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Bouřka letos počkala.
Dny kraje proběhly
ve velkém stylu

P

rvní zářijový víkend oslavil Olomoucký kraj dvacet
let od svého založení. Narozeninová párty v Olomouci se v pátek 4. i v sobotu 5. září těšila velkému zájmu lidí. Akci letos přálo i počasí, bouřka trpělivě čekala za dveřmi a pršet začalo až těsně
po skončení hlavního sobotního programu. V následujících dnech se oslavy přesunuly do okresních
měst. „Mám obrovskou radost z toho,
kolik lidí před budovu hejtmanství dorazilo. To je nejlepší
dárek, který jsme si
mohli k dvacetinám
kraje přát a zároveň
obrovský závazek do
budoucna,“ uvedl

Ladislav Okleštěk, hejtman
Olomouckého kraje.
Hudební zážitek
V pátek se prostor před
krajským úřadem proměnil
v obrovský koncertní sál,
kde se vystřídaly kapely Vypsaná fixa, Poetika a zpěvačka Anna K. Opravdovou lahůdkou bylo sobotní
vystoupení pražské filharmonie. Hudebníci sklidili
tak velký úspěch, že je lidé
nenechali odejít a muzikanti museli nádavkem

Lidé oslavili
dvacetiny kraje
hojnou
návš těvou

další skladbu přidat. „Velký
ohlas měl také sobotní den
otevřených dveří, zájemci
si mohli prohlédnout například pracovnu hejtmana, zasedací místnost rady
nebo s dětmi využít nabitý
zábavní program v budově regionálního centra,“
připomněl Luděk Niče,
vedoucí kanceláře odboru
hejtmana.
Oslavy krajských dvacetin se z krajského
města přesunuly do jednotlivých regionů.
V sobotu 12. září se
slavilo také v Jeseníku a o den později
v Šumperku. Týden
na to, 19. a 20. září
si
kulaté
oslavy
připomněli
také
obyvatelé Prostějova
a Přerova.
(red)

Slavnostní Open Air koncert k 20. výroční vzniku Olomouckého kraje představil dvanáctiletého Teo
Gertlera a PKF – Prague Philharmonia.
Foto: Olomoucký kraj

SLOVO HEJTMANA
Bude hrát Jágr?
A kdo do brány?
O Česku se často říká, že jsme národ
trenérů – každý z nás přece ví nejlépe, jestli by měl za hokejový nároďák
ještě nastoupit Jágr a kdo by měl
nahradit Čecha v bráně naší fotbalové reprezentace. Na začátku října si
může na trenéra zahrát každý – stačí
na volebních lístcích zakroužkovat tu
nejlepší sestavu.
Musím se přiznat. Když mě na začátku roku 2017 krajští zastupitelé zvolili
hejtmanem, měl jsem velké obavy. Přebírali jsme kraj, který se zmítal v korupčních kauzách, patřil k nejzadluženějším v republice a jeho vedení jen
hasilo požáry, místo aby systematicky
pracovalo na jeho rozvoji. Jako příklad
můžu uvést péči o silnice – neexistoval
žádný pořádný plán, jak se o ně starat,
vždy se jen narychlo látaly cesty, které
začaly připomínat tankodrom.

Ale kromě obav jsme měli vizi,
o kterou jsme se mohli opřít. Pracovali na ní nejen lidé z vedení kraje, ale
i špičkoví experti z jednotlivých oborů
bez ohledu na politickou příslušnost,
kterým na našem kraji záleží. Byl to
jasný plán, který zahrnoval kromě promyšlené péče o krajské silnice taky
zlepšení dostupnosti zdravotní péče,
kvalitnější služby pro seniory, ve školství důraz na technické obory, modernizaci vybavení hasičů a záchranářů
nebo podporu sportování dětí.
Nemůžu a nechci říct, že jsme vše
splnili na 100 %, ale vydali jsme se
správným směrem. To dnes připouštějí i političtí rivalové. Když už zmiňuji opozici, chtěl bych poděkovat
za konstruktivní přístup a spolupráci.
Zavedli jsme pravidelné porady napříč zastupitelskými kluby, navzájem
jsme se respektovali a také zástupci
opozice měli prostor přinášet na stůl

své návrhy. Často jsme všichni společně v zastupitelstvu hlasovali pro
naše usnesení, která výrazně navýšila peníze pro hasiče a záchranáře, dotace do sportu, kultury, silnic
i rozvoje venkova. Zároveň jsme jinde
ušetřili, takže zadlužení kraje se konečně začalo snižovat.
To všechno nějaký čas trvalo, ale
obavy ze mne spadly ve chvíli, kdy
jsem poprvé zamkl svou hejtmanskou
kancelář a vyrazil do terénu. A pak
podruhé, potřetí… a posté. Projel jsem
mnohokrát celý kraj od Javorníku přes
horské osady v Jeseníkách až po města a vesničky na Šumpersku, Olomoucku, Přerovsku i Prostějovsku. Nejezdil
jsem na připravené politické mítinky,
ale do firem, nemocnic a škol, k hasičům i na vesnická fotbalová hřiště.
Právě po těchto setkáních, na kterých jsme zjistili, co Vás trápí a co
opravdu potřebujete, vznikala nejdů-

ležitější rozhodnutí. Ujistil jsem se,
že chcete hlavně bezpečné silnice
a nové chodníky, aby Vaše děti došly
v pořádku do školy. Že musíme dále
pracovat na vybavení hasičů a záchranářů, protože zdraví našich blízkých je
ta nejvyšší hodnota. A že je nutné ještě
lépe pečovat o naši přírodu i o úrodnou krajinu a vodu. A taky ocenit kvalitní učitele, trenéry a vedoucí kroužků.
Všechny mé debaty s Vámi měly totiž
jasný výsledek – musíme myslet hlavně na naše děti a na jejich děti. Proto
jsme připravili další plán, který zajistí,
aby se v Olomouckém kraji žilo dobře
nejen nám, ale i našim potomkům.

Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje
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zpravodajství

Požární hlásiče
dostanou všichni

září 2020

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

Budoucnost zimáku řeší
Olomouc i kraj společně

B

Olomoucký kraj daruje zhruba 170 požárních hlásičů a detektorů.
Foto: Olomoucký kraj

O

lomoucký kraj daruje zhruba 170 požárních
hlásičů a detektorů nebezpečných plynů seniorům a lidem s hendikepem. Jde o výsledek pilotního projektu,
na kterém hejtmanství začalo pracovat už vloni. Právě
starší lidé s různou formou
tělesného postižení patří při
požárech mezi nejohroženější skupinu obyvatel.
„Olomoucký kraj vyhoví
všem lidem, kteří si o hlásiče řádně zažádali. Vyčlenili jsme pro tyto účely
400 tisíc korun, a protože se
všechny peníze nevyčerpaly, budeme v tomto projek-

tu pokračovat,“ informoval
Ladislav Okleštěk, hejtman
Olomouckého kraje.
Hejtmanství lidem předá hlásiče a detektory nebezpečných plynů s veškerým servisem – jejich instalaci po domluvě provedou
hasiči. Zajistí se tak odborná montáž přístrojů a jejich
bezproblémová funkce. Požární prevenci nepodporuje Olomoucký kraj pouze instalací zmiňovaných hlásičů.
Například nedávno vydal
k tématu podrobnou publikaci, která lidem radí, kterak
požárům předcházet a jak se
v případě, že oheň propukne, správně zachovat. (red)

Hejtmanství plánuje
cestu z koronakrize

P

ropad daňových příjmů ve výši zhruba 400 miliónů korun. Takový účet vystavila Olomouckému kraji k 30.
červnu tohoto roku pandemie koronaviru a s ní spojená opatření, která utlumila českou ekonomiku.
„Olomoucký kraj plánoval své hospodaření velmi
uvážlivě. Oproti předpokladům Ministerstva financí
zahrnul do rozpočtu raději nižší daňové příjmy, zhruba o 100 miliónů korun. To
se teď bude náramně hodit,“
řekl 1. náměstek hejtmana
Jiří Zemánek.
Kraj aktuálně plánuje, jak své finance dostane

zpět do kondice. Hejtmanství využilo přebytku z loňského úspěšného hospodaření. Dále se muselo porozhlédnout po rezervách, snaží
se co nejvíce ušetřit na zbytných výdajích a změnilo čerpání revolvingového úvěru.
Kraj zvažuje i novou půjčku, kterou by využil na nutné opravy a investice - prozatím však žádné rozhodnutí nepadlo. „Stále platí, že investice do budoucího rozvoje
kraje jsou pro nás prioritou.
A nechceme krátit ani dotace
našim obcím či partnerům,
kteří vykonávají spoustu užitečné práce pro kraj i jeho
občany,“ uvedl hejtman Ladislav Okleštěk.
(red)

udoucnost zimního stadiónu v Olomouci
probírali přímo v terénu na dalším pravidelném setkání hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk a primátor Olomouce
Miroslav Žbánek. Sportovní svatostánek potřebuje náročnou rekonstrukci.
„Situace se vyvíjí a my
jsme si sdělili aktuality k chystané rekonstrukci stadiónu. Je totiž naším
společným zájmem, aby
se v Olomouci mohl dál
hrát vrcholový hokej a nejen ten – kluziště využívají
i děti,“ zdůraznil hejtman
Okleštěk.
Rekonstrukce hokejové arény patří mezi priority města. Její současný stav
je neutěšený a modernizaci nutně potřebuje.
Hejtmanství a olomouc-

Rekonstrukce sportovní haly je nutná.

kou radnici nespojuje jenom téma rekonstrukce zimáku. Pravidelně
řeší další společné projekty nebo třeba provozování

a financování významných
kulturních institucí.
„Kraj je naším důležitým
partnerem, se kterým řadu
věci konzultujeme a spo-

SMSKY
Z KRAJE

D

o oblastí, kde je
to nejvíce potřeba a které přispívají ke zkvalitnění života
obyvatel regionu, cílí svoji podporu Olomoucký
kraj. A to díky spolupráci s městy a obcemi. Informace o tom, co samosprávy
tíží a v čem by potřebovaly
pomoci, získává hejtmanství například prostřednictvím pravidelně pořádaných konferencí. Zatím poslední proběhla v pondělí
7. září v Olomouci.
„Sám jsem v minulosti
starostoval, takže si dovedu představit, co všechno
musí zástupci měst a obcí
řešit. Kraj je tu právě proto, aby jim pomohl. Díky
spolupráci se samosprávami se nám daří podporovat důležité projekty a směřovat dotace přesně tam, kde je to třeba,“

V

Obnovený park otevřel radní Ivo Mareš (vlevo), náměstek hejtmana Dalibor
Horák a ředitelka Léčebného ústavu Zdenka Polzerová.
Foto: Ol. kraj

vštěvy, ale také obyvatelé Moravského Berouna,“
uvedl Dalibor Horák, ná-

lečně je řešíme. Ve výsledku na tom vydělají občané našeho města i celého
Olomouckého kraje," uvedl primátor Žbánek. (red)

Kraj cílí podporu na konkrétní projekty
Regionální
výrobky v nové
publikaci

Na konferenci zaznělo to, co samosprávy tíží. Na snímku Radim
Sršeň, starosta obce Dolní Studénky.
Foto: Olomoucký kraj

uvedl hejtman Ladislav
Okleštěk.
V dopoledním bloku se
starostové dozvěděli o ekonomickém stavu Olomouckého kraje, dopravní obslužnosti a investicích
do oprav krajských silnic.
Nechyběly ani podrobnosti k rozvoji cestovního ruchu a informace o aktuální i chystané státní podpo-

ře v oblasti životního prostředí.
Druhý blok se věnoval přípravě krajských dotačních programů na rok
2021. Nechyběly ani informace z oblasti zdravotnictví, školství a regionálního
rozvoje. Konference samospráv pořádá Olomoucký
kraj pravidelně už od roku
2005.
(red)

Léčebný ústav má nový park. Voní květinami a zažene stres
Moravském Berouně skončila revitalizace
parku
tamního zdravotnického
zařízení. Celý prostor zdobí nové i omlazené stromy,
květinové záhony, chodníky a odpočinková místa. Olomoucký kraj podpořil investici více než deseti
milióny korun.
„Rekonstrukce
trvala přibližně dva roky. Park
mohou využívat jak pacienti léčebného ústavu,
tak samozřejmě jejich ná-

Foto: Olomoucký kraj

městek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast
zdravotnictví.

V areálu přibylo 124 nových stromů, květné louky,
stovky metrů pěšinek a relaxačních zón, dále lavičky, stolky, vybavení odpočinkových míst, pod zemí
jsou rozvody elektřiny
a vody.
„Park umožňuje pacientům nastartování a rozvinutí vnitřních obranných
mechanismů a pomoc
s vyrovnáním se s vlastní nemocí. V neposlední
řadě nabízí uvolněné prostředí pro setkání s blíz-

kými mimo léčebnu a snižuje stres,“ dodala Zdenka
Polzerová, ředitelka zdravotnického zařízení v Moravském Berouně. Náklady na revitalizaci parku
dosáhly částky 13,7 miliónů korun. „Původní areál byl prakticky v havarijním stavu. Během dvou let
se ho povedlo zcela proměnit a já věřím, že změnu ocení všichni lidé, kteří do parku zavítají,“ dodal Ivo Mareš, radní Olomouckého kraje.
(red)

Katalog regionální produkce, který mapuje místní výrobce kvalitních domácích dobrot, zajímavé
služby a nevšední zážitky,
vydal v těchto dnech Olomoucký kraj. Brožura nabízí přehled více než 246
certifikovaných regionálních produktů.

Senioři sportovali
pro radost
Už popáté byl stadion
TJ Lokomotiva v Olomouci dějištěm sportovních
her seniorů Olomouckého kraje. O nejlepší výkony tady šlo ale až v druhé řadě. Důležitý byl především společně strávený čas. Oblíbená sportovní akce proběhla za podpory hejtmanství ve čtvrtek 6. srpna.

Prostějovská
Vápenice je
průjezdná
Téměř o měsíc dřív skončila oprava ulice Vápenice v Prostějově, která je
součástí frekventovaného
vnitřního okruhu města.
Náklady na rekonstrukci
zhruba půlkilometrového úseku krajské silnice
přesáhly 12,5 miliónů
korun.
(red)

Olomoucký kraj KRAJÁNEK
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Perla cestovního ruchu má blyštivější
lesk. Helfštýn prošel rekonstrukcí

C

o jsou pro Jeseníky Dlouhé stráně, to
je pro Hanou hrad
Helfštýn. Památka, která se
tyčí nad Moravskou bránou
u Lipníka nad Bečvou, má
za sebou dlouhou a náročnou rekonstrukci.
Lidé si její výsledky mohli poprvé prohlédnout v pátek 21. srpna. A z reakcí
prvních návštěvníků je znát,
že investice Olomouckého
kraje rozhodně stála za to.
„Helfštýn je klenotem našeho regionu. Nejen proto,
že láká turisty z celého Česka i ze zahraničí, ale také
proto, že odkazuje na kus
národní historie. Památka
bohužel nebyla v úplně ideálním stavu, takže třiadevadesát miliónů korun, které
kraj do opravy hradu vložil,
chápu nejen jako investici,
ale také jako uhrazení dlu-

ANKETA

hu z minulosti,“ uvedl Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.
Spojení historie se
současností
O opravě hradu se mluvilo
mnoho let. Až v poslední
době se ale daly věci, respektive zednické lžíce, kladiva
a tesařské nástroje, do pohybu. Helfštýn se teď může
pochlubit novou střechou,
rekonstruovanými výstavními prostory a jedinečným
vyhlídkovým
okruhem.
„Část prostoru nad bývalou
kaplí zastřešuje pískované sklo, které symbolizuje
otevřenou oblohu. Zvolené řešení považuji za citlivé k původní stavbě, navíc
Helfštýn tím získá potřebné
výstavní prostory. Kromě
příspěvku do obnovy historické památky tím zároveň
investujeme do cestovního

Hrad Helfštýn patří mezi nejnavštěvovanější památky na území Olomouckého kraje. Loni tam i navzdory
omezením, souvisejícím s rekonstrukcí paláce, zavítalo na 70 tisíc turistů.
Foto: Olomoucký kraj

ruchu v regionu,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast
kultury Petr Vrána. Historie
hradu se začala psát ve třináctém století. Aktuální
krajská investice zajistila, že

v jednadvacátém rozhodně neskončí. „Helfštýn sice
tvoří nejvýznamnější stavební akci v oblasti kultury
a cestovního ruchu za poslední roky, ale rozhod-

ně ne jedinou. Naší pozornosti neunikají ani opravy mnohem menších památek, jako jsou třeba boží
muka nebo kapličky,“ zdůraznil Vrána.
(red)

Olomoucké hejtmanství slaví 20 let.
Co byste kraji a jeho občanům do dalších let popřáli?

Petr Linduška, Litovel
Tož, já přejô Olomóckymô hétmanstvó, abê vêdrželo co nédyl. Občanum přejô pevny zdravi a hodně sêl v bojô s tó ludró koronavirovó. Hétmanstvi takê přejô,
abê si vic všimalo potřeb tech skôtečně potřebnéch a dobře rozlêšovalo, kdo potřebné je a kdo néni.
Pak ê lêdi poznajó, že to s něma to
hétmanstvi mêsli
dobře.

Václav Obr, Čechy pod Kosířem
Chtěl bych kraji popřát, aby byl
v České republice pořád vlajkovou lodí. Jako jeden z mála krajů
pomáhá takovým lidem, jako jsme
i my v muzeu kočárů. Bez podpory
Olomouckého kraje by nevyrostlo. Přeji Olomouckému kraji, aby se
mu dařilo a sbíral úspěchy. Je to
střed Evropy, je
to Morava – krásná země!

Dagmar Halašová,
Doloplazy (okr. Prostějov)
Lidem našeho kraje přeji především zdraví, které nenahradíte vůbec ničím, radost z dětí a vnoučat,
neboť větší radost neznám. Také
bych si moc přála, aby v čele našeho kraje stáli slušní a moudří politici, jejichž tváře budeme vídat
nejen na billboardech, ale také
v ulicích našich
měst a vesnic.

Dominik Mihailescu, Šumperk
Olomoucký kraj miluji díky tomu,
jak je krásně pestrý! A proto bych
mu přál do dalších let, aby si nadále zachoval nádhernou přírodu, kterou má od Hané po Jeseníky. A všem obyvatelům přeji, aby si
užívali každým dnem možnost žít
v této krásné krajině.
(red)
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SLOVO
ODBORNÍKA

Dvacet let Olomouckého
kraje je na první pohled
ideální příležitost k bilancování. Možná bych
měl zhodnotit, jak si
v minulosti úřad vedl, co
všechno se mu podařilo
a podobně. S dovolením nechám hodnocení na občanech. Proč?
Protože jedině lidé, pro
které pracujeme, mohou
náš výkon objektivně posoudit.
Osobně se raději zaměřím na budoucnost,
na to, jak bude Krajský
úřad Olomouckého kraje
vypadat v dalších dvaceti
letech. Hlavní priorita se
nemění – nabídnout občanům špičkový servis
a odborný výkon veřejné správy. Že to umíme,
mohu dokázat. Krajský
úřad je totiž pyšným držitelem mnoha titulů a certifikátů, které jeho odbornost stvrzují.
Rád bych také poděkoval
všem lidem, kteří v uplynulých dvaceti letech pro
Olomoucký kraj pracovali
a pracují. Díky nim není
krajský úřad anonymní
institucí, ale profesionální
organizací a spolehlivým
partnerem.
Lubomír Baláš
ředitel Krajského úřadu
Olomouckého kraje

Premiér poděkoval
Babička roku nadchla porotu i diváky
záchranářům i firmám
abičkou roku 2020 Nadšení přítomných senibabička patří třiadevade-

B

Premiér Andrej Babiš navštívil region.

P

remiér Andrej Babiše zavítal ve čtvrtek
3. září do Olomouckého kraje. Spolu s hejtmanem Ladislavem Oklešťkem
zamířil mezi hasiče a zdravotnické záchranáře do Prostějova. Kromě poděkování
za jejich nasazení v průběhu koronavirové krize s nimi
hovořil také o plánované výstavbě nového zázemí, které
by mělo vzniknout v okrajové části města.
Na letišti v Prostějově se
pak premiér setkal s výsad-

Foto: Olomoucký kraj

kovými veterány, kteří slavili 30. výročí založení jejich
klubu. „Vybrané veterány
jsme ocenili čestným odznakem a pamětní mincí. Naše
poděkování si ale za svoje
hrdinské činy zaslouží všichni,“ řekl hejtman Ladislav
Okleštěk. Premiér pak zamířil do několika firem, oficiální program vyvrcholil setkáním se zástupci nemocnic
v Olomouckém kraji, s nimiž diskutoval o zkušenostech z dosavadního průběhu
koronakrize.
(red)

se stala Marie Rozmanová z Litovle
na Olomoucku. Na cestě
k vítězství ji podporovalo
na pět set seniorů, kteří
v úterý 15. září slavili v pavilonu A olomouckého
Výstaviště Flora za přísných hygienických opatření svůj svátek. „I přes
všechny těžkosti způsobené koronavirem a neustále se měnící opatření se
nám podařilo uspořádat
pátý ročník akce, která
už na Hané zdomácněla.

orů je pro mě odměnou,“
řekla za organizátory Milena Hesová, ředitelka
Krajské rady seniorů Olomouckého kraje.
Stříbrnou medaili vybojovala Alena Várošová
z Mohelnice, která v rámci
volné disciplíny předvedla
taneční scénku. Třetí příčku obsadila Ludmila Talafousová z Olomouce. Ta zaujala porotu tancem u tyče.
Projekt, který boří mýty
Babičku sympatie vybíralo
publikum. I tento titul zís-

Vítězka Babičky roku Marie Rozmanová.
Foto: Olomoucký kraj

kala zlatá Marie Rozmanová. Ocenění Nejstarší

sátileté Ludmile Vojtkové
ze Zábřehu. „Soutěž Babička roku vznikla právě
v našem kraji a rychle si
získala oblibu. Po našem
vzoru ji navíc postupně
začali pořádat i v dalších
regionech. A jde o projekt, který boří mýty, že
ve stáří se lidé nemohou
bavit, sportovat, soutěžit nebo dělat všechny
jiné věci, které mají rádi,“
připomněl hejtman Olomouckého kraje Ladislav
Okleštěk.
(red)

Nejnižší korupce v celém Česku? U nás!

O

l o m o u c k é
hejtmanství
má
nejnižší index korupčního rizika ze všech
krajů v Česku. Vyplývá to
z dat nově spuštěného projektu K-index. Ten se zaměřuje právě na zkoumání korupce ve veřejné správě, porovnává jednotlivé regiony

a instituce. Výsledky zveřejnil zpravodajský web Hlídací pes. „Je to jistě skvělá zpráva. Upřímně ale musím přiznat, že mě vlastně ani moc nepřekvapuje
– naše hejtmanství má propracovanou protikorupční strategii i telefonní linku,
kam mohou lidé podezření

z korupčního jednání hlásit,“ uvedl Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého
kraje.
K-index spustila organizace Hlídač státu. Potřebná vstupní data získává například z veřejného registru
smluv – informace pak analyzuje a dává do souvislostí

v rámci celé České republiky. „Přinášíme na první pohled jasné údaje o chování
úřadů a umožňujeme jejich porovnání. Dobře fungující instituce by měly být
pro ostatní vzorem a inspirovat ty horší ke zlepšení,”
říká Michal Bláha, zakladatel Hlídače státu.
(red)

4 regiony
Moderní kompostárna
zpracuje až 5 tisíc tun
bioodpadu ročně

Z

kušební provoz zahájila
začátkem
září nová část kompostárny v přerovské místní části Žeravice. Původní stavba z roku 2015 už
Přerovu kapacitně nestačila, bylo potřeba ji rozšířit.
Stavba přišla na 13 miliónů 200 tisíc korun a technické služby na její realizaci získaly dotaci ve výši
3 milióny 250 tisíc korun.
„Nová část kompostárny obsahuje tři zastřešené boxy na dozrávání kompostu se skrápěním vodou a spodním provzdušňováním, dále plochu pro
ukládání navezeného bio
a dřevního odpadu, a pak
veškeré vodní i odpadové hospodářství,“ řekl jednatel Technických služeb
města Přerova Bohumír
Střelec.
Přerované sbírají bioodpad ze svých domácností a zahrádek už pátým rokem a na novou komoditu
k třídění si zvykli. Majitelé
rodinných domů mají nádoby přímo u své nemovitosti, velké hnědé kontejnery jsou i na sídlištích. Praxe

P Ř E R O V S KO
ukázala, že průměrně každý Přerovan nastřádá ročně
skoro 50 kilogramů biologicky rozložitelného komunálního odpadu. V Žeravicích se pak zpracovává veškerá travní hmota ze sečení
travnatých ploch ve městě a na tyto objemy už byla
kompostárna malá. „Původní kapacita byla 2 a půl
tisíce tun bioodpadu ročně,
teď můžeme zpracovávat
5 tisíc tun ročně – a nabízí
se i možnost dalšího rozšíření, bude-li třeba,“ řekl
provozně-technický náměstek Tomáš Lolek. Kromě toho Technické služby
města Přerova letos za téměř 6 miliónů korun koupily drtič na dřevní hmotu a bioodpad. Kompost se
pak využívá pro zvelebování zelených ploch v Přerově, přebytky si mohou
v určených dnech vyzvednout i Přerované. Hradí jen manipulační poplatek ve výši 150 korun
a za to získají 300 kilo kvalitního hnojiva pro jejich
zahrádky.
(red)

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

Konice se rozšíří. Nabídne
lukrativní pozemky

K

onice, jedno z třinácti měst Olomouckého
kraje s rozšířenou působností, začala s realizací nových
stavebních parcel. Těch má
být rovnou patnáct a jejich
hlavní devizou bude klidné
bydlení.
„Kromě kvalitní zdravotní
i sociální péče nabízí Konice
předškolní a školní systém
vzdělávání, výuku v základní umělecké škole, i nabídku
studia na gymnáziu. Mimo
krásného zámku s muzeem

PR O ST ĚJ OV SKO
řemesel a zápisem sbírky sekyr do Guinessovy knihy rekordů, nabírá dech i nově
dobudované komunitní centrum,“ vypočítává atraktivity města jeho starosta Michal Obrusník.
Nové stavební parcely budou mít výměru od šesti set
do dvanácti set metrů čtverečních. Konice zároveň
plánuje rekonstrukci centra
města a stavbu cyklostezky
do Prostějova.
(red)
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Město Jeseník má od září
nové parkovací automaty

N

ové a moderní
přístroje nahradily poruchové parkovací automaty v Jeseníku. Mají menší spotřebu
energie a nabízí více možností platby. Řidiči mohou
úhradu parkovného provést jedním ze tří způsobů,
platební kartou, mobilní
aplikací nebo mincemi. Při
placení je potřeba zadat
registrační značku vozidla,
poté se navolí délka parkování a uskuteční platba. Výhodou je však to, že
po zaplacení se motoristé
nemusí vracet ke svým vozům, aby umístili parkovací lístek za okno. O vše se
postarají moderní technologie.
Mobilní aplikace
prodlouží čas parkování
Zatímco při platbě přes
parkomat je nutné pokaždé zadávat registrační
značku vozidla, při použití mobilní aplikace stačí tento krok provést pou-

ze jednou. Navíc pomocí chytrého telefonu lze
také prodloužit délku parkování, a to z jakéhokoliv místa. „Pomocí mobilní aplikace, po vyfocení
registrační značky, ihned
zjistíme, zda řidič zaplatil nebo ne. Odpadne tak
kontrola parkovacích lístků za sklem, což bývá někdy problematické,“ řekl
Radek Sedlář, zástupce ředitele Městské policie Jeseník. Současně s výměnou parkomatů se však
změnily i ceny parkovného. Za první půlhodinu zaplatí motorista deset korun a za každou další započatou hodinu dvacet korun. Přímo v centru města, na Masarykově
náměstí, pak stojí druhá
a každá následující hodina čtyřicet korun. Novinkou je i to, že na Masarykově náměstí se za parkování platí také v sobotu od
8 do 12 hodin.
(red)

JE S E N IC KO

Moderní přístroje nahradily poruchové parkovací automaty. Foto: R. Kapustka

Řidiče mezi Šumperkem a Sudkovem
provede pohodlná silnice
ŠU M PE RS KO

N

a téměř 54 miliónů korun přišla
rekonstrukce vozovky mezi Šumperkem a obcí Sudkov. Oprava zhruba sedmikilometrového úseku byla rozdělena do dvou etap. Slavnostní ukončení stavby proběhlo v úterý 11. srpna.
„S přípravou projektu
začal kraj už v roce 2016.
Loni jsme zrekonstruovali úsek mezi Šumperkem
a Dolními Studénkami, letos přišla na řadu komunikace směřující k Sudkovu
a dál k Postřelmovu,“ popisuje hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Stavební firma nejprve odfrézovala původní živičnou vrstvu. Následovalo zpevnění okrajů silnice a ve finále pokládka nového povrchu. Výměnou

Oprava zhruba sedmikilometrového úseku byla rozdělena do dvou etap.

prošlo 67 uličních vpustí a nechybí ani nové dopravní značení. „Technologie opravy vozovky byla

navržena s ohledem na její
dopravní zatížení, celkové stáří a efektivitu vynaložených peněz z prostředků

Foto: Olomoucký kraj

Olomouckého kraje,“ dodal náměstek hejtmana pro
oblast dopravy Jan Zahradníček.
(red)

V Olomouci můžete potkat slavné osobnosti jinak

V

áclav Havel se
sprejem v ruce,
Marie
Terezie
s koštětem nebo Mozart
s moderními klávesami –
takové jsou Stencils Slavných osobností. Tedy šablony, jejichž pomocí sprejeři oživili zapadlé olomoucké zákoutí bývalého
měšťanského festivalu. Jde
o populárně naučný projekt, který vznikl ve spolupráci města Olomouce

a Street Art Festivalu, jenže byl součástí Dnů evropského dědictví. „Iniciátorem projektu je Matouš
Pelikán, podoba a způsob
aplikace je dílem olomouckého umělce Pausera,“ vysvětlila náměstkyně primátora Markéta Záleská.
Samotná příprava šablon
trvala zhruba dva měsíce,
jejich aplikace na zdi bývalého pivovaru dva dny.
„Při nanášení jsme byli

O LO M O U C KO
Street artovou techniku šablon používá například umělec Banksy. Foto: J. Andreáš

maximálně opatrní a dbali jsme doporučení památkářů, takže použité akrylové barvy jsou šetrné a lze
je snadno odstranit,“ sdělil Radim Schubert z oddělení kultury olomouckého
magistrátu.
Mezi šesticí slavných
osobností nechybí Sigmund Freud, maršál Radecký nebo markýz Lafayette.
„Nechtěli jsme obrazy malovat běžným způsobem,

ale rozhodli jsme se pro
street artovou techniku šablon, neboli stencils, kterou
používá například Banksy,“ uvedla ředitelka festivalu Romana Junkerová.
Cílem projektu bylo osobnosti maximálně přiblížit
široké veřejnosti a street
art, který je hlavně o vtipném sdělení, je k tomu ideální. Proto najdete všechny osobnosti v nevšedních
polohách.
(red)

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

příběhy, relax
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(NE)ZAPOMENUTÉ PŘÍBĚHY
Olomouckého kraje
Vážení čtenáři,
původně jsem začal poskytovatele sociálních služeb v Olomouckém kraji objíždět za jediným cílem –
chtěl jsem zjistit, co jejich klientům chybí a jak bych
jim jako hejtman mohl pomoci. Jenomže při každém
dalším rozhovoru s nimi jsem zjišťoval, jak úžasné
osudy naši senioři ukrývají. Jejich životní příběhy
jsou často plné bolesti, ale také radosti, optimismu
a víry v lásku a život.
Přišla mi velká škoda nechat jejich vzpomínky zapadnout, a proto jsem rád, že se Olomouckému kraji podařilo navázat úzkou spolupráci se šikovnými
studenty Univerzity Palackého v Olomouci, kteří se

za uživateli sociálních služeb vydali, strávili s nimi
čas a jejich vyprávění pro vás sepsali. Velmi jim za to
děkuji, stejně jako lidem, kteří se nestyděli poskytnout své příběhy ostatním.
Věřím, že osudy seniorů, které si uvnitř Krajánku přečtete, pro vás budou stejně inspirující a nezapomenutelné, jako pro mě. Jistě je budete z hlavy dostávat jen obtížně. A právě o to jde – nezapomenout
na lidi, od kterých se máme co naučit a jež si zaslouží naši úctu a podporu.
Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Pár krásných chvil ve službě pohraničního vojáka

P

an Vojtěch Dlouhý se narodil roku 1937. Vystudoval Vyšší průmyslovou školu strojnickou v Olomouci, kde se také seznámil se svou nynější ženou. Seznámil se s ní ve svých 15 letech a vzal si ji za ženu hned poté,
co se vrátil z vojenské služby v roce 1959. Pan Vojtěch žije se
svou ženou krásných 60 let a jejich vztah je stále velmi krásný a plný lásky.
Většina životních vzpomínek pana Vojtěcha je spojena
s vojenskými cvičeními, které musel v letech 1956-1965 absolvovat. Z jeho prvního měsíčního vojenského výcviku vyšel pan Vojtěch jako prostý vojín, jelikož měl v té době nevhodné poznámky, které se jeho velitelům nezamlouvaly. Byl
tedy následně za trest suspendován na jihozápad Slovenska
do oblasti Záhoří. Tam tehdy působil jako pohraniční voják. Říká, že díky jeho poznámkám, které byly proti tehdejšímu režimu, neměl možnost dostat povýšení a vedení k němu
bylo vždy velmi tvrdé. Během své vojenské služby tedy neměl
pan Vojtěch zrovna na růžích ustláno.
Jednou za čas vojáci pohraniční stráže dostávali vycházky. V místě, kde sloužili, však nebylo mnoho možností, kam
během vycházky zajít. Poblíž byla jen jedna malá vesnička,
která se jmenovala Suchohrad. Vesnička byla opravdu velmi
malá, nacházelo se tam pouze 40 domečků a jedna zakouřená hospoda, kde se vojáci čas od času rádi zdrželi. Povykládali si tam s ženami a starousedlíky Suchohradu, kteří tehdy mluvili záhoráckým nářečím. Jednoho dne šel pan Vojtěch na procházku do blízké vesničky. Tento den se mu stal
osudným. U jednoho skromného domečku s malou zahrádkou potkal postarší paní, se kterou se dal do řeči. Tato stará
žena byla ve vesnici a mezi vojáky známá. Nabídla panu Vojtěchovi možnost noclehu pro jeho rodinu a blízké. Pan Vojtěch se nabídky ihned chytil. Stýskalo se mu totiž po rodičích a jeho milé snoubence. Takže náhle, když se tu objevila
možnost s nimi strávit alespoň krátký čas, byla by škoda tuto
šanci nevyužít. Když bylo vše domluveno, jeho snoubenka
za panem Vojtěchem do vesničky Suchohrad opravdu přijela. Byli oba moc šťastní, že se spolu mohou vidět a strávit
spolu alespoň krátký čas. Ten den se zrovna v hospodě konal
ples. Pan Vojtěch se se svou snoubenkou rozhodl, že si tam
půjdou spolu zatancovat. Během tance se ale jeho snoubence udělalo zle. Vyšli tedy z hospůdky ven na čerstvý vzduch.
Tam se jí však zamotala hlava a omdlela. Měla totiž už tenkrát problémy se srdcem. Jakmile se z mdloby probrala, odešli spolu na noc do domečku staré ženy, kde měli domluve-

ný nocleh. Bydlení staré ženy bylo velice skromné. Domeček měl pouze dvě místnosti, kuchyň a ložnici. Paní přespala v kuchyňce a mladému páru dala k dispozici spaní v ložnici. Nocleh tato ochotná paní nabízela zadarmo, nikdy po vojácích ani jejich rodině nechtěla žádné peníze. Udělala tak
mnoho dobrých skutků, kdy dopřála vojákům se setkat se
svými blízkými a na chvíli, v jejím skromném domečku, najít odpočinutí a načerpat nové síly.
Další vojenská cvičení pan Vojtěch absolvoval na Šumavě
v Železné Rudě. Široko daleko nebyla žádná osada ani žádné
město. Říká, že tam byla velká dřina, protože sloužili v nadmořské výšce 1000 m. V té době byl u vlády Nikita Sergejevič
Chruščov a blížila se Kubánská krize. Vedení jim tedy oznámilo, že se vojenské cvičení prodlouží o další měsíc. Naštěstí to však pro vojáky dopadlo dobře, vojenské cvičení prodlouženo nebylo. Krásným zážitkem se pro pana Vojtěcha
stal poslední den před skončením vojenského cvičení. Velitel
jednotky totiž pozval vedení roty a záložní vojáky na oslavu
do svého bytu, kde připravil oslavu ukončení vojenské služby. Na oslavě pili víno, jedli občerstvení a zpívali. Pan Vojtěch zpíval velmi rád a také v tom byl dobrý. Jeden z vedoucích roty mu dokonce řekl: „Škoda, že tu není manželka našeho velitele, ta by si s Vámi určitě ráda zazpívala.“
Dnes pan Dlouhý žije v Tovačově v Domově pro seniory.
Manželka s dcerou jej pravidelně navštěvují. Pan Dlouhý je
má obě moc rád a je jim vděčný za to, s jakou láskou a trpělivostí se o něj starají.

JÔRA A BOŽKA

Zpracováno na základě rozhovoru pana Vojtěcha Dlouhého, který vedla Veronika Černá, studentka Katedry křesťanské
sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod odborným vedením Zlatice
Dorkové, v rámci projektu (Ne)zapomenuté příběhy Olomouckého kraje.
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OKÉNKO STAROSTY
Město Zlaté Hory

M

ěsto Zlaté Hory
(do roku 1948 Cukmantl) se nachází nedaleko hranice s Polskem
na začátku Olomouckého kraje. Historie nejstaršího města okresu
Jeseník je od svých počátků spjata se zlatem
a hornickou činností. Milan Rác
První písemná zmínka
se datuje do roku 1224, v roce 1325 město obdrželo
Horní právo. Ale nejen hornictvím zde lidé byli živi.
Kromě běžných řemesel to byl textilní a kamenický
průmysl. Koncem 19. století založila rodina Förstrů firmu na zpracování kamene, která se vypracovala mezi největší podniky svého oboru v bývalém Rakousko - Uhersku. Dále můžeme jmenovat likérku
a konzervárnu ovoce, výrobu jízdních kol Fuchs, dvě
cihelny, v Ondřejovicích pak železné hutě s válcovnou plechu a strojírnu. K nejvýznamnějšímu podnikání se ke konci 19. stol. zařadilo lázeňství a služby spojené s turistikou. Schweinburgovo sanatorium bylo vyhledávaným léčebným ústavem. Svým životem a dílem byla s městem spjata řada osobností.
Jsou to například sochař B. Kutzer, malíři F. Templer, E. Brendel, literáti V. Heeger, O. Šuléř, historici J.C.Hoffman, J. Pfitzner, R. Zuber a E. Sauer. Zlaté Hory jsou rodištěm A. Vitzové, matky hudebního skladatele F. Schuberta. Z významných návštěvníků města bychom uvedli v roce 1766 císaře Josefa II. s doprovodem, roku 1887 se v sanatoriu léčil
hudební skladatel Leoš Janáček a v roce 1905 a 1906
spisovatel F. Kafka.
Ve Zlatých Horách nyní žije 3 748 obyvatel, je
součástí Mikroregionu Zlatohorsko, Sdružení měst
a obcí Jesenicka a Euroregionu Praděd. Ve městě
bylo realizováno množství projektů, což se pozitivně
odráží na rozvoji města. Tento by nebyl možný také
bez působení místních firem, nezaměstnanost v regionu je na velmi nízké úrovni ve srovnání s obdobím po ukončení těžby rud v roce 1993.
Za největší devízu života ve městě považuji činnost velkého množství spolků, které se aktivně zapojují do dění ve městě. Organizují mnoho kulturních a sportovních akcí. A nejen ty, např. Spolek aktivních Zlatohoráků v tomto roce výzvou Ušij roušku koordinoval rozvoz materiálu, šití roušek a jejich
následnou distribuci občanům města. Významně tak
pomohl k řešení krizové situace.
Zlatohorsko je významnou turistickou lokalitou.
Můžete zde navštívit rozhlednu na Biskupské kupě,
Zlatokopecký skanzen, Poštovní štolu, Hornické muzeum, Naučnou stezku k mechovému jezírku na Rejvízu, poutní místo Panny Marie Pomocné, Sanatorium Edel a další zajímavá místa tohoto krásného regionu. Prostě Zlatohorsko, kraj pokladů. Infrastruktura se na těchto
místech výrazně rozšiřuje a modernizuje tak, aby
vyhověla požadavkům
návštěvníků všech věkových kategorií. Přijeďte
se za námi podívat, rádi
vás uvidíme!
Milan Rác, starosta

Jôra a Božka ôvádijó: Komáři
Řeknô vám, jôž teho mám po krk! Pámbu je ke mně
nespravedlêvé. Co sem kemô ôdělal, že si na mě tak
zasedl? Šak nepijô nijak extrémně moc, jenom sem
tam štamprlô, če pivko, nekóřim - přestal sem před
hromadó let, sprostě mlovim jenom zřédka - dêž mě
neco dožere. Tož proč já? Vêsvětlim vám tô svó litánijô. Mámeê s Božkó takovó menši zehrádkô v koloniji. Nic moc, okolo dvóch set metru štverečnéch. Ale
vêpěstovat se tam cosê dá. Mámê jô plnó zeleninê
a takê zemskéch. S Božkó tam chodimê docela rádi.
Sice makámê, ale stoji to za to, protože smê v zeleni-

ně soběstačni. Božka tam se mnó chodi ráda, ale vubec né proto, že bêch já bêl tak zábavné nebo šêkovné nebo co já vim. Ale proto, že mám sladkó kriv. A ta
kriv šmakôje nékrvelačňéši potvoře, keró znám - komárovi. Dêž tam dô sám, vubec se nemužô zastavit,
abêch nebêl obsêpané komárama. Repelentê nepomáhajó. Sô prostě sladké. Ale dêž tam dem s Božkó, tak se
takê nemužô zastavit, v tem je to stény, ale na ňô oni
nendó! A tak zatimco já kopô, sečô, plejô, přehazôjô
kompost, přesazôjô, zalivám a já nevim co všecko, sô
sténě pošťépané jak sviňa. Božka je v pohodě. Jô neco

kósne jenom jednó za čas. Komáři majó asi nejaké inteligentni rêpák, kerém moc dobře citijó, kdo má sladši kriv. Váženi, DÊCKY SÔ TO JÁ !!! Pak se divte, že
mně všecko trvá dyl, dêž se mosim furt ohánět, škrabat, lêskat se na čele, na čôni, na nohách a všôdê, namisto teho, abêch rêl nebo v klidô kopal. Nô a dêž pak
za tme končimê, sednem na lavečkô a čôčime na temny nebe. Božka počétá hvězdičkê a poznává Velky vozê
a Kasijopeje a já se škrabô na řêti. Ona je opojená a já
sô požrané. Tož ôznéte sami: "Toto je nejaká spravedlnosť?"
Váš Jôra.
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Hasičský tábor S orientací v sociálních službách
zaplnily děti
pomůže nový rozcestník
z celé republiky

U

ž po dvacáté se
konal letní hasičský tábor Morava.
Jubilejní ročník opět hostil lesní areál rekreačního zařízení Chata pod věží
v Radíkově u Olomouce. Účastnilo se ho celkem
112 osob, z toho 86 dětí,
11 instruktorů, 8 vedoucích, 2 zdravotnice, 4 TYBYS (technická četa) a jedna hlavní vedoucí. „Děti,
vedoucí a instruktoři,
všichni jsou hasiči a pochází z celé České republiky. Prahy, Liberce, Opavy,
České Vsi, Brna, Litomyšle a nejvíce z Olomouckého kraje,“ prozradila Marcela Vystrčilová, hlavní vedoucí Hasičského tábora Morava. Táborový program byl pestrý, nechyběly ani závody na 60 metrů.

„Díky ochotě, obětavosti a dlouhodobé spolupráci s SDH Trusovice, kteří zajistili překážky na dvě
dráhy na trénování během
tábora, si děti mohly vše
po dlouhé pauze zopakovat. Další velké díky patří
SDH Hlubočky, kteří pro
nás ve svém areálu ve spolupráci s obcí tyto závody
připravili,“ uvedla Marcela Vystrčilová a doplnila:
„Jednou větou mohu říci,
že jsem si letos sama celoročně připravovaný tábor i přes všechny nástrahy a obavy s Covid-19 prostě parádně s dětmi užila do poslední minuty,
než jsme se v slzách loučili a odjížděli ke svým domovům zase do reality. Ale
vzpomínky nám navždy
zůstanou!“
(red)

Letní hasičský tábor si oblíbily děti z celého Česka. Foto: M. Vystrčilová

Šternberské středisko
Charity je v novém

Nová webová služba propojuje internetové stránky poskytovatelů, filtruje je podle zaměření, druhu i místa působení. Foto: repro www.domovyok.cz

O

l o m o u c k é
hejtmanství spustilo v polovině
září rozcestník sociálních
služeb příspěvkových organizací kraje. Nová webová
služba propojuje internetové stránky poskytovatelů, filtruje je podle zaměření, druhu i místa působení.
Zkrátka dělá všechno proto, aby se návštěvníci rychle zorientovali v širokém

spektru sociálních služeb,
které kraj nabízí. Informace jsou dostupné na DOMOVYOK.CZ.
„Rozcestník je určen pro
širokou veřejnost - zájemce o sociální službu a jejich
rodiny, terénní pracovníky
nebo případně i pro uchazeče o zaměstnání v sociální oblasti. Jde o praktickou
intuitivní platformu, kde se
bez problému vyzná i počí-

tačový laik,“ uvedl hejtman
Ladislav Okleštěk.
Mezi další kroky modernizace webové prezentace krajských příspěvkových organizací patří také sjednocení internetových stránek, které mají
nyní podobnou strukturu a navíc disponují virtuální prohlídkou zařízení. Díky tomu se každý
na stránkách snadno zori-

entuje a může se do zařízení podívat z pohodlí domova, což je obzvláště v současné době výhoda. „Rozcestník splňuje požadavky
na přístupnost tak, aby si
jej mohl zobrazit opravdu
každý - nezávisle na zařízení, které k prohlížení webu
využívá, nebo zdravotním
handicapu,“ doplnil Pavel
Podivínský z krajského odboru sociálních věcí. (red)

Kraj propojí školy a firmy. Uspěl na
národní úrovni

O

lomoucký
kraj
uspěl se dvěma
projekty, které výrazně zkvalitní systém vzdělávání v regionu. Oba programy v hodnotě zhruba
230 miliónů korun finančně
podpoří Ministerstvo školství a tělovýchovy. V rámci
Česka byl záměr olomouckého hejtmanství hodnocen
jako jeden z nejlepších.
„První projekt se zaměří například na podporu
polytechnického vzdělávání, spolupráci škol a firem

nebo vzdělávání pedagogických pracovníků. Druhý je
orientován na žáky a studenty se speciálními potřebami s tím, že důraz bude
kladen na tělesnou výchovu
a další mimoškolní a volnočasové aktivity,“ uvedl Ladislav Hynek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast školství.
Školy se mohou těšit
rovněž na nová a moderně
vybavená technická pracoviště. Na realizaci bude
hejtmanství spolupracovat

Náměstek hejtmana Ladislav Hynek (uprostřed) při zahájení posledního ročníku přehlídky středních škol Scholaris Olomouc. Jejím
cílem je poskytnout žákům a jejich rodičům informace o vzdělání
a o situaci na trhu práce v regionu.
Foto: Olomoucký kraj

s Univerzitou Palackého.
Oba projekty patří svým
rozsahem mezi největší

akce zaměřené na vzdělávání, které se v historii kraje
uskutečnily.
(red)

Prostory Charity Šternberk prošly rekonstrukcí. Foto: Charita Šternberk

N

ovotou září prostory charitního
střediska ve Šternberku, které prošly nákladnou rekonstrukcí. Slavnostního otevření se začátkem
srpna zúčastnil i náměstek
hejtmana Dalibor Horák.
„Před pár měsíci jsem měl
příležitost na vlastní oči vidět tyto prostory před zahájením oprav. Mohu konstatovat, že proměna je dokonalá, jako bych se posunul
v čase o několik desetiletí,“
uvedl náměstek Horák.
Navýšení kapacity
sociálního poradenství
Pracovníkům Charity se
ve spolupráci s Místní akční skupinou Šternbersko
podařilo sloučit dva projekty. Jeden z nich se týkal samotných stavebních

úprav budovy, cílem druhého bylo navýšení kapacity sociálního poradenství
a sociální rehabilitace pro
osoby s mentálním postižením. „Realizace obou
projektů významně přispěla ke zvýšení komfortu pro
klienty i zaměstnance,“ dodal Horák.
Charita na rekonstrukci použila sdružené prostředky z více zdrojů. Největší část představovala dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši téměř 2,5 miliónu, Olomoucký kraj přispěl pěti sty a město Šternberk tři sta tisíci korunami.
Další finance, přesahující
jeden milión korun, vložila Charita do oprav objektu
z vlastního rozpočtu. (red)

Rozloučení s létem bavilo na Poděbradech

A

reál přírodního jezera Poděbrady u Olomouce hostil v polovině září už dvanáctý ročník akce nazvané Rozloučení s létem. Setkání, které
hejtmanství pořádá pro klienty krajských příspěvkových organizací, jež se starají o osoby se zdravotním postižením, tentokrát přilákalo
na sto padesát klientů těchto
zařízení. „Dvouciferná číslice, která označuje pořadí tohoto ročníku, jasně ukazuje, že akce stále láká a baví ty,
pro něž ji pravidelně organizujeme. Jsem rád, že vyšlo
počasí a lidé si užili připravený program,“ řekl hejtman
Ladislav Okleštěk.
(red)

Olomoucké Poděbrady ožily zábavou a dobrou náladou.

Foto: Olomoucký kraj
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Návrat olomouckých unikátů

V

zácné
exponáty nabízí společná
výstava Vlastivědného muzea v Olomouci.
Návštěvníci se mohou podívat na svazky sedmijazyčného vydání Bible, které byly ukradeny a nyní
se navrací zpět do Vědecké knihovny v Olomouci a také na Saltzerovu
mapu obléhání Olomouce pruskou armádou roku
1758, kterou se podařilo získat koncem loňského
roku Vlastivědnému muzeu v Olomouci.
Sedm ukradených svazků Pařížské polygloty, sedmijazyčného vydání bible, jež vycházelo v Paříži
v letech 1629 až 1645, odkoupila Vědecká knihovna
v Olomouci. V roce 1996
svazky z knihovny ukradl
dělník, který pracoval
na rekonstrukci budovy. Desetisvazkové vydání takzvané Pařížské polygloty je tak po letech opět
kompletní. Jde o sedmijazyčné vydání bible, hebrejský, samaritánský, chaldejský, řecký, syrský, latinský

Absolutním vítězem
cen životního prostředí
jsou Arcibiskupské lesy

R

Petr Vrána, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast kultury, nad znovuobjevenými svazky. Foto: Ol. kraj

a arabský překlad. Řada
polyglot odrážely snahy
o jištění přesného a věrného biblického textu.
Jediný exemplář
Koncem loňského roku se
pak Vlastivědnému muzeu v Olomouci podařilo
do své sbírky získat vzácný a málo známý plán obléhání Olomouce pruskou
armádou od firmy Barry

Lawrence Ruderman Antique Maps ve městě La
Jolla v americké Kalifornii. Jde o dílo pražského rytce Ignáce Saltzera,
kolorovaná
mědirytina
na ručním papíru, vzniklé nedlouho po úspěšné
obraně města Olomouce, které bylo na území
ČR doposud zastoupeno
jen jediným exemplářem.

Exkluzivní exponáty jsou
ve spolupráci s Vědeckou
knihovnou v Olomouci vystaveny v krajském
městě poprvé, a to v Mánesově galerii Vlastivědného muzea. Výstava
byla slavnostně otevřena
ministrem kultury České republiky Lubomírem
Zaorálkem a potrvá do
20. září.
(red)

N enašli jste Krajánka ve své poštovní schránce?
N ebo nepřišel vašim sousedům a přátelům?
N ap ište n á m a my s j e d n á m e ná prav u: di st ri buce.kra j a nek@ regv yd.cz

7

egion má nové držitele Cen Olomouckého
kraje v oblasti životního prostředí. Hejtmanství je vyhlásilo ve čtvrtek 10. září
večer ve Staré střelnici v Hranicích na Přerovsku. Absolutním vítězem
se staly Arcibiskupské lesy.
Na hlasování se podílela formou internetové ankety veřejnost. „Pracovat
na zlepšení životního prostředí je těžká práce, jejíž
výsledky jsou často vidět
až za několik let. To ale vůbec nevadí, protože z nich
budou čerpat další generace. Tím víc hejtmanství
ochranu přírody podporu-

je,“ uvedl Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.
Absolutním vítězem ankety se staly Arcibiskupské lesy Olomouc. Cenu
hejtmana získala in memoriam Magda Zmrhalová a například ocenění
za významný počin v kategorii voda si odneslo Povodí Moravy společně s CHKO Litovelské Pomoraví. Olomoucký kraj
začal ceny za životní prostředí udělovat jako vůbec
první v Česku. Chce tak lidem a firmám poděkovat
za ochranu přírody a motivovat je k dalším ekologickým aktivitám.
(red)

Hejtmanství rozdalo ocenění v oblasti životního prostředí. Foto: Ol. kraj

Kraj kvůli covidu-19
Festival Ekologické dny Olomouc odloží zájezdy seniorů.
Pomůže jim jinak
slaví třicáté narozeniny

P

estrý program nabídne letošní ročník Ekologických
dnů Olomouc (EDO). Konají se ve dnech 26. září
až 4. října, letos jde o už
o třicátý, jubilejní ročník.
„Největší akcí festivalu je
Ekojarmark, jenž v sobotu 26. 9. na olomouckém
Horním náměstí nabídne
bohatý zábavný program
pro děti i dospělé včetně divadla (Buchty a loutky), tanečních kurzů, přírodovědných her, anebo Science show Pevnosti poznání Univerzity Palackého,“ pozval Michal
Bartoš, organizátor akce.
Po celý den budou na náměstí koncerty, na kterých
vystoupí AG Flek, Lanugo, Jananas, Mirek Kemel,
Hm…, Květy, a vše zakončí Iva Bittová, která před

Ekologické dny slibují besedy se zajímavými osobnostmi, třeba filozofem a sociologem Václavem Bělohradským (na snímku). Foto: Ol. kraj

třiceti lety zahájila historii festivalu svým zpěvem
a hrou na housle u Sloupu
Nejsvětější Trojice.
Besedy s předními
osobnostmi
Od 2. do 4. října se v sále
Mozarteum Arcidiecézního muzea v Olomouci
uskuteční besedy EDO
na téma „Antinomie! Pří-

roda a lidé v době rozporů“, v rámci kterých budou
přednášet a diskutovat
přední české osobnosti
působící v přírodovědných a humanitních oborech. Jen stěží lze v ČR
nalézt akci, kde se vedle
sebe objeví psychiatr Cyril Höschl, ekolog David
Storch, geolog Václav Cí-

lek, botanik Jiří Sádlo či
například evoluční biolog
Jan Zrzavý a další. Celý
program EDO doplňují komentované výlety
do české krajiny ale i festivalové výstavy, které veřejnost seznámí s tvůrci, jenž
velmi citlivě vnímají téma
vztahu člověka a přírody.
„Stojí za to do Olomouce
přijet. Víkend besed probíhá v součinnosti s festivalem Academia film
Olomouc, festivalem Den
architektury a s podzimní
výstavou Flora Olomouc.
Je symbolické, že v době,
kdy je z důvodů epidemie
činnost všech těchto akcí
ohrožena, našli jejich organizátoři sílu se vzájemně
obohatit a spolupracovat,“
dodal Michal Bartoš. Více
informací je uvedeno na
www.slunakov.cz/edo (red)

Sociální služby pro seniory zvou na návštěvu

D

en otevřených dveří chystají Sociální
služby pro seniory
Olomouc, p.o. Veřejnost si
může prostory prohlédnout
ve čtvrtek 8. října od 9 do

17 hodin. „Všechny zájemce rádi přivítáme v našich
jednotlivých zařízeních. Je
to chráněné bydlení a pečovatelská služba na ulici Ziková a Centrum denních

služeb sídlící na ulici Rooseveltova. Zájemci mohou
získat informace o jednotlivých službách, podmínkách
pobytu, o aktivizačních činnostech. Samozřejmě si

mohou prostory i prohlédnout,“ uvedl Jan Luska, vedoucí pečovatelské služby. Bližší informace jsou
na webových stránkách
www.sluzbyproseniory.cz (red)

Projekt Seniorské cestování nekončí, pokračovat bude příští rok.
Foto: Olomoucký kraj

S

ohledem na aktuální epidemiologickou
situaci a doporučení hygieniků letos Olomoucký kraj nebude realizovat projekt Seniorské cestování. Peníze, které takto hejtmanství ušetří, však vniveč nepřijdou.
Kraj chce seniorům pomoci jinak.
„Projekt Seniorské cestování určitě nekončí, pokračovat bude příští rok. Letos
nechceme riskovat. Zdraví
máme všichni jenom jedno a hrady, zámky a další
památky určitě nikam neutečou,“ vysvětlil postoj
Olomouckého kraje jeho
hejtman Ladislav Okleštěk.
Seniorské
cestování

podporuje kraj už několik
let. Příští rok v tom bude
pokračovat. Lidé nad 65
let věku tak opět dostanou možnost poznat největší zajímavosti našeho
regionu i sousedního Moravskoslezského kraje.
Uspořené peníze chce
hejtmanství
investovat
do jiných forem seniorské podpory. „Uvažujeme třeba o rozšíření programu na bezplatné darování požárních hlásičů a detektorů nebezpečných plynů. Ten byl poprvé vyhlášen právě letos
a mezi staršími věkovými skupinami obyvatel je
o něj velký zájem,“ dodal
Okleštěk.
(red)
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KŘÍŽOVKA O CENY

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA: ZŘÍCENINA HRADU BRNÍČKO. DÁREK ZÍSKÁVAJÍ VYLOSOVANÍ VÝHERCI:
VLADISLAVA NOSKOVÁ/LOŠTICE, KAREL STEJSKAL/OLOMOUC, JIŘÍ NOVOTNÝ/ VELKÉ OPATOVICE

Olomoucký kraj si letos připomíná dvacet let od založení. Víte, co znamenají písmena SPQO v jeho znaku? Český překlad zní Senát a lid Olomoucký. Jeho
originální latinskou variantu naleznete v křížovce. Řešení křížovky posílejte do 8. října na e-mailovou adresu krizovky@olkraj.cz.

Foto: Olomouc
Olomoucký
cký
c
ký kraj
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KOMIKS

LEHKÉ

STŘEDNÍ

TĚŽKÉ

Měsíčník Olomoucký kraj Krajánek,
periodický tisk
Vydává Olomoucký kraj ve spolupráci se společností
Agriprint, s.r.o. a společností Proﬁ-tisk group.
Adresa vydavatele:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
IČ: 60609460. Registrováno pod číslem MK ČR E 13609.
Adresa redakce:
Agriprint s.r.o., Wellnerova 7, 779 00 Olomouc
Distribuce:
e-mail: distribuce.krajanek@regvyd.cz, telefon: 266 311 596
Odpovědná redaktorka: Petra Pášová,
mobil: 602 671 402, e-mail: noviny@olkraj.cz
Inzerce:
Petr Baštan, mobil: 608 975 337, e-mail: bastan@agriprint.cz
Číslo 9, ročník 19. Olomoucký kraj Krajánek - periodický tisk
Olomouckého kraje. Toto číslo vychází v Praze 23. 9. 2020.
Měsíčník je distribuován prostřednictvím České pošty, s.p.,
do všech schránek v kraji.
Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla měsíčníku je 8. října.

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

rozhovor

září 2020

9

Ladislav Okleštěk: Olomoucký kraj
je plný šikovných a pracovitých lidí
Vedení Olomouckého kraje má za sebou čtyři
roky tvrdé práce. Co všechno se podařilo, a co
se naopak musí ještě zlepšit a dodělat? Jaké
změny čekají seniory a proč musí projít školství reformou? Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje, hodnotil uplynulé volební období a přiblížil své představy o tom, kam by se
hejtmanství mělo posunout dál.

Kdybyste měl zmínit
jedinou věc, která vám
ve funkci hejtmana udělala radost, co by to bylo?
Není to věc, ale lidé. Konkrétně všichni obyvatelé Olomouckého kraje, se
kterými jsem se při cestách po regionu setkal,
mailoval nebo telefonoval. Náš region je plný šikovných a pracovitých
lidí.

A to vám dělá největší
radost?
Ano, lidé jsou totiž skutečnými
kormidelníky kraje. Ne hejtman ani
krajská rada nebo zastupitelstvo – ti jen pracují na tom, aby plnili přání
obyvatel regionu. Podařilo se nám do rozhodování
zapojit širokou veřejnost
– ať už formou různých
anket, diskuzemi s podnikateli, školáky. Z uzavřené kanceláře jsem se přesunul mezi lidi. Projezdil
jsem spoustu domovů pro
seniory a zřídil mobilní
hejtmanovu kancelář. To
všechno s jediným cílem –
dozvědět se, co lidé chtějí
a co je trápí.

A co si lidé nejvíc přejí?
Každý si samozřejmě přeje zdraví a štěstí. Zrovna tyto věci se dost špatně
shání (smích). A vlastně
ani není v moci Olomouc-

kého kraje je nějak zajistit. I když, trošku možná
ano…

Jak to myslíte?
Investovali jsme v posledních letech rekordní objem peněz do zdravotnické péče po celém Olomouckém kraji. Kraj platí
například provoz zdravotnické záchranné služby.
Záchranáři nedávno dostali úplně nové vybavení
– moderní sanitky i různé pomůcky, díky kterým
efektivně zachraňují životy, a v Uničově zdravotníkům stavíme novou základnu. Když jsme u těch
záchranářů – velmi pyšný jsem na hasiče. Ty si
naše hejtmanství opravdu
hýčká. Na podporu IZS
jsme uvolnili rekordních
250 miliónů korun. Opravily se za ně požární
zbrojnice, nakoupily přilby a cisterny. Kraj ale umí
zařídit i jiné věci, které lidem slouží v každodenním životě a bez kterých
by se těžko obešli.

Můžete být trošku konkrétnější?
Jistě. Olomoucký kraj třeba zabezpečuje integrovaný dopravní systém – to
znamená jízdu autobusů mezi městy nebo vesnicemi, stejně tak platíme osobní vlaky. V této

oblasti jsme udělali v poslední době velký pokrok
– dopravci musí mít autobusy klimatizované a čisté, modernizují se vlaky,
na jednu jízdenku můžete cestovat po celém kraji
autobusem nebo vlakem.
A nemusíte si ji kupovat
na pokladně, ale nahrajete
si ji do mobilu. To všechno jenom proto, aby se lidem lépe cestovalo.

A když jezdím autem?
To je další oblast, ve které hejtmanství urazilo
za poslední roky obrovský kus cesty. V roce 2016
šlo na opravu silnic kolem 600 miliónů korun –
výtluky se tehdy vlastně
jen nekoncepčně látaly.
Po našem nástupu do vedení kraje jsme ihned vytvořili strategii oprav
a každý rok investujeme do silnic přes miliardu korun, letos dokonce
1,4 mld. To je rekordní
suma a její využití je vidět – když se silnice spravují, tak pořádně – včetně podloží, mostů, příkopů a podobně. Fakt je,
že to komplikuje dopravu, protože taková rekonstrukce trvá déle. Na druhou stranu zase opravená
cesta vydrží mnohem větší zátěž.

Na kraji zodpovídáte
také za sociální oblast.
K jakým změnám došlo
tady?
K velkým. Ošetřovatelky
konečně nedělají za nuzné
platy, investujeme stovky
miliónů korun do oprav
domovů pro seniory. Vůbec se snažíme, aby se

OLOMOUCKÝ KRAJ NABÍZÍ K ODPRODEJI TENTO
NEMOVITÝ MAJETEK:
pozemek parc. č. 4006 ost. pl. o výměře 2 627 m2, pozemek parc. č. st. 613/7 zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., o výměře 196 m2 a pozemek parc. č. st.
613/8 zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., o výměře 526 m2, vše
v k.ú. a obci Lipník nad Bečvou, vč. všech součástí a příslušenství, zejm. inženýrských
sítí, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47, za minimální kupní cenu ve výši 3 250 000 Kč, když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí, prosím,
zašlete nebo osobně doručte v termínu od 4. 8. 2020 do 2. 10. 2020 do 12.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc. Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených obálkách*
a v levém horním rohu obálek výrazně uvést slova „neotvírat – cenová nabídka – Lipník
nad Bečvou“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Za včas doručené se považují nabídky, které byly Olomouckému kraji na uvedenou adresu v uvedeném termínu doručeny.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají do 2. 10.
2020 do 12.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní
a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 4. 8. 2020 do 2. 10. 2020
Kontakty: Bc. Veronika Juřenová – v.jurenova@olkraj.cz, tel. 585 508 130
* Nabídku vložte do jedné obálky s označením nabídky a tuto obálku poté vložte do druhé obálky a opět uveďte
název nabídky. Pro další jednání v předmětné záležitosti, prosím, uveďte do nabídky vaši přesnou adresu a telefonický kontakt, popřípadě e-mailovou adresu.

Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje
Ladislav
Okleštěk
se
narodil
v Prostějově, je mu 59 let. Je úspěšným
politikem, dvacet roků starostoval
ve Výšovicích na Prostějovsku. Život
ale zná i z druhé strany, pracoval
v zemědělském družstvu a v době
starostování podnikal, 16 z 20 let byl
neuvolněným starostou a vedení obce
tak bylo vlastně jeho koníčkem. V roce
2016 kandidoval do Zastupitelstva
Olomouckého kraje, ve volbách uspěl
a v únoru 2017 byl členy zastupitelstva
zvolen hejtmanem Olomouckého
kraje. Ladislav Okleštěk je ženatý,
s manželkou vychovali dceru a syna.
starším lidem u nás dobře
žilo – máme skvělý projekt Seniorské cestování, soutěž Babička roku,
která vznikla u nás, a postupně ji převzaly ostatní
regiony. Se sociální oblastí souvisí také koncepce
rozvoje paliativní péče. Tu
jsme představili jako první v Česku a má už také
hmatatelné výsledky.

A co kraj nabízí mladým?
Začnu asi tím, co možná
slyšet nechtějí – vzdělání. Za poslední čtyři roky
jsme navýšili podporu učňovského vzdělávání, ale
i maturantů nebo vysokoškoláků. Chceme, aby
v našem regionu pracovalo hodně šikovných řemeslníků nebo praktických lékařů. Právě na jejich podporu jsou zaměřeny krajské dotační programy, granty a stipendia.

Máte pravdu. Tímto
jste asi mladým do noty

nekápnul. Asi je baví jiné
věci, než jen škola.
Tak to zkusím s něčím jiným, neméně důležitým. Do oblasti kultury
a sportu nalil Olomoucký kraj v posledních čtyřech letech téměř trojnásobek peněz, než šlo
do těchto oblastí dříve. Díky tomu se podařilo opravit řadu hřišť, tělocvičen, přispíváme třeba
na trenérské licence nebo
benzin do travních sekaček. Také jsme jako první
v ČR zavedli program pro
hendikepované sportovce.
Příští rok se u nás uskuteční významná sportovní akce – Letní olympiáda
dětí a mládeže, na kterou
přijedou tisíce mladých
sportovců.

Jak vidíte budoucnost
Olomouckého kraje
Skvěle. Žije u nás spousta talentovaných a pracovitých lidí, máme krásnou přírodu, rozvinutý průmysl. Za poslední

i Víte, že...
...hlasovat v krajských a senátních
volbách můžete i v případě, že jste kvůli
covid-19 v karanténě nebo izolaci?
• voliči, kteří budou kvůli koronaviru v karanténě
nebo izolaci, mohou hlasovat přímo z auta,
kterým přijedou na zvlášť určené volební
stanoviště. Na každý okres připadne jedno takto
vybavené volební místo.
• z vozidla budou moci voliči v karanténě
hlasovat ve středu 30. září 2020 v době od 7:00
do 15:00 hod. V případě druhého kola senátních
voleb pak ve středu 7. října 2020 ve stejné době.
• umožněno bude rovněž hlasování formou
zvláštní přenosné volební schránky. Využít ji
mohou pouze osoby, které jsou v karanténě
nebo izolaci a nemohou z vážných důvodů
hlasovat z auta.
• veškeré informace o krajských a senátních
volbách naleznete na www.olkraj.cz - odkaz
Volby

čtyři roky jsme ušli velký kus cesty a máme tah
na branku.

Ale určitě je pořád co
zlepšovat…
Nesmíme přestat v modernizaci silniční sítě –
to je zcela zásadní. Kraj
v opravách silnic nasadil
slušné tempo a musí ho
ještě zvýšit. Další změny
se týkají sociální oblasti –
chceme klást větší důraz
na domácí péči o seniory,
aby mohli podzim života strávit doma, tam, kde
to znají a kde to mají rádi.
Změnit se musí i školství
– ze škol musí odcházet
lidé, které společnost potřebuje, ne ti, kteří na ni
budou parazitovat.

Letos Olomoucký kraj
slaví dvacet let od svého
založení. Co byste jeho
obyvatelům popřál?
To, co jsem říkal v úvodu
– zdraví, štěstí, splněné
sny. A také hrdost na region, ve kterém žijí. (red)
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PODLAHOVÉ CENTRUM
vinylové podlahy lepené - click
největší výběr
v Olomouci
vše skladem

od

polo

žíme

!

299,-/m2

ZÁBŘEH: ČSA 34 (naproti Kauflandu), tel.: 724 783 381
ZÁBŘEH:
OLOMOUC: Kafkova 4 (u OC Haná), tel.: 724 087 813

zahradní centrum
Bedihošť

Těšíme se na vaši návštěvu

ZAHRADNÍ CENTRUM ZETASPOL NABÍZÍ:

sadba jahod, česneku, ovocných stromků

sazenice květin, zahradních plodin

přípravky na moření česneku

pracovní nářadí, keramické zboží

okrasné kameny, kamenné drtě na hřbitovy

květinové vazby z přírodních materiálů

krmiva - pčenice, ječmen

www.zetaspol.com, tel.: 582 368 111, prodejna@zetaspol.cz
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Život mezi erby
České korunovační klenoty
a 22 korunovaných panovníků

N

a mistrovské repliky českých korunovačních klenotů
z dílny Jiřího Urbana, které
budou k vidění v kompletně celé sestavě, se mohou těšit návštěvníci, kteří zamíří do Vlastivědného muzea
v Olomouci. Součástí výstavy budou i repliky původního gotického královského jablka a žezla, které jsou
uloženy ve Vídni a zároveň
i replika Svatováclavského, korunovačního, meče.
Výstava se bude dále věnovat příběhu 22 korunovaných panovníků, které doplní i další exponáty jako
je kopie Pražského Jezulátka s kopií šatiček vyšívaných Marií Terezií, replika
Řádu zlatého rouna a mnoho dalšího. Expozice bude
přístupná od 15. října do
24. ledna příští roku. (red)

Expozice připomíná dílo i životní osudy Jiřího Loudy. Foto: repro VMO

V
Na repliky korunovačních klenotů v kompletně celé sestavě, se mohou těšit návštěvníci Vlastivědného muzea v Olomouci.
Foto: VMO

Ceny kultury mají nové majitele.
Patří mezi ně baletka i velmož

C

elkem deset cen
v oblasti kultury
za rok 2019 udělil v úterý 1. září Olomoucký kraj. Slavnostní
ceremoniál se uskutečnil
v Městském domě v Přerově. Mezi oceněnými jsou
autoři literární, televizní nebo divadelní tvorby.
„Loňský rok byl pro kulturu v Olomouckém kraji
mimořádně úspěšný. Děkuji všem lidem, kteří se
podíleli na pořádání koncertů, výstav nebo tvořili literární či filmová díla.
A děkuji také těm, kteří si knihy zdejších autorů
kupovali, sledovali jejich

Olomoucký kraj rozdal ceny v oblasti kultury. Foto: Olomoucký kraj

tvorbu v televizi či v divadle nebo navštěvovali vernisáže a festivaly,“ řekl Ladislav Okleštěk, hejtman
Olomouckého kraje.

Cenu hejtmana za výjimečný počin v oblasti kultury si převzal Jiří Glonek,
autor knihy Na Jeseníky.
Oceněni byli například také

Theodor Mojžíš – tvůrce
dokumentárního filmu Barokní velmož nebo Emily –
Joy Smith, členka baletního
souboru Moravského divadla. „Letos si kultura prošla
v Olomouckém kraji zkouškou ohněm. Koronavirová
krize ji velmi tvrdě zasáhla. A protože hejtmanství
význam kultury vnímá velmi citlivě, rozhodli jsme se
ponechat dotace na všechny kulturní akce v plné
výši, i když se třeba uskuteční v náhradním termínu nebo v upravené podobě,“ dodal Petr Vrána, náměstek hejtman pro oblast
kultury.
(red)

6. ročník knižního veletrhu LITR
připravuje bohatý program pro děti!
Víkend
od
pátku
25. do neděle 27. září
bude patřit knižnímu
veletrhu LITRu a dětem. Na programu
jsou autorská čtení,
besedy a workshopy,
výstavy, performance
i koncerty.

N

a
návštěvníky
čeká autorské čtení z knihy Anička, mluvící potok a další
chovanci ústavu paní Majerové od Petra Koťátka,
čtení z Kapky na kameni:
50 příběhů českých a slovenských rebelek a autoři knihy To je metro, čéče,

Milada Rezková, Jan Šrámek a Veronika Vlková si
pro LITR připravili i kreativní dílnu. Ilustrátorka Marie Urbánková zabaví fantazii dětí a dospělých
pomocí workshopu s prostorovou ilustrací z papíru,
spolu s rodiči si děti budou
moct vyrobit například
blok z recyklovaných papírů nebo se podílet na tvorbě festivalových novin.
Novinkou je spolupráce s festivalem Děti, čtete?,
který zábavnou literárnědramatickou formou přibližuje knížky dětem i jejich rodičům. Pro děti od
6 let se chystá čtení z kni-

Knižní veletrh láká i na program pro děti.

hy Pilot Pírko od její autorky Emmy Pecháčkové. Teenagery a všechny fanoušky žánru young adult potěší autorské čtení z knihy
Střípky času a beseda s autorkou Petrou Slovákovou.

ýstavu u příležitosti stého výročí
narození předního
českého heraldika Jiřího
Loudy, nabídne Vlastivědné muzeum v Olomouci.
Expozice připomene bohaté dílo i životní osudy
Jiřího Loudy, významného
českého heraldika, knihovníka a v neposlední řadě
účastníka československé-

ho zahraničního odboje
během 2. světové války.
Louda během svého života
vytvořil na dvě stě znaků
měst a obcí, mimo jiné také
znak Olomouckého kraje.
Co víc, je autorem znaku
České republiky a současné
podoby prezidentské vlajky.
Výstava se veřejnosti otevře
25. září a potrvá do 10. ledna příštího roku.
(red)

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

noviny@olkraj.cz

Bezručův domek
má svou turistickou
známku

C

estovatelé sbírající
turistické známky
by měli zpozornět.
Expozice Petra Bezruče
v Červeném domku v Kostelci na Hané na Prostějovsku se totiž své turistické
známky dočkala. „O tom,
že se jedná o atraktivní
místo, svědčí skutečnost,
že se hlasováním sběratelů
dostala do výroby,“ uvedla Soňa Provazová, ředitelka muzea a galerie v Prostějově, pod kterou Červený
domek v Kostelci na Hané
spadá. „Turistickou známku si zájemci mohou za-

koupit jak přímo v Kostelci, tak i v pokladně muzea
a galerie Špalíček. Cena je
čtyřicet korun,“ doplnila ředitelka. Známka byla
vydána pod číslem 2647
a nechybí k ní ani turistická nálepka, kterou lze koupit za patnáct korun. (red)

Foto: Monika Abrhamová

Děti mají vstup zdarma
a dospělí za padesát korun. Na vybrané dílničky bude potřeba registrace
předem, sledujte proto webové stránky a sociální sítě
LITRu.
(red)

Turisté si mohou pořídit i turistickou nálepku. Foto: Olomoucký kraj
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Zdárný průběh olympiády mládeže Trenéra Petra
Uličného ocenilo
v Olomouckém kraji ohlídá orel
město Olomouc

K

rál ptačí říše oblečený do sportovního, s ocasem
v barvách loga Olomouckého kraje, který drží vlajku České republiky – tak
vypadá maskot Her X. letní olympiády dětí a mládeže 2021. Ty bude od
27. června do 1. července
příštího roku hostit Olomoucký kraj.
„Orel symbolizuje sílu,
odvahu, bojovného ducha i bystrost – tyto vlastnosti by neměly chybět ani
mladým sportovcům, kteří přijedou do Olomouckého kraje reprezentovat
svoje regiony. Na účastníky už se moc těšíme a doufáme, že se jim bude v našem krásném kraji líbit,“
uvedl hejtman Ladislav
Okleštěk.
Autorkou návrhu maskota i loga her je studentka grafického oboru
na VOŠ a SPŠ v Šumperku
Karolína Ščučková. O finální podobu vizuálního stylu se postaralo olomoucké grafické studio
BCAGENCY. „Přemýšlela
jsem nad tím, jak by měl
maskot vypadat. Většinou
to bývá zvíře a Olomoucký kraj má ve znaku orla,
takže volba byla nakonec

Patří mezi největší ikony olomouckého fotbalu. Petr Uličný za Sigmu nejprve hrával,
poté ji trénoval. Na lavičce klubu, který loni
oslavil sté narozeniny,
dosáhl velkých úspěchů v podobě prvoligové záchrany či zisku
českého poháru.

Z

Olomoucký kraj bude hostit X. letní olympiády dětí a mládeže 2021. Autorkou maskota i loga her je studentka
grafického oboru na VOŠ a SPŠ v Šumperku Karolína Ščučková.
Foto: Olomoucký kraj

jasná,“ řekla autorka maskota.
Olympiáda poprvé
nabídne i šerm
Náročné přípravy na realizaci prestižní sportovní
události začaly už před několika měsíci a během nich
se podařilo vybrat přes třicet
sportovišť. Nedílnou součástí celé akce bude i Olympijský dům, na který se fanoušci mohou těšit v olomoucké
Pevnosti poznání.
„S akcí takového formátu souvisí stovky drobnos-

tí, které je třeba co nejdříve vyřešit, aby vše proběhlo tak, jak má. Bez pomoci zástupců měst, v nichž
se bude příští rok v rámci olympiády sportovat, se
neobejdeme a jsme rádi, že
nám všichni potvrdili spolupráci,“ řekl náměstek
hejtmana pro oblast sportu
Petr Vrána.
Olympiáda dětí a mládeže je republiková soutěž
krajských výprav, která se
koná každoročně od roku
2003 a je určena dětem

ve věku od dvanácti do šestnácti let. „Věřím, že mladí sportovci se pak stanou
vzorem pro své vrstevníky
a motivují je dále ke sportu,“ říká předseda Českého olympijského výboru
Jiří Kejval. Soutěžit se bude
ve dvaceti sportech a poprvé v historii her se představí šerm. Hlavní myšlenkou
akce je přinést životní zážitek mladým sportovcům,
rodičům i veřejnosti, aby se
pohyb stal a zůstal součástí
jejich života.
(red)

a svou práci nyní sedmdesátiletý Uličný obdržel prestižní
ocenění – Cenu města Olomouce. „To mě asi nominovali kamarádi z klubu,“ řekl
dojatě na slavnostním galavečeru, který se konal v první polovině září v prostorách
arcibiskupského paláce.
Uničovský rodák odstartoval svou fotbalovou kariéru v Kroměříži,
kam se jako malý s rodiči
přestěhoval. V olomouckém dresu se po trávnících proháněl v sedmdesátých a osmdesátých
letech minulého století.
Sigmu poté trénoval. V sezoně 2003/04 s ní v nejvyš-

ší soutěži obsadil třetí místo, o rok později čtvrté.
Pod Uličného vedením
také Hanáci roku 2005 vyřadili v Poháru Intertoto německého giganta Borussii Dortmund. Ve Vestfálsku Sigma uhrála remízu 1:1, v domácím prostředí dortmundské střelce úplně vynulovala a díky pravidlu o gólu na hřišti soupeře
postoupila dál.
Kromě Olomoučanů udílel Petr Uličný pokyny také
hráčům Zlína, Brna, Baníku Ostrava, Plzně nebo Žižkova. V roce 2012 se do Sigmy vrátil a zachránil ji mezi
elitou. Třešničkou na dortu byl triumf v Poháru České pošty. Uličného svěřenci
v plzeňském finále pokořili pražskou Spartu. O jediný
gól zápasu se postaral levý
obránce Michal Vepřek.
Charismatický muž přezdívaný „John“ následně odešel do trenérského důchodu. Dvakrát pak pomáhal už
pouze jako mentor, pokaždé
další olomoucké legendě Radimu Kučerovi.
(red)

Czech Tour 2020
- Světový pohár v silniční cyklistice

P

od záštitou hejtmana
Olomouckého kraje Ladislava
Oklešťka se jel ve dnech
6. až 9. srpna Světový pohár v silniční cyklistice
Czech Tour 2020. Letošní dvanáctý ročník měl
na programu čtyři etapy.
Nechyběla tradiční časovka týmů v Uničově, další
etapy pak zavedly cyklisty

z Prostějova do Uničova,
z Olomouce do FrýdkuMístku a závod vyvrcholil
v neděli jízdou z Mohelnice do Šternberku. Světový pohár v silniční cyklistice Czech Tour 2020 je
nejvýznamnější cyklistickou akcí na území České
republiky, které se účastní hvězdy světové silniční
cyklistiky.
(red)

Petr Uličný (vpravo) při přebírání Ceny města Olomouce.
Foto: Jan Andreáš

Světový pohár v silniční cyklistice se jel i v našem regionu. Foto: Ol. kraj

Nejlepší parkuristé se sešli v Olomouci

O

lomouc
začátkem září hostila 7. ročník Světového poháru, nejprestižnějšího skokového seriálu jednotlivců. Do tohoto mezinárodního souboje
jezdci sbírají body v Grand
Prix, vrcholné soutěži J&T
BANKA CSI3*W Olomouc. Letošní závodníky
přijel do sportovního areálu na olomouckých Lazcích pozdravit a předat jim
ceny také hejtman Olomouckého kraje Ladislav
Okleštěk.
(red)

V Olomouci se konal 7. ročník Světového poháru v parkuru.

Foto: Equine Sport Center Olomouc

Balet Globa uspěl
v mezinárodní soutěži

T

anečníci
Spolku
Balet Globa ze Štěpánova na Olomoucku uspěli v Mistrovství světa v interpretačním
umění WCOPA – World
Championships of Performing Arts, které se každoročně pořádá v Los Angeles ve státě Kalifornie.
Letošní ročník poznamenala celosvětová pandemie a tak se pořadatelé rozhodli uspořádat virtuální podobu soutěže.
Virtual WCOPA 2020 se
účastnilo 67 zemí z celého světa. Spolek Balet Globa byl osloven národní ře-

ditelkou pro Českou a Slovenskou republiku, zda by
se chtěl virtuální podoby
zúčastnit. Členové spolku s nadšením tuto výzvu
přijali, podmínkou pro ně
pak bylo vymyslet a nacvičit taneční choreografie
v trvání jedné minuty.
Pod taktovkou vedoucích spolku manželů Moniky a Valeriho Globa tak
vzniklo deset choreografií,
které tanečníci celý červen pilně nacvičovali. Jejich úsilí se nakonec podařilo proměnit ve všech
tanečních podkategoriích
v cenné kovy.
(red)

