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SLOVO HEJTMANA

Vážené dámy a pánové,
neusnout na vavřínech – to
je pořekadlo, které v praxi
už mnohokrát dokázalo
svoji platnost. A mně se
dere na mysl pokaždé,
když se mluví o rozvolňování
protiepidemických
opatření. Je skvělé, že nás
čeká normální léto, ještě
lepší ale bude, když se
nám podaří dobrou epidemiologickou situaci udržet.
A proto bude potřeba
opět vaší spolupráce. Bez
ní bychom dnes nebyli
tam, kde jsme – počet lidí
s koronavirem klesá, očkování běží na plné obrátky,
naše děti v závěru školního roku chodí do škol bez
omezení a bez roušek,
dochází k rozvolňování
přísných opatření ve všech
oblastech veřejného života. Odvedli jste skvělou
práci tím, že jste nařízení
epidemiologů respektovali
a já vám za to velmi děkuji.
Některá omezení přesto zůstávají – třeba nošení roušek v MHD nebo
na místech s větší koncentrací lidí ve vnitřních prostorách. Rád bych vás poprosil o jejich dodržování. Vím,
že v létě není ochrana úst
nijak příjemná, ale vydržet
se dá. Nejde nám přeci jen
o to, abychom prožili hezké letní prázdniny, ale celý
zbytek roku. Věřím, že je to
náš společný cíl
Josef Suchánek,
hejtman
Olomouckého kraje

Rozvolňujme.
Ale opatrně
Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje, má za sebou první dávku vakcíny proti covidu-19. Očkovat se nechal 8. května ve fakultní nemocnici.

P

očet lidí nakažených koronavirem
v
Olomouckém
kraji klesá, ubývá pacientů s vážným průběhem
nemoci, dobře vychází
i testování obyvatelstva.
Hejtmanství přesto varuje
před překotným rozvolňováním a chce jít
cestou promyšleného
postupu, aby eliminovalo riziko další vlny
epidemie, která by region vrátila do lockdownu.
„Je skvělou zprávou, že léto budeme
moci alespoň z vět-

ší části prožít v normálu.
Stále ale platí řada protiepidemických opatření,
která mají hlavně preventivní charakter. Všechny
informace lidé najdou
na našem webu Krajpomaha.cz, kde také prů-

Aktuální
informace
přináší
KRAJPOMAHA .CZ

běžně veškerá data aktualizujeme,“ uvedl Josef
Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.
Krajský covidový portál
nabízí informace o aktuálním počtu nakažených, očkovacích centrech i rady,
jak se na očkování připravit a co si vzít s sebou.
Dále zprostředkovává
podrobnosti o rozvolňování
protiepidemických opatření,
obsahuje
o
i videospoty
s užitečnými informacemi na téma covid-19.
„V této souvislosti bych rád zdůraznil

téma prevence, které bezprostředně souvisí s pohybem na čerstvém vzduchu.
Ke sportu lidé nemusí vyhledávat hromadné akce,
stačí si zajít na procházku
nebo se jet projet na kole.
Důležité jsou i vitamíny
a dostatek odpočinku,“
doporučuje Dalibor Horák, radní Olomouckého
kraje pro oblast zdravotnictví.
K počátku června bylo
v Olomouckém kraji naočkováno proti covidu-19
více než 330 tisíc lidí. Aktuální počet nakažených
byl 750 osob.
(red)

foto: Ol. kraj

Č Í S LO
MĚSÍCE

330 319
Tolik očkovacích látek aplikovali zdravotníci k 7. červnu
v Olomouckém kraji.
Aktuálně se mohou
očkovat všechny věkové kategorie obyvatelstva nad šestnáct
let.
(red)
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Sportovci dostanou
miliony korun na činnost
i na opravu hřišť

Z

cela
hmatatelnou
podobu bude mít letos krajská podpora
sportu. Hejtmanství rozdělí desítky milionů korun například na sportovní soutěže nebo modernizaci sportovního zázemí.
„Jen program na podporu sportovních akcí, reprezentantů nebo získání
trenérských licencí letos obsahuje projekty za čtrnáct
milionů korun. O dotační
tituly byl mezi sportovci obrovský zájem, což dokazuje, že podporu směrujeme
správně,“ uvedl Michal Zácha, krajský náměstek pro
oblast sportu.

Ještě větší balík peněz
rozdělí kraj na rekonstrukci
sportovních zařízení v Olomouckém kraji – konkrétně
půjde přibližně o třicet milionů korun.
„Uvědomujeme si, že
oprava a údržba sportovních zařízení je pro obce
velmi náročná. Proto jsme
se rozhodli jim v tomto směru finančně pomoci,“ vysvětluje účel dotací
náměstek Zácha.
Další zhruba jeden milion
korun poskytne hejtmanství na program podpory
volnočasových aktivit, které
se zaměřují právě na sport
nebo tělovýchovu.
(red)

Podpora válečných veteránů
není jen prázdné gesto

N

a začátku června se v sídle Olomouckého kraje
sešli členové krajské rady
k pracovnímu jednání se
zástupci organizací, které sdružují novodobé válečné veterány. Předmětem schůzky bylo především budoucí možné prohloubení vzájemné spolupráce a také podpora kvality civilního života účastníků zahraničních vojenských misí.
„Přítomnost v místech vojenských konfliktů
na různých místech světa
přináší většinou traumatizující prožitky, takže kromě
možných fyzických zranění
se vojáci vystavují také riziku budoucích psychických
potíží. Ministerstvo obrany České republiky zřídilo před časem k podpoře
válečných veteránů v Olo-

mouci komunitní centrum. K těmto aktivitám se
chce v současnosti připojit
také Olomoucký kraj,“ uvedl po ukončení schůzky náměstek hejtmana pro zdravotnictví Dalibor Horák.
Orgány
kraje
proto
v blízké budoucnosti projednají možnosti podpory veteránů, které by mohly přispět alespoň v drobné míře k ulehčení jejich
návratu do civilního života
uprostřed funkční rodiny.
Jednání se zúčastnil
také radní pro oblast kultury Jan Žůrek a uvolněná
členka zastupitelstva pro
oblast cestovního ruchu
a vnějších vztahů Milada Sokolová. Iniciátorem
schůzky byl další z členů
krajského zastupitelstva
Jiří Hübner, který s vojenskými spolky dlouhodobě
spolupracuje.
(red)

červen 2021
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Kraj podepsal memorandum
s nadací, kterou založil britský princ

O

lomoucký
kraj
a The Duke of
Edinburgh’s International Award (DofE)
Czech Republic Foundation podepsaly ve čtvrtek 20. května memorandum o spolupráci. Jeho
předmětem je zapojení
dětí a mládeže z regionu
do progresivního způsobu
vzdělávání.
„Smyslem programu je
komplexní rozvoj mladých lidí a jejich zapojení
do rozmanitých volnočasových aktivit. Díky tomu
mohou získat cenné dovednosti pro budoucí život a kariéru, ať již v rámci
pohybových aktivit, dobrovolnické činnosti či absolvováním dobrodružných
expedic,“ uvedl Aleš Jakubec, radní Olomouckého
kraje pro školství.
Hejtmanství se v rámci memoranda zavázalo
jak k propagaci programu
DofE, tak i k jeho aktivní
podpoře. Kraj bude vzdělávacím zařízením přispí-

Nově podepsané memorandum otvírá zájemcům progresivní způsob vzdělávání.

vat například na náklady,
které jim účastí v projektu
vzniknou.
„V České republice je
do programu zapojeno
přes 200 vzdělávacích institucí, zejména základních a středních škol, ale
i univerzit či dětských domovů. Patří mezi ně i několik zařízení z Olomouc-

kého kraje – jedná se
o Střední odbornou školu
v Šumperku, Gymnázium v Litovli a olomoucké
Gymnázium Hejčín. A mě
těší, že k nim teď přibydou další,“ uvedl Tomáš
Vokáč, ředitel českého zastoupení DofE.
Program DofE funguje
více než 60 let a byl za-

Hejtmanství odklopí pokličku. Nově
bude zveřejňovat všechny faktury

O

lomoucký kraj vylepší svůj online
rozklikávací rozpočet a to tak, že ho zcela zpřístupní veřejnosti až
na úroveň jednotlivých
faktur. Zavedení novinky
schválili na svém zasedání
krajští radní.
„Jedná se o další krok
k větší transparentnosti veřejné správy. Lidé si
budou moci od 1. června
2021 více do detailu kontrolovat, jak kraj s veřej-

nými prostředky hospodaří. Hejtmanství tak zároveň vysílá signál, že
nemá co skrývat,“ informovala Zdeňka Dvořáková Kocourková, radní Olomouckého kraje odpovědná za investice a transparentnost.
Do detailního rozklikávacího rozpočtu se zájemci dostanou prostřednictvím krajských webových
stránek s použitím odkazu https://rklik.olkraj.cz/.

Podrobnosti do úrovně
faktur pak najdou v záložce DETAIL a Transparentní příjmy a výdaje
s členěním do prvotních
dokladů.
Uzavřené faktury budou
členěny podle oblastí, jako
je školství, doprava nebo
zdravotnictví.
Zároveň
s fakturami nabídne aplikace také detailní přehled
všech dalších výdajů a příjmů Olomouckého kraje.
(red)

Pomoc cestovnímu ruchu se tentokrát zaměří na střední Moravu

R

ada Olomouckého
kraje schválila akci
Cestuj s Olomouc
region Card na podporu
cestovního ruchu, která se
letos zaměří na střední
Moravu. Pomoc bude mít
podobu slevové karty Olomouc region Card (ORC).
Tu zdarma dostanou lidé,
kteří se na střední Moravě ubytují nejméně na dvě
noci.
„Díky slevové kartě dostanou turisté možnost navštívit spoustu míst v Olomouckém kraji, a to buď se
slevou, nebo zcela zdarma.
Karta nabízí také bezplatné MHD v Olomouci i slevy na jízdenky Českých
drah. Hejtmanství se tímto krokem snaží podpořit

cestovní ruch, který kvůli
epidemii covidu-19 utrpěl
výrazné ztráty,“ vysvětlila
Milada Sokolová, zastupitelka Olomouckého kraje pro oblast cestovního
ruchu.
Letos hejtmanství koordinuje postup s olomouckým magistrátem, který
bude realizovat obdobnou
akci. Kraj pořídí celkem
dva tisíce ORC pro dospělé a tisícovku pro děti.
Karta bude mít platnost 48
hodin a turisté si ji budou
moci vyzvednout přímo
v konkrétním ubytovacím
zařízení.
„Akce Cestuj s Olomouc region Card – tedy
bezplatné získání ORC
při ubytování alespoň

Turisté se velkou měrou podílí na ekonomickém rozvoji regionu. Právě
proto kraj cestovních ruch podporuje.
foto: Ol. kraj

na dvě noci – bude zaměřena na období letních prázdnin, tedy od
1. července do 31. srpna.
S nabídkou možnosti zapojení se do akce budou
oslovena všechna ubyto-

vací zařízení na střední
Moravě. Do projektu by
se tak mohlo zapojit až
150 ubytovacích zařízení.
Seznam bude uveřejněn
na webu www.kartaok.cz,“
dodal Radek Stojan, ře-

ditel Centrály cestovního ruchu Olomouckého
kraje.
Karta nabízí možnost
navštívit zdarma přibližně devadesát atraktivních
míst v Olomouckém kraji, jako jsou památky, muzea nebo zoo, a v dalších
dostanou držitelé karty výraznou slevu. Přístup k ORC mají i turisté,
kteří se do projektu Cestuj s Olomouc region Card
nezapojí. Kartu si mohou koupit kdykoli během
roku a užívat si tak Olomoucký kraj bez omezení.
Základní 48hodinová varianta stojí dospělého 240
korun, děti zaplatí polovinu. Více na www.olomouc
regioncard.cz.
(red)

foto: Ol. kraj

ložen ve Velké Británii
v roce 1956 Jeho královskou Výsostí princem Philipem, vévodou
z Edinburghu. V současnosti běží ve více než
130 zemích světa a každý rok se ho účastní
přes 1,3 milionu mladých
lidí. Více informací na
www.dofe.cz.
(red)

SMS
Z KRAJE

Hranice myslí
na Vavřince
i na Husa
Hranice pokračují v opravě památek. Konkrétně se
jedná o kříž před kostelem sv. Vavřince v Drahotuších a sochu Jana Husa
v sadech Čs. legií. Na záchranu drobných sakrálních staveb získalo město
dotace z Olomouckého
kraje.

Máte chuť
na Šternberk?
Šternberk má nového gastronomického průvodce,
který místní gurmány
i turisty provede po zdejších
gastronomických
provozovnách.
Brožura je zdarma k dostání
ve šternberském informačním centru.

Kovaný Lipník
nad Bečvou
Přibližně třicet prací studentů střední umělecké
školy Ave Art nabídne
letošní ročník exteriérové výstavy Kov ve městě.
Od července do září budou kované exponáty už
po sedmnácté zdobit historické centrum Lipníka
nad Bečvou.
(red)
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Přístup k vakcínám je na severu jednodušší

N

a Jesenicku mohou lidé nově využívat hned dvě
očkovací centra. Po Jesenické nemocnici se do vakcinace aktuálně zapojila
také místní poliklinika,
kde další centrum pro očkování vzniklo. Podařilo se
ho vybudovat v rekordně
krátké době.
„Původně jsme plánovali zřízení nového očkovacího místa v sanatoriu
Edel ve Zlatých Horách.
Bohužel, zdravotní pojišťovna z administrativních
důvodů nedala tomuto
plánu zelenou. Dále jsme
jednali o možném zvýšení
kapacity očkovacího místa
v Nemocnici Jeseník, která
ale v tomto směru nemá
dostatečné logistické ka-

pacity. Proto jsme přivítali
aktivitu Jesenické polikliniky, která nabídla zřízení
očkovacího místa právě
v tomto zdravotnickém zařízení,“ popisuje okolnosti
vzniku projektu Dalibor
Horák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro
oblast zdravotnictví.
Sever
Olomouckého
regionu v očkování proti covidu-19 oproti jiným
regionům zaostával, díky
novému očkovacímu místu
už nebude. Lidé se k očkování v Jesenické poliklinice
mohou hlásit prostřednictvím centrálního rezervačního systému. Zařízení má
také vlastní telefonní linku
725 130 142, kde se zájemci o očkování dovědí bližší
informace.

Nové očkovací místo v Jeseníku se podařilo vybavit během rekordně krátké doby. Jeho zprovoznění
se zúčastnili i zástupci Olomouckého kraje.
foto: red

„Po nalezení spolupráce s úspěšnou laboratoří a zapojením místních
kvalitních dodavatelů se
podařilo ve velmi krátké
době přebudovat prosto-

ry, vybavit je potřebným
zařízením i materiálem.
S přispěním Olomouckého kraje, krajské očkovací
koordinátorky, odborných
pracovníků GHC GENE-

TICS i Národního dispečinku očkování se celé očkovací centrum podařilo
uvést do praxe,“ uzavírá
Milan Plesar, majitel Jesenické polikliniky.
(red)

S doučováním pomáhali během covidu dobrovolníci

P

rogram Maltézské
pomoci, který se
zaměřil na pomoc
rodinám, na něž tvrdě
dopadla omezení v souvislosti s covidem-19, měl
úspěch. Dobrovolníci pomáhali dětem s distanční výukou, jež pro řadu
z nich představovala vážný
problém.
„Děvčata se vždy těšila
na doučování a možnost
se osobně setkat. Samy po-

znaly, že pomoc s doučováním prostě potřebují,“
uvedla dobrovolnice Monika, který pomáhala trojlístku sourozenců.
Pavlína docházela do rodiny za zdravotně postiženým chlapcem, pro kterého byly dopady distanční
výuky a s ní spojená sociální izolace o to náročnější. „Jsem ráda, že jsem
mu mohla pomoci, když
nemohl chodit do školy.

Vím, že to pro něj bylo důležitější než kdy předtím,“
zdůraznila ochotná dobrovolnice.
Podobných příběhů byly
v Olomouckém kraji desítky, možná i stovky. Spolupracovníci Maltézské pomoci pomohli mnoha školákům v regionu překonat nástrahy dálkové výuky a usnadnit jim přechod
do prezenčního systému
vzdělávání.
(red)

Dobrovolnice Maltézské pomoci pomáhaly školákům s domácí výukou.
foto: Maltézská pomoc
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SLOVO ODBORNÍKA

Vývoj epidemie je příznivý,
protiepidemická opatření lze
postupně uvolňovat. Koronavirus nás za rok naučil respektu
vůči onemocnění, které vyvolává. Ačkoli zdravotnický systém
v Olomouckém kraji fungoval
díky hluboké koordinaci a především obětavosti zdravotníků
velmi dobře, je jisté, že naše
snaha měla své limity a navzdory všemu úsilí také i tragické neúspěchy. Rozvolňujme
obezřetně a prověřujme, zda
příliš nespěcháme. Chtějme,
ať jsou vládní opatření jednotně prezentovaná, jednoduchá,
zapamatovatelná, dodržitelná
a efektivní. Musí zmizet nesmysly, kdy je očkovaný člověk opakovaně žádán o doložení PCR testu, musí skončit
neefektivní plošné testování
antigenními testy, a to výměnou za cílené testování PCR.
Měli bychom sami sobě více
důvěřovat a převzít odpovědnost za svůj život. Naplnit 4R
(rozum, roušky, ruce, rozestupy) může každý i bez kurately
státu. A hostinský si pořádek
ve svém podniku pohlídá jistě
lépe, než by to učinil policista, strážník nebo hygienik.
Nechce přece mít zase zavřeno! A víte, že kdybychom byli
všichni očkováni, tak žádné
rozvolňování ani neřešíme?
Martin Svoboda
ředitel Vojenské nemocnice
Olomouc

Charita nabízí novou službu. Je zdarma Olomoucký kraj zná držitele cen
„Služba je nezisková,
Také Charita jde s do- Stavba roku 2020
čkoli je epide-

A

mie
covidu-19
na ústupu, problémy ve společnosti zůstávají a některé se mohou ještě
zhoršovat. Jde třeba o následky sociálního odloučení, deprese a přecitlivělost.
Charita Olomouc nabízí
všem lidem novou službu
Krizová pomoc. Orientovaná je především na psychologickou asistenci.

nabízí zdarma akutní psychologickou pomoc lidem
zasaženým akutní krizí. Nabízíme ambulantní,
pobytovou a terénní službu. Krizová služba má také
nové facebookové stránky,“ uvedl Dominik Tomášek, psycholog Krizové pomoci Střediska psychosociální pomoci sv. Vincence a Kryštofa v Olomouci.

bou a snaží se být lidem
na dosah všemi možnými prostředky. Aktuálně
proto vstoupila do on-line prostoru a nabízí zájemcům pomoc i tam.
„Jde o jednu z našich dalších novinek, kterou je
poskytování
krizových
intervencí pomoci webového chatu,“ dodal
Tomášek.
(red)

Hejtmanství šláplo na plyn. Podalo
další žádost o dotace z Evropské unie

O

lomoucký kraj pokračuje ve snaze přivést do regionu co nejvíce prostředků z fondů Evropské unie.
Kromě projektu na nové
sanitky nebo záchranářské
základny teď došlo i na sociální oblast. Peníze z Bruselu pomůžou s proměnou
sociálních služeb.
„Naším záměrem je, aby
lidé s hendikepem nežili ve velkých odloučených
komplexech, ale aby se, jak
jen to bude možné, začlenili do společnosti. Týká se
to nejen dokončení trans-

formace zařízení v Nových Zámcích či šternberského Vincentina, ale i celé
řady dalších velkých pobytových sociálních služeb. Tamní klienti budou postupně
přemísťováni do menších
bytových jednotek, a právě na jejich výstavbu můžeme čerpat peníze z Evropské
unie,“ vysvětluje Ivo Slavotínek, první náměstek hejtmana Olomouckého kraje.
Za evropské peníze by
kraj mohl postavit nový
dům pro lidi s hendikepem
v obci Králová u Medlova.
Kraj už také schválil podá-

ní příslušné dotační žádosti. Náklady na stavbu činí
zhruba 23 milionů korun,
dotace mohou pokrýt až 85
procent nákladů.
„Čerpání peněz z dotačního balíku Evropské unie
umožní podpořit investiční
rozvoj Olomouckého kraje
a zvýšit kvalitu života v regionu. Máme jedinečnou
šanci na podporu z Bruselu
dosáhnout a byla by škoda
ji nevyužít,“ dodala Zdeňka Dvořáková Kocourková,
radní Olomouckého kraje pro investice a evropské
projekty.
(red)

Helfštýn, perla Moravy a nově také jeden z držitelů ceny Stavba roku Olomouckého kraje 2020.

Z

a účasti hejtmana Josefa Suchánka
proběhlo v pátek 4.
června vyhlášení cen Stavba roku 2020 Olomouckého kraje. V kategorii objektů určených k bydlení
zvítězil projekt Vila Park
z Olomouce, nejzdařilejší rekonstrukcí je oprava
hradu Helfštýn, kterou finančně podpořil kraj.
„Osobně mám velkou radost z různorodo-

sti a pestrosti představených staveb. Dokládají, že v našem regionu
žijí a pracují šikovní architekti i stavitelé, kteří
do díla dávají nejen svůj
um, ale často i kus svého
srdce,“ uvedl hejtman Suchánek.
Do soutěže se letos
přihlásilo více než třicet
projektů z celého kraje,
od rodinných domů až
po dopravní nebo prů-

foto: red

myslové stavby. O vítězích cen v pěti kategoriích rozhodla odborná
porota a udělovala se rovněž cena hejtmana a několik čestných uznání.
Letošní ročník byl
oproti jiným výjimečný –
stejně jako ostatní oblasti
veřejného života i Stavbu
roku ovlivnila epidemie
covidu-19. Samotné hodnocení projektů tak probíhalo online.
(red)

4

regiony

červen 2021

Šumperk zahájil
turistickou sezónu.
Připravil novinky
ŠU M PE RS KO

Takto uvidíte Šumperk, pokud vyšplháte na jeho radniční věž. Vedou na ni příkré schody a jde o jednu z největších turistických
atraktivit města.
foto: red

N

a turisty v Šumperku letos čeká
řada
novinek.
Po památkách je provedou komiksové postavy,
novou podobu mají webové stránky informačního
centra a na radniční věž se
dostane více návštěvníků.
„V rámci optimalizace
komentovaných procházek, o něž je zájem hlavně
mezi většími skupinami
návštěvníků, bude nově
možné zvýšit četnost výstupů na radniční věž,“
sdělil Bohuslav Vondruška, vedoucí oddělení kultury místní radnice.

Město letos kromě klasických rozhledů z věže
nabídne i rozhledy noční.
Lidé se mohou předem
objednat také na komentované prohlídkové okruhy po Šumperku nebo
zamířit do vyhlášené expozice
čarodějnických
procesů.
„Všechny
atraktivity
budou podléhat aktuálním mimořádným opatřením, zejména omezenému
počtu návštěvníků a doporučeným hygienickým
opatřením,“ dodala mluvčí radnice Soňa Singerová.
(red)

Nenech se!
Projekt řeší
domácí násilí

A

by žádná oběť
v Olomouckém
kraji
nezůstala nevyslyšena, zapojilo
se Intervenční centrum
Olomouc do nového projektu start-upové platformy Nenech to být. Nyní
mohou oběti domácího
násilí a jejich blízcí anonymně vyhledat pomoc
přes mobilní aplikaci Nenech.se. Na stejné
webové adrese najdou
lidé ohrožení domácím
násilím i svědci takového
jednání veškeré instrukce a užitečné informace,
na koho se v případě potřeby obrátit.
„Očekáváme, že občané
Olomouckého kraje tuto
novinku anonymního vyžádání pomoci využijí,
a jsme na to připraveni,“
uvedla Petra Klementová, vedoucí Intervenčního
centra Olomouc.

Osoby ohrožené domácím násilím a jejich blízcí
mohou anonymně vyhledat pomoc přes novou aplikaci Nenech.se nebo se přímo obrátit na Intervenční
centrum Olomouc telefonicky na čísle 774 406 453
nebo e-mailem intervencnicentrum@ssp-ol.cz. Intervenční centrum sídlí
v budově Střediska sociální
prevence Olomouc v ulici
Na Vozovce 26.
„Naše intervenční centrum může obětem domácího násilí nabídnout
pomoc sociální pracovnice, právníka nebo psychologa. V případě ohrožení
života a zdraví pomáháme ohroženým lidem sestavit bezpečnostní plán.
Jde o souhrn plánovaných
činností a opatření, která
zajistí větší bezpečí před
násilnou osobou,“ vysvětluje Klementová.
(red)

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

Olomouc staví novou lávku.
Pro cyklisty bude bezpečnější

O

lomouc
začala
se stavbou nové
lávky přes řeku
Sitku, která protíná frekventovanou cyklistickou
trasu z Olomouce do Chomoutova a Štěpánova. Ačkoli byla původní lávka
zavřená, odvážní jezdci ji
přesto přejížděli a riskovali vlastní životy.
„Nová lávka bude z ocelových
profilů,
takže
cyklisty i pěší pohodlně
a hlavně bezpečně převede přes říčku Sitku,“ uvedl
investiční náměstek olomouckého primátora Martin Major.
Nová lávka o délce 11,5
metru a šířce 1,6 metru
bude mít spodní část ze
železa a betonu. Původní přemostění už dělníci
strhli. Na dokončení stavby nové lávky mají jen několik týdnů – dílo má být
hotové do srpna. Náklady

O LO M O U C KO

Cyklisté mohou v Olomouckém kraji využívat desítky kilometrů cyklostezek.

na stavební práce dosáhly
dvou milionů korun.
V okolí krajské metropole se aktuálně připravu-

je vícero projektů, které
jsou zaměřeny na bezpečnější jízdu cyklistů. Připravuje se třeba projekt

ilustrační foto: red

úpravy cyklostezky z Olomouce do Šternberka,
která je kolaři velmi často
využívaná.
(red)

Jeseník má moderní skatepark
JE SE NI CKO

N

a
Mezinárodní
den dětí se v Jeseníku otevřel nový
skatepark. Stavba za více
než sedm milionů korun, na kterou přispěl také
Olomoucký kraj, vyrostla
v Šumperské ulici.
„Skatepark je navržen
jako kombinace streetového parku se třemi výškovými úrovněmi spojenými
rampami a schody a dále
BMX dráhy. Tyto dva prvky na sebe přímo navazují

Jesenický skatepark nabízí zábavu všem vyznavačům streetového
stylu. Na snímku z ptačí perspektivy.
foto: red

a dá se mezi nimi přejíždět,“ uvedl Václav Urban, druhý místostarosta
Jeseníku.
Skatepark se začal stavět
vloni na místě původní dráhy. Nová stavba je celá z betonu, což zajistí její dlouhou
životnost a snadnou opravitelnost. Disponuje umělými
překážkami a raily. Radnice
areál doplnila zelení a moderním mobiliářem. Veřejnosti je areál přístupný
od 1. června.
(red)

V tělocvičně se letos zapotí nejen sportovci, ale i řemeslníci

O

pravu hned dvou
tělocvičen v základní škole E.
Valenty připravilo město
Prostějov. Celý projekt rozdělila radnice na dvě etapy
s tím, že první se uskuteční
letos a druhá napřesrok.

„V součinnosti s touto připravovanou investiční akcí také žádáme o poskytnutí dotace
z příslušného programu Olomouckého kraje
v předpokládané výši
jeden milion korun,“

PR O ST ĚJ OV SKO
uvedl náměstek přerovského primátora Jiří Rozehnal.
Velká tělocvična má
plochu 281 metrů čtverečních, druhá zhruba

o čtvrtinu menší. Rekonstrukce se nebude týkat
jen samotných herních
ploch, ale i technického zázemí. Projekt si
vyžádá investici ve výši
zhruba dvanácti milionů
korun.
(red)

Přerov podpoří letní grilovačky. Bude to prima

Š

ťavnaté steaky nebo
grilovaný sýr či zeleninu si budou moci
lidé připravit u vodní plochy Laguna v Přerově.
Tamní radní totiž rozhodli,
že v areálu vybudují nové
grilovací místo, aby lidem
nabídli širší možnost trávení volného času.
„Kousek od vodní plochy
necháme vytvořit zpevněnou štěrkovou plochu
o velikosti zhruba 5 krát 5
metrů, kam si mohou návštěvníci přinést dva grily.
My dodáme sadu dvou sto-

lů s lavičkami,“ uvedl primátor města Petr Měřínský.
Grilovací zóny jsou
v Česku novinkou. Areál
Laguna v Přerově je místními lidmi hojně vyhledávaná odpočinková zóna.
Jde o přírodní koupaliště, jehož okolí doplňují
dětská hřiště, posilovací
stroje nebo zázemí pro
minigolf.
Přerovská radnice nevyloučila, že pokud se
nápad s grilovací zónou
osvědčí, její plochu město rozšíří.
(red)

P Ř E R O V S KO

Romantika s vůní letní grilovačky. Na tuhle kombinaci letos láká přerovská
Laguna.
foto: red
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OKÉNKO STAROSTY

(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

Vrchoslavice

V

obci Vrchoslavice
žije 620 obyvatel.
Leží na pravém břehu
řeky Hané, v jižní části
okresu Prostějov. Obec
v minulosti získala tituly Obec přátelská rodině,
Obec přátelská seniorům
a v krajském kole soutěže
Vesnice roku získala v roce
2019 ocenění Modrá stuha Dušan Svozílek
za spolupráci se spolky.
Najdete zde prodejnu potravin vybudovanou obcí, ZŠ
a MŠ s moderními hřišti pro mladší žáky, sportovištěm
a dopravním hřištěm, ale taky samoobslužný výdejní box.
Ve Vrchoslavicích je čilý spolkový život. Devět funkčních
spolků ročně zorganizuje okolo šedesáti kulturních, společenských, vzdělávacích či sportovních akcí.
Díky síti cyklostezek na území mikroregionu Němčicko do Vrchoslavic během letních měsíců zavítá mnoho cykloturistů. Jejich cílem je například sportovní areál
Zamlýní, dětské hřiště u fotbalového hřiště nebo rybník
Lopaťák. Ten budeme v nejbližších měsících revitalizovat. Za posledních 10 let se v obci vysázelo více než 3500
stromů a keřů, ať už okolo cyklostezek, obnovených polních cest, ve farské zahradě, intravilánu obce, ale hlavně
v nově založeném remízku v Hliníku.
V minulém roce byla schválena studie na vybudování nové lokality pro bydlení. V místě dnes nevyužívané a nefunkční požární nádrže vznikne 11 parcel pro
rodinné domy a šestibytový dům s byty určenými seniorům či mladým párům. Chceme udržet v obci mladé lidi a rodiny. Na realizaci také připravujeme výměnu veřejného osvětlení, místní komunikaci Za Humny
a chodník s odpočinkovou zónou v Uličce.
Dušan Svozílek, starosta obce Vrchoslavice

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.

Příběhy z myslivosti

P

aní Ludmila se narodila v roce 1941 ve vesnici
Želechovice, kde žila, než potkala svého budoucího manžela. Prožívala tehdy velkou radost, když
dostali možnost se zabydlet v bytě v panelové zástavbě,
kde žila do té doby, než se přestěhovala do domova pro
seniory.
Svou první lásku poznala v autobuse, kde na trase do prostějovského pivovaru byl řidičem její budoucí
manžel, byť, jak s úsměvem paní Ludmila podotýká, to
nebyla láska na první pohled. Přesto paní Ludmilu každý
den vozil do pedagogické školy pro učitele na Vápenici,
kterou později přerušila a přešla na studium pro mateřské
školy v Přerově. Netrvalo dlouho a mladý pár v roce 1960
uzavřel sňatek. Již o rok později se jim narodil syn. Ten
úspěšně vystudoval strojní průmyslovou školu. Manžel
začal pracovat na národním výboru v Kostelci a paní Ludmila v mateřské škole. Mezi své nejmilejší okamžiky řadí
paní Ludmila různé výlety a dovolené s rodinou, a především možnost chodit na hony. Celé manželství však po 18
letech skončilo rozvodem.
Po třech letech paní Ludmila uzavřela druhé manželství. Svého muže potkala na zmíněných honech. Vždy totiž projevovala zájem o myslivost a honů se i sama účastnila. Svými slovy popisovala hony jako přátelskou akci,

kde naháněla zvěř klacíkem dopředu myslivcům, mezi
nimiž se nacházel i její budoucí manžel. Paní Ludmila
mívala ušitý zelený kostým, zkoušky ani pušku neměla,
nicméně být náhončí ji moc bavilo. „Byla jsem děvče plné
života,“ prohlásila. Na hony vzpomíná jako na přátelskou
akci. „Nejednalo se o nějaké opíjení, ale někdy proběhla
i nějaká ta štamprlička. To teď už nejde, protože se vše řídí
podle předpisů. Pamatuju si, že jednou, když jsme měli
závěr na Běleckém mlýně a byla Pějme píseň dokola okolo
stola a já chtěla zamachrovat. Tak jsem začala s písničkou,
kterou jsem učila své žáčky ve školce, a najednou jsem si
nemohla vybavit slova. Byl to prostě trapas jak vidle před
těmi čtyřiceti účastníky.“ S kamarádkami, které paní Ludmila znala díky honům a podobným akcím, se ještě 14
let aktivně podílela na zpívání ve sboru Vlasta, který má
130letou tradici. Dodnes jsou ve spojení. Všechny měly
stejné sukně, vždy se shodly na tom, že je úžasné mít možnost takto cestovat.
Stejně jako její bývalý manžel, tak i její druhý manžel již
zemřel. Po této smutné události žila paní Ludmila chvilku společně se svým synem a maminkou. Později již jen
s maminkou, a když zemřela i ona, přestěhovala se do domova pro seniory, kde ji navštěvují vnoučata. Snaží se žít
aktivně i kulturně.

Zpracováno na základě rozhovoru paní Ludmily Korčákové, který vedly Michaela Chromcová a Beata Hogajová,
studentky Katedry křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
pod odborným vedením Mgr. Zlatice Dorkové, Ph.D. v rámci projektu (Ne)zapomenuté příběhy Olomouckého kraje.

KOMIKS
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MÁŠ NA TO
podnikat a pracovat

V

současné době
se na Šumpersku
a v Olomouckém
kraji rozjíždí první kolo
nového projektu Máš
na to podnikat a pracovat! Jedná se o program
určený pro lidi se zájmem
najít nebo změnit zaměstnání a také osoby, které by
rády zahájily vlastní podnikání.
„Tento projekt nabízí
řadu aktivit, které směřují
k získání zaměstnání dle
představ jeho účastníků.
Dále nabízí podporu při
zahájení vlastní podnikatelské činnosti,“ uvedla
Petra Navrátilová, asistentka projektu.

Všem účastníkům programu bude nabídnuto pracovní poradenství, odborné
vzdělávací kurzy, motivační
workshopy a rekvalifikace
na míru. Vybraní zájemci
následně získají dotované
pracovní místo na šest až
dvanáct měsíců.
Dalším účastníkům, kteří nebudou chtít vstoupit
do zaměstnaneckého poměru, ale touží po samostatně
výdělečné činnosti a zatím
neměli odvahu či možnost
se do podnikání pustit,
bude umožněna podpora
metodou podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva.
Bližší informace přináší web
www.bec-coop.cz.
(red)

JÔRA A BOŽKA

Jôra a Božka ôvádijó: Jôra je smôtné
Ešlê to tak pude eště chvilô dál, nebôde jôž po Jôrovi vubec nic. A takové to béval veselé a zdravé chlap! Jenomže
za posledni rok se všecko obrátilo kdesê, o čem ê slôšné
člověk mosi mlovit jenom sprostě. Ta světová mrcha – ta
ludra, co nás tak zdecêmovala – ôdělala z Jôrê člověka bez
náladê. Sice měl velky štěsti, protože dovčelkô nic nechêtl,
a dokonce se mô vêhêbá aji jeho tradični každopodzêmni
skřipka a z nosa mô takê dlóho neteklo. To je fajn, ale
to bêste ho včêl mosêlê vidět. Chodi jak šlóma, točeny
pivo měl naposledê nekdê vloni, s kamarádama se nevidi,
doma jenom vrči a dêž jôž donde k temô, že prohodi vic
jak třê slova, tož je to hlavně nadáváni na všecko okolo.
Jôž nemužem ani pôstit televizni novinê, protože tê bévajó spóštěčem jeho mizerné náladê, dêž vidi a slêši, jak to
ti naši voleni představiteli vedó od deseti k pěti. Trochô
sice pomohlo, že jôž na to pivo aji za nejakéch podminek

zajit muže, ale on se zasekl. Pré: „Já sem se v dětstvi odnaôčêl répat se v nose. To se to mám na duchod znovô
ôčêt? To mně to pivisko muže bêt ôkradeny, nebôdô se
furt testovat jak pokôsné králik!“ A skôtečně na ňé nende.
To je, váženi, problém. Vê všeckê manželkê, drôžkê a přitelkêně vite o čem točim. Chlap, keré dostane svy pivo,
pak doma ôdělá všecko, co si řeknete. A bez kecu, protože
má tak trochô špatny svědomi, že bêl na tem blbym pivě.
Ale takle? Japak ho chcete vêdirat, dêž je tak vzorné. Je to
doopravdê naprd. Nedostanete ho ani na divadlo, prostě
nikde! A ke všeckymô začal ten hokej! Abêste rozômělê,
toť ta stižnosť vzniká v době, kdê začalo mistrovstvi světa
v hokejô, takže až to bôdete čist, muže bêt všecko ináč. Ale
aktuálně je to pruser. Jôra se každé rok na to mistrovstvi
strašně těši. Má furt, nevim proč, jakósê nadějô, že se naši
nejak lepšê ômistijó. Ale pokaždy je to velky zklamáni.

No a letos bêl hrozně natěšené a jôž měsic dopředô sem
mô mosêla slébit, že ho nechám čômět na všeckê tê zápasê
v bedně. Mě ten sport nezajimá, já si klidně mužô čist, tož
sem mô to slébila. Nô ja, ale po třech zápasech se jeho psychika eště vic zhoršêla. Začala sem se zlehónka vêptávat,
jak ti naši hrajó, ale neměla sem to dělat. Jôra bêl vzteklé
jak španělské bék, dêž ho bodne pikadór. Tak sem pochopila, že to nebôde nic inyho než tradični vébuch a jôž sem
držela hôbô. Jôra je smôtňéši a smôtňéši. Všeckô radosť
mô vzalê. Tož já snaď napišô nejakém tem sportovnim
papalášum, dêbê bêlê tak hodni a trochô tê naše sportovce motivovalê, dêť v litě má bêt olympiáda! Dêbê aji tam
neôspělê, mám obavô, že to s mém chlapem snaď ê sekne.
Babê, ale to se muže stat aji ô vás! Neco mě napadlo. Co
dêbêch napsala takovó peticô na nejaky to ministerstvo
sporto, podepsalê bêste, jô?
Božka
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Region začal rozvolňovat protiepidemická opatření.
Přesto, jaké zásady by lidé měli dodržovat dál,
aby epidemie koronaviru znovu nenabrala na síle?
Roman Gottfried,
velitel vojenské policie Olomouc

Dalibor Horák, náměstek hejtmana
Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví

Ivo Slavotínek, první náměstek
hejtmana Olomouckého kraje

Dle mého názoru je rozvolňování
opatření řízené odborníky správnou cestou, jak v jednotlivých fázích návratu k normálnímu životu
neudělat unáhlené chyby, co by
tento proces zpomalily, nebo aby
nás nepotkala další vlna nákazy.
Co je ale daleko podstatnější, je
osobní disciplína a vzájemný respekt.
Být k sobě ohleduplní a v případě jakýchkoliv pochybností o našem zdravotním stavu přijmout osobní opatření tak, aby epidemie nenabrala opět na síle. Díky své
osobní zkušenosti bych chtěl apelovat na všechny odpůrce plošného očkování populace, protože vím, že kdyby bylo možné vyvinout vakcínu dříve, mohli by tady
s námi naši „ztracení“ blízcí ještě být.

Mimo dodržování základních hygienických pravidel
jsou vhodnou obranou proti
onemocnění zdraví prospěšné pohybové aktivity na čerstvém vzduchu. K jejich provozování není třeba vyhledávat
hromadné sportovní akce,
ideální je třeba práce na zahrádce. Velký význam má také vyvážená strava
a dostatek spánku.

Jako klíčové vidím
maximálně využít
možnosti bezplatného testování –
nyní nově kromě
antigenních testů
i možnost dvou bezplatných PCR testů
měsíčně. Současně apeluji na zdravý rozum při používání ochranných pomůcek
– pokud přijdu do skupiny lidí, kde jsou si
lidé blíž než dva metry pak, prosím, i nadále použijme
respirátor!
p
j
p

Karel Kolářík,
ředitel HZS Olomouckého kraje
Máme za sebou náročné koronavirové období, ze kterého vede
bohužel pomalá a složitá cesta
postupného rozvolňování. Nikdo
z nás jistě nechce, aby se opakoval poslední rok a čtvrt. Proto se
chovejme zodpovědně, zbytečně
neriskujme a nevystavujme se
nebezpečí nákazy, buďme ohleduplní ke svému okolí,
a hlavně, očkujme se, to je cesta k normálnímu životu,
k cestování, zálibám a ke všemu, co máme rádi.

Andrea Rakovičová, ředitelka Zdravotnické záchranné služby
Olomouckého kraje
Byť se zdá, že pandemii začínáme mít v těchto dnech pod kontrolou, je
zřejmé, že bude nutné i nadále respektovat základní protiepidemická opatření a mít stále na paměti, že na podzim by mohla přijít další vlna epidemie. Do této doby bychom si zejména v letních měsících měli odpočinout
a načerpat fyzických i psychických sil. Zdravý životní styl se zařazením
pohybových aktivit do běžné denní činnosti, pozitivní mysl a selský rozum nám budou těmi nejlepšími společníky pro udržení našeho celkového
zdraví a kondice.

OLOMOUCKÝ KRAJ NABÍZÍ K ODPRODEJI TENTO NEMOVITÝ MAJETEK:
pozemek parc. č. st. 165 zast. pl. o výměře 962 m2, jehož součástí je stavba Veselíčko, č. p. 96, víceúčelová stavba, a pozemek parc. č. 1099 ost. pl. o výměře 594
m2, vše v k. ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, obec Veselíčko, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace, za minimální kupní cenu ve výši 3 840 000 Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Záměr Olomouckého kraje bude zveřejněn i v měsíčníku Krajánek.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí prosím zašlete nebo osobně doručte v termínu od 8. 6. 2021 do 6. 8. 2021

do 12.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti
Rady Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc. Nabídku je nutno
zaslat ve dvou uzavřených obálkách* a v levém horním rohu obálek výrazně uvést
slova „neotvírat – cenová nabídka – Veselíčko u Lipníka nad Bečvou“. Na obálce
musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Za včas doručené se považují nabídky, které byly Olomouckému kraji na uvedenou adresu v uvedeném
termínu doručeny.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají
do 6. 8. 2021 do 12.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
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Podnikavou hlavu vyhrála
Dominika Sokolová

D

vanáctý
ročník
soutěže Podnikavá hlava ovládla Dominika Sokolová
s projektem na efektivní
evidenci stád dobytka Festada. Na druhém místě
skončil nápad na webovou
platformu s online kurzy
Adama Koláře, která se zaměřuje na řemeslné a ruční práce. Třetí místo získal projekt Maminko klid
od Barbory Brázdilové.
„Letošní ročník Podnikavé hlavy potvrdil, že
v našem regionu žijí skvělí
a pracovití lidé, kteří dokážou vymýšlet užitečné
projekty pro celou společnost. Moc jim za to
děkuji,“ uvedl Jan Šafařík,
náměstek hejtmana Olomouckého kraje, který
hlavní cenu Podnikavé
hlavy vyhlašoval.

Tradiční akce letos proběhla netypicky – formou
on-line setkání a prezentací. Projekt vyhlašuje a pořádá Univerzita
Palackého v Olomouci.
Soutěž Podnikavá hlava

je určena budoucím, začínajícím i zkušeným podnikatelům. Letos se do ní
přihlásilo téměř padesát
soutěžících.
„Především chci říct, že
ti, kteří letos nevyhráli,

přesto zvítězili, a to díky
odvaze, času i práci, kterou svým projektům věnovali,“ řekl Petr Kubečka,
ředitel Vědeckotechnického parku UP a jeden z členů hodnoticí poroty. (red)

Festival představí kreativní projekty
česko-německé spolupráce

V

příhraničí Jeseníků a Rychlebských
hor se opět sejdou
čeští a němečtí umělci. Návštěvníkům festivalu V centru/Im Zentrum představí
kreativní projekty, které
byly formovány zdejší krajinou, historií i představami
o místní budoucnosti. Pátý
ročník se uskuteční v červenci pod širým nebem –
v industriálním prostoru
bývalé jesenické textilní
továrny Regenhardt&Raymann i na uměleckých procházkách.
„Letos s ohledem na situaci dáváme nebývalý

Muzeum pořádně
prokouklo. Na opravu
přispěl Olomoucký kraj

H
Podnikavá hlava je určena pro začínající i zkušené podnikatele. Letos se do ní přihlásilo na padesát zájemců.
foto: red

prostor výtvarnému umění
a všechny události, které
jsme plánovali v interiéru
nebo které by byly spojeny
s větším počtem návštěvníků na omezeném prostoru,
jsou vynechány. Ve větším
soustředění se na vizuální
umění vidíme příležitost
do budoucna a rádi bychom i v roce 2022 pozvali
řadu současných umělců
k vstupu do dialogu s geniem loci bývalé textilky,“ vysvětluje jedna z kurátorek
festivalu Zdeňka Morávková.
I přes omezení se organizátorům podařilo připravit

v regionu nevídaný zážitek
vysoké kulturní hodnoty. Od 2. července budou
ve venkovní části areálu
firmy WOOX a zároveň
historické továrny, která
dodávala lněné plátno i damašek až na císařský dvůr,
vystavovat zvučná jména
současné umělecké scény.
Německá dvojice Wolfgang
Aichner a Thomas Huber
říkající si GÆG (global
aesthetic genetics) ukotví
na zeď svou legendární červenou loď Sisy. Představí se
také mnichovský umělec
korejského původu Jaemin
Lee. Ten vytvořil sérii pta-

čích budek v podobě barevných masek, které jsou
krásné a zároveň trochu
děsivé.
V Jeseníku budou zastoupeni také současní
čeští umělci, kteří areál
oživí architektonickými
intervencemi, zvukovými instalacemi a objekty. Mezi nimi architekti
studia MAK! – Mobilní
architektonické kanceláře – Adam Wlazel a Kateřina Videnová, již mají
na svém kontě jak běžné
projekty, tak nekonvenční
zásahy v městském prostoru i mimo něj.
(red)

istorická budova
Vlastivědného
muzea v Olomouci má opravené všechny krovy, nové jsou také
omítky, římsy, fasádní
nátěr a některé truhlářské
a kamenické prvky. Na investici za zhruba 32 milionů korun se podílel i Olomoucký kraj.
„Rekonstrukce
střechy Vlastivědného muzea
v Olomouci, jehož zřizovatelem je naše hejtmanství,
svědčí o tom, že s podporou kultury v regionu to
myslíme opravdu vážně.
Těší mě, že jak samotná budova, tak i muzejní sbírky
jsou připravené na novou
návštěvnickou
sezónu,“
uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Stavební práce probíhaly na severním, západním i východním křídle
budovy. Tesaři pracovali
například i na střeše přiléhající k bývalému kostelu sv. Kláry. Původní
krytinu řemeslníci částečně renovovali, zbytek
vyměnili za novou.
„Přestože se jednalo
o technicky velice rozsáhlý a náročný zásah
do střech historické budovy, tak se nám podařilo zajistit plný a ničím
nenarušený provoz našeho muzea. Samozřejmě
až na pandemii koronaviru, která nás citelně
zasáhla,“ uvedl ředitel
Vlastivědného
muzea
v Olomouci Břetislav
Holásek.
(red)

Netopýři z podzemí
Olomouckého kraje

V kraji se vyskytují desítky druhů netopýrů.

Do jesenické školy pronikla virtuální
realita. Pomáhá tam s výukou

O

smnáctiletý Jan
Lukáš
studuje
na Střední průmyslové škole Jeseník.
Žáci se tam připravují
na povolání ve studijních
oborech strojírenství, stavebnictví a informační
technologie.
Už teď ví, že díky zkušenostem s virtuální realitou bude mít start kariéry
snazší než studenti z jiných škol.
„Osobně jsem se zúčastnil projektu Azbest. Jde
o kurz správného zacházení s výrobky obsahujícími
azbest. Skládá se z praktické části, realizované s využitím technologie virtuální
reality, a z teoretické části

vedené odborníky z Polska a Česka,“ říká student
Jan Lukáš, který je ve 3.
ročníku oboru stavebnictví.
Vedení školy klade
velký důraz na zapojení
technologických novinek
přímo do výuky a už teď
plánuje nové projekty,
ve kterých budou hrát
hlavní roli sítě nové generace 5G.
„Chceme být na trhu
vzdělávání školou, která
přináší inovace a technologické novinky svým
studentům. Studenti SPŠ
Jeseník dostanou nejnovější know-how a budou
připraveni na digitalizaci
21. století. 5G sítě umož-

K moderním technologiím má jesenická průmyslovka blízko. Vloni
například rozvážela mikulášskou nadílku pomocí robotů. foto: red

ní studentům vyzkoušet si
nové technologie v oblasti
dronů, robotizace, rozšířené a virtuální reality,“
dodává ředitel SPŠ Jeseník
Jiří Viterna.

Od září se budou moci
studenti zapojit například
do kurzů létání s drony,
do budoucna má ve škole
vzniknout i speciální dronové centrum.
(red)
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V

Olomouckém
kraji leží desítky jeskyní a štol.
Mnoho z nich slouží jako
úbytek pro jediné tuzemské létající savce – netopýry. Těch je v Česku sedmadvacet druhů a všechny
patří mezi zákonem chráněné živočichy.
„Nejen proto, že jsou
letouni chráněni českou
i evropskou legislativou,
je potřeba se k nim chovat ohleduplně. Často
i takové nevinné počínání, jakým je rozdělání
ohníčku před jeskyní či
štolou v zimním období,
může tyto tvory ohrozit
na životě. Změna teploty
v jeskyni či štole a kouř
z ohně i cigarety, netopýry
probudí, a to pro ně mívá
fatální následky. Stejně
tak je na ně nutné myslet
při kácení stromů,“ upozorňuje Gita Matlášková

foto: Jiří Šafář

z odboru životního prostředí Krajského úřadu
Olomouckého kraje.
Stromy je před pokácením nutné nechat prohlédnout
odborníkem,
jehož zkušené oko může
v dutinách kmenů vzácné
a chráněné netopýry objevit. Po laiky nejsou jejich
příbytky na první pohled
vůbec patrné.
„Zhruba od konce října se netopýři přesunují
do zimních úkrytů, kde
upadnou do zimního
spánku a čekají na jaro.
V průběhu března až května se přirozeně probouzejí
a zimoviště opouštějí,“ dodala Matlášková.
Netopýři fascinovali lidstvo od nepaměti. A pokračují v tom dál. Výjimečná je jejich schopnost
echolokace, díky které umí
bezhlesně létat i v nejhlubší tmě.
(red)
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KŘÍŽOVKA O CENY

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA: ZVONEK JESENICKÝ. DÁREK ZÍSKÁVAJÍ VYLOSOVANÍ VÝHERCI:
MARIE TOMAŠTÍKOVÁ, ŠTERNBERK / EVA ŠEVČÍKOVÁ, LUKÁ / SLAVOMÍR KORČEK, NĚMČICE N. H.

Olomoucký kraj provozuje vlastní webovou adresu, kde lidé najdou všechny aktuální informace o covidu-19. Webové stránky (tajenka) přináší také přehled zpráv
o očkování. Řešení křížovky posílejte do 4. července na e-mailovou adresu krizovky@olkraj.cz.

SUDOKU

LEHKÉ

STŘEDNÍ

TĚŽKÉ

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

rozhovor/zpravodajství
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Ivo Mareš: Koronavirus nás připravil
o mnohé, hodně jsme se ale naučili
Ivo Mareš působí v Olomouckém kraji jako
neuvolněný radní. Kromě toho také pracuje
u záchranné služby, takže problematika zdravotnictví je jeho denním chlebem. Jak se dívá
na epidemii koronaviru? Hrozí další vlna nákazy covid-19? A co bude za dvacet let? Myšlenky, postřehy i vize Iva Mareše přináší následující rozhovor.

Přichází další vlna rozvolňování. Nemáte obavy, že postupujeme příliš
rychle?
Stále jsou nastavená určitá pravidla, jak by se lidé
měli chovat, aby k dalšímu růstu nakažených
nedocházelo. Stejně jako
jiní lékaři i já kladu důraz na očkování, které
epidemii dokáže výrazně
přibrzdit, a hlavně díky
němu klesne počet vážných případů covidu-19,
které pro zdravotnictví
představovaly největší zátěž.

Vloni přišla po letním
rozvolnění
podzimní
vlna epidemie covidu-19.
Co dělat, aby se letos situace neopakovala?
Určitě je na místě klást
větší důraz na hygienu
nebo nošení roušek v místech, kde dochází k velké
koncentraci lidí – to platí zejména pro uzavřené
prostory. Je jasné, že chodit v létě s rouškou v přírodě asi moc velký užitek
nemá. Ale třeba v MHD
to svůj smysl má. Jde také
o prevenci před případnými dalšími mutacemi koronaviru.

Co nás z pohledu zdravotnictví covid-19 naučil?
Určitě nás naučil zvládat
lépe krizové situace. Ze
začátku nikdo na podobnou epidemii připraven
nebyl. Dnes už víme, jak
se v případě hromadně se
šířící nákazy přizpůsobit,
zdravotníci jsou připrave-

jedna lékárna otevřená.
Dostupnost nejen zdravotní, ale i lékárenské
péče je pro kraj prioritou.

Některé regiony ale
mají potíže zajistit službu praktických lékařů.
Starší generace doktorů odchází do důchodu
a mladí se na venkov moc
nehrnou.
To je pravda. A Olomoucký kraj se ze všech sil
snaží, aby obcím, které
tyto problémy trápí, ze
všech sil pomohl. Bohužel
to není snadné – nemůžeme lékařům určovat, kde
pracovat mají, a kde ne.
Přesto věřím, že se situaci
podaří zlepšit.

ni přestavět běžné pokoje
na speciální proticovidová oddělení. Bezvadně
funguje krizové řízení,
které se profesionalizovalo. Z tohoto pohledu byl
pro nás covid velkou školou.

Odkryla
epidemie
koronaviru slabá místa zdravotnictví v Olomouckém kraji? A jaké
máme v tomto směru silné stránky?
Zpočátku loňského roku
vázly dodávky ochranných
pomůcek, některé oblasti
zdravotnictví jsou, co se
personálu týče, stále poddimenzované.
Dodávky
roušek, respirátorů i dezinfekce už dnes ale probíhají plynule a letos začne
v regionu působit nová
zdravotnická škola, která by personální podstav
mohla, alespoň v některých oblastech, zlepšit. Silnou stránkou jsou všichni
pracovníci ve zdravotnictví, kteří odvádí skvělou
a obětavou práci. Moc jim
za to děkuji.

Necháte se očkovat?
Už se stalo (smích).

Jaké investice do zdravotnictví kraj plánuje?
Je jich spousta. Nedávno
jsme záchranářům pořídili nové sanitky, protože
ty původní už měly svoje
nejlepší léta za sebou. Sanitky jsou vybaveny špičkovou technikou i GPS
navigací, což výrazně
ulehčí jejich každodenní
nasazení. Aktuálně do-
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Kromě práce v radě
Olomouckého kraje pracujete také jako lékař záchranné služby. Vzpomínáte si na nějaký případ,
který byl oproti ostatním
výjimečný?
Ne, každý případ je zcela specifický a v každém
může jít pacientovi o život. Ke každému zásahu
proto s kolegy přistupujeme s maximální pečlivostí, ať jde třeba o zlomeninu ruky nebo vážné
poranění vnitřních orgánů.

Ivo Mareš, radní Olomouckého kraje

končujeme stavbu nové
základny záchranné služby v Uničově a připravujeme další ve Šternberku
i Zábřehu. A dojde k náhradě dalších starých sanitek, které plánujeme
pořídit za přispění dotací
z Evropské unie.

Proč taková pozornost
právě na „záchranku“?
Protože Olomoucký kraj
je zřizovatelem záchranné
služby. Jinými slovy – je to
naše organizace a je naší

povinností se o ni řádně
starat. Třeba nemocnice má ve vlastnictví stát
nebo soukromé společnosti – tam moc zasahovat nemůžeme.

Stejně důležitá jako
léčba je i prevence. Jaké
preventivní
programy
Olomoucký kraj podporuje?
Krajské preventivní programy jsou zaměřeny
hlavně na mládež a děti,
aby nezískaly škodlivé ná-

i Víte, že...
• Aktuální informace
o koronavirové situaci
přináší webové stránky
OLKRAJ.CZ?
• Přehled dalších dat
o covidu-19 včetně
podrobného seznamu
rozvolňování i platných
omezení najdete
na stránkách
KORONAVIRUS.MZCR.CZ?

vyky, které by se jim v dospělosti mohly vymstít
– jde třeba o konzumaci
alkoholu a drog nebo kouření.

Jakou roli má kraj při
zajištění chodu lékáren?
Jde přeci o soukromé organizace…
To ano, ale kraj jim přispívá na jejich provoz během
svátků, kdy by jinak měly
zavřeno. Snažíme se o to,
aby v době svátků byla
v každém okrese alespoň

Řešení ze strany 8


Jak by mohlo zdravotnictví v našem regionu
vypadat za deset let?
Určitě do něj proniknou
moderní
technologie,
které ulehčí řadu operativních zákroků a přínos
mohou mít hlavně pro
preventivní
programy
i sledování stavu pacientů.
Především bych ale chtěl,
aby byli všichni pracovníci ve zdravotnictví dobře
ohodnoceni, protože vykonávají velmi záslužnou
práci, což se v průběhu
koronavirové
epidemie
naplno ukázalo.
(red)
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PRODEJ -REALIZACE

Vše skladem
Bytový koberec - 30 %
Umělá tráva - 30 %
Vinylová podlaha - 30 %
Laminátová podlaha - 21 %
Značkové PVC - 20 %
...více na www.jehla.cz
OLOMOUC - Kafkova 1343/4

ZÁBŘEH - ČSA 34a

u OC Haná, vedle McDonald

naproti Kauflandu

tel.: 724 087 813

tel.: 724 783 381

Olomoucký kraj KRAJÁNEK
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Jan Saudek přiveze do Prostějova Trienále SEFO: Muzeum
svou představu krásy ženského těla nabízí Tichý výkřik

J

an Saudek patří mezi
nejznámější české fotografy a jeho díla
tradičně budí emoce. Vůbec poprvé si jeho tvorbu
mohou zblízka prohlédnout také Prostějované.
Výstava s názvem Fenomén Saudek jim nabídne
průřez tvorbou v podobě
několika desítek velkoformátových fotografií.
Snímky najdou návštěvníci v galerii Špalíček Muzea a galerie v Prostějově,
přístupná bude po celé
léto.
Návštěvníkům se představí soubor několika desítek velkoformátových
snímků. Půjde o průřez celoživotní tvorbou
Jana Saudka. „Výstava zahrnuje černobílé, sépiové ale i kolorované snímky s oprýskanou zdí, která
je pro Saudkovu fotografii
typická. Pokud bychom je
datovali, jde o díla od šedesátých let až po přelom
tisíciletí. Kromě fotografií jsme na výstavu získali také tři obrazy. Pan Saudek se aktuálně vyjadřuje především malbou, te-

Umělecká tvorba Jana Soudka má v centru pozornosti krásu ženy.
V Prostějově tomu nebude jinak.
foto: red

maticky však stále v duchu svých fotografií, opět
tedy pracuje se ženským
tělem,“ prozradila Kamila Husaříková, kurátorka
výstavy.
Součástí výstavy bude
i přehlídka fotografií aktů

desítky
prostějovských
autorů, kteří svým dílem chtějí legendárnímu
fotografovi vzdát hold.
K vidění bude také snímek prostějovské profesionální fotografky Heleny
Kadlčíkové. „Když jsem

s focením před asi patnácti lety začínala, akt mě
zajímal a Jan Saudek byl
určitě jednou z inspirací.
Jeho tvorbu vždy rozpoznáte a jeho nápady byly
úžasné. Měl jednu starou
zeď a vymyslel stovky
dobrých fotek, každá byla
jiná. To, že se stanu součástí jeho výstavy, je pro
mě pocta. Jan Saudek je
v rámci fotografie legendou,“ řekla prostějovská
fotografka.
Výstavní projekt Fenomén Saudek je uváděn
ve spolupráci s Galerií
umění Prostějov, záštitu
přijal primátor František
Jura. Na místě bude možné zakoupit katalog, plakáty či pohlednice, po dohodě s autorem také originály fotografií.
Veřejnosti jsou fotografie v prostorách galerie Špalíček přístupné až
do 5. září letošního roku.
Otevřeno je denně mimo
pondělí, od 9.30 do 12.00
a od 13.00 do 17.00. Plné
vstupné na výstavu Jana
Saudka bude 80 korun,
snížené 40 korun. (red)

Nenašli jste Krajánka ve své
poštovní schránce ?
Nebo nepřišel vašim sousedům a přátelům?
Napište nám a my zjednáme nápravu: distribuce.krajanek@regvyd.cz.

a exkluzivní program

P

roluka pro Středoevropské fórum
v sousedství Muzea
umění Olomouc je trochu
tajemné místo v centru
města, kam se veřejnost
až na výjimečné případy
nemá šanci dostat. To se
změní ve čtvrtek 24. 6.,
kdy Muzeum umění zahajuje trienále současného středoevropského
umění
UNIVERSUM
a parcela bude více než
půl roku výraznou součástí programu.
„V tradiční ohradě
v Denisově ulici vznikne
průchod, druhou možností bude vstup z Kačení
ulice. V tomto prostoru
budou edukační aktivity,
workshopy, divadla a další akce. Nebude zde však
chybět ani kavárna,“ říká
Barbora Kundračíková,
hlavní kurátorka TRIENÁLE SEFO 2021.
Součástí
programu
bude například i Tichý
křik Dana Gregora, který
zde na podzim pomocí
softwaru a laserové technologie zhmotní vyřčená
slova v psaný text vznášející se v prostoru. „Každý člověk tak bude moci
instalaci doplnit svými
myšlenkami či přáními,“
dodává Kundračíková.
Expozici
výtvarných
děl uvidí návštěvníci

přímo v budově Muzea
moderního umění, kde
budou vystavovat svá
díla čtyři desítky umělců od Pobaltských zemí
až po Slovinsko (Jan
Pamuła, Pavel Büchler,
Anna Witt, Ádám Albert, Uršula Berlot a další). „Jednotícím prvkem
je téma výstavy, což je
UNIVERSUM, tedy celek, ve kterém vědomě
žijeme a který záměrně
organizujeme, abychom
se v něm neztratili,“ vysvětluje Kundračíková.
Na přehlídce spolupracují Univerzita Palackého, Academia film
Olomouc, Divadelní Flora Olomouc, Ekologické
dny Olomouc a mnoho
dalších. Část akcí se bude
konat přímo v ulicích
Olomouce.
Kvůli epidemiologickým opatřením nebude
mít TRIENÁLE SEFO
2021 ve čtvrtek 24. 6. klasickou vernisáž, ale Muzeum umění bude přístupné veřejnosti od 10
hodin, ve městě budou
doprovodné
programy
a krátké veřejné zahájení
přehlídky se uskuteční
v proluce v 18.30 hodin.
Muzeum i proluka budou
výjimečně otevřeny až
do 22 hodin.
Tomáš Kasal

Konec kulturní zdrženlivosti. Léto bude plné zážitků
V těchto dnech se
s rozvolňováním protiepidemických opatření konečně dostalo
i na kulturu. Jak její
zástupci zvládli období dlouhého půstu, jak
jim pomůže kraj a co
aktuálně hejtmanství
v oblasti kultury připravuje? Na všechny
tyto i další otázky odpovídá v rozhovoru
Jan Žůrek, radní Olomouckého kraje pro
kulturu.

Kultura se po dlouhé
době může opět svobodně nadechnout. Jak konkrétně protiepidemická
opatření kulturní život
ovlivnila?
Kulturní aktéři se řadu
měsíců potýkali s uzavřenými provozy a teprve v posledních týdnech
byly umožněny akce v exteriérech a nyní konečně
i ve vnitřních prostorách.
Existenčně tak byla ohrožena řada hudebních klubů, divadel i výstavních

síní. Bohužel část z nich
skutečně musela svou
činnost ukončit, ale převážná většina pokračuje
dále posílena o nové zkušenosti s činností v online
prostoru. Mnohé kulturní
organizace si také utřídily, co je pro ně podstatné a v čem můžou svou
činnost proměnit. Teď už
nastává čas kulturních
akcí a spolu s tím i rozvoj
společenského života, setkávání a společného sdílení zážitků. A za to jsem
velmi rád.

Přes to všechno, najde
se nějaké pozitivum, které epidemie koronaviru
do kultury přinesla?
Jako klíčové vnímám nově
získané dovednosti řady
organizací v oblasti digitalizace a hledání nových
forem prezentace vlastní
činnosti. Přesun některých filmových festivalů
do on-line prostředí, vznik
unikátních
divadelních
streamů, rozvoj výstavní
činnosti ve veřejném pro-

storu a samozřejmě
prezentace muzejních sbírek na webu
či sociálních sítích.
V neposlední řadě
je nutné upozornit
i na zajímavé publikační počiny – řada
zajímavých knih vyjde v příštích měsících.

na léto pořadatelé
kulturních akcí připravili?
Obecným trendem je
větší důraz na pořádání akcí pod širým
nebem. Díky tomu
ožije třeba řada amfiteátrů, které v minulosti stály do určité míry stranou
pozornosti.
Řada
tradičních akcí proběhne v upraveném
formátu, v menším
zastoupení
zahraničních hostů, zato
s důrazem na české
interprety. Je každopádně na co se těšit,
a to nejen v průběhu
kulturního léta.


Jak pomáhá kultuře Olomoucký kraj?
Jakkoliv pandemie
měla negativní dopad na krajský rozpočet, usilovali jsme
o maximální vstřícnost vůči žadatelům
o dotace. Proto bylo Jan Žůrek, krajský radní pro oblast kultury
foto: red
už koncem roku a památkové péče.
2020 umožněno proOlomoucký kraj pládloužené čerpání dotací me se o propagaci kultury 
z minulého roku do letoš- v regionu prostřednictvím nuje zpracovat novou
ka. Mimo to jsme v kultuře řady nástrojů, které máme koncepci kultury v regiorozdělili téměř 40 milionů k dispozici, a věřím, že se nu. O čem bude a kdo se
korun na kulturní akce, začne dařit léčit rány, kte- na jejím vzniku může poprofesionální
soubory ré kultuře pandemie způ- dílet? Plánujete zapojit
i památkovou péči, další sobila.
odborníky?
miliony přidáme ve druKoncepce začíná vznikat
hém kolem programu 
Můžete přiblížit někte- v těchto týdnech a krajpodpory kultury. Snaží- ré novinky, které pro nás ský úřad na ní spolupracu-

je se společností ON Plan,
což je v naší zemi naprostá
špička v oblasti kulturních
strategií. Na zpracování se
bude podílet expertní skupina složená z řady odborníků zastupujících naše
muzea, akademickou sféru
i kulturní aktéry. Zásadní
bude, že chceme uskutečnit kulaté stoly o kultuře
ve všech ORP našeho kraje a pracovat na tom, aby
se s výslednou koncepcí mohla ztotožnit široká
kulturní veřejnost. Tvorbu tohoto dokumentu vnímám jako zásadní krok
z hlediska rozvoje kultury, kreativity i památkové
péče v regionu.

Na co se v kultuře nejvíce těšíte vy osobně?
Osobně se nejvíc těším
na setkání s lidmi, které
k těmto akcím neoddělitelně patří. Kulturní půst byl
dlouhý, věřím, že o to víc si
nyní budeme uvědomovat
význam umění i kulturního dědictví pro kvalitu našich životů.
(red)
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Základem je dobře začít sezonu, pak Přerovan Plášek
se uvidí, říká mladý asistent Draků podepsal
smlouvu v NHL

Je mu teprve pětadvacet, ale už ví, jaké to
je řídit mládežnickou
hokejovou
akademii
ve velkém českém klubu. Nyní čeká Lukáše
Majera další výzva – poprvé v kariéře povede
seniorský tým. U prvoligových hokejistů Šumperka začal působit
jako asistent hlavního
kouče Martina Janečka.

Přerovský hokej se výrazně připomněl v zámoří. Odchovanec Zubrů Karel Plášek mladší
podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu
s Vancouverem, jedním
z klubů prestižní NHL.
Canucks jej draftovali
už v roce 2019, dosud
ale nastupoval v České
republice – za extraligovou Kometu Brno
i mateřský Přerov.

V

Českých Budějovicích trénoval
nejstarší mládežnickou kategorii juniorku,
navíc zodpovídal za chod
svazové akademie. Náročné
funkce. Lukáše Majera nicméně nepoložily. Elán pro
práci s dospívajícími a klubovou vizí mu nechyběl.
Během loňské sezony
však u Jihočechů nastaly
personální změny a s novým vedením se prostějovský rodák názorově rozcházel. Od rozdělané práce
odcházet nechtěl, když se
ale jednání o jeho pokračování v Motoru vlekla příliš
dlouho, rozhodl se jinak.

Asistent trenéra prvoligových šumperských hokejistů Lukáš Majer. foto: Věra Václavková/Dracisumperk.cz

„Oslovil mě Martin Janeček, se kterým jsem
v dlouhodobém kontaktu,
jestli bych s ním nevytvořil
trenérskou dvojici u áčka
v Šumperku. V Budějovicích jsem se sebou nechtěl
nechat zametat, proto jsem
požádal o ukončení spolupráce. Všechno proběhlo
korektně, dohoda se Šumperkem se pak uskutečnila
velice rychle,“ popisuje.

Jedním ze soupeřů Draků
budou v Chance lize i prostějovští Jestřábi, u nichž Majer svou trenérskou dráhu
zahájil. „Takové zápasy jsou
vždycky specifické, znám to
už z mládežnických hokejových let v Olomouci. Z Prostějova pocházím, je to můj
mateřský klub, navíc tu bydlím. Nebudou to utkání jako
každá jiná,“ odmítá často
uváděné hokejové klišé.

Se Šumperkem chce
v září především dobře
odstartovat. „Co bude potom, se uvidí. Bude to navazovat právě na začátek
sezony. Ten je pro nás prioritou, chceme se na něj
co nejlépe připravit. Řešit
něco jiného je pro nás momentálně bezpředmětné,“
komentuje asistent u celku
z podhůří Jeseníků Lukáš
Majer.
(red)

Na lavičku Sigmy se vrátil Václav Jílek
Fotbalisté Sigmy Olomouc znají jméno trenéra, který je povede
v příští sezoně FORTUNA:LIGY. Nástupcem
Radoslava Látala se
stal Václav Jílek. Hanáků se opět ujal po dvou
letech, během kterých
působil v pražské Spartě, a posléze byl bez
angažmá.

V

racím se do Sigmy
Olomouc,
do klubu, který je
mi blízký. Olomouc jsem
měl vždy v srdci, a proto

si příležitosti znovu trénovat A-tým velmi vážím.
Těším se na novou výzvu,“
sdělil webu Sigmy pětačtyřicetiletý Jílek, jenž s klubem podepsal dvouletou
smlouvu.
Rodák z Litomyšle má se
Sigmou bohaté zkušenosti,
ať už jako kouč mládežnických výběrů, prvoligový
asistent trenéra Zdeňka
Psotky či přímo jako hlavní
lodivod A-mužstva. V poslední uvedené roli pracoval na Andrově stadionu
v letech 2016–2019. S Olomoučany nejprve sestoupil

do druhé ligy, v nejkratší
možné době je však mezi
českou elitu vrátil.
Největšího úspěchu pod
jeho taktovkou dosáhli v sezoně 2017/18, kdy ve FORTUNA:LIZE obsadili čtvrté
místo zaručující účast v pohárové Evropě. Sigma během bojů o Evropskou ligu
vyřadila ve třetím předkole
kazašský Kajrat Almaty,
ve čtvrtém předkole pak
výrazně potrápila španělský
velkoklub Sevillu.
Roku 2019 se Jílek podruhé v kariéře (poprvé k tomu
došlo v roce 2011) přesunul

Jel se 40. ročník Ecce Homo

z Hané do Sparty Praha.
Na Letné skončil v únoru
2020 kvůli neuspokojivým
výsledkům a hernímu projevu, nahradil jej Václav
Kotal.
„Přichází trenér, který
dokonale zná olomoucké
prostředí, což mu výrazně
usnadní práci. Přeji Václavovi, aby se mu u nás
dařilo,“ řekl pro Sigmafotbal.cz sportovní manažer
modrých Ladislav Minář.
Asistenta bude Václavu Jílkovi dělat další jméno s olomouckou minulostí – Jiří
Saňák.
(red)

Útočník Karel Plášek mladší při lednovém utkání hokejistů Přerova
s Kladnem.
foto: Alena Zapletalová

Jestřábi představili realizační tým

Z

O víkendu 29. a 30. května se ve Šternberku konal už 40. ročník Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu Ecce Homo. Závod zahájil mávnutím praporku hejtman Josef Suchánek. Společně s náměstky Olomouckého kraje Ivem Slavotínkem a Michalem Záchou poté sledovali klání těch nejlepších závodníků přímo
na trati. Ecce Homo je nejstarším závodem do vrchu nejen v České republice, ale
i v Evropě. První závod se konal už v roce 1905.
(red)

O

Pláškově podpisu informoval generální manažer
Vancouveru Jim Benning
v první červnový den. Některá zámořská média
– například web deníku
The Province – o tom ale
spekulovala už na konci
května.
Canucks
přerovského rodáka draftovali před
dvěma lety v šestém kole
na 175. pozici. Za Atlantik se nicméně podíval zatím pouze v dresu českých
mládežnických reprezentací, s kterými tam absolvoval šampionáty kategorií
do sedmnácti a dvaceti let.

Dvacetiletý
útočník
má na kontě 124 duelů
v české nejvyšší soutěži
Tipsport extralize. Všechny za Brno, kam z rodného
Přerova přestoupil roku
2016. Soupeřům Komety
nastřílel dvanáct branek
a přidal jedenáct asistencí.
Od listopadu 2017 se
formou střídavých startů objevoval také v sestavě prvoligových Zubrů.
Na Hané během čtyř sezon
zasáhl do 32 utkání s bilancí třinácti tref a pěti gólových nahrávek. Pod střechou přerovského stadionu si mimo jiné zahrál se
svým stejnojmenným otcem, jehož širší hokejová veřejnost zná například
z angažmá ve Znojmě.
Letos v dubnu si Karel
Plášek junior odbyl jinou
významnou
premiéru.
V přípravě na mistrovství
světa v Lotyšsku poprvé
naskočil do zápasu seniorského
národního
týmu. Proti Rakousku se
zároveň zapsal mezi úspěšné střelce, když se prosadil v samém závěru první
třetiny.
(red)

jihu Čech na Hanou. Prvoligové hokejisty Prostějova
převzal jako hlavní kouč
Aleš Totter, který poslední tři roky strávil na střídačce Českých Budějovic.
Prostějovský klub na svých
webových stránkách odtajnil také jména dalších
členů trenérského štábu.
Totterovým asistentem se
stal bývalý kormidelník
Frýdku-Místku Vlastimil
Wojnar, dovednosti bude
s Jestřáby pilovat mistr světa z roku 2010 a hokejový
expert České televize Petr
Hubáček.
Z Prostějova naopak
odešel Jiří Vykoukal. Dvojnásobný světový šampion

byl od roku 2013, kdy se
do čela A-týmu Jestřábů
postavil podnikatel Jaroslav
Luňák, prakticky nedílnou
součástí klubu. Postupně
přitom vykonával hned několik funkcí. U Hanáků byl
sportovním
manažerem,
asistentem trenéra, mentálním koučem či hlavním
trenérem.
V roce 2014 zažil s Prostějovem postup z druhé
ligy do první, následující
sezonu se Jestřábi v druhé
nejvyšší soutěži zachránili.
Během let 2016–2021 si pak
celkem třikrát zahráli čtvrtfinále play-off, nejprve proti pražské Slavii, poté proti
Kladnu, a nakonec proti
Vsetínu.

„Jirka se nesmazatelně
zapsal do historie klubu.
Za jeho odvedenou práci a čas, který pro Jestřáby obětoval, mu nesmírně
děkujeme,“ stojí v grafice,
kterou hokejový Prostějov
zveřejnil na svém facebookovém profilu.
Do prostějovského prostředí se naopak vrátil Vlastimil Lakosil. Na starost
bude mít trénování brankářů, sám jako gólman chytal
za Jestřáby naposledy v sezoně 2005/06. Jednačtyřicetiletý rodák z Uherského
Hradiště prošel během své
bohaté kariéry také mužstvy
na Slovensku, v Německu,
Anglii, Skotsku, Kazachstánu a v Rumunsku.
(red)

