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MĚSÍČNÍK PRO OBČANY OLOMOUCKÉHO KRAJE

Kraj rozdělí mimořádnou
pomoc sociálním službám
Organizace, které zajišťují
sociální služby v Olomouckém
kraji, dostanou peníze navíc,
aby zvládly důsledky vysokých
cen energií a inflaci. Hejtmanství
rozhodlo o tom, že finance
prioritně obdrží služby, které za
sebou nemají žádné ekonomicky
silné zřizovatele, především tedy
neziskové organizace. Právě ty
totiž patří mezi nejohroženější.
Dělit se má zhruba 220 milionů
korun. Kraj také spolupracuje
na zajištění materiální pomoci
obyvatelům regionu.
„Kvalitní fungování sociálních služeb je
pro nás absolutní prioritou, a to zvláště
v této těžké době. Hejtmanství zřizuje 26
příspěvkových organizací, které poskytují sociální služby, a zároveň pomáhá
spoustě dalších poskytovatelů. Táhneme
za jeden provaz,“ uvedl Josef Suchánek,
hejtman Olomouckého kraje.
Takzvané dofinancování sociálních
služeb bude spočívat v mimořádné dotaci
organizacím, jejichž činnost může ochromit vysoká inflace a drahé ceny energií.
„Naším cílem je nenechat žádnou takovou službu padnout. Proto jsme se rozhodli, že peníze rozdělíme především
sociálním organizacím z neziskového
sektoru. Jejich požadavky jsme uspokojili

SLOVO HEJTMANA

Nebojte se požádat o pomoc

Olomoucký kraj myslí také na ty, kteří potřebují speciální péči a nemohou žít ve svém domácím prostředí. Chce jim poskytnout kvalitní
a důstojné životní podmínky. 
Foto | Olomoucký kraj

téměř ze sta procent. Jedná se například
o pečovatelské služby, denní stacionáře pro seniory či odlehčovací služby pro
ty, o které pečují osoby v jejich domácím
prostředí,“ vysvětlil Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje.
V regionu fungují desítky organizací,
které lidem nabízí široké spektrum sociálních služeb a pomoci – od domovů pro
seniory přes azylové domy až třeba po
dluhové poradenství.
Pomoc přímo lidem
V souvislosti s drahotou se chystá také
posílení pomoci potřebným lidem, a to
prostřednictvím centra materiální pomoci. „To vzniká v prostorách Hanáckých

kasáren v Olomouci. Kraj na tom spolupracuje s Charitou a statutárním městem
Olomouc,“ doplnil Zbyněk Vočka, vedoucí
odboru sociálních věcí krajského úřadu.
Hanácká kasárna mají poskytnout
více prostoru pro uskladnění a distribuci
materiálu. „Centrum nabídne potraviny,
ošacení a věci osobní potřeby. Jedná se
o komplexní projekt, který by měl podpořit lidi v sociální nouzi,“ zdůraznil Petr
Prinz, ředitel Charity Olomouc. Termín
otevření centra ještě není přesně znám.
Mělo by k němu ale dojít ještě letos. Kontakt na materiální pomoc budou lidem
nabízet sociální služby a také sociální pracovníci obcí, měst nebo úřadu práce.

Jaroslav Kropáč

Za obnovu krajiny má obec zlatou medaili

Aktuální vysoké ceny potravin i dalšího zboží, služeb, energií doléhají na každého z nás. Je jasné, že na některé více,
na jiné méně, nepříjemné jsou každopádně každému. Také proto se teď často skloňuje téma sociální pomoci. Vy,
kterých se to týká – nebojte se o ni říci.
Není to ostuda. Ostuda je pomoc nenabídnout, když je to možné.
Prostřednictvím státu můžete čerpat
z mnoha sociálních dávek, které vám
ulehčí a alespoň částečně sníží současnou drahotu. Přehled dávek se dá
snadno najít na internetu nebo na webu
Ministerstva práce a sociálních věcí. Pro
Olomoucký kraj je sociální oblast jednou
z priorit. Ze zákona sice nemůžeme rozdávat dávky přímo lidem, ale staráme se
jinak.
Tak třeba provozujeme většinu domovů pro seniory, dotujeme organizace
a spolky, které se zaměřují například na
pomoc sociálně znevýhodněným lidem,
samoživitelkám, nebo se velmi aktivně
věnujeme podpoře rodin. Hejtmanství
má dokonce svoji rodinnou politiku, se
kterou se můžete seznámit na webu rodinajeok.cz. Najdete tam informace o rodinných pasech, kontakty na různé organizace nebo třeba jen tipy na víkend.
Rodiny, spolky a lidé vůbec mají držet
spolu. A když bude spolu držet Olomoucký kraj i celá naše společnost, překonáme také tohle těžké období. Jsem si tím
jistý.
Josef Suchánek,
hejtman Olomouckého kraje

ČÍSLO MĚSÍCE

2 120 451 019
Obec Dobrochov získala v soutěži Ententa Florale Europe zlaté ocenění. V mezinárodní soutěži porazil Dobrochov devět měst a obcí ze šesti evropských zemí. Odborná porota ocenila obec za návrat přírody zpět
do krajiny – za obnovu lokálního biocentra s rybníky, výsadbu původních odrůd stromů nebo přírodní odhlučnění ruchu z blízké dálnice. Porota, která všechna přihlášená města v létě objela, ocenila zapojení
zahradních architektů a dalších odborníků. 
Foto | obec Dobrochov

Tolik peněz bylo Olomouckým
krajem letos rozděleno na provoz
sociálních služeb. Z krajského rozpočtu
šlo 39 milionů korun a ze státního
rozpočtu 1,73 miliard korun.
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Hejtmanství opět podpoří
prodejny na vesnicích
Stejně jako v loňském roce se
i letos Olomoucký kraj rozhodl zapojit do Programu
podpory
malých prodejen na venkově
„OBCHŮDEK
2021+“.
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo
na konci června výzvu k podávání
žádostí
pro kraje. Olomoucký kraj zažádal o dotaci
ve výši 4 milionů korun. Další
3 miliony budou poskytnuty
z rozpočtu kraje. Poskytnutím
této dotace se Olomoucký kraj
snaží o udržení provozu maloobchodních prodejen v malých
obcích do tisíce obyvatel.
„Hlavním cílem projektu je
zlepšení kvality života venkovských oblastí, zvýšení atraktivity
a dostupnosti území našich obcí.

Naše žádost byla Ministerstvem
průmyslu a obchodu úspěšně schválena, proto
byl 27. 9. 2022 vyhlášen dotační
program pro
žadatele. V letošním roce
poskytneme
žadatelům
v obcích do
500 obyvatel
až 130 tisíc
korun, ostatním pak až
100 tisíc korun,“
uvedl náměstek hejtmana Jan Šafařík.
Žádosti mohou žadatelé
o dotaci podávat od 31. října do 15. listopadu 2022.
Informace k programu Obchůdek 2022 v Olomouckém
kraji najdete na webových
stránkách
www.olkraj.cz/
obchudek.

Petra Pášová

www.olkraj.cz/obchudek

Záchranáři mají další
nové sanitky

Nejlépe třídící obce
převzaly ocenění

Ceny za třídění odpadů si zástupci měst a obcí přijeli převzít do Náměště na Hané. 

Do soutěže O keramickou popelnici, která
popularizuje třídění komunálního odpadu, se
letos zapojilo 399 účastníků z celého kraje.
Do soutěže O keramickou popelnici, která popularizuje třídění
komunálního odpadu, se letos
zapojilo 399 účastníků z celého
kraje. V kategorii měst zvítězily
Hranice a Jeseník, mezi obcemi
bodoval Majetín a Lipina. Podle
výsledků lidé v našem kraji třídí
nejlépe v Česku. „Chci poděkovat
všem, kteří odpad třídí, a věřím,
že jejich počet se bude dál zvyšovat. Olomoucký kraj má připravený celý systém nakládání
s odpady, a právě obce jsou jeho
nejdůležitější součástí,“ zdůraznil radní pro oblast životního
prostředí Martin Šmída.

Vítězové si rozdělili
300 tisíc korun
Akci pořádá Olomoucký kraj
ve spolupráci se společností
EKO-KOM. Vítězové letošního
sedmnáctého ročníku, kteří se
umístili na medailových pozicích, si mezi sebe rozdělí motivační odměnu ve výši 300 tisíc
korun. Finance uvolnilo ze svého rozpočtu přímo olomoucké
hejtmanství. „Olomoucký kraj
získal první místo v pomyslném
srovnání všech krajů ČR. Na
jednoho obyvatele tohoto kraje
připadlo za rok 2021 v průměru 89,7 kilogramu vytříděného

Foto | Olomoucký kraj

odpadu. To je o zhruba deset kilogramů více než v roce 2020,“
uvedla Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu společnosti EKO-KOM.
Kromě keramické popelnice se
soutěžilo také o Keramické sluchátko a Elektrooskara. Ceny se
udělují městům a obcím, které nejlépe třídí elektroodpad.
V našem kraji zvítězily Bystrovany, Jeseník, Mikulovice, Pavlovice u Kojetína, Ruda nad Moravou a Zábřeh.
Kompletní výsledky, podrobná
pravidla soutěže a další informace jsou k dispozici na webu
www.jaksetociodpady.cz.

Juraj Aláč

www.jaksetociodpady.cz

Výtěžek benefičního koncertu
pomůže Člověku v tísni
Olomoucký kraj letos navázal
na předchozí modernizaci vozového parku Zdravotnické záchranné služby Olomouckého
kraje (ZZS OK). Pět nových nejmodernějších sanitních vozidel
značky Volkswagen, která nabízí oproti starším vozům zvýšenou komplexní bezpečnost jak
pro posádku vozidla, tak i další
účastníky silničního provozu,

převzala ZZS OK na konci září.
Celkem jich kraj letos pořídil
už čtrnáct. Zakázka má hodnotu téměř 50 milionů korun. Dvě
sanitky zůstávají v Olomouci,
třetí vozidlo bylo přiděleno na
základnu v Prostějově, čtvrté
putovalo na výjezdovou základnu v Přerově a poslední poslouží
záchranářům v Šumperku.

Juraj Aláč

SMS
Z KRAJE
JESENÍK | Dětské dopravní hřiště v Jeseníku má po rekonstrukci plochu pro jízdu
zručnosti. Ta vznikla přeměnou přístupové cesty a sloužit bude při výuce i soutěžích, kdy je potřeba mít k dispozici rovný a zpevněný úsek, což v prostoru dopravního hřiště u ZŠ Boženy Němcové doposud chybělo.
ŠUMPERK | Aquacentrum v Šumperku muselo kvůli úsporám dočasně upravit provozní dobu plaveckého areálu. Ranní plavání bude možné pouze v pracovní dny od
6:00 do 8:00, senioři mají vyhrazenou dobu v pondělí od 12:00 do 15:00. Plavání pro
veřejnost je v pondělí a ve středu od 17:00 do 20:00, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od
12:00 do 20:00 a o víkendech a o svátcích od 9:00 do 20:00 hod.
PROSTĚJOV | Město Prostějov v rámci participativního rozpočtu upravuje veřejné
osvětlení v Kolářových sadech. Díky projektu Vraťte nám hvězdnou oblohu došlo
k výměně 124 kusů sodíkových svítidel za vhodný typ LED svítidel při zachování stávající rozteče sloupů a dodržení norem pro nasvícení komunikací. Město tím ušetří
zhruba 80 procent původních nákladů.

Peníze z červencového benefičního open air koncertu Moravské filharmonie Olomouc, který
se konal u příležitosti zahájení
předsednictví České republiky
v Radě EU na nádvoří Hanáckých kasáren, získalo komunitní
centrum. Finanční prostředky
pomohou při začlenění ukrajinských válečných uprchlíků v našem regionu. „Chceme podpořit
užitečnou věc. Proto také toto
předání peněz Člověku v tísni,
který s imigranty, sociálně slabými a dalšími potřebnými skupinami pracuje dlouhodobě, má
velký smysl,“ uvedl hejtman Josef Suchánek.
Peníze z koncertu budou cíleně využity v pilotním projektu
česko-ukrajinského
komunitního centra společnosti Člověk
v tísni. „Komunitní centrum
Klub je místem pro setkávání,
sdílení, různorodou činnost,
vzájemnou podporu a propojení různých kultur v Olomouci.
Za finanční příspěvek jsme moc
rádi, pomůže nám při provozu a zajištění aktivit spojených
s adaptací a integrací uprchlíků
z Ukrajiny pobývajících v regionu,“ upřesnil ředitel olomoucké

Šek na rovných sto tisíc korun předal zástupcům společnosti Člověk v tísni hejtman Josef Suchánek spolu se
svým náměstkem Ivo Slavotínkem. 
Foto | Olomoucký kraj

pobočky Člověka v tísni Michal
Láš. „To, co se na Ukrajině děje,
je jednoduše příšerné. Ti lidé byli
vyhnáni ze svých domovů, opustili všechno, jen aby si zachránili
holý život. Výtěžek jsme chtěli
věnovat na konkrétní účel, nakonec se Rada Olomouckého kraje
rozhodla pro adaptaci ukrajinských uprchlíků na zdejší prostředí, což ukrajinský Klub plní
skvěle. Zatím totiž nikdo neví, za
jak dlouho se budou moci vrátit

domů,“ dodal náměstek hejtmana Ivo Slavotínek.
Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace vycházející
z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Zaměřuje se na čtyři základní oblasti:
humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci, podporu lidských práv, sociální práci, vzdělání a informační aktivity pro
veřejnost.

volby

| říjen 2022
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Výsledky komunálních voleb 2022 v obcích s rozšířenou působností
Senátorem za volební obvod 61 Olomouc
byl zvolen v druhém kole Lumír Kantor (KDU-ČSL)

Celkové výsledky komunálních voleb do zastupitelstev obcí a měst
v Olomouckém kraji, účast ve volbách dosáhla 46,09 procenta
SNK (Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdružení)

2654 mandátů

KDU-ČSL

355 mandátů

STAN+NK (Sdružení STAN, Nezávislí kandidáti)

113 mandátů

ANO 2011

92 mandátů

STAN (Starostové a nezávislí)

88 mandátů

NK (Nezávislý kandidát)

72 mandátů

ODS (Občanská demokratická strana)

68 mandátů

NESTRANÍCI

51 mandátů

ANO+NK (Sdružení ANO 2011, NK)

39 mandátů

SPD (Svoboda a přímá demokracie)

37 mandátů

KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy)

34 mandátů

Vítězem druhého kola senátních voleb
v Olomouci se stal dosavadní senátor
Lumír Kantor (KDU-ČSL), křeslo obhájil se
ziskem 60,07 % hlasů. Druhého kola voleb
se zúčastnilo 22,65 % voličů. V obvodu
Olomouc 61 usilovalo letos o senátorský
post osm kandidátů. V druhém kole porazil
záchranáře Milana Brázdila (ANO), který
dostal 39,92 % hlasů.

Šumperk – voleno 27 zastupitelů
nejvíc hlasů: Miroslav Adámek (BEZPP)
ANO 2011 a nezávislí – 10
NEZÁVISLÁ VOLBA – 4
Svoboda a přímá demokracie (SPD) – 4
ŠUMPERÁCI (STAN A TOP 09) – 4
Srdcem PRO ŠUMPERK – 3
Občanská demokratická strana – 1
ROZUMNÍ – 1

Jeseník – voleno 21 zastupitelů
nejvíc hlasů: Zdeňka Blišťanová (TOP 09)
Jeseník srdcem – 7
Hnutí ANO a ČSSD – 5
PRO JESENÍK – 4
Jeseničtí 2022 – 3
Nezávislí – Jeseník – 1
SPOLEČNĚ – 1
Uničov – voleno 21 zastupitelů
nejvíc hlasů: Radek Vincour (ODS)
Občanská demokratická strana – 7
ANO 2011 – 6
KDU-ČSL – 3
UNIČOV občanům – 3
Česká strana sociálně demokratická – 1
KSČM a NK – 1

Zábřeh – voleno 21 zastupitelů
nejvíc hlasů: František John (KDU-ČSL)
ANO 2011 a nezávislí – 7
KDU-ČSL – 7
NEZÁVISLÁ VOLBA – 3
STAN, PIRÁTI A NEZÁVISLÍ ZÁBŘEH – 2
Levice pro Zábřeh – 1
Občanská demokratická strana – 1

Šternberk – voleno 21 zastupitelů
nejvíc hlasů: Stanislav Orság (ODS)
ANO pro Šternberk – 6
Občanská demokratická strana – 5
KOALICE PRO ŠTERNBERK – 3
NEZÁVISLÁ VOLBA – 3
Otevřená radnice Šternberk – 2
Svoboda a přímá demokracie (SPD) – 2

Mohelnice – voleno 21 zastupitelů
nejvíc hlasů: Jana Kubíčková (BEZPP)
Mohelnická demokracie – 10
ANO 2011 a nezávislí – 4
Za naši Mohelnici a přidružené obce – 4
Společně pro město – 2
KDU-ČSL – 1

Olomouc – voleno 45 zastupitelů
nejvíc hlasů: Miroslav Žbánek (ANO 2011)
ANO 2011 – 16
SPOLU – 10
ProOlomouc a Piráti – 8
SPD a Trikolora – 5
spOLečně – 4
STAN, ZELENÍ A NEZÁVISLÉ
OLOMOUCKÉ OSOBNOSTI – 2

Litovel – voleno 21 zastupitelů
nejvíc hlasů: Viktor Kohout (BEZPP)
SNK Litovel – 8
ANO 2011 – 4
NAŠE LITOVELSKO – 4
SNK-občané a sportovci Litovelska – 2
KDU-ČSL – 1
Občanská demokratická strana – 1
SNK Evropští demokraté – 1
Konice – voleno 15 zastupitelů
nejvíc hlasů: Michal Obrusník (BEZPP)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – 5
KDU-ČSL – 3
PRO KONICI – 3
PŘÍSAHA Roberta Šlachty – 2
Občanská demokratická strana – 1
Žijeme Konicí – 1
Prostějov – voleno 35 zastupitelů
nejvíc hlasů: František Jura (ANO 2011)
ANO 2011 – 14
NA ROVINU! (STAN, TOP09, ZELENÍ) – 6
Svoboda a př. demokracie (SPD) – 6
ODS spolu s nezávislými osobnostmi města – 5
Pévéčko – 3
Česká pirátská strana – 1

Přerov – voleno 35 zastupitelů
nejvíc hlasů: Petr Vrána (ANO 2011)
ANO 2011 – 14
Svoboda a přímá demokracie (SPD) – 6
Pomáháme městu – ODS
a nezávislé osobnosti – 5
Piráti – ODVAHA ZMĚNIT PŘEROV – 3
Společně pro Přerov – 3
KDU-ČSL a TOP 09 – 2
Za prosperitu města Přerova – 2

Hranice – voleno 23 zastupitelů
nejvíc hlasů: Daniel Vitonský (ANO 2011)
ANO 2011 – 8
Hranice pro život – 3
NAŠE KRÁSNÉ HRANICE – 3
PRO HRANICE – 3
Svoboda a přímá demokracie (SPD) – 3
Občanská demokratická strana – 2
Hranice 2000 – 1
Lipník nad Bečvou – voleno 21 zastupitelů
nejvíc hlasů: Pavel Šoltys (ZNM)
Za náš Lipník – 7
UNIE PRO LIPNÍK – 5
KDU-ČSL – 4
Občanská demokratická strana – 2
PRO MODERNÍ LIPNÍK – 2
LEPŠÍ LIPNÍK – 1

Nejstarší zvolení zastupitelé:
Antonín Dušek, 81 let – Prostějov (ANO 2011)
Zdeněk Musil, 81 let – Rejchartice na Šumpersku (Rejchartice sobě)
Poměr muži / ženy
v zastupitelstvech obcí

Nejmladší zvolený zastupitel:
Martin Tomčala, 18 let – Bezuchov na Přerovsku (Za obec krásnější)
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Ocenění cestovního ruchu

Ceny Olomouckého kraje slouží i jako poděkování těm, kteří se o cestovní ruch v regionu starají.

Foto | Olomoucký kraj

Přibyli další hrdí držitelé Cen
Olomouckého kraje za přínos
v oblasti cestovního ruchu, tentokrát za rok 2022.
Kraj je vyhlásil v polovině
září v Olomouci. Absolutním vítězem je rýžování zlata ve zlatorudném skanzenu na Jesenicku.
„Děkuji všem lidem, kteří v cestovním ruchu pracují. Nebýt
jich, nebyl by Olomoucký kraj
tak vyhledávanou turistickou
destinací, jakou je dnes. Jejich
nasazení nepolevilo ani během
covidu, což se projevilo nejen
v té době, ale trvá i doteď. Všem

oceněným upřímně blahopřeji
a držím palce v jejich další práci,“ uvedl při předávání ocenění
hejtman Josef Suchánek.
Veřejnost mohla prostřednictvím webu vybírat z několika
kategorií. Uspěla třeba nadhledna Háječek na Zábřežsku, Muzeum harmonik v Litovli nebo
elektrárna Dlouhé Stráně. Cenu
hejtmana získal Jiří Zapletal,
který je už přes 20 let aktivním
členem Klubu českých turistů
a podílí se například na značení
cyklotras.

Eva Knajblová

CENY CESTOVNÍHO RUCHU ZA ROK 2022
KATEGORIE: NOVINKA V CESTOVNÍM RUCHU
1. Muzeum harmonik Litovel
2. Poutní kostel Sv. Anny a Jakuba Většího ve Staré Vodě
3. Okruhy YESCYKLO na Šumpersku
KATEGORIE: TECHNICKÁ PAMÁTKA
1. PVE Dlouhé Stráně
2. Ruční papírna Velké Losiny
3. Svatojánský most v Litovli
KATEGORIE: ROZHLEDNA REGIONU
1. Nadhledna Háječek
2. Dalimilova rozhledna
3. Bukovka – Rapotín
KATEGORIE: KOUZELNÉ SVATEBNÍ MÍSTO
1. Náš mlýn – Ochoz u Konice
2. Tančírna u Javorníku
3. Penzion Kovárna Horní Lipová
KATEGORIE: NETRADIČNÍ ZÁŽITEK
1. Rýžování zlata – zlatorudný skanzen
2. Ološlap
3. Sjezd na koloběžkách z PVE Dlouhé Stráně
Absolutní vítěz 2022: Rýžování zlata, zlatorudný skanzen
Cena hejtmana 2022: Jiří Zapletal

říjen 2022 |

Inovační centrum rozvíjí
podnikavost a kreativitu
Být úspěšný na poli inovací, přilákat do regionu světové firmy,
špičkový výzkum nebo prestižní
školy – to je cílem každého hejtmanství. Olomoucký kraj proto
za tímto účelem zřídil a podporuje Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK). Samostatný
subjekt, zájmové sdružení, do
nějž přistoupila rovněž Univerzita Palackého v Olomouci. Jeho
posláním je rozvoj podnikavosti,

Naše role je propojovat
a nasměrovat naše
klienty k novým
příležitostem.
Tomáš Dostál
projektový manažer ICOK

kreativity a inovací. Konkrétními aktivitami tak přispívá
k růstu konkurenceschopnosti
kraje s důrazem na inovativnost
a udržitelnost.
„Největší silou kraje jsou jeho
obyvatelé. Lidé kreativní, pracovití a přemýšliví. Pokud chceme,
aby nám absolventi, podnikatelé a investoři neodcházeli do
jiných regionů, musíme je podpořit a nabídnout spolupráci.
Inovační centrum je právě tím
středobodem, který se stará
o rozvoj inovací v regionu,” uvedl předseda správní rady a náměstek hejtmana Jan Šafařík.
Centrum propojuje
odborníky v kraji
Inovační centrum představuje propojku mezi Olomouckým
krajem, municipalitami, firmami, školami a výzkumnými centry. Sídlí v Olomouci, ale působí
na celém území kraje. Mapuje
a analyzuje, co se v kraji v oblasti
inovací děje, a přichází s nápady

na zlepšení. Pořádá akce, kde
se mají možnost potkat firmy
se zástupci škol a výzkumných
center. Organizuje motivační
přednášky na středních školách
s mladými podnikavci, podporuje kreativní workshopy, poskytuje odborné poradenství
inovativním firmám nebo mentoring začínajícím podnikatelům a startupům.
V rámci platformy NašlápnuTO inovační centrum poskytuje
konzultace podnikavcům a pomáhá jim jejich nápad rozvinout
do podoby životaschopného
podnikatelského záměru. Kromě motivačních přednášek pro
žáky a studenty ICOK organizuje workshopy a podnikatelskou
akademii. Podporuje také studentské soutěže a kroužky.
Díky sérii konzultací s vybraným expertem v rámci programů ICOK PLATINN dělá
inovační centrum ze skvělých
firem ještě lepší. Pomohlo třeba
rozvíjející se olomoucké IT firmě k expanzi na zahraniční trh
nebo inovativní přáslavickou
firmu naučilo prodávat udržitelné aquaponické farmy. Firmy
díky konzultacím mění obchodní strategie, organizační strukturu, získávají nové zákazníky,
stávají se silnějšími a světovějšími. Nově se realizuje program
ICOK DIGI zaměřený na nástrahy spojené s digitalizací a automatizací. ICOK pořádá inspirativní workshopy v úspěšných
firmách, provádí firmy analýzou
digitální zralosti, na kterou navazují expertní konzultace podle
potřeb daných firem.
Se všemi službami a aktivitami se ICOK snaží být co
nejblíže občanům kraje. „Hledali jsme cestu, jak konkrétně podpořit rozvoj skutečných
inovací v našich regionech, jak
zajistit příležitost k seberozvoji talentovaných, podnikavých
a kreativních obyvatel, které

ICOK pomáhá uvádět do praxe výjimečné nápady,
které v regionu vznikají. (na snímku náměstek hejtmana OK Jan Šafařík).
Foto | ICOK

tu chceme udržet nebo jim dát
dobrý důvod se vracet. Inovační hub představuje komunitní
místo, kde se mohou potkávat,
získat konzultační podporu, načerpat inspiraci a nové kontakty,
ale třeba i využít technologických dílen,“ vysvětlil Tomáš Dostál, projektový manažer ICOK.
První takový inovační hub nyní
vzniká v Přerově, o dalších se
jedná v Jeseníku, Šumperku
nebo Zábřehu. S Univerzitou
Palackého v Olomouci inovační
centrum pracuje na společném
centru inovací a transferu znalostí a technologií v prostorách
kampusu na Envelopě.

Kam za odpočinkem a zdravím v Olomouckém kraji

Minerální prameny a lázně s téměř stoletou tradicí a rodinnou atmosférou
Obec Skalka leží jihovýchodně
od Prostějova v krajině mírně
zvlněné posledními výběžky Drahanské vrchoviny. Obec je to sice
malá, ale zajímavá svým přírodním bohatstvím – léčivými minerálními prameny, které zde samovolně vyvěrají již od nepaměti.
V roce 1928 zde pan Vilém
Sonnevend nechal postavit očistné vanové lázně, restauraci, letní
taneční sál a sluneční lázně. Od
roku 1936 vlastnil lázně Akciový
pivovar Prostějov, který se velmi
zasloužil o jejich rozvoj. Vedení
Akciového pivovaru Prostějov
plánovalo vybudování nového
léčebného pavilonu. Tomu však
zabránily události druhé světové
války, po nichž byl pivovar znárodněn. Lázně, postižené stejným osudem, se roku 1949 staly
součástí Komunálních služeb
Kojetín. Od roku 1961 přešly lázně do správy obce Skalka, která

začala s jejich postupnou rekonstrukcí. V současné době jsou
v obci dva minerální prameny
uznány vyhláškou Ministerstva
zdravotnictví za léčivé, a to Svatopluk a Cyril – Metoděj, a dále
studánky Julinka a Jan, rovněž
s příznivými léčivými účinky. Prameny jsou stejně jako celý lázeňský park volně přístupné, takže
můžete podle svého gusta ochutnávat nebo je využít formou koupelí v místních lázních.
Lázně jsou řešeny bezbariérově a v klidném prostředí za asistence zkušeného personálu nabízí
širokou paletu wellness služeb.
Minerální prameny se využívají při léčbě pohybového ústrojí,
chorob revmatického charakteru,
ale také blahodárně působí na některé kožní problémy. Lázně nabízejí nejen různé druhy koupelí,
ale i masáží, a hosté mohou využít
také saunu.

širým nebem a kaple zasvěcená
svatému Janu Křtiteli.

V Lázních Skalka není lékař,
proto se musí návštěvníci předem
poradit se svým ošetřujícím lékařem o vhodnosti a skladbě procedur. Ubytování je možné v budově lázní v deseti jednolůžkových
a dvoulůžkových pokojích a dvou
apartmánech.
Návštěvu lázní doporučujeme spojit s vycházkou do nedalekého lázeňského lesa, kde
jsou naučné prvky – Edukační
dendrofon, pexeso a strom jako

dům, balanční a fitness prvky
– kladina na pružinách, žebřík,
bradla a hrazda a lesní megafon, který je zatím v České republice ojedinělý. Do megafonu
si můžete stoupnout, lehnout
nebo sednout a naslouchat zesíleným tónům lesa. V lese jsou
také dvě jezírka a pískový lom,
kolem kterých vedou značené
turistické vycházkové okruhy.
V obci jsou dvě dětská hřiště,
minigolfové hřiště, fitness pod

V lázních se tradičně pořádá
„Slavnost žehnání léčivých pramenů“ dle vzoru našich předků, kteří si vážili vodních zdrojů
a studánky obřadně čistili po
zimě. Zejména ty, jejichž voda
uzdravovala.
K dalším velkým kulturním
akcím patří Běh ve Skalce, Rallye
historických vozidel z lázní do lázní, plesy pořádané místními spolky a spousta akcí pro děti, které
pořádá spolek Slunečnice Skalka.

Miloslava Šálková

LÁZNĚ SKALKA
Skalka 81, 798 24 p. Pivín
mobil: 721 783 119
e-mail: lazneskalka@lazneskalka.cz
www.lazneskalka.cz

5

pamět národa | regiony

| říjen 2022

I bez pasu pašoval duchovní samizdaty
do Polska. Pro StB byl nepřátelskou osobou
Když mu bylo třináct let,
koupil si bakelitový foťák
a začal fotografovat to,
co viděl kolem sebe.
Zpočátku mu bylo kulisou prostředí Sudet, kde vyrůstal, později
zvěčnil důležité okamžiky moravského disentu nebo poutí do
Čenstochové, nejvýznamnějšího
duchovního centra Polska. Útlak
minulého režimu sám vnitřně nikdy nepřijal, opravdovou svobodu
našel ve víře v Krista. Oldřich Kučera se narodil 20. listopadu 1950
v Moravském Berouně. K undergroundu přičichl v olomoucké
hospodě U Musea. Mladý Oldřich
hledal smysl života v kulisách normalizační šedi v duchovnu. Začal
jezdit do Polska, kde se přidal
ke komunitě hippies, která žila
u Čenstochové. Začal praktikovat
zen buddhismus, ale během jedné
meditace pro sebe objevil Krista a v roce 1979 konvertoval ke
křesťanství.
Pašoval zakázanou literaturu
přes polské hranice
V Polsku se seznámil s Evou
Osietskou, se kterou se pravidelně
setkával na hoře Biskupská kupa
u Zlatých Hor na Jesenicku, aby
si předali zakázanou katolickou
literaturu. „Dorazil jsem tam s batohem, ona dorazila se stejným

batohem. Sedli jsme si tam pod
rozhlednou. Chodili tam pohraničníci, ale nějak zvlášť to nehlídali. Chvíli jsme poseděli, vyměnili jsme si batohy a snesl jsem je
dolů. Pak jsem to podle potřeby
rozdával,“ popsal společné pašerácké výpravy Kučera. Kromě
toho rozmnožoval další samizdatovou duchovní literaturu pomocí
levného fotografického papíru.
Jako nepřátelskou osobu jej StB
vedla pod krycím jménem Mnich
Když státní bezpečnost v roce
1979 zakročila proti skupině vydávající samizdatovou literaturu
v Olomouci, mnoho lidí se jim
snažilo pomoci podepisováním
petic, držením hladovek, účastí
na soudních líčeních nebo modlitbou. Oldřich patřil mezi ně. StB si
na něj zavedla spis a pod krycím
jménem Mnich jej klasifikovala
jako nepřátelskou osobu.
I přestože mu v roce 1985 vzali pas, podnikl čtyři ilegální cesty
do Polska, aby mohl zůstat nějaký
čas s Evou Osijetskou, se kterou
se mezitím sblížil. Musel se obratně vyhýbat pohraničníkům a několikrát jim unikl jen s velikým
štěstím.
Fotografoval demonstraci
na podporu Augustina Navrátila
Jedním ze vzorů mladého
fotografa Kučery byl katolický

disident Augustin Navrátil, iniciátor petice známé jako Moravská
výzva. Když však byl v březnu
1988 zatčen, konala se v Olomouci protestní akce, u které byl
i pamětník Kučera a celou akci
fotografoval. Na místě byli i příslušníci SNB, ale pro přítomnost
redaktorů zahraničního tisku si
nedovolili zasáhnout.
Oldřichovi se podařilo setkání
nafotit i se zatčením Stanislava
Devátého, kterého příslušníci
museli odnést. „Oni mě zaregistrovali, že tam fotím, i když jsem
byl opatrný. Vlítli do toho domu,
ale ten je složitý, má dvojité schodiště a není jasné, do jakého bytu
vedou které dveře. Pak jsme se
dozvěděli, že tam hledali, u různých lidí zvonili, ale na nás netrefili,“ popisuje Oldřich.
Z festivalu ve Wroclavi
jel přímo do Říma
V roce 1988 Oldřichovi konečně vrátili pas. Využil toho,
vydal se do Francie, kde se setkal
s Pavlem Tigridem. V listopadu
1989 odjel na Festival nezávislé
československé kultury do polské
Wroclawi a přímo odtud na kanonizaci Anežky České do Říma.
Sychravé sametové dny prožil
na náměstí v Olomouci. „Hodně
důležité je hledat pravdu a nenechat se zmanipulovat, být kritický
k takzvaným samozřejmostem,

Fotografování bylo celoživotní vášní Oldřicha Kučery. 

nevzdávat se vlastního myšlení.
Jak říká Kristus: ‚Kdo hledá, najde.‘ Absolutní svoboda je podle

Foto | Paměť národa

mě v Kristu,“ dodává Oldřich na
závěr.

Barbora Čandová

Paměť národa existuje díky Vám | Hrdinové 20. století odcházejí. Nesmíme zapomenout. Dokumentujeme a vyprávíme jejich příběhy. Znáte ve svém okolí někoho, jehož příběh bychom měli
zaznamenat? Kontaktujte nás telefonicky na 777 763 388. Záleží Vám na odkazu minulých generací, na občanských postojích, demokracii a vzdělávání? Pomozte nám!
Při pravidelné podpoře se stáváte členy Klubu přátel Paměti národa. Vaše příspěvky nám pomáhají udržovat kontinuitu naší práce a umožňují nezávislost. https://podporte.pametnaroda.cz
Děkujeme statutárnímu městu Olomouc a Olomouckému kraji za podporu při natáčení příběhů pamětníků.

OKÉNKO STAROSTY

Mojmír Grepl
starosta obce Vitčice

První písemná zmínka o naší
obci je z roku 1353. Nachází se
v nejjižnější části Olomouckého
kraje a sousedí se Zlínským krajem. Svou velikostí patříme mezi
nejmenší obce regionu. V současné době zde žije 180 obyvatel.
Svou samostatnost jsme obnovili
v roce 1990 poté, co byla v roce
1976 naše obec nuceně přičleněna k sousední obci, a tím na

dlouhé roky bylo přerušeno rozhodování jejích obyvatel o dalším
vývoji Vitčic. Historicky nejvíce,
450 obyvatel, žilo v naší obci po
druhé světové válce.
Na katastru obce s celkovou
výměrou 460 ha se nachází také
přírodní rezervace Vitčický les
o celkové rozloze 96 ha, což je významný souvislý lesní celek v jižní části Prostějovského okresu.
Na jeho okraji se nachází dřevěná
rozhledna. Další významnou bio
lokalitou je Vitčický rybník o celkové rozloze 5 ha, který čeká rozsáhlá revitalizace. V rámci další
etapy realizace společných zařízení po pozemkových úpravách,
kterou zajišťuje Státní pozemkový úřad v Prostějově. Protože
jsme na Hané, je téměř jediným
a zásadním zdrojem podnikání
zemědělská prvovýroba, kterou
v naší obci provozuje převážně
ZOD Agrispol Mořice. Vzhledem
k velikosti naší obce, a především
k obecnímu rozpočtu, je vzájemná spolupráce obce a zemědělců
nezbytná pro rozvoj celého území.
V našem katastru máme
spoustu drobných sakrálních staveb, které nám naši předci předali, a my jsme povinni je udržovat
a zvelebovat, jak nám nařizuje
reverz z roku 1873. V tomto roce
vznikla z odkazu Františka Řezáče č. p. 19 na návsi malá kaplička, jejíž poslední oprava proběhla v roce 2002. Oprava pěti

křížů a soch v okolí se naposledy
uskutečnila v roce 2020 za finančního přispění Olomouckého
kraje a Ministerstva zemědělství.
V současné době připravujeme
zpřístupnění poslední obnovené sakrální stavby, a to Černého
kříže, jehož obnovu provedla sochařka Tereza Holá.
Současný kulturní a společenský život se zase dostává do zaběhlých kolejí. Po roční covidové
přestávce jsme obnovili tradiční
„ostatky“ s voděním medvěda po
dědině i s večerním pochováváním basy.
Nejnáročnější akcí celého roku
je pro obec příprava na červnový pohádkový les pro děti, který
připravujeme už od roku 2007.
Počet návštěvníků z okolí několikanásobně přesáhne počet stálých
obyvatel, což znamená, že se na
přípravě musí podílet téměř polovina vesnice. Ať už jako účinkující,
nebo na pečení perníčků pro děti,
které má na starosti „Babinec“.
Před pár lety se nám povedlo obnovit tradiční vaření „trnek“ neboli povidel. Jedná se o hromadnou
víkendovou akci, kdy se na přípravě a vlastním vaření vystřídají jak
mladí, tak i ti zkušenější.
V současné době připravujeme infrastrukturu pro rodinnou
výstavu, což je důležité především pro zachování stávající mladé generace v obci, ale i pro lidi,
kteří by se rádi zapojili do malé

a fungující komunity společenského života v naší obci. Nejde tak
jen o navýšení daňového rozpočtu, ale o zlepšení života na vesnici.
Mám pocit, že v současné době se
k nám přistěhovaly mladé rodiny,
které se chtějí zapojit do veřejného dění v obci a také podporují

místní spolky a aktivně se i se svými dětmi do nich začleňují. A tak
vzhledem k tomu, že tuto funkci
vykonávám jako neuvolněný starosta už od roku 2006, jsem i nadále naplněn (snad ne naivním)
optimizmem, že to, co děláme,
má nějaký smysl.

Kraj zajišťuje sváteční provoz lékáren
Olomoucký kraj zajišťuje ve dnech státních svátků, kdy jsou zavřená i velká obchodní centra a jejich lékárny, pohotovostní lékárenskou službu. Hejtmanství na sváteční provoz lékáren přispívá ze svého rozpočtu a ročně ho to vyjde na statisíce korun.

Zajištění lékárenské pohotovostní služby
Okres

Otevírací doba

Olomouc

Nonstop
pohotovost*

Prostějov

9:00–13:00
hodin

Přerov

9:00–13:00
hodin

Šumperk

9:00–13:00
hodin

Jeseník

9:00–13:00
hodin

28. 10. 2022

Fakultní nemocnice Olomouc
výdejna v budově A
I. P. Pavlova 185/6
Olomouc
Lékárna Centrum zdraví s. r. o.
Vodní 4545/25
Prostějov
Lékárna MD
Boh. Němce 371/7a
Přerov
Krajinská lékárna
Komenského 882/4
Šumperk
Lékárna Jesenia s. r. o.
Fučíkova 1238/16
Jeseník

* Mimo běžnou otevírací dobu lékárny je k dispozici pohotovostní okénko. Služby lékárny jsou tedy dostupné 24 hodin 7 dní v týdnu.
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Týden rané péče 2022 – 15. ročník osvětové kampaně, od 7. do 13. listopadu 2022
Včasnou podporou snižujeme
riziko závažnějších problémů
Specializujeme se zejména na zrakový vývoj dětí, dokážeme odhalit funkční nedostatky a zahájit včasnou podporu rozvoje
zraku, celkového vývoje dítěte a sanaci
rodiny v krizi. Především včasnou a adekvátní podporou snižujeme riziko rozvinutí závažnějších problémů a umožníme rodině přiblížit se co nejvíc běžnému
životu.
Na počátku je třeba překonat šok po
zjištění diagnózy dítěte. Pak, pěkně krok
za krokem, navracíme rodinu do běžného
rytmu života, bez obav ze společenské izolace. S naší pomocí zvládají rodiče výchovu
a péči o dítě v domácím prostředí. Nebylo
tomu jinak ani v případě malého Olivera,
který je společně se svou rodinou součástí
rané péče již bezmála 7 let.
Dnes již téměř sedmiletému Oliverovi byla krátce po jeho narození zjištěna
porucha srážlivosti krve, která způsobila
poškození mozku a lékaři byla diagnostikována dětská mozková obrna. Rodiče si
vyslechli šokující zprávu: „Váš syn se bude
potýkat s těžkým mentálním či tělesným
postižením“.
„Prvotní špatné prognózy lékařů se naštěstí nepotvrdily,“ říká maminka Olivera
a s vděčností dodává: „Také díky rané péči
tomu tak zdaleka není. Zásluhou včasné odborné pomoci ze strany rané péče
víme, jak s Oliverem pracovat, a to zejména s ohledem na jeho oční vadu, která mu
znesnadňuje chůzi a orientaci v neznámém prostředí. Poradkyně rané péče nás
naučila, jak s Oliverem provádět zrakovou
stimulaci, jak mu přizpůsobit hračky a prostředí tak, aby se mohl zlepšovat ve svých
dovednostech a smysluplně si hrát. Velmi
nám také pomohla s informacemi o dalších možnostech podpory pro jeho celkový

rozvoj a jak zajistit potřebné terapie, které
Oliverka stále posouvají dál.“
V současnosti Oliverek samostatně chodí, mluví, všemu rozumí. Již třetím rokem
navštěvuje mateřskou školu, kde dělá velké
pokroky. Získal kamarády a sociální vazby
s vrstevníky, které mu významně pomáhají. Slova, kterými své vyprávění zakončila
paní Aneta, jsou tím nejlepším důkazem
toho, jak velký význam mají služby rané
péče. „Věřte, že vy všichni napomáháte
tomu, že Oliverek bude jednou soběstačný,
nebo bude potřebovat pouze minimální
dopomoc. Díky vaší důvěře v nás máme
nekonečnou sílu pracovat dál. Doufáme,
že ze syna vyroste dobrý člověk a bude sám
pomáhat dál – to je náš cíl“.

Dagmar Jurčíková

KONTAKT
Společnost pro ranou péči,
pobočka pro zrak Olomouc
Střední Novosadská 356/52, 779 00 Olomouc
e-mail: olomouc@ranapece.cz
www.ranapece.cz/olomouc1

Vozíme odbornou pomoc k rodinám domů
Pracoviště Společnosti pro ranou péči,
pobočka pro rodinu, vzniklo v roce 2011
pro potřeby rodin, kterým se narodilo
dítě s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, včetně dětí s poruchou autistického spektra. Působí
v celém Olomouckém kraji s kapacitou
130 rodin.
Narození dítěte s hendikepem
změní život celé rodiny
Závažná diagnóza, zdravotní postižení
dítěte, zasáhne jako blesk do osudu celé
rodiny. A právě na rodině nejvíc záleží,
jak kvalitní život dítě s postižením prožije. Jenom medicínská péče nestačí, má
svoje limity. S ranou péčí získávají rodiče
službu zaměřenou na celou rodinu dítěte s postižením a na potřeby všech jejích
členů. Poskytne podporu při vyrovnávání
se s postižením dítěte, péči o něj a stimulaci jeho vývoje.
Učíme rodiny žít normální život
„Během těhotenství se Stellinkou
jsme neměli tušení, že se něco děje.
Všechny genetické testy byly v pořádku.
Až v posledním měsíci těhotenství jsme
byli odesláni do FN v Olomouci z důvodu růstové restrikce plodu. Měsíc po
Stellinčině narození započala řada vyšetření souvisejících s jejím neobvyklým
vývojem. Stellince byla diagnostikována genetická vada“ vzpomíná maminka
Stellinky.
„Od roku 2018 spolupracujeme s ranou péčí. Díky nim se nám podařilo
zajistit Stellince vhodné prostředí pro
pobyt doma. Dostali jsme se k řadě odborníků. Jsou pro nás obrovskou psychickou podporou v náročných situacích, s nimiž se během vývoje Stellinky
setkáváme. Vždy stojí při nás. Snaží

se nás podporovat a pomáhat. Bez Vás
by Stellinka neudělala takový pokrok!
Děkujeme!“
• Máte obavu, že s Vaším dítětem není
něco v pořádku?
• Je Vaše dítě předčasně narozené ?
• Má Vaše dítě opožděný psychomotorický vývoj ?
• Má Vaše dítě zdravotní postižení ?
• Potřebujete odborně poradit ohledně
vývoje Vašeho dítěte ?
Pokud máte některou z následujících
otázek, neváhejte nás kontaktovat.

Jarmila Juříčková

KONTAKT
Společnost pro ranou péči,
pobočka pro rodinu Olomouc
U Botanické zahrady 4, 779 00 Olomouc
první kontakt pro rodiče: 777 362 834
e-mail: olomouc2@ranapece.cz
www.ranapece.cz/olomouc2/

Autistům jdeme naproti

Rodinám s neslyšícími dětmi pomáhá Tamtam

Spolek Jdeme Autistům Naproti vznikl
před 19 lety díky dobrovolnické práci
několika nadšenců. Během této doby se
změnil v profesionální organizaci, která spolupracuje s rodinami s dětmi žijícími s diagnózou poruchy autistického
spektra.
Včasné navázání spolupráce s ranou
péčí je důležité. “Bohužel se k nám některé děti dostávají až před nástupem
do školy. Někdy neodhadnou závažnost
situace rodiče, jindy podcení stav pediatr“, popisuje možné důvody pozdního
vstupu do služby vedoucí spolku Markéta
Jandeková.
Schůzky v rodinném prostředí nebo
prostorách organizace probíhají jednou
za 2 až 6 týdnů. “Při naší práci se snažíme poskytnout rodičům maximální
možnou podporu. Jejich úsilí je pro nás
klíčové”, vysvětluje pracovnice Zuzana
Svobodová.
Důležitou roli rodičů ilustruje příběh Matýska. Ten se do osmnácti měsíců vyvíjel stejně jako jeho vrstevníci. Po
prodělání běžné dětské nemoci se však
dostavil regres ve vývoji. Vytratil se oční
kontakt, všechna slova i zájem o hru, naopak se objevily stereotypní pohyby ve
formě třepání rukou a potřeby neustále
se točit. Naštěstí tuto situaci velmi dobře
odhadla pediatrička a vyšetření psychiatrem její podezření potvrdilo.
U Matýska bylo díky propojení rodičů,
asistentky a poradkyně rané péče vytvořeno ideální prostředí pro pokroky. Dnes
je mu šest let a navštěvuje MŠ se svojí
asistentkou. “Běžně komunikuje a hraje si, stereotypní pohyby u něj zcela vymizely. Naopak své vrstevníky předběhl
v zájmu o čtení. “Proces spolupráce ale

Malé dítě se sluchovým postižením se
potřebuje naučit komunikovat, vnímat
zvuky a chápat svět. Většina neslyšících
a nedoslýchavých dětí se však rodí slyšícím rodičům, kteří nemají s postižením
sluchu žádnou zkušenost. Už 32 let jim
pomáhá Centrum pro dětský sluch Tamtam. Jednou z jeho služeb je i raná péče.
Poradkyně provedou nelehkou situací
spojenou se sluchovým handicapem dítěte ročně 300 rodin ze všech krajů ČR.
Těm, které pocházejí z Moravy a Slezska, se věnují na pracovišti Tamtamu
v Olomouci.
Služeb rané péče zde využila i rodina
dnes již 7letého Jaromíra ze Senice na
Hané. Na možnost sluchové vady upozornil poprvé novorozenecký screening
sluchu v porodnici a chlapcova sluchová ztráta se potvrdila, když mu bylo asi
9 měsíců. Od té doby k nim domů začala
jezdit poradkyně. Nejprve přijela na návštěvu i s kolegyní. Maminka Yveta vzpomíná: „Čekala jsem nějaké otázky a tak.
Ale bylo to strašně příjemné... Tehdy
poradkyně zkoušely, co Jája slyší, nebo
neslyší. Podle bubínku, cvičení s hadem,
šustily sáčkem – a zkoušely, kdy se otočí.“ Poradkyně byla přítomna i u prvního
vyšetření sluchu metodou vizuálně podporované audiometrie, které proběhlo
v Tamtamu v Olomouci, poskytlo orientační odhad velikosti sluchové ztráty
a připravilo chlapce na následné audiometrické vyšetření na foniatrii, kde získal
kvalitní sluchadla. Stála kolem 67 tisíc.
„Požádali jsme tři nadace, aby nám na
ně přispěly. S výběrem nadací nám pomohl Tamtam… Jaromír nyní slyší i to,
co my neslyšíme,“ směje se maminka.
Se sluchadly se Jája rychle skamarádil,

není jen o pokrocích. Výjimkou nejsou
částečné regresy“, říká Svobodová. Matýskovi působí problémy sociální vztahy.
Nové kamarády si hledá obtížně, některým sociálním situacím nerozumí a reaguje na ně negativně.
“Kromě intervencí poskytujeme našim
klientům letní příměstské tábory, vícedenní edukační pobyty pro rodiny, konzultace s psycholožkou a besedy,” upozorňuje vedoucí spolku. Dovršením 7 let
mohou klienti přejít do návazné služby
sociální rehabilitace, ve které spolupráce
dále pokračuje.

Jaroslava Muzikantová

KONTAKT
Jdeme Autistům Naproti, z.s.
Žilinská 198/26a, 779 00 Olomouc
www.jan-olomouc.cz

naučil se s nimi „poslouchat“ a rozmluvil se. Rychlý nástup řeči podpořila i jeho
schopnost dobře odezírat mluvenou řeč.
Bonusem byl také v počátcích používaný znakový jazyk. Rodinu až do nástupu
chlapce do mateřské školy provázela poradkyně – pomáhala s rozvojem komunikace, sluchového vnímání, s výběrem logopedických cvičení aj. Jaromírův sluch
byl brzy dobře kompenzován, a tak mohl
ve 3 letech nastoupit do běžné školky
v Senici. Nyní chodí do 2. třídy běžné základní školy. Stále dochází na logopedii
a ve škole využívá kompenzační pomůcku se směrovým mikrofonem, díky níž
lépe rozumí se sluchadly i v hlučnějším
prostředí.

Lucie Křesťanová

KONTAKT
Raná péče Morava a Slezsko
Centra pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.,
Pekařská 491/9, 779 00 Olomouc,
e-mail: ranapecemorava@tamtam.cz
www.tamtam.cz, telefonická linka
prvního kontaktu pro rodiče: 605 100 400

neziskové organizace
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Sdílená péče pomůže zlepšit
život rodin dětí s autismem
Jak pomoct rodičům v nepřetržité a náročné péči o děti s postižením? Řešením může být
homesharing, tedy sdílená péče,
se kterou nyní přichází olomoucká organizace Zet-My, z. s.
Rodinám nabízí způsob, jak složitou situaci zmírnit, a zároveň
pomáhá dítěti najít dospělého
parťáka.
Rodina Zogatových má dvě
malé děti, přesto tři hodiny
týdně hlídají ještě Maxe a jeho
starší sestru. Zapojili se do systému neformální podpory, který
pomáhá rodinám starajícím se
o děti nebo dospělé s kombinovaným, mentálním postižením.
Tím Maxovým je porucha autistického spektra.
Zogatovi jako hostitelé malého Maxe prošli přípravou, po níž
následovalo několik společných
schůzek za podpory průvodce
organizace Zet-My. Pro rodiny
pečující o děti s postižením je
forma takové podpory neocenitelnou pomocí. „Znamená to
pro mě velkou úlevu, protože
mám čas si vyřídit aspoň to nejnutnější, nemluvě o možnosti
odpočinku,“ dodala Maxova
maminka Michaela Dvořáková.
„Projekt homesharing vidím
jako příležitost k rozvíjení dalších možností pro rodiny pečující
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DRŽITELKA KŘESADLA 2021
Dana Michailidisová
Držitelka Křesadla za rok 2021
Dana Michailidisová získala ocenění Křesadlo
v kategorii Dobrovolní hasiči. Jako členka Sboru dobrovolných hasičů působí v Moravském
Berouně už 36 let. Drží titul mistryně republiky
a zúčastnila se také hasičské olympiády. V současné době trénuje
svěřence na své domovské základně, v letech 2013-2019 působila
dokonce jako reprezentační trenérka dorostenek.
Ocenění jste získala v kategorii Dobrovolní hasiči. Víte,
kdo vás nominoval na ocenění Křesadlo?
Ano, vím, nominovalo mne Okresní sdružení hasičů Olomouc
v čele s Vlastou Švubovou, naší okresní starostkou. Vůbec jsem nechápala, o co jde a proč bych vlastně oceněná měla být. Dělám hasičinu víc jak 35 let. Jsem starostka našeho sboru, vedu s manželem
děti, zvelebujeme naše hasičské cvičiště, kde pořádáme dvě soutěže
jednotlivců, dělám rozhodčího a nejraději startéra. Tato práce mě
baví, jinak by to nešlo dělat tak dlouho.
Křesadlo je cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci – jak tuto definici vnímáte vy?
Křesadlo je cena pro lidi, kteří dělají i něco navíc, a hlavně s láskou, zapálením, pak dokáží spoustu věcí. Samozřejmě nesmí chybět
podpora rodiny a tu já mám.

o děti s postižením. O podporu
této metody, která by mohla být
skvělým doplňkem sociálních
služeb v Olomouckém kraji,
chceme usilovat i nadále a vidím
v ní velkou budoucnost,“ doplnil
náměstek hejtmana pro sociální
oblast Ivo Slavotínek.

Homesharing je přirozený
způsob pomoci v rámci komunity a organizace stále hledá do
projektu nové hostitele. Více na
www.zet-my.cz.

Petra Pášová

www.zet-my.cz

Rodiny vlastní i náhradní slavily

Pokračujete stále v „dobrovolnictví“, které vám přineslo
ocenění Křesadlo? Změnilo se něco po získání Křesadla?
Samozřejmě v dobrovolnictví stále pokračuji, hlavně vedení
mládeže je pro mne důležité, ta by nás měla v budoucnu nahradit.
Hasičina, když ji dělá člověk srdcem, není jen záliba, je to poslání.
V podstatě se po získání Křesadla nic nezměnilo. A jestli bych na
tuto cenu někoho z mého okolí nominovala? Ano, svého manžela
Petra, protože mne k hasičině přivedl, trénoval a byl oporou vždy,
kdy bylo potřeba. Jsme sehraná dvojka.

Juraj Aláč

Domov pro seniory
je po rekonstrukci

Rekonstruované prostory Domova Alfreda Skeneho si prohlédl i hejtman Josef Suchánek. (na snímku vpravo)

Foto | Olomoucký kraj

Zábavu, ale i informace na téma náhradního rodičovství nabídla akce nazvaná Den pro rodinu vlastní i náhradní. Konala se v neděli 11. září v olomouckých
Smetanových sadech. Akci, jejíž součástí byl také charitativní Běh pro paměť národa společnosti Post Bellum, organizoval Olomoucký kraj ve spolupráci se
statutárním městem Olomouc a celou řadou organizací, které pracují s pěstounskými rodinami. 
Foto | Olomoucký kraj

Pěstounská péče je posláním
Téma pěstounské péče je v posledních měsících čím dál více
v centru pozornosti. Je to dáno
tím, že je bohužel stále mnoho
dětí, které nemají to štěstí a nevyrůstají v rodinném prostředí.
Náhradní rodinná péče je tak
pro ně jedinou šancí, jak vyrůstat
v rodině a ne v ústavním zařízení.
Našim cílem je mít tolik pěstounů a pěstounských rodin, aby
děti již od raného věku mohly
vyrůstat v rodinném prostředí.
Rodinné prostředí je totiž nenahraditelné, a čím dříve se děti

dostanou do takového prostředí, tím je to pro ně přínosnější.
Víme, že cesta k pěstounství či
k profesionálnímu přechodnému
pěstounství není jednoduchá.
Na této cestě však všechny zájemce o pěstounství provází od
začátku do konce sociální pracovníci, kteří jsou připraveni je
v kterémkoliv okamžiku podpořit. Krajský úřad se snaží v rámci nejrůznějších aktivit zviditelňovat pěstounskou péči, proto
pravidelně pořádá akce spojené s informováním o tématu

pěstounské péče, spolupracuje
s organizacemi a obcemi, které
doprovázejí pěstounské rodiny,
a v neposlední řadě provozuje
webové stránky www.rodinajeok.
cz, kde jsou všechny dostupné
informace k tématu náhradního
rodičovství.
Pokud vás problematika pěstounství zajímá, podívejte se na
ně a zjistěte si další podrobnosti. Třeba jste to zrovna vy, koho
hledáme a kdo se může stát
pěstounem.

Pavel Podivínský

Náročná rekonstrukce vnitřních
prostor Domova Alfreda Skeneho v Pavlovicích u Přerova za desítky milionů korun je u konce.
Třetí a poslední etapa se týkala
modernizace památkově chráněné zámecké budovy. Její slavnostní otevření se uskutečnilo
v úterý 20. září. „Každý z nás
se jednou dostane do bodu, kdy
bude muset přemýšlet nad tím,
jak a kde prožije svůj podzim
života. Proto mám radost, že se
v Pavlovicích povedlo domov
pro seniory kompletně opravit.
Pro Olomoucký kraj jde o celkovou investici v řádech desítek milionů korun. Za mě má
obrovský smysl, každý z nás si
přece zaslouží důstojné stáří,“
uvedl hejtman Olomouckého
kraje Josef Suchánek.
Na rekonstrukci se
čekalo třicet let
V budově Zámku se u pokojů
podařilo vybudovat hygienické
zázemí a současně se upravila
i kapacita jednotlivých pokojů. Nově je tak v budově osm

dvoulůžkových a šest jednolůžkových pokojů. „Z toho, že
máme opravené všechny vnitřní
prostory, máme opravdu velkou
radost. Čekali jsme na to dlouhých třicet let. Rekonstrukce
byla náročná, protože všechny
tři etapy na sebe navazovaly, ale
stálo to za to,“ uvedla ředitelka
zařízení Eva Machová.
Olomoucký kraj projekt na
revitalizaci vnitřních prostor
všech budov zahájil v roce 2018.
Jako první prošla modernizací v roce 2019 budova Eliška,
hejtmanství hradilo celkové náklady ve výši 26,8 milionu korun ze svého rozpočtu. V letech
2020 a 2021 se opravoval interiér budovy Marie a celkové náklady ukrojily z rozpočtu kraje
34 milionů korun. Rekonstrukce budovy Zámek odstartovala
v loňském roce, práce skončily
začátkem letošního září. Náklady na poslední etapu přesahují
30 milionů korun, dotace Ministerstva práce a sociálních věcí
pak činí 21,9 milionu korun.

Petra Pášová
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KŘÍŽOVKA PRO VÁS
Partnerem Olomouckého kraje je už dvacet let (znění v tajence). Zástupci obou regionů se na konci září sešli v areálu Tančírny v Račím údolí na Jesenicku. Právě v nedalekém Javorníku totiž před 20 lety odstartovalo partnerství
obou regionů. Spolupráce probíhá nejen v oblasti předávání politických zkušeností, ale i v oblasti výměnných studijních pobytů na úrovni základních škol, spolupráce seniorských spolků či různých kulturních vystoupení, sportovních událostí a festivalů. Olomoucký kraj tímto posiluje přátelství regionů ve střední Evropě.
Tajenku křížovky zasílejte včetně kontaktních údajů (jméno a adresa) do 9. listopadu 2022 na e-mailovou adresu: tajenky.olkraj@regvyd.cz. Jména tří vylosovaných luštitelů zveřejníme v následujícím čísle novin a od
Olomouckého kraje získají věcné ceny. Výherci minulé tajenky ve znění Výrobek OK jsou: Jarmila Sojáková, Lobodice, Ladislav Bystroň, Zlaté Hory a Kamil Beneš, Kralice n. Hané
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství, s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a adresa), a to ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících s vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.

VÍTE, ŽE...

SUDOKU

Rostoucí ceny energií
překvapily většinu odběratelů.
Podle predikcí expertů
mohou ceny stoupat ještě
následující dva roky. Díky
malým změnám v chování ale
i tak můžete výrazně ušetřit.
Na platby za energie
můžete využít příspěvek
na bydlení a doplatek na
bydlení, informace na
www.uradprace.cz.
O možnostech dotací na
pořízení úsporných technologií
poradí na webových stránkách
www.novazelenausporam.cz.
Praktické rady a možnost
spočítat energetickou
spotřebu ve své domácnosti
najdete na www.setrim.cz.
Poradna při finanční tísni
pomůže s dluhy a exekucemi
na www.financnitisen.cz.

MĚSÍČNÍK OLOMOUCKÝ KRAJ
■ Periodický tisk ■ Vydává Olomoucký kraj ve spolupráci se společností Regionální vydavatelství s.r.o. ■ Adresa vydavatele: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, IČO: 60609460
■ Registrováno pod číslem MK ČR E 13609 ■ Redakční rada: Radek Palaščák, Ivo Slavotínek, Dalibor Horák, Luděk Niče, Eva Knajblová, Jaroslav Kropáč, Petra Pášová, Juraj Aláč
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Ivo Slavotínek – standardy sociální
péče odpovídají 21. století
Oblast sociálních věcí je pro Olomoucký kraj jednou
z klíčových. Věnuje se jí dlouhodobě a systematicky.
O tom, kolik hejtmanství financování sociálních služeb
stojí, o jaké služby je největší zájem a také co všechno
si pod pojmem sociální služby můžeme představit,
mluví v následujícím rozhovoru 1. náměstek hejtmana
Ivo Slavotínek. Právě on má sociální oblast na starost.
Co všechno spadá pod
sociální služby? Co si pod
tím čtenář, který je zatím
nepotřebuje a nevyužívá,
může představit?
Lidé si asi nejčastěji představí
domov pro seniory, nebo chcete-li po staru „domov důchodců“.
Ale to spektrum služeb je, zaplaťpánbůh, stále pestřejší a začíná, už když někomu zajišťujeme odborné poradenství s dluhy
nebo podporu pro rodiny, ve kterých se narodilo dítě se zdravotním postižením, či pomoc obětem domácího násilí. Jsem moc
rád, že i Týden sociálních služeb
lidem zpřístupňuje všechny druhy služeb, aby na vlastní oči viděli, jak ty nové, budované již podle
standardů 21. století, tak ty původní, ale humanizované, které
vznikaly ještě v minulém tisíciletí. Usilovně pracujeme s krajskými příspěvkovými organizacemi
na projektu transformace původních velkých ústavů sociální péče
pro klienty s kombinovaným postižením, která díky rozstěhování do nových malých domácností
přinese jak těm současným, tak
především budoucím klientům,
kvalitu života, která se výrazně blíží rodinnému zázemí. Za
fundamentální považuji domácí
pečovatelskou službu (pomoc
při ztrátě sebeobsluhy – hygiena, domácnost, podávání stravy,
doprovod) a domácí ošetřovatelskou službu (zdravotní homecare), protože to jsou služby v přirozené domácím prostředí a jistě
si všichni přejeme, abychom
ani jiné nepotřebovali. Postupně roste segment odlehčovacích
služeb, po kterých je poptávka

a které umožňují pečujícím (nejčastěji rodinní příslušníci) odpočinout si, načerpat síly či vyřešit
záležitosti týkající se např. péče
o zdraví. Zásadní jsou služby
podpory rodinám se zdravotně
postiženými dětmi – především
formou tzv. rané péče. Rozvíjí se
služby lidem s poruchou autistického spektra a náročným chováním, především díky aktivitě
rodičů, kteří o takové děti pečují.
S dopadem tíhy současné geopolitické a ekonomické situace roste význam všech poradenských
služeb od linek důvěry až po rodinné terapie. Velký objem služeb je adresován lidem na okraji
společnosti, ať už se jedná o následky závislostí, bezdomovectví,
nebo pomoc válečným uprchlíkům. Občas zaslechnu námitku:
proč lidem na okraji pomáhat?
Jednak každý má právo na druhou šanci, jednak se to také společnosti vyplatí – ať už eliminací
společensky nežádoucího chování, vandalismu, kriminality.
Jak jsme na tom v kraji
s poskytováním sociálních služeb? Jsou oblasti,
kde je služeb nedostatek,
a někde naopak nadbytek,
a poskytovatelé si klienty
přetahují?
Je přirozené, že ve větších centrech okresních měst, a speciálně
v krajské metropoli, je nabídka
největší. Při plánování služeb
proto s kolegy z Odboru sociálních věcí KÚOK velmi dohlížíme
na místní a časovou dostupnost.
Například dostupnost klasické
pečovatelské služby už je úplná
– celé území kraje je pokryto.

Náměstek Ivo Slavotínek často vyjíždí do regionu, kde se setkává se zástupci příspěvkových organizací, ale i jejich klienty. 

Obecně vzato, sociálních služeb
není dostatek, a proto ani ve větších městech si poskytovatelé
klienty nepřetahují. Ale to už je
otázka reformy financování soc.
služeb a to je jiné téma.
Kolik stojí kraj financování
sociálních služeb – jakou
formou pomáhá stát nebo
třeba i Evropská unie?
Pokud se bavíme o provozním
financování a o čistě krajských
financích, tedy těch, které pocházejí z vlastních daňových příjmů kraje, pak se bavíme o cca
400 milionů korun ročně. Mimo
to kraj rozděluje cca 1,7 miliardy korun průtokových peněz ze
státního rozpočtu. Z evropských
zdrojů získáváme nejmenší část
– dalších cca 100 milionů korun
na financování provozu služeb
azylových domů.
Jiná je situace v investičních
financích, tam jsme dnes z velké části závislí na evropských

penězích. Nebýt jich, krajské
investice do sociálních služeb
by se vzhledem k rozpočtové
situaci v brzké budoucnosti
zásadně ztenčily. Téměř půl
miliardy získáme na projekty
transformace sociálních služeb
z původních velkých ústavů na
malé pobytové formy (domácnosti). Současně připravujeme
velké projekty vymístění domovů pro seniory ze zcela nevhodných starých zámků do nových
zařízení. Tam nás ale ještě čeká
spousta práce.
Jak moc jsou potřebné
nebo výhodné služby neziskových organizací v oblasti
sociální péče? Co všechno
v regionu zajišťují a jak
s nimi kraj spolupracuje?
Neziskovky zajišťují především terénní a ambulantní
služby, tedy ty naprosto základní, jako například pečovatelskou službu nebo osobní

Foto | Olomoucký kraj

asistenci. Tyto služby jsou jednak levnější, a jednak jsou poskytovány většinou v přirozeném prostředí klienta. Už jen
z hlediska kritéria množství či
objemu služeb jsou neziskovky
nezastupitelné. Jejich lidé dělají svoji práci jako životní poslání, a proto mě mrzí, že stále
existuje rozdíl v systému odměňování. Tedy, že především
lidem v terénu, u lůžka klienta nemohou nabídnout srovnatelné mzdové podmínky jako
veřejnoprávní poskytovatelé.
Věřím, že neziskovky naopak
vidí, že tam, kde kraj může, snaží se jim pomáhat a podmínky
pro práci zlepšovat. Například
při dofinancování provozních nákladů soc. služeb v letošním roce
měly absolutní přednost, hledáme cesty, jak jim pomoci s předfinancováním projektové přípravy
jejich evropských projektů formou bezúročných půjček.

Juraj Aláč

Konečně DOMA, i když stále ve Vincentinu
Domovy pro osoby se zdravotním postižením nejen v Olomouckém kraji procházejí několik let změnami, které směřují
k tomu, aby lidé se zdravotním
postižením nemuseli žít ve velkých ústavních zařízeních. Ta
byla obvyklá před rokem 1989.
Žilo v nich i několik stovek lidí,
běžně i v osmilůžkových pokojích. Olomoucký kraj u dvou
takových velkých zařízení realizuje kroky, aby mohly být velké
ústavy opuštěny a klienti mohli
žít v malých domácnostech, ve
kterých mají vlastní soukromí a žijí co nejvíce nezávislým
způsobem života, stále však za
podpory pracovníků sociálních
služeb. Je dlouhodobě zřejmé,
že tato změna má velký vliv na
kvalitu života klientů a je příjemnější i pro zaměstnance. Příkladem je klientka Vincentina –
poskytovatele sociálních služeb

Šternberk, která až díky procesu
transformace ústavní péče bydlí
tak, že se cítí doma, přestože je
stále klientkou Vincentina.
Narodila jsem se s několika
nemocemi, život jsem
začínala v ústavu
„Moje maminka žila za války
u partyzánů. Když jsem se v roce
1945 narodila, lékaři mi zjistili
různá onemocnění. Byla jsem
umístěna do ústavu pro postižené děti ve Smečně, odkud jsem
se v roce 1951 přestěhovala do
šternberského Vincentina.
Vzpomínám na život s řádovými sestrami, které mne vychovávaly společně s dalšími třemi
sty lidí s postižením. Nepoznala jsem nic jiného než početné
skupiny postižených v ústavu
a také hluk, křik, dlouhé chodby. Museli jsme dodržovat přísný a pravidelný režim, na který

jsem si musela zvyknout, protože
jsem nikdy nežila mimo velkou
instituci.
Až koncem minulého století,
to mi bylo kolem padesáti, jsem
se dostala více „mezi lidi“. Začala
jsem jezdit na výlety, poznávala
možnosti běžného života, a to
i přesto, že jsem upoutána na
invalidní vozík. Zažila jsem koupání v bazénu, napila se vína, namazala jsem si sama chléb…
Když mi v roce 2015 zaměstnanci Vincentina nabízeli přestěhování do domu v Uničově, který
byl postaven v rámci projektu
transformace sociální služby,
dlouho jsem tuto možnost odmítala. Nedovedla jsem si tak
zásadní změnu ve svých již 70 letech představit. Nakonec jsem
se tam ale zajela podívat a od té
doby tady bydlím doposud. Prostorný jednolůžkový pokoj, ze
kterého mohu vyjet na vozíku

Klienti sociálních služeb žijí v domovech s několika domácnostmi co nejvíce připomínající klasické byty –
navíc jsou bezbariérové se zázemím pro pomocný personál. 
Foto | Vincentinum Šterneberk

na zahrádku a posedět na terase,
nebo zajet na uničovské náměstí. Na pokoji vítám časté návštěvy, které mohou kdykoliv přijít.
Vana, do které se snadno a bez
obtíží dostanu, ticho na chodbě,
žádný křik v noci. Ve skupinové

domácnosti žiji pouze s pěti spolubydlícími, se kterými si rozumím, a každý den se máme čemu
zasmát. Žiji poprvé v rodinném
prostředí. Mám šťastný domov
a spokojené stáří!“

Juraj Aláč

Violet (Electric Violet) (Hex: #8B00FF) (RGB: 139, 0, 255)
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VÁNOČNÍ CUKROVÍ
Ruční práce, poctivé suroviny,
žádné náhražky ani barviva

RGB nadpis 22 30 144

Škola, která dá Vašemu životu smysl!

Kolekce vánočního cukroví
880 Kč / 1 kg • 440 Kč / 0,5 kg
Jedno druhové cukroví
860 Kč / 1 kg • 430 Kč / 0,5 kg
Kokosové tyčinky, Mocca oválky, Plněné ořechy,
Išlské dortíky, Linecké kakaové, Linecké světlé,
Skořicové měsíčky, Ořechová kolečka, Sušenky
Tonda, Vanilkové rohlíčky
Objednávky přijímáme do 18. 11. 2022
nebo do naplnění kapacity na tel. čísle: 777764179
(v pracovní dny od 8:00 do 16:00) nebo
na prodejnách Pekařství MaM, s.r.o.
Objednávka bude potvrzena po složení
50% zálohy na vybrané prodejně.
Cukroví bude připraveno k odběru ve vybrané
prodejně v týdnu od 12. do 16. 12. 2022.
RV2200437/05

RV2201882/02

78-42-M/06 Kombinované lyceum (maturitní obor)

Den otevřených dveří

3. 11. 2022 a 8. 2. 2023 (8.00–17.00)
Waldorfská SŠ Olomouc s.r.o.
Tomkova 420/48, Hejčín, 779 00 Olomouc
e-mail: lyceum@waldorf-olomouc.cz
tel.: (+420) 777 850 488

www.waldorf-olomouc.cz

RV2201853/01

RV2201915/01

Střední
odborná
škola Olomouc spol. s r. o.

Veřejnosprávní
činnost
68–43–M/01

Denní i dálkové studium
zakončené maturitní zkouškou

Informační služby
a mediální komunikace
72–41–M/01

CO TĚ U NÁS ČEKÁ?

bezva studium v příjemné přátelské atmosféře | individuální přístup, prospěchová stipendia |
jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky | vzdělaní vstřícní
pedagogové, kteří Tě budou připravovat k maturitě, do profesního života i k dalšímu studiu
na VOŠ a VŠ | spousta zajímavé práce ve všech předmětech | moderní učebny
pro výuku | mediální digitální ateliér | projekty, cestování, kultura, soutěže
| školní noviny a práce nejen s moderními médii v digitálním světě.
Dny otevřených dveří:
3. 11., 23. 11., 7. 12. 2022 a 11. 1., 25. 1., 8. 2. 2023
Přijďte za námi k našemu stánku na Scholaris Olomouc: 23.–24. 11. 2022
Domluvte si individuání návštěvu: 731 163 085
Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o |Řepčínská 239/101, 779 00 Olomouc | skola@skolaodborna.cz | 585 411 935 | 603 864 891

RV2201842/01

OL

RV2201860/01

www. skolaodborna.cz

FB – stredniodbornaskola | IG – skolaodborna
RV2201903/01

RV2201870/01

kultura
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Festival Blues Alive 2022
Festival Blues Alive se za posledních 25 let stal z lokální
akce největším mezinárodním
festivalem svého žánru ve střední Evropě. Mezi hlavní hvězdy
26. ročníku festivalu patří legendární pianista, varhaník a zpěvák Anthony Geraci, americká
kytaristka srbského původu Ana

Popović, newyorská kytarová
hvězda Popa Chubby, světoznámý hráč na Hammondovy varhany Delvon Lamarr se svým
triem nebo přední představitel
akustické countrybluesové školy
Jontavious Willis.

Vlastivědné muzeum v Olomouci
hledá novou vizuální identitu
Návštěvníci se mohou těšit
na vystoupení třiceti pěti kapel a hudebníků od nás i ze zahraničí, kteří vystoupí nejen
v hlavním sále šumperského
Domu kultury, ale nově také na
druhém festivalovém podiu nazvaném Jam Stage a na dalších
místech po celém městě. Koncertní program doplní výstava
fotografií, noční jam sessiony,
poslechové pořady, masterclass
a projekce filmu. Velkou novinkou je slavnostní otevření stálé expozice Muzea Blues Alive
v prostorách Vlastivědného muzea v Šumperku.

Hana Sedláková

17.–19. listopad, Šumperk

V rámci festivalu vystoupí třeba americká kytaristka
srbského původu Ana Popović.  Foto | Blues Alive

www.bluesalive.cz

Požádejte o krajskou podporu
pro víceleté projekty v oblasti kultury
Olomoucký kraj opět vypisuje dotační program na podporu
kultury. „Na podzim letošního
roku mají zájemci opět možnost
požádat o víceletou podporu významných kulturních projektů.
Dotační program navazuje mimo
jiné na plnění Koncepce rozvoje
kultury, kreativity a památkové

péče Olomouckého kraje pro
období 2022–2029. Jeho účelem je víceletá podpora realizace významných a mimořádných
kontinuálně pořádaných kulturních projektů uskutečňovaných na území Olomouckého
kraje, a to na období tří po sobě
jdoucích let,“ uvedl k dotačním

programům radní pro kulturu
Jan Žůrek. Žádosti bude Olomoucký kraj přijímat od 31. října
do 7. listopadu, více informací
včetně vzorů smluv naleznou zájemci na krajském webu.

Juraj Aláč

www.olkraj.cz

V bývalém krytu sledujte
Odkryté příběhy 20. století
Do konce listopadu mohou návštěvníci v Bezručových sadech
zhlédnout audiovizuální výstavu Odkryté příběhy 20. století,
která se nachází v bývalém krytu z poloviny 50. let minulého
století. Lidé se během exkurze
do bývalého protiatomového
bunkru seznámí s dramatickými osudy pěti pamětníků války
a komunismu z Olomouckého
kraje. V centrální části je možné v ucelených sekvencích vidět
průřez toho nejzajímavějšího
z celé sbírky Paměti národa. Výstavu doplňují velkoformátové

projekce archivních fotografií
obohacené originálním zvukovým designem.
Olomoucký Institut Paměti národa sídlí v bývalém krytu v Bezručových sadech, který
vznikl v polovině 50. let 20. století jako velitelství štábu civilní
obrany. Podzemní prostory zasahují do městských hradeb, kryt
má dvě patra a je rozdělen na
39 místností. Ponuré a chladné
zdi krytu jsou vhodným místem
pro vyprávění příběhů 20. století
z Olomouckého kraje.

Hana Sedláková

používaly ke štípání a opracování kamene. K zajímavostem patří třeba výrobky z místních hornin žuly a mramoru, jako jsou
koryta, kříže a také historické
náhrobky. K vidění je i zmenšený model pily, která se v minulosti používala v lomech na dělení vytěženého kamene.
Mineralogická část je zaměřena na systematickou mineralogii. V osmi velkých vitrínách

Muzeum vypsalo otevřenou soutěž na novou vizuální identitu.
Cílem je moderní grafická podoba komunikace všech muzejních
objektů směrem k veřejnosti.
„Vlastivědné muzeum Olomouc sídlí v historickém objektu někdejšího kláštera nedaleko
centra Olomouce, kromě toho
spravuje také klasicistní zámek
v Čechách pod Kosířem a Národní přírodní památku Arboretum v Bílé Lhotě, což ho v mnoha ohledech činí výjimečným.
A právě to bychom chtěli, aby reflektovala i nová grafická podoba našeho muzea. Záměrem je,
aby nás veřejnost jednoznačně

identifikovala,“ uvedl Jakub Ráliš, ředitel Vlastivědného muzea
v Olomouci. V zadání soutěže
je vypracování návrhu celkové koncepce jednotné vizuální
identity, včetně nového logotypu a grafického manuálu. Nejzazší termín pro podání návrhů
je 25. listopad, odborná komise
složená ze zástupců zadavatele,
zřizovatele muzea, kterým je
Olomoucký kraj, a odborníků
z oblasti grafického designu by
měla o návrzích rozhodnout ještě letos v prosinci.

Hana Sedláková

www.vmo.cz

VÝSTAVY

Dagmar Havlíčková – Modlitby

Do 6. 11., Muzeum Komenského v Přerově
Olomoucká umělkyně Dagmar Havlíčková vystudovala střední umělecko-průmyslovou školu a následně pravoslavnou bohosloveckou
fakultu, a právě tato kombinace z velké části předurčila výtvarný
směr, kterým se autorka ubírá. V jejích dílech, která mají formu tzv.
psaných obrazů, vzniká zvláštní syntéza výtvarného cítění a náboženské spirituality.

Kam nechodí slunce, tam chodí lékař

Od 10. 11. (vernisáž v 17:00 hodin) do února 2023,
Muzeum Šumperk (Výstavní síň)
Regionálně zaměřená výstava přiblíží vývoj poskytování zdravotní
péče v časovém rozmezí od 19. století až téměř po současnost. Soustředí se především na tři větší tematické celky. Největší z nich bude
věnován historii a stavebním proměnám nemocničních areálů (Šumperk, Zábřeh, Libina, Červená Voda aj.), poliklinik a dalších vybraných zdravotnických zařízení včetně vývoje záchranné služby. Další
část výstavy umožní návštěvníkům nahlédnout do světa starých lékáren. Třetí velké téma představuje lázeňská péče, která má v regionu
svou dlouhodobou tradici.

25 let patchworku v Mohelnici

Do 20. 11., Muzeum Mohelnice
Spolek ručních řemesel Mohelnice oslaví v letošním roce 25 let organizování patchworkových kurzů v Mohelnici. Při této příležitosti zve
všechny příznivce uvedeného řemesla ke zhlédnutí výsledků členek
spolku.

Zaniklá sídla Moravy a Slezska
Podzemní prostory krytu v Bezručových sadech mají
dvě patra a téměř čtyři desítky místností.

Foto | Post Bellum

www.institut.pametnaroda.cz

Kamenické muzeum přijímá dary
Kamenické muzeum v Žulové
bylo založeno před 20 lety místním rodákem Zdeňkem Winklerem. Po jeho smrti nebylo nikoho, kdo by se o muzeum staral,
a tak expozice pustla. „Když se
vloni na jaře rušila expozice minerálů v Javorníku, nabídl starosta Žulové jejich přestěhování
do místního kamenického muzea. A tak jsme přestěhovali nejprve vitríny a poté i celou sbírku
tam. Pravda – bylo nutno provést určité úpravy a rekonstrukci původní expozice kamenictví.
A poté nainstalovat mineralogickou expozici,“ popsal vznik
nového muzea správce Jaromír
Jedlička.
Muzeum se zaměřuje na historii kamenictví na Žulovsku,
k vidění jsou historické kamenické nástroje a nářadí, které se
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jsou umístěny minerály podle
Strunzova systému od prvků až
po silikáty. V dalších stolových
a sloupcových vitrínách pak
unikátní mineralogické ukázky
prakticky z celého světa. Návštěvník si tak udělá představu
o tom, jak rozmanitá je nerostná
říše. „Pokud máte doma nějaké
artefakty, které se váží ke kamenictví, těžbě, zpracování kamene, nebo staré písemnosti a fotografie, a pokud byste je chtěli
zapůjčit, nebo darovat do našich
expozic, budeme velice rádi,“
dodal Jaromír Jedlička.

Juraj Aláč
Kamenické muzeum Žulová
Josefské náměstí 1, 790 65 Žulová
Otevřeno dle otevírací doby
knihovny: po, st, pá – 10-17 hod.

Do 27. 11., Vlastivědné muzeum Jesenicka
Putovní výstava představí návštěvníkům zanikání sídel v moravsko-slezském prostoru, ať již z příčiny vysídlení původního obyvatelstva,
či průmyslových, hospodářských a vojenských důvodů, a to pomocí
3D modelů, artefaktů ze zaniklých míst a multimediálních prvků.

Nemoc nechodí po horách, ale po lidech.
Dějiny zdravotní péče na Jesenicku
Do 31. 12., Vlastivědné muzeum Jesenicka
Ačkoliv se Jesenicko mohlo od 19. století pyšnit vysokou koncentrací
lázeňských zařízení, vývoj zdravotní péče prošel i zde běžným, zdlouhavým vývojem, korunovaným až koncem století vznikem institucionalizovaných nemocnic. Lokální specifika tohoto rozvoje představí
návštěvníkům textová část výstavy, doplněná o rozličné dobové předměty sloužící k lékařským a chirurgickým zákrokům.

Švankmajerova kunstkamera

Od 21. 10. do 8. 1. 2023, Muzeum a galerie v Prostějově
Tajemný svět kunstkamery, kterou vytvořil filmový režisér Jan Švankmajer, představuje nová výstava v Prostějově. Jedinečná kunstkamera v Horním Staňkově se nachází v barokní sýpce a vznikla jako
variace na dobové předchůdce muzeí, tzv. kabinety kuriozit.

Festival Olmützer Kulturtage

Od 1. do 11. 11., Vědecká knihovna v Olomouci, různá místa
V rámci letošního ročníku multižánrového festivalu na podporu německého jazyka a německojazyčné kultury proběhne první ročník
FILMFEST 2022 v Olomouci, který pořádá Muzeum umění Olomouc
– SEFO. Festival se zaměří na regionální historii a prezentaci znovuobjevených sudetských autorů.

12

sport

Nejlepší oráči se sešli
v Zábřehu
První říjnová sobota se v Zábřehu na Šumpersku nesla ve znamení úpravy zemědělské půdy.
Konal se tam už 49. ročník Mistrovství České republiky v orbě
a současně 12. ročník Mistrovství ČR v orbě historickou
technikou. 27 oráčů z celé republiky soutěžilo v několika kategoriích: dvouradličné pluhy,
víceradličné pluhy a historická
technika. Jako tradičně byl napříč všemi kategoriemi vyhlášen
i nejúspěšnější juniorský oráč.
O účast na mistrovství projevily zájem přes dvě desítky vystavovatelů, program doplnila
expozice veteránů a historické
zemědělské techniky. Odborný
program pak nabídl přednášky na téma šetrného zacházení
s půdou. Akci pořádala Společnost pro orbu ČR spolu se Střední školou sociální péče a služeb
v Zábřehu.

Juraj Aláč

říjen 2022 |

Kulturista Šerý bude
bojovat o titul mistra
Českou republiku i Olomoucký
kraj bude letos reprezentovat na
Mistrovství Světa v kulturistice
ve Španělské Santa Sussaně na
začátku listopadu Patrik Šerý
z Olomouce. Letos úspěšně absolvoval řadu mezinárodních
závodů, během sezony ho ale
trápilo zranění nohou.
„Bojuji neustále se šlachami
a úpony v obou kolenech. Každopádně jsem v dobrých rukou
olomouckých lékařů Neorala

a Lošťáka. Věřím jim ve všem,
co podstupuji ohledně zdraví.
Za těmi letošními medailemi je
obrovská dřina v přípravě doprovázená kolikrát bolestí a neskutečná vůle – touha nezklamat
fanoušky a všechny, co mě podporují. Sám se kolikrát divím,
že to dávám,“ uvedl Patrik Šerý,
který před několika týdny přivezl
z mezinárodního mistrovství na
Maltě cennou stříbrnou medaili.

Juraj Aláč

Tradiční soutěž se uskutečnila pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka, který
si orání s koňmi i vyzkoušel. Výkony profesionálních
oráčů posuzovala odborná komise.

Foto | 2x Olomoucký kraj

Kulturista Patrik Šerý bude reprezentovat kraj i ČR na mistrovství světa ve Španělsku.  Foto | 2x archiv P.Šerého

