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SLOVO HEJTMANA

Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
situace na bojišti se
mění každým okamžikem, říká známé přísloví.
Co se týče boje s koronavirem, platí to dvojnásob. Šíření dalších
mutací covid-19 uvrhlo
celou zemi do tvrdého
lockdownu. Život se tím
ale nezastavil. Naopak.
Ještě předtím, než
došlo k dalším omezením a zpřísněním protiepidemických opatření,
podařilo se našemu hejtmanství ve spolupráci s
Fakultní nemocnicí Olomouc otestovat studenty
některých středních škol.
Další pilotní projekt,
který jsme realizovali
v Konici, také přinesl zajímavé výsledky. Vyzkoušeli jsme si, jak budou
fungovat nová očkovací
centra, až do Česka dorazí dostatečné dávky
vakcíny proti covid-19.
Mezitím hejtmanství vyhlásilo nové dotační programy, které pomohou
zlepšit život v kraji. A připravujeme další projekty,
které přijdou na řadu, až
největší nápor koronaviru
odezní. A on jednou poleví. Důležité je, abychom
ve svém snažení nepolevili my.
Přeji vám do dalších
dnů pevné zdraví!
Josef Suchánek,
hejtman
Olomouckého kraje

Testování ve školách
proběhlo úspěšně
Testy žáci podstoupili doma a svépomocí. Pak je odevzdali ve škole, odkud testovací sady zamířily k vyhodnocení do laboratoře, kam je převezli hasiči. 

O

lomoucký
kraj
ve
spolupráci
s Ústavem translační a molekulární medicíny Lékařské fakulty
Univerzity
Palackého
v Olomouci a Fakultní nemocnicí Olomouc spustil
v polovině února projekt
testování žáků středních
škol na covid-19. Hejtmanství tak získalo
zkušenosti, které bude
moci využít v budoucnu.
„Po dohodě s Ústavem
molekulární
a translační medicíny
jsme otestovali studenty čtvrtých ročníků středních škol

v Olomouci. Aby studenti
věděli, jak snadno a rychle
provést kloktací test, připravili jsme pro ně také
krátké instruktážní video,“
popsal průběh projektu
Josef Suchánek, hejtman
Olomouckého kraje.
Výhodou kloktacích testů je dostupnost, snad-

Testování
prokázalo,
že ho školáci
zvládnou
svépomocí

nost odběru, a především
přesnost. „Materiál dokážeme vyhodnotit během
jediného dne, a to s velkou
přesností,“ uvedl Marián
Hajdúch z Ústavu molekulární a translační medicíny
v Olomouci.
Jednalo se o pilotní fázi
projektu. Zkušenosti, které kraj získal, se budou
hodit, až odezní aktuální přísná protiepidemická opatření
a dojde k otevření
škol. „S výsledky pilotního projektu byla
seznámena vláda. Je
na ní, aby připravila přesné metodické
pokyny pro testování

tak, aby mohli žáci a studenti začít co nejdříve
chodit do školy,“ dodal
Aleš Jakubec, radní Olomouckého kraje pro oblast
školství.
První školáci se do testování zapojili 16. února.

Foto: Ol. kraj

„Rozhodli jsme se společný projekt Olomouckého
kraje a fakultní nemocnice podpořit. Samotné testování žáků bylo dobrovolné,“ uvedl Karel Goš,
ředitel Gymnázia Olomouc - Hejčín. 
(red)

ČÍSLO MĚSÍCE

600
Přibližně tolik studentů se podařilo otestovat
na covid-19 v rámci projektu, který hejtmanství
realizovalo na středních školách v Olomouci.
Ověřilo si tak jednu z možností, které uspíší návrat
studentů do školních lavic.

zpravodajství

Má vlast zakotvila
před úřadem. Setrvá
tam do půlky dubna

Fotografické panely přibližují místa v Olomouckém i Moravskoslezském
kraji, která prošla proměnou. 
Foto: red

O

d poloviny února je před Krajským
úřadem
Olomouckého kraje k vidění výstava Má vlast cestami
proměn 2020/2021. Projekt, který probíhá už dvanáctým rokem, představuje prostřednictvím fotografií původní a současný stav
areálů či objektů, které prošly obnovou.
Na osmi panelech je vystaveno patnáct projektů
z Olomouckého a sedm
z Moravskoslezského kraje. Jedná se o dílčí kolekci
národní putovní výstavy
Má vlast cestami proměn,
kterou každoročně pořádá
spolek Cestami proměn.
Na panelech jsou prezentovány projekty z obcí Bohuňovice, Bochoř, Dubicko,
Horní Lipová, Jezernice,
Kojetín, Milenov, Mohelnice, Moravský Beroun, Otaslavice, Potštát, Šumperk,
Ústín a Vrchoslavice.

„Výstava zachycuje různorodé proměny - obnovy hřišť, přírodních biotopů, zahrad a veřejných prostor. Zájemci mohou zhlédnout nejen náročné rekonstrukce sokolovny, obecního úřadu, komunitního centra, škol a vzdělávacího centra, ale i úpravy zámku, lázní či radnice. Jedná se o jedinečnou příležitost, jak ocenit
a také povzbudit úspěšné autory proměn i vyzdvihnout
obce z našeho regionu,“ uvedl náměstek hejtmana Olomouckého kraje Jan Šafařík.
Po celé minulé léto výstava putovala obcemi Olomouckého kraje jako součást obecních slavností, hudebních festivalů, hodů, turnajů a různých letních akcí.
Výstava před budovou
kraje potrvá do poloviny
dubna. Poté se panely vrátí zpět do Prahy, kde budou
čekat na proměny nového
ročníku. 
(red)

Krajský web má novou
funkci. Usnadní život
lidem s hendikepem

W

ebové stránky
Olomouckého
kraje,
stejně
jako
partnerský
web
KRAJPOMAHA.CZ, mají
novou funkci – převod
psaného textu do mluvené
podoby. Novinka usnadní komunikaci lidem se
zhoršenou
srozumitelností nebo úplnou ztrátou řeči. Uživatel služby
si tedy může vybrat, zda
bude komunikovat mluvenou češtinou či psanou
formou. Téma má i symboliku - 3. března si lidé
připomněli Světový den
sluchu.
„Snahou Olomouckého
kraje je, aby byl zcela bezbariérový, tedy aby byl přístupný všem lidem bez
ohledu na to, zda mají nějaký hendikep, nebo nikoli,“ uvedl ředitel Krajského
úřadu Olomouckého kraje
Lubomír Baláš.
O další rozšíření nabídky
se opět postarala společnost
Transkript Online. Uživa-

tel nové služby může svůj
dotaz vepsat do speciálního řádku, text je následně
automaticky přečten syntetickým hlasem operátorovi
infolinky a mluvená reakce operátora přepsána profesionálním přepisovatelem
do textové podoby.
Weby
OLKRAJ.CZ
i KRAJPOMAHA.CZ dosud vycházely vstříc lidem
se sluchovým postižením,
a to takzvaným telefonním
hovorem s textovým záznamem.
„Nejvyužívanější službou
roku 2020 se stalo telefonování s textovým záznamem
řeči. Její vytíženost narostla
o více než 500 procent v porovnání s přechozími lety.
Nemilou zásluhu na tomto
nárůstu měla zejména krize spojená s onemocněním
covid-19, kdy se telefonování stalo často jediným způsobem, jak získat potřebné informace,“ dodal Zdeněk Bumbálek, ředitel Transkript Online.
(red)
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Hejtmanství myslí na čtenáře.
Knihovny dostaly miliónovou podporu

B

ezmála třináct miliónů korun uvolnil Olomoucký kraj
na podporu regionální
funkce knihoven. Jde o peníze, za které i nejmenší knihovny v odlehlých
obcích mohou nakupovat
nové publikace, aby přilákaly čtenáře. Důležitá je
také metodická pomoc pro
pracovníky knihoven – například v podobě školení
nebo setkání s odborníky
z Vědecké knihovny v Olomouci.
„Není vůbec jednoduché přilákat v dnešní době
ke knihám mladé čtenáře. Knihovny, které to dovedou, si podporu zaslouží. Řada z nich navíc funguje jako místo, kde se, když je
to možné, setkávají během
zajímavých akcí lidé napříč
generacemi,“ řekl hejtman
Josef Suchánek.
Kromě Městské knihovny v Hranicích a Knihovny Vincence Priessnitze
v Jeseníku získala finanční
prostředky na rozvoj také
Knihovna města Olomouce

Knihovny jsou jedním z pilířů kultury v Olomouckém kraji. 

a knihovny v Lipníku nad
Bečvou, Šumperku, Přerově
a Prostějově.
Výkon
regionálních
funkcí koordinuje příslušná
krajská knihovna. V Olomouckém kraji je to právě
Vědecká knihovna v Olomouci. Pověřené instituce pak zajistí nejen metodickou a organizační pomoc, ale také další odborné
služby pro 473 základních

Foto: red

knihoven, které na území
kraje zřizují města a obce.
„Stejně jako další kulturní instituce i knihovny zasáhla opatření v souvislosti
s pandemií koronaviru. Teď
dělají vše pro to, aby svoje služby mohly dál nabízet. Řada knihoven otevřela
okénka, jejichž prostřednictvím si čtenáři půjčují knihy. Jde tak o jednu z mála
částí kultury, která funguje

navzdory současnému stavu,“ uvedl radní pro oblast
kultury Jan Žůrek.
Knihovny se navíc i letos mohou ucházet o další finance hned ze dvou
krajských dotačních programů, v nichž je zhruba
šestnáct miliónů korun.
Například díky programu
obnovy drobného majetku mohou získat peníze
na vybavení.(red)

OK linka nasměruje dotace z Bruselu
přímo do Olomouckého kraje

SMSKY
Z KRAJE

O

lomoucký
kraj
spustil
novou
službu informačního a poradenského centra OK linka. Ta nasměruje obce, neziskovky, firmy
a další organizace v kraji k dotacím z programů a fondů řízených přímo Evropskou komisí, ale
také k dalším nadnárodním programům, iniciativám a fondům, ve kterých
mohou o finanční podporu soutěžit české subjekty.
„Spolu s přehledem aktuálních příležitostí z komunitárních a jiných programů poskytuje OK linka rovněž poradenství
a konzultace ke konkrétním připravovaným záměrům," vysvětlila Zdeňka
Dvořáková Kocourková,
radní Olomouckého kraje pro investice, evropské
projekty, transparenci, IT
a Smart region.
OK linka funguje jako
kontaktní
poradenské
centrum. Na www.oklinka.eu informuje o aktuálních výzvách z více než

Řešení ze strany 8
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Obce mohou
opět soutěžit
o nejlepší web

OK linka usnadní získávání Evropských dotací, které jsou pro rozvoj
regionu zásadní. 
Foto: red

30 programů řízených Evropskou komisí nebo jinými zahraničními organizacemi. Zároveň poskytuje on-line, telefonické i osobní konzultace záměrů.
„Subjekty z Olomouckého kraje si mohou nechat
poradit, zda pro jejich záměry existují potenciální zdroje i mimo evropské
fondy a operační programy řízené českými ministerstvy. Takových zdrojů je
přitom mnoho, mezi nejznámější patří například
program Horizon Europe
nabízející zdroje na vědu,
výzkum a inovace, pro-

gram LIFE, který se věnuje
životnímu prostředí a klimatu, nebo oblíbený Erasmus+, zaměřený na vzdělávání, školení, mládež
a sport,“ uvedl Radim Sršeň, radní Olomouckého
kraje a garant dotací.
Pro konzultace záměrů je možné využít
on-line formulář dostupný na webu nebo využít
telefonickou
konzultaci. Po uvolnění vládních opatření souvisejících s pandemií nabídne
OK linka také osobní konzultace na adrese Křížkovského 844/3 v Olomouci. 
(red)

Obce a města v Olomouckém
kraji se už teď mohou hlásit
do dalšího ročníku Zlatého
erbu. Hodnotí se v něm nejlepší webové stránky, nejpřínosnější projekty Smart City
a nejlepší elektronické služby.
Vítězové krajských kol postoupí do celostátního finále.

Hranice instalují
pítko i mlžítko
Masarykovo náměstí v Hranicích čeká proměna. Během šedesáti dnů se má
rozšířit o zeleň, mobiliář
a chystá se i nové stavební řešení. Součástí rekonstrukce bude také pítko
a mlžítko, které lidem zpříjemní parné letní dny.

Krajská rada
uctila památku
Masaryka
Rada Olomouckého kraje
uctila prostřednictvím náměstka hejtmana Michala
Záchy památku prvního
československého prezidenta. Kytici k jeho památníku
před budovou pedagogické
fakulty v Olomouci položil
náměstek 7. března, kdy
uplynulo 171 let od narození
významného státníka. (red)

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

zpravodajství
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V Konici se uskutečnil pilotní
projekt očkování seniorů

V

íce než 160 seniorů
se na začátku února
zapojilo do pilotního projektu očkování proti covid-19 v Konici. Vakcinace byla určena lidem nad
80 let věku, kteří jsou imobilní a nedokážou se bez
pomoci dostat do vzdálenějších očkovacích center.
Na akci spolupracoval Olomoucký kraj s městem Konicí a Fakultní nemocnicí
Olomouc.
„Tímto způsobem jsme
naočkovali nejen imobilní
seniory přímo z Konice,
ale také z okolních obcí.
Na místo je dopravili například dobrovolní hasiči, o zdravotnický dohled
po naočkování se postarala zdejší Charita,“ přiblížil průběh vakcinace Michal Obrusník, starosta
Konice.

S nápadem vytvořit očkovací místo v jedné z odlehlejších obcí s rozšířenou působností přišel Olomoucký
kraj. Ten se podílí na koordinaci očkování v celém regionu. Pokud do Česka dorazí více vakcín, plánuje
hejtmanství zprovoznit další očkovací místa podobná
těm, jaké zkušebně vzniklo
právě v Konici.
„Jedná se o pilotní projekt. Jeho přidanou hodnotou je, že kromě samotného
naočkování seniorů získáme zkušenosti, které se budou hodit v případě otevření dalších očkovacích míst
na území Olomouckého
kraje,“ řekl hejtman Josef
Suchánek.
V kraji je v současné
době osm míst, kde se mohou lidé nechat proti covid-19 naočkovat. Vakcina-

Tak jako v Konici může v budoucnu probíhat očkování i na dalších místech Olomouckého kraje. Právě
možnosti tohoto scénáře měl pilotní projekt ověřit. 
Foto: red

ci nabízí všechny nemocnice, jejich seznam přináší
webové stránky KRAJPOMAHA.CZ.

R

„Očkovací místa jsou připravena na plošnou vakcinaci. Věřím, že po navýšení dodávek očkování v kra-

ji společně zvládneme,“ dodala Jarmila Kohoutová,
koordinátorka
očkování
v Olomouckém kraji. (red)

Kvůli epidemii koronaviru letos vyhlášení Pedagoga roku proběhne
až v květnu. 
Foto: Ol. kraj

posunuli na konec května.
Cílem akce je ocenit vybrané pedagogy za jejich
náročnou činnost, kterou
epidemie koronaviru ještě
umocnila,“ uvedl Aleš Jakubec, radní Olomouckého kraje pro oblast školství a vzdělávání.
Šanci získat titul pedagoga roku mají nejen učitelé základních, středních

nebo vyšších odborných
škol, ale také pracovníci dětských domovů nebo
pedagogicko-psychologických poraden.
Letošní jedenáctý ročník akce bude výjimečný. Poprvé se totiž budou
oceňovat pedagogičtí pracovníci, kteří větší část své
práce realizovali v on-line
prostředí.
(red)

Sesuv půdy u Hanušovic začal kraj řešit okamžitě

O

d poloviny února je kvůli sesuvu půdy uzavřena silnice II/369 u Hanušovic. Jde o důležitou páteřní trasu, kterou využívají tisíce aut
denně. Také proto začal
Olomoucký kraj okamžitě řešit opravu kritického
úseku.

„Zajištění svahu bude
technologicky velmi náročné. Projektant už ale začal
s přípravou návrhu na stabilizaci kritického místa.
Jde o to, aby oprava cesty
byla zahájena co nejrychleji a zároveň byla provedena kvalitně,“ uvedl Michal
Zácha, náměstek hejtmana
pro oblast dopravy.

Poruchy na vozovce zjistili silničáři počátkem
února, následný sesuv
krajnice urychlily vysoké
teploty, tání sněhu a nadměrné zatížení vozovky
nákladními auty.
„Přesný termín zprůjezdnění vozovky zatím není
možné stanovit – závisí
na mnoha faktorech, kte-

Vakcíny míří do škol. Urychlí
to návrat dětí do lavic

U

čitelé i nepedagogičtí pracovníci ve školách dostávají přednostně vakcínu proti covid-19. O očkování je mezi kantory
v Olomouckém kraji velký zájem. Řada z nich se už
do rezervačního systému
přihlásila a čekají na to, až
protilátky dostanou.
„Přednostně jsou vakcíny určené učitelům nad
pětapadesát let věku a těm,
u kterých se předpokládá
dřívější návrat do škol, což

jsou třeba učitelé maturantů. Musím říct, že o očkování je skutečně velký zájem,“
řekl Martin Paclík, ředitel
gymnázia v Zábřeze.
O dřívějším očkování
ve školách rozhodla vláda.
Učitelé měli původně přijít
na řadu později. K přehodnocení došlo poté, co stát
přislíbil brzký návrat dětí
do školních lavic.
„Učitelé dostávají speciální kódy, s jejichž pomocí
se do rezervačního systému k očkování přihlásí,“

SLOVO
ODBORNÍKA

Kraj nám výrazně
pomohl

Pedagog roku se letos oceňovat bude. Covid ale vyhlášení oddálí

ada Olomouckého kraje letos opět
podpořila vyhlášení Pedagoga roku. Ocenění se v minulosti předávalo na Den pedagogů, který připadá na 28. března. Kvůli koronaviru se
slavnostní akce přesune
na květen.
„Termín vyhlášení Pedagoga roku jsme předběžně
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doplnil Miroslav Gajdůšek,
vedoucí krajského odboru
školství a mládeže.
V Olomouckém kraji je
v současné době více než
tři sta základních a přes
stovku středních škol, které
zaměstnávají tisíce učitelů
a nepedagogických pracovníků, kteří se starají o provoz a údržbu školních budov. Od začátku března se
do veřejného očkovacího
registru mohou hlásit také
všichni senioři nad sedmdesát let věku. 
(red)

ré nedokážeme ovlivnit
– od počasí až po volné
kapacity stavebních firem,
které budou letos extrémně vytížené,“ upozornil
náměstek Zácha.
Kritické místo ohraničuje zákazová značka. Objížďkou provede řidiče
přehledné dopravní značení. 
(red)

Sesuv půdy uzavřel cestu
u Hanušovic. Kraj připravuje její
co nejrychlejší opravu. Foto: red

Pandemie nám mimo
jiné ukázala, jak nesamozřejmé může být „chodit
do školy“. Když i děti,
pro které je on-line svět
velice přirozený, volají po návratu do škol,
tak jen potvrzují, jak je
pro ně důležitý sociální
kontakt a jak jim chybí.
Proto jsme uvítali projekt
kraje, zaměřený na testování žáků maturitních
ročníků na covid-19 s cílem urychlit návrat žáků
do škol.   Jsem rád, že
na tuto aktivitu pozitivně
reagovala i ministerstva
a začalo se intenzivně
jednat o nákupu testů
a možnostech očkování.
On-line výuka na školách urychlila trendy,
o kterých se dlouho jen
mluvilo. Je třeba změnit
rozsah učiva, roli učitele, zaměřit se na posílení
praktických dovedností,
mezipředmětové vztahy,
využití nástrojů digitálního vzdělávání a komunikaci učitel – žák – rodina,
pro kterou je současná
situace velmi náročná.
Pozitivní aspekty online
výuky, mimo jiné důraz
na odpovědnost a samostatnost, chceme u žáků
rozvíjet i během prezenční výuky. Přestože se
na návrat žáků do škol
těšíme, nebude pro některé z nich jednoduchý,
a proto by se mělo začít
systémově řešit financování psychologů na školách a rozvoj volnočasových aktivit, o které byly
děti připraveny.
PhDr. Karel Goš, ředitel
Gymnázia
Olomouc-Hejčín

Problémy s on-line výukou může vyřešit
poradna. Nabízí se také Anděl na drátě

P

edagogicko
psychologická poradna Olomouckého
kraje funguje i v době koronavirové krize. Zatímco
běžně pomáhá s diagnostikou a řešením specifických poruch chování, teď
nabízí pomoc i s problémy, které vyvolává on-line
výuka.
„Rodiče nás mohou požádat o konzultaci či vyšetření dítěte v souvislosti
s obtížemi, které se týkají
on-line výuky a to tele-

fonicky nebo e-mailem,“
uvedl Lubomír Schneider, ředitel Pedagogickopsychologické poradny
a Speciálně pedagogického centra Olomouckého
kraje.
Potíže s výukou přes
internet zatím školáci
i jejich rodiče řeší většinou přímo přes dotyčnou školu. Pedagogickopsychologická poradna
jim tak nabízí další alternativu, kam se o pomoc
mohou obrátit.

Psychické problémy související s epidemií koronaviru řeší i řada dalších
organizací a společností. Senioři najdou oporu na telefonním čísle
800 555 655, která patří
službě Anděl na drátě.
Jiná linka 116 00 je určena celým rodinám.
Přehled všech telefonních čísel, které lidem
nabízí
psychologickou
podporu, přináší krajské
webové
stránky
KRAJPOMAHA.CZ.(red)
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Litovelsko ocení
statné pamětníky.
Zažili T. G. Masaryka

D

vě desítky urostlých dubů a jilmů
budou novými památnými stromy CHKO
Litovelské Pomoraví. Dohodly se na tom Lesy města
Olomouce a ochránci přírody. Někteří zelenáči pamatují časy, kdy byl T. G.
Masaryk teprve školákem.
„Upravíme náš těžební
plán a stromy, které jsou
nedílnou součástí ekosystému lužního lesa a jsou
svým způsobem symboly
těchto lesů, budeme chránit v nejlepší možné kondici i pro další generace,“
uvedl Miroslav Žbánek,
primátor Olomouce.

O LO M O UC KO
Všech dvacet vybraných
listnáčů je nejméně sto
let starých, věk některých
dubů se počítá dokonce
na 150 let.
Litovelské Pomoraví je
zcela unikátním biotopem.
Stromy, které získají označení památný strom se mohou těšit na vzornou péči
i zákonnou ochranu.
Území CHKO se rozprostírá kolem řeky Moravy.
Na jaře jsou tamní luhy poseté sasankami, v létě zase
koruny staletých stromů
nabízí příjemný stín pěším
i cykloturistům. 
(red)

Výběrové řízení
- vedoucí regionálního
pracoviště pro tradiční
lidovou kulturu (TLK)
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V OLOMOUCI
vypisuje výběrové řízení na pozici:
VEDOUCÍHO regionálního pracoviště
pro tradiční lidovou kulturu (TLK)
Požadujeme:
■ vysokoškolské vzdělání v oboru etnografie
(Bc. nebo Mgr. stupeň)
■ znalost regionu Haná výhodou
Pracovní náplň:
■ smysl práce vedoucího regionálního pracoviště pro
TLK spočívá především v identifikaci a dokumentaci
hodnotných projevů tradiční lidové kultury
na území Olomouckého kraje
■ vedoucí pracoviště ve spolupráci s pracovní
skupinou pro TLK při Olomouckém kraji, kterou
řídí, vypracovává a předkládá jedenkrát ročně
nominaci na zápis do Seznamu nemateriálních
statků tradiční lidové kultury Olomouckého kraje
a nominaci na zápis do Seznamů držitelů titulu
Mistr rukodělné výroby Olomouckého kraje
■ je oprávněn podávat návrhy na zápis
do celostátního Seznamu nemateriálních statků
tradiční lidové kultury ČR a návrhy na udělení titulu
Nositel tradic lidových řemesel
■ vedoucí pracoviště spolupracuje s příslušnými
orgány MK ČR a s vedením Národního ústavu lidové
kultury ve Strážnici v záležitostech metodické
a odborné péče o tradiční lidovou kulturu
■ práce bude vykonávaná při Vlastivědném muzeu
formou dohody o provedení práce
Nabízíme:
■ stabilitu krajské příspěvkové organizace
■ práci v prostředí kulturní památky
■ platové ohodnocení: 170,-- Kč/hod.
■ nástup: dle dohody
Zájemci o místo doručí motivační dopis a strukturovaný životopis na e-mail: lokajova@vmo.cz, nebo osobně na recepci VMO nám. Republiky 5, Olomouc, a to
do 31. 3. 2021.
Zasláním přihlášky dává uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů a uložením dokumentů
po dobu nutnou dle zákona o archivnictví.
VYHLAŠOVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NEVYBRAT
ŽÁDNÉHO Z UCHAZEČŮ NEBO TOTO VYPSANÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZRUŠIT KDYKOLIV V JEHO PRŮBĚHU.

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

Ochrana před povodní spojí
příjemné s užitečným

H R A N IC KO

U

ž letos na jaře začne Povodí Moravy budovat v Hranicích novou protipovodňovou hráz. Ta nejenže
ochrání město před velkou
vodou, ale zároveň poskytne prostor pro volnočasové aktivity. Stavba vyjde na
64 milionů korun.
„Na pravém břehu řeky
vytvoříme repliku stávající zdi, která bude obložená
kamenem a doplněná o zábradlí. Součástí protipovodňových opatření bude volnočasové pásmo. Tomu budou dominovat dvě posezení v podobě tribun, která navíc umožní přístup až přímo
k řece,“ popsal podobu projektu Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy.
Současná podoba koryta řeky chrání pouze

Nová protipovodňová hráz ochrání před padesátiletou vodou. 

před dvacetiletou vodu.
Po skončení popisovaného
projektu nabídne ochranu daleko větší – zadržet
má až padesátiletou povodeň. „Nová protipovodňová ochrana bude chrá-

nit zdraví a životy dvou tisíc obyvatel Hranic a majetek ve výši 600 miliónů korun,“ dodal Petr Chmelař,
mluvčí Povodí Moravy.
Ochrana proti velké vodě najde uplatnění

Foto: PMO

v ulicích Kropáčova a podél sadu Čs. legií. Samotné stavbě bude předcházet kácení některých dřevin, realizátor projektu
náhradou vysadí stromy
nové. 
(jak)

Přerov chystá náročnou opravu stadionu

Č

tyřiadvacet miliónů korun – to je
částka, na kterou
má vyjít rekonstrukce zimního stadionu v Přerově.
Tamní magistrát počítá
s tím, že oprava začne příští rok. Projekt má jednu
podmínku – dotace. Ty by
mohly pokrýt až sedmdesát procent nákladů.
„Pokud se plány podaří naplnit, budou stavební práce zahájeny příští rok
1. dubna s termínem dokončení do 31. července
2023. Rekonstrukce bude

probíhat mimo hokejovou
sezónu,“ řekl přerovský
primátor Petr Měřínský.
Rekonstrukce má spočívat v kompletní opravě šaten
a jejich zázemí, nová má být
například i vzduchotechnika. Součástí záměru je také
modernizace přilehlého hotelu, který spravuje jedna
z městských organizací.
„Například v prvním
podlaží se původní sauna
promění v místnost, kterou bude využívat hokejový klub. O patro výš má být
zázemí pro trenéry, jehož

P Ř E R O V S KO

Rekonstruovaný zimní stadion budou moci využívat i mladí hokejisté. Foto: red

součástí bude kancelář, zasedací místnost, sklad. Počítá se rovněž se stavebními a dispozičními úpra-

vami stávajících hygienických zařízení,“ nastínila náměstkyně primátora
Hana Mazochová.  (red)

Zábřeh sečetl úspory. Jdou do miliónů

Z

ábřežská
radnice vyčíslila úspory, kterých dosáhla díky modernizace vytápění v městských budovách. Použitím moderních technologií ušetřila
rozpočtu za roky 2014 až
2019 více než dva milióny
korun.

ZÁ BŘ EŽ SKO
„Město má teď zrekonstruovány otopné systémy
v budovách, které to nutně
potřebovaly. Po splacení
investice budou dosahované finanční úspory k dispozici městu, a to v plné
výši,“ vysvětlil starosta
města František John.

Staré elektrické kotle šly
z městských budov pryč,
nahradily je moderní plynové jednotky. Jinde stačilo napojení na centrální
kotelnu nebo použití moderních regulačních systémů. Celkem takto bylo
upraveno vytápění v pěti
městských budovách včet-

ně radnice a kulturního
domu.
„Kromě těchto úspor
na vytápění, byly ještě realizovány úpravy týkající se
úspor na vodě a úsporná
opatření na spotřebě elektrické energie,“ dodala Lucie Mahdalová, mluvčí zábřežské radnice. 
(red)

Jeseník si připomíná zločiny komunismu

K

amenný památník
ze slezské žuly připomíná v Jeseníku
oběti komunistických represí, při kterých na celém
světě zahynuly milióny
lidí. Jeho zvláštností je, že
vznikl ze soukromé iniciativy i peněz. Památník stojí
v Dukelské ulici.
„Vůbec nejsložitější bylo
získat povolení postavit památník na pozemku města,“ uvedl Jiří Hauerland,

JE S E N IC KO

Památník obětem komunismu vznikl v Jeseníku ze soukromé iniciativy. Foto: red

z jehož iniciativy památník
obětem komunismu v Jeseníku vznikl.
Samotný návrh díla i jeho
zpracování si vzal na starost místní sochař Roman
Boreček. Tesání žuly trvalo měsíce, výsledkem je
úctyhodné umělecké dílo
a důstojné místo, kde si
lidé z Jeseníku i širokého
okolí připomínají události,
na které by lidstvo nemělo
nikdy zapomenout.  (red)

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

příběhy, relax

březen 2021

(NE)ZAPOMENUTÉ PŘÍBĚHY
Olomouckého kraje
Životní osudy jsou různé. Zapisujeme do nich bolest,
radost, optimismus, víru v lásku i sám život. Když se
pak ve stáří ohlédneme za tím, co jsme prožili, mnohdy
se chceme o zkušenosti a náš životní příběh podělit.
Byla by škoda seniory nevyslechnout. Proto Olomoucký

P

OKÉNKO STAROSTKY
Město Libavá

kraj oslovil studenty Univerzity Palackého v Olomouci,
kteří se vydali za uživateli sociálních služeb, strávili
s nimi čas a jejich vyprávění pro vás sepsali. A tak vám
i v tomto vydání Krajánka přinášíme další díl seriálu
(Ne)zapomenuté příběhy.

Když se třásla zem

říběh, který paní Ireně Dokoupilové
(narozené 1. 12. 1932) utkvěl v paměti,
se odehrával v době, kdy byla ještě malá
holčička. Od tří let žila paní Irena na vesnici
se svou tetou, se kterou byla pro její osamělost.
Ostatní sourozenci i s rodiči bydleli ve vesnici za řekou.
Podél této řeky vedla nová státní asfaltová
silnice pro německá vojska. „To bylo tenkrát
plánovitě,“ povzdechla si paní Irena, „plánovali dopředu, že tama po té silnici pojede vojsko.“ A tak se také stalo. Jednoho dne německé vojsko nejen přišlo po silnici, ale ve vesnici už i zůstalo. Ve vesnických obydlích obsadili největší pokoje. „Naše maminka jim musela
přenechat svou postel a sama ležela jen v kuchyni.“
Pro lid tak začalo kruté období. Němečtí
vojáci si kromě domů přivlastňovali i všechno jídlo. Bezpečí, které kdysi lidé ve vesnici pociťovali, se
vytratilo kamsi do neznáma. Bylo náročné žít ve dne
i v noci. Bez ohledu na věk byli obyvatelé vesnice nuceni pomáhat německým vojákům. „Byla jsem ještě
děcko, když jsem kopala zákopy pro německá děla.“
Přes noc zase kvůli letadlům museli být vesničané
v úplné tmě, aby piloti nezjistili, že jsou tam nějaká
obydlí a nesnažili se je zničit.
Společně s bezpečím také odešli muži, kteří se
stáhli do okolních lesů. „Jak ti tam měli těžké živobytí. Byli téměř pořád hlady. Jen čas od času přišli
zpátky v noci do vesnice, aby si něco málo na jídlo
od své rodiny vzali, ale pak opět odcházeli zpátky.“
Noční návrat do vesnice se některým z nich stal jednoho dne osudným.
Jedné noci partyzáni zjistili, že němečtí vojáci nocují v tanečním sále staré vesnické hospody. Něm-
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ci nebyli připraveni, a v tu noc byli rukou partyzánů
zabiti. Zprvu to vypadalo, že se partyzánům z tohoto
činu podaří vyváznout bez potrestání. Opak byl však
pravdou. Nepřítele může člověk najít i mezi svými
lidmi, což se stalo i tamějším lidem. Někdo z vesnice řekl německým vojákům, kde partyzáni spí. „Přišli se jen schovat, trochu ohřát,“ podotkla paní Irena tichým hlasem, „byli to naši kluci a oni je všecky pozabíjeli.“
Všechno utrpení naštěstí jednou končí, a tak ani
němečtí vojáci nezůstali ve vesnici navždy. Musely
však uplynout dvě nekonečné zimy, než byli konečně
zahnáni. Za účelem jejich vyhnání se partyzáni spojili s naším vojskem a postavili se jim. A tak státní
silnice, která do vesnice původně německá vojska
přivedla, musela ustát také jejich zběsilý útěk. „Na té
silnici to jen rachotilo. To se třásla zem. To se chvěla
zem,“ vzpomínala paní Irena.

Vítání občánků proběhlo pod širým nebem.

M

ěsto Libavá je obec ležící v oblasti Oderských vrchů. První zmínka o této obci se datuje už v roce
1301. V roce 1946 se stala součástí vojenského prostoru
Libavá, a tak tomu bylo až do roku 2016. Dne 1. ledna
2016 bylo Město Libavá vyčleněno z území vojenského
prostoru a stalo se tak opět samostatnou obcí. K Městu
Libavá patří také místní část Herotlovice.
Nachází se u nás kostel Povýšení svátého Kříže nebo
větrný mlýn, obě tyto památky jsou lidem přístupny
v rámci tradiční akce Bílý Kámen, která se vždy koná
1. května. V tento den se k nám do obce mohou lidé
dostat i cestou přes vojenský prostor. Nedaleko obce
směrem na Budišov nad Budišovkou se nachází zaniklá obec Stará Voda, kde najdeme kostel sv. Anny a sv.
Jakuba, Královskou studánku. O tyto dvě památky,
které zde ze zaniklé obce zůstaly, se stará Město Libavá
společně se spolkem Lubavia.
Za těch šest let samostatnosti se nám podařilo vybudovat tři dětská hřiště, protože se k nám stěhují mladé rodiny s dětmi. Náš kulturní výbor pořádá různé
akce pro děti i dospělé, i když v dnešní situaci to není
možné. Ale podařilo se nám loni uspořádat vítání našich občánku - a že jich bylo na naši obec hodně! Slavnost proběhla venku za velmi pěkného počasí. V roce
2019 jsme založili tradici každoročního pořádání Libavských slavností. Bohužel vloni jsme akci nepořádali z důvodu koronavirové krize, ale doufáme, že letos
se nám to podaří. Tímto Vás jako starostka obce zvu
na slavnost, která se koná v červenci.
Štěpánka Tichá, starostka obce Město Libavá

Zpracováno na základě rozhovoru paní Ireny Dokoupilové, který vedly Bc. Kristýna Špičková a Bc. Vendula
Slováková, studentky Katedry křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci pod odborným vedením Mgr. Lucie Brlkové a Mgr. Zlatice Dorkové, Ph.D. v rámci projektu (Ne)
zapomenuté příběhy Olomouckého kraje.
Svatováclavské troubení na Staré Vodě.

JÔRA A BOŽKA

Jôra a Božka ôvádijó: Srandičkeô
Tož - řeknô vám, jôž abê ta Ludra koronavirusová
nekde odešla, ináč nevim, nevim. Všecko zavřeny,
děcka nechodijó do škol, já sô na hómofisô a Jôra ten se otravôje doma. Kšeft má zaryglované a pré:
"Z rozhodnôti vládê zavřeny." Zni to jak z teho večerničkô o Rumcajsovi: "Pro ôrážkô starostenské
nohê nadosmrti zavřeny." A Jôra se nôdi. Barák jôž
mámê spravené od sklepa až po hurô, skoro všecko
fungôje jak má, vêmalovany všecko snaď dvakrát
a Jôra má nehtê ohřébany až na kužô. Zande sice
občas do krámô, abê zkontroloval, ešlê se tam neco
nestalo, ale je to spiš tak pro formô, nemá se tam co
stat, dêž tam nikdo néni. Ale aspoň se jednó za deň
troškô vêvrzne. To je takê zdravy. A nebôdete mně
věřet, pokaždy, dêž se vráti, je plné všelêjakéch novinek. Toť potká kamaráda, drôhé deň zas inyho,
omrkne vévěskô pohřebniho óstavo - ešlê pré tam
sám nevisi - a jôž je čas na oběd a odpoledne, kery
posledni dobó spiš prolajdá. A dêcky přênde s novém frkem. Třeba před štrnástima dňama. Přêhrnôl se z pochuzek, zjistil, že na vévěsce eště nevisi
a pré: "Božka, povim tě hospodskó hádankô, chceš?

Ešlêpak viš, jak se pozná vegan?" "To
teda nevim, Jôro, to zas bôde nejaká kravina..." "Nô jak - řekne tě to!" A řehce se
jak kuň. Nô to je vtipny, zas mě dostal.
Až sem se zastêděla, dêž sem si ôvědomila, že mně to trvalo snaď minôtô, než
mně to docvaklo. A Jôra bêl smichê bez
sebe. Pré to vêkládal kerésê jeho bévalé
kumpán od Holóbka. Teda řeknô vám, lêdi,
co toto vêméšlijó, se mosijó ale sakra nôdit.
Jak na takovy věcêc vubec přêndó? Mêslim to
bôde tém nedostatkem práce. Já bêch to nedovedla. Já spiš furt přeméšlim, kde co eště spravit, čê
zdokonalêt, co kde zehnat a ôvařêt a na vêméšleni frku nemám čas ani pomêšleni. Ale zasmějô se
velêce ráda. A občas se aji přêstihnô, že jôž čekám,
s jakó srandó ten muj Jôra zas přênde. Korônô
tem hlópostim nasadil včerá. Přêletěl z procházkê
s očêskama navrch: "Tê, Božka, ešlêpak viš, kdê
bêla na našem ózemi zaznamenaná prvni krádež
piciglô? " "Nô, japak bêch to mohla vědět, copak
sô kriminálni óstředna? " odtôšêla sem, nic zlyho

netôša. "Tož si
představ,
že
jôž za Cyrila a Metuda.
Ti pré přêšlê
okolo
rokô
863 !!!" Chvilô
sem čôčela, jak
žaba z kêškê,
o čem to ten tróba Jôra mlovi a pak
mně to konečně došlo.
Hahaha! O kolo - okolo! Jak
mně to dolezlo až do lebeně, mosêla sem se začit
hrozně smát, a to tak, až mně zaskočêlo zemsky
v krkô. Jôra mosêl skočêt a hňápnót mě do zádu,
abêch se neôdôsêla. On mně to - hlópák jeden řekl zrovna ô oběda. Sakra, ešlê jôž brzo neskonči
ta pandémija, muže to skončêt aji tragédijó! Dêť si
vemte, dêbê mně ten fórek docvakl zrovna, dêbêch
bêla doma sama! To jôž bê klidně mohlo bêt ê
po mně!.Božka
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Olomoucký kraj KRAJÁNEK

Zavření škol a on-line výuka dopadá na každého jinak. Některým vyhovuje, jiní si zoufají a preferují co
nejrychlejší návrat do školních lavic. Chybí vám škola a jak se díváte na testování studentů i pedagogů?
To jsou dvě otázky, na které pro Krajánka odpovídali studenti a učitelé škol v Olomouckém kraji.
Mgr. František Brauner, Ph.D.,
Gymnázium Olomouc – Hejčín

Ano, chybí. Každý den jsem sice v kontaktu
se svými žáky v online výuce, ale obrazovka počítače zcela nenahradí interakci učitele s žáky ve třídě. Situace se od jara 2020 pro
nás učitele a věřím, že i pro žáky, výrazně
zlepšila. Systém online výuky má strukturu,
ve které se už obě strany více méně pohybují profesionálně. Naučili jsme se hodně nových dovedností a věřím, že nás tato skutečnost může v budoucnu obohatit, ale přesto se moc těším, až se pozdravím na chodbách gymnázia s našimi studenty a usmějeme se na sebe, až budeme komunikovat v reálném prostoru a čase, až nebudeme dělat laboratorní práce pouze virtuálně. Testování žáků a učitelů by mohlo návrat do škol výrazně urychlit. Jsem rád, že
byla naše škola mezi pilotními školami OK a jsem rád, že se jí naši maturanti účastnili.

Pavlína Grossová, Gymnázium Šternberk, kvinta

Škola mi chybí i nechybí. Je super, že se můžeme pořádně vyspat
(vlastně ani ne, chodíme spát později než běžně), moje „lavice“ je
kousek od lednice, a můžu si obléct cokoliv. Chybí mi ale atmosféra
školy a překvapivě i spolužáci. Online škola je jako skládání nábytku
Ikea. Vypadá to jednoduše a máte i instrukce, přesto bude chybět poslední šroubek (nebo úkol). Hodiny mají úplně jinou atmosféru než
ve škole. Online jsou trochu jako Mickyho klubík. Učitel položí otázku, chvíli kouká do kamery jako by čekal na odpověď, a když k jeho
překvapení nepřijde, odpoví si sám. K testování je těžké se vyjádřit.
Nevím, jestli by mělo reálný účinek a jestli by to vůbec stálo za tu
námahu.

Tomáš Papica, Gymnázium Šternberk, prima

Jsem primán. Ten nejmenší z celého gymplu. Ze školy, do které jsem se
těšil a do které jsem přišel v září. Nastoupili jsme a nebyl seznamovací
kurz, protože se všichni báli, že se někdo nakazí. Byly třídnické hodiny ve škole. Snažil jsem se zapamatovat jména svých spolužáků a zapamatovat si mapu školy, abych se tam vyznal. Postupně se mi to i začalo
dařit, kromě několika učitelů, kteří nás brzy přestali učit, protože byli
v karanténě nebo nemocní. Pak jsme však v říjnu přešli na distanční výuku a najednou místo živých spolužáků vidím monitory, někdy prázdné,
slyším hlasy zmutované mikrofony a dostávám úkolů víc než ve škole.
Co je nejhorší, skončil i můj milovaný florbal a po dvou zápasech, které
jsme odehráli v září, asi sezona skončila. Nejvíc se bojím toho, že budeme
ještě dlouho doma a já si nevzpomenu, jak se kdo jmenuje a ani kde je má
třída. Hlavně už chci jít do školy, abych mohl hrát florbal. Klidně budu
chodit každý den na testy, není to tak hrozné. Snesl bych klidně i injekci,
kdyby to pomohlo.

Sabina Iljasova, Gymnázium Olomouc – Hejčín,

Eliška Juráňová, Gymnázium Olomouc – Hejčín

Myslím si, že mluvím za všechny, když říkám, že tento školní rok neproběhl ani zdaleka tak skvěle, jak jsme všichni původně
plánovali. Období mělo mnoho výhod stejně tak, jako nevýhod. Po stránce studijní
bylo pro nás velkým benefitem spousta času
se věnovat přípravě na vysokou školu i maturitu. Na druhou stranu, i přes všechen
profesionální přístup našich profesorů, kteří se nám snažili co nejvíce pomoci i hodinami navíc, je bohužel těžké vysvětlit složitou látku on-line, kde spousta žáků čelí mnohdy technickým komplikacím i častým distrakcím. Museli jsme se letos jinými slovy spolehnout na své vlastní schopnosti. Testování by mohlo být jistě jedno z řešení. Sama jsou podstoupila GARGTEST, který byl jednoduše zvládnutelný. Netrvalo ani dlouho a do konce
dne mi bylo posláno vyhodnocení.

Nevěřím tomu, že to říkám, ale ano, škola mi už opravdu chybí. Zaprvé, prezenční výuka mi dává mnohem víc. Navíc mě
online výuka demotivuje a neustálé výpadky wifi nejsou s mým vzděláváním moc kamarádi. A zadruhé, jako skoro každý člověk potřebuji sociální kontakt a možnost
vidět své kamarády v realitě, a nejen na internetu. Pokud by mělo testování pedagogických pracovníků a studentů znamenat,
že se vrátíme do školy, anebo dokonce uvidím jejich úsměv bez roušky,
pak jsem rozhodně pro a těším se na to.

studentka 6. ročníku anglické sekce

Už jsme na online výuce rok a pořád se to nelepší. Mně tato forma přinesla, že ušetřím hodně času cestou do školy a ze školy, ale to je asi jediné. Vzalo mi to setkávání se s kamarády, školní výlety. Nejvíc mi však
vadí na online hodinách, že mi nedají tolik, jako kdybych byla ve škole
v lavici. Tato doba mi přijde jako orientační běh, na který jsem se nepřihlásila. Trvá neskutečně dlouho a nikdo už nemůže. Testování žáků beru
jako výhodu, a my můžeme jen doufat, že nám dá někdo „mapu“, jak
z toho ven. Takže pojďme věřit, že jednou dorazíme do cíle!

Hana Dočkalová, SOŠ Prostějov

Mgr. Jarmila Popelková, SOŠ Prostějov, učitelka

Soňa Grossová, Gymnázium Šternberk, V.A

Ještě před rokem bych nečekala, že se přikloním k názoru, že mi chybí
škola, a to jak po stránce získávání dovedností, tedy učení, tak i po stránce kontaktu se svými spolužáky, které jsem prakticky pořádně do současné doby nepoznala. Po tomto zjištění se také přikláním k možnosti
návratu do školy, a to i za podmínky testování. Pokud by testování mělo
mít smysl, tak si myslím, že bychom se měli očkovat všichni, a to jak
naši učitelé, tak my, žáci. Jen v tomto vidím rozumnou cestu k návratu
do školního kolektivu a k rychlému návratu k normálu, tedy k vzájemným lidským vztahům se vším, co k nim patří.

Škola mi vcelku chybí, hlavně z důvodu takového, že mi vyhovuje přímý
kontakt s učitelem. Je velký rozdíl sedět v lavici a naproti sobě mít učitele, než sedět u počítače a dívat se na učitele skrz monitor. Distanční výuka je pro mnohé z nás náročná, ovšem myslím si, že v budoucnu by se
distanční výukou mohlo nahradit část prezenční výuky. Co se týče testovaní pedagogických pracovníků a studentů, tak si myslím, že by to bylo
rozumné, je to taková jistota. Stále je to lepší, než aby se shlukovalo několik lidí, kteří neví, jestli jsou pozitivní a zbytečně to přenášeli dál, což
asi nikdo nechceme.

Michaela Ivanová, Obchodní akademie Olomouc, 4. A

Škola mi chybí v mnoha ohledech. Vzhledem k blížící se maturitní
zkoušce jsem v tíživé situaci, kterou se snažím sama zvládnout, ale je
to často obtížné. Také jsem přišla o maturitní ples, praxi a další společné zážitky se třídou a kantory, které si již nestihneme nahradit. Testování by dle mého mohla být cesta, jak se vrátit zpět do lavic. Hledala bych
ale princip testování, který by dával smysl, tzn., co nejrychlejší zjištění
výsledku testu.

Mgr. Jiří Štefek, Gymnázia Kojetín, učitel

Škola ve významu vyučování mi chybět nemůže, protože vyučuji celý
svůj úvazek, ale bohužel „jen“ on-line. Na otázku, zda mi chybí prezenční výuka, odpovídám jednoznačně ano. Důvodů bych mohl uvést
celou řadu, ale dva, z mého pohledu, nejzávažnější jsou: Chybějící
osobní kontakt se žáky ve vzdělávacím procesu a nesnadno ověřitelné
výsledky vzdělávání. Nejen testování učitelů a studentů, ale také urychlené očkování zaměstnanců škol považuji za nezbytnou součást obnovení prezenční výuky.

Martin Nosek, Gymnázium Kojetín, kvinta

Čím delší distanční vyuka je, tím více mi škola chybí, zejména kontakt
se spolužáky a pedagogy. Proto doufám, že brzy dojde ke změně k lepšímu. Co se týče testování, má zřejmě svůj smysl, neboť může podstatně
omezit rozšiřování nebezpečné choroby a bez něj výuka ve škole zřejmě
nemůže začít. Testy by měly být co nejsnadněji proveditelné. Preferoval
bych samotestování doma ze vzorku slin.

Ano, chybí mi škola. Myslím si, že v naší práci je každodenní osobní
kontakt velmi důležitý. Jak pro vzdělávání a osobnostní rozvoj žáků,
tak při řešení nějakých problémových situací. Snažím se na této situaci najít i pozitiva, zvykáme si na nové způsoby jednání, žáci se učí disciplíně a zodpovědnosti, ale návrat do škol bych už uvítala. Na druhé straně jsem si vědoma, že musí být bezpečný – tedy dobře připravený, tak abychom se nevystavovali zdravotním rizikům. S tím souvisí i otázka testování. Pokud bude systém dobře nastavený, promyšlený
a všichni jeho účastníci budou zodpovědní a budou dodržovat pravidla, má to smysl. Výsledky testování na dané škole musí být propojené s organizací vyučovacího procesu. Věřím, že tak máme šanci vrátit se do normálu.

Filip Le, SOŠ Prostějov

Distanční výuka mi vyhovuje, učení z domova mi nedělá problémy,
problém nicméně vidím při zkoušení a psaní testů, které je v rámci
on-line výuky komplikovanější a těžší. Se spolužáky jsem i tak v kontaktu, ale samozřejmě se těším, až se uvidíme naživo.V zásadě nejsem
proti testování studentů a pedagogů, jen si nedokážu představit, jak by
ve skutečnosti probíhalo.

Mgr. Jaromír Růžička, Gymnázia Kojetín, učitel

Jana Belejová, Gymnázium Šternberk, oktáva

Samozřejmě spousta z nás výrazně pociťuje absenci školního „režimu", vyučování často začíná později dopoledne, a případné ranní online hodiny mnoho studentů tráví v postelích a pyžamech. Díky možnosti více si rozvrhnout čas sama se intenzivněji věnuji svým mimoškolním zájmům a individuální přípravě na zkoušky, a také jsem si uvědomila, kolik času ve škole trávím neefektivním memorováním informací, které pro mě v budoucnu nemají využití, a jsem ráda za příležitost
se místo toho věnovat užitečnějším a zábavnějším činnostem. Vzhledem k tomu, že mi tento režim vyhovuje více než běžný, nejsem příliš
nadšená z možného návratu do škol. Pokud k tomu ale dojde, vnímám
průběžné testování studentů a pedagogů jako vhodný nástroj pro zabránění šíření nákazy.

Tomáš Kapoun, Gymnázium Kojetín, tercie

Ano, práce ve škole mi velmi chybí. Především fyzická interakce
mezi učitelem a žákem, učitelem a třídou. Sebelepší on-line prostředí toto nemůže nikdy nahradit. Přesto si myslím, že by se návrat do škol neměl uspěchat. Zdraví žáků a pedagogů by mělo být
na prvním místě. Nebylo by dobře podléhat tlakům unavených
rodičů i populistických politiků a snažit se školy otevřít co možná
nejdříve. Pravidelné testování pedagogických pracovníků je podle
mého názoru v naprostém pořádku. Stejně tak pravidelné testování
žáků. Znovu, ale zdůrazňuji, že testování žáků by neměli provádět
učitelé, ale zdravotníci. Případně by se žáci ve škole testovali sami
– rakouský model.

studentka 4. ročníku anglické sekce

Tereza Majerová, Obchodní akademie Olomouc, 4. roč.
Jiří Štefek, Gymnázium Kojetín, kvinta

Škola jako taková mi nechybí. Jediné, co mi chybí, je kvalitní výklad
k probírané látce, i když se učitelé snaží během online hovoru, aby byl
výklad co nejkvalitnější. Ale živému výkladu ve škole se stejně nic nevyrovná. Testování má svůj smysl, ale nemyslím si, že by studenti byli
hlavními přenašeči.

Pavel Kapoun, Gymnázium Kojetín, kvinta

Tereza Kalábová, Obchodní akademie Olomouc, 4.A

Škola mi chybí. On-line výuka má pro mě spíše nevýhody, postrádám
kontakt jak s učiteli, tak spolužáky. Pro učitele je těžké udělat hodiny nějakou „zábavnější“ formou, pro nás žáky je pak těžké udržet po celou
dobu pozornost. Nevyhovuje mi zkoušení formou testů, na které je málo
času, k otázkám se nedá vrátit, rozhodně je lepší ústní zkoušení ve škole nebo psaní písemek ve třídě. S testováním žáků i učitelů souhlasím, vidím v tom cestu, jak se vrátit z on-line světa na prezenční výuku.

I z pohledu absolutního introverta musím říct, že mi škola už opravdu chybí. Chybí mi každodenní rutina a kontakt ve škole. Doma mám
sice na vše více času, ale už bych nejradši seděla zase v lavici a učila se normálně. Snad se situace zlepší aspoň v dubnu a budeme moci
poslední měsíc prožít v našich třídách. Pravidelné testování pedagogických pracovníků a studentů by bylo určitě na místě, kdybychom se
do škol vrátili.

Mgr. Monika Štefková, Gymnázia Kojetín, učitelka

Ing. Ilona Jančí, Obchodní akademie Olomouc, pedagog

Rád bych znovu chodil do školy. Jsem unavený z distanční výuky a chybí
mi kontakt se spolužáky. Testování by mi nevadilo. Záleží na druhu testů.
Nechtěl bych podstupovat pravidelně PCR test. Ten jsem už zažil a nebylo mi to příjemné. Raději bych nějaký jiný test.

Ano, škola mi chybí. Distanční výuka by měla být pouze krátkodobou
a přechodnou vzdělávací formou, nikoli dlouhodobou a nahrazující prezenční výuku. Použití plošného testování žáků a učitelů znamená bezpečný návrat obou skupin do škol. Nejsem tedy odpůrcem tohoto opatření a považuji ho za logické. Nesouhlasila bych ale s použitím takových testů, které jsou zdravotnickými prostředky a manipulace s nimi
by byla požadována po učitelích. Velmi pozitivně vnímám, že bylo učitelům přednostně nabídnuto očkování a doufám, že se ho podaří v nejbližší době také zrealizovat.

Škola mi každopádně chybí, není nad přímý kontakt s žáky, kdy
jako učitelka vidím, zda učivo chápou či ne. Také mi chybí osobní
komunikace s kolegy a setkávání se s lidmi vůbec. Do práce dojíždím z Litovle, takže i v autobuse jsme již stálé osazenstvo. Výhoda
tohoto stavu je snad jen to, že jsem si více osvojila práci na počítači a naučila se pracovat s různými komunikačními kanály. Domnívám se, že testování je nutné, aby se zamezilo dalšímu šíření
viru ve škole a také, aby škola mohla co nejvíce fungovat tak, jak
před epidemií.

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

zpravodajství/neziskové organizace
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Kraj obnoví historické ochozy
uvnitř Červeného kostela

O

lomoucký
kraj
po dohodě s Národním památkovým ústavem zrestauruje
boční chóry v Červeném
kostele v Olomouci, které byly objeveny v průběhu stavebních prací při realizaci rekonstrukce kostela. Kraj tento objekt aktuálně přestavuje, aby v něm
v budoucnu mohly probíhat kulturně – společenské akce pod hlavičkou
Vědecké knihovny a Olomouckého kraje.
Červený kostel dlouho
sloužil jako skladiště knih
a teprve po vyklizení celého prostoru byly odhaleny zachovalé boční chóry, které nebyly součástí
původní projektové dokumentace z roku 1903.
„Kraj si na základě tohoto zjištění nechal zpracovat stavebně technický průzkum dřevěné konstrukce bočních ochozů. Ten potvrdil, že boční
části chóru sice byly osazeny později, avšak s nevelkým časovým odstupem od hlavního chóru nad vstupem, který byl
součástí původního projektu. Dokonce i jejich řemeslné provedení je shodné s detaily hlavního chóru,“ vysvětlila Zdeňka
Dvořáková Kocourková,
radní Olomouckého kraje
pro investice.
Zatímco původně měla
kapacita kostela činit
271 osob, díky zachování

I

V

eronika Lukášová, která pracuje
ve Schrothových
léčebných lázních v Dolní
Lipové na Jesenicku, obsadila druhé místo v projektu Anděl mezi zdravotníky. V pátek 26. února jí
k zisku ocenění blahopřáli také uvolněná zastupitelka Olomouckého kraje pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu Milada Sokolová a náměstek
hejtmana pro regionální
rozvoj Jan Šafařík.
„Jsem ráda, že jedna
z cen putovala do Olomouckého kraje. Jasně to
dokazuje, že tu máme kvalitní a nadšené odborníky,
kteří umí pomoci a svou

Obnovení chóru rozšíří kapacitu Červeného kostela. Stavba právě prochází rekonstrukcí, která skončí
příští rok. Takto by měla vypadat.
Foto: red

chórů se zvýší na zhruba
tři sta padesát lidí.
„Tím, že dojde k restaurování bočních chórů, si
budova zachová svou historickou hodnotu a zároveň se i rozrostou možnosti budoucího funkčního využití například pro
pořádání výstav a dalších
kulturních či společenských akcí,“ zdůraznil Jan
Žůrek, krajský radní pro
oblast kultury.
Restaurování bočních
chórů si vyžádá navýšení
investice zhruba o 2,1 miliónu korun. Celkové ná-

klady na realizaci stavby byly původně vypočítány na téměř 141 miliónů a smlouva se stavební firmou byla podepsána
v září 2020. Rekonstrukce Červeného kostela má
být hotová do října 2022,
přičemž budoucí provoz
bude zajišťovat Vědecká
knihovna v Olomouci.
„Olomoucký kraj se nyní
velmi aktivně zabývá získáním externího zdroje
financování rekonstrukce Červeného kostela prostřednictvím dotací z Evropské unie,“ doplnil Ra-

dim Sršeň, radní a garant dotací Olomouckého
kraje.
Součástí rekonstrukce
objektu Červeného kostela
je i stavba nového objektu
foyer, který bude s kostelem propojen a bude sloužit jako nástupní prostor
do hlavního sálu. Z foyer
bude vstup také do stávající budovy ředitelství vědecké knihovny. V okolí stavby vznikne komorní
prostor, který bude z velké části volně přístupný –
a to nejen návštěvníkům
knihovny.(red)

Lidé mohou cestovat pohodlněji. Díky kombi zónám

ntegrovaný dopravní
systém Olomouckého kraje (IDSOK) nabízí vedle jednotlivých časových a síťových jízdenek také jízdenky KOMBI ZÓNA. Nové možnosti přepravy se letos týkají
například Jesenicka a Přerovska.
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Jeden z Andělů mezi
zdravotníky pochází
z Dolní Lipové

„Od 1. dubna mohou cestující nově využívat kombi
zónu na celou oblast Jesenicko a dále zónu pro oblast
Přerovska. Věříme, že zavedením dvou nových kombi
zón dochází jak ke zjednodušení a větší dostupnosti
cestování, tak k větší spokojenosti našich cestujících,“

uvedla Kateřina Suchánková, ředitelka KIDSOK.
Díky kombi zónám mohou lidé cestovat na jednu
jízdenku všemi dopravními prostředky, které jsou
do systému zahrnuty – vlaky, autobusy i městskou
hromadnou
dopravou.
„Jízdní doklad kombi zóna

mohou cestující zakoupit v e-shopu IDSOK nebo
na všech prodejních místech IDSOK. Papírové verze jízdenky se vydávají
jako 7denní nebo měsíční.
Elektronické verze jízdenky jsou 7denní, měsíční,
čtvrtletní a roční,“ dodala
Suchánková. 
(red)

prací žijí,“ uvedla Milada
Sokolová.
Celostátní projekt je určený pro lékaře, zdravotní sestry, pečovatele, lékárníky a záchranáře. Za cíl si
klade poděkovat právě těmto lidem za jejich nasazení.
„Lázeňství v současné
době prochází kvůli pandemii koronaviru krizí, stejně jako další oblasti cestovního ruchu. Olomoucký kraj se snaží pomoci. Také letos proto vyhlásil dotační programy,
z nichž mohou žadatelé
čerpat peníze na projekty,
které cestovní ruch v regionu podpoří,“ řekl Jan Šafařík, náměstek hejtmana
Olomouckého kraje. (red)

Tablety propojují
rodiny. Umí
zahnat samotu

P

omocí moderní technologie poskytnuté
pracovníky Národního telemedicínského centra (NTMC) při FN Olomouc se lidé hospitalizovaní na jednotce intenzivní
péče mohou dostat do kontaktu se svou rodinou a příbuznými. Díky tabletům
a chytrým telefonům se nejen slyší, ale také vidí. Klasický sociální kontakt sice
žádné zařízení nahradit nemůže, úspěšně ho ale umí
napodobit.
„Je to opravdu skvělé, pomáhá mi to i v mém
boji s nemocí. Vnučka má v Londýně každým
dnem rodit, takže se těším
na pravnučku a jsem ráda,
že s nimi mohu aspoň takto
být,“ pochvalovala si při své
hospitalizaci Věra Štěpaníková z Přáslavic.
S nápadem zprostředkovat pacientům hospitalizovaným ve vážném stavu s onemocněním co-

vid-19 kontakt s jejich blízkými pomocí audiovizuální techniky přišla Eva Součková, koordinátorka klinických hodnocení Oddělení vědy a výzkumu FN Olomouc. „Mému manželovi
zemřela na covidovém oddělení v Šumperku babička a vzhledem k aktuální situaci jsme se s ní nemohli
ani rozloučit. To mě přivedlo k této myšlence, kterou
jsem přednesla panu profesoru Martinu Hutyrovi. Pan
profesor rád souhlasil, takže
jsem od listopadu loňského
roku začala na JIP docházet
a nejprve telefonicky propojovat hospitalizované pacienty s jejich příbuznými,“
popisuje začátek projektu
Součková.
Za tři měsíce takto Eva
Součková propojila více než
čtyři desítky rodin, které
by vzhledem k nařízenému
plošnému zákazu návštěv
neměly šanci se v průběhu
hospitalizace potkat.  (red)

NÁZOR ZASTUPITELE
Ve svém článku bych se chtěl krátce vyjádřit ke schválenému programu finanční podpory poskytování sociálních služeb
v Olomouckém kraji v letošním roce.
Nejdřív platná čísla pro rok 2021. Olomoucký kraj žádal zhruba 1 810 mil. Kč. Obdrželi jsme 1 573 mil. Kč. Celkový počet
žadatelů (117 služeb) zařazených v krajské síti sociálních služeb
žádal 2 022 mil. Kč. Vidíme, že je tady disproporce přibližně 500
mil. Kč, která byla způsobená nejenom tím, že slovy paní ministryně Maláčové bylo v loňském roce přislíbeno navýšení mezd
v sociálních službách o 10 %, ale také tím, že náklady na poskytování služeb se neustále zvyšují. Většina poskytovatelů reflektovala tyto skutečnosti ve svých žádostech a zvýšila své oprávněné
požadavky. Suma peněz, kterou Olomoucký kraj obdržel pro rok
2021, je o 200 mil. Kč větší než v roce 2020. Z toho dvě třetiny
mají jít právě na zvýšení mezd a jedna třetina na reformu psychiatrické péče. Stále je to ale nedostatečné množství finančních
prostředků. Musím konstatovat, že i přes tuto nepříznivou řeč
čísel a s tím spojené problémy, odbor sociálních věcí velmi dobře
a erudovaně připravil rozdělení těchto přidělených finančních

prostředků. Komise pro rodinu a sociální záležitosti, která jako
poradní orgán Rady Olomouckého kraje, na svém on-line jednání dne 21. 1. 2021 tyto žádosti posuzovala, konstatovala, že by
bylo vhodné pro své rozhodování ještě připravit další informace
důležité pro posouzení žádostí. Například nám chyběla informace, kolik dotyčné služby obdržely financí v minulém roce anebo jaký mají počet úvazků. Vítáme také vyjádření 1. náměstka
hejtmana, Mgr. Slavotínka, že se nebrání diskusi na dané téma
ohledně mechanismu výpočtu a způsobu přerozdělování dotace, vzhledem k tomu, že komise pro rodinu a sociální záležitosti
tento druh žádostí posuzovala ve svém novém složení poprvé.
Rádi bychom zabezpečili větší objem financí do přímé péče, tzn.
těm poskytovatelům a službám, které poskytují např. pobytové
služby, odlehčovací služby, osobní asistenci nebo pečovatelskou
službu na úkor služeb, které poskytují různé aktivizační či sociální poradenství. Navíc služby, o kterých mluvím a u kterých
bychom snížili dotace, mají celostátní působnost a dublují činnost již působících krajských či regionálních organizací. Jedná
se např. o organizaci Člověk v tísni. Činnost těchto organizací

je také hůře měřitelná a kontrolovatelná, protože svoji činnost
poskytují výhradně bezplatně.
I přes tyto výhrady dotační
program pro financování sociálních služeb naše hnutí jako
celek podpořilo, protože tím
chceme zabezpečit kontinuitu
sociálních služeb v Olomouckém kraji v tomto nelehkém Ing. Martin Jirotka
období. Práce v sociálních službách je posláním, i když je nelehká a špatně ohodnocená, ale bez
tohoto přístupu bychom jenom stěží mohli v sociálních službách
pracovat. Proto bychom se měli snažit ocenit více ty, kteří si to
opravdu zaslouží. Přeji všem sociálním službám v tomto roce,
ať zdárně překonají covidovou pandemii a všem jejím pracovníkům pevné zdraví, pevné nervy a mnoho štěstí.
Ing. Martin Jirotka, zastupitel za hnutí SPD,
člen Komise pro rodinu a soc. záležitosti
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Olomoucký kraj KRAJÁNEK

KŘÍŽOVKA O CENY

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA: NEMOCNIČNÍCH ZAŘÍZENÍCH. DÁREK ZÍSKÁVAJÍ VYLOSOVANÍ VÝHERCI:
KVĚTA DVOŘÁKOVÁ, JEVÍČKO / MILAN BELKO, ROUSÍNOV / BOŽENA ŠIMKOVÁ, PROSTĚJOV

V Olomouckém kraji mají zájemci k dispozici desítky učebních i studijních oborů. Jejich seznam nabízí (tajenka), který je ke stažení na webu OLKRAJ.CZ.
Řešení křížovky posílejte do 8. dubna na e-mailovou adresu krizovky@olkraj.cz.

Foto: Olomoucký kraj
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Aleš Jakubec: Škola musí bavit
a připravit studenty na život
průmyslu a dopravy ČR,
s okresní hospodářskou
komoru a CzechInvestem.
Chtěl bych, aby se firmy
staly nedílnou součástí odborných škol.

Věděli jste, že v Olomouckém kraji se dá nově
studovat obor Fotograf nebo Mechanik elektrotechnik? Zajímá vás, jak budou probíhat maturity? Krajský radní Aleš Jakubec prozradí spoustu
dalších informací o krajském školství, jeho současnosti i budoucnosti. Právě do jeho gesce totiž oblast vzdělávání spadá.
 Základní školy mají
v kompetenci obce. Která školská zařízení spadají pod kraj?
Olomoucký kraj zřizuje
107 škol a školských zařízení. Je zřizovatelem středních škol, vyšších odborných škol, speciálních škol,
základních
uměleckých
škol, dětských domovů a zařízení pro zájmové vzdělávání. Specifické postavení má poradenské zařízení
Pedagogicko-psychologická
poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje.
 Co se Vám osobně vybaví, když se řekne ŠKOLA?
Vybaví se mi má dětská léta,
dospívání a s tím spojené
radosti, ale i obavy. Obecně
jsem měl školu rád, ale vždy
jsem byl orientovaný na výkon a měl jsem až přehnané
obavy ze špatných známek.
Má školní léta jsou už dávno pryč, tak ve slově škola
cítím i docela velkou nostalgii. Dnes mám školu spojenou se svou prací, kdy se
podílím na tom, aby všechno fungovalo tak, jak má.
A také ji vnímám jako rodič, jehož dcera nastoupila
v září do první třídy.
 Opatření v souvislosti s covid-19 dopadla
na školství velmi tvrdě. Jak
se s tím ředitelé, učitelé,
studenti, ale i jejich rodiče
vyrovnávají?
Na rozdíl od jara to již učitelé po technické stránce
zvládají dobře. Na vlastní
kůži jsem jako učitel pocítil obtíže online výuky. Tato
forma nikdy nenahradí výuku prezenční. Na žáky klade velké požadavky z hlediska soustředění a sebekázně. Chybí sociální interakce žáka s učitelem i se
spolužáky. Velký problém
je odborné vzdělávání, které distančně nahradit nelze.
No a samozřejmě to je velká zátěž pro rodiče, zejména mladších žáků.
 Kraj nedávno spustil pilotní projekt testování žáků
v olomouckých středních
školách. O co přesně šlo?
Pilotní testování bylo pozitivně vnímáno jak řediteli,
tak i studenty. V praxi jsme
si ověřili, že samotestování
jsou školy i studenti schopni zvládnout. Je na vládě či
na ministerstvu, aby na zá-

kladě pilotního projektu nastavilo metodiku a celý systém testování, jehož čas ještě přijde.
 Proč Vás vůbec napadlo
se do takto organizačně náročné akce pustit?
Ostatní kraje nic podobného nepodnikly.
S nápadem přišel docent
Hajdúch z Lékařské fakulty UP v Olomouci. Hlavní
myšlenkou bylo dostat už
konečně žáky a studenty
do škol. Ukázat ministerstvu a vládě, že testování
ve školách lze realizovat,
prostě to rozhýbat. Což se
podařilo. Ministerstvo začalo testování ve školách
řešit. Bohužel zhoršení epidemiologické situace otevření škol zatím neumožnilo, a naopak došlo ještě
k uzavření školek, 1. a 2.
tříd i škol speciálních.
 Přihlášky žáků na střední školy už mají ředitelé
ve schránce. Jsou v nabídce nějaké nové obory?
Co se týče nabídky oborů, tak je vyvážená a pestrá. Na středních školách
v Olomouckém kraji je každý rok nabízeno několik nových oborů vzdělání, které reflektují požadavky trhu
práce a jsou atraktivní pro
uchazeče.
Mezi nové obory, které jsou letos nabízeny
na středních školách zřizovaných Olomouckým kraje, patří například Fotograf
a Mechanik elektrotechnik,
které nově nabízí Střední
odborná škola Litovel. Nové
obory Dopravní prostředky
a Provoz a ekonomika dopravy nabízí také Střední
škola technická Přerov.
 Jak budou letos probíhat
maturity? Existuje nějaký
plán?
Organizace maturit bude
letos jinak, než jsme byli
zvyklí. Maturanti nebudou
psát písemnou práci z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, rovněž se prodloužil čas pro konání didaktických testů. Další významnou změnou je, že žáci
stanovených oborů, kteří v rámci pracovní povinnosti nebo dobrovolně pomáhali ve zdravotnických
a sociálních zařízeních, můžou konat didaktické testy ještě v jednom mimořádném termínu, a to červ-

Aleš Jakubec, uvolněný člen rady

nu 2021. Tento termín mohou také využít žáci, kteří
nemohli z důvodu onemocnění covid-19 nebo z důvodu karantény konat didaktické testy v řádném termínu. Je ale otázka, zda se to
ještě nezmění. Teď jsem slyšel o návrhu, že by maturity
nebyly a známky by odpovídaly průměrů za celou dobu
studia. To se mi ale nelíbí.
 Jaký obor byste doporučil mladým lidem, kteří se
rozhodují o tom, co budou
v životě dělat?
Nelze říct jeden konkrétní obor. Je to velmi individuální. Při výběru školy by
uchazeči měli zohlednit své
zájmy, dovednosti, znalosti,
zda jsou studijní typ a chtějí
pokračovat na vysokou školu. Měli by si vybrat školu,
která je bude bavit a přinese
jim pracovní uplatnění, práci, kterou budou mít rádi.
 Na učňovské obory bylo
v minulosti nahlíženo
s despektem. Změnil se
dnes pohled veřejnosti?
Učňovské obory si žádný
despekt nezaslouží. Šikovný řemeslník je k nezaplacení a snad nikdo se na něj
s despektem nedívá. Je však
pravdou, že počty zájemců
o učňovské obory dlouhodobě klesají. V reakci na to
Olomoucký kraj zavedl
podporu polytechnického
vzdělávání a řemesel, kdy
poskytuje stipendia na vybrané obory vzdělání žákům
učňovských oborů a žákům
technických oborů zakončených maturitní zkouškou.
Dlouhodobě
realizujeme
i projekty na podporu učňovského a odborného
vzdělávaní. Dovolím si říct,
že díky těmto opatřením dochází k nárůstu zájmu o některé učebních obory.
 Co propojení škol a firem?

Na možnostech další podpory učňovských a technicky zaměřených oborů
začínám
spolupracovat
s potencionálními zaměstnavateli, se zástupci Svazu

 Kdybyste se měl vrátit
v čase a rozhodnout se pro
nějaké konkrétní řemeslo,
kterému byste se rád vyučil, jaké by to bylo?
K řemeslu jsem nikdy vztah
neměl, chyběl mi vzor. Pocházím z vesnice a otec pracoval jako agronom v družstvě. Šel jsem proto na střední zemědělskou školu. Po jejím absolvování jsem úplně změnil směr, vystudoval jsem učitelství tělesné
výchovy a biologie. Pokud
bych si však měl vybrat, určitě by mě zaujalo pivovarnictví. Ale to by mě v dětství asi nenapadlo. Nebo
bych chtěl dělat se dřevem.
Ale už jednou jsem se pořezal na cirkulárce, tak to by

nemuselo dopadnout úplně
dobře (smích).
 Máte vizi, kam by mělo
krajské školství zamířit
v dalších letech?
Chtěl bych, aby ve všech
školách od mateřských, přes
základní a střední, až k těm
vyšším odborným a vysokým školám, působili nejen
odborníci a profesionálové,
ale hlavně lidé, kteří budou
vzorem pro naše děti, žáky
a studenty, kteří umějí nejen
dobře vysvětlit učivo, ale své
žáky i motivovat, povzbuzovat. Aby se děti, žáci a studenti do školy těšili. Přeji jim,
aby jejich školu charakterizovala přátelská atmosféra,
příjemné a hezké prostředí,
odborně připravení učitelé,
přitažlivý a zajímavý způsob
výuky, ale také vybavení moderní technikou a pomůckami. A v neposlední řadě, aby
škola připravila učně a studenty na život.
(red)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ŘEDITEL/KA MUZEA
A GALERIE V PROSTĚJOVĚ
Rada Olomouckého kraje vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitel/ka Muzea
a galerie v Prostějově, příspěvkové organizace IČO: 00091405,
se sídlem nám. T.G. Masaryka 7/2, 79601 Prostějov
Předpoklady a požadavky na uchazeče::
■ VŠ vzdělání v magisterském studijním programu (obor muzejnictví, historie, dějiny
umění, ekonomika, právo nebo management výhodou);
■ znalosti v oboru a zaměření organizace;
■ znalost právních předpisů v oblasti muzejnictví a právních předpisů týkajících se
činnosti příspěvkových organizací zřizovaných územně samosprávnými celky;
■ praxe v řízení a vedení kolektivu minimálně 3 roky výhodou;
■ komunikační a organizační schopnosti;
■ dobrý zdravotní stav;
■ řidičský průkaz skupiny B výhodou;
Obsahové náležitosti přihlášky:
■ úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce;
■ strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných
znalostech a dovednostech;
■ výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce);
■ kopie osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních;
■ originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání pracovního
místa ředitele (ne starší než 3 měsíce);
■ koncepce rozvoje organizace v rozsahu maximálně 4 stran (opatřená datem
a podpisem uchazeče).
Platové zařazení: 13. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Termín podání přihlášek: do 1. 4. 2021
Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy, e-mailové adresy a čísla telefonu) včetně požadovaných náležitostí zasílejte na adresu: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor
sportu kultury a památkové péče, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc. Obálku označte
heslem: „NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA VEDOUCÍ PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITEL/KA“.

i Víte, že...

• Vybraným učňovským a studijním oborům přispívá kraj formou stipendií?
• Hejtmanství vydalo Atlas školství, který má 60 stran? Najdete na nich
vše, co se středních a vyšších odborných škol týká. Atlas je ke stažení
na webu OLKRAJ.CZ
• Olomoucký kraj podporuje také vzdělávání studentů na vysokých
školách?
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Čtenáři mohou využít
výdejní okénko a nově
také Zásilkovnu
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V Jeseníku natáčí zajímavé podcasty
O tom, že kultura stále
žije, i když jsou veřejnosti dveře do muzeí
a galerií uzavřeny, přesvědčilo své příznivce
Vlastivědné muzeum
Jesenicka. Ve spolupráci s městskými
kulturními zařízeními
připravili novinku v podobě série zajímavých
podcastů.

V

A

udionahrávky
podcasty - jsou oblíbeným způsobem
šíření informací už několik
let, nyní v době koronavirové pandemie však zažívají velký rozmach.
„Už v průběhu jarní vlny
se na nás obrátila ředitelka městských kulturních
zařízení a vyzvala nás
ke spolupráci,“ uvedl ředitel Vlastivědného muzea
Jesenicka Pavel Rušar. Muzeum okamžitě souhlasilo,
a tak vzniklo první povídání nazvané Pět jesenických
pověstí, které mělo u posluchačů nad očekávaní
velký úspěch a ohlas. „Forma podcastu nám přišla

Podcasty najdou posluchači na internetových stránkách a Facebooku jesenického muzea. 

velice zajímavá, člověk si to
může pustit kdykoli a kdekoli, třeba při jízdě autem,“
dodal Rušar.
Na podzim navázali Jeseničtí na jarní spolupráci a výsledek byl na světě.
Společný lokální projekt
nese název Hovory z hor
a v budoucnu se chystá přinášet různá regionální témata, jako je historie, biologie, geografie a kultura.
Světlo světa už spatřily dva

díly. Roli moderátora přijal jesenický patriot a vlastivědný nadšenec Josef
Halamíček, který v křesle
pro hosty přivítal dvě zajímavé regionální osobnosti
- místního historika Pavla Macháčka a ředitelku
okresního archivu Bohumilu Tinzovou.
I do budoucna se mohou
posluchači těšit na další
povídání s pracovníky muzea a dalšími odborníky

Foto: red

na témata blízká regionu
Jesenicka. Nové podcasty
budou vycházet vždy jednou za 14 dní. „Už nyní
mohu prozradit, že příští
díly se budou týkat biografie a etnografie,“ uvedl ředitel muzea.
Všechny podcasty jsou
umístěny na internetových
stránkách a na FB Vlastivědného muzea Jesenicka
i Městských kulturních zařízení Jeseník. 
(red)

Muzeum Komenského v Přerově v době
covidové: hledání nových cest k návštěvníkům

N

a konci února uplynul rok
od poslední velké veřejné vernisáže v prostorách přerovského zámku. V březnu to bude také
rok od chvíle, kdy se kvůli šíření covid-19 musely
uzavřít návštěvnické provozy muzeí, galerií a dalších kulturních institucí.
Na jaře 2020 však prvotní šok vystřídal pocit příležitosti pustit se do úkolů,
na které při běžném provozu není tolik času nebo
klidu. Nakonec se všichni dokázali s novou situací vcelku rychle vypořádat,
ale ve skrytu duše všichni
doufali, že ten zlý sen brzy
skončí. Na podzim však už
bylo jasné, že nejrůznější protiepidemiologická
opatření hned tak nezmizí.
Nevím, čím to je, ale veřejnost si většinou pracovníka v muzeu představuje
jako tichého badatele a silného introverta, který je
nejraději ve své pracovně
nebo v depozitáři. Ale tak
jednoduché to většinou
není a do pravdy to má
zpravidla daleko. I když to
často není na první pohled
zřejmé, neodmyslitelnou
součástí muzejní práce je
práce s veřejností a pro veřejnost. Připravovat výstavy, pořádat vernisáže,
ale také nejrůznější workshopy a přednášky, vydávat články a publikace, vymýšlet nové způsoby pre-

Na Facebooku muzea si lidé mohou prohlédnout část jeho expozice
– třeba zlaté náušnice z druhé poloviny třetího tisíciletí před našim
letopočtem. 
Foto: Martin Frouz

zentace sbírkových předmětů a zařazovat moderní interaktivní prvky v expozicích. Jenže možnosti
jsou nyní značně omezené.
Kurátoři se tak sice stále
s láskou a pečlivostí starají o své sbírky, třídí je
a rozšiřují, zkoumají a odhalují o nich nové informace. Problém je v tom,
že v době uzávěry muzea
a zrušení řady veřejných
akcí ubylo možností, jak
výsledky svého snažení
prezentovat. K čemu je
výstava, kterou nikdo neuvidí? Časem i ten největší
muzejní introvert začne
cítit psychické nepohodlí,
když ztratí možnost svou
práci někomu předat nebo
ji představit veřejnosti.
Proto i ti nejzarytější odpůrci sociálních sítí začali
aktivně přemýšlet nad tím,

co bychom mohli udělat,
aby muzeum zůstalo v povědomí lidí a oni znovu
získali ztracenou radost
z dobře odvedené práce.
Muzejníci:
Musíme za lidmi
Co teď, když nemohou
návštěvníci k nám? Na to
je jednoduchá odpověď:
musíme my k nim! Proto
i Muzeum Komenského
v Přerově začalo objevovat
možnosti virtuálního online světa. Jenže to často
znamená vystoupit ze své
komfortní zóny a učit se
novým věcem. Navíc ne
každé muzeum na to má
ideální pracovní podmínky a personální obsazení.
Začali jsme tedy zlehka –
webové stránky muzea získaly novou a přehlednější
podobu. Fotografka začala
pořizovat desítky snímků,

aby bylo v budoucnu co
zveřejňovat nejen na webu,
ale třeba i na facebooku.
Kolegyně z ORNIS místo
klasické přednášky připravila video na YouTube.
Kurátoři začali vybírat ze
svých sbírek předměty, které jsou něčím výjimečné
nebo nejsou běžně k vidění. Každý přispěl svým dílkem do skládačky.
Díky tomu 1. března
2021 vznikl oficiální profil muzea na Instagramu
a druhý den na to odstartoval dlouhodobý projekt
„Předmět týdne“ neboli „muzejní úterky“. Každé
úterý ráno zveřejníme jeden předmět z našich sbírek s krátkým odborným
komentářem. To ovšem
není všechno – edukátoři
už nyní přemýšlí nad „Instastories“ pro děti a mládež a plánujeme také spuštění muzejního podcastu.
Ale o tom někdy příště.
Doufáme, že se lidem
budou naše příspěvky líbit
a jakmile to půjde, navštíví nás nejen on-line, ale
i doopravdy. Ať už jsou výhody virtuálního světa jakékoli, skutečný kontakt
s návštěvníky to nikdy nenahradí. Snad se brzy uvidíme.
Jana Trtíková
(autorka je muzejní
pedagožka a vedoucí
Výstavního a programového
oddělení Muzea
Komenského v Přerově)

ládní
opatření
umožnila od pondělí 1. března
knihovnám fungovat i nadále v režimu výdejního
okénka. Vědecká knihovna to své zprovoznila opět
ve Vančurově ulici, tedy
z druhé strany hlavní budovy. Zároveň knihovna
vychází vstříc čtenářům,
kteří nyní nemají možnost si knihy osobně vyzvednout, a umožní jim
doručení přes Zásilkovnu.
Provozní doba výdejního okénka je od pondělí do pátku od 10 do 17
hodin a slouží primárně k výdeji absenčních
výpůjček, vracet mohou
čtenáři knihy nadále prostřednictvím biblioboxu.
Zarezervovat přes katalog lze i knihy z volného
výběru. Nadále také platí
automatické prodloužení všech výpůjček, včetně rezervovaných knih.
Při vyzvedávání knih je
třeba dodržovat bezpečnostní opatření – použít adekvátní ochranu dýchacích cest a udržovat
rozestupy.
V podobném režimu
vyzvedávání knih u výdejového okénka fungují
i ostatní knihovny v Olomouckém kraji. Některé
z nich nabízí také rozšířené služby, jako je doru-

čování objednaných knih
seniorům až do domu.
Jako v e-shopu
Od pondělí 8. března
mohou čtenáři vědecké
knihovny využít novou
službu, a to doručování knih přes Zásilkovnu.
„Touto službou reagujeme
na aktuální situaci a vycházíme vstříc čtenářům,
kteří si zejména z důvodu
omezení pohybu nemohou knihy vyzvednout
osobně,“ uvádí ředitelka knihovny Iveta Tichá.
Podmínkou pro využití
služby je platná registrace
do knihovny a vyrovnané
závazky. Objednat, a to
prostřednictvím formuláře, půjdou maximálně tři
knihy určené pro absenční
výpůjčku do celkové váhy
5 kilogramů. Cena zásilky se odvíjí od zvoleného
způsobu doručení a hradí
se dobírkou při vyzvednutí – 100 Kč při vyzvednutí
v Zásilkovně, v případě
zaslání na konkrétní adresu 150 Kč.
Čtenáři Vědecké knihovny mohou nadále
používat
elektronické
zdroje, jejichž přehled
naleznou na webových
stránkách knihovny. Pro
zájemce z řad veřejnosti pořádá knihovna online přednášky na různá
témata.
(red)

Muzeum vzpomene
na zavražděné
Prostějovany

P

rostějov – Muzeum
a galerie v Prostějově si 8. dubna připomene památku obětí holocaustu Jom ha-šoa. Pietní
veřejné předčítání jmen
těch, kteří hrůzy nacistických táborů nepřežili, se
však stejně jako minulý
rok uskuteční pouze virtuálně.
Několikaminutové video
bude možné od 8. dubna zhlédnout na webových
stránkách Institutu Terezínské iniciativy a také
na webových stránkách
muzea a na sociálních sítích. Akce se Muzeum a galerie v Prostějově účastní již potřetí, ale vzhledem
ke stávajícím opatřením se
letošního ročníku zúčastní jen zaměstnanci muzea. Druhý dubnový čtvrtek tak mohou Prostějovští
věnovat tichou vzpomínku těm, kteří dříve tvořili
jednu z výrazných skupin
obyvatel a 2. světová vál-

ka tragicky ukončila jejich
životy.
Tajemství ukryté
v depozitářích
Výjimečné kousky, které
neměl ani pravidelný návštěvník zatím možnost
spatřit, nabídne koncem
března zbrusu nová výstava Muzea a galerie v Prostějově. Návštěvníkům se
představí výběr ze sbírkových předmětů s rostlinnými a živočišnými motivy z depozitáře muzea.
„Obdivovat mohou obrazy,
nábytek, porcelán, ale také
třeba části krojů, herbáře
nebo zkameněliny. Rostlinné nebo živočišné motivy se mohou ale objevit
i na předmětech, u kterých
byste to vůbec nečekali,“
prozradil Václav Horák,
historik a prozatímní ředitel prostějovského muzea.
O termínu otevření výstavy se lidé dozví na webových stránkách muzea.(red)
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Prostějovu se vrátil Koudelka,
místo Brédy přišel Bárta

Záložník fotbalistů Prostějova Jan Koudelka (vlevo) na archivním snímku ze srpna 2018 v hlavičkovém
souboji s brněnským obráncem Eismannem. 
Foto: Petr Komárek

oudelka, který je zároveň mistrem světa i Evropy v malém fotbale, zasáhl na podzim v brněnské Zbrojovce do sedmi utkání FORTUNA:LIGY. Od první minuty ale nastoupil pouze
jednou – v září proti Olomouci. Jinak jej trenéři posílali na hřiště jako střídajícího hráče. Na jih Moravy odcházel Koudelka právě
z Prostějova. Tomu předtím
během pěti sezon dvakrát
pomohl k postupu do druhé ligy. Poprvé v roce 2016,
podruhé o dva roky později.
Brankářská rošáda
Sedmadvacetiletý Bréda působil v Prostějově od roku
2018. Do prosince loňského
roku, kdy skončil druholigový podzim, chytal ve čtyřech desítkách soutěžních
zápasů. Odejít z hanáckého

klubu se rodák z Michalovců rozhodl kvůli menšímu
vytížení. V první polovině
letošní sezony se do branky postavil pouze dvakrát,
jinak ji hájil syn legendy
olomouckého fotbalu Josefa
Muchy Filip. Bréda zamířil
na Slovensko, kde jej angažovalo Komárno.
Místo něj přivedli Prostějované jednatřicetiletého Michala Bártu. Ten má
na kontě třicet pět startů v nejvyšší soutěži – pětadvacet ze ostravský Baník
a deset za Jablonec. O úroveň níž prošel Čáslaví, Olomoucí a Třincem. Naposledy si fotbalové povinnosti
plnil v Moravskoslezské fotbalové lize ve Frýdku-Místku. Třetí nejvyšší soutěž
však v říjnu přerušila vládní
opatření související s pandemií koronaviru.

Z olomoucké Sigmy v Prostějově do konce sezony hostuje dvacetiletý záložník Tomáš Zlatohlávek. FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU si
na podzim vyzkoušel v sedmi duelech za Třinec. Za sebou má také premiérový start mezi českou elitou.
V srpnu 2019 odehrál dvacet minut v domácím zápase Olomouce proti Teplicím.
Prostějovský kádr naopak opustili útočníci Martin Zikl a Jakub Rolinc.
Jednadvacetiletý Zikl se
na zimní přípravu přesunul do Brna, jemuž patří.
Poté odešel hostovat do Líšně, jež stejně jako Prostějov hraje druhou ligu. Osmadvacetiletý Rolinc dříve
nastupoval za Sigmu Olomouc, Baník Ostrava nebo
slovenský Prešov. V prostějovských barvách zazname-

nal v letech 2019 a 2020 třicet dva utkání a pět vstřelených branek.
Na půlroční hostování
do Líšně pak Prostějov poslal Jana Šteigla. Šestadvacetiletý záložník za Hanáky ve čtyřech druholigových
ročnících nasbíral padesát
osm startů a pět gólů. Líšeň
na něj v případě zájmu může
uplatnit opci na přestup.
Po podzimní části druhé nejvyšší soutěže se fotbalisté Prostějova nacházeli s dvaceti body na pátém
místě tabulky. Jarní část sezony odstartovali 7. března
duelem ve Varnsdorfu. Poslední zápas pak výběr trenéra Pavla Šustra odehraje
29. května na trávníku nováčka z Blanska. Do té doby
změří síly například s Viktorií Žižkov, Jihlavou nebo
Hradcem Králové.  (red)

Tradiční anketu Covid nezastavil,
ceremoniál nahradilo osobní předávání
Navzdory
pandemii
koronaviru se uskutečnila i letos. Anketa Nejlepší sportovec
Olomoucka,
kterou
pořádají
Statutární
město Olomouc a Regionální sdružení České unie sportu, tak napsala svůj 55. ročník.
Jejími vítězi se stali
například
kanoistka
Kneblová nebo boxer
Řezníček, jenž obdržel
Mimořádnou cenu.

J

de o jednu z nestarších
anket v České republice, nechtěli jsme tradici přerušit. Navíc jsem přesvědčená, že úspěšní sportovci si poděkování za výsledky z loňského roku
opravdu zaslouží,“ řekla
pro olomouc.eu náměstkyně olomouckého primátora
Markéta Záleská.
Za rok 2020 ale organizátoři nevyhlásili všechny

Přerovští Zubři se
v Chance lize stali
Týmem měsíce února

V

Fotbalisté Prostějova
mohou pro jarní část
FOR TUN A:NÁR ODNÍ
LIGY, druhé nejvyšší
české soutěže, počítat
se službami Jana Koudelky. Devětadvacetiletý záložník se vrátil
po půlroce stráveném
v prvoligovém Brně.
Hanáci také získali
náhradu za brankáře
Miloslava Brédu, který
odešel na rodné Slovensko. Mezi tři tyče
mohou poslat bývalého gólmana Sigmy Olomouc, Baníku Ostrava
či Jablonce Michala
Bártu.

K
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obvyklé kategorie ankety.
Kvůli nedohrání řady týmových soutěží nedošlo k předání ocenění nejlepšímu seniorskému ani juniorskému
družstvu.
Novinkou se naopak stala
Mimořádná cena. Vysloužil
si ji mladý olomoucký boxer
Petr Řezníček. Během jarní
koronavirové vlny se pustil
do pomoci seniorům. Roznášel jim jídlo a nákupy, pomáhal s placením složenek
na poště, nakupoval léky.
Zkraje září poté v Olomouci
uspořádal Benefici boxu, její
výtěžek putoval na podporu dětské onkologie Fakultní
nemocnice Olomouc.
Mezi dospělými sportovci triumfovala Tereza Kneblová. Kanoistka Univerzity Palackého Olomouc vyhrála dvě juniorská a jedno
seniorské mistrovství Evropy, k tomu přidala prvenství
ve slalomu ze světového poháru. V kategorii mladých

Držitel Mimořádné ceny, boxer
Petr Řezníček. 
Foto: Blanka
Martinovská/olomouc.eu

sportovců zvítězil juniorský
reprezentant v cyklistice
a vicemistr Evropy v silničním závodě Pavel Bittner.
Ve dvou kategoriích získali primát zástupci fotbalové
Sigmy Olomouc. Objevem
roku se stal záložník Kryštof Daněk, Funkcionářskou
osobností dlouholetý čelný
představitel klubu z Androva stadionu Jaromír Gajda.
V kategorii handicapovaných sportovců uspěl spor-

tovní střelec Jakub Kosek.
Z domácího mistrovství si
odvezl dvě zlata a dvě stříbra, a navíc se kvalifikoval
na paralympiádu do Tokia.
Novým držitelem Ceny
Drahoše Válka je pak dlouholetý akademický sportovní funkcionář ze Sportovního klubu Univerzity
Palackého Olomouc Ladislav Bank.
Ocenění obdrží ceny postupně. Web Statutárního
města Olomouc uvádí, že by
jim je organizátoři měli předat do druhé poloviny března. „Pochopitelně musíme
respektovat veškerá vládní
nařízení, proto se tentokrát
nesejdeme všichni ve Slavnostním sále Arcibiskupského paláce jako před rokem. Ceny přesto předáme
osobně. Jak prohlásil Julius
Satinský ve filmu S tebou
mě baví svět: ‚My vám ty
medaile přivezeme‘,“ sdělila
Záleská. 
(red)

únoru odehráli sedm zápasů
a ve všech se radovali z výhry. Hokejisté Přerova si během druhého kalendářního měsíce vedli nejlépe ze všech týmů Chance
ligy. Server hokej.cz, jehož
vlastníkem je marketingová agentura BPA Sport Marketing, je za to ve druhé nejvyšší české soutěži vyhlásil
Týmem měsíce února.
Zubři si zkraje zimního měsíce trvajícího dvacet osm dní poradili s dvěma soupeři z Vysočiny
– Jihlavou a Třebíčí. Pokaždé uspěli po samostatných
nájezdech. Poté v souboji
dvou týmů z Olomouckého
kraje zdolali v prodloužení
Draky ze Šumperka. Následovala čtyři vítězství za tři
body v řadě. Svěřenci trenérů Kočary, Grofa, Sklenáře a Černohouse postupně porazili Frýdek-Místek,
hanáckého rivala Prostějov,
Benátky nad Jizerou a Ústí
nad Labem. Triumf na ledě
ústeckého Slovanu jim zajistil přímý postup do čtvrtfinále play-off, předkolu se
tak Přerovští vyhnou.
Celkově si Zubři za únor
připsali do tabulky osmnáct
bodů – nejvíc ze všech prvoligových mužstev. Hokej.cz navíc zaujali také jejich obránce Mikuláš Zbo-

řil a útočník Matěj Svoboda. Šestadvacetiletý Zbořil
se dostal do ideální sestavy měsíce, kde figuruje společně se vsetínským brankářem Gábou, kladenským
obráncem Miklišem a útočníky Prokešem z Havířova,
Šafránkem z Kolína a Kafkou z pražské Slavie.
Odchovanec přerovského hokeje si v sedmi únorových duelech přišel na sedm
kanadských bodů za gól
a šest asistencí. Ve statistice plus/mínus, která značí pobyt na ledě u vstřelených a inkasovaných branek, si polepšil o pět plusových bodů.
Dvacetiletý Svoboda se
zase stal Překvapením měsíce. Za únor třikrát skóroval, čtyřikrát na gól přihrál a jednou se blýskl vítězným samostatným nájezdem (rozhodující samostatné nájezdy se od letošní
sezony hráčům mezi vstřelené branky nezapočítávají – pozn. red.).
„Matěj Svoboda vyrostl
v jednoho z lídrů Přerova.
Už nikdy se na něj nebude
pohlížet jako na hráče, co
jen doplní sestavu a udělá
si to svoje ve třetí či čtvrté formaci,“ uvedl k brněnskému odchovanci Marek
Hedbávný, prvoligový expert hokej.cz. 
(red)

Mladí hokejisté by se
měli učit i na stadionu

H

okejový klub SK
Prostějov
1913
pokračuje ve spolupráci s prostějovskou základní školou Dr. Horáka. V roce 2021 tam i přes
pandemii koronaviru otevře další hokejovou první
třídu.
Letošní prvňáci budou
v pořadí třetí organizovanou skupinou hokejistů,
která se na ZŠ Dr. Horáka začne učit. Prostějovský
klub očekává, že v září už
budou moci trénovat na ledové ploše zimního stadionu.
„Projekt
hokejových
tříd funguje výborně.
Klub dětem zajišťuje dopravu ze školy na stadion a ty mohou trénovat
v brzkých odpoledních
hodinách. Výstroj mají
trvale uloženou v šatně a rodiče jim tak vůbec
nemusí asistovat,“ uvedla Martina Marková, členka výkonného výboru SK
Prostějov 1913.
Režim tréninků hokejových školáků by se měl
shodovat s tím, který pla-

til v aktuálním školním
roce za příznivější epidemiologické situace. V pondělí, úterý a čtvrtek se děti
po vyučování a obědě přesunou za doprovodu trenéra autobusem na zimní
stadion. Tam pak absolvují trénink.
„V září 2021 už budou
děti na stadionu využívat nové a moderní zázemí. Abychom neplýtvali časem s přesunem dětí
zpět do školy, chceme jim
v nové budově šaten zajistit sportovní a vzdělávací program. Zahrnoval
by suchou přípravu v tělocvičně a výuku angličtiny,“ sdělila Marková. Rodiče by si děti po skončení
programu vyzvedávali přímo na stadionu.
Projekt
hokejových
tříd zahájil SK Prostějov
1913 v roce 2019. Na jejich otevření se dohodl
se ZŠ Dr. Horáka. Předtím hokejové třídy působily na ZŠ Melantrichova,
kam docházeli hokejisté
tehdejších mládežnických
Jestřábů. 
(red)

