvolněným radním pro oblast kultury
a památkové péče.
Foto: Olomoucký kraj


Přináší stávající situace kulturním institucím
i něco dobrého? Lze říct,
že krize může být i příležitostí?
Situace skutečně není jednoduchá, ale řada institucí
využila faktu, že musela zavřít své provozy k drobným
stavebním úpravám a pracem, na které v průběhu
běžného provozu není čas.
Klíčový je obrat k digitalizaci a snaha o využití nových
technologií při tvůrčí práci.
Je to sice poněkud paušální tvrzení, ale vývoj, který
prodělaly některé kulturní
domy za několik měsíců odpovídal tomu, co v minulosti trvalo několik let.
Mě osobně těší i fakt, že
mnohem více diskutujeme
o tom, co je pro nás důležité, jaké hodnoty chceme
sledovat a v čem třeba není

možné pokračovat. V této
souvislosti stále více rezonuje téma ozelenění kultury, neboli snaha o transformaci kulturních institucí
na ekologicky udržitelnější
provozy. Myslím, že i kraj
by v tomto v budoucnu měl
být mnohem více nápomocný.

Jak mohou lidé pomoci
zasaženému odvětví kultury?
To nejlepší, co pro sebe
můžeme udělat, je pustit si
dobrý film, přečíst dobrou
knihu, anebo prozkoumat
co zajímavého moje oblíbená kulturní instituce nabízí online. Kultura v roce
2020 dostala opravdu tvrdou ránu, a proto je důležité kulturní aktéry nenechat ve štychu. Podpořit je
můžete třeba koupí vstupenek anebo zasláním daru.
Musíme udělat maximum
pro to, aby kulturní scéna
v roce 2021 nabrala druhý
dech.
(red)

Muzea a galerie mají Vychází jedinečná publikace heraldika
Jiřího Loudy s předmluvou prince Charlese
otevřeno online

P

Muzeum umění je teď otevřené virtuálně.

I

když jsou dveře muzeí
a galerií kvůli koronavirové situaci uzavřené,
ve virtuálním světě otevřeno
mít mohou. Proto se řada
kulturních institucí také
v Olomouckém kraji rozhodla zpřístupnit alespoň
část svých programů online.
„Naše aktivity jsme překlopili do virtuálního světa
na internetu. Návštěvníci si
mohou projít z pohodlí domova stálé výstavy v Muzeu
moderního umění i Arcidiecézního muzea. Pokud
mají 3D brýle, čeká je zážitek v podobě virtuální prohlídky Zdíkova paláce, krátkodobé výstavy zahajujeme
virtuálními vernisážemi,“
uvedl Tomáš Kasal, mluvčí Muzea umění Olomouc.
Doplnil, že na jejich webu
i Facebooku najdou zájemci
přednášky o umění, lektoři Muzea umění Olomouc
ve spolupráci s kolegy z Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP pak
pomohou vytvořit muzeum
přímo ve svém pokoji.
Zájemci o lektorské
programy najdou novinky i kompletní informace na stránkách

Foto: MUO

www.nedatovano.cz a www.
muo.cz každé pondělí.
Podobně zareagovalo olomoucké Vlastivědné muzeum, které jak prostřednictvím svých webových
stránek www.vmo.cz, tak
také na muzejním Facebooku a Instagramu nabízí
aktuální výstavy. On-line
návštěvníky čekají prezentace a uvedení toho nejlepšího z výstavy České korunovační klenoty na dosah,
zajímavosti z Života mezi
erby Jiřího Loudy i památky
UNESCA Ukrajiny.
Vlastivědné
muzeum
v Šumperku zase pod speciálním logem Muzeum on-line na svém webu a Facebooku uveřejňuje informace
o výstavách a expozicích, ale
třeba i o zajímavých sbírkových předmětech. Jednou
z výstav, které muzeum
na svých stránkách www.
muzeum-sumperk.cz zpřístupnilo, je expozice věnovaná dílu Václava Hollara,
věhlasného rytce a kreslíře
17. století. Kolekce s počtem téměř 750 grafických
listů řadí k nejrozsáhlejším souborům díla Václava
Hollara v Česku.
(red)

řes tři roky redakční práce, přes tisíc
osobitých
kreseb
erbů, uznání prostřednictvím předmluvy britského prince Charlese.
Vydavatelství Univerzity
Palackého ve spolupráci
s Vlastivědným muzeem
představilo
velkolepou
publikaci k výročí nedožitých 100. narozenin významného českého heraldika Jiřího Loudy.
Jiří Louda: Coats of
Arms of the Knights of the
Order of the Garter / Erby
rytířů Podvazkového řádu.
Tak se jmenuje dvojjazyčná anglicko-česká publikace, která v ambiciózním,
téměř bibliofilském provedení sumarizuje životní
dílo Jiřího Loudy, světově
proslulého heraldika, který většinu svého života
prožil v Olomouci a který

je mimo jiné autorem grafické podoby velkého státního znaku ČR, ale i stovky dalších znaků českých
obcí a měst.
Spojnice mezi Českem
a Velkou Británií
„Rytířská Anglie byla
múzou
Jiřího
Loudy
po desetiletí. Zalíbení v ní
našel během druhé světové války, kdy působil jako
výsadkář ve službách britského královského letectva, a poté ho už fascinace
historií rytířů takzvaného
Podvazkového řádu neopustila. Osobitý a typicky britský rukopis, který
Louda vtiskl do nespočtu
kreseb erbů jednotlivých
členů řádu, ve své předmluvě ocenil právě i princ
Charles,“ přiblížil mezinárodní přesah publikace
Aleš Prstek, ředitel Vydavatelství UP.

Mezi členy Podvazkového řádu, jehož historie se
píše už 672 let, nalezneme
jména mnoha slavných,
celosvětově významných
osobností
politického
i kulturně-společenského
života. Čtenáři si v knize
mohou prohlédnout nejen osobní erby královny
Alžběty či prince Charlese, ale také například

erby Winstona Churchilla, Margaret Thatcherové
či prince Williama. Ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav
Holásek připomněl, že
až do 10. ledna 2021 je
v muzeu výstava s názvem
Jiří Louda – Život mezi
erby.
(red)

Madisonské cesty se dočkají obnovené premiéry

D

ivadlo Tramtarie
pokračuje ve svých
online projektech.
Nyní chystá obnovenou
premiéru inscenace Madisonské cesty, která se
uskuteční v podobě online
záznamu. Diváci se na ni
mohou ve Full HD kvalitě
těšit během listopadu.
Milostné drama Madisonské cesty mělo premiéru 6. března 2020, kvůli
koronavirové krizi se však
do uzavření divadel stihlo
divákům představit pouze

dvakrát. Ze stejných důvodů se neuskutečnila ani
obnovená premiéra plánovaná na 21. října. Teď
Tramtarie uvede komorní
inscenaci o lásce v obnovené online premiéře jako
záznam ve Full HD kvalitě
a po úspěšné komedii Láska za koronu tak rozšíří
nabídku online inscenací.
Záznam bude pro diváky
k dispozici během listopadu na webových stránkách
divadla www.divadlotramtarie.cz.
(red)

Madisonské cesty Divadla Tramtárie budou k vidění v HD kvalitě.
Foto: archiv divadla
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Trenéra století vyznamenal Olomoucký kraj,
kolébka cyklistiky
prezident republiky

S

U

příležitosti státního svátku 28. října
udělil prezident
republiky Miloš Zeman fotbalovému trenérovi Karlu
Brücknerovi státní vyznamenání. Brückner na klubové úrovni v minulosti
vedl Olomouc, Prostějov či
Brno. U reprezentace získal
dvě medaile, stříbro s výběrem do 21 let a bronz se
seniorskou kategorií.
Prezident se Brücknera,
který 13. listopadu oslavil
81. narozeniny, rozhodl
ocenit Medailí za zásluhy
I. stupně. Zdůvodnil to
jeho zásluhami o stát v oblasti sportu. „Jako hráč působil především v Sigmě
Olomouc, kterou pak jako
trenér dovedl až do čtvrtfinále Poháru UEFA, dnešní Evropské ligy UEFA.
S českým národním týmem postoupil na všechny
šampionáty, o které hrál
kvalifikace. V roce 2004
dovedl reprezentační mužstvo k bronzové medaili
na Mistrovství Evropy,“
píše se mimo jiné u jména
olomouckého rodáka v seznamu
vyznamenaných

Fotbalový trenér Karel Brückner v září 2019 při oslavách 100. narozenin Sigmy Olomouc na Andrově
stadionu.
Foto: sigmafotbal.cz

osobností, jenž večer v den
102. výročí vzniku samostatné Československé republiky zveřejnil na svých
oficiálních stránkách Pražský Hrad.
Návrh přišel už loni
Na Brücknerově vyznamenání se podílel i dlouholetý zaměstnanec fotbalové
Sigmy Olomouc Oldřich
Ohnút. Po Zápase století
– oslavách 100. výročí založení olomouckého klubu

– napsal v polovině září
2019 dopis prezidentovi.
V něm oblíbeného trenéra, svého dlouholetého kamaráda, navrhl na státní
vyznamenání. Zemanův
kancléř Vratislav Mynář
mu sice odpověděl, že „pro
tento rok je výběr návrhů
k ocenění 28. října 2019 již
uzavřen.“ Zároveň jej však
informoval, že se jeho návrhem bude hlava státu
zabývat v roce 2020. Karel

Brückner dosáhl v Sigmě největších úspěchů
v historii klubu. Úspěšný
trenér si vysloužil několik prestižních ocenění,
například příznivci olomoucké Sigmy jej zvolili
Trenérem století. Od září
loňského roku pak nese
východní tribuna Androva stadionu, kde Hanáci
hrají své domácí zápasy, název Tribuna Karla
Brücknera.
(red)

Olomoučtí atleti se ve světě neztratí

A

tletická
sezóna
roku 2020 prakticky skončila a nastal
čas bilancování. I přes nestandardní průběh letošní
sezóny na dráze a značná
omezení v možnostech
tréninku se atletům Atletického klubu Olomouc
letos velmi dařilo. „Naši
atleti napříč kategoriemi
vybojovali v letošním roce
11 mistrovských medailí a celkem 24 finálových
umístění na Mistrovstvích
České republiky na dráze,“
uvedl Tomáš Dočkal z Atletického klubu Olomouc.
Jednoznačně nejúspěšnější závodnicí klubu byla
letos Eva Kubíčková. Ta šokujícím výkonem 11,62 s.
v běhu na 100 metrů získala
ve svých 17 letech stříbrnou medaili na Mistrovství
České republiky žen. Tímto výkonem drží aktuálně
3. pozici v neredukovaných
evropských tabulkách kategorie U18. Ve stejné kategorii je na neuvěřitelném
7. místě v neredukovaných
světových tabulkách v obležení mladých sprinterek z Jamajky. Ještě lepší
tabulkové postavení drží
Eva Kubičková v běhu na
100 metrů překážek. V této
disciplíně odešla letos neporažena. „Získala pohodlně titul Mistryně České
republiky. Navíc výkonem

Eva Kubíčková s trenérem Robertem Novotným na MČR mužů a žen.
Foto: Atletický klub Olomouc

13,40 s. ve finálovém běhu
na MČR překonala rekord
mistroství ČR a přiblížila se
na 0,09 s. českému rekordu
dorostenek. Tímto časem se
stala letos nejrychlejší Evropankou a 3. nejrychlejší
v této disciplíně na světě,“
přidal Tomáš Dočkal.
V mužských složkách
drží nejlepší postavení
v mezinárodních tabulkách
Vojtěch Horák. V průběhu
letošní sezóny se na dráze
postupně zlepšoval a jeho
forma vyvrcholila ve správnou dobu na Mistrovství
ČR dorostu. „Ve finálovém
běhu potvrdil roli favorita a bral titul Mistra ČR.
Na dvojnásobné trati letos
prolomil hranici 22 sekund
a za výkon 21,94 s. drží
18. pozici v evropských dorosteneckých tabulkách,“
doplnil Tomáš Dočkal.

Mezi další jména, kterým
se letos dařilo, patří atleti Lucie Mičunková, která letos zaznamenala také

velký výkonnostní progres
a vybojovala několik medailí z MČR včetně titulu
na stometrové trati juniorek. Martina Mazurová, Jiří
Novotný, Michal Hroch,
Jonáš Pospíšil, Jan Šalman
a Jakub Héža. „Děkujeme
všem našim nejúspěšnějším
atletům za vynikající reprezentaci Atletického klubu
Olomouc v průběhu celé
této prapodivné sezóny.
Věříme, že i v současné situaci bude toto malé ohlédnutí za sezónou motivací
do další práce i přes velmi
ztížené podmínky pro plnohodnotný trénink,“ dodal Tomáš Dočkal.
(red)

port je jednou z významných konstant
je v lidském společenství. Přináší nám potěšení, zdraví, kondici.
V poslední době se stala
velmi oblíbenou i cyklistika a Olomouc i Olomoucký kraj má v české i světové
cyklistice své nezastupitelné místo.
V Olomouckém kraji, stejně jako samotném
Olomouci se od nepaměti
konaly významné závody
a podniky. Jen v posledním
desetiletí například mezinárodní etapový závod Czech
Tour, Závod míru mužů
do 23 let, Mistrovství Evropy v silniční cyklistice juniorů a U23 a samozřejmě
i významné Světové poháry
v dráhové cyklistice, Mistrovství České republiky
a také nezastupitelné České
poháry elitních i mládežnických kategorií v silniční i dráhové cyklistice, ze
kterých každý rok vzejdou
noví nadějní reprezentanti.
V kraji se konají také významné závody v disciplínách horských kol MTB,
BMX, cyklokrosu, kolové.
„Týmy v Olomouckém kraji dlouhodobě patří mezi
nejvýznamnější líheň reprezentantů v republice. Mezi
nejúspěšnější mládežnické
týmy posledních let jednoznačně patří MAPEI Merida Kaňkovský, který měl
jak v předešlé, tak i letošní
sezóně početné, a hlavně
úspěšné zastoupení napříč

kategoriemi,“ sdělil cyklistický odborník Michal
Frantík.
K největšímu úspěchu
letošní sezóny pak bezpochyby patří druhé místo juniora Pavla Bittnera na Mistrovství Evropy v silničním
závodě jednotlivců ve Francouzkém Plouay, kde Pavlovi utekla jen o pouhých pár
milimetrů ve finálním spurtu zlatá medaile. Na domácí půdě se Pavlu Bittnerovi
stejně jako v minulých letech podařilo opět obhájit
celkové vítězství Českého
Poháru juniorů a znovu
obléci dres Mistra České republiky v silničním závodě
jednotlivců, kde ho doplnil na stupních vítězů další
olomoucký závodník Jakub
Havrlant skvělým třetím
místem. Neméně významným klubem Olomouckého
kraje, který však pracuje
nejen s mládeží, ale je také
kontinentálním
týmem
mužů je Tufo Pardus Prostějov. Tým je neodmyslitelně spjatý s prostějovským
velodromem a vychovává
nejen mládež a profesionální závodníky v silniční
a dráhové cyklistice, ale
také se těší úspěchů v disciplíně BMX. Jen v letošním
roce nasbírali prostějovští
závodníci celkem 67 medailí z domácích šampionátů
v dráhové a silniční cyklistice. Mezi dalšími týmy by
Frantík chtěl vyzdvihnout
zejména práci jesenického
FORCE Team Jeseník. (red)

Pavel Bittner na ME, kde získal 3. místo.

Foto: Michal Frantík
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