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SLOVO HEJTMANA

Prázdniny = přesčas
pro ředitele
Odučí si pár hodin týdně, občas
vyřeší spor mezi kantory, sem
tam si zavolají „zlobivého“ studenta. A taky přijímají návštěvy
a v klidu popíjí kávu. Tak nějak
si asi mnozí představují život ředitelů škol…
Je to ale „trochu“ jinak. Nedávno jsem se setkal s ředitelem jedné z našich středních
škol a zeptal se ho, jak se daří.
Co mi odpověděl? „Těšil jsem
se, že budu řídit školu a zároveň
zůstanu učitelem. Místo toho
působím jako stavební dozor,
právník, personalista, byrokrat
a ještě jednou byrokrat, designér, výživový poradce, manažer,
diplomat… A mezitím učím.“
Přiznávám, že má studentská léta byla naplněna jinými
radovánkami než sledováním
toho, co dělá ředitel. Ale když
dnes sleduji oblast školství z pozice hejtmana, musím mu dát
za pravdu. Zatímco studenty
čekají za pár dní prázdniny, ředitelům a často i učitelům nastává
kolikrát pěkně tvrdá řehole.
Olomoucký kraj je zřizovatelem 108 gymnázií a středních
škol a na většině z nich se
o prázdninách život nezastaví. Teenagery a učitelský sbor
vystřídají ve třídách a na chodbách odborné firmy a řemeslníci. Někde je v plánu běžná
údržba a malování, jinde rozsáhlé investice, které se nedají
udělat v době výuky. A ředitel
v tu chvíli opravdu působí jako
stavební dozor. Nejen proto, že
chce, aby vše dopadlo dobře,
ale on to prostě má „na krku“
a za vše ručí.
Letos chystáme další modernizaci našich krajských škol,
při které se zaměříme hlavně
na zlepšení podmínek výuky
studentů technických oborů.
Hezké prostředí ale připravíme
do září pro všechny. A spoléháme přitom na vás, naši ředitelé.

Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Kraj navštívil
mladé lesníky
Hejtmanství se kromě investic do školních budov zajímá také o názory studentů, proto s nimi vedení kraje diskutuje například na svých výjezdech. Na snímku hejtman
Ladislav Okleštěk společně se svými náměstky Petrem Vránou a Jiřím Zemánkem při návštěvě střední lesnické školy v Hranicích.
Foto: Olomoucký kraj

Žádné volno. Ve školách se bude
pracovat také o prázdninách

S

ice bez žáků a kantorů, ale o to hlučnější
budou letní prázdniny v mnoha školách Olomouckého kraje. Dělníci
v nich musí během dvou
měsíců stihnout vyměnit
okna, dveře, opravit fasády
nebo modernizovat učebny. Hejtmanství uvolní
na investice desítky miliónů korun.
„Třeba v přerovském
gymnáziu začaly letos studentům prázdniny o pár
dnů dříve. Stavební firma tam totiž nastoupila
do práce už v průběhu
posledního
červnového

týdne, aby velkou zakázku
stihla dokončit před začátkem nového školního
roku,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav
Okleštěk.
Času není nazbyt. V Přerově musí zedníci
kromě nových oken,
dveří a fasády odstranit také nevyhovující azbestové desky.
Novinkou bude moderní systém rekuperace, díky kterému
gymnázium výrazně
ušetří na vytápění.
Rekonstrukce
kuchyně zdravotnické

školy v Hranicích bude
stát 40 miliónů korun, rozšíření učeben v olomoucké „strojárně“ vyjde ještě
o deset miliónů dráž.
„V Jeseníku kraj postaví
nové hřiště u gymnázia.

Přerovské
gymnázium brzy
výrazně ušetří
na vytápění

Jeho stavba vyjde na deset miliónů korun a studenti díky investici získají
moderní sportoviště se
špičkovými parametry,“
přiblížil další krajskou iniciativu náměstek hejtmana
pro školství Ladislav
Hynek.
Olomoucký kraj je
zřizovatelem
celkem
108 středních škol.
Kromě investic do budov
d
se podílí také
na
n přípravě nových studijních a učňovských
oborů, po kterých je
na trhu práce největší
poptávka.
(red)

ČÍSLO MĚSÍCE

12 650 000
Takové mají být náklady projektu zaměřeného
na hospodaření se srážkovými vodami v příspěvkových organizací kraje.
Pilotní část se zaměří
na Střední školu gastronomie a farmářství Jeseník,
Střední školu technickou
Přerov, Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Centrum
sociálních služeb Prostějov a Sociální služby pro
seniory Šumperk. Stavba
úsporných opatření začne v první polovině roku
2020. Ve dvou pokračováních projektu je vybraných
šest středních škol a dva
domovy seniorů.
(red)
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zpravodajství

Radní na Přerovsku
řešili dopravu, ochranu
přírody i sociální témata

„Výjezdy do regionů jsou pro nás skvělou inspirací. Od lidí slyšíme,
co by bylo třeba zlepšit,“ říká hejtman Ladislav Okleštěk.
Foto: Olomoucký kraj

N

a pravidelný výjezd do některého z regionů
Olomouckého kraje vyrazili ve středu 22. května
krajští radní. Tentokrát
zvolili Přerovsko. Během
dopoledního programu
navštívili například cestmistrovství, domov pro
seniory, školy, ornitologickou stanici v Přerově
a setkali se také s vedením
magistrátu.
„Výjezdy do regionů
jsou pro nás skvělým
zdrojem inspirace. Přímo
na místě totiž vidíme, jak
fungují například sociální služby nebo doprava.
Od místních lidí slyšíme,
co by bylo třeba zlepšit
a kam bychom měli nasměrovat krajskou podporu a finance,“ řekl hejtman Olomouckého kraje
Ladislav Okleštěk.
Hejtman zahájil pobyt
na Přerovsku návštěvou
Domova Na Zámečku
v Rokytnici, kde pečují o osoby se zdravotním
postižením a seniory. Jeho

další kroky vedly k přerovským profesionálním
hasičům.
Zhruba hodinu před
polednem si už kompletní
rada kraje prohlédla provoz přerovského pivovaru. Po obědě s podnikateli
pak radní zasedli k jednomu stolu se zástupci
místních neziskových organizací. Zabývali se systémem dotací.
„Zástupci neziskovek
měli připomínky hlavně
k administrativní zátěži,
která s dotačními programy souvisí. V některých
bodech jsme jim dali zapravdu a během příprav
dotačních
programů
na příští rok jejich námitky zohledníme,“ uvedl
hejtman Okleštěk.
S vedením Přerova
krajští radní diskutovali
například o realizaci důležitých silničních staveb.
Řeč přišla také na plánovaný záměr vybudování
vysokorychlostní železnice, která bude městem
procházet.
(red)

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

Olomoucký kraj přitahuje turisty jako
magnet. Vloni jich přijel rekordní počet

R

odinné stříbro Olomouckého
kraje
opět nabylo na hodnotě. Region se totiž dočkal
dalšího nárůstu turistického ruchu. Vloni se v něm
ubytovalo zhruba 700 tisíc
návštěvníků. Je to největší
číslo za posledních sedm
let, kdy se návštěvnost kraje
začala sledovat podle nové
metodiky.
Hejtmanství
podporuje rozvoj turistiky
několika dotačními programy a jako první v Česku
například začalo vyhlašovat
ceny cestovního ruchu.
„Nejde jen o to, že k nám
přijelo více návštěvníků,
statistiky nás těší i proto, že
tu také častěji přenocovali.
Počet nocí, které zde strávili, stoupl meziročně o sto
tisíc. Je to hlavně zásluha
lidí, kteří v turistickém ruchu pracují,“ uvedl hejtman
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
V průměrném počtu
strávených nocí zaujímá
Olomoucký kraj v celore-

Do zámeckého areálu v Čechách pod Kosířem, jehož vlastníkem je Olomoucký kraj, minulou sezonu
zavítalo na akce přes 44 tisíc návštěvníků.
Foto: m-ARK

publikovém žebříčku třetí místo za Karlovarskem
a Zlínským krajem. Ze zahraničních hostů do našeho
regionu nejčastěji míří Slováci, Poláci a Němci. V porovnání s rokem 2017 vloni
ubylo turistů z Ruska, kterých dorazilo o 2 600 méně.
O čtyři procenta narostl v roce 2018 počet lidí,
kteří využili lázeňská zařízení v Olomouckém kraji

(60 510 osob) a pětinový
nárůst zaznamenala kongresová turistika. Ve srovnání s rokem 2012 se téměř
zdvojnásobil zájem o kempování na 33 349 hostů.
Hejtmanství
investuje do podpory cestovního
ruchu milióny korun ročně. Peníze jdou například
do rozvoje infrastruktury
a na propagaci turistických
atraktivit.

Další peníze do sportu. Tentokrát
přispějeme reprezentantům z regionu

R

eprezentanty atletiky, plavání, juda
nebo
cyklistiky
podpoří Olomoucký kraj.
Jde o sportovce, kteří v našem regionu aktivně trénují. Hejtmanství mezi ně
rozdělí celkem dva a půl
miliónu korun.
„První z dotačních titulů byl zaměřen na mládežnické reprezentanty do
21 let, druhý na jejich starší kolegy. V obou se sešlo
přes 160 žádostí z nejrůznějších sportovních odvětví. Celkem sportovci
požadovali zhruba osm
miliónů korun,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast sportu Petr Vrána.
Olomoucký kraj nakonec
podpoří 108 žádostí mládežnických reprezentantů
a 35 z dotačního titulu pro
starší reprezentanty.

O

„Rozvoj paliativy jsme
podpořili několika dotačními tituly. Krajští radní už
schválili jednotlivé žadatele o dotace. Peníze jsou určeny jak na lůžkovou, tak
i domácí péči,“ informoval
náměstek hejtmana pro
oblast zdravotnictví Dalibor Horák.
Další peníze investuje
hejtmanství do vzdělávání
lékařských i nelékařských
pracovníků, kteří s nevy-

léčitelně nemocnými lidmi
pracují. Právě nedostatek
kvalifikovaných lékařů, sester a ošetřovatelek je dnes
největší slabinou hospicových služeb.
„Koncepce rozvoje paliativní péče počítá s tím, že
nově bude v každém okrese našeho kraje k dispozici
alespoň jeden její poskytovatel,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav
Okleštěk.
(red)

SMSKY
Z KRAJE

Kraj navštívili
studenti z Kostromy
S náměstkem hejtmana
pro oblast školství Ladislavem Hynkem a jeho kolegou Jiřím Zemánkem se
ve čtvrtek 30. května setkali studenti lesnické školy
z Kostromy. Ta je centrem
Kostromské oblasti, která
je součástí Ruské federace.
Olomoucký kraj navázal
partnerství s tímto regionem před patnácti lety.

Sportovce, kteří mají tréninkové zázemí v Olomouckém kraji, podpoří
hejtmanství částkou přes 2,5 milionu korun.
Ilustrační foto: Jan Brychta/Závod míru U23

Úředníci to umí
pořádně rozjet

Oba
dotační
tituly
jsou součástí Programu
na podporu sportu v Olomouckém kraji, kde je 16
miliónů a 400 tisíc korun.

Více než jedenáct tisíc
kilometrů najezdili, nachodili a naběhali zaměstnanci krajského úřadu,
kteří se zapojili do projektu
Do práce na kole. Celkem
se akce zúčastnilo čtyřiapadesát pracovníků, kteří
soutěžili v patnácti týmech.

Kromě podpory reprezentantů je z něj hrazeno například pořádání sportovních akcí nebo získávání
trenérských licencí. (red)

Na podporu paliativní péče rozdělí kraj milióny korun
rganizace,
které pečují o těžce
nemocné
a umírající lidi, dostanou
od Olomouckého kraje
výraznou finanční podporu. Na svém jednání to
schválili krajští radní. Jde
o další z hmatatelných výsledků Koncepce paliativní
péče, kterou olomoucké
hejtmanství zavedlo jako
vůbec první kraj v České
republice.

„Mezi turisticky nejoblíbenější místa patří výstaviště
Flora v Olomouci a Zoo Olomouc. Floru vloni navštívilo
371 307 lidí a do zoologické
zahrady se vypravilo více
než 357 tisíc návštěvníků.
Obrovský zájem zažívají také
Jeseníky, například unikátní
Rychlebské stezky jsou doslova hitem,“ uvedl krajský
zastupitel pro cestovní ruch
Vladimír Lichnovský. (red)

Kraj posílá peníze na lůžkovou i domácí péči o těžce nemocné a umírající lidi.
Ilustrační foto: fotobanka

Hejtmanství
podpořilo sportovní
hry seniorů
Už počtvrté hostil stadion
TJ Lokomotiva v Olomouci sportovní hry seniorů Olomouckého kraje.
O nejlepší výkony šlo ale
až v druhé řadě. Důležitý
byl především společně
strávený čas a navázání nových přátelství. Sportovní
akce proběhla za podpory hejtmanství ve čtvrtek
23. května.
(red)

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

téma
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Žáci prostějovské „Švehlovky“ se
díky kraji lépe uplatní na trhu práce

I

nstalatéři a autoelektrikáři, kteří projdou
výukou ve střední škole polytechnické
v Prostějově, nebudou
v budoucím zaměstnání
jen do počtu. Díky dotaci z Olomouckého kraje a Evropské unie totiž
získají praxi na nejmodernějších strojích. Nová
učebna odborného výcviku bude využívána také
k výuce CNC obrábění.
„Vždycky jsme se snažili, aby se naši žáci učili
v co nejreálnějších podmínkách a nebyli potom
v praxi zaskočení. Stav,
v jakém dílny odborného
výcviku byly, ale mnohdy vyučování spíš ještě
ztěžoval, než ulehčoval,“
přiblížil dřívější situaci
ředitel Švehlovy střední
školy polytechnické Radomil Poles.

ANKETA

Projekt
modernizace
výukových prostor i vozového parku přišel na více
než sedm a půl miliónu
korun.
„Nemá smysl dělat praxi
na strojích a autech, která
už na silnicích ani nevidíme. Jsem rád, že si kluci
osahají moderní techniku
a po dokončení školy budou pro trh práce přínosem, nikoli břemenem,“
uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Při práci s novým nákladním
automobilem
získají žáci vzdělání, které
jim umožní kvalifikovaný
výkon při diagnostikování poruch, údržbě a opravách aut. „Nově pořízený
náklaďák navíc poslouží k tomu, aby žáci měli
možnost získat řidičské
oprávnění skupin C a C +

Dotace umožní pracovat žákům Švehlovy střední školy polytechnické na moderních strojích.

E,“ doplnil náměstek hejtmana pro oblast školství
Ladislav Hynek.

Švehlovu střední školu
polytechnickou navštěvuje
téměř čtyři sta žáků. Kromě

Foto: Ol. kraj

automobilních a stavebních
nabízí škola i potravinářské
obory vzdělávání.
(red)

Olomoucký kraj podpořil vznik dalších učňovských oborů.
Považujete jejich nabídku za dostatečnou?

Stanislav Svozil, Troubky
Moc do oblasti učňovských oborů nevidím, ale je dobře, že kraj
podpořil vznik dalších. Zároveň by
podle mě bylo dobré, kdyby učni
po dokončení studia mohli navázat
další nadstavbou pro dodělání si
maturity.

Miroslav Majer, Tovéř
Záleží na naplněnosti těchto či dalších nově vzniknuvších oborů – řemesel. Kvalitních řemeslníků je jako
šafránu, mladí lidé nemají touhu
pracovat manuálně. Pokud se to ale
změní, a to v důsledku rčení „řemeslo má zlaté dno…“,
bude zapotřebí
do budoucna otevřít učňovských
oborů více.

Zuzana Majerová Zahradníková,
Olomouc
Vznik a rozšíření učebních oborů jednoznačně vítám. Je otázkou, zda je jejich počet dostačující a má potřebnou
podporu. Větší informovanost o učebních oborech mezi žáky základních
škol by zajisté prospěla k rozkvětu učňovského vzdělání,
které je u nás tolik
potřebné a nedostatečně využívané.

Přemysl Dvorský, Přerov
Především si myslím, že je obecně
potřeba podporovat nové učňovské
obory. Pracovníci, kteří mají učňovské vzdělání, na trhu práce chybí.
Každé rozšíření počtu učňovských
oborů má pozitivní dopad.
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SLOVO
ODBORNÍKA

Konec června se vždy nese
ve znamení ukončení školního roku, což vybízí k ohlédnutí a hodnocení. Především chci vyzdvihnout, že
Olomoucký kraj disponuje
ve svých zřizovatelských
kompetencích stabilní sítí
středního školství, kterou
nadále vylepšuje, a to především volbou vhodných
studijních oborů pro uchazeče. Ti tak mají po ukončení vzdělávání slušnou šanci
najít zaměstnání a uplatnit
se na trhu práce. K tomuto
přispívá i každoročně pořádaná burza nabídek oborů
škol Scholaris, jež probíhá
ve všech pěti okresech Olomouckého kraje a těší se už
tradičně značnému zájmu
veřejnosti. Realizovány však
byly i mnohé jiné významné
události. Chci vzpomenout
například akci Pedagog Olomouckého kraje, v rámci
které bylo předáno na Den
učitelů ocenění patnácti
vybraným pedagogům jako
forma poděkování za jejich
dlouholetou práci. Ve stejném duchu se neslo i uznání
žákům a studentům. Ti nejlepší, kteří docílili předních
úspěchů v soutěžích a olympiádách, obdrželi ocenění
Talent Olomouckého kraje.
Rád bych popřál všem kantorům a dětem krásné a pohodové prázdniny.
Ladislav Hynek
náměstek hejtmana

Hejtman opustil Olomouc. Zastavil se až na hranicích

A

lékařské péči nebo špatné přírodou a upřímnými
lidmi, ale také řadou prodopravní dostupnosti.
„Javorník je od kraj- blémů, které se roky přeské metropole sto třicet hlížely. To teď měníme,“
uvedl hejtkilometrů
man Okledaleko, ale
Mobilní kancelář
osobně mám
štěk.
vyjela do Mikulovic
k němu vel- a Javorníku. Ml
Upřímuvilo
nost obymi
blízko.
se také o dopravní
vatel
JaJe to region
dostupnosti
vornicka
s nádhernou
okusilo
vedení kraje na vlastní
kůži. Lidé kritizovali sice
zlepšující se, ale zatím
stále omezenou dopravní
obslužnost. Upozorňovali na vylidňování regionu i podprůměrné platy.
Chvála naopak zazněla
na podporu turistického
ruchu a rostoucí úroveň
sociálních služeb.
„Sdílená starost je poloviční starost. Už jen
proto mělo velký smysl Javornicko navštívit
a s místními lidmi mluvit. Hlavně jsme však
Hejtman na návštěvě Základní školy Javorník.
Foto: Olomoucký kraj
načerpali řadu podnětů
ž na česko-polskou
hranici
vyrazil v úterý
11. a ve středu 12. června
hejtman Olomouckého
kraje Ladislav Okleštěk.
Jeho mobilní kancelář
totiž tentokrát zamířila
do Mikulovic a Javorníku. S lidmi tam diskutoval třeba o nedostačující

Starosta Javorníku Jiří Bury diskutuje s hejtmanem Ladislavem Oklešťkem.

a zajímavých tipů, jak
regionu pomoci,“ uvedl
Okleštěk.
V Javorníku a v Mikulovicích se hejtman setkal také s představiteli
podnikatelského sektoru
a školáky.
(red)

Foto: Olomoucký kraj

4 regiony
Vidnavě pomáhá
nový elektromobil
JE S E N IC KO

červen 2019

Soutěž spojuje cyklistiku
a řemeslnou tradici Mohelnicka
Š U M P E R S KO

P

Elektromobil bude ve Vidnavě hlavně vozit odpad.
Foto: město Vidnava

M

ěsto Vidnava jde
s dobou a zkouší
přispět ke snížení výfukových zplodin. Letos realizuje investiční projekt Pořízení elektromobilu
pro město Vidnava, na který byla schválena dotace
ve výši 600 tisíc korun. Celkové náklady projektu činí
1,119 565 milionu korun.
Nový elektromobil byl
městu předán 28. května.
„Bude sloužit především
jako víceúčelový svozový

prostředek ke svozu biologického a tříděného odpadu, k rozvážení a manipulaci s městským nářadím
a drobnou obecní technikou a k rozvozu městských
pracovníků,“ uvedl starosta Rostislav Kačora.
Vozidlo s pohonem
na
elektřinu
přispěje
ke snížení emisní zátěže
z automobilové dopravy
a osvětě v rámci využívání alternativních pohonů
v dopravě.
(red)

oznání starých řemesel a místní zajímavostí Mohelnicka. Takový je motiv
letošního ročníku soutěže
Mohelnickem na kole.
Účastníci mají za úkol
objet všechny obce mikroregionu a najít naučné cedule s informacemi
o vybraném zdejším řemesle či výrobku.
Zastávek musí soutěžící udělat dohromady čtrnáct. K dispozici je herní
kupon, který je k dostání na obecních úřadech,
v informačním centru,
v kanceláři mikroregionu
Mohelnicko. Také si ho
lze vytisknout z webových
stránek
mikroregionu
a jeho členských obcí.
Jak soutěžit? Do kuponu je potřeba zapsat
indicie z nalezených in-

Zemské kolo
floristické soutěže
už má svoji hvězdu
P R O S T Ě JO V S K

O

Soutěž Mohelnickem na kole je pro ty, kdo mají rádi tajemství, překvapení a luštění.
Zdroj: Mikroregion Mohelnice

formačních tabulí, které
hráče navedou k vyluštění finální tajenky. Nechybějí ani úkoly pro děti,
pro které je také připraven speciální pracovní
list.

Soutěž trvá od května
až do 14. září, kdy v Paloníně proběhne závěrečné
rozlousknutí tajenky a losování výherců. Vše se
odehraje na akci Den Mikroregionu na kole, který

je letos v duchu soutěže
pojatý jako Den řemesel.
Účastníci se mohou těšit
na zábavné odpoledne,
zajímavé výhry a neopominutelné dobré občerstvení.
(red)

Handicapovaní plavali do Afriky i USA

P
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lavecký bazén v Přerově se stal 25. května dějištěm soutěže
v plavání družstev zdravotně
handicapovaných
kolem světa. Každý tým
si vymyslel jméno, a tak
se na startu sešli Žraloci,
Lasturky, Kapři, Kosatky
i Tučňáči, dohromady soutěžilo osm skupin.
Před startem si členové každého družstva
určili, kam poplavou –
do Kapského města plavaly Kačenky, Rybičky si
daly za cíl daleký Dallas
a Tučňáci chtěli doplavat
až na Severní pól. Členové družstva plavali štafetovým způsobem, počet
přeplavaných bazénů kaž-

dého plavce rozhodčí zapisovali do tabulky. Bazény
po ukončení závodu pořadatelé přepočítali na kilometry.
Nejvíce jich uplavalo
družstvo Lasturek, jejichž
cílem byl Tunis, a tak se stalo pro letošní rok držitelem
putovního poháru. „Zájem
účastníků – plavců je stále
velký, a proto se v příštím
roce opět setkáme na startu
Plavání handicapovaných
kolem světa, rádi přivítáme
další účastníky našeho netradičního závodu,“ sdělila
manažerka sociálních služeb Ivana Apolenářová ze
Sdružení občanů se zdravotním postižením Alfa
Handicap.
(red)

P Ř E R O V S KO

Nejvíc bazénů uplavaly Lasturky, které mířily do Tunisu.
Ilustrační foto: Alfa Handicap

Na Silácké Litovli poprvé soutěžily i ženy
Tématem letošního ročníku byly Kulatá kytice do ruky a Kulatá vypichovaná miska.
Foto: Střední odborné školy podnikání a obchodu

M

ilovníci květin se
na konci května
sešli v prostějovském KaSCentru, kde se
konal už 8. ročník Zemského kola Floristické soutěže.
Slavnostního
zahájení
se ujala místopředsedkyně
Českého
zahrádkářského
svazu Vlasta Ambrožová.
Celkem se přihlásilo 35
účastníků, kteří soutěžili
ve třech věkových kategoriích. Letošním tématem se
staly Kulatá kytice do ruky
a Kulatá vypichovaná miska.
Porota měla opravdu
těžké rozhodování, všech-

ny práce byly velmi povedené. Z každé kategorie
postupují první tři do celostátního finále, které se
uskuteční 19. července
na výstavě Květy v Lysé
nad Labem. Z Prostějova
do tohoto finále postoupila žákyně Eliška Ganzarová z Cyrilometodějského
gymnázia.
O doprovodný program
pro soutěžící se postarali
žáci Střední odborné školy
podnikání a obchodu, a to
v podobě komentované
prohlídky pamětihodností
Prostějova.
(red)

O LO M O U C KO

Výraznou novinku představil dvanáctý ročník
soutěže v silových sportech s názvem Silácká Litovel Gustava Frištenského. V hale Základní školy Vítězná v Litovli se do kombinace šesti různých
disciplín pustily vedle mužů také ženy. Na konci
května utvořily tři družstva.

N

a Silácké Litovli
Gustava Frištenského se letos
sešlo dohromady devět
týmů. Každý z nich prověřil silácký šestiboj. Ten se
skládal ze shybů na hrazdě, přemisťování břemene,
vzpěračského
nadhozu,
hodu medicinbalem přes
hrazdu, skoku dalekého
z místa a bench pressu
na rovné lavici s velkou
činkou.
Podobu některých disciplín organizátoři pro

ženskou kategorii upravili.
Například na hrazdě sportovkyně neshybovaly, ale
snažily se u ní vydržet co
nejdéle přitažené.
První místa nakonec
obsadila družstva „Favál“.
Mezi muži kvarteto Favál
Gym Brno, mezi ženami celek Favál Ramboteam. Mimo hlavní soutěž
se Marek Náhlík pustil
do stanovení litovelského rekordu v počtu shybů
na hrazdě. Za tři hodiny
jich svedl 1 600.

Bench press na rovné lavici s velkou činkou na dvanáctém ročníku
Silácké Litovle Gustava Frištenského. V akci zástupce čtveřice Frištenský original team.
Foto: Petr Komárek

Silácká Litovel se v desetitisícovém městě na Olomoucku poprvé uskutečnila v roce 2004. Siláci soutěží
na počest slavného zápas-

níka Gustava Frištenského,
držitele titulů amatérského
i profesionálního mistra
Evropy v řecko-římském
zápase.
(red)

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

příběhy, relax

červen 2019

(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 Univer-

zity 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 budeme v krajském
zpravodaji nově zveřejňovat, 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

Dárek od Hitlera a skříň s poklady

K

e konci války, to všichni museli pracovat,
to bylo totální nasazení. Já, protože jsem
dokončila měšťanku, tak mi taky přidělili
práci. Bydleli jsme tenkrát v Hradci Králové a byla
jsem totálně nasazena v továrně na šicí hedvábí.
Stála jsem tam u stroje a namotávala nitě na cívky.
Potom už nebylo co natáčet, už se odnikud nedováželo bavlněné zboží, tak jsem dělala s knoflíky. Pak
už nebylo ničeho nic.
Začala jsem tedy chodit do různých kurzů. Chodila jsem na kurz psaní na stroji a naučila jsem se
psaní všemi deseti a těsnopis, a to mě bavilo.
Potom mi můj tatínek našel zaměstnání v závodech Milo. Olomoucké závody Milo… ty už neexistují. Tam, kde je teď Šantovka, tam byly. Byl to
obrovský podnik, který měl mnoho výrobních
hal a budov. Zpracovávaly se tam olejnatá semena
na olej, margarín, mýdlo a takové věci.
Nejprve jsem tam pracovala v účtárně v saldokontě, to jsem ale dělala asi jenom tři měsíce. Potom mě
vybrali, abych dělala sekretářku panu ředitelovi. Já
jsem tehdy nevypadala úplně špatně, byla jsem tak
akorát a ředitelova sekretářka šla na mateřskou dovolenou, a tak jsem tam měla sloužit. To jsem ani
nečekala. Měla jsem tam svou kancelář v předpokoji
pana ředitele, byla tam i zasedací místnost.
Byla tam skříň, co má padací dvířka, taková registratura. Tam byly úplné poklady!
Závody Milo totiž přidělil vůdce Adolf Hitler
svému osobnímu lékaři Theodoru Morellovi. Když
byste se dívali na válečné filmy, tak ho můžete vidět
v Hitlerově sídle v Alpách. Ale byl to do jisté míry
šarlatán, který léčil pomocí různých sedativ a jedů…
A ty závody Milo v Olomouci byly osobní dar. On
ten doktor, on ty závody nespravoval, on jen občas
přijel a byla nějaká ta hostina, jinak on se nestaral.
Ale pokud to mělo nějaký zisk, tak ten byl jeho. To
víte, nikdo se nezříká, když mu něco dávají.
A v té skříni, v té registratuře u pana ředitele, tam
byly všelijaké doklady různé, a tak já vždycky, když

Věra Pourová

ten pan ředitel tam nebyl, tak jsem se v tom chvíli
probírala. Tam byly účty třeba, když oni dělali tady
v hotelu Palác různé žranice. Tam bylo, co všechno
tam měli. Koroptvičky a masa všeho druhu a vína
a já nevím co všechno. A byly tam účty od toho všeho, a i jiné doklady tam byly.
Dneska by to bylo do muzea. Já jsem tehdá byla
ještě mladá, já jsem si to prohlídla a zase jsem to
vrátila do těch šanonů, ve kterých to bylo.
Co se s tou skříní stalo potom, to nevím. Ještě tam
bylo mnoho ředitelů a i mě potom dali pryč a dosadili tam paní, která byla majorkou STB a všude kam
přišla, tak se zdravilo „Čest práci“.

JÔRA A BOŽKA

Zpracováno na základě rozhovoru paní V. P. dne 8. a 24. 10. 2018, který vedla Anna Janková, studentka Katedry
křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod odborným
vedením Lucie Brlkové a Zlatice Dorkové v rámci aktivity (Ne)zapomenuté příběhy Olomouckého kraje projektu
„Podpora aktivního života seniorů v Olomouckém kraji“.
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OKÉNKO STAROSTKY
Obec Bystročice

K

dyž před 4 000 lety
přišli na dnešní území naší obce první obyvatelé, rozhodli se, že zde
budou žít, pracovat a bránit svůj kmen. Samozřejmě se tehdy ještě nejednalo o Bystročice, ale už
tenkrát to bylo zřejmě
dobré místo pro život.
Škoda, že se nelze přenést
v čase a alespoň malinko Marta Turečková
nakouknout do té vzdálené historie. O osudech Bystročic se dochovaly první
písemné zmínky datované rokem 1131, o místní části Žerůvky dokonce letopočtem 1078. Obě obce byly
tehdy zapsány jako majetek olomouckého Klášterního
Hradiska a neodmyslitelně k nim vždy patřilo zemědělství. Čest stát v čele obce mám od roku 1994 a když
se mě někdo zeptá, zda mě to stále ještě baví, odpovídám – ano, baví. Mám ráda svoji práci. Není úplně
jednoduchá, na jedné straně přináší veliké uspokojení
z dobře vykonaného díla pro obec, na druhé straně
někdy bezesné noci.
Obec Bystročice má k dnešnímu dni 802 obyvatel a zájem o bydlení zde stále roste. Do rozumných
mezí územního rozmachu nás však staví opodstatněné obavy z následků nekoncepčního rozlézání se
výstavby do polí s cílem za každou cenu podpořit nárůst počtu obyvatel, čímž sice rostou příjmy obce, ale
do značné míry se potlačuje vesnický ráz zastavěného
území i krajiny. Existují i některé přírodní překážky
jako například rozsáhlé vápencové ložisko na severu
či říčka Blata z jižní strany. Počet obyvatel tak zřejmě ve výhledu dvaceti let nepřekročí tisícovku. Pro
ty současné i pro ty, na které naše obec zatím čeká, je
vybudována kvalitní infrastruktura, což nejsou jen inženýrské sítě, ale také základní a mateřská škola se zahradou, atraktivní venkovní areál s mnoha typy hřišť
u rekonstruované sokolovny, obecní rybník, upravená
veřejná prostranství, obchod, pošta, knihovna a jiné
služby. Pro podporu a rozvoj komunitního života
pořádá obec, místní spolky a škola celou řadu akcí.
I díky nim dochází k upevňování dobrých mezilidských vztahů a ke vzájemnému poznávání.
Přestože jsou dotace spojovány se značnou administrativní zátěží, jsou tady a naše obec si nemůže dovolit
nevyužívat je. Bez nich bychom jen stěží za posledních
několik let zrealizovali tolik potřebného. V loňském
roce jsme například díky nim postavili novou lávku
přes říčku Blatu a rekonstruovali veřejná prostranství
v Žerůvkách. Letos byla vyměněna všechna svítidla
veřejného osvětlení, realizovat budeme výstražný
varovný systém a na základě smlouvy o partnerství
propojíme obec s městem Olomoucí cyklistickou
stezkou. Za finanční podporu této akce rádi děkujeme
Olomouckému kraji a těší nás, že pomáhá také malým obcím, spolkům, školám
či neziskovým organizacím
a je připraven vyslyšet jejich
názory i stesky.
Z „Okénka starostky“ přeji
nám všem mnoho dobrých
dní!
Marta Turečková,
starostka obce Bystročice

Jôra a Božka ovádijó: Řepkô nám zebralê!
Přêznám se, že já moc rádijo neposlóchám, nemám
na to kdê. Ale jela sem kerése deň autobusem a kdosê tam měl pôštěné tranzistorák. Já nemám ve zvêkô
poslóchat cêzi věcê, čê řečê, ale to se neslêšet nedalo.
Tak sem jenom tak na pul ôcha zaslechla, že némiň
dvě leta nebôdemê mět řepkô. Vic sem teho nestačêla zaslechnót, ten puboš s tranzistórem vêstópil. Ale
ta zpráva mně přêpadla dosť dobrá. Vite, já sô alergička a jak na jaře začnó kvist pola žlôtě, sô hneď
celá napôchlá. Šak to je dêcky smradô jak v Cařihradô. A nebévalo teho tolik! To až posledni leta só
pola osety tém zlatém sajrajtem. Pré je to potřeba

cpat do benzinô a já nevim, do čeho eště. Jôra řiká,
že to zaneřádi motór v autě, ale já nevim, já temô
nerozômim. Ale pré je to hrozné kšeft pro náš stát.
S tém takê přêšil Jôra. Možná, že ani tak pro stát,
jak pro keryhosê politika, ale temô nerozômim takê.
Nô a dêž teda v tem rádijô řeklê, že dvě leta bôde
od řepkê pokuj, bêla sem celá ráda. Řikám to temô
svymo chlapovi a on se začne řehtat jak najaté. Pré:
„Panebože, Božka, tê seš prdlá! Šak tês to cely obrátila!“ A tlemi se. Tém mě teda ale naštval. Tož
ešlê sem řekla neco blbě, má mně to řict a nedělat
ze mě hlópáka. Hneď sem mô to vlepila. A on mně

to teda vêsvětlêl. „To jôž řikalê včerá večir v bedně,
miláčkô, všeci chlapi v hospodě to jôž komentovalê
a řeknô tě, že smê rádi. Boži mlénê meló pomalê
a jistě.“ A sdělêl mně, že se vubec nejedná o řepkô
olejnó, co roste na polô, ale o Řepkô chlapa. Pré je to
jakésê agresivni fotbalista, co všeckê dlóhy leta terorizoval, téral svó ženô a vubec bêl debil. Tak pré ho
zavřelê na dva a pul rokô a eště pré to néni konec.
Nô dobry, dobry, dêž to Jôra řiká, že je to správně, já
mô věřim, zas jednó sem bêla za blbečka, ale névic
mě na tem štve to, že to néni tak, jak sem si mêslêla.
Zas bôdô hltat patákê proti alergii. Ach ja! Božka
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spolky, příspěvkové organizace

Velké stěhování knih
skončilo. Poslední
svazek přenesl hejtman

N

a svém místě v regálech
nového
depozitáře olomoucké Vědecké knihovny
už je každý z 1,25 miliónu
svazků. Byly sem přesunuty ze šesti archivů, kde je
až dosud knihovna skladovala. Poslední publikaci
přestěhoval hejtman Ladislav Okleštěk v pondělí 10.
června.
„Do nového depozitu
jsem přenesl knihu s příběhy o králi Ječmínkovi
z roku 1936, jejímž autorem je Ondřej Přikryl.
Tento lékař, spisovatel
a politik, který byl v minulosti starostou Prostějova, pochází z Výšovic, kde
žiju. Možná je to náhoda,
ale o to symboličtější pro
mě celá akce byla,“ řekl
hejtman
Olomouckého
kraje Ladislav Okleštěk.
Všechny svazky zabírají
v novém depozitáři zhruba 26 500 metrů regálů.
Specializovaná firma publikace stěhovala přibližně
tři měsíce.
„Stěhování knih probíhalo podle předem připraveného harmonogramu,
který zohledňoval náročné přístupy ve stávajících

depozitářích. Překvapilo
nás, v jakých podmínkách
a místech se fond nacházel. Třeba v červeném
kostele jsme museli použít
výškovou mechanizaci,“
uvedl šéf odborné společnosti Viktor Pěch.
Zbrusu nový depozitář
vyrostl díky krajské investici v Olomouci – Hejčíně.
Uloženy jsou zde odborné
knihy, časopisy a další tiskoviny. Počítá se přitom
se skladovací rezervou až
na dvacet let.
„Vědecká knihovna disponuje statisíci svazků,
které je třeba pečlivě uložit, aby zůstaly zachovány
pro příští generace. Nový
depozitář splňuje podmínky k tomu, aby v něm
právě o tyto knihy bylo
postaráno co nejlépe,“
sdělil zástupce ředitelky
Vědecké knihovny Olomouc Miloš Korhoň.
Kromě
skladovacích
prostor nechybí místo
pro úpravu knižních fondů - restaurátorské ateliery a digitalizační i mikrofilmovací pracoviště.
Náklady na nový depozitář přesáhly 121 miliónů
korun.
(red)
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Orkán 2019 prověřil záchranáře

S

ilný vítr a přívalové
srážky, které způsobily
rozvodnění
menších toků na Jesenicku
– takový byl námět cvičení
Orkán 2019. S následky řádění živlů v podobě popadaných stromů, poničených
střech, škod na infrastruktuře a výpadku dodávek
elektrické energie se musely
vypořádat všechny složky
integrovaného záchranného systému (IZS) i krajského krizového řízení.
„Cvičení, jejichž úkolem
je prověřit připravenost
záchranářů, pořádáme pravidelně. Vždy vybíráme zadání podle toho, co by v našem kraji opravdu mohlo
hrozit. Jednotlivé složky
IZS pak pilují koordinaci
záchranných a likvidačních
prací,“ řekla vedoucí krajského oddělení krizového
řízení Alena Hložková.

Třídenní cvičení u Mikulovic a Zlatých Hor na Jesenicku zaměstnalo přes 260 lidí.

Během třídenního cvičení u Mikulovic a Zlatých
Hor si policisté, zdravotníci
a hasiči společně s polskými
kolegy z Opole vyzkoušeli
záchranu osob z vodního
toku, likvidaci následků
silného větru, zřízení evakuačního střediska a také
nouzové zásobování vodou.

Nechyběla ani záchrana lidí
z podzemních prostor či
pátráním v terénu nebo stabilizace staticky narušených
budov.
„Ukazuje se, že všechny
složky IZS pracují jako tým
a nehrají si na vlastním písečku. Navíc dokážou efektivně spolupracovat i s pol-

Foto: Ol. kraj

skými kolegy. A to je pro
všechny obyvatele regionu
skvělá zpráva,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje
Ladislav Okleštěk.
Cvičení prověřilo také
spolupráci
hejtmanství
s městy a vesnicemi, zapojily se i některé státní organizace.
(red)

Důležitá informace pro dopravce

O

dbor dopravy a silničního
hospodářství Krajského
úřadu Olomouckého kraje
sděluje dopravcům se sídlem podnikání v působnosti obce s rozšířenou působností Jeseník, že po níže
uvedenou
přechodnou
dobu bude detašované pra-

coviště Dukelská 1240/27
v Jeseníku přijímat a potvrzovat písemný záznam
do spisu o finanční způsobilosti podnikatele v silniční dopravě.
Současně se dopravcům se sídlem podnikání
na území obcí s rozšířenou
působností Šumperk a Zá-

břeh sděluje, že ve stejných
termínech nebude obsluhováno detašované pracoviště
v Šumperku.
(red)
Kontaktní osobou nadále
zůstává Lubomír Huf;
e-mail: l.huf@olkraj.cz
pracoviště:
Bulharská 372/8,
Šumperk – kancelář 154

tel.: 583 218 514
pracoviště: Dukelská
1240/27, Jeseník
tel.: 584 458 503
Obsazení pracoviště
v Jeseníku – 9–16 hod.:
Červen
26. 6.
Červenec
10. 7., 17. 7., 24. 7., 31. 7.

Hasiči z Ludéřova chystají
spanilou jízdu mopedů
Kromě sbírání úspěchů v soutěžích se
Sbor dobrovolných hasičů z Ludéřova věnuje také dobrovolnické
práci nebo pořádání
kulturních akcí.

P

rvní letošní akcí
byl pro SDH Ludéřov Hasičský ples
25. ledna. Hned další den
zasedla valná hromada,
na které se bilancoval loňský rok. Účastnili se zástupci okolních SDH i obce
a dalších spolků.
V dubnu hasiči uklízeli
okolí a sbírali železo. Největší událostí byla 4. května
Oslava svátku sv. Floriána
spojená s hasičskými soutěžemi a programem pro
veřejnost. „Akci zakončila taneční zábava v areálu
Ve Vale, která ale byla pro
nepřízeň počasí zrušena. I tak se oslava vydařila. Soutěže se zúčastnilo
13 kolektivů dětí a 22 dospělých,” uvedl jednatel
SDH Pavel Navrátil.

Čtvrtý Ludra Cup
Jako jeden z mála sborů
na Olomoucku byli Ludé-

řovští vybráni pro pořádání závodu Okresní ligy
mladých hasičů. Akce proběhla 16. června za podpory SDH Drahanovice
a obce na hasičském hřišti Za kapličkou. „Poslední velkou akcí SDH bude
čtvrtý ročník Ludra Cupu
v Drahanovicích. Závod
je opět zařazen do seriálu Olomoucké noční ligy.
Loni přijelo 59 kolektivů.
Zároveň byl pohár vyhlášen nejoblíbenější soutěží
ONL,” uvedl Navrátil.
K tomu SDH odpracoval
nespočet brigádnických
hodin na údržbě kulturního areálu Ve Vale a další akce. Vypíchnout lze
Veteránský den – soutěž
mopedů se spanilou jízdou a veteránská hasičská
soutěž – 1. září. Rozsvícení
vánočního stromku s mikulášským ohňostrojem
bude 7. prosince.
Žádná nuda
Zásahová jednotka patří
do kategorie V s místní
působností. „Neznamená
to, že by lenila. Pravidelně
se podílíme zejména na likvidaci sršních a vosích

hnízd po celé obci, která
je zároveň náš zřizovatel.
Letos už máme za sebou
i pár dopravních nehod,
únik nebezpečných látek
na komunikaci, spadlý
strom přes cestu a úklid
sněhu ze střechy místní
mateřské školy,” doplnil
Navrátil.
Sportovní
družstvo
mužů se nyní soustředí
pouze na soutěže v požárním útoku. Reprezentuje zejména na Hanácké Extralize, Velké ceně
Prostějovska, Velké ceně
Blanenska a na závodech
Olomoucké noční ligy,
kterou v roce 2017 muži
SDH Ludéřov vyhráli.
Dar na plovoucí
čerpadlo
„Děkujeme
Olomouckému kraji za poskytnutí dotace 15 tisíc korun
na pořádání Ligy mladých
hasičů a osm tisíc korun
na organizaci soutěže
Ludra Cupu. Zásahové
jednotce byla letos poskytnuta dotace 35 tisíc korun
na pořízení plovoucího
čerpadla s příslušenstvím,”
těší Navrátila.
(red)
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Mladí nezaměstnaní mohou
vyjet za prací do zahraničí

Kraj podpořil modernizaci
technického vybavení
olomouckých strážníků

Mladí lidé do třiceti let,
kterým se nedaří sehnat práci, mají šanci
získat zkušenosti, se
kterými lépe obstojí
na trhu práce. Dvacet
z nich navíc dostane
možnost vydat se na osmitýdenní
odbornou
stáž do Španělska nebo
do Skotska.

rámci dotačního
titulu Olomouckého kraje Podpora prevence kriminality
se podařilo modernizovat
stávající videoserver Městského kamerového dohlížecího systému, kdy došlo
k pořízení a instalaci setu
paměťových disků.
Stávající kapacita paměťového úložiště již nebyla dostatečná s tím, že
v posledních letech došlo
ke kompletní digitalizaci
MKDS (přechod z analogových kamer na digitální). Výstup z těchto kamer
je v rozlišení FullHD, tedy
1920 x 1080 bodů a poskytují mnohem kvalitnější
záznamy, zejména v noční
době a v době, kdy je snížená viditelnost vlivem povětrnostních podmínek, pro

P

ro účast v projektu
a absolvování zahraniční stáže není
podmínkou jazyková vybavenost. Před nástupem
na stáž absolvují vybraní
zájemci kurz angličtiny
nebo španělštiny a po celou dobu stáže budou mít
k dispozici českého mentora. Kromě jazykového
kurzu projdou i multikulturním tréninkem a získají

Řešení ze strany 8

V

Účastníci projektu Začít znovu by se měli dlouhodobě uplatnit na pracovním trhu.

podrobné informace k organizaci cesty. Na stáž budou mít zajištěnou letenku, ubytování a příspěvek
na stravné.
„Právě v těchto dnech
začíná nábor zájemců.
Mladí lidé se do projektu
přihlašují prostřednictvím
zaslání svého životopisu a motivačního dopisu.
Aktivity budou zahájeny
na přelomu září a října

Foto: CpKP

V případě zájmu zasílejte svůj motivační dopis
a životopis na adresu sumperk@cpkp.cz
Podrobnější informace získáte na čísle
777 606 368 nebo na www.cpkp.cz/sm
tohoto roku,“ uvádí ředitel Centra pro komunitní
práci Severní Morava Ivo
Škrabal.
V rámci realizace projektu „Začít znovu II. Zahraniční stáže
pro znevýhodněnou mládež“ budou účastníkům

nabídnuty aktivity, které
povedou k jejich dlouhodobému a udržitelnému
uplatnění na trhu práce.
„Cílem projektu je pomoci
mladým nezaměstnaným
najít si práci, která je baví
a znamená pro ně nový začátek do pracovního života,“ dodává Škrabal. (red)

V Bystročicích se bude soutěžit
o nejlepší guláš
Obec Bystročice na Olomoucku zve všechny
příznivce dobrého jídla, pití a skvělé zábavy
na Soutěž o nejlepší kotlíkový guláš – Bystročický Gulášfest 2019.

N

a konci prázdnin,
přesně 31. srpna,
se sejdou v atraktivním prostředí sportovního areálu u místní sokolovny soutěžní týmy, aby
pod širým nebem předvedly všem návštěvníkům
své kuchařské umění.
„Přihlásit se může každý, podmínkou je registrovat svůj tým na telefonním čísle 606 725 126
nebo e-mailem na bystrocice@volny.cz nejpozději

Hlásit se na Gulášfest lze do 31. července.

do 31. července,“ řekla
starostka Bystročic Marta
Turečková.
Mediálním partnerem
akce je Rádio Haná, v doprovodném programu vystoupí Stracené ráj, Elán
revival, Folklorní soubor
Haná, bubenická skupina

Foto: obec Bystročice

Bumbumband Kuby Kupčíka. Na děti se těší Superhrdinové, připraveny pro
ně budou zábavné atrakce, žonglérské představení
Cirkusu Levitare, malování na obličej, vlasové studio, aquazorbing a mnoho
dalšího.
(red)

potřeby orgánů činných
v trestním a přestupkovém
řízení. Touto digitalizací
se ale také zásadně snížila
kapacita datového úložiště
(větší velikost výstupních
videosouborů), na kterém
jsou k dispozici kamerové záznamy potřebné jako
důkazní prostředky pro
orgány činné v trestném či
přestupkovém řízení.
Osazením setu paměťových disků o velikosti
96 TB jsme tak opět schopni ukládat výstupy z kamer
po delší dobu a vytvoříme rezervu pro instalaci
dalších kamerových bodů
v rámci následujících preventivních projektů.
Olomoucký kraj podpořil tento projekt částkou
50 tisíc korun z celkové
částky 216 tisíc korun. (red)

Poděkování hospicové péči
Vážená redakce,
chtěla bych touto cestou poděkovat pracovnicím Hospicové péče Caritas v Olomouckém kraji a Charity Zábřeh.
Jmenovitě především Mgr. Martě Třískové, DiS. a dále pak
MUDr. Květoslavě Kratochvílové, Bc. Ludmile Novákové,
paní Daně Bílé, pastorační asistentce Ing. Janě Skalické
a Mgr. Haně Hamplové za neocenitelnou pomoc při péči
o mého těžce nemocného manžela.
Rozsah poskytování péče multidisciplinárního týmu
spočíval ve vyšetření lékařkou v domácím prostředí, v případě potřeby konzultace, léčebný dohled a stanovení dalších postupů léčby, návštěvy zdravotních sester, které byly
dostupné 24 hodin denně.
Byly oporou nejen manželovi, ale i psychickou podporou pro celou rodinu. Jejich zásluhou naše rodina zvládla
splnit přání mého manžela a to odejít z tohoto světa doma
v kruhu svých nejbližších. Neocenitelnou byla také pomoc
paní Třískové bezprostředně po jeho úmrtí doma.
Tato domácí hospicová péče a obětavost pracovnic umožňuje důstojné dožití těžce nemocných pacientů v domácím
prostředí a v kruhu nejbližších. Tuto profesionální pomoc
neocení ten, kdo si to neprožil na vlastní kůži. Doufáme,
že v těžkých životních situacích, jakými bezpochyby péče
o vážně nemocného blízkého člověka je, bude mít možnost
těchto služeb i v budoucnosti využít co nejvíce rodin.
Chtěla bych jménem svým i jménem dcer touto cestou
poděkovat poskytovateli Hospicové péče Caritas v Olomouckém kraji – Charitě Olomouc a Charitě Zábřeh
za nedoceněnou práci a pomoc.
Dagmar Gregorová, Dubicko

OLOMOUCKÝ KRAJ NABÍZÍ K ODPRODEJI TENTO NEMOVITÝ MAJETEK:
pozemek parc. č. 413/1 zahrada o výměře 323 m2 v k.ú. a obci Konice, z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 193 800 Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH, když jednotlivé
nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí, prosím, zašlete nebo osobně doručte v termínu od 29. 5. 2019 do 29. 7. 2019 do 13.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc. Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených obálkách* a v levém horním rohu
obálek výrazně uvést slova „neotvírat – cenová nabídka – Konice“. Na obálce musí být rovněž
uvedena doručovací adresa zájemce. Za včas doručené se považují nabídky, které byly Olomouckému kraji na uvedenou adresu v uvedeném termínu doručeny.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají do 29. 7. 2019
do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních
činností, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 29. 5. 2019 do 29. 7. 2019
Kontakty: Ing. Regina Vrbová - regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

pozemek parc. č. 90/8 orná půda o výměře 2 227 m2 v k.ú. Unčovice, obec Litovel z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za minimální kupní cenu ve výši 546 480 Kč, když jednotlivé nabídky budou
přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí, prosím,
zašlete nebo osobně doručte v termínu od 29. 5. 2019 do 29. 7. 2019 do 13.00 hod. na adresu:
Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených obálkách* a v levém
horním rohu obálek výrazně uvést slova „neotvírat – cenová nabídka – Unčovice“. 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 29. 7. 2019
do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních
činností, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 29. 5. 2019 do 29. 7. 2019
Kontakty: Ing. Regina Vrbová - regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

* Nabídku vložte do jedné obálky s označením nabídky a tuto obálku poté vložte do druhé obálky a opět uveďte název nabídky. Pro další jednání v předmětné záležitosti, prosím, uveďte do nabídky
Vaši přesnou adresu a telefonický kontakt, popřípadě e-mailovou adresu.
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TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA: Hranická propast. DÁREK ZÍSKÁVAJÍ VYLOSOVANÍ
VÝHERCI: Eva Koukalová/Bouzov, Ludmila Začalová/Prostějov, Jaromír Krátký/Hranice

KŘÍŽOVKA O CENY
Olomoucký kraj je zřizovatelem většiny středních škol v regionu. Pomocí (tajenka) se snaží zvýšit zájem o obory, po kterých je na trhu práce
velká poptávka. Jde třeba o obráběče kovů nebo elektrikáře. Řešení křížovky posílejte do 4. července na adresu krizovky@olkraj.cz.

Foto: Olomoucký kraj

SUDOKU

KOMIKS

LEHKÉ

STŘEDNÍ

TĚŽKÉ
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Kraji se daří zachraňovat řemesla
Po prázdninách opět čekají mnohé středoškoláky vyspravené a modernizované školy. Olomoucký kraj ovšem do školství investuje dlouhodobě
a například systém stipendií se jednoznačně
vyplatil. „Daří se nám díky němu zachránit řadu
řemesel a rovněž zvýšit zájem o polytechnické
vzdělávání,“ říká v rozhovoru neuvolněná členka krajské rady a zástupkyně ředitele Gymnázia
Olomouc – Hejčín Alena Adamíková.

O kolik škol se nyní Olomoucký kraj stará?
Aktuálně zřizuje 108 školských organizací, které zahrnují střední školy, vyšší
odborné školy, speciální
školy, základní umělecké
školy, dětské domovy, domy
dětí a mládeže (střediska
volného času) a školská poradenská zařízení.

Co lze vysledovat z letošních přihlášek podaných
budoucími středoškoláky?
Přetrvává zájem o gymnázia, nicméně díky podpoře
polytechnického vzdělávání roste zájem o technické
školy, jako jsou průmyslové
školy, střední odborné školy
zaměřené na informatiku,
elektrotechniku, požární
ochranu nebo pedagogiku.
Současně se daří naplňovat
i některé učební obory jako
je elektrikář, obráběč kovů,
automechanik a opravář
zemědělských strojů, což je
důležité z hlediska potřeb
trhu práce a specifičnosti
jednotlivých regionů kraje.

Jak hodnotíte zájem
uchazečů
o
studium
na různých typech středních škol?
Myslím si, že díky stipendijnímu programu Olomouckého kraje, který běží
od školního 2010/2011
pro vybrané učební obo-

ry a od školního roku
2014/2015 také pro vybrané
technické obory zakončené
maturitní zkouškou se nám
daří zachránit řadu řemesel a rovněž zvýšit zájem
o polytechnické vzdělávání.
V letošním roce byla na stipendia z rozpočtu kraje
vyčleněna částka 7,4 milionu korun a to na podporu třiceti učebních oborů a patnácti technických
oborů zakončených maturitní zkouškou. Od nového
školního roku bude kraj
podporovat tři nové obory,
o které je na trhu práce zájem. V rámci jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje při
stanovování struktury oborů na daný školní rok věnujeme zvýšenou pozornost
pestrosti struktury oborů
tak, aby odpovídala nejen
požadavkům žáků a rodičovské veřejnosti, ale i trhu
práce. Což je důležité proto,
aby žáci 9. tříd nemuseli
za vybranými obory zajíždět do jiných krajů.

Zmínila jste Výbor pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. O co jde?
Výbor je složený z devatenácti odborníků, mezi
kterými jsou zástupci z různých oblastí kraje s dlouholetou praxí ve školství

na různých typech škol
a školských zařízeních.

Na učební obory i gymnázia může táhnout možnost pracovat s kvalitním
vybavením, které nebude
pozadu oproti praxi. Kde
například kraj v poslední
době investoval do modernizace?
V poslední době kraj investoval nemalé částky
do modernizace a kvality
vybavení středního školství.
Například na Sigmundově
střední škole strojírenské
v Lutíně proběhla modernizace školních dílen za více
jak sto milionů korun,
na Gymnáziu Olomouc
– Hejčín se uskutečnila
revitalizace
sportovního
areálu, dále výměna elektroinstalace a modernizace
v oblasti konektivity a ICT
za téměř 40 milionů korun.
Na Střední průmyslové škole Přerov byla realizována
modernizace
laboratoří
elektrotechniky a strojírenství a oprava elektroinstalace ve výši téměř 11 milionů.
V Prostějově na Švehlově
střední škole polytechnické byly modernizovány
učebny pro odborný výcvik
včetně vybavení za deset
milionů korun. Úžasné pracoviště odborného výcviku
pro kominíky za zhruba
29 milionů bylo vybudováno na Střední škole polytechnické Olomouc.

Jak je to s podporou učitelů?
Je dobře, že investujeme
nemalé prostředky do vybavenosti škol, ale nesmíme zapomínat, že v těchto
dobře vybavených školách

musíme mít kvalitní učitele.
Proto jsem ráda, že Olomoucký kraj věnuje velkou pozornost a podporu dalšímu
vzdělávání pedagogických
pracovníků.

Můžete zmínit některé
investice ve školství, které
čekají školy v regionu přes
léto?
Samozřejmě i v průběhu
letních měsíců budou probíhat různé investiční akce,
třeba na Střední zdravotnické škole Hranice proběhnou
stavební úpravy školní jídelny ve výši přibližně 33 milionů korun a na Střední zemědělské škole Přerov vybudování tolik potřebných
moderních dílen a zázemí
pro odborný výcvik ve výši
téměř 41 milionů.

Na nedávné konferenci
Vzdělávání pro budoucí
úspěch v Olomouci zaznělo, že kraj chce rozvíjet
podporu vědy a výzkumu.
Jak může hejtmanství vládě pomoci dostat Českou
republiku mezi evropskou
technologickou špičku?
Hejtmanství chce především podpořit vědu a výzkum v rámci institucí, které působí v regionu, a to jak
ve středních školách systematickou podporou nadaných žáků, tak i školách vysokých. Aktuálně se v kraji
realizuje projekt s názvem
„Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu
práce“ (zkráceně IKAP),
jehož celkové způsobilé
výdaje činí cca 111 milionů korun. Zapojeno je
celkem 88 středních a základních škol.

Alena Adamíková
neuvolněná členka Rady Olomouckého kraje
Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého obor učitelství dějepisu a ruského jazyka
a Pedagogickou fakultu Univerzity Komenského
učitelství anglického jazyka. Od roku 1996 působí na Gymnáziu, Olomouc – Hejčín jako učitelka
a od roku 2016 jako zástupkyně ředitele školy.


Kraj podporuje i vysoké
školství. Na co Univerzitě
Palackého, Moravské vysoké škole Olomouc a Vysoké škole logistiky přispívá?
Pro letošní rok kraj vyhlásil
dotační program na podporu vzdělávání na vysokých
školách v kraji se třemi dotačními tituly. V rámci dotačního titulu zaměřeného
na rozvoj vysokoškolského
vzdělávání v regionu získala Univerzita Palackého
finanční prostředky například na internacionalizační
aktivity, činnost kariérního
poradenského centra, rozvoj spolupráce vysokých
škol a středních škol v regionu či rozvoj inovativních
aktivit. Dále na přípravu
nových studijních programů v oblasti informatiky,
průmyslového
designu,
environmentálních tech-

DOPISY ČTENÁŘŮ
Moderní vlaky
Dobrý den,
v minulém vydání měsíčníku byl zveřejněn článek Hejtmanství vyjednalo s Českými drahami pro region moderní vlaky. Jsem tedy zvědav, jaké moderní vlaky budou nyní jezdit
po trati přes Lipník nad Bečvou, protože dnes zde jezdí už
dávno vysloužilé pantografy řady 460, které mají na každých druhých dveřích vylepenou nálepku Dveře nepoužitelné, o stavu WC bych se nechtěl ani zmiňovat, protože už
jako nové byly toalety konstrukčně nevyhovující. Mimo to
se z našeho města do sousedního Moravskoslezského kraje
dostaneme ráno jen dvěma přímými vlaky (v 5 a v 6 hodin)
a zpět už to přímým vlakem nejde zhruba posledních pět let
vůbec. Vždy se musí minimálně v Hranicích přesedat. Snad
by v tom šlo něco udělat a upravit zpět?
S pozdravem váš čtenář
Vladimír Wnuk, Lipník nad Bečvou
Važený pane Wnuku,
současná smlouva s dopravcem České dráhy končí 31. 12. 2019.
Od roku 2020 bude platná nová desetiletá smlouva s tímto dopravcem
v oblastech Sever a Haná, kde jsme požadovali minimálně modernizovaná vozidla. Dopravce České dráhy nabídl převážně vozidla výrobce Stadler Pankow, které je schopen nasadit již v první polovině roku
2020.

Připravujeme také smlouvu se stejným dopravcem na provozní soubory týkající se elektrické trakce na přechodné období 2020-2022. Protože po roce 2022 požadujeme nová elektrická vozidla, slouží přechodné období dopravcům pro možnost pořízení nových vozidel. Výroba
elektrické jednotky je totiž podle výrobců záležitostí dvou až tří let.
Do konce roku 2022 tak budou město Lipník nad Bečvou obsluhovat
především pantografy řady 460.
V minulosti část osobních vlaků z Přerova v Hranicích končila, část pokračovala do Moravskoslezského kraje a část pokračovala do Zlínského
kraje. Od prosince 2014 bylo linkové vedení sjednoceno tak, aby byla
sestavena celodenní nabídka spojení Přerova a obcí mezi Hranicemi
a Valašským Meziříčím, protože mezi Přerovem a Valašským Meziříčím nejezdí dálkové vlaky. Ve stejné době navíc došlo ke zrušení většiny osobních vlaků mezi Suchdolem nad Odrou a Studénkou ze strany
Moravskoslezského kraje kvůli nové trati do Mošnova, takže atraktivita
přímého spojení z Přerova pouze do Suchdolu nad Odrou by byla nízká. Jednotlivé přímé spoje do Moravskoslezského kraje byly zachovány.
Spojení mezi Lipníkem nad Bečvou a Ostravou je zajištěno přímými
osobní vlaky nebo dálkovými vlaky s přestupem v Hranicích. Olomouckému kraji se v minulosti podařilo s Ministerstvem dopravy vyjednat zastavování expresů Žilina – Praha v Lipníku nad Bečvou, ale
na zastavování rychlíků Brno – Bohumín Ministerstvo dopravy nepřistoupilo. Kromě přímých osobních vlaků je tedy potřebné přestupovat
v Hranicích.
Děkujeme za Váš zájem o veřejnou dopravu a pochopení.
Jan Zahradníček, náměstek hejtmana pro dopravu

nologií a technologií pro
udržitelný rozvoj. Moravská vysoká škola Olomouc
obdržela dotaci například
na vědecko-výzkumné aktivity v oblasti excelencí
školy, prohlubování mezinárodní spolupráce s cílem transferu know-how
do regionu nebo na přípravu profesně zaměřených
studijních programů. Vysoká škola logistiky získala
dotaci na podporu potenciálu pracovníků pro aplikovaný výzkum, spolupráci
s aplikační sférou, posílení
vědecké činnosti, ale také
na modernizaci odborných
učeben pro praktickou výuku nebo síťování a spolupráci se středními školami
pro podporu technického
vzdělávání a rovněž na podporu profesně zaměřených
studijních programů.

i Víte, že...
...na webu Olomouckého
kraje www.olkraj.cz
můžete najít pozvánky
na spoustu kulturních,
sportovních i společenských
akcí v regionu?
• Přehled událostí je hned
na domovské stránce
• Jako první se zobrazují
akce pořádané dnes a zítra,
po rozkliknutí se otevře
formulář, ve kterém lze
hledat podle dnů, okresu,
organizátora a místa konání
• Web ukazuje také některé
pozvánky formou plakátů

www.olkraj.cz
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Výrobce čerpadel si připomíná 150 let
Výstavu k loňskému výročí firmy Sigma, která
patří mezi nejvýznamnější výrobce čerpací techniky na světě,
připravilo Vlastivědné
muzeum v Olomouci.
K vidění je do 15. září.

V

ýstava
představuje dějiny firmy
od skromných počátků tvořených malou řemeslnou dílnou lutínského
pumpaře a studnaře Ludvíka Sigmunda na výrobu dřevěných pump až po dnešní
velkou moderní společnost
produkující mimo jiné obří
čerpadla pro jaderné elektrárny. „Můžeme jen domýšlet, zda rod Sigmundů
vůbec tušil, jak silnou tradici v Lutíně zakládá. Každopádně nám tu po sobě

zanechal poselství, které
se i přes všechny překážky
dochovalo neuvěřitelných
150 let. Můžeme být nesmírně pyšní, že v této dlouholeté
tradici máme možnost pokračovat,“ zmínil předseda
dozorčí rady Sigma Group
Milan Šimonovský
„Každá firma, která má
tak dlouhou historii jako
Sigma Lutín, si zaslouží obdiv. Ten patří i lidem, jenž
v ní pracovali nebo pracují,
protože bez šikovných zaměstnanců nemůže uspět
žádná společnost. Výstava
v muzeu, která minulost jejich podniku mapuje, dokazuje, že mají být na co hrdí,“
uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Výstava ukazuje artefakty
spojené s jednotlivými etapami historie firmy, která

Výstava představuje příběh firmy od začátku lutínského pumpaře a studnaře Ludvíka Sigmunda až po dnešní velkou moderní společnost. Foto: VMO

od roku 1929 nesla název
Sigmund-Pumpy. K vidění
jsou historické prospekty,
brožury a další předměty
spjaté se značkou Sigmund.
Ty doplňuje kolekce původních čerpadel a pump z produkce lutínské továrny. „Návštěvníkovi se představují
některé z ikonických výrob-

Současný druholigový klub dává nahlédnout do svého 115 let starého zákulisí.
Foto: Olomoucký kraj

o hráčích a to nejen sportovní… Například se návštěvníci dozvědí, komu
se říkalo „moravský Bican“
a kdo byl „drivko“, která
éra prostějovského fotbalu
byla ta zlatá, jaké a kdy proběhly na stadionu stavební

ků, které proslavily Sigmundy ve světě – Raketa, Mira,
Darling, Standard. Všem
vévodí majestátní dřevěná pumpa se sacím košem
a částmi dřevěného potrubí,
kterou to všechno na konci
šedesátých let 19. století začalo,“ doplnil kurátor výstavy Martin Zdražil.
(red)

úpravy. Mnoho dobových
fotografií, pohárů a trofejí
je doplněno originálními
dresy, vlajkami, kopačkami a hracími míči. Zájemci
si budou moct zalistovat
i v historických albech.
Aby výstava dostála své-

ho názvu, jsou dva ze čtyř
sálů přeměněny na hrací
plochu. Jeden je upraven
jako fotbalové hřiště, kde
si mohou malí i velcí zahrát zápas. Druhý nabízí
interaktivní tabule s kvízy. Komu se nebude chtít
běhat, může si zde zahrát
stolní fotbálek. Celá výstava zaujme všechny věkové
kategorie, zabaví se nejen
malí návštěvníci, ale i jejich rodiče nebo prarodiče. Ve fotbalovém sále jsou
připraveny i dresy, míče
a jiné rekvizity, díky kterým si můžete uspořádat
vlastní zápas.
Sport byl odedávna zobrazován také v umění, i proto
expozici doplňuje kolekce
obrazů. Výstava je přístupná
do konce srpna.
(red)

Manželé představují ohromnou sbírku kočárků
Království
historických
kočárků
leží
v části Dlouhé Loučky
na
Olomoucku
Plinkout. V polovině
května zde svou soukromou sbírku s tímto
názvem otevřeli zájemcům manželé Křístkovi z Uničova.

N

ávštěvníci mohou
zhlédnout téměř
300 kusů kočárků
z doby dávno minulé. Sběratelé představují nejstarší
exponát s loukoťovými koly,
princezky, košatiny, takzvané kukaně, osmipéráky,
Liberty až do roku 1989
a zároveň sportovní verze
kočárků z každého období.
Po rozsáhlé opravě bývalé
hospodářské budovy našly
kočárky svůj domov právě
tady. „Jde o první muzeum
u nás ve vlastních prostorách s tak velkým počtem

exponátů nazdobených panenkami, zavinovačkami
a hračkami. Každý kočárek
prošel důkladnou rekonstrukcí, neboť jsou staré 100
let až 130 let, byly prorezlé,
polstry potrhané a kočárkům se téměř nepodobaly,“
sdělila Lenka Křístková.
Manželé Křístkovi společnými silami zachraňují
jednotlivé poklady. Jak se
jim to daří, můžete posoudit sami návštěvou muzea
s takto unikátní sbírkou.
Sezonně se bude expozice
měnit, aby dostaly všechny
kočárky možnost vystavení. Celková sbírka je daleko
rozsáhlejší, mnoho kočárků ještě čeká na renovaci.
„Není dne, abych si nevyžehlila alespoň zavinovačku,“ řekla spoluautorka výstavy, která svému koníčku
věnuje veškerý volný čas.
„Otevřením muzea jsem
docílila svého snu, na kte-

Horní náměstí 7, Přerov
úterý–pátek 8–17 hod.,
sobota–neděle 9–12 a 13–17 hod.
Kontakt: 581 250 531, www.prerovmuzeum.cz
• Přerov včera a dnes – Galerie přerovského zámku - výstava fotografií představí různá zákoutí města Přerova
a bude sledovat jejich-+ proměnu v uplynulém století.
Historické snímky často zachycují dnes už neexistující,
zmizelé nebo zcela přestavěné části přerovských ulic a náměstí.
• Přec mé srdce láskou hoří – Galerie přerovského zámku – výstava představuje samu lásku v mnoha podobách,
respektive její umělecké ztvárnění. K bonusu patří soubor
zamilovaných pohlednic odeslaných během první třetiny
20. století.
Otevírací doba:

Muzeum a galerie
v Prostějově ve spolupráci s Galerií umění
Prostějov
připravily
rozsáhlou a netradičně koncipovanou výstavu k 115. výročí
založení fotbalového
klubu SK Prostějov.

V

PŘEHLED AKCÍ
KRAJSKÝCH MUZEÍ
Muzeum Komenského v Přerově

Sál muzea se změnil na fotbalové hřiště

šichni
příznivci
celosvětově nejoblíbenějšího sportu,
ale současně i místní fandové a prostějovští patrioti
mohou nahlédnout do historie fotbalu v Prostějově
od období první republiky
až do současnosti. Výstava
představí jednotlivé kluby,
které v Prostějově působily, nejvýraznější osobnosti, největší úspěchy klubu,
ale také různé pikantnosti
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Vlastivědné muzeum Jesenicka
Zámecké náměstí 1, Jeseník
Kontakt: 725 073 539, www.museum.jesenik.net
• Lesy hrou – výstava zábavnou formou představí lesní
společenství v celé jeho šíři. Malí i velcí návštěvníci se
např. dozví, v čem jsou stromy podobné lidem, co obnáší práce lesníka a vůbec jaký je smysl trvale udržitelného
lesního hospodaření, kteří škůdci nejvíce ničí naše lesy
nebo jak je důležité tento složitý a nenahraditelný ekosystém chránit. Pro děti je zde připravené množství her
a činností rozvíjejících nejen jejich kreativitu, ale zejména
vztah k přírodě.

Vlastivědné muzeum v Olomouci
nám. Republiky 5, Olomouc
Otevírací doba: úterý–neděle 10–17 hod.
Kontakt: 585 515 111, www.vmo.cz
• Svatojánské zámecké hody v Čechách pod Kosířem –
Milovníci dobrého jídla a pití jsou zváni v sobotu 22. 6.
od 11 do 19 hodin do kouzelného prostředí zámeckého
areálu v Čechách pod Kosířem. Proběhne zde pilotní
ročník Svatojánských zámeckých hodů, který v prostoru
před zámeckou oranžérií nabídne svým hostům dobroty
ze zámku i podzámčí. Kromě uspokojení chuťových pohárků se návštěvníci akce mohou těšit též na projížďky
kočárem či vystoupení folklorního souboru.
• Pozdravy ze starých časů – výstava olomouckých pohlednic z přelomu 19. a 20. století
• Víc než orloj – výstava díla Karla Svolinského, všestranného umělce spjatého s Olomoucí. Cílem přehlídky je
ukázat proměnlivé dílo mnohostranného výtvarníka,
kterého zná moravské a olomoucké publikum převážně
jako tvůrce orloje na místní radnici.

Muzeum a galerie v Prostějově
nám. T. G. Masaryka 2, Prostějov
Otevírací doba: úterý–neděle 9.30–12 a 13–17 hod.
Kontakt: 582 330 991, www.muzeumpv.cz
• Barevný svět přírody – budova Špalíčku, Uprkova 18
- výstava nejen o Klubu přírodovědeckém založeném
v Prostějově před 120 lety.

Vlastivědné muzeum v Šumperku
Muzeum Šumperk

Přes 300 historických kočárků je k vidění v Plinkoutu na Olomoucku. Exponáty jsou staré 100 až 130 let. Foto: FB/Historické kočárky a panenky

rém intenzivně pracuji několik let. Tento koníček je
však nekonečný příběh, kočárků přibývá, a tím i práce.
Ovšem obdiv návštěvníků,
kteří jsou překvapeni počtem kočárků a velikostí
sbírky, mi dodává tolik potřebnou energii. Celý můj
příběh začal od opravy prv-

ního kočárku před 25 lety,“
dodala sběratelka.
Otevřeno je každou sobotu od 10 do 17 hodin, pro
skupinky lze dohodnout
termín s Lenkou Křístkovou na telefonu 608 207 095.
Bližší informace uvádí facebooková stránka Historické
kočárky a panenky.
(red)

Hlavní třída 22, Šumperk
Otevírací doba: úterý–neděle 9–17 hod.
Kontakt: 583 214 909, www.muzeum-sumperk.cz
• Velká prázdninová herna – Na letní měsíce připravilo
Muzejíčko další oblíbenou hernu. Děti i dospělí si mohou vyzkoušet svoji šikovnost i důvtip na zbrusu nových,
ale i těch časem ověřených aktivitách. Velká letní herna
je kombinací stolních her, skládaček a hlavolamů. Novinkou je dobrodružná cesta za pokladem.
• Nakrájíme, zamícháme, rozšleháme… aneb Pomocníci
v kuchyni – Od 27. 6. (vernisáž v 17 hod.) – 11. 9. 2019
Jak vypadaly první hrnce? Změnila se nějak vařečka? Víte,
kdy vznikl otvírák na konzervy? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších zajímavostí z historie kuchyňských
pomocníků najdete na výstavě ze sbírek Vlastivědného
muzea v Šumperku. Na výstavě budou k vidění interiéry
historických kuchyní, ale především představíme vývoj
kuchyňského nádobí, náčiní, mechanických i elektrických přístrojů, které hospodyňka potřebovala k přípravě
pokrmů. Nebude chybět ani kolekce zástěrek a užitkového textilu, který k vaření neodmyslitelně patří.
• Starý Šumperk –Výstava představuje 224 fotografií historického vzhledu Šumperka. Jsou prezentovány chronologicky po osmi v jednotlivých lokalitách. Výstava je
doplněna modely a domovními znameními.
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Závody Ecce Homo nabídly italské
tempo furioso v čele s Merlim

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

Prostějov viděl
tenisovou exhibici

Foto: czech-open.cz

Simone Faggioli dojel letos v celkovém pořadí ve druhém nejlepším čase.

Nejlépe ze všech dopadl favorit. Christian Merli si podmanil 39. ročník Mistrovství Evropy
v závodech do vrchu Ecce Homo. Vedle zápisu
absolutního vítězství také překonal (svůj) dosavadní traťový rekord.

I

talskému jezdci Merlimu letošní ročník
legendárních závodů
Ecce Homo vyšel náramně.
Ve Šternberku se vybičoval
k výbornému výkonu, kterým stanovil nový rekord
tratě s nevyzpytatelnými
zatáčkami. Pokořit ji zvládl

časem 02:39,93, čímž si
vylepšil osobní maximum.
Dosud jako rekord platil
jeho loňský čas 02:41,37.
Druhým nejrychlejším
závodníkem se ve šternberském prostředí stal
další Ital Simone Faggioli,
jenž soutěžil se strojem

Norma M20 FC. Rodák
z Florencie stále drží prvenství v počtu výher
na Ecce Homo. Italskou
dominanci podtrhl třetím
místem Diego Degasperi.
Z českých jezdců si v celkovém pořadí nejlépe počínal Miloš Beneš. Připadla
mu pátá pozice a z hlediska
mistrovství republiky si vysloužil první příčku ve skupině E2-SS. Jinou kategorii,
E2-SC, zase ovládl domácí
rychlík Václav Janík.

Foto: Michal Heřmanovský

Svými časy oslnili také
Lukáš Vojáček, Ivo Holan
či Michal Svozil. Ve skupině „siluet“ uspěl Marek
Rybníček, který pilotoval
McLaren F1 Evo.
„V početné České trofeji se nejlépe dařilo letos Josefu Hlavinkovi
mladšímu s vozem Tomis
99-04. Velké poděkování
všem, kteří byli součástí
Ecce Homo 2019,“ uvedli organizátoři sportovní
události.
(red)

T

radiční tenisová exhibice ozdobila i letošní ročník tenisového turnaje MONETA Czech Open.
S Prostějovem, místem konání prestižního
podniku, se při ní rozloučil dvojnásobný daviscupový šampion a olympijský medailista Radek Štěpánek
(na snímku druhý zleva). Ve speciální čtyřhře nastoupil po boku Ctislava Doseděla (na snímku první zleva)
proti dvojici Petr Pála (na snímku zcela vpravo) – Pavel
Vízner (na snímku druhý zprava). Výhru v uvolněné
atmosféře ukořistili Štěpánek s Dosedělem, hvězdný
rodák z Karviné symbolicky zakončil zápas esem. Poté
si vysloužil zasloužený aplaus prostějovského publika.
Zdejší challenger vyhrál celkem třikrát – v letech 2003,
2004 a 2013. Poděkovat mu přišli ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, primátor Prostějova
František Jura a Miroslav Černošek, sportovní manažer
a jednatel marketingové agentury TK PLUS.
(red)

Sedmý vítěz ze sedmé země. V Závodu míru se radoval Nor Leknessund
Vítěz sedmého ročníku Závodu míru U23 Grand
Prix Priessnitz spa je z Norska. Závěrečnou třetí etapu zvládl nejrychleji Andreas Leknessund,
jenž zužitkoval svůj sólový únik.

D

vacetiletý
Leknessund se stal
reprezent antem
sedmé země, která dokázala Závod míru opanovat.
Poslední etapu se startem
i cílem v Jeseníku měřící
přes 170 kilometrů si podmanil v čase 4:14:21.
Rozhodující
etapový
moment přišel u sedmé

horské prémie. Ve stoupání na Vidly se rodák
z Tromsø odhodlal k sólu
a následný sjezd mu vynesl
klíčový náskok přes minutu a půl.
Nedohnal jej už ani
Švýcar Stefan Bissiger,
do té doby vedoucí jezdec
celé klasifikace. Do cíle
se dostal jako třetí, ještě

Norský cyklista Andreas Leknessund se raduje z celkového vítězství
v Závodě míru U23.
Foto: Jan Brychta

za Clémentem Champoussinem z Francie. V konečném pořadí obsadil
druhou příčku.
Z českých účastníků
dopadl Závod míru nejlépe pro Jakuba Otrubu.
Ve třetí etapě dojel dvacátý, což pro něj znamenalo
celkové třinácté místo.
„Neděle (9. června, den
konání třetí etapy – pozn.
red.) byla strašně těžký
den, vůbec nejtěžší z celého závodu. Foukalo, takže
se jely ‚terezíny‘ a pak ty

tvrdé kopce. Tam to rozjeli
hodně rychle Norové a vše
roztrhali. Se svým vystoupením jsem spokojený, ale
myslím, že jsem ve třetí
etapě trochu zaplatil za ten
páteční únik,“ konstatoval
Otruba, jemuž se započítaly body do Nations‘ Cupu,
nejvyšší mužské kategorie
závodů Mezinárodní cyklistické unie.
Otruba současně uhájil trikot Nadace ČEZ
pro nejlepšího domácího
jezdce.
(red)

Andrův stadion hostil republikové finále McDonald´s Cupu
Nejlepší základní školy z celého Česka se představily v Olomouci. Na trávníku Androva stadionu proběhlo závěrečné finále fotbalového
McDonald´s Cupu. Olomoucký kraj měl na stupních vítězů hned dvojnásobné zastoupení, jeho
reprezentanti brali zlato a bronz.

S

vátek
fotbalu.
Na
olomouckém
Andrově
stadionu
vyvrcholil 22. ročník celorepublikové akce McDonald´s Cup. V ochozech
panovala jedinečná atmosféra, kterou šikovným
borcům s kopačkami vytvořili jejich spolužáci. Ze
Šumperka přijely tamní
ZŠ Sluneční podpořit plné
dva autobusy dětských fanoušků, doslova domácí
prostředí si pak mohl vychutnat tým ZŠ Heyrov-

ského z Olomouce.
Oba zástupci Olomouckého kraje se spolu střetli
v semifinále. Šumperští se
na svého protivníka vytáhli a po vítězství 2:0 si
vysloužili vstupenku do finálové bitvy o velký blyštivý pohár. Cennou trofej
si chtěla přisvojit také ZŠ
Marjánka z Prahy. Dvěma
góly za prvních pět minut ji však zmrazil Daniel
Smékal. Kanonýr ZŠ Sluneční už předtím vstřelil
dvě rozhodující branky

semifinálového duelu. Dohromady v pěti zápasech
zaznamenal úctyhodných
devatenáct tref.
Pražanům se sice do přestávky podařilo skóre nejprestižnějšího
střetnutí
vyrovnat. Jenže poté znovu udeřil „faktor Smékal“.
Po krásné samostatné akci
přes půlku hřiště se postaral o klíčový přesný zásah.
S 22 góly jej následně právem vyhlásili nejlepším
střelcem
olomouckého
turnaje.
Jeho šumperská škola se
do republikového finále
dostala poprvé v historii
a rovnou svou šanci využila na sto procent. Kromě
„ušatého“ poháru získala
i hlavní cenu pro vítěze,

Šumperská ZŠ Sluneční se na Andrově stadionu v Olomouci raduje z celkového primátu v McDonald´s
Cupu.
Foto: mcdonaldscup.cz

zájezd na zápas AC Milán
na legendární stadion San
Siro.
Olomoucký
kraj
si
ve svém hlavním fotbalovém stánku přišel ještě
na jednu medaili. ZŠ Hey-

rovského totiž v zápase
o bronz rozstřílela opavskou ZŠ Kylešovice 6:2.
Kromě toho McDonald´s Cup v hanácké metropoli ozdobila řada fotbalových osobností. David

Rozehnal, Jaromír Blažek,
Petr Švancara nebo Pavel
Horváth ukázali své umění v exhibičním utkání, jejich dětští obdivovatelé tak
na vlastní oči viděli povedené kousky.
(red)

