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SLOVO HEJTMANA

Bez hysterie
Neviditelný nepřítel covid-19
změnil naše životy. To je teď jediná jistota – vše ostatní jsou jen
názory, výsledky vědeckých studií a návody odborníků, jak s virem „zatočit“. Ani epidemiologové se často neshodnou a jejich
doporučení bývají protichůdná.
Ale máme ještě jeden záchytný bod: přístup České republiky
k boji s koronavirem přináší jedny z nejlepších výsledků na celém světě. Díky přesně nastaveným pravidlům jsme zvládli
„první vlnu“, jako jedni z prvních
uvolňujeme omezení, abychom
oživili ekonomiku…
Díky mimořádné obětavosti
zaměstnanců domovů pro seniory i pracovníků sociálních
služeb se nám daří ochránit
nejrizikovější skupiny obyvatel.
Všem nakaženým poskytujeme
v nemocnicích špičkovou péči.
Pacienti neleží na chodbách,
jak to vidíme v záběrech ze
zahraniční, a lékaři se nemusí
rozhodovat, kterému z nich nasadí plicní ventilátor – potřebné
přístroje jsou u nás s velkou rezervou dostupné pro všechny.
V dubnu úspěšně proběhlo
plošné testování kolektivní imunity, na začátku května odstartoval unikátní projekt chytré karantény. V boji proti koronaviru
spojili síly epidemiologové, zdravotníci, vojáci i hasiči. A vůbec
všichni občané – někteří stále
šijí roušky, další nepřestávají
v nakupování potravin a léků
pro své staré sousedy.
A tak se zdá, že větším soupeřem než ten neviditelný vir je
hysterie, která občas zavládne
na sociálních sítích. Ale nenechte se zmást – šíří ji jen jednotlivci, oproti stovkám a tisícovkám
těch, kteří „makají“, ale nemají
čas o tom psát na Facebook.
Proto jsem si jistý, že to společně zvládneme - a navíc bez
hysterie. Hlavu vzhůru!

Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Unikátní testovací
program skončil
Hejtman Ladislav Okleštěk šel příkladem a nechal se při plošném testování na covid-19 vyšetřit mezi prvními. „Jsem rád, že se v kraji podařilo studii provést v takovém rozsahu a že se
nám povedlo navýšit plánovaný počet testovaných osob,“ uvedl hejtman. Kraj vyslyšel zájem dobrovolníků a sehnal další tisíce testů.
Foto: Olomoucký kraj

V

Olomouckém
kraji
skončilo
v pátek 1. května historicky unikátní
plošné testování kolektivní imunity v souvislosti
s onemocněním covid-19.
Původně se ho mělo zúčastnit zhruba sedm tisíc
lidí, hejtmanství ovšem
zajistilo s ohledem na velký zájem dobrovolníků
další tisíce testů navíc.
Nakonec se tak do studie zapojilo zhruba devět
a půl tisíce osob.
„Oproti
původnímu
předpokladu se kraji podařilo zařídit dalších čtyři tisíce testů. To je dobrá
zpráva, protože tak odborníci dostanou relevantnější data o průběhu

nákazy v regionu. Velmi
děkuji všem lidem, kteří
se do programu zapojili, nejen dobrovolníkům,
kteří se přišli otestovat, ale
i zdravotnickému personálu, epidemiologům, vojákům a policistům,“ uvedl hejtman Olomouckého
kraje Ladislav Okleštěk,
který se na covid-19
nechal
dobrovolně
otestovat mezi prvními.
Testování bylo podle koordinátorů velmi klidné a plynulé.
Předběžné výsledky
představilo Ministerstvo zdravotnictví
ve středu 6. května.
Ačkoli kraj patří
mezi nejvíce zasa-

žené oblasti Olomouckého kraje, míra imunizace
nedosáhla ani celých pěti
procent. V oblasti Litovelska, Uničovska a Červenky, která patřila k nejvíce
zatíženým a kvůli šíření
choroby se ocitla v dvoutýdenní izolaci, se studie zúčastnilo až 16 procent všech tamních oby-

Studie ukázala
efektivitu
lokálních
preventivních
opatření

vatel. „Studie na tomto případě také ukázala
efektivitu lokálních preventivních opatření. Bylo
vidět, že pokud se zatáhne
za brzdu rychle a správně,
funguje to,“ řekl Marián
Hajdúch z Ústavu molekulární a translační medicíny při Palackého univerzitě v Olomouci.
Odběry vzorků prováděli lékaři s epidemiology v Olomouci,
Litovli a Uničově. Výsledky mají vědcům
umožnit rychlejší nalezení
vakcíny a pole
chopit,
jak se virus
c
v populaci šíří a kolik
lidí nákazu prodělalo, aniž měli klinické
příznaky.
(red)

ČÍSLO MĚSÍCE

9 559
Tolik lidí se v Olomouckém kraji nechalo otestovat v rozsáhlé studii
kolektivní imunity na covid-19. V Olomouci jich
krev poskytlo 5 735, tedy
zhruba 5,7 procent všech
obyvatel. V Litovli a Uničově se zúčastnilo 3 824
dobrovolníků, což je
asi 16 procent obyvatel
tamní oblasti. Na rozdíl
od jiných míst v republice odebírali obyvatelům
kraje zdravotníci krev
z žíly, takže bude možné
vzorky dále podrobněji
analyzovat.
(red)

2 zpravodajství
Hejtmanství ušetří
na energiích desítky
miliónů korun

Třetinu předchozí ceny uspoří Olomoucký kraj na zemním plynu,
u dodávky elektřiny to bude desetina.
Foto: Olomoucký kraj

O

43 miliónů korun zlevní v následujících dvou
letech dodávky energií pro
Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. Krajský úřad v dubnu nakoupil
43 tisíc megawatthodin
(MWh) elektřiny a 157 tisíc MWh zemního plynu
na Českomoravské komoditní burze Kladno.
„Nejvíce ušetříme na dodávce zemního plynu, jeho
cena nám v příštích dvou
letech klesne v porovnání
s tímto rokem o třetinu.
Tam je úspora největší,
přes 37 miliónů korun.
Ale zlevní také elektřina,
například v nízkém napětí
je pokles desetiprocentní.
V době, kdy je v souvislosti
s koronavirovou epidemií

nutné předpokládat propad
příjmů, je to dobrá zpráva,“
uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Mezi organizacemi, které s Olomouckým krajem společně nakupují,
je na osmdesát škol, dvě
desítky dětských domovů, krajská zdravotnická
záchranná služba a správa
silnic, domovy pro seniory,
zařízení sociálních služeb
či muzea v Olomouci, Prostějově, Šumperku, Přerově
a Jeseníku.
Olomoucký kraj nakupuje energie na Českomoravské komoditní burze
Kladno od roku 2011 s výjimkou dvouletého období
(2015-2016), kdy vyzkoušel nákup na pražské burze
PXE.
(red)

Nenašli jste ve své
schránce krajský
měsíčník Krajánek?
Nebo nepřišel vašim
sousedům a přátelům?
Napište nám a my sjednáme nápravu:
distribuce.krajanek@regvyd.cz
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Tohle je práce pro odborníky. Kraj
sestavil nový ekonomický tým

O

lomoucký kraj sestavil tým expertů, kteří budou
řešit, jak v regionu co nejrychleji nastartovat epidemií přidušenou ekonomiku. Hejtmanství věří, že
region má velký potenciál
na to, aby škody způsobené koronavirem minimalizoval.
„Nastává období, kdy
máme šanci využít některé
dřívější investice. V minulosti jsme dokázali dostat
peníze do ekonomického vzdělávání studentů,
do podpory podnikatelů
i do inovací. V uplynulých
letech šla zásadním způsobem nahoru také kvalita
infrastruktury. To nám teď
dává velkou výhodu,“ zdůraznil Jiří Zemánek, první
náměstek hejtmana Olomouckého kraje.
Odborníci z ekonomického týmu teď zapojí všechny
svoje znalosti a zkušenosti
k tomu, aby se region co

Pokud to bude nutné, může kraj využít až stomiliónovou rezervu. Na snímku vlevo ekonomický náměstek
hejtmana Jiří Zemánek, vpravo hejtman Ladislav Okleštěk.
Foto: Olomoucký kraj

nejdříve vrátil k přerušené
křivce prosperity.
„Řídit se budeme radami
expertů z Univerzity Palackého, Moravské vysoké
školy a Vysoké školy logistiky. A co je stejně důležité
– konzultovat vše budeme
se zástupci velkých zaměstnavatelů i s představiteli

živnostníků a drobných
podnikatelů,“ dodal Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.
Kvůli oživení hospodářství patrně zavede kraj
i nové dotační tituly na příští rok. Stejně dobrou zprávou je, že letos v této oblasti
žádné škrty nechystá. Na-

Hezky popořadě – krajské
zdravotnictví má jasný plán

O

lomoucký kraj letos investuje milióny korun do rozvoje zdravotnictví v regionu.
A to nejen podporou záchranné služby nebo provozu lékáren. Hejtmanství má
aktuálně k dispozici například plán zdravotně preventivních programů na roky
2020 až 2025. A právě
na prevenci kladou odborníci velký důraz.
„Krajská podpora preventivních programů vychází z analýzy zdravotního stavu obyvatel, kterou
jsme si nechali vypracovat.
Díky ní přesně víme, kam
máme v oblasti zdravotnictví zaměřit pozornost, kde
chybí peníze a které projekty podpořit,“ uvedl Dalibor
Horák, náměstek hejtmana
Olomouckého kraje pro
oblast zdravotnictví.

M

pravidla chování na silnicích, naučí se bezpečně
projet křižovatkou i mnoho
dalších užitečných věcí,“
řekl náměstek hejtmana pro
oblast dopravy Jan Zahradníček.
Například rekonstrukce
dopravního hřiště v Hranicích zahrnuje úpravu stávající komunikace a přístřešku na skladování kol nebo
osazení nových dopravních
značek. V Litovli přibude
vybavení v podobě jízdních
kol a koloběžek. Olomouc-

ký Semafor pak čeká třeba
celková renovace vodorovného dopravního značení,
včetně čištění povrchu vozovky.
„Žádosti měst a obcí
o poskytnutí dotace z krajského rozpočtu byly většinou zaměřeny jak na rekonstrukci dopravních hřišť,
tak na pořízení nového vybavení. V jednom případě
potřeboval žadatel finanční
podporu na dokončení výstavby nového hřiště,“ doplnil Zahradníček.
(red)

SMSKY
Z KRAJE

Vedení kraje
uctilo bojovníky
za svobodu
Představitelé Olomouckého
kraje si připomněli 75. výročí
konce druhé světové války u památníků obětí. Pieta a kladení
věnců proběhly 8. května kromě Olomouce v Jeseníku, Šumperku, Bratrušově, Javoříčku,
Přerově, Prostějově a Zákřově.
Kraj letos opět podpoří zdravotní prevenci. Konkrétně například pošle
tři sta tisíc korun na přednášky o HIV, škodlivosti kouření a drog nebo
besedy zaměřené na zdravé stravování a pohyb určené školákům
od osmi do šestnácti let.
Foto: Olomoucký kraj

Krajské zastupitelstvo
aktuálně schválilo nové
dotační programy, které
pomohou s pořádáním
preventivních a osvětových zdravotnických projektů, podpoří vzdělávání lékařů nebo se zaměří
na zdravé stravování či
eliminaci rizikového cho-

vání, jaké je například
konzumace alkoholu, drog
a kouření.
„Řadu z těchto projektů kraj podporuje dlouhodobě. Ze strany veřejnosti je o ně velký zájem,
což znamená, že jdeme
správným směrem,“ dodal
Horák.
(red)

Dotace pomůže s obnovou dětských dopravních hřišť
ohelnice, Lipník
nad Bečvou nebo
Zábřeh – právě
v těchto městech letos chystají modernizaci dětských
dopravních hřišť. Obnovou
projdou díky krajské dotaci
také výukové areály v Hranicích, Litovli a Olomouci.
Hejtmanství na to ze svého
rozpočtu uvolní přes tři milióny a šest set tisíc korun.
„Děti získají moderní
zázemí pro tréninkové jízdy na kole. Malí cyklisté si
na hřištích osvojí základní

příklad podpora venkova
zůstane v předem schválené
výši a neomezí se ani investice.
„Díky dobrému hospodaření může navíc kraj
v případě nutnosti sáhnout
do rezerv, které mohou činit až 100 miliónů korun,“
uklidnil Zemánek.
(red)

Úpravy cest i přístřešků na kola, nákup koloběžek nebo obnova dopravního značení. Letos dává hejtmanství na dětská dopravní hřiště
přes 3,6 miliónů korun.
Foto: Koordinátor BESIP Olomoucký kraj

Volající na infolinku
IDSOK vytvořili
nový rekord
Značný nárůst počtu příchozích hovorů na infolince zaznamenali v březnu dispečeři Integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje. V souvislosti s omezeními ve veřejné dopravě se na podmínky
a možnosti cestování dotazovalo nejvíce volajících od ledna
2019, celkem 522. Provozní
doba Infolinky je od pondělí
do pátku v době 5-22.30 hodin.

Ochranné štíty
z Paseky slouží
v nemocnicích
Válku nové infekci vyhlásil i Jan
Podešva, který pod hlavičkou
MůjŠTÍT.CZ vyvinul vlastní
konstrukci ochranných štítů pro
pracovníky v rizikových profesích. Jeho dílnu v Pasece u Uničova navštívil také náměstek
hejtmana Olomouckého kraje
Dalibor Horák. „Už v prvních
dnech vyrobil téměř tisícovku
štítů a rozvezl je tam, kde byly
potřeba,“ uvedl Horák. Štíty pomáhají například v nemocnicích
v Praze nebo v Olomouci. (red)

Olomoucký kraj KRAJÁNEK
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Rekordní podpora cyklostezek. Na jejich
výstavbu půjde téměř 22 miliónů korun

Z

ase o něco bezpečněji
se budou lidé pohybovat po Olomouckém kraji. Hejtmanství totiž
také letos přispělo městům
a obcím na stavbu nových
cyklostezek. V rámci dotačního programu rozdělilo
více než 21,7 miliónu korun.
„Nová cyklostezka propojí
například Kostelec na Hané
s nedalekou obcí Lutotín. K bezpečnosti výrazně
přispěje také trasa kolem
plumlovské přehrady. Krajské peníze pomohou i při
stavbě dalších částí stezky pro
cyklisty mezi Litovlí a Uničovem – konkrétně na území

Střelic a Červenky,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast
dopravy Jan Zahradníček.
Podmínkám dotačního
programu vyhovělo celkem
dvanáct žádostí od jedenácti
žadatelů.
„Kvalitní cyklistická doprava je pro kraj prioritou. Také proto dáme letos
na stavbu cyklostezek nejvíce peněz za poslední čtyři
léta,“ uvedl Zahradníček.
Hejtmanství nově upravilo dotační podmínky tak,
aby na peníze dosáhlo více
žadatelů. Jednodušší byla
také administrace jejich žádostí.
(red)

Nejvíc peněz na cyklostezky za poslední čtyři roky ukazuje, že kraji na cyklodopravě záleží. Ilustrační foto: m-ARK

Seznam podpořených žadatelů o dotaci na cyklostezky v roce 2020
Bělotín, Bílovice – Lutotín, Červenka, Libina, Majetín, Mladějovice, Olomouc, Plumlov, Prostějov, Uničov, Újezd

ANKETA

Olomoucký kraj letos investuje rekordní sumu peněz do nových cyklostezek. Podpoří například
realizaci projektů na Prostějovsku, Litovelsku a Šumpersku. Kde chybí cyklostezka vám?

Stanislav Petřík, Štěpánov
Cyklostezka chybí mezi Štěpánovem a Černovírem, městskou částí
Olomouce. Už je v plánu, ale zatím
se nezačala stavět. Popravdě nechápu, proč ještě není postavená.
Třeba cyklostezka ze Šternberka
do Olomouce už nějaký ten pátek
stojí, ale u tohoto projektu se stále nic neudělalo.
Můžeme se jen
ptát, jestli je to
kvůli penězům,
nebo něčemu jinému.

Veronika Snášelová, Lužice
Velmi bych ocenila vybudování
cyklostezky z Moravské Huzové
do Lužic, odkud už vede cyklostezka
do Šternberka. V současné době musím jet po mizerné silnici, kde auta
jezdí velmi vysokou rychlostí, takže
bych si tam s malým dítětem netroufla. Pak můžu jet ještě po polní cestě,
ale ta je zase úzká,
plná výmolů a navíc vede hned vedle potoka, takže
mě neustále obtěžují komáři.

Vojtěch Skácelík, Litovel
Co se týče Litovle a okolí, určitě chybí a je nutná cyklostezka do Střelic. Ovšem tam už se asi s realizací
projektu začalo. Další hlavní směr
je na Hynkov a Horku nad Moravou, kde je na kolo a obzvlášť pro
koloběžky tragická cesta po hrázi.
Hodila by se i cyklostezka ve směru na Štěpánov
a Štarnov. Tam se
dá přes „zmrzku“
napojit na cyklostezku do Olomouce.

Jakub Beneš, Bohuňovice
Osobně jsem velkým zastáncem cyklostezek jako takových. Z hlediska
bezpečnosti na silnicích je to skvělé
řešení. Poměrně velký počet cyklistů potkávám v Olomouci na spojce
mezi městskými částmi Černovír
a Chomoutov. Možná zde se tedy
nabízí nějaké řešení.
(red)

3

SLOVO ODBORNÍKA

Zimní sezonu lze hodnotit
jako mírnou. Nebyl vyhlášen kalamitní stav a ani
jednou nenastala situace,
kdy bychom tuto možnost
zvažovali. Náklady na zimní
údržbu byly 200 miliónů
korun. To znamená, že
jen za první tři měsíce letošního roku jsme ušetřili
15 miliónů oproti předchozí zimě. Museli jsme se
více soustředit na výběr
a provedení adekvátní,
účelné a cílené údržby silnic v regionu. Plošných zásahů jsme zaznamenali minimum. Kvůli proměnlivým
povětrnostním podmínkám
se řešily převážně časté
lokální problémy. Jen důsledná kontrola mohla odhalit a odstranit problém
ve sjízdnosti komunikace
daného mikroregionu. Výjimečně jsme sypali cesty
i v místech, kde to v danou chvíli nebylo nutné.
Nebo nastala situace, kdy
jsme zkontrolovali stav silnice, ale počasí se náhle
lokálně změnilo a úsek
nebyl adekvátně ošetřen.
Na tyto případy nemají vliv
jen povětrnostní podmínky, ale také zbytková sůl
na vozovce, kdy přiměřené
a účinné množství posypu
nelze bez měřících zařízení
odhadnout.
Petr Foltýnek
ředitel Správy silnic
Olomouckého kraje

Jízdu krajem si teď vychutnáte. Doslova
Pokud otevřou
školy, autobusy
budou připravené

J

ízdní řády veřejné dopravy v Olomouckém kraji
by se brzy mohly vrátit
do své obvyklé podoby. Vše
záleží na znovuotevření škol.
„U autobusové dopravy je
dopravní obslužnost zajištěna v režimu jarních prázdnin. Drážní doprava kromě
nasazení posilových spojů
funguje standardně. O uvolnění běžného rozsahu autobusové dopravy se uvažuje
k 25. květnu, pokud bude
fungování škol vyžadovat
plné zajištění základní dopravní obslužnosti,“ uvedla
Kateřina Suchánková, ředitelka příspěvkové organizace Koordinátor Integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje.
Další informace ohledně zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého
kraje lze získat na infolince
IDSOK 588 887 788 nebo
na webových stránkách
www.idsok.cz.
(red)

V

ede venkovskou
krajinou a nabízí nevšední gurmánské zážitky. Zbrusu
nová cyklotrasa Ochutnej
Moravu na kole omámí turisty vůní a chutí tvarůžků
i originálních syrečkových
produktů, cyklisty zláká
kvalitní čokoládou, zmrzlinou, vynikajícími ovčími
sýry a řadou dalších podomácku vyrobených pochoutek.
Trasu lze projet podle
značek i samostatně
„Cyklotrasa tvoří okruh
dlouhý 91 kilometrů. Start
i cíl je v Zábřehu na vlakovém nádraží, kde je také
půjčovna kol Českých
drah. Trasa je však variabilní a každý si ji může
zcela přizpůsobit svým
zájmům a možnostem.
V terénu trasu najde podle

žlutých značek s jejím názvem,“ řekla Jitka Macháčková, manažerka Mikroregionu Mohelnicko.
Cyklotrasa nabízí třináct
zastávek. Kromě sportovního výkonu a chuťového
i čichového požitku, čeká
cyklisty safari s hospodářskými zvířaty, sonda
do místní historie a tradic nebo krásné výhledy
do krajiny.
Na trase si můžete
dobít elektrokolo
„Soutěživého ducha mohou turisté podpořit sbíráním razítek do hrací
karty. Odměnou jim bude
pamětní magnetka. Mapu,
herní kartu i magnetku
mohou získat na každé zastávce, kde jsou na cyklisty připraveni. Trasa je také
vybavena dvěma dobíjecími stanicemi pro elektroelektro

Okruh cyklotrasy měří 91 kilometrů. Začíná a končí na nádraží v Zábřehu.

kola,“ doplnila manažerka
Mikroregionu Mohelnicko
Lucie Grundová.
Projekt pochoutkové cyklotrasy finančně podpořil Olomoucký kraj, který
na rozvoj turistického ruchu
dává milióny korun ročně.
„Poznat náš region ze
sedla kola je skvělá příle-

žitost pro cyklisty samotáře, rodiny s dětmi a klidně
i pro seniory. A pokud se
takový výlet doplní právě ochutnávkou místních
produktů, je také zárukou
skvělého cestovatelského
zážitku,“ dodal Vladimír
Lichnovský, uvolněný člen
Zastupitelstva Olomouc-

Foto: Olomoucký kraj

kého kraje pro oblast vnějších vztahů a cestovního
ruchu.
Více informací najdou
zájemci na připravovaných
webových stránkách www.
ochutnejmoravunakole.cz
nebo v upoutávce na YouTube pod heslem Ochutnej
Moravu na kole.
(red)
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Legendu o místním
katovi oživí mobilní
aplikace JESENICKO

K

at na čarodějnice, tak se
jmenuje nová
herní trasa v mobilní
aplikaci Skryté příběhy, kterou připravilo
pro své malé i velké
návštěvníky
město
Jeseník. Díky ní se
děti i dospělí ocitnou na zajímavých
místech a zároveň se Nová aplikace věnovaná poutavé historii
Jesenicka je ke stažení na Google Play
zábavnou formou po- nebo App Store.
Foto: město Jeseník
noří do historie.
Konkrétně se seznámí se ním centru Jeseník zvaném
17. stoletím. „Příběh hry Katovna, vede přes Čertovy
nás přenese do roku 1626, kameny k rozhledně Zlatý
do období posledního jese- chlum a zpět do Jeseníku
nického kata Michala Wax- přes Křížový vrch a městmanna. Po svém otci zdědil ský park Smetanovy sady.
toto nechvalně proslulé ře- Má devět zastavení a její
meslo, které však už nechce absolvování zabere přibližvykonávat. Odmítá mučit ně čtyři hodiny.
a upalovat nevinné ženy
Hra Kat na čarodějnice je
obviněné z čarodějnictví, součástí populární aplikace
naopak chce lidem pomá- Skryté příběhy, která nabízí
hat. V jeho snaze mu mo- desítky herních tras po celé
hou pomoci právě účast- České republice. Zájemníci této hry,“ sdělil Jan ci si ji mohou stahovat od
Mrosek, vedoucí Oddělení 1. května na Google Play
cestovního ruchu Měst- nebo App Store. Další inského úřadu Jeseník. Trasa formace o aplikaci lze najít
dlouhá necelých deset kilo- na webu www.jesenik.org/
metrů začíná v Informač- skrytepribehy.
(red)

Adresář pomůže při
hledání kreativních lidí
O LO M O U C KO

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

Kraj chystá na Prostějovsku
velké dopravní investice
PROSTĚ JO

D

vě opravené ulice a silnice spojující
Prostějov
s Přerovem – to jsou další
významné projekty Olomouckého kraje v oblasti
dopravní
infrastruktury
na Prostějovsku. Celkem
si všechny tři akce vyžádají investici ve výši zhruba
125 miliónů korun.
„Z Integrovaného regionálního operačního programu máme přislíbeno
téměř 87 miliónů korun,
zbývající část chceme hradit z krajského rozpočtu.
Připojí se také Prostějov,
který uvolní patnáct miliónů,“ přiblížil financování Jiří Zemánek, první
náměstek hejtmana Olomouckého kraje.
V případě Wolkerovy
ulice se práce dotknou
300 metrů komunikace,
kde bude vyměněna konstrukce celé vozovky. V lokalitě u křižovatky Wolkerovy s Tylovou ulicí se
jízdní pruh rozšíří, aby zde

V S KO

Do modernizace silnic na Prostějovsku půjde spolu s krajskými penězi přibližně 125 miliónů korun. Přispějí ke větší bezpečnosti řidičů i příjemnější jízdě. Na snímku loni opravená Plumlovská ulice v Prostějově.
Foto: Ol. kraj

mohl vzniknout odbočovací pruh. Projekt počítá
také s novými přechodovými ostrůvky.
Vrahovická ulice se dočká rekonstrukce v délce
jednoho kilometru. Součástí prací bude úprava
křižovatky
Vrahovické

a Průmyslové ulice, kde
vyroste středový ostrůvek.
Do projektu podpořeného z evropských fondů
patří také obnova silnice
spojující Prostějov s Přerovem, konkrétně jejího
téměř šestikilometrového

úseku na hranicích obou
okresů.
„V čerpání evropských
peněz je kraj velmi úspěšný.
Popisované projekty přispějí
nejen k příjemnější jízdě řidičů na Prostějovsku, ale také
k jejich větší bezpečnosti,“
dodal Zemánek.
(red)

Bezpečná stezka spojila Předmostí a Knejzlíkovy sady

S

jezd z dálnice za žernavským
mostem
není pro pěší, kteří míří do Knejzlíkových
sadů na okraji Přerova,
bezpečný. S řešením přišel spolek Predmostenzis
spolu s přerovskou radnicí.
Společně zprůchodnili milovníkům přírody bezpečnou stezku spojující místní
část Předmostí s Knejzlíkovými sady.
Cesta je značená šipkami a vede z ulice Hranická
podél silnice přes čekyň-

ský most a školní alejkou
do východní částí Knejzlíkových sadů.
Předseda spolku Libor
Pokorný doporučuje sady
jako inspiraci na pěkný
pěší výlet. „Knejzlíkovy
sady se svou zajímavou
historií za posledních pět
let zcela změnily svůj ráz.
Nejsou zde již jen náletové
dřeviny, přes které nebyly
stromy tvořící sady vůbec
vidět. Spolek Predmostenzis a jeho příznivci sady
pravidelně udržují,“ řekl.

PŘ ER OV SKO

Knejzlíkovy sady jsou pěkných tipem na výlet. Dobrovolníci místu
vracejí jeho původní charakter.
Foto: spolek Predmostenzis

Vyřezávání náletů a následné roubování mladých
stromků vrací sadům původní charakter. O spásání
se v sadech stará stádo ovcí
a pokud nebudou mimořádně na statku, návštěvníci se s nimi určitě uvidí.
V provozu je také zdejší
Pěškobus se čtrnácti zastávkami. Na označnících
s plánkem se cestující seznámí se zajímavostmi lokality.
(red)

Smyslem mapování šikovných lidí je mimo jiné podpora lokální
produkce.
Foto: fotobanka

N

ajít na jednom
místě dárky pro své
blízké, originální
design bytu nebo kulturní
program na večer umožňuje nově zveřejněná databáze. Obsahuje přes tisíc subjektů z Olomoucka. Seznam
šikovných talentů zpracoval
tým Univerzity Palackého
v Olomouci za podpory
města Olomouce.
„Právě nyní, kdy se řada
firem, institucí i jednotlivců
potýká s obtížemi, jsme se
rozhodli adresář zveřejnit,“
řekl hlavní řešitel projektu
Rostislav Nétek. „Všechny
tyto subjekty z oblasti kulturních a kreativních průmyslů se podílejí na specifické atmosféře Olomouce
a jsou významným činitelem ekonomiky města,“ dodal Petr Bilík, prorektor UP
pro vnější vztahy a jeden
z členů výzkumného týmu.

V seznamu je téměř 1 100
adres lidí a firem všech odvětví. I nadále je možné se
zdarma přihlásit. Do budoucna by databáze měla mít
podobu speciální webové aplikace. „Její zveřejnění je zároveň výzvou pro veřejnost,
veřejnou správu, podniky
i další potenciální zákazníky,
aby objevovali kvalitu místních kreativců, objednávali
z místních zdrojů a podporovali talenty, kteří pomáhají
z Olomouce vytvořit unikátní místo,“ uvádějí její autoři.
Databáze na webu kkp.
upol.cz nyní zahrnuje celkem 14 různorodých odvětví: architekturu, design,
film a video, hudbu, knihy
a tisk, kulturní a umělecké
vzdělávání, kulturní dědictví, oděvnictví, reklamu,
řemesla, scénická umění,
software, TV a rozhlas a výtvarná umění.
(red)

Domovník s policisty zachránili seniorku
Š U M P E R S KO

T

ři
muže,
kteří
na konci dubna zachránili obyvatele z hořícího panelového
domu v Šumperku, ocenili zástupci města, hasičů
a policie.
Domovníka z bytového
domu v Čajkovského ulici
Daniela Spěváčka před šestou hodinou ranní probudilo řinčení skla. Domníval
se, že se něco děje na parkovišti před domem. Vyšel
na balkon v šestém patře a z pravé strany pocítil
neobvyklé teplo. Otočil se
a uviděl šlehající plameny
z bytu o patro výš. Vzbudil
rodinu a potom sousedy
v okolních patrech.
Jeho dům v pátek 24. dubna před šestou hodinou
ranní zachvátil požár. Hořet

Ocenění hrdinové zleva: David Urban, Daniel Spěváček a Michal
Cikryt.
Foto: město Šumperk

začalo v bytě osmdesátileté
seniorky v sedmém patře
domu, kterému Šumperané
kvůli tvaru neřeknou jinak
než Hokejka. Domovník se
pak vrátil o patro výš k hořícímu bytu, bušil na dveře,
jenže nikdo se neozýval.

Věděl, že zde bydlí osamělá seniorka. „Zkoušel
jsem vykopnout dveře, ale
nedařilo se mi to. Pak se
vedle mne objevil policista,
který mi pomohl vniknout
do bytu. Dveře jsme spolu
vyrazili kovovým žebříkem

z mezipatra. Byt byl plný
černého štiplavého kouře,“ líčil. Zachránci klekli
na kolena a prohledávali
prostor, ženu našli v bezvědomí na zemi blízko dveří
a vynesli ji ven.
Policista Michal Cikryt
s kolegou Davidem Urbanem zrovna končili noční směnu, když je dozorčí
poslal na místo požáru.
„Vběhli jsme do domu, David budil zbylé obyvatele
a dohlížel na jejich evakuaci a já jsem se přidal k Danielovi, se kterým jsme
společně vylomili dveře
hořícího bytu,“ řekl Cikryt.
V úterý 5. května převzali muži v obřadní síni
radnice plaketu sdružení
Bezpečný Šumperk a věcné
dary.
(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

Příběh obyčejné ženy
Jedná se opravdu o tak obyčejný život z pohledu dnešní
doby nebo je to pro nás už naprosto nepředstavitelný
příběh, téměř jako z pohádky? Začtěte se a zamyslete se,
možná se dozvíte i pár rad od velmi zkušené a skromné
ženy.

N

arodila jsem se v roce 1936 v Dobromilicích.
Měla jsem takový normální všední život. Jenom to tak rychle uteklo. Zažila jsem válku,
ale to jsem byla malá. Vzpomínám si, jak jely přes ulici
tanky. Máma nás vzbudila a říkala „je konec války“ a já
se dále zachumlala do peřiny. Ale mám i útržek, kdy
jsem viděla dva vojáky. Byl to Rus a Němec a ten Rus ho
přede mnou zastřelil, víc si nepamatuji. To byla pro mě
válka, potom už to bylo pěkný.
Našla jsem si manžela, s kterým jsem byla celý život.
Poznali jsme se ve Skalce, kde bývaly vždycky v neděli
odpolední čaje. No tam jsme chodili, chodili, až jsme to
spolu dochodili. Měli jsme krásný manželství. Manžel
nekouřil ani nepil, byl moc hodnej, pracovitej, takový
kutil. Pořád chtěl něco dělat ze dřeva. Udělal by vám
všechno. Postavili jsme si domeček, žili jsme spokojeně.
Já jsem pracovala v Cílu na Olomoucku ve výrobním
družstvu. Vyráběla jsem papuče. Do Ruska je potom
odváželi. Vydržela jsem tam až do důchodu, to mi nikdo nechce věřit. Byla jsem tam spokojená. Dobrý kolektiv, ten je důležitý. Manžel dělal strojvedoucího. Jezdil mašinkou a taky tam byl celý život.
Po práci byla další práce na zahrádce. Manžel krmil
prasátka, věnoval se zahrádce, vysázel strom, ty se pak
musely všechny česat. Měli jsme jabloně, švestky, meruňky, rybíz, brambory a další zeleninu. I vinnou révu
na víno. Každý den byla práce, tak se žilo. Jednu dobu
se i rybíz vykupoval tady v obchodě, tak jsme natrhali, prodali anebo dělali marmeládu. Měla jsem skleník,
pěstovala jsem květiny. Hlavně muškáty, to se líbilo
každému. Kdo jel okolo, tak se podíval. Všichni říkali, jaká jsem byla květinářka. Každý říkal, že chodí rád
kolem našeho baráku. Hezký život jsem měla. V sobotu
se normálně chodívalo do práce. A v neděli? To jsem
prala a žehlila. A zase chystala hromádky na druhý den

do školy. Měla jsem tři
děti, to byly tři židle, každý měl svoji hromádku.
Takový normální život na vesnici, ale krásné. Dneska na to moc
vzpomínám. Nemůžu si
stěžovat, mám úžasnou
rodinu, hodně vnuků,
pravnuků. Samozřejmě,
že to nebyla idylka, ale
vydrželi jsme spolem
a já myslím, že jsme se Marie Vašku
měli s manželem rádi.
Taky jsme se pohádali, ale to bychom nebyli lidé. Ale
manžel byl anděl. Já jsem třeba vybuchla, ten přestal
mluvit a za chvíli přišel, jako by se nic nestalo. Jenom si
vážit každého dne, když jste spolu, jste zdraví, to je důležitý. Děcka máme hodný. Dvě děvčata a kluka. Dcerka
nám ovdověla ve 25 letech, kdy měla dvě děti. To byla
tragédie. Museli jsme zatnout zuby a pomoct jí. Vzchopili jsme se, děti vyrostly a už jsou tatínky. Svět jde dál.
To bylo nejhorší, co nás s manželem potkalo. Jenom to
tak rychle uteklo. Rodina je nadevše. Kor, když přijde
nějaká nemoc, to vás musí rodina podpořit.
Když to srovnám s dneškem, vzpomínám si, že tenkrát punčocháčky nebo kamašky, stávaly 20 Kč, to byly
velké peníze a těžko se to shánělo, nebylo to. Manžel
také jezdil pro máslo a pro maso až do Ostravy, abychom měli na stavbu pro zedníky. Dneska jdete do obchodu a máte všechno, co potřebujete. Teď se máme
dobře. Také si pamatuji, že jsem přišla z práce, čekala
na mě pračka s prádlem. Víte, co to bylo punčocháčů,
to jsem musela všechno poprat, pověsit. Dneska to hodíte všechno do automatické a ani nevíte, že se to pere.
Máme se dneska lépe z téhle stránky. Jak to bude dál, to
nevím. Nelíbí se mi, jak je to dneska všechno tak moc
uvolněný.
Důležité však je si opravdu vážit každého dne, hlavně
se svojí láskou, protože ten život vám taky rychle uteče.
A pamatujte si, rodina nadevše.
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OKÉNKO STAROSTKY
Obec Velké Losiny

O

bec Velké Losiny ležící severně
od Šumperka v malebném údolí řeky Desné je
jedním z nejnavštěvovanějších míst podhůří
Jeseníků. Patří k nejstarším na Šumpersku a její
vznik se datuje kolem
roku 1351. Dnes k ní náleží místní části Bukovice,
Žárová a Maršíkov.
Jana Fialová
Historie Velkých Losin je dlouhodobě spjata
s rodem Žerotínů, kterým od druhé poloviny 15. století
patřila obec nejprve jako zástava, od roku 1507 již jako
pevná součást jejich majetku. Od tohoto období do současnosti vyrostly zdejší nejznámější historické památky.
Významnou dominantou je bezesporu krásný renesanční zámek s arkádami. Na jeho stavbě se podíleli
Žerotínové. Původní tvrz z 15. století nechali v polovině 16. století přestavět na renesanční zámek, který byl
na přelomu 17. a 18. století znovu přestavěn v barokním slohu. Losinský zámek nechvalně proslul tragickými čarodějnickými procesy.
Ruční papírna založená na zdejším panství moravského rodu pánů ze Žerotína na sklonku 16. století patří dnes k nejstarším doposud pracujícím podnikům
svého druhu v Evropě. Ruční papír se tu stále vyrábí
tradičním postupem.
K dalším historickým objektům patří pozdní renesanční farní kostel sv. Jana Křtitele a také dřevěné
kostelíky v místních částech obce - kostel sv. Michaela
v Maršíkově a kostel sv. Martina v Žárové.
Lázně ve Velkých Losinách se řadí k nejstarším
na Moravě. Přírodním léčebným zdrojem je termální
sirná voda, která napájí také areál Therme Parku. Nedílnou součástí lázní je rozlehlý park vybízející k procházkám mezi vzácnými dřevinami, rododendrony
a azalkami.
Kromě krásné jesenické přírody, národních kulturních památek a příjemné lázeňské atmosféry obec
Velké Losiny nabízí svým návštěvníkům i místním občanům pestrou paletu kulturních programů mezi něž
patří například Velkolosinské svatojánské slavnosti,
letní Promenádní koncerty, Losiny fest nebo Čokoládové lázně. Kulturní život v obci je každoročně významně podporován Olomouckým krajem.
Návštěva naší obce Velkých Losin slibuje opravdu
nevšední zážitky, tímto jste srdečně vítáni.
Jana Fialová
starostka obce Velké Losiny

JÔRA A BOŽKA

Zpracováno na základě rozhovoru paní M. V., který vedl Jiří Walach, student 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 II.

Jôra a Božka ôvádijó: Róška
„Tê, Božka, ôšé mně róškô,“ poprosêl sem tô svó robô
kerésê deň. „Na co róškô? Dêť nosiš tê papirovy, máš
jich málo, čê co?“ povidá mně Božka. Já vim, moja
spotřeba toťté ochranê hôbê néni malá, a hasiči
mně zehnalê celé paklék, ale dêž ono to néni ono.
Tê gumičkê só jakysê vêglajdany a dêž si to narvô
za ôšêska, za chvilô mně to padá až na bradô. Je to
otrava, furt si to rovnat. A protože to mosim nosêt
skoro celé deň, a néni pořáď čas si ômévat rôkê,
za pár minôt jô mám jak kominář. Hlavně ô frňáka.
Dêž jô pak zdělám, vidim, jak v tem lomô, kde je
ten pléšek, keré se má zvohnót okolo nosa, je černá. Tož sem si řekl, že bê mêslim bêlo lepši, dêbêch
měl na celé deň jednô pevně přêvázanó, kerá bê mně

nepadala. Zkrátka látkovó. Božka jenom zavracela
očê. „Šak kvulêvá temô mosim vêtahnót a oprášêt
staró Veritaskô.“ Tož sem ji ten šêci stroj opôcoval
a namazal. „Nô a včêl jôž mužeš šêt.“ Nô - možná
sem si ten svuj rozmar mohl ôšetřêt, zvlášť, dêž sem
z vedléši cimrê slêšel všeckê tê nadávkê a vzdêcháni,
jak Božka po letech spominala, jak se co šêje. Nakonec bêlo slêšet doopravdê hlasity zasakrováni a citět
smrad spálenyho káblô. Tož to bêl konec stařéčka šêciho stroja. Jenom ho pohřbit. Iniciativně a s óčasťó
sem se zaptal, ešlê mužô nejak pomuct. „Viš co? Běž
do řêti! Sténě je to k prdô, nezachráni tě to od žádné
nemoce, a akorát já bôdô každé deń vêvářet a zêglêt!“ Stahl sem ôšê a vêlovil dalši papirovó blbo-

sť. Ach ja, jak dêbêch si to vêméšlel, copak já mužô
za to, že mám ksicht na neco inyho? Jak tak zófalo čôčim na Borhyovó s ômělohmotném štitem přes
čôňô, Božka přêšla a strká mně cosê k hôbě. Róška!
Hleďmê, ono to nakonec šlo! Červená, troškô větši,
ale to nevadi, aspoň mně zakrêje celé rêpák. A popruhê z pevné šêroké gumê! Nô, to sô spokojené, ta
padat nebôde. A jak se tak divám, jôž je mně všecko
jasny. Božka obětovala svó nélepši podprdô. V prostředkô jô ôstřêhla a na každé koš přêšêla drôhé popruh. A každé mámê jednô. Tož to sô zvědavé, co
bôde zétra v prácê. Co vám mám vic řikat? Do tédňa
to mělê všeci chlapi z fabrikê tajak já. Ja - móda je
móda!
Jôra
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Krajský autobus Stavba moderní stanice v Přerově finišuje
usnadil odběry
při pandemii

Š

atny v garážích, stísněné prostory, nevhodně zaparkovaná
hasičská technika, chybějící zázemí chemické a technické služby, nedostatečné parkovací i skladovací
plochy. Tyto nevyhovující
podmínky už brzy přerovští profesionální hasiči vymění za lepší.
V dohledné době je čeká
stěhování do nové požární stanice na okraji města,
kde se dělníci soustřeďují
převážně na vnitřní prostory objektů.
Moderní komplex přinese prostorné garáže pro
hasičské automobily. Místo
současných sedmi výjezdových vrat jich bude k dispozici třiadvacet. Součástí
stanice bude plnohodnotný mycí box, strojní dílna s montážní jámou pro
servis a opravy zásahových
vozů. Nové zázemí získají

Krajský autobus se zdravotníkům hodil například při silném větru.
Foto: KIDSOK

V

íceúčelový krajský autobus, který
má ve správě Koordinátor Integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje, pomáhal
zdravotníkům. Ve Fakultní nemocnici v Olomouci
sloužil jako zázemí pro
testování pacientů na nový
druh koronaviru. „Provoz
testovacího místa pod Teoretickými ústavy v prv-

ních dnech komplikoval
silný vítr. Autobus zapůjčený krajem nám situaci usnadnil,“ řekl mluvčí
zdravotnického zařízení
Adam Fritscher.
Autobus má variabilní interiér, což umožnilo přizpůsobit jeho střední část potřebám zdravotníků a vytvořit
v něm odběrové místo. Vozidlo bylo v provozu denně
včetně víkendů.
(red)

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

Moderní komplex za téměř čtvrt miliardy korun bude v sobě mít i cvičnou pětipodlažní věž.
Foto: HZS Olomouckého kraje

také příslušníci technické
a chemické služby, kteří se
starají o technické vybavení a dýchací přístroje profesionálních i dobrovolných hasičů.
Areál v sobě skrývá místnosti pro výjezdové hasiče,
pro výkon jejich služby
i jejich fyzickou přípravu.
Součástí jsou rovněž pro-

story pro výcvik jednotek,
například
multifunkční
hřiště nebo železobetonová cvičná pětipodlažní věž.
Díky tomu, že její okna simulují panelový dům, dají
se na ní cvičit zásahy s výškovou technikou. Druhou
stranu věže s lezeckou stěnou s převisem pak využijí
pro výcvik hasiči-lezci.

Do objektu se přemístí
rovněž kanceláře pro úředníky územního odboru Přerov
i centrum krizového řízení,
kde bude zasedat i bezpečnostní rada či povodňový
štáb obce s rozšířenou působností Přerov. Stavba vyjde
na 240 miliónů korun. Přes
200 miliónů pokryje dotace
z Evropské unie.
(red)

Ochranné štíty pro dětské domovy v kraji.
„Made in“ olomoucká strojnická průmyslovka

K

vůli koronaviru nemohou učit tak, jak
byli dosud zvyklí.
Současné situaci ale nechtěli jenom přihlížet. Učitelé ze
Střední průmyslové školy
strojnické v Olomouci proto začali s výrobou ochranných štítů. Na padesát jich
prostřednictvím Olomouckého kraje věnovali dětským domovům v regionu.
„Na 3D tiskárnách vyrábíme držáky, k nimž následně připevňujeme plexisklo.
Tvorba jednoho držáku zabere asi devět hodin – kompletace štítu je pak otázkou
pěti minut. Materiál nám
pomáhají shánět i financovat rodiče našich studentů
a také sponzoři,“ uvedl ře-

Štíty z olomoucké průmyslovky pomohly například v dětských domovech.
Foto: Olomoucký kraj

ditel Střední průmyslové
školy strojnické v Olomouci Karel Neumann.
Ochranné štíty zamířily
nejen do dětských domovů,

ale i do výchovných ústavů
v kraji. Část dostanou také
pracovníci pedagogicko-psychologické
poradny
Olomouckého kraje.

„Aktivitu školy mohu
jedině pochválit. Je pro
mě důkazem toho, že učitelé nepojali současný stav
jako předčasné prázdniny
a snaží se tímto způsobem pomoci tam, kde je to
potřeba. Štíty co nejdříve
předáme našim organizacím, které se zabývají
výchovou a vzděláváním
dětí,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast školství
Ladislav Hynek.
Průmyslovka také vyrobila dalších padesát štítů pro
vlastní potřebu. A pokračovala dál, získala totiž zakázky na zhruba dvě stovky
těchto ochranných pomůcek od některých základních škol.
(red)

OLOMOUCKÝ KRAJ NABÍZÍ K ODPRODEJI TENTO NEMOVITÝ MAJETEK:

Piloti nabídli na
pomoc svá letadla

S

distribucí ochranných
prostředků pomáhali
v nejtěžších chvílích
epidemie koronaviru také
piloti ultralehkých letadel

z Hranic. Lety pro roušky,
respirátory nebo ochranné
štíty umožní v krátké době
dostat materiál tam, kde je
třeba.
(red)

Ultralehká sportovní letadla zvládnout i menší náklad. Foto: M. Baštinec

pozemek parc. č. st. 2059 zast. pl. o výměře 133 m2, jehož součástí je stavba Uhelná, č.e. 1, jiná st., a pozemek parc. č. 2058 ost.
pl. o výměře 3 913 m2, vše v k.ú. a obci Uhelná, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, za minimální kupní cenu ve výši
1 050 000 Kč, když jednotlivé cenové 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. Záměr
bude zveřejněn v měsíčníku Krajánek.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí prosím zašlete nebo osobně doručte v termínu
od 14. 5. 2020 do 13. 7. 2020 do 13.00 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 – Uhelná“.
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 13. 7. 2020 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad
Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností,
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 14. 5. 2020 do 13. 7. 2020

pozemek parc. č. st. 165 zast. pl. o výměře 962 m2, jehož součástí
je stavba Veselíčko, č. p. 96, víceúčelová stavba, a pozemek parc. č.
1099 ost. pl. o výměře 594 m2, vše v k. ú. Veselíčko u Lipníka nad
Bečvou, obec Veselíčko, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace, za minimální kupní cenu ve výši 3 950 000 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. Záměr bude zveřejněn i v měsíčníku Krajánek.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí prosím zašlete nebo osobně doručte v termínu od
14. 5. 2020 do 13. 7. 2020 do 13.00 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 – Veselíčko u Lipníka 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 13. 7. 2020 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad
Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 14. 5. 2020 do 13. 7. 2020

Kontakty: Ing. Regina Vrbová, regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

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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Infolinka je nově dostupná
i lidem se sluchovým postižením

L

idem se sluchovým
postižením je nově
dostupná infolinka Olomouckého kraje,
na které se dozví informace o epidemii koronaviru.
Odkaz na spuštění služby
najdou zájemci vpravo nahoře na webových stránkách KrajPomaha.cz.
„Služba je zdarma a určitě ji využijí nejen lidé
s vrozeným sluchovým
postižením, ale třeba také
senioři, kteří mají ve vyšším věku problém s nedoslýchavostí,“ uvedl Zdeněk
Bumbálek ze společnosti
Transkript Online, která
službu zprostředkovává.
V praxi funguje infolinka pro sluchově hendikepované tak, že tazatel zadá
prostřednictvím odkazu
na webu KrajPomaha.cz
svoje telefonní číslo, načež
dojde ke spojení s přepisovatelem – ten pak zajistí

Kromě lidí s poruchou sluchu se bude speciální infolinka hodit i seniorům. Konverzace probíhá
s využitím přepisovatele.
Foto: Olomoucký kraj

mezi volajícím a operátorem přepis řeči, která se
objeví na monitoru počítače.

Tímto způsobem se nedoslýchaví nebo neslyšící lidé dostanou ke všem
informacím o nemoci co-

vid-19, které nabízí nejen
portál KrajPomaha.cz, ale
také speciální kontaktní
infolinka.
(red)

Veřejná sbírka Charity Šternberk
potrvá do března 2021

V

eřejnou
sbírku
pro pomoc postiženým občanům
Litovelska,
Uničovska,
Šternberska
vyhlásila
Charita Šternberk. Velmi rychle tím reagovala
na mimořádnou a krizovou situaci vyvolanou
epidemií koronaviru covid 19. Shromážděné peníze jsou určené zejména
na přímou finanční pomoc jednotlivcům a rodinám. Konkrétně se jedná
o potravinovou a hygienickou pomoc a pokrytí
zvýšených výdajů organizace při řešení mimořádných situací (dezinfekce,
ochranné pomůcky, pohonné hmoty, mzdové
náklady za pracovní pohotovost). Stále je možné přispívat na účtu čís-

Rouškovník charitní. Látkové roušky nabízela šternberská charita mimo
jiné rozvěšené na vybraných stromech a keřích. Foto: Charita Šternberk

lo 19 - 1802861309/0800
u Česká spořitelny a.s.,
pobočka Šternberk. Sbírka začala na konci března
a potrvá na území České
republiky do 24. března
2021.
Lidé v nouzi se mohou
volat
na
čísla
730 585 752 pro Šternberk, 605 314 434 pro
Uničov, 585 341 444 pro
Litovel a dohodnout si
osobní návštěvu v charitním středisku. „Šijeme
látkové roušky a zdarma
nabízíme, ve Šternberku
je možné je ‚utrhnout‘
na vybraných stromech
a keřích. S nadějí, že vše
společnými silami zvládneme, již nyní děkuji
všem dárcům,“ uvedla ředitelka Charity Šternberk
Pavlína Vyvozilová. (red)

V Prostějově připravují centrum
pro podporu podnikání

J

edno ze čtyř inovačních
center by mělo v regionu vzniknout v Prostějově. Shodli se na tom
zástupci radnice, sdružení
OK4Inovace a Olomouckého kraje. Se vznikem tvůrčího zázemí se do budoucna
počítá také v Přerově, Šumperku a Jeseníku.
Projekt má vytvářet
a podporovat vznik ino-

vací, které mohou zvýšit
konkurenceschopnost
Olomouckého kraje, zdejších firem a motivovat
podnikavé lidi k zakládání
nových.
Pobočka
inovačního
centra, takzvaný hub, poskytne firmám kanceláře,
jednací prostory a případně i plochy pro lehkou
výrobu, zároveň budou

moci využívat služeb institucí jako je CzechInvest
nebo Univerzita Palackého a technologických expertů.
Součástí centra bude
i coworking, digitální dílna
pro veřejnost i testovací infrastruktura a poradenství
pro digitalizaci a průmysl
určená pro zaběhlé firmy.
Každý hub se bude na-

víc specializovat na jednu
inovační oblast, například
využití potenciálu sítí 5G,
moderní energetiku, optiku a robotiku nebo ekoinovace a environmentální
technologie.
Investorem a vlastníkem
chytré budovy inovačního
hubu bude příslušné město. Jeho partnerem bude
Olomoucký kraj.
(red)
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P-centrum zvládá
zázraky také po telefonu

R

odiče, nejste na to
sami“ je mottem letošní sbírky na pomoc dětem s výchovnými
a školními potížemi vyhlašované olomouckým P-centrem.
Ohrožené děti a jejich
rodiny se v této době dostávají do obtížných a stále se
proměňujících situací, jsou
na ně kladeny nároky, které jsou těžko schopni sami
zvládat. S podporou pracovníků Rodinného centra
U Mloka, se kterými mají
navázaný vztah důvěry, to
ovšem dokáží.
Okamžitě po vyhlášení
nouzového stavu v Rodinném centru U Mloka zavedli krizový scénář k zajištění
jiné formy podpory pro klienty, která zároveň chrání
pracovníky. Ve své práci pokračovali bezpečně po telefonu nebo přes Skype.
Konflikty v rodině, domácí násilí, děti, které potřebují speciální vzdělávání,
výchovné problémy – nic
z toho s příchodem koronavirové epidemie nezmizelo.
V této situaci je pracovník
centra zpravidla jediný prostředník podpory, nenahra-

ditelná opora pro rodiny.
„V podstatě nám stačí telefon a počítač. I po telefonu
nebo pomocí videokonferencí jsme schopni malých
velkých zázraků. Naše práce
nabývá v této době nových
rozměrů a dennodenně překvapujeme sebe i rodiny,
jak kreativně a účinně jsme
schopni rodiny podpořit
a pomáhat jim i bez osobního kontaktu,“ dodává paní
ředitelka Dagmar Krutilová.
Pomoc rodinám s dětmi se dlouhodobě potýká
s nedostatkem financí, proto P-centrum otevírá nové
kolo kampaně na zajištění
finanční podpory pro tuto
práci. Číslo účtu veřejné
sbírky je 2208888220/0300,
přispět lze online na www.
darujspravne.cz/sbirka/menime-zivoty-pomahame-lidem-na-olomoucku-v-tizivych-zivotnich-situacich.
Cílem je pokrýt náklady
spojené s provozem Rodinného centra U Mloka, kde se
věnují ohroženým rodinám
s dětmi a poskytují rodinné
mediace. Sbírka je určena
na technickou a materiálovou podporu, nehradí se
z ní mzdy pracovníků. (red)

Minulý rok se olomouckému P-centru na podporu práce s rodinami
podařilo vybrat ve veřejné sbírce přes sto tisíc korun. Foto: P-centrum

Lidé bez práce
mohou získat jisté
zaměstnání

N

a Šumpersku se
rozjíždí nový projekt „Cesta zpět
do práce a podnikání“ pro
nezaměstnané lidi. Je určen osobám na rodičovské
dovolené v Olomouckém
a Moravskoslezském kraji,
které se po jejím ukončení nemají možnost vrátit
do zaměstnání a osobám
pečujícím o děti do 15 let
nebo jiné závislé osoby, které jsou současně v evidenci
na úřadu práce nebo ekonomicky neaktivní.
Účastníci projektu dostanou nabídku pracovního poradenství, odborných
vzdělávacích kurzů, účasti
na motivačních workshopech a rekvalifikace na míru.
Cílem je pomoci nalézt pro
zájemce vhodné a udržitelné
zaměstnání, které mohou

zkombinovat s péčí o malé
děti nebo jinou závislou
osobu (například zkrácený
pracovní úvazek, pružná
pracovní doba a podobně).
Lidé zapojení v projektu
mají možnost využít dotované pracovní místo na šest až
dvanáct měsíců. Těm, kteří
chtějí zkusit podnikat, bude
umožněna podpora metodou podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva. To znamená, že jako zaměstnanci
družstva si budou moci vyzkoušet vlastní podnikání
v reálném tržním prostředí.
Bližší informace k projektu je možné získat
na telefonních číslech
775 760 348 a 777 606 368,
na
e-mailové
adrese
k a n c e l a r @ b e c - c o o p. c z
nebo na webové stránce
www.bec-coop.cz.
(red)
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KŘÍŽOVKA O CENY

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA: MEDVĚDÍ HORU. DÁREK ZÍSKÁVAJÍ VYLOSOVANÍ VÝHERCI:
FRANTIŠEK MALÍK/BOCHOŘ, IVAN CHAJDA/PŘEROV, LIBUŠE DVOŘÁKOVÁ/PROSTĚJOV

Jaro láká k výletům do přírody. A právě na cestovní ruch se letos chce Olomoucký kraj zaměřit. Hejtmanství proto podpořilo projekt cyklotrasy, která zájemce provede
regionem a nabídne jim ochutnávku tradičních potravin. Cyklisty zavede mimo jiné do Loštic, kde se tvarůžky vyrábí celé generace. První zmínka o syrečcích pochází ze
(tajenka). Některé prameny však datují „tvargle“ už do roku 1452. Řešení křížovky posílejte do 4. června na e-mailovou adresu krizovky@olkraj.cz.

Foto: m-ARK

SUDOKU

KOMIKS

LEHKÉ

STŘEDNÍ

TĚŽKÉ
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Kvalitní cesty si zaslouží všichni řidiči a cyklisté
Silniční doprava, to jsou nikdy nekončící opravy. Zároveň je potřeba síť silnic pořád zlepšovat, i když jde o malé „okresky“. „Nerad proto
vypichuji jen velké projekty,“ říká náměstek
hejtmana Jan Zahradníček, který má za kraj
na starosti dopravu. V rozhovoru přibližuje i budování cyklostezek nebo důležitost podpory
dětských dopravních hřišť.

Jak po letošní mírné
zimě dopadla z vašeho
pohledu údržba silnic?
Umožnil vývoj počasí vytvořit finanční rezervy?
Letošní zima byla, alespoň
v našem kraji, pro silničáře
docela nepříjemná. Určitě
nebyla náročná na zvládnutí zásahů, spíše na jejich zjištění a provedení
adekvátní údržby. Silnice
především namrzaly, sněhu
moc nebylo. Střídání plusových teplot a mrazu cestám
nesvědčí – přes den srážky
zatečou pod povrch, tam
přes noc zmrznou a dochází k větší tvorbě prasklin
a trhlin v asfaltu. Přesto se
podařilo na zimní údržbě
uspořit zhruba 15 miliónů
korun, což je skvělá zpráva.

Můžete zmínit největší investice, které letos
na krajských silnicích
chystáte?
Letos bude pokračovat
stavba přeložky silnice
II/366 u Prostějova – to je

akce za 400 miliónů korun.
Docela nerad ale vypichuji
jen velké projekty, protože
ty malé jsou také důležité.
Kvalitní cesty si zaslouží
všichni řidiči, nejen ti, kteří
cestují po hlavních cestách,
ale třeba i lidé, kteří auta
používají pro přepravu
na venkově.

Kvůli epidemii koronaviru jezdila veřejná doprava měsíc v nouzovém
režimu, kdy se například
neprodávaly
jízdenky
v autobusech. Podařilo
se zaměstnance dopravců
ochránit, aby mohl být
návrat do běžného stavu
co nejvíce plynulý?
Věřím, že ano. Dopravci obdrželi pro své řidiče
roušky a respirátory, které
poskytla Asociace krajů
ČR, Ministerstvo dopravy
zároveň vyčlenilo finanční
prostředky ve výši 100 miliónů korun na nákup
ochranných a dezinfekčních prostředků. Pro do-

pravce v Olomouckém kraji jsme obdrželi 6,5 miliónu
korun. Z průběžných informací od dopravců také
víme, že pravidelně dezinfikují autobusy i vlaky.

Krajští zastupitelé letos
navýšili dotace na bezpečnost provozu a budování
přechodů na téměř 14 miliónů korun. Kde se bude
například stavět?
Stavbu nových přechodů
podpoří hejtmanství například v Týnečku u Olomouce, kam pošleme více než
dva milióny korun. V rámci
zvyšování bezpečnosti dopravy pomůžeme také s realizací nových chodníků,
kterých se dočkají třeba lidé
v Ústíně. Chodci ve Zlatých
Horách získají dva nové
osvětlené přechody.

Ještě o deset miliónů
korun více posílá kraj
na stavbu cyklostezek.
Na kterých úsecích nás
čeká příjemnější jízda?
Olomoucký kraj letos
na stavbu cyklostezek
uvolní rekordní sumu peněz. Díky tomu se nových
stezek dočkají cyklisté mezi
Mostkovicemi a Plumlovem, další cyklostezka spojí Libinu se Šumvaldem,
podpořili jsme také realizaci projektu mezi Litovlí

Největší investice na krajských silnicích spolufinancované z evropských dotací v roce 2020
II/366 Prostějov – přeložka silnice

400 mil Kč

II/449 Uničov – hr. okr. Bruntál

61 mil. Kč

II/456 Žulová – křížení se silnicí II/457

64 mil. Kč

II/315 hranice okr. Ústí nad Orlicí – Zábřeh – Leština

140 mil. Kč

II/448 Laškov – Kandia – hr. okr. Olomouc

47 mil. Kč

i Víte, že...
…své podnikání můžete posunout
s nabídkou Inovačního centra
Olomouckého kraje, kterou najdete
na webu www.inovaceok.cz?
• Můžete využít pomoci v oblastech konzultace
a poradenství, partnerství a know-how, investic
a financování podnikání, expanzi firmy, vědy,
výzkumu a transferu technologií a lze se také
domluvit na službách na míru
• Sekce Ke stažení představuje například strategii
budování inovační struktury kraje, příklady
spolupráce škol a firem nebo rady, jak uspořádat
polytechnický tábor
• Inovační centrum Olomouckého kraje je
připraveno pomoci v souvislosti s COVID-19
• V aktuálních zprávách najdete třeba webinář
Jak zvládnout home office

Pokračování z roku 2019

Pokračování z roku 2019

Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu
Narodil v roce 1960 ve Šternberku. Po absolvování SEŠ v Šumperku vystudoval
Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě. Po škole a základní vojenské službě pracoval postupně v různých ekonomických funkcích ve státním
podniku Uničovské strojírny. Po roce 1989 vyhrál výběrové řízení na vedoucího Odboru vnitřních věcí při Okresním úřadě v Olomouci. Následovalo téměř
desetileté působení na Finančním úřadě ve Šternberku, pět let byl ředitelem.
Další dva roky zastával pozici finančního ředitele ve firmě Topgal. Po vzniku
krajských zřízení byl zhruba deset let zaměstnaný na Krajském úřadě Olomouckého kraje jako vedoucí odboru Útvar interního auditu. V roce 2010 se stal starostou obce Medlov, kterým zůstává doposud. Mezi jeho koníčky patří fotbal,
působí ve Fotbalové asociaci ČR jako člen Pravidlové komise. Má rad i cyklistiku, lyžování a tenis. Je ženatý, má dvě dcery.
a Uničovem. Tam projektanti řešili technologický
oříšek v podobě překonání železničního koridoru
u Červenky – průjezd pro
cyklostezku nakonec technici vybudují protlakem.

Pravidelně rozdělujete
peníze i na dětská dopravní hřiště. Daří se držet záměr vybudovat ročně dvě
až tři nová?
Daří, a jsem za to moc rád.
Kraj pomůže s dokončením

stavby nového dopravního
hřiště v Zábřehu, k obnově
tréninkové plochy dojde
také v Lipníku nad Bečvou
a v Mohelnici. Všechno to
jsou důležité projekty, protože děti se díky nim naučí,
jak se na silnicích správně
chovat a jak bezpečně jezdit na kole.

Začátkem roku začal
Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kra-

MobilOK: Časové jízdenky
jednoduše v mobilu

D

íky mobilní aplikaci
Integrovaného dopravního
systému
Olomouckého
kraje (IDSOK) máte časové jízdní doklady v mobilním telefonu ihned při
sobě.
S jízdenkou IDSOK
můžete cestovat všemi
dopravními
prostředky
objednávanými Olomouckým krajem, a to osobními
a spěšnými vlaky, rychlíky a expresem Českých
drah a.s., vlakem RegioJet,
příměstskými
autobusy
a MHD v Šumperku, Zábřehu, Olomouci, Přerově,
Prostějově a Hranicích.
Jízdenky budete mít
bezpečně pod kontrolou.
Mobilní aplikaci lze
instalovat na platformy
Android (verze 5.0 nebo

S jízdenkou IDSOK v aplikaci MobilOK můžete cestovat všemi dopravními prostředky objednávanými Olomouckým krajem. Foto: KIDSOK

vyšší) nebo iOS (verze
10.0 nebo vyšší).
Co MobilOK nabízí:
– zobrazení zakoupených
časových jízdních
kupónů
– propojením s eshopem
IDSOK
– vyhledání spojení
v rámci IDSOK

Provozovatelem mobilní aplikace je Koordinátor
Integrovaného dopravního systému Olomouckého
kraje, příspěvková organizace.
Mobilní aplikace MobilOK je ke stažení ZDARMA na Google Play a App
Store.
(red)

je (KIDSOK) testovat
mobilní aplikaci MobilOK. Funguje od dubna.
K čemu ji mohou cestující
využít?
Nová aplikace umožňuje odbavení cestujících
ve všech dopravních prostředcích
bezkontaktně
pomocí mobilního telefonu. Je možné si na mobilní
telefon pořídit časové jízdné. Podrobnosti k instalaci
aplikace jsou na stránkách
KIDSOK.
(red)

Řešení ze strany 8
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OLU Paseka přijme do pracovního poměru
lékaře (i absolventy) se zájmem o práci v oboru
GERIATRIE (INTERNA) v léčebně následné péče
a oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
Nabízíme: dobré platové ohodnocení,
benefitní program, zajištění specializačního
vzdělávání, kolegiální jednání

MUDr. Zdenka Polzerová MBA
ředitelka
(Paseka 145, 783 97 Paseka)

tel.: 585 007 800
e-mail: polzerova@olupaseka.cz

PODLAHOVÉ CENTRUM
vinylové podlahy lepené - click
největší výběr
v Olomouci
vše skladem

od

polo

žíme

zahradní centrum

Bedihošť

!

tel.: 582 368 111
111, prodejna@zetaspol.cz
d j @ t

359,-/m2
Těšíme se na vaši návštěvu

NABÍZÍ PRO JARNÍ SEZÓNU 2020:

letničky

v ysázené závěsné květináče

přísada zeleniny

okrasné dřeviny

dekorační kameny

hnojiva, postřiky

www.zetaspol.com
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Cestujte v Zábřehu Sibiří s Eskymo Welzlem
Novou, rozsáhlejší expozici si teď mohou
prohlédnout zájemci
o život snad nejslavnějšího rodáka města
Zábřeha Jana Eskymo
Welzla (1868–1948).
Oproti původní miniexpozici je nyní umístěna
v půdních prostorách.

Vlastivědné muzeum Jesenicka
Otevírací doba: úterý-neděle 9-17 hod.
Kontakt: 725 073 539, www.muzeumjesenik.cz
• Proměny. Výstava figurální sochařské tvorby, klasický portrét,
návrhy na lázeňské prameny i něco z malířství
• Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století. V expozici jsou
zpracovány dokumenty z vratislavských archivů

Vlastivědné muzeum v Olomouci

E

xpozice
přenese
návštěvníky na daleký mrazivý sever
a představí obdivuhodný
životní příběh obyčejného člověka, který se jen se
čtyřmi krejcary v kapse vydal na cestu do neznámých
končin. Vyprávění osudu
J. E. Welzla začíná dobou
dětství, mládí a prvními
cestami po Evropě. Další
části již sledují jeho putování Sibiří, život na Novosibiřských
ostrovech
i na zlatonosné Aljašce.
Muzeum představuje také
jeho „cestu“ do světa literatury.

Na výstavě se podíváte do severského srubu nebo uvidíte dioráma Novosibiřských ostrovů.
Foto: Vlastivědné muzeum v Šumperku

Expozice ovšem svým
obsahem nabízí víc než jen
cestovatelův příběh. Lidé
se seznámí především prostřednictvím dobových fotografií s podobou severské
krajiny a jejími obyvateli,
nahlédnou do interiéru
srubu nebo posedí nad
stránkami některé z mnoha knih o Welzlovi. Děti
pobaví interaktivní model

perpetua mobile, o jehož
zkonstruování se Welzl
pokoušel. A jistě nejen ony
budou se zatajeným dechem nahlížet do dioráma
krajiny Novosibiřských ostrovů. Pozornost bezesporu přitáhne krátký unikátní
autentický filmový záznam
s J. E. Welzlem natočený
v roce 1929 v Brně. Kromě
tohoto archivního materi-

álu si mohou návštěvníci
zvolit ke zhlédnutí i jeden
ze čtyř filmových dokumentů věnovaných osobnosti cestovatele, k dispozici je rovněž audioprůvodce
v české a anglické verzi.
Vybudování expozice finančně podpořilo město
Zábřeh, které zajišťovalo
provedení stavebních prací, a Olomoucký kraj. (red)

On-line prohlídky střídají encyklopedie

P

andemie sice zavřela
kulturní instituce,
ale ty často nezůstávaly nečinné. Lidem vstříc
šlo například Vlastivědné muzeum v Olomouci
(VMO). „Naše aktuální výstavy Největší záhady a tajemství světa a kartářskou
výstavu jsme začali přibližovat ve spolupráci s portálem olomouc.cz přes
sociální sítě, naše webové stránky i ve spolupráci
s Olomouckým týdeníkem
jako seriál na pokračování,“ uvedl ředitel VMO
Břetislav Holásek.
Zájemci tak mohli a stále
mohou zhlédnout fotografie a přečíst si zajímavosti
například ke Kopí osudu,
Voynichovu rukopisu, Turínskému plátnu či zjis-

Muzeum ovšem
neprezentovalo jen
aktuální, ale také
svoje stálé výstavy,
a to vybranými příspěvky, perličkami
z historické i přírodovědné expozice.
Zároveň vypsalo
soutěž o rodinné
vstupenky s platností do června
2021 a to do Vlastivědného
muzea v Olomouci,
na
zámku
Kultura se pomalu vrací do normálního stavu. Vlastivědné muzeum v Olomouci věnuje v Čechách pod Koprvní novou výstavu po svém znovuotevření sířem i do arboreta
českým encyklopediím.
Foto: VMO
v Bílé Lhotě.
„Na
přístupu
tit, jaký vztah měla slavná vlastivědného muzea je vičeská operní diva Ema dět, že se s nepřízní osudu
Destinnová ke kartářství dá bojovat, že koronavirus
kulturu omezil, ale nepoa mnohé další.

razil. A Olomoucký kraj
udělá vše pro to, aby návrat
do normálního stavu ulehčil nejen jemu, ale i všem
ostatním provozovatelům
kultury v regionu,“ dodal
Petr Vrána, náměstek hejtmana Olomouckého kraje
pro oblast kultury a sportu.
První novou výstavou
po znovuotevření muzea,
při které vyjde i výpravná
publikace o historii encyklopedií v České republice,
budou České encyklopedie v regále i pod lampou
10. června. „Zůstali jste
s námi on-line po celou
dobu uzavření našeho muzea, budeme tak velice rádi,
když s námi zůstanete nadále i v budoucnu. Těšíme
se na vaši návštěvu,“ zve
Břetislav Holásek.
(red)

„Vědárna“ v květnu odpouští pokuty
Vědecká
knihovna
v Olomouci opět od
4. května půjčuje knihy.
Stala se první příspěvkovou organizaci z oblasti kultury zřizovanou
Olomouckým krajem,
která otevřela po přestávce vynucené koronavirovou epidemií.

P

rovoz knihovny se
uvolňuje postupně,
v první fázi musejí
čtenáři počítat s omezením
služeb a se zkrácenou provozní dobou. Zatím je možné půjčování knih určených
k absenční výpůjčce, vracení
knih a registrace. Provozní
doba knihovny je zkrácená
na dobu pondělí až čtvrtek od 10 do 17 hodin. Čas

AKCE KRAJSKÝCH MUZEÍ

od 10 do 11.30 hodin je vyhrazen seniorům nad 65 let
a držitelům průkazu ZTP.
V pátek a sobotu je zavřeno.
Z bezpečnostních důvodů nejsou zatím pro veřejnost k dispozici PC stanice
v knihovně, veřejný internet, studovny ani toalety.
Aby měli čtenáři dost
času vrátit zapůjčené knihy bez sankcí, knihovna
automaticky
prodloužila
výpůjční doby všech dokumentů až do konce května. Stane se tak vždy večer
v den, kdy výpůjční doba
končí. Aktuální stav najdou
čtenáři na svém kontu.
Knihy lze objednávat
prostřednictvím on-line katalogu z domova a vracet by
je měli čtenáři přednostně

Když se nemohli starat o knihy a čtenáře, šili zaměstnanci Vědecké
knihovny v Olomouci roušky. Některé předali Novorozeneckému oddělení
Fakultní nemocnice Olomouc.
Foto: VKOL

do biblioboxu umístěném
před knihovnou. Všechny
vrácené dokumenty jsou
uloženy do třídenní karantény, teprve poté jsou k dispozici dalším zájemcům.
Zaměstnanci knihovny
i její návštěvníci musí dodržovat nastavená hygienická

opatření, vstup je umožněn
pouze s ochranou nosu a úst
a po dezinfekci rukou. Samozřejmé je také dodržování dvoumetrových odstupů.
Aktuální
informace
k provozu VKOL naleznete
na www.vkol.cz a na sociálních sítích.
(red)

• Otevřen zámecký park v Čechách pod Kosířem. Od 27. dubna
• Otevřena Národní přírodní památka Arboretum v Bílé Lhotě.
Od 28. dubna
• Otevřeno Vlastivědné muzeum v Olomouci. Od 12. května
• Otevření zámku v Čechách pod Kosířem včetně všech jeho
expozic a zámeckých prostor. Od 25. května
• Od 1. června budou zámek v Čechách pod Kosířem i Arboretum
v Bílé Lhotě otevřeny i v pondělí, což byl původně zavírací den
a rovněž se prodlouží otvírací doba o hodinu, tedy do 18 hodin
• První nová výstava „České encyklopedie v regále i pod lampou“
po znovuotevření VMO, 10. června

Muzeum a galerie v Prostějově
• Špalíček, Uprkova 18
Markéta Zlesáková - průřez tvorbou. Od 12. května
do 19. července
• nám. T. G. Masaryka 2
Jaroslav Prošek – Podmořský skleněný svět. Současné sklářské
výtvarné umění. Od 12. května do 12. července
• nám. T. G. Masaryka 2
Husserl Art-Active, fenomenologické apropriace. Luděk Bárta –
obrazy, Miloš Karásek – sochy. Od 12. května do 12. července

Vlastivědné muzeum v Šumperku
Muzeum Šumperk
Hlavní třída 22, Šumperk
Otevírací doba: úterý-neděle 9-17 hod.
Kontakt: 583 214 909, www.muzeum-sumperk.cz
• Josef Pavlíček – Šumperk kdysi. Do 13. září – autorská
fotografická výstava J. Pavlíčka
• Šumperský sen Georga Bergera. Do 30. srpna – výstava
prezentující život a dílo architekta G. Bergera
• Herna plná přírody. Do 30. srpna – interaktivní výstava pro
malé i velké návštěvníky
Muzeum Mohelnice
• Šperkovnice muzea. Do 24. června – výstava rozmanitého fondu
šperků a archeologických nálezů
Muzeum Zábřeh
• Dalekým severem s Janem Eskymo Welzlem, nová expozice
představí obdivuhodný životní příběh J. E. Welzla. Od 12. května
• Hrátky s penězi. Do 30. srpna – interaktivní výstava pro malé
i velké návštěvníky
Památník Adolfa Kašpara v Lošticích
• Expozice Adolfa Kašpara – stálá expozice představuje ojedinělou
kolekci děl malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara

Muzeum Komenského v Přerově
Přerovský zámek
Otevírací doba: pondělí-pátek 8-17 hod., sobota a neděle 9-17 hod.
Stále expozice: Rekonstrukce historických školních tříd,
Archeologie Přerovska, Entomologie, Mineralogie, Národopis
Hané a Záhoří, Tajemství tónu zvonu, Veduta Přerova
a vyhlídka z věže
Výstavy:
• První proti okupantům! Přerovské povstání v roce 1945,
Kaple. Vstupné 40/20 Kč. Do 1. listopadu
• Hledání podobizny Komenského. Chodba ve 2. patře. Vstupné
20/10 Kč. Do 22. listopadu
• Zdeněk Burian: Školní výukové obrazy. Galerie přerovského
zámku. Vstupné 40/20 Kč. Do 27. září
• Nevěsty z jiných světů. Cizinky v nás. Velký výstavní sál
a Kruhový sál přerovského zámku. Vstupné 60/30 Kč.
Do 26. července
ORNIS
Otevírací doba v květnu: pondělí-pátek 8-16 hod., soboty
a neděle 9-17 hod.
Stálé expozice: Ptáci České republiky, Ptačí zahrada Františka
Gintera
Výstavy:
• Čižba - umění jemné a líbezné. Výstava o ptáčnictví. Jednotné
vstupné 30 Kč. Do 31. října
• Voda na zahradě. Výstava výtvarných prací z dětské soutěže.
Vstup v otvírací době, zdarma
Semínkovna: sdílená semínka, pondělí-pátek 8-16 hod.
Ekoporadna: pondělí až pátek 8-16 hodin
Mykologická poradna
pondělí 8-16 hodin
Kontakt: 581 219 910, ornis@prerovmuzeum.cz nebo osobně
v ORNIS. Informace o programech na www.ornis.cz a FB
Hrad Helfštýn
Od 12. května otevřeny venkovní prostory denně mimo pondělí
9-18 hodin
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FOTO: Jak si kraj poradil s koronavirem

Ani v květnu si lidé v Olomouckém kraji v boji s koronavirem nevydechli. Právě díky práci zdravotníků, vojáků, dobrovolníků, hasičů a mnoha a mnoha dalších se daří dostat věci zpět k normálu.

Foto: Ol. kraj

