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Dovolená v kraji?
Volno, které baví

D

esítky miliónů korun letos investuje
Olomoucký kraj
do podpory turistického
ruchu. A chystá také spoustu novinek, které lidem
zpříjemní třeba letní dovolenou. Díky slevové kartě
Olomouc region Card navíc
výletníci ušetří. Haná i Jeseníky jsou skvělou alternativou k drahým dovoleným
v zahraničí, která pomůže
domácí ekonomice.
„Každý, kdo se v našem
regionu ubytuje na čtyři
a více nocí, získá automaticky slevovou kartu, se kterou
může zdarma nebo za nižší
cenu navštívit na 180 turistických cílů v celém regionu,“ uvedl hejtman
Olomouckého kraje
Ladislav Okleštěk.
Kartu získají zájemci
prostřednictvím
turistických
informačních center. „Celkem bude pořízeno
deset tisíc kusů Olo-

mouc region Card ve dvoudenní variantě. Lidé mohou
tuto akci využívat od začátku července do konce srpna, případně do vyčerpání
zásob,“ upřesnil Vladimír
Lichnovský, uvolněný člen
Zastupitelstva Olomouckého kraje pro oblast cestovního ruchu.
Zatímco jiné roky podporuje hejtmanství turistiku částkou zhruba třicet
miliónů korun, letos ještě
dvanáct miliónů přidá. Peníze půjdou také do takzvaných tvrdých investic – tedy
do budování turistické infrastruktury, jako jsou třeba
parkoviště, nebo na rozvoj

Haná i Jeseníky
jsou skvělou
alternativou
k dovoleným
v zahraničí

kempů a míst určených pro
odstavení karavanů a obytných přívěsů.
„Náš region si lidé v ČR
volí jako čtvrtou nejčastější lokalitu, kam se vydat
na letní dovolenou. To je
sice dobré hodnocení, jsme
ale přesvědčení, že máme
velký potenciál k tomu,
abychom přilákali ještě
více turistů,“ dodal Radek
Stojan, ředitel Centrály
cestovního ruchu Olomouckého kraje.
Hejtmanství už spustilo
marketingovou kampaň,
která je pod mottem #nezapomennajeseniky zaměřená na aktivní turistiku, cykloturistiku a lázeňství
v Jeseníkách. Obdobná kampaň probíhá
také na Střední Moravě se zaměřením
na poznávací turistku,
cykloturistku a gastronomii pod mottem
Pohoda na Střední
Moravě.
(red)

Olomoucký kraj láká návštěvníky na pestrou nabídku vyžití. Ti, kteří k nám zavítají si mohou
vybrat například výlet na hory s pěší turistikou nebo cykloturistiku, ale třeba i rafty na řece
Moravě. Možností jsou také krásné historické a přírodní památky.
Foto: Olomoucký kraj

SLOVO HEJTMANA
Na dovolenou „domů“
Většina rodin letos žádné velké
dovolené neplánuje – přesto
všem doporučuji, aby si na odpočinek týden nebo alespoň
prodloužený víkend vyhradili.
Zároveň doporučuji – zůstaňme doma, tedy v Olomouckém
kraji. Podpoříme naše hoteliéry,
provozovatele restaurací a další
podnikatele v cestovním ruchu,
na kterých závisí desetitisíce
pracovních míst. A hlavně –
proč jezdit daleko, když je u nás
tak krásně. Od letoška navíc
funguje několik novinek, které
stojí za to si užít a zažít.

Například zbrusu nová cyklotrasa Ochutnej Moravu, kterou
tvoří 91kilometrový okruh kolem
Zábřeha. Zavede vás například
na Ofčí statek do Brníčka (tady si
můžete koupit lahodné ovčí sýry),
na Levandulový statek v Bezděkově (kde si můžete odpočinout
mezi levandulovými keříky, dát si
levandulové speciality a projít se
po levandulové stezce), do úžasné Čokoládovny v Troubelicích
a na mnoho dalších míst, kde
doslova ochutnáte náš kraj. Trasa
vede samozřejmě i přes Loštice
s Tvarůžkovou cukrárnou a Muzeem Olomouckých tvarůžků.

Kdo rád objevuje historii,
může se vypravit do Kostelce
na Hané, kde jsme v květnu otevřeli zrekonstruovaný Červený
domek. Dlouhá léta v něm bydlel básník Petr Bezruč a právě
s jeho životem a tvorbou se můžete v této netradiční expozici
seznámit.
Pokud holdujete elektrokolům,
upozorňuji na novou síť rychlonabíječek, které jsme ve spolupráci s Moravskoslezským
krajem instalovali na mnoho
krásných míst v Jeseníkách.
Jen v našem kraji jde celkem
o 20 nabíječek, ve kterých si

můžete úplně zdarma „natankovat šťávu“ do svých bicyklů.
Přeji Vám krásné léto a úžasnou dovolenou. A budu rád,
když mi o svých prázdninových
zážitcích napíšete na e-mail
prohejtmana@olkraj.cz. Potěší
mě dobré zprávy, ale i připomínky a náměty, co je ještě třeba
zlepšit.

Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

2 zpravodajství
Výstava představuje
zvelebená místa
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Z Laškova po novém koberci.
Řidiči mají modernější silnici

Č

Jednou z obcí, která náš region na výstavě reprezentuje, jsou
s dětským hřištěm Vrchoslavice.
Foto: cestamipromen.cz

C

elkem
třináctka
obcí
reprezentuje
Olomoucký
kraj na výstavě nazvané
Má vlast cestami proměn
– příběhy domova. Na už
dvanáctém ročníku výstavy náš region reprezentují projekty realizované
v obcích Bohuňovice, Bochoř, Dubicko, Jezernice,
Kojetín, Milenov, Mohelnice, Moravský Beroun,
Otaslavice, Potštát, Šumperk, Ústín a Vrchoslavice.
„Putovní výstava přináší
svědectví o příznivých
proměnách zanedbaných
míst, chátrající stavby mění
v důstojné objekty s užitečnou náplní, veřejný prostor
dostává novou tvář. Účastníme se už šestým rokem,“

řekl náměstek hejtmana
pro regionální rozvoj Pavel
Šoltys. V průběhu akce byli
vyhlášeni vítězové soutěží
Má vlast cestami proměn
2019/2020 – hlasování veřejnosti a odborné poroty.
Za Olomoucký kraj uspěla
Rekonstrukce historické
Oranžerie ve Smetanových
sadech v Olomouci.
Kolekci Olomouckého
kraje bude možné zhlédnout v červenci v Moravském Berouně, Bochoři
a na hodech v Tučíně.
V srpnu v Potštátě na hodech, v Jezernici na obecních slavnostech a v Ústíně.
V září dorazí do Dubicka
a Vrchoslavic a v říjnu se
ukáže také v Otaslavicích či
v Šumperku.
(red)

Memorandum
o prodloužení Baťova
kanálu získalo podporu

M

emorandum
o
prodloužení
Baťova
kanálu
do Olomouckého kraje podepsali koncem června zástupci krajů, mikroregionů,
sdružení cestovního ruchu
a starostové měst a obcí.
Náklady na případnou realizaci budou ležet na bedrech
investora stavby, kterým má
být Ředitelství vodních cest
ČR. „Musíme vyřešit řadu
technických problémů, otázku financování a ekologické
aspekty celého projektu. Pokud se nám to podaří, a já vě-

řím, že ano, získá Olomoucký kraj obrovskou devizu,
která bude přínosem nejen
pro turistiku, rekreaci nebo
vodní sporty, ale pro celý
region,“ uvedl Jiří Zemánek,
náměstek hejtmana Olomouckého kraje.
Záměr sepsat memorandum o prodloužení Baťova
kanálu do Olomouckého
kraje vznikl loni. Prodloužený Baťův kanál má v budoucnu zviditelnit region
Hané a pomoci rozvoji vodní turistiky, která má velký
potenciál.
(red)

tyři měsíce trvala
druhá etapa rekonstrukce silnice z osady Kandia, místní
části obce Laškov na Prostějovsku, po hranice s olomouckým okresem. Opravy se dotkly nejen jednoho
z mostů za vesnicí, ale také
úseku vozovky, který navazuje na už hotovou část
u obce Ludéřov.
„Správa silnic Olomouckého kraje zahájila
projekční přípravu stavby
v roce 2016. S ohledem
na skutečnost, že obec
Laškov chystá vybudování kanalizace, jsme opravy
rozdělili na několik částí,“
uvedl náměstek hejtmana
pro oblast dopravy Jan Zahradníček.
Už loni v prosinci tak
byl uveden do provozu
zrekonstruovaný
úsek
mezi Laškovem a jeho
místní částí Kandia. Kromě komunikace tu staveb-

Z Laškova po hranice okresu Olomouc po novém. Díky krajské podpoře.

ní firma opravovala také
most, který byl v havarijním stavu.
Během letošní druhé etapy oprav došlo k demolici
původního starého mostu
za obcí Laškov ve směru
na Olomouc, vybudování

nové konstrukce a úpravě
komunikace nad přemostěním s plynulým napojením na silnici. Z vozovky
zmizel starý povrch a byl
nahrazen novým asfaltem.
„Konečný rozsah stavby sestával z rekonstruk-

Olomoucký kraj zaplatil
cisterny pro Šumvald

Dalších osm cisteren s pitnou vodou pro obyvatelé záplavou
poničeného Šumvaldu.
Foto: Olomoucký kraj

je proto prvořadou prioritou,“ dodal Okleštěk. Obyvatelům vytopených obcí
Šumvald, Břevenec a Oskava mohou lidé pomáhat také formou veřejné

sbírky, kterou zřídil Olomoucký kraj. Ta potrvá až
do konce roku. Libovolnou částku je možné zaslat na sbírkový účet 1230754200287/0100. (red)

Hejtman udělil 12 medailí. Patří vám všem

S

tříbrnou medaili hejtmana Olomouckého
kraje Ladislava Oklešťka obdrželo v pondělí
22. června dvanáct lidí, kteří se aktivně zasadili o prosazování opatření na potlačení epidemie koronaviru.
Jsou mezi nimi například
starostové uzavřené Litovle,
Uničova a Červenky, zástupci armády, zdravotníků
a hygienické správy. Oceněných je ale ve skutečnosti
daleko více. „Kdybych měl
vyznamenat všechny, kteří

Hejtman ocenil ty, kteří aktivně pomáhali v boji proti koronaviru.

si to za boj s koronavirem
zaslouží, tak by těch medailí musely být tisíce. Teď jich
mám pouze dvanáct. Obdrží je ale lidé, kteří zároveň

zastupují stovky svých spolupracovníků, kolegů a spoluobčanů, bez kterých bychom dnes žádné ocenění
předávat nemohli,“ vysvětlil

ce dvou mostních objektů
a silnice o celkové délce téměř 1 700 metrů. Náklady
se vyšplhaly na 47 miliónů
korun. Zhruba dvě třetiny
pokryla dotace z fondů Evropské unie,“ doplnil Zahradníček.
(red)

SMSKY
Z KRAJE

Cyklospojení
Šternberku
a Uničova finišuje

D

alších osm cisteren s pitnou vodou
mohou od konce
června využívat obyvatelé
záplavou poničeného Šumvaldu. Jejich dodání vyjednal se Správou státních
hmotných rezerv hejtman
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Kraj také
pronájem vozů zaplatí.
„Každá cisterna má objem zhruba dva a půl kubíku vody. Poslouží hlavně
lidem, kterým povodeň
vytopila studny,“ uvedl
hejtman Okleštěk.
Pronájem vozů je zatím
sjednán do konce července. V případě potřeby se
může protáhnout.
Sbírka potrvá
do konce roku
„V Šumvaldě není vybudovaný vodovod. Obnovení dodávky pitné vody

Foto: Olomoucký kraj

Foto: Olomoucký kraj

Ladislav Okleštěk, hejtman
Olomouckého kraje.
Zásluhy mají všichni
Olomoucký kraj patřil
mezi covidem-19 nejvíce

zasažené regiony v Česku.
Hygienici dokonce museli uzavřít několik obcí
na Uničovsku a Litovelsku, kde vznikla ohniska
nákazy. Právě toto opatření bylo z hlediska práce
krizového štábu nejnáročnější. „Poděkování si
zaslouží všichni lidé, ať už
třeba šili roušky, roznášeli
jídlo osobám v karanténě
nebo třeba jen dodržovali nařízená preventivní opatření,“ zdůraznil
Okleštěk.
(red)

Do finále míří stavební práce na další části cyklostezky
mezi Šternberkem a Uničovem. Konkrétně jde o úsek
z osady Rybníček po rozhraní katastrálních území obcí
Újezd a Mladějovice. „Brzy
bude možné z Uničova dojet
po cyklostezce bez přerušení
až do lokality mezi Mladějovicemi a Újezdem. Další krátký
úsek cyklostezky z Mladějovic
ve směru na Babice bude realizován už v letních měsících
díky podpoře kraje,“ doplnil
náměstek hejtmana Dalibor
Horák.

Děti obdarovaly
hejtmanství
Celkem osm uměleckých základních škol se zapojilo do výtvarné soutěže, jejímž tématem
bylo 20 let Olomouckého kraje.
Nadané malířky i malíři poslali
hejtmanství více než stovku povedených výkresů. Zmiňované
práce si lidé mohou prohlédnout ve druhém patře budovy
kraje před vstupem do kongresového sálu. K vidění tam budou až do konce prázdnin.

Závod spojil lidi
Hejtman Olomouckého kraje
Ladislav Okleštěk si v pátek
19. června vyzkoušel jízdu
na vozíku pro hendikepované.
Stalo se tak v rámci osmého ročníku olomoucké štafety vozíčkářů, kterou hejtmanství podporuje. Olomoucký kraj vytvořil
jako první v republice zvláštní
dotační program pro hendikepované sportovce. Letos v něm
bylo 1,5 miliónu korun. (red)

Olomoucký kraj KRAJÁNEK
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Zapomenutá místa Jeseníků pomůže
prozkoumat unikátní síť cyklonabíječek

S

polečný
projekt,
který Jeseníky pokryje sítí nabíječek
na elektrokola sputily Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Možnost častějšího nabíjení lidem umožní
lépe poznat Jeseníky. Autoři umístili cyklonabíječky záměrně také do míst,
která jsou sice zajímavá,
avšak méně navštěvovaná. „Šlo nám o to, aby se
cykloturisté neshromažďovali jen ve vyhlášených
turistických lokalitách, ale
aby poznali i méně známá
zákoutí Jeseníků. Nejnavštěvovanějším
místům
se tak ulehčí a zároveň
dojde k citlivému rozvoji turistického ruchu
v okrajových částech regionu,“ vysvětlil hejtman
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk a dodal, že
na území Olomouckého

ANKETA

kraje bylo v rámci projektu
umístěno 20 nabíječek.
Rychlonabíječky
zdarma
Stejný počet mají nově turisté k dispozici i v kraji
Moravskoslezském. „Nabíjecí stanice jsou rozmístěny tak, aby reflektovaly
dojezdové možnosti většiny elektrokol a umožnily návštěvníkům navštívit nejen známá místa,
například
přečerpávací
elektrárnu Dlouhé stráně
nebo vodní nádrž Slezskou Hartu, ale také místa zatím neobjevená nebo
méně známá, například
Račí údolí na Javornicku nebo Africké muzeum
v Holčovicích,“ vysvětlil
hejtman
Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.
Použití rychlonabíječek je
pro cykloturisty zdarma.
Využít mohou certifiko-

Vladimír Lichnovský (vpravo), uvolněný člen Zastupitelstva Olomouckého kraje pro oblast vnějších vztahů
a cestovního ruchu představuje unikátní síť cyklonabíječek v Jeseníkách. Na snímku je spolu s náměstkem
hejtmana Moravskoslezského kraje Janem Krkoškou.
Foto: Olomoucký kraj

vané nabíjecí konektory
nebo si příslušný kabel
přibalit pro jistotu s sebou. Přehled nabíjecích
stanic najdou zájemci

na webu severnimorava.
travel nebo JESENIKY.
CZ, kde si také mohou cyklovýlet podrobně naplánovat. Olomoucký kraj in-

vestoval do projektu více
než 700 tisíc korun. Moravskoslezský kraj uvolnil z rozpočtu více než
1,2 miliónu korun. (red)

Hejtmanství letos podpoří turistický ruch například formou slevových karet.
Kde se vám v Olomouckém kraji nejvíc líbí a kam byste pozvali na dovolenou?

Robert Najman, Litovel
Jsem litovelský patriot, a tak
na obě otázky odpovím současně.
Mám Litovelsko rád a k nám do Litovle a okolí bych pozval i turisty.
Máme se opravdu čím pochlubit.
Jen se musíme snažit to naše kulturní a přírodní dědictví lépe propagovat v rámci
cestovního ruchu.

Jan Fencl, Dřevohostice
V Olomouckém kraji mám rád
hned několik míst. Turisty bych
pozval na hrady Helfštýn a Bouzov, lom Výkleky, Svatý Kopeček
a na Dlouhé Stráně. Všechno jsou
to zajímavé turistické lokality, které rozhodně stojí za vidění.

Ivo Hrdlička, Olomouc
Mám rád přírodu Olomouckého kraje, ale nemyslím tím jen známá turistická letoviska jako Praděd, Ovčárnu
nebo Červenohorské sedlo. Na dovolenou bych pozval třeba do okolí
Rešovských vodopádů u Horního
Města, nebo do lesů nad Oskavou.
Krásné jsou i lesy
v údolí říčky Bystřice pod Domašovem nad Bystřicí
– hezky si v nich
odpočinete.

Roman Kvasnica, Určice
Během dovolené v Olomouckém
kraji by lidé určitě neměli vynechat návštěvu ZOO na Svatém
Kopečku. Její návštěvou mohou
podpořit zvířata. Navíc tam uvidí
několik pavilonů, mohou se projet safari vláčkem nebo vystoupat
na vyhlídkovou
věž.

Rozhodněte o cenách
v cestovním ruchu
Pět kategorií, stejný počet nominovaných v každé
z nich a především hlasy veřejnosti, které rozhodnou o vítězích pro rok 2020. Takový je čtvrtý ročník
prestižní krajské ankety, která cílí na cestovní ruch
v regionu. „Ačkoli má každá kategorie jen jednoho
vítěze, vyhráli vlastně všichni lidé, kteří v cestovním ruchu pracují a kteří se po koronavirové ráně
nevzdali. Moc jim za to děkuji,“ uvedl hejtman
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Na stránky
CENYKRAJE.CZ mohou lidé hlasovat pro novinku
v cestovním ruchu, zimní středisko, lázeňský balíček nebo eco friendly zařízení a také osobnost gastronomie. „Hlasování probíhá do 30. srpna. Slavnostní vyhlášení cen se uskuteční 24. září na tradičním
místě v Arcibiskupském paláci v Olomouci,“ dodal
Radek Stojan, ředitel Centrály cestovního ruchu
Olomouckého kraje. Ceny cestovního ruchu uděluje olomoucké hejtmanství od roku 2017 jako první
v České republice.
(red)

3

SLOVO ODBORNÍKA

Odvětví cestovního ruchu
v letošním roce stejně jako
nás všechny zasáhla velmi
tvrdá rána v podobě pandemie koronaviru. Odborná
studie, kterou si kraj nechal
zpracovat vyčíslila, že i přes
relativně brzké uvolnění restrikcí proti šíření koronaviru budou dopady do sektoru cestovního ruchu v kraji
velmi vážné. V loňském
roce, který byl pro cestovní ruch v našem regionu
rekordní, činil přínos tohoto odvětví do veřejných
rozpočtů částku ve výši
4,4 mld Kč. Letos očekáváme propad o více než třetinu na 2,8 mld Kč. Tato čísla
jasně ilustrují, jak významný
přínos generuje cestovní
ruch pro náš kraj. Věřím, že
i díky solidně se vyvíjecí letní sezóně nebudou dopady
koronaviru natolik fatální.
Olomoucký kraj má v jistém smyslu výhodu v tom,
že v něm dlouhodobě převažují domácí návštěvníci
z České republiky, kteří
tvoří 80 % všech návštěvníků kraje. Ukazuje se,
že naše turistické regiony
Jeseníky a Střední Morava
mají opravdu co nabídnout
a lákají domácí návštěvníky,
což dokládá i fakt, že náš
region si lidé volí jako čtvrtou nejčastější lokalitu, kam
by se chtěli vydat na letní
dovolenou. Máme velký
potenciál k tomu, abychom
přilákali ještě více turistů
a tím dopady pandemie koronaviru co nejvíce zmírnili.
Radek Stojan
Ředitel Centrály cestovního
ruchu Olomouckého kraje

Rozsáhlá záchrana
paláce na Helfštýně
jde do finále

V

průběhu srpna
budou dokončeny
práce na záchraně
a zpřístupnění renesančního paláce na hradě Helfštýn.
Olomoucký kraj do projektu investoval zhruba
83 miliónů korun. Provedení posledních drobných
úprav v těchto dnech schválili krajští radní. „O obnově
paláce se diskutovalo dvacet
let. Střecha mu ale chybí už
více než dvě století. Pokud
jsme stavbu chtěli zachránit,
nemohli jsme déle čekat,“
řekl náměstek hejtmana pro
oblast financí Jiří Zemánek.
Projekt zahrnoval zastřešení objektu, využití
velkých místností pro expozice a vybudování nového prohlídkového okruhu.
Architekti při výběru materiálů volili především beton

a kov. Na střechy použili
pískované sklo a nad prostor považovaný za bývalou
kapli čiré, které symbolizuje
otevřené nebe. „Zvolené řešení považuji za citlivé k původní stavbě, navíc Helfštýn
díky němu získá potřebné
výstavní prostory. Kromě
příspěvku k obnově historické památky tím zároveň
investujeme do cestovního
ruchu v regionu,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast
památkové péče Petr Vrána.
70 tisíc turistů
Helfštýn je jednou z nejnavštěvovanějších
památek
na území Olomouckého kraje. Například v minulém roce
sem i navzdory omezením,
která souvisela právě s rekonstrukcí paláce na posledním
hradním nádvoří, zavítalo
na 70 tisíc turistů.
(red)
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Přerov bude mít nábřeží
Františka Venclovského

P

lavec a otužilec František Venclovský je
vnímán jako jedna
z největších přerovských
sportovních osobností, byl
to právě on, kdo si mohl připsat ke svému jménu titul
„první československý přemožitel kanálu La Manche“.
Až dosud jeho památku
připomínala pouze pamětní deska u Bečvy, radní teď
přišli s návrhem, aby část
nábřeží, vedoucí od soutoku mlýnského náhonu Strhanec a řeky Bečvy k mostu u loděnice, nesla název
Františka
Venclovského.
O návrhu ještě budou v srpnu hlasovat zastupitelé.
„Já su tak ščasné“
„František Venclovský sice
nebyl přerovským rodákem,
ale ve městě žil, pracoval
a také trénoval. Málokdo
ho neznal,“ řekl přerovský
primátor Petr Měřínský,
který návrh radním předložil. Pamětníci dodnes
vzpomínají na to, jak právě
v místech před sokolovnou scházel do studených
vln řeky Bečvy, kterou si
užíval prakticky v průběhu všech ročních období.
Slavným se stal Venclovský
30. července roku 1971, kdy
byl prohlášen za prvního
suchozemského přemožitele průlivu mezi Francií

P Ř E R O V S KO
a Velkou Británií. Když
13. prosince 1996 František Venclovský nečekaně
zemřel, Přerované na něj
nezapomněli, hmatatelnější připomínka ale chyběla.
Až teď přišli zástupci města
s návrhem, aby jeho jméno
neslo nábřeží, které měl tak
rád a po němž nesčetněkrát sestupoval do řeky. Jde
o místo, kde se každý rok
na Silvestra koná otužilecká
show, na níž nemůže nezaznít vzpomínka na Františka Venclovského. Pokud
zastupitelé zvednou 24. srpna pro návrh ruku, dostane
dosud bezejmenné nábřeží
jméno a v příštím roce bude
i připomenuto padesáté výročí sportovního výkonu
Přerovana, který se po překonání průlivu proslavil
větou pronesenou znělou
hanáčtinou: Já su tak ščasné. „Máme v plánu přichystat vzpomínkovou výstavu
v salonku Galerie města
Přerova. Expozici nazveme
Půl století poté... a úspěch
z léta roku 1971 připomeneme přesně v tentýž den,
kdy František Venclovský
svým výkonem oslnil sportovní svět - a sice v pátek
30. července,“ uvedla vedoucí galerie Lada Galová. (red)

Biokoridorem
Hloučela se bude
vinout stezka zdraví

P

rostějované se dočkají nové stezky
zdraví, která nabídne prvky pro aktivní
pohyb. Projekt se chystá
v biokoridoru Hloučela.
„Jde o nový ucelený rozvojový dokument, který bude
podkladem pro realizaci
dílčích investičních akcí,
které zde budou probíhat
v několika etapách. Věříme,
že tento další krok v rozvoji
biokoridoru bude veřejnost
vnímat pozitivně,“ řekl primátor František Jura.
Aktivity pro rodiny
s dětmi
V biokoridoru Hloučela
budou vytipována zhruba čtyři stanoviště pro
umístění prvků pro aktivní pohyb všech generací
a dále poznávacích prvků
po celé délce nové stezky
včetně návrhu na situování
zookoutku. Zejména pro
děti pak bude určené otáčecí dřevěné pexeso nebo
třeba dřevěný xylofon.
„Veškeré prvky a stavby
musí být odolné vůči vandalům. Součástí záměru
bude také vytipování umístění servisních cyklostojanů
a přístřešku. Cena za zpra-

PR O ST ĚJ OV SKO

Stezka zdraví nabídne prvky pro
aktivní pohyb. Foto: prostejov.eu

cování studie je padesát tisíc korun s plánovaným termínem plnění do 31. srpna
včetně etapizace a odhadu
nákladů,“ sdělil náměstek
pro rozvoj a investice Jiří
Rozehnal. Náměstkyně primátora Milada Sokolová
připomněla, že stezka bude
vznikat po etapách, letos by
měl být hotový projekt. „Rodiny s dětmi se zde budou
moci při svých vycházkách
zapojit do různých aktivit.
Kromě drobných prvků budou například v prostoru
biokoridoru dřevěné stavby
většího formátu, které budou různorodého využití
pro děti všech věkových kategorií,“ dodala.
(red)

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

Nemocnice Šumperk otevřela
nový pavilon za milióny

N

ový pavilon komplexní následné
intenzivní péče
otevřela Nemocnice Šumperk. S celkem 93 lůžky
následné péče se tak zařadila mezi největší komplexní centra poskytující ošetřovatelskou péči,
dlouhodobou intenzivní
ošetřovatelskou a následnou intenzivní a ventilační
péči.
Nové pracoviště vzniklo díky komplexní rekonstrukci
pavilonu,
ve kterém historicky sídlilo chirurgické oddělení,
a které po přesunu do centrální části nemocnice přes
20 let chátralo. „Poptávka
po intenzivní ošetřovatelské péči je vysoká. Naše
nové pracoviště je svým
způsobem díky struktuře
poskytovaných služeb, své
kapacitě a komplexností
poměrně ojedinělé,“ řekl
předseda představenstva

Š U M P E R S KO

Nemocnice Šumperk otevřela nový pavilon, nabídne 93 lůžek následné péče. Foto: archiv Nemocnice Šumperk.

Nemocnice Šumperk Martin Polach.
Největší investice
v historii
Do rekonstrukce pavilonu
se nemocnice pustila před
dvěma lety. Tím, že chtěla
ponechat budově původní
ráz a zachovat i některé
její historické prvky, byla

náročná časově i finančně. „Celá přestavba nás
přišla i s nákupem lůžek
a přístrojové technologie
na 220 miliónů korun.
Jde tak o největší investici v historii nemocnice. Nemocnici Šumperk
provozujeme pět let, jen
za poslední tři roky jsme

stihli postavit nebo zrekonstruovat dva pavilony
v celkové hodnotě téměř
400 miliónů korun. Další
stovky miliónů korun jsme
investovali do rekonstrukce stávajících pracovišť
i nákupu nového přístrojového vybavení,“ dodal
Martin Polach.
(red)

Lesníci opravili turistickou stezku z Račího
Údolí na vyhlídku Čertova kazatelna

Č

ástečné
opravy
se dočkala turistická
stezka
k Čertovým kazatelnám
v přírodní rezervaci Račí
Údolí nedaleko Javorníku.
Hlavním důvodem opravy bylo usměrnění pohybu turistů na vyznačené
chodníky a zajištění jejich bezpečnosti. „Turisté
si zkracovali stezku přes
příkré lesní svahy, které
pak trpěly erozí a navíc
lidem hrozilo uklouznutí
na kameni či kořenu. Nechali jsme proto postavit
pevné zábradlí, které poskytne turistům dostatečnou oporu a zároveň jim
zabrání vstupovat mimo
vyznačenou trasu do lesního porostu, kde by
mohlo dojít k poškození
vzácné flory,“ informoval

hajný Petr Valůšek z Arcibiskupských lesů a statků
Olomouc s.r.o.
Cesta k oblíbené
vyhlídce
Obnova stezky s sebou nenesla pouze nové zábradlí,
ale také komplexní úpravu terénu. „Museli jsme
především nechat zpevnit
a srovnat povrch stezky,
který byl místy propadlý
a po krajích velmi rozvolněný. Poté jsme mohli
usadit dřevěné zábradlí. Kůly jsou vyrobeny
z modřínu, aby vydržely
co nejdéle. Samotné držadlo zábradlí je ze smrkového dříví,“ popsal nově
obnovenou
turistickou
stezku vedoucí polesí Vápenná Vlastimil Koňařík
a dodal, že dřevo na výrobu zábradlí pochází

JE SE NI CKO

Turistická stezka k Čertovým kazatelnám se dočkala obnovy. Foto: ALSOL

z místních hospodářských
lesů. Turistická stezka vedoucí k oblíbeným vyhlídkám na Čertovy kazatelny je zatím opravena
do první poloviny a částkou třicet tisíc korun ji
pomohla
zafinancovat
dotace Olomouckého kraje z Programu na podporu
aktivit v oblasti životního

prostředí a zemědělství
2019. „Stezku bychom
rádi opravili až do jejího
konce k Čertovým kazatelnám, ale takové jsou
zatím jen plány, vše bude
záviset na financích,“ doplnil výrobní ředitel Arcibiskupských lesů a statků
Olomouc, s.r.o. Arnošt
Buček.
(red)

Letní Flora Olomouc vám ukáže Zahradu za zdí

K

rásy a tajemství
městských zahrádek, dvorků a zákoutí ukáže návštěvníkům
Letní expozice Flory.
Na jedinečnou hlavní expozici s názvem „Zahrada
za zdí“ zve květinová výstava Flora Olomouc 2020
ve dnech 20. – 23. srpna.
Autorkami hlavní expozice jsou zahradní architektka Marie Doleželová
spolu se zahradní architektkou a floristkou Irenou
Smutnou. Příchozí se opět
mohou těšit na ukázku

O LO M O U C KO

Výstaviště Flora Olomouc ožije koncem srpna rozkvetlou krásou.
Foto: flora-ol.cz

nejlepšího
floristického
a zahradního umění. Dále
bude k vidění květinová

expozice „České dědictví UNESCO“, která bude
inspirovaná
památkami

zapsanými na světovém
seznamu dědictví. Expozice současně připomene
20. výročí zápisu Sloupu
Nejsvětější Trojice na seznam UNESCO. Práce
členů Unie výtvarných
umělců Olomoucka představí expozice „Pod křídly
múz“, která ukáže sochy
a umělecká díla v kombinaci s květinami. Těšit se
můžete na floristické show,
přednášky a kulturní program. Nebudou chybět ani
oblíbené Letní zahradnické
trhy.
(red)
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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

Moje první a jediná láska

S

manželem jsme se poznali tak, že já, když jsem
chodila do školy, tak tehdá byla ještě tabulka.
Psali jsme v té době křídou na tabulku a u té
tabulky visela na špagátě houbička, kterou se tabulka
utírala.
Chodila jsem takovou uličkou kolem vody, jmenovalo se to Vrby. A když jsem chodila ze školy zpátky, zrovna naproti té uličky měli oni dům. On byl
o devět roků starší, jak já. Vždycky stál ve dveřích
a já jsem se ho tak bála. On byl takovej velikej. Když
já jsem měla rok, tak on měl devět. A když já jsem
šla do školy od šesti, tak on už byl mladý muž. Já
jsem vždycky přes ten most kvapem utíkala a on mě
říkal: „Já jsem se tolik nasmál, ta tabulka ti tak hrkala a houbička lítala (smích), jak jsi přede mnou
utíkala“.
Ale pak jsme se dali dohromady až na zábavě. To
bylo stejně takové seznámení, skoro nic. Za války
měli Němci v jejich stodole lazaret a jeho maminka doma spadla a zlomila si obě nohy. On za svou
maminkou jezdil z Lobodic lesem do Přerova do nemocnice a dával jí krev z žíly do žíly. Když už to bylo
po několikáté, tak byl potom strašně zesláblý, a proto od těch Němců chytil tyfus. A byl třičtvrtě roku
v nemocnici, tam jsme k sobě ještě více přilnuli. Já
jsem tam za ním jezdívala, když už jsme se trochu
znali. Přímo za ním ale ne, jen přes okno, protože
to bylo ohrožující. Sedmnáctkrát měl operovanou
nohu. Jeho tatínek mi vždycky vykládal, že mu tu
nohu chtěli uřezat, ale on to nechtěl dovolit, protože to byl jeho jediný syn. Tak tehdá jeli až do Brna
za profesorem Petřivalským a dovezli ho do Přerova
do nemocnice a ten mu tu nohu zachránil. To bylo
za války, tak mu zavezli celý prase (smích).
Potom když přišel, jsme spolu chodívali víc a víc.
On chodil k nám a já k nim. Sedmnáctého listopa-

du jsme měli svatbu v kostele. Po válce nebylo nic
k mání. Maminka měla známého Žida. Po válce se
vrátil a měl kdesi schovaný sklad s látkami, byl obchodník. Dal mamince látku, ze které mi švadlena
ušila svatební šaty. Měli jsme velkou a zajímavou
svatbu (smích). Oba jsme pocházeli z hospodářství,
ale můj muž měl hospodářství větší a měli koně.
Měli jsme poslední kočárovou svatbu. Pak už se
jezdívalo v autech. Dva kočáry byly s černými koňmi, ve dvou kočárech byli bílí koně a v dalších dvou
kočárech byli hnědí koně. Měli jsme tam takového
souseda, ten po válce posbíral vše, co střílelo a tak.
Chtěl mi udělat na svatbě takovou slávu a nalíčil střílení. A když jsme nasedli do kočáru…taková rána.
Koně se splašili a letěli ne na most, ale vedle mostu
do řeky. Najednou jsme viděli, jak jim ujíždí nohy ze
svahu a už jsem se viděla ve vodě. Nakonec je chlapi
zachytili a vše dobře dopadlo, ale bylo to strašné.
Můj muž byl jedináček, ale byl strašně hodný. Nepil, nekouřil, do hospody nechodil, jen když měli
schůzi, a to byl za chvilku doma. Byl velice hodný,
měla jsem krásný život. Sice práce bylo…no, ale
když je pohoda, tak to všecko jde.

Zpracováno na základě rozhovoru paní Emílie Kadlecové, který vedly Barbora Děrdová a Pavla Stavinohová, studentky
Katedry křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod odborným
vedením Zlatice Dorkové v rámci projektu (Ne)zapomenuté příběhy Olomouckého kraje.
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OKÉNKO STAROSTKY
Město Plumlov

M

yslím si, že není nikdo
v našem kraji, kdo by
někdy neslyšel o plumlovské
přehradě. Město Plumlov se
může pyšnit nejen Plumlovskou přehradou, ale také
krásným renesančním zámkem a barokním kostelem,
jež se nacházejí na protilehlých kopcích. Do roku 1801 Gabriela Jančíková
se na nádvoří zámku tyčil
dokonce i hrad, který se do současnosti dochoval pouze
v podobě zříceniny na kopci. Stavba zámku Plumlov byla
zahájena v roce 1680 Janem Adamem Ondřejem z Lichtenštejna. Projektantem této velkolepé stavby byl Janův otec
Karel Eusebius, který byl ovlivňován italskou renesancí
a přál si v Plumlově vybudovat nejkrásnější rezidenci v zemích koruny české. To se mu bohužel nepovedlo. Stavba
trvala deset let a ze čtyř plánovaných křídel bylo postaveno
pouze jedno a ani to nebylo nikdy dokončeno. I přesto se
z plumlovského zámku postupně stala turisty velmi oblíbená atrakce. Zámek se v roce 1994 dostal do majetku města
Plumlova, které jej spravuje dodnes. Vzhledem k tomu, že
se jedná o tak výjimečnou stavbu, usiluje vedení města o zapsání zámku na seznam Národních kulturních památek. Již
zmíněný kostel na protilehlém kopci je zasvěcený Nejsvětější Trojici a byl postaven v roce 1555. Během třicetileté války
byl plumlovský hrad z tohoto kostelního návrší švédskými
vojsky ostřelován. Tuto událost nám dodnes připomínají
dvě dělové koule vsazené do hřbitovní zdi u kostela a deska
s českým nápisem.
V Plumlově v současné době žije asi 2 400 obyvatel
a město Plumlov je složeno ze čtyř místních částí: Plumlov,
Soběsuky, Žárovice a Hamry. Město Plumlov zřizuje pět
příspěvkových organizací, které pracují pro místní obyvatele a turisty. Základní školu s poměrně velkou spádovostí, mateřskou školu provozovanou ve dvou budovách,
základní uměleckou školu s velkých nadregionálním
přesahem, domov pro seniory a klubové zařízení, které
je ještě dále rozčleněno na jednotlivá střediska – zámek,
kemp Žralok a technické služby. Město zřizuje zásahovou
jednotku hasičů a finančně pomáhá jednotlivým spolkům
k jejich činnosti. Jim patří obrovský dík za jejich spolkovou
činnost, která sbližuje lidi a obohacuje společenský život
ve městě. Základní zdravotní péči občanům poskytují lékaři na místním zdravotním středisku. Další možnost kulturního vyžití umožňuje kulturní dům v Žárovicích a pro
příznivce sportu je zde fotbalové hřiště a tenisové kurty.
V současné době probíhá stavba cyklostezky podél
plumlovské přehrady, na kterou se všichni moc těšíme, neboť ještě více zatraktivní toto městečko.
Město Plumlov získalo v letošním roce, díky zodpovědnosti místních občanů, první místo v krajské soutěži nejlepších třídičů odpadů „O keramickou popelnici“
Navštívíte-li Plumlov, nebudete litovat. Koná se zde
spousta kulturních akcí, ať už na již zmíněném plumlovském zámku, nebo v kempu Žralok.
Jednou z významných a hojně navštěvovaných kulturních
akcí je Keltská noc, Pálení čarodějnic či Pohádkový les, který
se v letošním roce uskuteční v sobotu 22.8.2020
Do Plumlova jste srdečně zváni.
Gabriela Jančíková, starostka města Plumlov

JÔRA A BOŽKA

ô
Jôra a Božka ôvádijó: Špagete
"Copak bê sis dal, Jôro, k obědô?" To se mně včêl ptá
Božka každé deň. Má staró dovolenó, tož je pré potřeba si jô vêbrat. Nô ja, jenomže kvulêvá koronavirové
pandémiji bôdem sedět doma na řêti, tož pré si aspoň
ôklêdi a vêzêgli domácnosť. Nic proti temô nemám, já
sem si dovčô vzit odmitl, protože o takovéch čênnosti
bêt nemosim. A na drôhé straně, aspoň ôšetřim nejakó korônô na hospodskym obědě, dêž je Božka doma
a vaři. "Tož, měl bêch chôť na špagetê. Ale né na tê tenky, viš, že mám néradš tê klôsty, dôty, tê makarónê!"
A to je pravda. Dêž je Božka ôvaři a dá do nich takovó
tô zeleninovo - kečupovó máčkô s kóskama nejakyho
masa, mohl bêch teho snězt lavór. Tak pré: "Ja, tož bôdó
makarónê." Těšêl sem se na ně jak malé klôk. Drôhé
deň po mně bêl v prácê prd, jak sem furt mêslêl na to,
kdê jôž bôdô muct jit dom na ten oběd. Až mě šéfová
mosêla napomenót, že sô dôchem nepřétomné. Dêbê

tak věděla, že mám cely dopoledne namisto mozkô taliř špaget! Konečně odbóchalê dvanást a já sem položêl
rozdělanó prácô. Tak sem jôž dlóho neôtěkal, abêch bêl
doma včas. Vê se smějete, ale já sô nekdê jak to maly
děcko. Radosť mně ôdělá ê blbé oběd. Přêletim dom,
ômêjô si rôke a jôž sedám ke stolô. Božka se řehce jak
kobêla a jôž mně to dává před čômák. Na hlôbokym
taliřô nádherná dávka voňavéch tepléch makarónu politéch zrovna tó bezvadnó máčkó s masem a zeleninkó. Až sem málem pôstil grênt, jak sem měl slên plnó
hôbô. Vzal sem vidlêčkô a pôstil sem se do teho. Tê potvorê teda dêcky klóžó. Aji po taliřkô, aji po vidlêčce,
aji v krkô. Ale to je na nich to dobry. Vsrkával sem je
do sebe, až sem se trochô stêděl, že vêdávám hnusny
zvukê. Ono se to Božce moc nelébi, dêž se srká, ale řekl
sem si, že se na ňô nebôdô divat. Kóleni očêma moc
na chôti nepřêdá. Nô a jak sem se tak blaženě oblêzoval

a vtahoval tê hadê do sebe, najednó chvist! Kósek té
okečupované zeleninê mně přêstál na čêsto vêpranym
tričkô. A drôhé! Kurnikšupa, to zas bôde řeči! A bêlo.
Dozvěděl sem se hromadô zajimavosti z myho žêvota.
Třeba to, že maly děcko bê jedlo lepšê, že nikdo normálni nesrká tak jak já, a takê pré, dêž neômim žrat, ať si
dám grênták na krk. No řeknô vám, že sem měl rázem
po chôti. Stêděl sem se a snažêl sem se tô dobrotô snězt
pomalóčkô a distinguovaně, ale čém vic sem se snažêl,
tém vic teho bêlo na tričkô, vedle taliřka na obrusô
a dokonce ê cosê na zemi. Hôbô sem měl takê jak šléfiř.
Sakra! To mně čert nakukal, že sem chtěl makarónê!
Božka bêla na koňô a já sem mosêl sklopit ôše. Odpoledni směna v prácê pro mě bêla vêsvobozenim. Ale sô
nepoôčêtelné. Drôhé deň ráno se mě zas Božka ptala, co
bêch si dal k obědô. A já vul povidám bezelstně: "Třeba
špenát."
Váš Jôra.
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Ceny poděkují těm, Do Olomouckého kraje se vrátí
kteří pomáhají
odcizené
staré
tisky
bible
přírodě. Hlasujte i vy.

C

Olomoucký kraj poděkuje těm, kteří pomáhají přírodě. Foto: Ol. kraj

O

d začátku července
mohou lidé rozhodovat o tom, kdo
získá Ceny Olomouckého
kraje v oblasti životního prostředí. Na webových stránkách CENYKRAJE.CZ mají
na výběr z celé řady nominovaných, kteří se zasloužili
o ochranu přírody v našem
regionu. „Anketou chceme
upozornit na spoustu věcí
– třeba na to, že příroda
naši pomoc potřebuje a my
máme co napravovat. A hlasování má také zviditelnit
ty, kteří naší krajině rozumí
i pomáhají a zdůraznit, že
to nedělají pro sebe, ale pro
nás všechny, pro naše děti
a vnoučata,“ uvedl hejtman
Olomouckého kraje Ladislav
Okleštěk.
Hejtmanství děkuje
Právě z hejtmanovy iniciativy celý projekt vzešel.

Vedení kraje chce tímto způsobem poděkovat
jednotlivcům,
spolkům
i firmám, které například
účelně hospodaří s vodou,
vysazují zeleň nebo zlepšují nakládání s odpadem.
Letos jde už o druhý ročník prestižní ankety. Lidé
mohou vybírat ze čtyř kategorií – udělena bude také
Cena hejtmana za přínos
v oblasti životního prostředí. Hlasování potrvá
do neděle 23. srpna. „Vyhlášení vítězů plánujeme
na 10. září v prostorách
Staré střelnice v Hranicích. Anketou chceme
poděkovat hlavně lidem,
kteří se nezištně snaží o to,
aby se nám všem v kraji
žilo lépe a zdravěji,“ dodal
náměstek hejtmana pro
oblast životního prostředí
Milan Klimeš.
(red)

Selské trhy pokračují

S

elské trhy v olomouckých
Smetanových
sadech budou pokračovat i v létě. Nakoupit
si od lokálních výrobců
a pěstitelů bude možné

v termínech 31. 7., 14. 8.
a 28. 8. Selské trhy se budou
v červenci a srpnu konat jednou za čtrnáct dní od 13 do
18 hodin. Více informací
na www.flora-ol.cz. (red)

elkem sedm svazků
bible z první poloviny 17. století se
v nejbližší době vrátí do olomoucké Vědecké knihovny.
Odtud je v roce 1996 odcizil
společně s dalšími velkoformátovými dokumenty jeden ze stavebních dělníků,
kteří pracovali na opravách
budovy.
„Před nedávnem se svazky bible objevily v aukční
nabídce německého antikvariátu s vyvolávací cenou
4 000 euro. Znaky těchto
tisků jsou totožné se zbývajícími třemi svazky, které
zůstaly ve vědecké knihovně
a je zcela nezpochybnitelné,
že jde o publikace ukradené
před téměř čtvrtstoletím
právě u nás,“ uvedla ředitelka Vědecké knihovny Olomouc Iveta Tichá.
Pracovníci
knihovny
upozornili zástupce antikvariátu na to, že se jedná
o předměty, které pochází
z trestné činnosti. Bible byla
z aukce stažena.
„Antikvariát není vlastníkem svazků, ale pouze
zprostředkovatelem dražby.

Olomoucký kraj vzácné svazky odkoupí. Podle Petra Vrány, náměstka hejtmana pro oblast kultury
a památkovou péči, jde o nejvhodnější způsob.
Foto: Olomoucký kraj

Jeho zástupci uvedli, že knihy patří partnerovi, s nímž
dlouhodobě spolupracují –
ten publikace zakoupil před
dvěma lety v jiné aukci. Nikdo z nich dosud netušil, že
exempláře jsou kradené,“
doplnil zástupce ředitelky
Miloš Korhoň.
Vzhledem k institutu
vydržení věci je šance Olomouckého kraje na získání
svazků soudní cestou mizivá. Proti takovému postupu

hraje i dlouhá doba, po kterou byly knihy nezvěstné
a vysoké náklady na právní
zastupování.Vědecká
knihovna proto svazky od
zahraničního antikvariátu odkoupí – a to za cenu
1 300 euro, což je mnohem
méně, než na kolik byla
stanovena jejich vyvolávací
cena.
„Ze všech možností,
jak svazky znovu dostat
do fondu Vědecké knihov-

ny, se nám jako nejvhodnější jevila dohoda a následný odkup. K tomu by
mělo dojít co nejdříve.
Pak už nic nebude bránit
převozu knih zpět do Olomouce. Myslím, že peníze,
které do nákupu svazků
investujeme, jsou zcela
marginální proti hodnotě,
kterou získáme,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast kultury a památkové
péče Petr Vrána.
(red)

SPOLU Olomouc slaví pětadvacet let

U

ž celé čtvrtstoletí
pomáhá organizace SPOLU Olomouc, jejímž posláním je
podporovat a naplňovat
práva, potřeby a zájmy lidí
s mentálním, případně
s kombinovaným postižením a podporovat jejich
začlenění do běžného života. „Největší díl našich
aktivit tvoří v současné
době poskytování tří registrovaných
sociálních

služeb: Osobní asistence,
Aktivizační a rozvojové
programy a Sociální rehabilitace. Od příštího roku
plánujeme rozšířit nabídku služeb o Odlehčovací
službu,“ uvedla ředitelka
SPOLU Olomouc, z.ú. Jana
Ochotová.
Tradiční aktivitou, kterou
organizujeme již od roku
1997 je FIMFÁRUM, víkendový festival tvořivosti
a fantazie lidí s postižením

i bez. Připomněla, že tradici má také už pravidelné
setkávání uživatelů služeb,
zaměstnanců a přátel naší
organizace a prodloužené
víkendové pobyty HOPSA
HEJSA. „Od loňského roku
organizujeme i volnočasový program „Sporťák“.
Pro lidi s mentálním postižením, pečující osoby,
ale i širokou veřejnost pořádáme také kulturní nebo
vzdělávací aktivity. K lidem

s postižením přistupujeme
s respektem a podporujeme je v tom, aby žili plnohodnotný život v přirozeném prostředí. Naše
aktivity propojují svět lidí
s postižením i bez,“ doplnila Jana Ochotová.
Informace o dalších akcích budou zveřejněny
na webových stránkách
SPOLU Olomouc www.
spoluolomouc.cz, ale také
na sociálních sítích. (red)

Hledá se Babička roku 2020 Senioři mohou vyrazit na tábor

C

hystá se už pátý
ročník unikátního
projektu Babička
roku, soutěžící se mohou
hlásit do 25. srpna. „Základní myšlenkou je důležitost a význam aktivního stárnutí s utužováním
mezigeneračních vztahů,
kdy cílem je ukázat lidskou
hodnotu a pravou vnitřní
krásu člověka v seniorském
věku,“ vysvětlila smysl soutěže předsedkyně Krajské
rady seniorů Milena Hesová. Dvanáct finalistek
bude opět soutěžit o titul
zlatá, stříbrná a bronzová,
vítězka pak bude reprezentovat Olomoucký kraj
v celorepublikovém finále.
„V loňském roce byl tento výjimečný koncept KRS
Olomouckého kraje nabídnut ostatním krajům ČR

P

Soutěž ukazuje vnitřní krásu v seniorském věku.

s cílem uspořádat celorepublikové finále. Podařilo se
uspořádat historicky I.ročník v listopadu na výstavišti
Flora, kterého se zúčastnilo
14 finalistek ze všech krajů ČR a 1 300 účastníků
z celé ČR. Krajské Radě seniorů se podařilo vytvořit
novodobou tradici,“ připomněla Milena Hesová.

Foto: Ol. kraj

Letošní ročník je naplánovaný na 15. září, už teď ale
zájemci mohou zasílat své
nominace. „Nominovat lze
i do kategorie Nejstarší babička, kde vítězku určuje
věk, zde babičky nesoutěží,
každá nominovaná přináší
životní příběh. Ukončení
nominací je 25. srpna,“ dodala Milena Hesová. (red)

řípravy na letošní
krajskou
táborovou školu v přírodě
pro seniory jsou v plném
proudu. Kvůli koronavirovým opatřením se však
její termín posunul z června na začátek září, od
7. do 12. září. „Jedná se
o čtvrtý ročník unikátního retro tábora pro seniory s aktivním celodenním
programem, doplněný plnou penzí, v kouzelném
ozdravném prostředí rekreačního střediska Sigmy Lutín, které se nachází
na rozhraní Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
v Domašově nad Bystřicí,“
sdělila předsedkyně Krajské rady seniorů Milena
Hesová. Doplnila, že se
organizátorům podařilo
připravit ještě jeden tur-

Logo Krajské rady seniorů Olomouckého kraje.
Foto: RSCR

nus a to v tábořišti v Čekyni u Přerova, v termínu
od 31. srpna do 5. září.
Každý účastník si může
svou aktivitu z připraveného programu vybrat
sám, dle svých možností
a zájmu. Táborová škola
je tedy určena všem seniorům i těm méně pohyblivým a bez omezení
věku. Nabízí pestrý program, který zahrnuje cvičení, meditaci v přírodě,

kreativní dílničky, divadlo, sportovní Olympiáda
nebo třeba i zábavné večery se živými kapelami,
stezka odvahy či táborák a výlety. „Stejně jako
v předešlých ročnících
i letos budou do tábořiště připraveny autobusové
svozy z Olomouce, Šumperku, Zábřehu a Litovle.
Novinkou letošního ročníku bude obří stan v areálu, kde se odehraje veškerý připravený program
v přírodě. Po celou dobu
táborové školy v přírodě
bude v areálu přítomný
profesionální
lékařský
dozor. Pojďte zažít dobrodružství v netradičním
prostředí, navázat nová
přátelství nebo jen tak relaxovat do přírody,“ doplnila Milena Hesová. (red)

neziskové organizace

Kraj pomůže rodinám dětí
s neurologickým onemocněním
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Prostějov má další
kameny zmizelých

O

C
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sm set tisíc korun
rozdělil Olomoucký kraj mezi dvě
organizace, které na území
regionu pomáhají rodičům
dětí s dětskou mozkovou
obrnou. Symbolické šeky
předal ve čtvrtek 18. června zástupcům obou sdružení náměstek hejtmana
pro oblast zdravotnictví
Dalibor Horák. „Rehabilitace dětí, které trpí dětskou mozkovou obrnou
a jinými neurologickými
onemocněními, je nesmírně nákladná. Příspěvkem
z krajského dotačního titulu chceme pomoci jejich
rodičům, aby mohli svým
potomkům zajistit potřebnou péči,“ řekl náměstek
Horák.
Asociace rodičů dětí
s
dětskou
mozkovou
obrnou a přidruženými
neurologickými onemocněními, která je jedním
z příjemců krajské dotace,
použije peníze na úhradu rehabilitačních pobytů

červenec/srpen 2020

elkem třináct nových pamětních kamenů, položených
za oběti holocaustu přibylo
koncem června v ulicích
Prostějova. Konkrétně byly
uloženy kameny za čtrnáctiletou Evu Redlichovou,
její matku Julii Brammerovou a nevlastního otce Pavla Brammera v ulici Hvězda. Dále za bratry Ludvíka,
Rudolfa a Josefa Bauerovy
v ulici Hanačka, a to před
jejich někdejší konfekční
továrnou, která dnes funguje jako mateřská škola.
Další kameny byly uloženy
ve Fanderlíkově ulici, a to
za Alexandra Brattera, jeho
dceru Kláru a devítiletého

Kraj pomůže rodinám dětí s neurologickým onemocněním. Přispěje na jejich rehabilitaci. Foto: Ol. kraj

nemocných dětí. „Dotace
je pro nás obrovskou pomocí. Díky ní budou moci
intenzivně rehabilitovat
děti z asi čtyřiceti rodin,
které v Olomouckém kraji sdružujeme,“ vysvětlil

předseda Centra náhradní
rodinné péče dětí se zdravotním hendikepem Miloš
Svoboda.
Symbolické šeky předal
náměstek Horák zástupcům organizací během

návštěvy rehabilitačního
centra Arcada v Hranicích. To poskytuje ambulantní péči právě dětem
s mozkovou obrnou a přidruženými neurologickými onemocněními. (red)

Koncert pro dobrou věc pomáhal Šumvaldu

T

éměř třicet tisíc
korun. Takový je
výtěžek koncertu
na podporu vodou zasaženého Šumvaldu na Olomoucku. Akce nazvaná
Koncert pro dobrou věc
se konala 25. června, zúčastnil se jí náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Dalibor Horák, spolu se
starosty Uničova Radkem
Vincourem a Šumvaldu
Josefem Šenkem. Uspořádání výjimečné kulturní
události se ujalo město
Uničov a Moravské diva-

Výtěžek koncertu na podporu Šumvaldu předal starosta Uničova Radek Vincour
(vlevo) šumvaldskému starostovi Josefovi Šenkovi.
Foto: Olomoucký kraj

dlo Olomouc. „Díky vynikajícím výkonům umělců,
velkému zájmu veřejnosti

a štědrosti posluchačů se
podařilo ve prospěch povodní poničeného Šum-

valdu shromáždit částku
téměř třicet tisíc korun.
Všem, kteří se na přípravě
koncertů podíleli, srdečně
děkuji," uvedl po ukončení
akce náměstek Horák, který byl spolu se zpěvákem
Jakubem Rouskem jejím
iniciátorem.
Výtěžek byl na místě předán starostovi Šumvaldu
Josefu Šenkovi. Bohužel
jemu i dalším obyvatelům
obce zkazila čtvrteční večer
další průtrž mračen, která
opět k vesnici spláchla bahno z okolních polí.
(red)

Ekocentrum Iris získá nové, zelené působiště

D

o nového se bude
stěhovat Ekocentrum Iris v Prostějově. Stávající objekt organizace je již nevyhovující,
proto se vedení města rozhodlo pro změnu. „Budova
je dlouhodobě využívána
ochránci přírody, kteří zajišťují ekologickou výchovu a vzdělávání pro školy
a veřejnost. Stavba je však
již dnes v nevyhovujícím
technickém stavu. Proto
jsme se rozhodli pro výstavbu nové, zelené,“ vysvětlil
1. náměstek primátora Jiří
Pospíšil, který zodpovídá
za správu a údržbu majetku
města. Doplnil, že jde o další krok v projektu zavádění
takzvaných modrozelených
opatření.
Výstavní budova
Stavba, kterou zastupitelé
odsouhlasili, bude zelenou

vnuka Petra Eisenstädtera,
v ulici Palackého za Midel
a Salo Sternkükerovy.
Ukládání kamenů vyvrcholilo na Pernštýnském náměstí č. 6, kam
byly umístěny kameny za
Salomona Kleinera a Annu
Kleinerovou, rodiče výtvarnice a laureátky Ceny města
Prostějova Alžběty Zelené.
Letošního pietního aktu
se společně s primátorem
Františkem Jurou zúčastnili také předseda Poslanecké
sněmovny Parlamentu České
republiky Radek Vondráček,
velvyslanec Státu Izrael Daniel Meron, předseda FŽO
ČR Petr Papoušek nebo arcibiskup Jan Graubner. (red)

budovou v rámci naplňování strategie Smart Prostějov
/ Manuál chytrého města.
„O tuto cestu ozeleňování
městských budov usilujeme
již delší dobu. Ozeleníme
střechy nad hlavním vstupem do budovy Školní 4
a střechy nad sálem Duhy
ve dvorní části,“ uvedla
náměstkyně primátora pro
životní prostředí Milada
Sokolová. Dle jejích slov
vznikne na části budovy zelená střecha, na části další
budou umístěny fotovoltaické panely, zasazeny budou popínavé rostliny nad
propojovacím krčkem nového a stávajícího objektu
bývalé kovárny a počítá se
také se zpětným využitím
dešťové vody pro splachování na toaletách a pro zalévání zahrady. „Chtěli bychom, aby se z nové budovy

Objekt dlouhodobě využívaný Ekocentrem Iris je již nevyhovující. Foto: MMPv

Ekocentra Iris stala výstavní
budova, která bude v souladu se SMART city a bude
zahrnovat modrozelenou
infrastrukturu,“
přidala
náměstkyně. V současnosti
byla zpracována projektová
dokumentace novostavby
na místě původního objektu. „Nyní probíhá společné
územní a stavební řízení.
V rozpočtu města na letošní rok byla a na akci je

vyčleněna částka 2 milióny
korun. Z rozpočtu Olomouckého kraje se pokusíme získat dotaci ve výši
5 miliónů korun,“ doplnil
náměstek Jiří Rozehnal,
který má investiční akce
ve své gesci. Rozpočtované
stavební náklady, dle zpracované projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení, činí zhruba
12,7 miliónu.
(red)

OLOMOUCKÝ KRAJ
Krajský úřad Olomouckého kraje, ředitel,
Jeremenkova 40a, 779 00 OLOMOUC, www.olkraj.cz

Ředitel Krajského úřadu
Olomouckého kraje vyhlašuje
výběrové řízení na pracovní místo:

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ OCHRANY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA ODBORU
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Místo výkonu práce: Olomouc

Bližší informace jsou uvedeny na úřední desce
Olomouckého kraje a na webových stránkách
www.olkraj.cz

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

Hledají se další firmy
přátelské rodině

Z

aměstnavatelé
v
Olomouckém
kraji mohou opět
získat certifikát Společnost
přátelská rodině, který je
udělován na dobu tří let.
Přinese jim konkurenční výhodu na trhu práce
i dobrou pověst.
Projekt pořádá Síť pro
rodinu a jedním z nositelů ocenění je také Krajský
úřad Olomouckého kraje.
„Že je rodina základ státu, není klišé, ale realita.
Také proto hejtmanství
schválilo a nyní naplňuje
vlastní koncepci rodinné
politiky,“ připomněl hejtman Olomouckého kraje
Ladislav Okleštěk.
Přihlášené
organizace
projdou auditem, který se
zaměřuje na čtyři základní
oblasti. Hodnoceny jsou
například zaměstnavatelské podmínky, a především
prorodinné aktivity. Zá-

Zaměstnavatelé mohou získat
certifikát Společnost přátelská
rodině.
Foto: Olomoucký kraj

jemce o certifikát Společnost přátelská rodině musí
úspěšně projít dotazníkovým šetřením, obstát při
kontrolní návštěvě i před
závěrečnou tříčlennou porotou.
Nominace mohou zasílat
jak sami zaměstnavatelé,
tak i zaměstnanci na adresu lucie.milanova@sitprorodinu.cz. Uzávěrka přihlášek proběhne 31. srpna.
Slavnostní předávání certifikátů se uskuteční letos
na podzim.
(red)
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Olomoucký kraj KRAJÁNEK

KŘÍŽOVKA O CENY

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA: DRONY A ROBOTY. DÁREK ZÍSKÁVAJÍ VYLOSOVANÍ VÝHERCI:
ILJA PROCHÁZKOVÁ/PROSTĚJOV, ALENA DOKOUPILOVÁ/PŘEROV, JIŘÍ KUBÍČEK/NÁMĚŠŤ NA HANÉ

Olomoucký kraj má kromě známých turistických lákadel i řadu menších zajímavých míst, která se zatím většímu zájmu cestovatelů vyhýbají. Patří mezi ně
například (tajenka) u Zábřeha. Řešení křížovky posílejte do 10. září na e-mailovou adresu krizovky@olkraj.cz.

Foto: Jiří Sedláček/cs.wikipedia.org

SUDOKU

KOMIKS

LEHKÉ

STŘEDNÍ

TĚŽKÉ

Měsíčník Olomoucký kraj Krajánek,
periodický tisk
Vydává Olomoucký kraj ve spolupráci se společností
Agriprint, s.r.o. a společností Proﬁ-tisk group.
Adresa vydavatele:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
IČ: 60609460. Registrováno pod číslem MK ČR E 13609.
Adresa redakce:
Agriprint s.r.o., Wellnerova 7, 779 00 Olomouc
Distribuce:
e-mail: distribuce.krajanek@regvyd.cz, telefon: 266 311 596
Odpovědná redaktorka: Petra Pášová,
mobil: 602 671 402, e-mail: noviny@olkraj.cz
Inzerce:
Petr Baštan, mobil: 608 975 337, e-mail: bastan@agriprint.cz
Číslo 7, ročník 19. Olomoucký kraj Krajánek - periodický tisk
Olomouckého kraje. Toto číslo vychází v Praze 22. 7. 2020.
Měsíčník je distribuován prostřednictvím České pošty, s.p.,
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Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla měsíčníku je 10. září.
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V Olomouckém kraji jsou místa, která si zamilujete
Olomoucký kraj je známý svou rozmanitostí. Návštěvníkům nabízí města, folklor, hory, turistiku
a cykloturistiku, ale i historické a přírodní památky. Mezi nejoblíbenější místa pak dlouhodobě patří Olomouc. „Má potenciál přilákat návštěvníky ze
všech koutů světa. Například vyhlášené olomoucké adventní trhy jsou středoevropským pojmem,
navštěvují je nejen Češi, ale i Poláci, Rakušané
a Slováci. Pak jsou to samozřejmě Jeseníky se
svou neporušenou přírodou nebo proslulými lázněmi. Jeseníky jsou navíc místem, které má co nabídnout jak v letním, tak i v zimním období,“ říká
Vladimír Lichnovský, uvolněný člen Zastupitelstva
Olomouckého kraje pro oblast cestovního ruchu.

Mění se nějak preference
návštěvníků?
Nedá se říci, že by nějaký
trend radikálně změnil poptávku návštěvníků z roku
na rok. Už delší dobu je
v kurzu cykloturistika, gastronomie a poslední dobou
se také návštěvníci vrací
do kvalitních kempů, ať už
jedou pod stan nebo dorazí
s karavanem.

Jak hejtmanství na tyto
trendy reaguje?
Olomoucký kraj na tuto
poptávku reaguje prostřednictvím dotačního programu, díky kterému podpoří
budování turistické infrastruktury, jako jsou třeba parkoviště nebo rozvoj
kempů a míst pro odstavení
karavanů.

Můžete upřesnit částku,
kterou kraj tyto investice
podporuje?
V letošním roce kraj mimo
standardního
dotačního
titulu s alokací ve výši
7 miliónů korun vyhlásil
ještě jednu mimořádnou
dotační výzvu na rozšíření infrastruktury, která je
podpořena částkou 10 miliónů. Oživujeme tak sektor
cestovního ruchu, na který
zvlášť tíživě dopadla situace
ohledně pandemie koronaviru.

Olomoucký kraj vydává
také turistické slevové karty, které nabízí i rodinám.

Chystáte v této oblasti
něco zajímavého?
Od července jsme spustili
akci Cestuj s Olomouc region Card zdarma. Tímto
projektem se snažíme přilákat na střední Moravu
a do Jeseníků návštěvníky,
kteří, pokud se zde ubytují na více než čtyři noci,
dostanou zdarma unikátní
slevovou karta Olomouc
region Card. S kartou mohou lidé bezplatně navštívit více než 90 atraktivních
cílů a na dalších 90 místech získají zajímavé slevy.
Díky uspořeným výdajům
na vstupném mohou návštěvníci využít další služby, a podpořit tak místní
ekonomiku a podnikatele
v cestovním ruchu.

Na jaké novinky se letos
mohou turisté těšit?
Nových projektů je celá
řada. Velkou radost mám
z cyklotrasy Ochutnej Moravu na kole. Cesta vede
krásnou krajinou Mohelnicka a Zábřežska. Nabízí celkem 13 zastavení na rodinných farmách, v tradičních
výrobnách, cukrárnách, kavárnách či v muzeu. Všude
můžete ochutnat výborné
regionální produkty nebo
se dozvědět, jak vznikají.

Když má někdo rád hanácký folklor, čím byste jej
potěšil?
Může si vyzkoušet projížďku v okolí Olomouce nový-

mi formanskými vozy. Ty
mají neobyčejnou výbavu,
která poskytuje zajímavé
informace o Hané prostřednictvím krátkých filmových
ukázek, kvízů a hádanek.
A navíc se ve voze můžete
také občerstvit.

A čím letos turisty překvapí Jeseníky?
Z novinek můžu zmínit
kemp v Ostružné, který
vznikl díky krajské dotaci
stejně jako cyklopoint – ten
zase rozšíří možnosti cyklistů. A hlavně máme novou
síť cyklonabíječek.

Můžete tento projekt více
přiblížit?
Jde o společnou práci Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Jeseníky pokrývá síť čtyřiceti nabíječek
pro elektrokola napříč oběma kraji. Možnost častějšího nabíjení lidem umožní
lépe poznat Jeseníky. Autoři
umístili cyklonabíječky záměrně také do míst, která
jsou sice zajímavá, avšak
méně navštěvovaná.

Proč zrovna do méně navštěvovaných míst?
Šlo nám o to, aby se cykloturisté neshromažďovali jen
ve vyhlášených turistických
lokalitách, ale aby poznali
i méně známá zákoutí Jeseníků. Nejnavštěvovanějším místům se tak ulehčí
a zároveň dojde k citlivému
rozvoji turistického ruchu
v okrajových částech regionu. Na území Olomouckého
kraje bylo v rámci projektu
umístěno 20 nabíječek. Stejný počet mají nově turisté
k dispozici i v kraji Moravskoslezském.

Kde všude se tedy s novými nabíječkami můžeme
setkat?
Třeba u přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně nebo
v Ruční papírně ve Velkých
Losinách. Z méně známých

OLOMOUCKÝ KRAJ NABÍZÍ K ODPRODEJI TENTO
NEMOVITÝ MAJETEK:
pozemek parc. č. 925/9 ost. pl. o výměře 1 688 m2 v k.ú. Studená Loučka, obec Mohelnice,
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za minimální kupní cenu ve výši 84 400 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 22. 6. 2020 do 20. 8. 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 – Studená Loučka“.
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
20. 8. 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 22. 6. 2020 do 20. 8. 2020
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.

Vladimír Lichnovský
uvolněný člen Zastupitelstva Olomouckého kraje pro oblast vnějších vztahů
a cestovního ruchu
Narodil se v roce 1985 v Přerově. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity
Palackého v Olomouci, obor Právo. Titul JUDr. získal na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. V současné době studuje doktorské studium
na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se specializací na trestní
právo. Od roku 2009 téměř osm let působil jako asistent soudce na Vrchním
soudu v Olomouci. Od roku 2017 byl tajemníkem hejtmana a tiskovým mluvčím
kraje a ve stejném roce se stal i členem Zastupitelstva Olomouckého kraje.

míst je to třeba Račí údolí
na Javornicku.

Kolik bude využití nabíječky stát?
Nic, je to zdarma. Cyklisté
mohou využít certifikované
nabíjecí konektory nebo si
příslušný kabel přibalit pro
jistotu s sebou.

A co turisté, kteří raději
chodí pěšky? Těm pomáháte jak?
Kraj každoročně přispívá
na obnovu turistických tras
prostřednictvím dotace Klubu českých turistů. Jejich
činnosti si nesmírně vážíme,
protože nebýt jejich dlouhodobé mravenčí práce, nemohla by se Česká republika
pyšnit nejlepším turistickým
značením na světě. V letošním roce šla na obnovu
značení částka ve výši půl
miliónu korun. Nezapomínáme ani na milovníky bílé

stopy v Jeseníkách, kde kraj
dlouhodobě přispívá právě
na kvalitní údržbu běžeckých lyžařských tras. Letos
je také na dobré cestě projekt na pořízení nové rolby
na úpravu běžeckých stop
na Jesenicku – kraj na její
nákup finančně přispěje.

Hejtmanství se stará také
o opravu památek. Kam
konkrétně peníze poputují
letos?
Nejvýznamnější investice,
kterou si budou moci milovníci památek užít, probíhá na hradě Helfštýn. Letos
tam dokončíme náročnou
rekonstrukci renesančního paláce, který bude nově
z velké části zastřešen, přičemž největší místnost se
dočkala skleněného stropu.
Z plošiny na vrcholu stavby
tak lidé budou moci obdivovat nové výhledy nejen
na hrad, ale i do Morav-

i Víte, že...
...Olomoucký kraj nabízí několik variant
slevových karet?
• Olomouc region Card opravňuje držitele
navštívit na Střední Moravě a v Jeseníkách
zdarma přes 100 nejzajímavějších míst
a umožňuje čerpat slevy na více než 90 místech
• Rodinné pasy pro dospělé osoby jsou zdarma
a nabízejí zapojení do pestrého systému
poskytování slev a dalších výhod rodinám
s dětmi do osmnácti let věku
• Senior Pasy jsou určené pro lidi od 55 let věku
a nabízejí slevy ve výši 5 až 50 procent primárně
zaměřené na zdravotnictví, lázeňství, wellness,
cestování, stravování, ubytování, vzdělání,
muzea, galerie, ale i spotřební nákupy

Více na: www.olomoucregioncard.cz
www.rodinajeok.cz

ské brány. Nezapomínáme
však ani na ostatní památky
v kraji – opravy čekají věž
chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku,
na zámku v Tovačově dojde k výměně střešní krytiny, další investice půjdou
do rekonstrukce mauzolea
rodiny Kleinů v Sobotíně...

Kde se vám osobně
v Olomouckém kraji líbí
nejvíc a proč?
Líbí se mi na spoustě míst.
Mojí srdeční záležitostí je
ale Plumlovská přehrada,
protože se tam dá relaxovat mnoha způsoby. Kromě
příjemné procházky kolem
vody si můžete třeba jen
sednout do trávy a pozorovat vodní hladinu nebo si
jít zaplavat. Myslím, že každý obyvatel Olomouckého
kraje i jeho návštěvník si
u nás najde místo, které si
zamiluje.
Řešení ze strany 8
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MASO UZENINY
Vaše domácí řeznictví
Výroba domácích specialit
Farmářské dobroty
STŘEDNÍ NOVOSADSKÁ 9/16,

OLOMOUC

Otevírací doba: PO–PÁ 7.00–17.30, SO 7.00–11.30

WWW.UZENINYZAJICEK.CZ
Tel.: 725 318 764

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

od

359,-/m2

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

polo

žíme

!

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

kultura

červenec/srpen 2020

Mohelnice opět ožije folkem

Otevírací doba: úterý - pátek 8-17 hod.,
sobota a neděle 9-12 a 13-17 hod.
• Nevěsty z jiných světů. Cizinky v nás, prodlouženo do 27. 7. Výstava
nahlíží do osudů několika žen z rozdílných historických období.
• Hledání podobizny J. A. Komenského, do 22. 11. Výstava
k 350. výročí úmrtí J. A. Komenského.
• Zdeněk Burian: Školní výukové obrazy, do 20. 12. Výstava
k 115. výročí narození malíře.
• První proti okupantům! Přerovské povstání v roce 1945,
do 1. 11. Výstava k 75. výročí přerovského povstání
Ornitologická stanice – ORNIS
• Čižba – umění jemné a líbezné, do 30. 11. Výstava o ptáčnictví,
jako zanikající formě lidské činnost.

Vlastivědné muzeum Jesenicka

Známá kapela Žalman a spol. v čele s Pavlem Lohonkou, zahraje na konci prázdnin v Mohelnici. Foto: archiv zalman.cz

V

ranních hodin. Vystoupí
například Robert Křesťan
s Druhou Trávou, Marien,
Žalman a spol, Nezmaři,
COP, Pozdní Sběr. Chceme také dát možnost začínajícím mladým kapelám,
kteří již sbírají první ocenění na jiných celostátních soutěžích v Česku,
jako jsou mohelničtí Vodníci, Iris& Kross z Prahy,

René Matlášek z Ostravy
nebo třeba Samuel Rychtár
z Brna,“ dodal. Organizátoři odhadují asi tisícovku
návštěvníků, kteří se skládají z různých věkových
skupin včetně mladých rodin s dětmi, právě těm pak
bude zajištěný dětský koutek a divadlo Loutkadlo.
Více informací je uvedeno
na www.folk-fest.cz (red)

českého lidu, přiblíží vedle desítek autentických
fotografií,
interaktivní
mapa povstání a vůbec
poprvé také osobní předměty Přerovanů, kteří
svůj boj s okupanty zaplatili životem. Součástí
je také prezentace ukázek z nového dokumentu
s unikátními vzpomínkami pamětníků, co zažili 1. května 1945 tak-

říkajíc na vlastní kůži.
Svůj příběh povypráví po
75 letech vzácná kolekce
fotografií Jiřího Högra,
který v ulicích města
dokumentoval okamžiky, jež se později zapsaly
do dějin. Celá série bude
veřejnosti
představena
vůbec poprvé. Výstava
je k vidění v Muzeu Komenského v Přerově do
1. listopadu 2020. (red)

J

jené s 200. výročím narození slavného českého
malíře Josefa Mánesa. Ten
velkou část života právě
na tomto zámku prožil
a tvořil. Kromě toho se
zámek v celostátní soutěži
stal Památkou roku 2019
a nositelem ocenění Opera Historica 2019! (red)

Zámecký areál ožije hudbou

Výstava odkrývá dramatickou historii města Přerova. Foto: archiv MKP

Foto: olomoucregioncard.cz

Den pro rodinu zve do Smetanových sadů

O

lomoucký
kraj
ve spolupráci se
Statutárním městem Olomouc a organizacemi doprovázejícími
pěstounské rodiny zve
na akci Den pro rodinu
vlastní i náhradní, včetně Dne (pro) pěstounství.
Stejně jako v loňském roce
se mohou návštěvníci těšit
na bohatý program.
Smetanovy sady v Olomouci, mezi Palmovým

skleníkem a jezírkem, ožijí
12. září od 9.30. Akci zahájí Běhy pro paměť národa a Běh pro rodinu.
Následovat budou akce
pro rodiny s dětmi, doprovázené hospodskými
kvízy, besedami s pěstouny a výstavou fotografií.
V poledne všem příchozím zpříjemní čas Divadlo
Tramtarie se svým divadelním představením, to
se také mohou těšit na vy-

stoupení hudební skupiny DD Olomouc, žonglování s Cascabel, Parkour
z DDM Olomouc, a Šerm
za zvuků bubnů, uvidíte,
jak se dělají Vědecké pokusy pro děti a jak se tvoří
bubliny s Bubble show.
Zazní písně
legendárních Beatles
Vrcholem akce pak bude
vystoupení hudební skupiny The Backwards, která svým koncertem celou

Otevírací doba: úterý - neděle 10-17 hod.
• České encyklopedie v regále i pod lampou, do 23. 8. Výstava z oblasti
tvorby všeobecných naučných slovníků od prvního pokusu Františka
Palackého až po polistopadové vzlety a pády tohoto odvětví.
• Největší záhady a tajemství světa, prodlouženo do 30. 8. K vidění
je unikátní a běžně nepřístupná kolekce kopií a replik, spojených
s nejtajemnějšími předměty všech světadílů světa.
• Čertovy obrázky aneb neodolatelný svět karet, prodloužena
do 16. 8. Výstava o kartách a karetních hrách.

Muzeum a galerie v Prostějově
Otevírací doba: úterý - neděle 9.30-12 a 13-17 hod.
• Miroslav Šmíd 70, do 27. 9. Retrospektivní výstava obrazů
regionálního autora Miroslava Šmída k životnímu jubileu.
• Umělecká litina ze sbírek Muzea Blanenska, do 20. 9. Výstava
litinových artefaktů dokumentujících výrobní sortiment velmi
známé blanenské huti.
Špalíček, Uprkova 18
• Barokní synagogy v českých zemích, od 24. 7. do 27. 9. Výstava
Židovského muzea v Praze, o historii barokních synagog doplněná
o prostějovské synagogy a modlitebny.

Vlastivědné muzeum v Šumperku

Léto v zámeckém parku nabídne koncerty
iž tradiční open-air kulturní léto
v zámeckém areálu
v Čechách pod Kosířem
je zpět a s ním i koncert
Mikolase Josefa 12. srpna
a rockové kapely Mňága
a Žďorp s písničkářem
Jiřím Dědečkem 10. září,
nebo zářijové akce spo-

Otevírací doba: úterý - neděle 9-17 hod.
• Policie veřejnosti, do 6. 9. Interaktivní výstava v unikátním
historickém prostředí jesenické Vodní tvrze představující práci
policistů. 17. 7. a 21. 8. budou na výstavě přítomni policisté
s ukázkami.
• Velká prázdninová herna, do 13.9. Interaktivní herna pro malé i velké.

Vlastivědné muzeum v Olomouci
také divácké hlasování pro
nejlepší kapelu z řad začínajících kapel nebo Open
program pro přihlášené
kapely do konkurzu,“ pokračoval Jan Štaigl. Doplnila, že program chystají
dle aktuální situace týkající
se možného počtu návštěvníků. „Již nyní plánujeme
program od pátku odpoledne do nedělních brzkých

První proti okupantům
ýstavu k výročí
konce 2. světové
války nabízí Muzeum Komenského v Přerově. Expozice odkrývá
dramatickou historii prvního
protinacistického
povstání v zemi, které
vypuklo 1. května 1945
v Přerově.
Událost, která do dějin vstoupila jako začátek Květnového povstání

AKCE KRAJSKÝCH MUZEÍ
Muzeum Komenského v Přerově

P

říjemnou atmosférou, nabitou akustickou hudbou ožijí
koncem srpna sady města Mohelnice. V termínu
28. až 30. srpna se tam totiž bude konat Mohelnický
FolkFest, který navazuje
na 44 ročníků Mohelnického dostavníku. Na přehlídce zahraje přes třicet
kapel a písničkářů z celé
České republiky. „Naším
cílem je zachovat dlouholetou tradici festivalu
Mohelnický
Dostavník,
který po čtyřiačtyřiceti
ročnících ukončil činnost,
a který svým významem
zdaleka přesáhl hranice
regionu a je již asi třetí desetiletí ceněn jako nejkrásnější festival folk, tramp
a country hudby v Česku,“
uvedl za pořadatele Jan
Štaigl.
Zahraje i Robert
Křesťan
V posledním prázdninovém víkendu na Mohelnickém FolkFestu vystoupí
více než 35 hudebních skupin a písničkářů, na dvou
pódiích. „Bude probíhat
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akci zakončí. V dění nabitého dne budou návštěvníkům nablízku stánky
s občerstvením. „Přijďte
s námi strávit příjemný
den, pobavit se a třeba
i získat zajímavé informace o pěstounství,“ vybízí
pořadatelé. Vstupné je
zdarma. Další informace nejen o náhradní péči
jsou uvedeny na www.
rodinajeok.cz nebo www.
pestounijsouok.cz (red)

Muzeum Šumperk
Otevírací doba: úterý - neděle 9-17 hod.
• Šumperk kdysi, prodlouženo do 13. 9. Výstava více než
400 černobílých snímků fotografií Josefa Pavlíčka.
• Čas lovců a sběračů, do 18. 10. Výstava věnovaná starší době
kamenné.
• Šumperský sen Georga Bergera, do 30. 8. Výstava prezentující život
a dílo architekta tvořícího v duchu pozdního historismu.
Muzejíčko
• Herna plná přírody, do 30. 8. Interaktivní výstava prozradí, co žije
a roste v lese, na louce, v okolí řek a rybníků a na skalách.
Galerie mladých
• Jan Hachran, do 23. 8. Autorská výstava mladého malíře
a výtvarníka, jehož práci ovlivňuje studium historie, židovskokřesťanské mystiky.
Muzeum Mohelnice
• Nakrájíme, zamícháme, rozšleháme… aneb Pomocníci v kuchyni,
do27. 9. Výstava z historie kuchyňských pomocníků.
Muzeum Zábřeh
• Dalekým severem s Janem Eskymo Welzlem, nová expozice
z prostředí dalekého a mrazivého severu.
• Grafický kabinet Václava Hollara, výstava se s téměř 750 grafických
listů řadí k nejrozsáhlejším souborům díla Václava Hollara.
• Hrátky s penězi, do 30. 8. Interaktivní výstava návštěvníka seznámí
s vývojem platidel.
Minigalerie
• Barevné proměny, do 2. 8. Výstava obrazů a fotografií.
Památník Adolfa Kašpara v Lošticích
• Expozice loštických pohárů. Nová expozice představuje unikátní
druh keramiky, který se vyráběl pouze v Lošticích a jejich
nejbližším okolí.

Muzeum silnic
Otevírací doba: úterý - sobota 10-16 hod.
• Via est vita – silnice je život. Výstava z historie stezek, cest a silnic,
práce cestářů a silničářů.
• Po stopách bratří Kleinů. Expozice stavitelů silnic, železnic a mostů.
• Z historie našich silničních mostů. Expozice představuje naše
silniční mosty a jejich vývoj.
• Z Vídně na sever, dvě páteřní železniční tratě České republiky.
Výstava zaměřená na první období výstavby a provozu Severní
dráhy císaře Ferdinanda a Severní státní dráhy.
• Kočárky našich babiček a prababiček, do 29. 8. Výstava historických
kočárků.
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červenec/srpen 2020

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

V Přerově vychovali tři ze čtyř
Srpen bude
nejlepších Čechů juniorského draftu patřit chodcům

U

Dlouhodobě se jim
daří produkovat talentované mladé hráče.
Dříve to byli Martin
Vojtek, Martin Zaťovič,
Jan Švrček či Tomáš
Kundrátek. Teď jsou
to mimo jiné Martin
Ryšavý, Tomáš Suchánek a Stanislav Svozil.

ž po čtyřiapadesáté se v Olomouci uskuteční
tradiční Olomoucká dvacítka v chůzi. Závod se
uskuteční v sobotu 1. srpna v olomouckých Smetanových Sadech. „Součástí závodu je Mistrovství
ČR mužů a žen v chůzi
na 10 km a také 3. kolo

I. a II. ligy mužů a žen,
takže se v Olomouci sejde česká, ale i slovenská
špička,“ uvedl Tomáš
Dočkal z Atletického klubu Olomouc. Závody začínají v 10 hodin závodem
mládeže v chůzi na jeden
kilometr a hlavní závod
na 10 kilometrů odstartuje v 11.30.
(red)

T

rio mládežnických
reprezentantů patří do úspěšného
přerovského ročníku 2003.
Ten se v kategorii mladšího
dorostu v sezoně 2017/18
probojoval až na závěrečný
turnaj mistrovství republiky. Ve Vítkovicích, kde se
konal, dlouho sahal po medaili. Nakonec mu těsně
utekla, doslova o pár minut.
To však neznamenalo, že
by mezi českými kluby hrajícími v seniorské kategorii
extraligu, nebyl o mladé talenty z líhně Zubrů zájem.
Svozila z Přerova získala
brněnská Kometa, Ryšavého Vítkovice a Suchánka
Třinec.

Martin Ryšavý byl druhým nejvýše postaveným českým hráčem juniorského draftu do zámoří. Foto: Ronald Hansel

Pozornosti neunikli ani
v zámoří. V letošním juniorském draftu se umístili
mezi patnácti nejlepšími
hráči. Martin Ryšavý přišel
na řadu jako šestý, vybral
si jej kanadský klub Moose
Jaw. Na Tomáše Suchánka ukázali z deváté pozice
Američané z Tri-City a Sta-

nislava Svozila si jako patnáctého vyhlédla kanadská
Regina. Všechny tři kluby působí za Atlantikem
ve stejné soutěži – Western
Hockey League.
Kromě Přerovanů draftem úspěšně prošlo dalších
deset Čechů. Jen jeden se
však umístil lépe. Českou

jedničkou se stal gólman
Jan Bednář.
Juniorský draft do Kanady či USA je pro řadu hokejistů předstupněm draftu
do slavné NHL. V minulosti ho absolvoval například i současný kapitán
českého národního týmu
Jakub Voráček.
(red)

Závody v chůzi se v Olomouci uskuteční už po čtyřiapadesáté.
Foto: atletikaolomouc.cz

Jubilejní ročník Olympiády dětí a mládeže se už chystá

V

plném proudu jsou přípravy Her X. letní
olympiády dětí a mládeže
ČR 2021, které se v Olomouckém kraji uskuteční
v červnu příštího roku.
Do regionu dorazí více
než čtyři tisíce sportovců
ze všech krajů České republiky. „Ačkoli samotná
sportovní akce proběhne příští rok, přípravy
na její realizaci už začaly.
Vybrali jsme sportoviště,
na kterých budou olym-

pijské turnaje probíhat,
a pracujeme i na zajištění zázemí pro účastníky.
Čeká nás také schválení
oficiálního loga, maskota her nebo medailí,“
uvedl náměstek hejtmana pro oblast sportu Petr
Vrána.
Jubilejní ročník
Letní Olympiádu dětí
a mládeže budou v regionu hostit města Olomouc,
Prostějov, Přerov a jeho
místní část Žeravice, Uničov, Kojetín a také Velká

Bystřice. Jejich zástupci
dostali v pátek 12. června během setkání v sídle
hejtmanství k projektu
všechny aktuální informace. „S akcí takového
formátu souvisí stovky
drobností, které je třeba co nejdříve vyřešit,
aby vše proběhlo tak, jak
má. Bez pomoci zástupců
měst, v nichž se bude příští rok v rámci olympiády
sportovat, se neobejdeme a jsme rádi, že nám
všichni potvrdili spolu-

Hejtman s medailisty zimní olympiády dětí a mládeže ČR. Příští rok
bude olympiáda u nás.
Foto: Olomoucký kraj

práci,“ sdělil po jednání
uvolněný člen zastupitelstva Olomouckého kra-

je Vladimír Lichnovský.
Olympiáda se uskuteční v červnovém termínu

příštího roku. Účastníky
čeká dvacet sportovních
disciplín od atletiky přes
fotbal a tenis až po taneční sport. Atmosféru
opravdové
olympiády
dotvoří zahajovací i závěrečný ceremoniál nebo
Olympijský dům. První
Olympiáda dětí a mládeže
proběhla v roce 2003. Hry
mají letní a zimní variantu, ve kterých se ob rok
střídají. Na Olomoucký
kraj tak připadl jubilejní
desátý ročník.
(red)

Czech Tour míří na hanácké osvědčené tratě

H

vězdné obsazení nabídne český
etapový podnik
Czech Tour. Ten se na moravských silnicích uskuteční od 6. do 9. srpna. Organizátoři vzkazují, že je
se na co těšit. Tak kvalitní
konkurence v České republice ještě nezávodila. „Jsme
nadšeni, že se na startu
objeví opravdová světová
špička a nabídne našim divákům nezapomenutelné
zážitky. Z World Tour týmů
se fandové cyklistiky mohou těšit na Bahrain McLaren, Sunweb, Jumbo Visma,
Bora Hansgrohe a Michelton Scott,“ řekl promotér
závodu z TTV Sport Group
Jaroslav Vašíček, který pro
jezdce připravil náročnou
trať se šestnácti vrchař-

skými prémiemi. „Prostě
skvělá konkurence ale i Pro
Continentální týmy nepřijedou pouze do počtu. Třeba naftaři z UNO X nebo
hlavně Alpecin Fenix s Petrem Vakočem, který tento
podnik vyhrál v roce 2015,
italským jezdcem Saschou
Modolem či úřadujícím
mistrem Belgie Bramemem Merlierem, rozhodně
nebudou chtít prodat svoji
kůži levně. Pojedou i další
skvělé týmy z Belgie - Sport
Vlaanderen a Bingoal WB,
na vynikající vystoupení
a výsledky z minulých let
určitě bude chtít navázat
závodníci nejlepší české
stáje Elkov Kasper,“ pokračoval Vašíček.
Upozornil ještě, že
v programu Czech Tour

slední chvíli problémy. Jak
uzavírky, tak neplánované
opravy tratí. Ale jak s Olomouckým, tak s Moravskoslezkým krajem jsme
vše zvládli a nečeká nás
snad žádné nechtěné překvapení. Bylo toho opravdu už hodně,“ dodal Jaroslav Vašíček.

Závodníky diváci opět uvidí na osvědčené trati Uničov - Medlov - Uničov.

došlo ke změně tratí. „Bohužel se nepojede z technických důvodů týmová

časovka v Ostravě, ale jízdu proti chronometru uvidí diváci opět na osvědče-

Foto: archiv Czech Tour

né trati Uničov - Medlov
- Uničov. I v letošním roce
se nám nevyhnuly na po-

Program
Czech Tour 2020:
6. srpna: týmová časovka
v Uničově (18,6 km)
7. srpna: 2. etapa:
Prostějov - Uničov
(193,4 km)
8. srpna: 3. etapa:
Olomouc - FrýdekMístek (209,8 km)
9. srpna: 4. etapa:
Mohelnice - Šternberk
(179,2 km).

