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DISTRIBUOVÁNO ZDARMA VŠEM DOMÁCNOSTEM V KRAJI

Senioři dostávají
druhou vakcínu.
Zájem je veliký
V

celém Olomouckém kraji začalo v uplynulých
dnech očkování druhou
dávkou vakcíny proti covid-19. Týká se především
zdravotnického personálu a lidí nad osmdesát let
věku. Vakcinace probíhá
také v zařízeních sociálních služeb – těchto organizací má hejtmanství
na starosti devětatřicet.
„Samotná organizace očkování funguje bez problémů. Potíže mohou v dalších
týdnech způsobit výpadky v dodávkách
vakcín. Každopádně
máme systém nastavený tak, aby druhou dávku dostal

každý, kdo už první
očkování
podstoupil,“
uvedl Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast sociálních věcí.
Druhá etapa vakcinace
probíhá v domovech seniorů podobně, jako při
aplikaci prvních dávek.
Seniory i pracovníky v sociálních službách navštěvují speciální očkovací

Organizace
očkování
probíhá
bez problémů

týmy z nemocnic v Olomouckém kraji. Zájem seniorů o očkování je veliký.
Není to překvapivá zpráva
– právě starší lidé totiž patří mezi koronavirem nejohroženější skupinu osob.
„První dávkou vakcíny
bylo ke dni 4. února v našich zařízeních naočkováno 2522 klientů a 1296
zaměstnanců. Očkování
druhou dávkou jede podle
harmonogramu, zároveň
pokračuje očkování
první dávkou tam,
kde ještě neproběhlo,“ dodal Zbyněk Vočka, vedoucí
oddělení
sociální
pomoci
Krajského
úřadu Olomouckého
kraje.
(red)

Očkování se zatím týká pracovníků v sociálních službách a jejich klientů, zdravotnického
personálu a seniorů nad osmdesát let věku.
Foto: Olomoucký kraj

SLOVO HEJTMANA
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
hlavním tématem únorového vydání krajského
zpravodaje je očkování proti covid-19. Mohlo by
se zdát, že jde čistě o záležitost státu, lékařů
nebo hygieniků, ale není tomu tak. Olomoucký
kraj je v celém řetězci důležitým článkem.
Bedlivě sledujeme dodávky vakcín do našeho regionu, komunikujeme interně i externě
v rámci krizových štábů, informujeme obyvatele. Jako první se očkování rozeběhlo v osmi
nemocnicích na území Olomouckého kraje,
a to u zdravotníků, zaměstnanců nemocnic
a ostatních zdravotnických zařízení. V rychlém
sledu pak následovalo očkování v domovech
pro seniory, jejichž zřizovatelem je jak Olomoucký kraj, tak obce, Charita a další. Starší lidé
totiž patří do skupiny, kterou covid-19 ohrožuje
nejvíce. Ve spolupráci s primátory a starosty třinácti měst (tzv. obcí s rozšířenou působností)
jsme vytipovali lokality, kde v budoucnu mohou

vzniknout očkovací místa – ta sehrají důležitou
roli v případě, že se dodávky vakcín ze strany
státu navýší. Také se postupně připravujeme
na očkování v ordinacích praktických lékařů,
tato fáze započne v březnu, opět v závislosti
na dodávkách vakcíny. Pravidelně aktualizujeme informace na portálu KrajPomaha.cz, kde
se dozvíte vše o vývoji situace v našem kraji či
průběhu očkování.
Na řešení situace spolupracuje hejtmanství
s odborníky z krizového štábu, lidmi, kteří působí v terénu a předními kapacitami v oboru vakcinace. Potíží, které je potřeba zvládnout, je velmi
mnoho. Situaci ale máme stále pod kontrolou
a ve vzájemné spolupráci a s pochopením občanů ji zvládneme. Tady totiž nejde o nic menšího než o lidské zdraví a životy.
Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje

Č Í S LO
MĚSÍCE

32 000
Přibližně tolik vakcín bylo k 10. únoru dodáno do Olomouckého kraje.
Zdravotníci, pracovníci v sociálních
službách a jejich
klienti už dostávají
druhou dávku vakcíny. Očkovat se
mohou také další
lidé nad osmdesát
let věku.
(red)

2 zpravodajství
Odměňte lidi
s dobrým srdcem

O

lomoucký
kraj
přijímá nominace
na Cenu za práci
ve prospěch osob se zdravotním postižením. Ta se
bude letos udělovat už pošestnácté a získat ji mohou
fyzické osoby i společnosti.
Příjem nominací končí už
28. února.
„Minulý rok se naplno
ukázalo, že Olomoucký kraj
je regionem dobrosrdečných lidí, kteří se umí semknout a pomáhat si. Ceny
za práci ve prospěch osob se
zdravotním postižením se
letos budou opět udělovat

ve dvou kategoriích – dobrovolník a profesionál,“ řekl
náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Ivo Slavotínek.
Návrhy na udělení ceny
za rok 2020 mohou lidé zasílat na Odbor sociálních věcí
Krajského úřadu Olomouckého kraje do 19. února,
a to poštou nebo e-mailem
(zbynek.vocka@olkraj.cz).
Podrobnější informace a nominační formulář je k dispozici na webových stránkách OLKRAJ.CZ v části
Pro osoby se zdravotním
postižením.
(red)

Na jaře to bude
opět bzučet. Včelaři
mohou žádat o dotace

únor 2021

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

Olomoucký kraj má domov pro osoby
s poruchou autistického spektra

J

edenáct osob s poruchou autistického spektra najde péči a zázemí
v novém objektu, který nedávno dokončil Olomoucký
kraj. V regionu podobné zařízení dosud chybělo.
„Původně se zvažovalo,
že kraj pro potřeby lidí s poruchou autistického spektra
opraví jednu z budov centra
sociálních služeb Klíč. Z tohoto záměru ale kvůli jeho
velké finanční náročnosti nakonec sešlo. Nové zařízení proto vyrostlo takzvaně na zelené louce,“ řekl náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast sociálních věcí Ivo Slavotínek.
Dvoupodlažní
budova
obklopená malou zahradou je členěná do dvou domácností. V jednom křídle se nachází pět jednolůžkových pokojů pro mladistvé a dospělé klienty, ve druhém pak šest jednolůžkových pokojů pro děti. Každá domácnost je vybavená
prostorami pro aktivity kli-

Nově postavenou budovu si přišel prohlédnout také Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana Olomouckého
kraje pro oblast sociálních věcí.
Foto: Olomoucký kraj

entů a místností bezpečného pobytu.
„Posláním domova pro
osoby se zdravotním postižením Petrklíč - pracoviště Nové Sady je poskytovat prostřednictvím sociální služby podporu a pomoc lidem s kombinací poruchy autistického spektra, mentálního postižení
a problémového chování.

Způsob realizace služby vychází z individuálně určených potřeb klientů. Služba
ve spolupráci s přirozeným
sociálním zázemím klientů a s využitím možností komunity usiluje o jejich
osobní realizaci,“ uvedl ředitel centra sociálních služeb Klíč Petr Matuška.
Výstavba nového objektu přišla na bezmála

Kraj letos díky dotacím
opraví další silnice

O
O podporu mohou žádat jak začínající, tak i zkušenější včelaři. Foto: red

N

ecelých osm set
tisíc korun letos
rozdělí mezi včelaře olomoucké hejtmanství. Peníze pomohou jak
začínajícím chovatelům,
tak třeba i těm, kteří o svá
včelstva přišli kvůli nemocem a potřebují jejich stavy obnovit.
„Jsem rád, že i přes nepříznivou ekonomickou situaci se tento dotační program podařilo zachovat.
Pokud půjde všechno podle plánu, měl by kraj začít přijímat žádosti o dotace 8. března,“ informoval

Martin Šmída, radní Olomouckého kraje zodpovědný za oblast životního prostředí a zemědělství.
Mezi včelaře zamíří
780 tisíc korun. O dotace
je mezi nimi každoročně
velký zájem. Peníze mohou
chovatelé použít jak pro
pořízení úlů, tak například
i na nákup samotných včelstev a včelařského vybavení.
Aktuální informace o dotačních podmínkách a příslušné formuláře najdou
zájemci na webových stránkách OLKRAJ.CZ v sekci
Dotace.
(red)

lomouckému kraji se podařilo získat výraznou podporu investic do komunikací II. a III. třídy. Státní fond
dopravní infrastruktury letos do regionu pošle více
než 225 miliónů korun. Peníze jsou určeny pro silnice ve vlastnictví Olomouckého kraje, o které se stará
správa silnic.
„Komunikace II. a III.
tříd v Olomouckém kraji byly ze strany státu dlouhodobě podfinancované,
kraj je tak převzal ve špatném stavu. Peníze z fondu
nám pomohou na několika místech současnou situaci výrazně změnit k lepšímu,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Zácha.

Krajský správce silnic dotace využije na celkem pět investiční akcí. Tou největší je
rekonstrukce silnice Troubky
– Vlkoš. Úsek v délce 4,6 kilometru počítá s pracemi přímo v Troubkách a pak také
v extravilánu obou obcí, s výjimkou území za hranicemi Zlínského kraje. Výsledná
cena vzejde až z výběrového
řízení, které by mělo skončit
za několik týdnů – dá se však
očekávat, že překročí 100 miliónů korun.
„K dalším akcím budou
patřit práce na silničním
spojení Hanušovic a Rudy,
okružní křižovatka v Mohelnici nebo průtah Mezicemi, které patří k Náklu,“ dodal náměstek Zácha.
Správa silnic Olomouckého kraje je připravena le-

tos pokračovat také v investičních akcích, na které přispívá Evropská unie
prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. K těm
patří například komunikace II. třídy mezi Medlovem
a Uničovem, další etapa rekonstrukce silnice II/448
Laškov - Kandia a oprava
betonových úseků komunikace II. třídy, která vede
Oderskými vrchy od dálnice u Velkého Újezdu
do obce Potštát.
Pokračovat budou také
už dříve zahájené akce,
mezi které se počítá například rekonstrukce průtahů
obcemi Všechovice, Skrbeň, Určice a Alojzov nebo
oprava mostu v Opatovicích na Přerovsku.
(red)

Vyplaveným obcím znovu pomůžou peníze ze sbírky

N

ecelých tři sta tisíc korun zamířilo
do obcí Šumvald,
Oskava a Dlouhá Loučka, které na začátku června minulého roku zasáhla blesková povodeň. Peníze se podařilo nashromáždit na speciálním účtu,
jenž krátce po záplavách
zřídil Olomoucký kraj. Jde
o druhou vybranou částku
v rámci stejné sbírky.
„Děkuji všem, kterým nebyl osud zaplavených obcí
lhostejný, a přispěli do kra-

jem vyhlášené sbírky. Ujišťuji vás, že každá koruna bude smysluplně využita,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.
Na konto Šumvaldu zamíří více než 178 tisíc, do Oskavy 74 tisíc a do Dlouhé
Loučky 44,5 tisíce korun.
Obce musí finance použít
výlučně na zmírnění následků živelní pohromy,
která zasáhla jejich území.
Výtěžek sbírky, která
byla ukončena k 31. pro-

Velká voda způsobila spoušť. Ničivé následky pomohla zmírnit sbírka
vyhlášená Olomouckým krajem.
Foto: red

sinci 2020, se už jednou
rozděloval. V závěru července minulého roku tehdejší krajská rada poslala do obcí 1 341 000
korun.
Olomoucký kraj kromě vyhlášení sbírky zajistil pro obyvatele Šumvaldu
cisterny s pitnou vodou.
Zaplatil také stravu pro
dobrovolníky, kteří v obci
pomáhali s odstraňováním škod, a zajistil na své
náklady statická posouzení staveb ve vesnici. (red)

čtyřicet šest miliónů korun.
„Navýšení kapacit jak terénních, tak pobytových
služeb pro osoby s poruchou autistického spektra
je jedním z opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji,“ sdělil Zbyněk
Vočka z krajského odboru
sociálních věcí.
(red)

SMSKY
Z KRAJE

Lipník nad
Bečvou má
úspěšnou
podnikatelku
Petera Lauberová, jednatelka společnosti Avian M.
Z. z Lipníku nad Bečnou,
zvítězila v celostátní soutěži českých podnikatelek,
která se koná pod záštitou
Ministerstva
průmyslu
a obchodu ČR.

Za špatnou
sezónu může
koronavirus
Na pětinu klesla vloni návštěvnost Muzea umění
v Olomouci. Zatímco v jiných letech do něj zavítá
kolem 150 tisíc návštěvníků, vloni jich bylo jen třicet
tisíc. Důvodem je epidemie
koronaviru, kvůli které bylo
muzeum velkou část roku
mimo provoz. Náhradou
nabízí bohatý on-line program plný videí nebo rozhovorů s umělci.

Co bude
s Jesenickem?
Stejnou otázku pokládá respondentům dotazník MAS
Jesenicko. Lidé ho mohou
vyplnit on-line a zapojit se
tak do přípravy plánu, který načrtne rozvoj Jesenicka
v letech 2021 až 2027. (red)

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

zpravodajství

únor 2021

V Olomouckém kraji je osm očkovacích
center. Nemocnice si pomáhají

O

sm
očkovacích
míst mohou pro
vakcinaci
proti
covid-19 využívat lidé
v Olomouckém kraji. Očkování probíhá podle pořadníků vytvořených prostřednictvím centrálního
rezervačního systému.
„Součinnost mezi nemocnicemi, kde očkování probíhá, funguje skvěle.
A to už od loňského jara,
kdy epidemie covid-19 propukla. Jednotlivá zařízení si
zároveň pomáhají v péči
o pacienty. Lůžková kapacita je v kraji dostatečná –
zatím nebylo potřeba převážet pacienty s covid-19
do nemocnic v jiných krajích,“ uvedl Dalibor Horák,
náměstek hejtmana Olo-

mouckého kraje pro oblast
zdravotnictví.
Výborně funguje také
mezikrajská spolupráce nemocničních zařízení. Zdravotnický personál v našem
regionu například pečuje
o pacienty ze Zlínského
kraje, kde se lékaři potýkají
s omezenou kapacitou lůžkové péče.
Další očkovací místa
přibydou
Současný počet očkovacích center není konečný.
Jakmile do Česka dodají
výrobci dostatek vakcín
a zájem o očkování převýší
současné kapacity, kraj je
spolu s nemocnicemi připraven zřídit další očkovací
místa. „Oslovili jsme obce
s rozšířenou působnos-

Očkování proti covid-19 běží naplno například v olomoucké fakultní nemocnici.

tí, aby předem vytipovaly
objekty, kde by očkování
veřejnosti mohlo probíhat.

Jedná se třeba o lázně, prostory v ordinacích praktických lékařů, kulturní domy

Foto: FNOL

a podobně, “ dodal Josef
Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.
(red)

Přehradu u Skaličky nechceme, vzkázalo
hejtmanství do Prahy

O

lomoucký kraj už
zaslal Ministerstvu
pro místní rozvoj
svoje stanovisko k aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky. Ta
v jednom z článků počítá se
změnou, která se týká návrhu podoby protipovodňového opatření na řece Bečvě. Místo suché nádrže Teplice je v materiálu nově uvedeno vodní dílo Skalička.
„Rada
Olomouckého
kraje v lednu vyjádřila aktuální nesouhlas se změnou klasifikace z plochy

pro suchou nádrž na plochu pro vodní dílo. Důvodem je předpokládaný,
potenciálně významný negativní vliv na životní prostředí a soustavu NATURA
2000,“ řekl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Šafařík.
Kraj čeká také na dokončení studie, která má
za úkol vyhodnotit a porovnat varianty vodního
díla Skalička při zohlednění střetů se zájmy ochrany
přírody a rizik pro rozsáhlý krasový systém v místě

vzniku plánovaného protipovodňového opatření.
„Protipovodňová ochrana v okolí řeky Bečvy je
samozřejmě důležitá. Musíme ale postupovat s rozumem a důkladně prozkoumat, jaké klady a zápory
s sebou navržené možnosti
řešení nesou. Kraj momentálně dělá vše pro to, aby
konečný výsledek neměl
žádný negativní dopad
na životní prostředí v této
části regionu,“ uvedl radní
pro oblast životního prostředí Martin Šmída. (red)

Nové vodní dílo Skalička může mít podle Olomouckého kraje negativní dopad na životní prostředí.
Foto: red

3

SLOVO
ODBORNICE

Téměř rok žijeme v době
covidové. První případy
onemocnění
covid-19
se objevily v ČR v únoru
2020, nejvyšší výskyt laboratorně prokázaných onemocnění byl v podzimních
měsících loňského roku.
Nemocnice v kraji zajišťují
péči o pacienty s covid-19,
tj. ambulantní, standardní
a intenzivní lůžkovou péči,
v rozsahu svých kapacit
a při jejich překročení je
péče zajištěna spoluprací
všech nemocnic. Cílem
prováděných opatření je
zpomalit a postupně zastavit komunitní šíření infekce
v populaci, které má negativní dopad na zdravotní
stav jedince a vysoké nároky na poskytování zdravotní
péče. Cestou k tomuto cíli
je i probíhající očkování
proti covid-19. Ve všech
osmi nemocnicích kraje
jsou očkovací místa zajišťující podání vakcíny rizikovým
skupinám obyvatel z pohledu možného dopadu onemocnění na jejich zdravotní
stav a šíření infekce - tedy
seniorům 80+, klientům
a personálu zařízení sociálních služeb a zdravotnickým pracovníkům. Očkovací místa jsou připravena
na plošné testování. Věřím,
že po navýšení dodávek
vakcín očkování v kraji společně zvládneme.
Jarmila Kohoutová
koordinátor očkování
v Olomouckém kraji

Krajští úředníci pomáhají v boji s covidem Zločin na sítích i agresivita ve školách.
Program se zaměří na prevenci
akultní
nemocni-

F

ce Olomouc spustila telefonní linku
588 442 517, kde zájemci
získají podrobnosti k průběhu a organizaci očkování
proti covid-19 právě v tomto zdravotnickém zařízení. Do obsluhy informační
linky se od čtvrtka 21. ledna zapojili také zaměstnanci krajského úřadu.
„Nově vzniklé call centrum rozšířilo nabídku celostátní služby, která je dostupná na čísle 1221. Je zřejmé, že znalost lokálních poměrů pomůže poskytnout
bližší informace volajícím.
Jsem velmi rád, že je tato
služba k dispozici a že se
mezi zaměstnanci krajského úřadu našli dobrovolníci, kteří pomohou,“ řekl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.
Call centrum umístila fakultní nemocnice pří-

O

Pracovníci Krajského úřadu Olomouckého kraje pomáhají hygienikům
i lékařům. Obsluhují totiž telefonní linky, jejichž prostřednictvím poskytují
lidem informace o očkování nebo trasují rizikové kontakty.
Foto: red

mo do budovy, kde očkování probíhá. Tou je objekt
K - bývalá ambulance hemato-onkologické kliniky.
Linku obsluhují především
dobrovolníci z řad studentů, kteří během koronavirové pandemie v nemocnici pomáhají.
„Lidé se mohou na linku
obrátit se všemi dotazy, které se týkají očkovací kampaně. V případě potřeby bude

call centrum posíleno o další čísla,“ uvedl mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc
Adam Fritscher.
Zaměstnanci krajského
úřadu pomáhají už od loňského podzimu také na hygienické stanici v Olomouci. Tady jsou zapojeni do systému trasování
rizikových kontaktů osob
pozitivně testovaných na
covid-19.
(red)

lomoucký
kraj
se letos zapojí
do dvou programů směřujících do oblasti prevence kriminality.
Zaměří se přitom na nebezpečí, která lidem hrozí
ve virtuálním prostředí.
Stranou zájmu nezůstane
ani skryté násilí ve školách.
„První program nese
název Podpora prevence
kriminality v kraji a druhý
se jmenuje Pozor na internetové podvody. V obou
případech
hejtmanství
využije k realizaci dotací,
které nabízí Ministerstvo
vnitra,“ vysvětlil Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana
Olomouckého kraje pro
oblast sociálních věcí.
V rámci programů se
proškolí lektoři a asistenti, kteří problematiku prevence kriminality přednáší

Prevence proti kriminalitě na sítích měla v minulosti podobu
například divadelních her.
Foto: red

například na základních
a středních školách. Zároveň dojde k výrobě informačních
videospotů,
jež budou dostupné široké
veřejnosti. Náklady na oba
projekty dosáhnou částky
371 000 korun, přičemž
od Ministerstva vnitra
na jejich realizaci Olomoucký kraj žádá dotaci 271 000.
„Výuková a informační videa budou k vidě-

ní například prostřednictvím Facebooku nebo internetových stránek policie,“ upřesnil Slavotínek.
Olomoucký kraj postupuje v souladu se strategií prevence kriminality,
která vznikla v roce 2017.
Problém
kyberzločinu
je stále aktuální, oběťmi podvodníků se na sítích často stávají právě
senioři.
(red)

Olomoucký kraj KRAJÁNEK
4 regiony
Epidemii koronaviru přebila lavina solidarity
Velitel uničovských
strážníků obdržel medaili
O LO M O U C KO
policejního ředitele
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Velitel městské policie Jiří Hübner přebírá z rukou ředitele územního odboru Policie ČR plk. Jiřího Musila pamětní medaili.
Foto: Marek Juráň

V

elitel Městské policie Uničov Jiří
Hübner
převzal
ve středu 20. ledna z rukou
ředitele Územního odboru
Olomouc Policie České republiky plk. Jiřího Musila
a jeho zástupce plk. Richarda Jílka medaili. K převzetí
plakety Jiřímu Hübnerovi
pogratuloval také zástupce vedoucího policejního
oddělení v Uničově Pavel
Beneš a starosta města Radek Vincour. Medaile ředitele Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje
II. stupně je lidem mimo
Policii České republiky
udělována zcela výjimečně.
„Je to ocenění za vynikající spolupráci Městské policie Uničov s Policií České republiky,“ uvedl ředitel olomouckého územního

odboru Jiří Musil. „S uničovskými strážníky dlouhodobě spolupracuje při
vyšetřování různých druhů trestné činnosti. Velmi
našim složkám pomáhají zejména při zpřístupňování záznamů z městského
kamerového systému, ale
i mnoha jinými činnostmi,“ dodal.
Jiří Hübner, který je také
členem Zastupitelstva Olomouckého kraje, si ocenění
velmi váží. „Jsem si vědom toho, že tato medaile
je určena především pro
příslušníky Policie České
republiky. Považuji to
za ocenění práce celé naší
městské policie, tedy nejen
mě, ale všech mých kolegů,“ konstatoval velitel uničovských strážníků.
Marek Juráň

Konec vraků v ulicích.
Jeseník je bude
odtahovat JE S E N IC KO

říkrálové pokladničky v Olomouckém děkanátu jsou
rozpečetěny. Epidemická
situace letos nedovolila koledníkům vyrazit
do ulic, dárci si přesto
našli způsob, jak do sbírky přispět. Do neputovních kasiček vložili přes
jeden milión korun. Díky
podpoře veřejnosti Charita umístila pokladničky například v kostelích,
úřadech, obchodech, lékárnách a firmách. Na některých místech překonal
výtěžek loňskou částku,
jen v katedrále sv. Václava se vybralo přes 70 tisíc
korun. Charita Olomouc
děkuje všem dárcům, kteří navzdory obtížné době
přispěli do Tříkrálové
sbírky.
Ačkoliv tříkrálová koleda v letošním roce rozezněla především virtuální prostor, darovali lidé
na Olomoucku do kasiček
na veřejně dostupných
místech 1 003 225 korun.
Dárci, kteří zvolili způsob
darování online, věnovali
do dnešního dne Charitě
Olomouc na pomoc potřebným 276 643 korun,
přičemž online koleda
pokračuje až do konce

Ačkoli průběh Tříkrálové sbírky letos poznamenala koronavirová epidemie, s výtěžkem jsou pořadatelé
velmi spokojení.
Foto: Dominik Novák

dubna. Počitatelný výtěžek
nepočitatelného
tříkrálového úsilí je tak
v době pandemie více než
hmatatelným dokladem
solidarity lidí s těmi, kteří
se nacházejí v nouzi.
Díky solidaritě a podpoře mnohých, kteří
v době konání sbírky Charitě umožnili umístit kasičky na veřejně dostupných místech, rozvezla
Charita v době pandemie

celkem 365 kasiček, což je
jen o 67 méně než v loňském roce. „Uchvátila nás
ochota pomoci i tvořivost
při hledání nových cest
podpory s místními asistenty, pracovníky obecních úřadů, dobrovolníky
i jednotlivci z řad veřejnosti. Jsme vděční za tuto
novou formu spolupráce,“
uvedla Milada Malíšková,
koordinátorka sbírky pro
Olomouc venkov.

Z katedrály sv. Václava
doputovaly na Charitu
tři až po víko napěchované pokladničky. Celkový
součet činil 70 731 korun,
což je o 14 tisíc více než
v loňském roce. „Obdivuhodnou částku jsme
obdrželi také ze Svatého
Kopečka u Olomouce, kde
dárci věnovali do sbírky
47 216 korun, což je oproti loňsku dvojnásobek,“
dodala Malíšková. (red)

Prostějov má nejpřívětivější úřad roku

O

tevřeno
každý
pracovní
den,
možnost on-line
objednání, důraz na transparentnost nebo na společenskou
odpovědnost.
Takové služby nabízí Magistrát města Prostějova,
který byl Ministerstvem
vnitra vyhodnocen jako

nejlepší městský úřad Česka v soutěži Přívětivý úřad.
Soutěže se zúčastnilo
více než 140 měst. Zatímco Prostějov obsadil první
příčku, druhý skončil Kolín a bronzovou medaili si
odnesly Litoměřice. Hodnoticí porota ocenila hlavně on-line služby prostě-

PR OS TĚ JO VS KO
jovského magistrátu - řadu
věcí si Prostějované mohou díky internetu vyřídit,
aniž by na úřad vůbec chodili. Na webu města navíc
naleznou řadu užitečných
tipů a návodů, jak postupovat v různých životních
situacích.

Přívětivý úřad je soutěží, kterou Ministerstvo
vnitra propaguje moderní a kvalitní služby
městských úřadů. Důraz přitom klade právě
na elektronizaci veřejné
správy. Akce se tentokrát
uskutečnila už popáté
v řadě.
(red)

Přerov stojí na třech pilířích prevence
kriminality PŘEROVSKO
Vraky aut v ulicích byly donedávna neřešitelným problémem. Novela zákona to změnila.
Foto: MÚ Jeseník

R

adnice v Jeseníku
už nebude tolerovat
vraky aut v ulicích.
Ty nejenže hyzdí okolí, ale
zároveň představují ekologickou zátěž a zabírají místa ostatním řidičům. Nepojízdná auta bude město odtahovat.
„Zřídili jsme pracovní
skupinu, ve které jsou zástupci oddělení majetku
a odboru dopravy, technických služeb a městské policie. Tato skupina již zahájila proces systematického odstraňování autovraků z městských komuni-

kací,” uvedl Václav Urban,
místostarosta Jeseníku.
Odtah vraků dovoluje obcím novela zákona – starostové po ní volali několik let.
Za vrak se teď považuje třeba vůz s více než půl roku
propadlou technickou nebo
automobil, které je zjevně
v nepojízdném stavu.
Před samotným odtahem
vyzve úřad vlastníky dotyčných vozů, aby je z veřejných komunikací sami odstranili. Pokud tak neučiní, umožňuje legislativa obcím prodat odstavená auta
ve veřejné dražbě.
(red)

V

ylepšení kamerového systému, pochůzky asistentů
prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách a bdělost domovníků,
kteří v problémových domech dohlížejí na pokojné sousedské soužití i pořádek. Na všechna tato
opatření, která mají vést
ke zklidnění života v ulicích Přerova, bude město
žádat dotace z Ministerstva vnitra.
„Modernizací
projdou dvě kamery. Jedna
je na konci autobusového nádraží v Tovární ulici a další pak v ulici Trávník, kde hlídá okolí školy a obchodního centra

Trumf i s přilehlým parkovištěm. Městská policie by
pak měla dostat lepší server pro přenos dat na monitorující obrazovky, včetně zajištění archivace,“
řekl přerovský primátor
Petr Měřínský. Do pořízení kamer má jít 350 tisíc korun – z toho 210 tisíc by měla pokrýt dotace, na modernizaci serveru a datového uložiště je
vyčleněno 680 tisíc korun
a zpět se ze státních peněz
vrátí 340 tisíc korun.
K přerovskému programu Prevence kriminality
patří už několik let také
asistenti, kteří spadají pod
městskou policii, ale nemají pravomoci strážníků.

Modernizace čeká i městský kamerový systém.

Jejich úkolem je monitorovat vytyčené území, řešit problémy či konflikty
vlastními silami a v případě nutnosti pak volat policisty. „Asistentů máme
pět. Jsou to lidé, kteří znají
lokalitu, v níž se pohybují,
a také její obyvatelstvo. Jejich rajonem je především

Foto: red

přednádražní čtvrť obývaná romskou komunitou,
nově monitorují i problematické adresy v centru
města,“ doplnil primátorův náměstek Petr Kouba.
Třetím preventivním pilířem jsou domovníci, kteří
bdí nad pořádkem v městských domech.
(red)

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

příběhy, relax
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(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 tomto vydání Krajánka přinášíme další díl seriálu
(Ne)zapomenuté příběhy.

Letem životem pana Muchy

P

an Jiří Mucha se narodil a žil 20 let
v Kostelci na Hané, než byl odtud vystěhován. Vyrůstal ve vlastenecké rodině, která se skládala ze tří synů a rodičů. Pan
Mucha byl z dvojčat, dále měl i staršího bratra. S oběma sourozenci vycházel a měl pěkný
vztah. Ve svém volném čase působil jako skaut
a sokol. Starší bratr byl předseda KSČ ve vojenské akademii v Praze, po podepsání protestu ho ale vyhodili. Dále pak jeho bratr působil jako sociolog v brandýských strojírnách.
Tatínek pana Muchy byl čestný občan Kostelce, dokud ho komunistická strana nezavřela
za rozdávání letáčků ke svobodným volbám.
Spolu s ním poté zavřeli i celý výbor Sokola.
Pan Mucha připomněl, že následně z budovy
Sokola udělali místní jednotu.
Pan Mucha vychodil Obchodní akademii
v Prostějově. Jeho první zaměstnání bylo v živnostenské bance v Olomouci. Zde působil, dokud
nenastoupil na vojnu. Poté na něj přišlo udání, že
pochyboval o smrti Jana Masaryka. V důsledku
toho byl vyloučen z důstojnické školy, a proto byl
označen jako první politicky nespolehlivý občan.
Za trest mu uložili nesmyslnou práci, kdy kopali
silnice a následně je zase zahrabávali, jen aby neměli o čem přemýšlet. Jeho další prací bylo stavění
památníku padlých, exhumování mrtvol a kopání
hrobů.
Po vojně pracoval v hutnictví, kde byl 3 roky, poté
si našel místo inventurníka až do svých 50 let. Přestěhoval se do Prostějova, kde působil jako vedoucí
prodejny v kasárnách. Během svého života také pomáhal v archivu Židům, kteří se vraceli z koncentračních táborů hledat svůj majetek. Po odchodu
do důchodu pracoval 10 let jako pochůzkář v Kroměřížských plynárnách. V té době začaly i zdravotní

problémy. Proto pan Mucha po skoupení plynárny
Němci odešel a už jinou práci nehledal.
Pan Mucha měl celkem 5 dětí. S první ženou dvě
děti, s druhou ženou také dvě děti. S třetí ženou se
seznámil již během studia na obchodní akademii,
přičemž jeho žena Jarmilka v tu dobu navštěvovala obchodní školu. S ženou Jarmilkou si prošli obtížnou situací, kdy jim při prvním porodu zemřela
dcera kvůli nedostatečné lékařské péči, a to přímo
na sále. Poté se jim ale poštěstilo a do roka se jim narodil zdravý chlapec, který svého tatínka denně navštěvoval a těšil ho svou přítomností i v samotném
centru sociálních služeb.
V důchodovém věku měl zálibu, a to kreslení známek z celého světa, které vyšly. Jednalo se o 134 známek uložené v pérových deskách. Také rád luštil těžké
křížovky a hádanky. Panu Muchovi bylo 94 let. Byl to
velmi veselý a milý člověk. Po celou dobu rozhovoru
vládla pozitivní atmosféra doprovázená vtipy.
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OKÉNKO STAROSTKY
Náměšť na Hané

V

letošním roce oslavíme 880 let od první
písemné zmínky o Náměšti v listině biskupa
Zdíka, ačkoli mnohé archeologické nálezy dokládají, že Náměšť je ještě
starší. Území Náměště je
místem, kde se dobře žilo
a snad i nadále žít bude.
O Náměšť projevují Marta Husičková
zájem mladí lidé, hledají zde stavební parcely na výstavbu rodinných domů,
přestavují a rekonstruují domky staré – původní.
A proč se všem lidem Náměšť na Hané tak libí?
Důvodů je mnoho a všechny vyjmenovat nelze.
Máme zde například krásně zrekonstruovanou školu, vedle ní hřiště, ordinují zde praktičtí lékaři, zubařka, ale i odborní lékaři, máme lékárnu, městys, vlastní
zámek, amfiteátr, kde se konají mnohé kulturní akce.
Hojně je navštěvují místní lidé i návštěvníci ze širokého okolí.
Věříme, že doba covidová už brzy skončí. I s tou se
mnoho našich občanů muselo poprat a s nimi i obyvatelé Domova Seniorů František, který je příspěvkovou
organizací Olomouckého kraje. Mnozí klienti i personál se koronavirem rovněž nakazili. Na pomoc musela přijít armáda. Té určitě patří velký dík. A jak to je
s očkováním seniorů?
Dle doporučení KHS ti, kteří prošli nemocí, mohou
vyčkat, očkovat se budou pouze ti, kteří covid neměli. Snad se nám všem, díky dodržování hygienických
opatření podaří covid překonat a čtenáře Krajánku
v Náměšti rádi přivítáme.
Marta Husičková, starostka

Zpracováno na základě rozhovoru pana Mirka Muchy, který vedly Tereza Dvořáková a Michaela Nováčková,
studentky Katedry křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci, pod odborným vedením Mgr. Zlatice Dorkové, Ph.D. v rámci projektu (Ne)zapomenuté příběhy
Olomouckého kraje.
Náměšť na Hané se pyšní řadou památek.

Foto: red

JÔRA A BOŽKA

Jôra a Božka ôvádijó: Néni nad dobró radô.
Jedô vám takle jednó v nedělô večir s Božkó autem
dom. Já autem jezdim dosť a večir mivám pôštěny
rádio, abêch náhodó neôsnôl. Ona totiž Božka vedlivá mě pokaždy spi. Nô a ten večir - bêlo to zhodó
okolosti posledniho ledna - poslóchám na jednym
známym rádiô, co má značkô jak závodnička, jak
jakésê redaktor zpovidá našeho pana prezidenta.
Fajn, to néni špatné nápad, dêž tak jednó za čas náš
névêšši představitel promlovi k občanum a odpovidá na jejich dotazê. Jeden z tech dotazu bêl asi takové: "Co řikáte, pane prezidente, na to, že se kdesê
v jakymsê hotelô zešlê vrcholni politicê a papaláši na oslavách jakéchsê narozenin, dêž hotelê majó
bêt zavřeny a lêdi nemajó vubec vêlizat. Navic majó
bêt po večerech doma! " A pan prezident to správně všecko odsódil. Nô jistě, dêť ti lêdi, co nám vládnó, přece mosijó jit nám ostatnim dobrém přékladem, né? Japak bê to vêpadalo, dêbê si každé dělal,
co chce? A takê ti, co tam bêlê, bêlê všelêjak potres-

tani, to ináč nende. A nekeři dokonce přêšlê o svy
vêsoky mistečka. To je takê v pořádkô. "Nô ale bêl
tam přece aji pan magistr plôkovnik Husák - ředitel Krajskyho ředitelstvi policie Libereckyho kraja.
A ten se nejakymô trestáni akorát vêsmival. Proč bê
pré měl odkuďsê odstôpovat? Šak nic neprovedl, dêť
přêšil akorát na jakósê kontrolô, čê jakó kravinô si
vêmêslêl na svó obhajobô. Tož to si, pane prezidente,
mêslite, že smê nejaci hlópácê, abêsmê věřêlê vémlovám na órovni žáka zvláštni školê?" Zbêstřêl sem
pozornosť a našpicoval ôšêska. Nô a co na to pan
prezident, kromě teho, že z jeho pusê padalê slova,
jak "debili", a takê cosê o té zvláštni školê? Nakonec
sem mohl zapleskat. Pan prezident se z teho dotazô
dostal se šarmem sobě vlastnim. "Já bêch panô Husákovi poradil, jak se vêlhat z trapné situace", řekl
sice trochô ináč, ale já sem to mezêvá řádkama jasně slêšel. "Dêž jôž přênde na takovó ôtajenó oslavô,
kde stoji jeden papaláš vedle drôhyho, mosi přece

v rámcê svéch slôžebnich povinnosti ôdělat jedinó
věc. Všeckê postavit do latě, oznámit jim, že porôšêlê
všeckê možny zákazê, kery sami vêmêslêlê, a napařêt jim pokôtô. Ta pokôta je ze zákona okolo deseti tisic korôn. Dêbê to béval vêbral, rozdal stvrzenkê
a odevzdal do státni pokladnê, mohl bêt klid. On bê
splnil občanskó ê policejni povinnosť, bêl bê dobré,
a nakonec bê se té pěkné oslavê mohl sám óčastnit.
Nikdo bê nemosêl trapně lhat a nabizet svy funkce.
A on jôž vubec né. Šak deset tisic néni pro tê pantátê,
co tam bêlê, vlastně nic, a státô to takê nevéznamně
pomuže." Mosêl sem zastavit auto a jit to vêdéchat.
Dêž bêste mně takovó radô dalê vê nebo Božka, vêsmál bêch se vám. Ale dêž to radi sám pan prezident,
má to svó váhô. A od něho to má mět váhô névětši. Závěrê nechám na vás. Nechce se mně psat o tem
jaké smê národ Švéku, a že ômimê obejit snaď všecko. Ale tak to je. Jak bê takê né, dêž nám de přékladem aji prezident.
Jôra
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Olomoucký kraj rozjel očkování proti covid-19
v domovech seniorů a o vakcínu
se už mohou hlásit i lidé nad 80 let věku.
Jaký názor máte na očkování vy?
MUDr. Jarmila Ševčíková

Marie Rozmanová, Litovel

Vlasta Ondrušková, Štarnov, 69 let

Očkování je specifickou formou prevence nemoci. Bez
ohledu na věk vždy sníží riziko vzniku onemocnění
a významně také zmenší procento komplikací, včetně
smrti. Nemoci je nepochybně lepší předejít, než ji později léčit. Proto je nesmírně důležité, aby se lidé očkovat
nechali a zbytečně neotáleli. V pandemii totiž rozhoduje rychlost. Senioři
patří k nejohroženější
skupině vůbec, právem
jsou zařazeni do prioritní fáze. Bohužel, aktuální nedostatek vakcín
brání očkování široké
veřejnosti v ordinacích
praktických lékařů. Ti
jsou připraveni začít očkovat hned, jak budou
mít vakcínu k dispozici.

Když se vyvíjely vakcíny na cokoliv, trvalo to vědcům i několik
let ...Tato byla vyvinuta za několik měsíců. Mám z toho rozpolcené pocity, přesto bych se chtěla nechat naočkovat, ale
ať zřídí očkovací centrum v Litovli a netahají nás, staré lidi
do Olomouce nebo kamkoliv jinam. Je to větší město a nebude to pro nás takový problém a nejlépe u našich praktických
lékařů, kde to známe a oni znají nás. Očkování pro nás znamená návrat svobody a návrat
do normálního života. Prosím
nezavírejte malé obchody, ty
si dokážou uhlídat nás zákazníky mnohem lépe, než supermarkety. Nakupování přes
internet starší lidi zvládají jen
velmi těžko a stejný problém
vidím i v elektronické registraci na očkování.

Pro mě je očkování svoboda, obrovská naděje, že se
zase budeme moci setkávat beze strachu se svými
nejbližšími, mou milovanou 3,5letou vnučkou Lucinkou, se svými kamarády, přáteli. Proto nechápu
lidi, kteří šíří o očkování nesmysly a nenosí roušky.
Copak nevidí ty lidi připojené na přístroje, vyčerpané zdravotníky?
Vakcína stojí pár stovek, kolik stojí léčba
jednoho pacienta?
Takže doufám, že se
na mě brzy dostane a budeme moci
zase NORMÁLNĚ
ŽÍT. Nemůžu se dočkat!!!

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,
příspěvková organizace
Jiří Goňa a František Čížek
Sledujeme TV, očkování je dobrá věc. Doporučujeme všem, ať se nechají naočkovat.

Věra Vozáková
Přes počáteční váhání jsem nyní přesvědčena o tom, že je to užitečná věc. Očkování
sníží pocit strachu. Je fajn, že vakcínu vyvinuli tak rychle.

Jaroslava Köhlerová, Litovel, 79 let
Registrace seniorů od 15. ledna na očkování proti covid-19 je pro seniory nad 80 let
velmi náročná. Hlavně cestování hodně kilometrů do očkovacích center, kdy je doprava pro seniory velmi složitá. Očkování v domovech seniorů a všech zdravotníků je
pro mne jasná priorita, žádný klientelismus zde nemá místo a věřím, že v našem kraji
je vše v pořádku. Můj názor laika selským rozumem: registraci a očkování zvláště seniorů zajistit u obvodních lékařů, kteří znají nejlépe jejich zdravotní stav a jejich ordinace je v nejbližším místě bydliště.

Ing. Alena Štěpaníková
Pochvala patří za zajištění vakcíny všem, kteří se podíleli. Mám radost, že jsme dostali přednost před těmi, kteří si to mohou zaplatit.

Sociální služby Libina, příspěvková organizace
Marie, 84 let
S očkováním souhlasím, je zapotřebí. Chci si ještě užít života, a tak se nechám naočkovat. Člověk musí dbát o své zdraví.

Zdeněk, 72 let
Když nám to pomůže, tak je to užitečná věc. Já se určitě očkovat nechám.

Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace
Magdaléna, 81 let
Očkování jsem uvítala. Očkovat jsem se nechala, protože mám strach o své zdraví.
Nejvíc mě však bolí, že na návštěvu za mnou nemůže můj syn. Nikoho jiného nemám. Doufám, že za mnou už bude moci bez omezení chodit. Reakci na očkování
jsem žádnou neměla.

Marie, 68 let
Očkovat jsem se nechala, abych tu nemoc nedostala. Sice ještě nemám 80 let, ale jsem
ráda, že jsem očkovaná. Tak to snad nedostanu. Reakci po očkování jsem neměla, jen
mě děsně bolely nohy, které už nemám. A to bylo zvláštní. Museli mi dát silné léky
na bolest, jinak bych nevydržela.

Josef, 72 let
Do operace srdce jsem vůbec nemusel řešit svůj zdravotní stav, ale pravidelně jsem 2x
ročně prodělal chřipku. Po operaci srdce však přestala legrace, to už jsem si chřipku
nemohl dovolit. Tak jsem každý rok šel na očkování proti chřipce a skutečně jsem ji
už nikdy nedostal. Na základě této zkušenosti jsem tedy vůbec nepochyboval o tomto
očkování a věřím, že mne stejně tak ochrání. Vůbec jsem nemusel pochybovat, prostě
jsem v tom měl úplně jasno. Nepotřeboval jsem to konzultovat s rodinou, rozhoduji
se zásadně sám.

Milada, 89 let
Rozhodla jsem se pro očkování, protože jinou možnost nevidím. Rodina mi to taky
doporučila, ať vůbec neváhám. Žádnou reakci jsem neměla, jen mě po očkování jeden den bolela ruka. Doufám, že se situace po očkování všeobecně zlepší, ta izolace
na pokoji je strašná, když nemůžeme jít ven.

Emílie, 92 let
Rozhodně jsem pro očkování, věřím tomu, že to pomůže, aby se už situace konečně zlepšila. Jen jsem se teď nemohla nechat naočkovat 2. dávkou, protože jsem byla nachlazená.
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S výsadbou stromů pomohou
dotace od energetiků

A

ž 150 tisíc korun mohou získat
na výsadbu stromů
organizace a spolky v Olomouckém kraji. Nadace
ČEZ, která grant nabízí,
přijímá žádosti od 1. do 26.
února. Na Šumpersku, Jesenicku a Přerovsku díky
tomu v minulosti zakořenilo už 100 tisíc stromů.
„Doposud jsme prostřednictvím Nadace ČEZ
podpořili asi 550 projektů
výsadby za bezmála 60 miliónů korun. Zájem o grant
Stromy ale zůstává vysoký,“
říká ředitelka Nadace ČEZ
Michaela Ziková.

O příspěvek na výsadbu mohou žádat obce,
různé organizace, spolky
i školy. Oblíbená je výsadba alejí, rozmáhá se
ale také obnova zašlých
městských a obecních
sadů. Přednost přitom
dostávají druhově místní
dřeviny, které mají nejlepší šanci se dlouhodobě uchytit.
„Na jaře rozkvetlé větve potěší zamilované
a na podzim zase úroda
hospodyňky,
případně
pány se zájmem o ovocné destiláty,“ dodává
Ziková.
(red)

Fakultní nemocnice
v Olomouci má nový
vjezd a parkoviště

P

Zasazení stromu je velkou událostí. V krajině tím lidé zanechají
vzkaz, který vydrží desítky let.
Foto: red

7

ohodlnější parkování je letos v olomoucké fakultní nemocnici. Zároveň s novým
parkovištěm tam vznikl
další vjezd do areálu. Nové
dopravní řešení odlehčí
rušnému provozu v okolí
vytíženého zdravotnického zařízení.
„Dlouhodobě se potýkáme s neúměrným houstnutím dopravního provozu
a nárokům na parkovací
místa v našem areálu. Snažíme se tuto problematiku
řešit v rámci našich možností daných především
průjezdností komunika-

cí a omezeným množstvím
lokalit vhodných k parkování. Jsem přesvědčen,
že tato stavební investice
k řešení všech těchto problémů významným způsobem pomůže,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice
Olomouc Roman Havlík.
Nové parkoviště i vjezd
najdou lidé v Hněvotínské
ulici. Stavební práce probíhaly pět měsíců a vyšly
na zhruba dvacet miliónů
korun. Kromě parkoviště a vjezdu získala lokalita
také nové osvětlení, závory nebo kamerový dohlížecí systém.
(red)

Palác bude jako nový. Předtím se však uzavře

P

rostor
Zdíkova
paláce s proslulými
románskými
okny se více otevře přirozenému světlu, lidé budou
moci projít všemi čtyřmi
rameny gotické křížové chodby a v podkroví bývalého kapitulního
děkanství vznikne nový
výstavní prostor. Má to
však jeden háček – kvůli
těmto stavebním úpravám
bude Arcidiecézní muzeum Olomouc více než rok
uzavřeno.
„Práce začnou v únoru,
takže návštěvníci už bohužel nebudou mít mož-

nost spatřit výstavu 1673 |
Kabinet pro biskupa s obrazovými poklady arcibiskupské sbírky včetně
Tiziana, van Dycka či von
Aachena,“ říká vedoucí
odboru starého umění
Miroslav Kindl.
Financování stavby je
zajištěno z prostředků
ITI IROP Olomoucká
aglomerace. Nositelem
projektu je vlastník objektu – tedy Metropolitní kapitula u sv. Václava,
která se podílí na spolufinancování. „Celkově
půjde zhruba o padesát
miliónů korun. My zde

vystupujeme v roli partnera,“ uvedl ředitel Muzea umění Olomouc Ondřej Zatloukal.
Samotná příprava projektu trvala více než dva
roky a zahrnuje odstranění nepůvodního a nevyhovujícího zastřešení
Zdíkova paláce z 80. let
minulého století, výměnu
pochozích lávek, zábradlí
i oken, ale i výše zmiňované zpřístupnění celé
gotické křížové chodby
v přízemí budovy. Vůbec
poprvé budou také otevřena všechna čtyři ramena nad křížovou chodbou.

„Rekonstrukcí
projde
také návštěvnická infrastruktura podle návrhu
architekta Jana Šépky,“
doplňuje Kindl.
Návštěvníci celého prostranství
Olomouckého
hradu tak budou mít k dispozici nové sociální zázemí v prostoru současného WC patřícího k nyní
uzavřené kavárně Amadeus. Součástí projektu je
také řešení nevyhovujícího depozitáře Metropolitní kapituly nad sakristií katedrály sv. Václava či
restaurování svatostánku
v kapli sv. Stanislava. (red)

Do olomoucké fakultní nemocnice se díky novému parkovišti dostanou pohodlněji její zaměstnanci i pacienti.
Foto: red

Nenašli jste
ve své schránce
měsíčník
Krajánek?
Nebo nepřišel vašim
sousedům a přátelům?

Předpověď na únor: Bude sucho, ani kapka alkoholu

T

aké v Olomouckém
kraji probíhá osvětová kampaň Suchej únor. Účelem je omezit na celý měsíc popíjení
alkoholu. V rámci devátého ročníku akce zároveň
vychází publikace, která
se alkoholu ve společnosti

věnuje. Záštitu nad projektem převzal Olomoucký kraj.
„Nová kniha z vás abstinenty neudělá – není to
ani jejím cílem. Má být
lidem především inspirací k příjemné sebereflexi
a můžeme se díky ní leda-

cos dozvědět. Nejen o alkoproblematice, ale hlavně
o sobě,“ popisuje smysl
knihy Petr Freimann, ředitel neziskové organizace Suchej únor, na jejichž
stránkách je možné knihu
získat a podpořit tak kampaň.

V Česku se alkohol podílí šesti procenty na celkové úmrtnosti obyvatelstva. Každý Čech vypije
ročně více než čtrnáct litrů čistého lihu. Do Suchého února se vloni zapojilo
zhruba devět procent populace.
(red)

Napište nám a my sjednáme nápravu:
distribuce.krajanek@regvyd.cz

Certifikát Společnost
přátelská rodině
Kdo vyhraje Stavbu roku? Kandidátů je spousta získaly další firmy

L

etos se v regionu opět uskuteční
soutěž
Stavbu roku Olomouckého
kraje. Přihlášky mohou
lidé posílat do 26. února. Soutěžit se bude v několika kategoriích, vítěze
oznámí porota v průběhu
dubna na výstavě Stavotech.
„V Olomouckém kraji je
spousta krásných staveb,
které si ocenění zaslouží.
Některé vznikly s podporou
hejtmanství, další jsou iniciativou soukromých či jiných
investorů. V každém případě bude mít porota těžký

Stavba roku je prestižní záležitostí pro architekty i stavební firmy.
Foto: red

výběr, což je pro samotnou
soutěž jedině dobře,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman
Olomouckého kraje.

Oceňovat se budou stavby určené k bydlení a rekreaci, veřejné prostory, stavby průmyslové i dopravní

nebo ty, které prošly rekonstrukcí. Porota zhodnotí jejich vzhled, funkčnost a například i vztah k životnímu
prostředí.
„Těší mě, že vedle ryze
architektonických soutěží v našem kraji probíhá
také Stavba roku, která se
soustředí na ocenění řady
funkčních aspektů a fakticky přispívá k propagaci
dobrého řemesla a odbornosti v oblasti stavitelství,“ dodal Jan Žůrek, radní Olomouckého kraje pro
oblast kultury a památkové
péče.
(red)

S

edm firem v Olomouckém kraji se
nově chlubí titulem
Společnost přátelská rodině. Certifikát uděluje organizace Síť pro rodinu. Platnost ocenění je tři roky
a v jeho rámci se posuzuje
firemní kultura se zaměřením na rodinu.
„Potvrdilo se, že záleží především na vůli a otevřenosti vedení flexibilně
reagovat na aktuální potřeby zaměstnanců a zaměstnankyň. Těší nás, že
většina firem si v rám-

ci mimořádných opatření kvůli pandemii ověřila, že home office nemusí být strašákem, ale oboustrannou výhodou jak pro
zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele,“ uvedla Rut
Kolínská, prezidentka Sítě
pro rodinu.
Certifikát nově získala například společnost
PARS nova ze Šumperka, olomoucká ABO Valve
nebo John Crane z Lutína.
Na projektu se v rámci rodinné politiky podílí také
Olomoucký kraj.
(red)
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KŘÍŽOVKA O CENY

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA: TELEFONICKÁ PODPORA . DÁREK ZÍSKÁVAJÍ VYLOSOVANÍ VÝHERCI:
VĚRA HUDOSOVÁ, CHROMEČ / MICHAL JURCZYK, OLOMOUC / EVA VÍTÁMVÁSOVÁ, ŠUMPERK

V Olomouckém kraji bylo počátkem února osm očkovacích center určených k očkování proti covid-19. Všechna se nacházela v (tajenka). Řešení křížovky
posílejte do 4. března na e-mailovou adresu krizovky@olkraj.cz.
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Jan Šafařík: Za nejdůležitější považuji
vzájemnou komunikaci, empatii a respekt
Jan Šafařík, náměstek hejtmana Olomouckého
kraje, má vize. A má také plán, jak je proměnit v realitu. Proč mladí lidé odchází z venkova
a jak tento negativní trend změnit? Jak by měl
Olomoucký kraj vypadat za čtyři roky? Odpovědi
na tyto i další otázky nabízí následující rozhovor.

V kompetenci máte
územní plánování, regionální rozvoj a rozvoj venkova. Co podle Vás chybí
venkovu nejvíc?
Nejvíce venkovu chybí občanská vybavenost, služby
a infrastruktura. Vzhledem
k velké vzdálenosti od průmyslových center je to také
omezené pracovní uplatnění obyvatel venkova.

Bydlíte na severu Olomouckého kraje, který se
dlouhodobě potýká s odchodem mladých lidí. Proč
lidé odcházejí?
Lidé se stěhují z větších
i menších obcí do měst především kvůli pracovnímu
uplatnění, zdravotní péči
a v neposlední řadě i obchodům. A často zde chybí
to nejdůležitější - lidé, kteří zde chtějí bydlet a tvořit aktivní komunitu - živou obec. Pevně věřím, že
se to změní a venkov bude
opět atraktivní lokalitou pro
zdravý a tvořivý život lidí.


Když se řekne regionální
rozvoj, co si pod tím můžeme představit?
Jedna z používaných definic
je: Regionálním rozvojem
rozumíme růst socioekonomického a environmentálního potenciálu a konkurenceschopnosti regionů vedoucí ke zvyšování životní úrovně a kvality života
jejich obyvatel. Složité, že?
Pro mne to zjednodušeně
znamená podporu rozvoje lidí a prostředí, ve kterém
žijí takovým způsobem, aby
tady chtěly žít i naše děti.

Někdy mám pocit, že se
společnost snaží rozvíjet
za každou cenu, že se to,
lidově řečeno, láme přes
koleno. Třeba megalomanský záměr na výstavbu kanálu Dunaj – Odra – Labe,
který by měl vést přes náš
region. Jak se na tento projekt díváte Vy?
Jsem zásadně proti celému
projektu. Nevidím zde žád-

Jan Šafařík, náměstek hejtmana Olomouckého kraje

ný pozitivní efekt. V době,
kdy máme obrovské problémy s výstavbou silnic
a dálnic a budováním vysokorychlostní železnice, se
budeme pouštět do výstavby kanálu D-O-L. Považuji to za více než úsměvné.
A to už vůbec nemluvím
o ekonomické a ekologické
stránce projektu.

Kdybyste měl říct jeden
projekt nebo jeden dotační
titul, který bude letos pro
rozvoj venkova zásadní, co
by zaznělo?
V rámci programu Obnovy venkova je k rozdělení
40 miliónů korun. Největší
část je určena pro dotační
titul na budování a obnovu obecní infrastruktury.
Za velmi podstatný považuji také dotační titul určený pro provoz venkovských
prodejen. Obchod v obci
je velmi důležitý. Pokud se
stane, že se zavře, je velmi těžké jej znovu otevřít.
Zavření prodejny je pro
obec horší, než když dojde
k uzavření hospody. V obci
žije spousta lidí, kteří z nejrůznějších důvodů nemají
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Týká se migrace mladých
lidí jen našeho kraje?
S tímto problémem se setkáváme nejen u nás, ale v celé
Evropě. Mladí lidé jsou přesvědčeni, že život ve městech je pro ně atraktivnější
a pohodlnější. To, že odcházejí a hledají lepší podmínky pro svůj život, je v pořádku. Já tento trend podporuji. Poznají nové lidi,
rozšíří si své obzory, naučí se nové věci. Je ale důležité, aby se zase vrátili zpět
domů. Žili zde se svými rodinami a svoje zkušenosti
odjinud využili k obohacení a rozvoji místí komunity
a regionu.


Máte nápad na to, jak lidi
v regionu udržet, nebo dokonce jak docílit toho, aby
jich přibývalo?
Za nejdůležitější považuji nabídnout zaměstnání v dojezdové vzdálenosti.
Dále dostatečnou síť školek
a škol, zdravotních zařízení různého typu a obchodů.
A v neposlední řadě i možnost sportovního a kulturního vyžití. Za velice důležité považuji i dostupné bydlení - koupi vlastního bytu
nebo pozemku pro stavbu
rodinného domu. Pro život na venkově hraje důležitou roli i lepší životní prostředí – čistý vzduch, příroda a volný prostor pro děti.

inovačních HUBů, propojení firem a vysokých škol
při transferu nových technologií do praxe, výchovu
a podporu podnikavosti
studentů…Za nejpodstatnější považuji investice
do lidí, protože ti jsou klíčovým motorem rozvoje našeho regionu. Je to například
podpora podnikavosti, aby
se lidé nebáli zkoušet podnikat a nebáli se neúspěchu.

i Víte, že...
• Jeseníky nabízí více než 300 kilometrů běžeckých tras?
• na nejvyšších moravských horách jezdí nová výkonná rolba, která
běžkařům upravuje stopy?
• na stránkách horské služby naleznete aktuální sněhové podmínky
i varování před lavinami a jinými nebezpečnými jevy?
• aktuality z hor přináší webové stránky NAVSTIVTEJESENIKY.CZ?

možnost zajet si na nákupy
do center.

Často je slyšet, že chybí
podpora podnikatelům. Je
to pravda, a pokud ano, jak
to může Olomoucký kraj
změnit.
Jednou z priorit spolupráce
s firmami je podpora technických oborů a jejich studentů. Dále to je budování


Ve funkci náměstka Olomouckého kraje působíte nově od loňského podzimu. Co Vás nejvíce překvapilo?
Kolik mám najednou kamarádů… Ale vážně. Pozitivní je, kolik je lidí, kterým
na našem kraji záleží. Tam,
kde žijí, se snaží rozvíjet
spolkový život a přirozeně
tak proměňují své nejbližší
okolí. Negativním překvapením jsou některé nevýhodné smlouvy a projekty,
kvůli kterým kraj přišel
o spoustu peněz.

Jaký je princip vašeho
fungování a politického
působení, co považujete
za důležité?

Za nejdůležitější považuji vzájemnou komunikaci,
empatii, vzájemný respekt
a snahu o nalezení společného cíle. Vše začíná setkáním, a pokud chcete něco
vyřešit, musíte s partnery
vést dialog. Bez vzájemné
úcty a respektu se nemůžeme posunout dál. Ať je to
politický partner, nebo soupeř. Chci se s lidmi setkávat
a hledat to, co nás spojuje
a čím můžeme společně
kraji prospět. Nehledat věci,
které by nás rozdělovaly.

Až se za čtyři roky ohlédnete zpět, co byste rád viděl?
Chtěl bych vidět obce, kde
děti mají ve svých moderních školách a školkách
učitele, které jejich práce
baví a děti tam rády chodí.
Obce a města, kde funguje
vysokorychlostní internet,
kde je dostatek pracovního uplatnění. Chtěl bych
také vidět funkční chytrá
města, kde jsou firmy, kterým záleží na inovacích.
Především bych rád viděl
lidi, kteří spokojeně žijí
právě v Olomouckém kraji
- v obci či ve městě, které
je jim blízké.
(red)

Letní táborová škola v přírodě proběhne s přihlédnutím k epidemiologickým podmínkám, které
budou v první polovině roku 2021 platit. Organizátoři upozorňují, že akce se budou moci zúčastnit
pouze senioři s očkováním nebo negativním testem na covid-19. Nezbytnou podmínkou pro
konání tábora bude rovněž přísné dodržování všech protiepidemických nařízení.
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Již dva roky je k dispozici obyvatelům
Olomouckého kraje Alzheimercentrum
v Zábřehu, poskytující již více jak 20 let
kvalitní kvalifikovanou péči o klienty
s Alzheimerovou chorobou nebo jinými
typy demencí. Alzheimercentrum je pobytovou sociální službou, která nabízí
24/7 ošetřovatelskou a sociální péči.
Centrum má kapacitu 145 lůžek, situovaných ve dvoulůžkových pokojích. „Příjem
klientů se řídí jasně danými pravidly v prvé
řadě s ohledem na jejich potřeby. Každý
nový klient prochází adaptačním procesem,
kdy si zvyká na neznámé prostředí i tváře
pečujících. Postupně a velmi citlivě je veden
k tomu, aby získal tolik potřebný pocit bezpečí. Zprvu neznámé prostředí se tak pro
něj stává novým domovem,“ říká ředitelka
centra Marie Vychopeňová.
Společnost Alzheimercentrum, postavila
péči na unikátním konceptu. Našim klientům vytváříme nový domov, kdy každodenní život prožíváme společně.

Denní program je nastaven pro každého
klienta individuálně a vychází z biografie
klienta a jeho životního příběhu. Součástí
naší péče jsou aktivizační činnosti, které jsou
poskytovány podle stupně závislosti klienta
na péči a vycházejí z jeho individuálního plánu s akcentem na zachování anebo zlepšení
kvality života. Zbytkové schopnosti, ať duševní nebo fyzické, podporujeme a rozvíjíme
prostřednictvím terapeutických přístupů,
jako jsou například skupinové a individuální
cvičení, taneční terapie, muzikoterapie, aromaterapie, canisterapie. Vzhledem k tomu,
že čekací doba v zařízeních sociálních služeb je několik měsíců, doporučujeme všem,
kteří využití naší služby zvažují, aby nás včas
kontaktovali. Žádost lze podat na webových
stránkách www.alzheimercentrum.cz vyplněním elektronického formuláře. Pro zájemce jsem k dispozici na emailové adrese
reditelka.zabreh@alzheimercentrum.cz
nebo mobilu 778 494 030, dodává ředitelka
zařízení Marie Vychopeňová.

Smetanova 196/52, 789 01 Zábřeh, Tel.: 778 494 035 E-mail: zabreh@alzheimercentrum.cz
Více informací na www.alzheimercentrum.cz

Inzerujte v měsíčníku

KRAJÁNEK
tel.: 608 975 337
Podporujeme potraviny
z domácí produkce

kultura
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Virtuální prohlídky vlastivědného Prostějovské muzeum
muzea nabízí opravdové lahůdky bude mít nově
komentované výstavy
Olomoucký kraj KRAJÁNEK

únor 2021

V

lastivědné muzeum v Olomouci
vytvořilo
jedinečný projekt, ve kterém
na sebe navazují dvě navzájem propojené části, jež
jsou virtuálním návštěvníkům přístupné 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
K vidění jsou navíc ve špičkové kvalitě.
„Myšlenka on-line projektu Virtuální prohlídky a Otevřeného muzea
vznikla už koncem roku
2019. Postupně se vyvíjela,
až nakonec v říjnu 2020,
také v reakci na uzavření
muzeí v rámci pandemie
koronaviru, jsme projekt
začali realizovat,“ uvedl ředitel Vlastivědného muzea
v Olomouci Břetislav Holásek.
Otevřením 3D Virtuální
prohlídky tak Vlastivědné
muzeum v Olomouci zpřístupnilo své výstavní prostory on-line virtuálním
návštěvníkům ve 3D a 4K
kvalitě.
„Věřím, že návštěvníky
zaujmou virtuální prohlíd-

M

Než koronavirus a s ním spojená opatření povolí, mohou si lidé sbírky muzea prohlédnout on-line. Foto: red

ky natolik, že si je nakonec
přijdou prohlédnout také
osobně,“ uvedl radní pro
kulturu a památkovou péči
Olomouckého kraje Jan
Žůrek.
Poznáním ke vzdělání
Na muzejní virtuální prohlídku přímo navazuje
projekt „Otevřené muzeum“. Dospělí návštěvníci
si mohou přečíst, prohlédnout i poslechnout zajímavé informace spojené

s aktuálními výstavami.
Za zhlédnutí stojí například dvanáctidílný muzejní
seriál k výstavě Jiří Louda/
Život mezi erby. Otevřené
muzeum je i pro děti – mohou si složit puzzle, vytvořit si podle návodu osobní
znak, nebo z papíru vyrobit
královskou korunu.
Při virtuální návštěvě
výstavy obrazů a fotografií
Pavla Rozsívala Stud i um,
mohou rodiče najít mno-

ho inspirací pro výtvarnou
tvorbu s dětmi. Otevřené
muzeum pomáhá také školám – učitelé v něm najdou
pracovní a metodické listy,
které využijí při distanční
výuce.
Každý týden Vlastivědné
muzeum v Olomouci rozšiřuje informace a zajímavosti jak k vybraným muzejním
předmětům, tak i k chystaným a realizovaným výstavám a akcím.
(red)

KROK vypadá jinak. Je moderní a větší

Č

tvrtletník KROK
(neboli Kulturní
revue Olomouckého kraje), který vydává
Vědecká knihovna v Olomouci, doznal velkých
změn. Nová je jeho grafická
podoba a rozrostl se také
počet stran. Grafický návrh
KROKu vytvořil olomoucký grafik Petr Macháček.
„Chtěli jsme přijít s novým designem, protože

ten původní byl již hodně
archaický a neodrážel současné požadavky na tištěná média. Chtěli jsme
KROK vzdušnější, cílem
také bylo, aby se lépe četl
našim čtenářům a byl přehlednější,“ říká vedoucí
redaktor magazínu KROK
Tomáš Chalupa. Jestli se to
podařilo, budou moci čtenáři posoudit už v půlce
února, kdy vychází první

letošní číslo na poněkud
netradiční téma Erotika
a krása těla.
KROK vychází čtyřikrát ročně v nákladu
700 kusů. Je k dostání
zdarma v knihovnách
a dalších institucích Olomouckého kraje. „Spousta
knihoven vydává různé
magazíny, ale ten náš dalece přesahuje pole běžného
informačního knihovnic-

kého média. Jeho záběr
je skutečně široký,“ říká
ředitelka Vědecké knihovny v Olomouci Iveta Tichá. V KROKu tak čtenáři
nacházejí rozhovory se
zajímavými osobnostmi,
historické statě, pojednání
o zajímavých osobnostech,
architektuře, umění či literatuře, vždy samozřejmě
s vazbou na Olomoucký
kraj.
(red)

uzeum a galerie
v Prostějově letos nově nabídne
výklad k výstavám pro jednotlivce i skupiny, ale také
turistické informace o městě. Průvodcovská činnost
v muzeu doposud chyběla.
Služba je určená návštěvníkům muzea i turistům, kteří
do města zavítají.
„Doposud byl výklad
pouze pro skupiny a vedl
jej odborný pracovník. Teď
budou informace o výstavě určené pro všechny návštěvníky, kteří do muzea
přijdou a budou o ně mít
zájem. Turisté tady nově
získají také informace
o našem krásném městě,

o jeho historii nebo zajímavostech,“ řekla Petra Pášová, mluvčí Muzea a galerie
v Prostějově.
Služba vznikla ve spolupráci s Turistickým centrem
města Prostějova, zájemci
tak budou mít k dispozici mapy, letáky či brožury.
„Nechceme turistické služby magistrátu suplovat. Naopak, máme v plánu je doplnit a to zejména o víkendu,
kdy je radnice zavřená,“
poznamenala Pášová. Novinkou je i možnost zaregistrovat se do elektronického
systému, díky kterému se
návštěvníci včas a jako první
dozvědí o aktualitách a chystaných výstavách.
(red)

Komentované prohlídky zvýší kvalitu služeb, které muzeum nabízí. Foto: red

Publikace zve na cestu
do minulosti. Konečná stanice
je v osmnáctém století

Špalíček nabízí výstavu věnovanou Učiteli národů

O

brazy, grafiky, medaile a také plastiky z bronzu nebo
moduritu zaplnily výstavní
prostory galerie Špalíček
Muzea a galerie v Prostějově. První letošní výstava
představuje velikána českých dějin, Jana Ámose
Komenského. Muzeum je
aktuálně kvůli vládním koronavirovým opatřením zavřené, přesto se připravuje
na možnost, že se v polovině února otevře.
„Pracujeme naplno, abychom s otevřením mohli lidem nabídnout něco
nového a zajímavého.
Na návštěvníky se samozřejmě už nedočkavě těšíme,“ uvedla Petra Pášová,
mluvčí Muzea a galerie
v Prostějově.
Ve spolupráci s Muzeem
Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě tak
prostějovské muzeum, jako

první akci letošní výstavní
sezóny, připravilo vzájemně se doplňující projekty,
které představí jednu z nejvýznamnějších postav české
historie. „Velmi zajímavým
grafickým a výtvarným provedením a pečlivě zváženým obsahem je na patnácti panelech zvolena výseč ze
života a díla tohoto národního velikána, která by měla
působit především na děti
jako výzva k objevování
J. A. Komenského známého
i neznámého,“ řekla Kamila
Husaříková, kurátorka výstavy.
Druhou část prezentace tvoří umělecké artefakty z podsbírky Muzea
Jana Ámose Komenského
v Uherském Brodě. „Pro
prezentaci jsme vybrali obrazy, grafiky, plastiky, plakety, medaile,“ řekla Lenka
Pospíšilová, kurátorka sbírky uherskobrodského mu-

Porovnání stejných míst v minulosti a v současnosti nabízí nová historická publikace ze Šumperka.
Foto: red

H

Prostějovské muzeum nabídne vše, co souvisí s J. A. Komenským.

zea, které do Prostějova jednotlivé artefakty zapůjčilo.
Školní třída z dob
babiček
Výstavu doplňuje interaktivní panel a pracovní listy,
do nichž mohou návštěvníci
přímo na místě doplňovat
tajenky, pátračky a pro školy je připravený doplňující
vzdělávací program s interaktivními prvky. Nechybí
ani ukázka staré školní třídy.
Tu si pracovníci zapůjčili
z Hanáckého muzea v Cholině na Olomoucku. „V mu-

Foto: red

zeu máme řadu zajímavostí
a školní třída návštěvníky
vždy zaujala. Jsme rádi, že
část naší sbírky mohou vidět
i další lidé, kteří by k nám
do muzea jinak třeba nepřijeli,“ řekla Kamila Navrátilová, starostka Choliny.
Dvojvýstava s názvem
Jak chtěl změnit svět
a J. A. Komenský v umění,
bude v nabídce muzea do
21. března. O otevření expozice bude informovat
web
www.muzeumpv.cz
a sociální sítě.
(red)

istorické veduty
Šumperka ze sbírek muzea, vedle
nich fotografie zachycující
stejná místa v současnosti
a k tomu doprovodné komentáře se zajímavostmi
o zobrazených lokalitách, to
je hlavní náplň nové publikace vydané muzeem, jejíž
autorkou je historička umění Milena Filipová.
Kniha o 160 stranách
představuje
čtenářům
v kresbě, malbě a grafice
provedené veduty města datované od 18. století do poloviny 20. století a uložené
ve sbírkách Vlastivědného
muzea v Šumperku. Přináší
i vůbec nejstarší vyobrazení Šumperka, uchovávané
ve fondech Archivu města
Brna, a také několik detai-

lů fresek a obrazů s touto
tematikou, které jsou k vidění v šumperských kostelech. Jak moc se panorama
Šumperka a jeho městská
zákoutí změnila, mohou
čtenáři posoudit ze srovnávacích snímků pořízených
grafičkou a fotografkou Michaelou Stuchlou.
Kniha měla být původně slavnostně představena na vernisáži stejnojmenné výstavy, k tomu bohužel kvůli epidemii koronaviru nedošlo. Publikaci je však
možné si objednat na e-mailové adrese ivana.knoppova@muzeum-sumperk.cz.
Cena jednoho výtisku činí
300 korun. Ukázky z výstavy
zájemci naleznou na webových a facebookových stránkách muzea.
(red)
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Největší českou nadějí pro draft
je Svozil
Odchovanec hokejistů
Přerova Stanislav Svozil je podle Oddělení
centrálního
skautingu NHL hráčem, který
má ze všech Čechů
nejvýraznější
šanci
uspět v letošním draftu
do slavné kanadsko-americké
soutěže.
Čerstvě
osmnáctiletý obránce v aktuální
sezoně nastupuje jak
za extraligovou Kometu Brno, jíž od roku
2018 patří, tak za Zubry z Hané, u kterých
hokejově vyrostl. Zúčastnil se i juniorského
světového šampionátu.

S

kauti Svozila ve druhé polovině ledna letošního roku zařadili mezi největší světové naděje. U nich je pravděpodobné, že draftem do zámořské NHL projdou hned
v prvním kole. Žádný jiný
český hokejista v předběžných odhadech tak vysoko
nefiguruje.

Pokračovatel hokejového rodu Svozilů startoval
na přelomu let 2020 a 2021
na mistrovství světa juniorů v Kanadě. Ve čtvrtfinále proti domácím „javorovým listům“ byl vyhlášen
nejlepší tváří z českého výběru, který prohrál rozdílem tří branek.
Ke 2. únoru odehrál nejlepší nováček Tisport extraligy za sezonu 2019/20
šedesát extraligových a dva
prvoligové zápasy. V nejvyšší soutěži obléká dres
brněnské Komety, o úroveň níž je součástí kádru
mateřského Přerova. Loni
v listopadu přidal k utkáním v mládežnických reprezentacích také duel
za seniorský národní tým.
Na turnaji Karjala Cup
ve Finsku si vyzkoušel,
jaké to je hrát proti Rusku.
Mezi hráče, kteří by
v draftu mohli uspět ve druhém nebo třetím kole, se
z Čechů dostal pouze liberecký útočník Adam Měchura. Do skupiny dalších

Hokejový obránce Stanislav Svozil během zápasu Přerova s Litoměřicemi.
Foto: Martin Voltr

talentů – kandidátů na čtvrté až šesté kolo draftu – spadají mimo jiné další dva přerovští odchovanci. Brankář

Olomoucký kraj nebude letos pořádat
olympiádu dětí a mládeže. Desátý ročník
letních her se kvůli
pandemii koronaviru
se uskuteční v roce
2022. Na svém zasedání z 21. prosince loňského roku
o tom rozhodli krajští
zastupitelé.

L

Zatím poslední letní olympijské hry dětí a mládeže se konaly v červnu 2019 v Libereckém kraji. Na snímku výprava z Olomouckého kraje při zahajovacím ceremoniálu.
Foto: odm.olympic.cz

by to představovalo i pro
pořadatele a především
mladé sportovce a jejich
týmy,“ zdůvodnil odklad
hejtman Josef Suchánek.
Náměstek Zácha:
Přípravy pokračují,
nechceme
komplikace
Olympiáda proběhne v jiném než v původně plánovaném termínu poprvé
od roku 2003, kdy se konala poprvé. Hejtmanství o přeložení na příští
rok informovalo Český
olympijský výbor, který
hry pořádá. Rozhodnutí
zastupitelů 25. ledna podpořil.

Sportovec kraje si
musí na kulatiny
počkat

N

Tomáš Suchánek (momentálně Třinec/Frýdek-Místek) a forvard Martin Ryšavý (Vítkovice/Přerov). (red)

Olympiáda dětí a mládeže
proběhne v kraji o rok později

etní olympijské hry
dětí a mládeže měl
Olomoucký
kraj
původně hostit ve dnech
27. června až 1. července 2021. Zúčastnit se jich
měly více než čtyři tisíce
sportovců a dalších členů
výprav ze čtrnácti krajů.
Krajské zastupitelstvo
ale vzhledem ke koronavirové situaci v České
republice přesunulo akci
na období od 19. do 24.
června 2022. Možnost
zorganizovat hry v září letošního roku neschválilo.
„Nebylo to jednoduché
rozhodnutí, ale v podstatě jediné možné. Vývoj epidemické situace je
i letos nejasný, a kdybychom olympiádu posunuli
později, mělo by to daleko vážnější důsledky pro
všechny zúčastněné strany. Problém by mohl být
s nedodržením podepsaných smluv, komplikace

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

„Český olympijský výbor dlouhodobě podporuje sportování dětí
a mládeže, a proto jsme
jim v této době nechtěli
brát možnost zažít ODM.
Připravili jsme možné
scénáře pro uskutečnění i na podzim letošního
roku, ale na základě žádosti Olomouckého kraje
jsme s posunem souhlasili, protože chceme mladým sportovcům dopřát
úplný olympijský zážitek.
Pro většinu účastníků je
Olympiáda dětí a mládeže největší sportovní
akcí v životě,“ reagoval
pro web odm.olympic.cz

předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.
Podle Suchánkova náměstka pro sport Michala Záchy se Olomoucký
kraj bude přípravě soutěží
mladých talentů dál plně
věnovat. „Tak, aby v příštím roce vše proběhlo bez
komplikací,“ řekl.
Premiéra pro
šerm, vesnice bude
na univerzitě
Na desáté letní olympiádě
dětí a mládeže, jejímž dějištěm budou města Olomouc, Prostějov, Přerov,
Uničov, Kojetín a Velká
Bystřice, se bude vedle
tradičních sportů poprvé
také šermovat. Maskotem
akce se stal orel držící českou vlajku.
Sportovci budou bydlet v centru Olomouce
na kolejích Univerzity Palackého, které se přemění
na olympijskou vesnici.
V budově Pevnosti poznání v areálu nedaleké barokní Korunní pevnůstky
zase vznikne Olympijský
dům.
Olomoucký kraj bude
olympijské hry pro mladé
pořádat podruhé v historii. Premiéru zažil v roce
2011, pořadí krajů tehdy
s 613 body ovládli reprezentanti Jihomoravského
kraje.
(red)

ejen letní olympijské hry dětí
a mládeže ovlivnila v Olomouckém kraji situace kolem koronaviru. Přeložení potkalo také
další vrcholnou akci spojenou se sportem – vyhlašování nejlepších sportovců.
Za rok 2020 k němu nedojde. Jubilejní dvacátý ročník populární ankety, kterou naposledy vyhrály tenistka Muchová a volejbalistky Olomouce, se uskuteční v příštím roce.
Hejtmanství sdělilo, že
krajského sportovce roku
nechce rušit. V bezmála dvacetileté tradici hodlá pokračovat v roce 2022.
„Řada sportovních akcí se
loni kvůli koronaviru vůbec nemohla uskutečnit.
To je první důvod, proč
jsme se rozhodli vyhlášení
titulu odložit. A ten druhý
je, že kvůli vážné epidemické situaci by slavnostní akt
nešel ani uspořádat,“ zdůvodnil, proč Olomoucký
kraj letos sportovce neocení, náměstek hejtmana pro
sport Michal Zácha.
Kraj ale zároveň vyloučil, že by přerušil podporu sportovců a sportovních
oddílů. V roce 2021 znovu vypíše obvyklé dotační programy. Peníze pomohou profesionálům, amatérům i sportovištím a jejich
zázemí.
Dosud poslední, devatenáctý ročník ankety Sportovec Olomouckého kraje
vyvrcholil ve čtvrtek 27. února 2020 v prostorách Městského domu v Přerově.
Do města, jímž protéká
řeka Bečva, se událost pře-

sunula z Prostějova a jeho
Městského divadla v secesním Národním domě.
Mezi dospělými se v kategorii jednotlivců nejlépe umístila právě představitelka přerovského sportu
– hráčka Tenisového Klubu
PRECHEZA Přerova Karolína Muchová. Dcera legendy fotbalové Sigmy Josefa Muchy během roku
2019 zvítězila ve dvouhře
turnaje Korea Open, který je součástí tenisového
okruhu WTA (v předkladu Ženské tenisové asociace – pozn. red.). Dařilo se
jí i na nejstarším a nejslavnějším turnaji světa Wimbledonu, kde se probojovala do čtvrtfinále. Na konci předloňského roku figurovala v žebříčku WTA
na jednadvacáté pozici.
„Jsem za tu cenu moc
ráda. Bude mi připomínat,
že rok 2019 byl pro mě zatím ten nejlepší,“ svěřila se
Muchová na slavnostním
vyhlášení krajské ankety.
V kategorii družstev
kralovaly za rok 2019 volejbalistky Univerzity Palackého Olomouc. V české
nejvyšší soutěži si po 23 letech vysloužily mistrovský
titul, mezi elitou přitom
dokázaly přerušit desetiletou nadvládu krajského rivala z Prostějova. Olomoučanky vyhrály také domácí
pohár a zasáhly do kvalifikace o prestižní Ligu mistryň. Čestnou cenu navíc obdržel jejich v té době
již bývalý trenér Jiří Teplý, jenž během třicetiletého působení na olomoucké lavičce oslavil pět
titulů.
(red)

Sigma si pojistila
dva talenty

F

otbalisté Sigmy Olomouc
prodloužili
smlouvy s dvojicí odchovanců, záložníky Kryštofem Daňkem a Jáchymem
Šípem. V hanácké metropoli budou působit minimálně
do konce června 2025.
Kryštof a Jáchym jsou talentovaní hráči. Už v mládežnických kategoriích podávali skvělé výkony a jsme
rádi, že v Sigmě pokračují dále. Vidíme v nich budoucnost našeho klubu,“
citoval web sigmafotbal.cz
sportovního manažera Olomouce Ladislava Mináře.
Osmnáctiletý Daněk zasáhl za Sigmu ke 2. únoru 2021 do dvanácti zápasů české nejvyšší soutěže.

V letošní sezoně si v ní připsal premiérový gól, když
ve druhé polovině ledna
skóroval do sítě Opavy.
Stejně starý Šíp na první
start ve FORTUNA:LIZE
zatím čeká (tento stav platil 2. února, kdy tento text
vznikal – pozn. red.). Za Amužstvo Hanáků nastoupil v několika přípravných
utkáních, během podzimu zaznamenal osm duelů a dvě branky v dresu
olomoucké rezervy ve třetí lize.
„Jsme tady spokojení,
Sigma je náš domov, proto
jsme rádi, že tady můžeme
pokračovat dál,“ řekli pro
klubové stránky Sigmy oba
mladíci.
(red)

