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SLOVO HEJTMANA

Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
na jaro se lidé většinou
těší, a já zrovna tak. Letos
jarní měsíce přinesou kromě pěkného počasí a probouzející se přírody také
rozvolnění některých protiepidemických opatření,
která souvisí s pandemií
covidu-19. To je, myslím,
dobrá zpráva.
Jaro přináší také spoustu nové práce. Olomoucký kraj bude pokračovat
v udílení dotací důležitým
projektům, rozjedou se
opravy silnic, chystá se
řada dalších aktivit.
Zároveň bude třeba zacelit rány, jež nám způsobil
koronavirus, který dopadl
na všechny obyvatele regionu, zvlášť tvrdě na oblast
kultury, školství, podnikání
nebo cestovního ruchu.
Ve všech těchto oblastech
chce být Olomoucký kraj
pro lidi partnerem a nabídnout jim pomocnou ruku.
Věřím, že vám jarní
slunce vlije do žil sílu
a optimismus. Užijte si
toto vzácné období, ale
nezapomeňte, že rozvolnění protiepidemických
opatření zároveň neznamená jejich plošné
zrušení. Ke koronaviru
přistupujme s respektem,
ještě jsme tohoto protivníka úplně nepřekonali...
Dodržujme, prosím, základní doporučená opatření, chovejme se k sobě
navzájem
ohleduplně
a zodpovědně.
Josef Suchánek,
hejtman
Olomouckého kraje

Podnikatelem roku 2020
je Oldřich Svoboda
Podnikatel roku se v Olomouckém kraji vyhlašuje nepřetržitě od roku 2006. Letos se jím stal Oldřich Svoboda.

S

podnikáním začal
netradičně. Oldřich
Svoboda se do založení vlastní firmy pustil v důchodovém věku
a po překonání těžké nemoci. Teď jeho společnost
MONTIX
zaměstnává
na osm set lidí. Ve středu
31. března získal prestižní
titul EY Podnikatel roku
2020 Olomouckého kraje.
V rámci online přenosu
vyhlášení výsledků blahopřál vítězi také hejtman
Josef Suchánek, který nad
krajským kolem soutěže
převzal záštitu.
„Zisk tohoto významného ocenění mě příjemně překvapil. Děkuji všem
svým spolupracovníkům
i rodině – tento úspěch je
také jejich zásluhou,“ řekl
po vyhlášení výsledků Oldřich Svoboda.
MONTIX
působí
ve třech oblastech – kromě montáže a kompletace
světlometů se jedná o li-

sování a pokovení plastů
a personální agenturu.
Velký důraz klade firma
na inovace. V roce 2020
společnost citelně zasáhla
opatření související s pandemií koronaviru. Její
zakladatel ale věří, že se
následky brzy podaří minimalizovat.
„Řada podnikatelů i firem přešla během koronavirové krize do online
prostoru, jiní zase dokázali
sami zavést taková opatření, aby ve svých podnicích šíření viru omezili.
A to často v situaci, kdy
jim nikdo jiný nepomohl.
Soukromý sektor byl motorem společnosti vždycky,

teď se navíc stal v mnoha
ohledech i skvělou inspirací,“ uvedl hejtman Josef
Suchánek.
Soutěž EY Podnikatel
roku má v Olomouckém
kraji letitou tradici – vítěz
je tu vyhlašován bez přerušení už od roku 2006.
„Olomoucký kraj je bohatý na různorodá průmyslová odvětví, která
jsou ve firmách vítězů
zastoupena. V soutěži EY
Podnikatel roku tento region jednoznačně vede,
co se týká rodinné povahy
podnikání vítězů,“ řekla
Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České
republice.
(red)

ČÍSLO MĚSÍCE

675 000
Tolik korun letos rozdělil Olomoucký kraj na podporu
podnikatelského poradenství a na soutěže, které
podnikání propagují.

foto: Olomoucký kraj

Hejtmanství „kope“ za živnostníky.
Smeklo před ním i ministerstvo

C

elkem čtrnáct pracovníků Krajského
úřadu Olomouckého kraje pomáhá s administrací právě ukončeného programu Covid – Nájemné III,
který vyhlásilo ministerstvo
průmyslu a obchodu. Peníze
jsou určené živnostníkům
i firmám, které kvůli protiepidemickým opatřením
musely uzavřít své provozovny.
„Olomoucký kraj zareagoval na žádost o pomoc s administrací programu naprosto bez zaváhání. Mezi kraji má tento region k dnešnímu dni nejvyšší počet vyřízených žádostí.
Umožnil tak podnikatelům,
aby se co nejrychleji dostali k pro ně určeným finančním prostředkům,“ řekl bě-

hem pravidelné videokonference s hejtmany ministr
průmyslu a obchodu Karel
Havlíček.
Hejtmanství přednostně
administruje žádosti podnikatelů z Olomouckého kraje.
„K 12. dubnu bylo krajským úřadem vyřízeno 2304
žádostí. Schváleno už bylo
2024 z nich v objemu zhruba
třiceti miliónů korun. Jsem
opravdu rád, že kraj může
podnikatelům pomoci v této
pro ně nelehké době třeba i tímto způsobem,“ uvedl
hejtman Josef Suchánek.
Příjem dotačních žádostí už ministerstvo uzavřelo. Do 8. dubna, kdy projekt
končil, projevilo zájem o finanční výpomoc více než 45
tisíc subjektů z celé České
republiky. .
(red)

Olomoucký kraj KRAJÁNEK
2 zpravodajství
Krajské ZUŠ získaly Rok od uzavření části Litovelska a Uničovska.
Kraj v boji s koronavirem nepolevuje
darem peníze
na nová pianina
duben 2021

Z

ákladní umělecká
škola Iši Krejčího
v Olomouci a ZUŠ
v Hranicích a Zábřehu patří mezi zhruba šedesátku
organizací v Česku, které
uspěly v projektu Piana
do škol. Mladí hudebníci
díky němu dostanou finanční příspěvek na nová
pianina značky Petrof.
„Je to skvělá zpráva pro
všechny tři umělecké školy
i pro Olomoucký kraj, který
je jejich zřizovatelem. Rozvoj a podpora výuky na základních uměleckých školách je totiž důležitým prvkem kulturního života v regionu,“ dodal Aleš Jakubec,
radní Olomouckého kraje

pro oblast školství.
Finanční příspěvky dostanou umělecké školy prostřednictvím nadace Karel Komárek Family Foundation. Každá ze škol získá
na nákup nových nástrojů
zhruba 220 tisíc korun.
Jedná se přitom už o pokračování celého projektu.
V něm bylo původně k dispozici 11 nástrojů, které
byly rozděleny v závěru minulého roku. Kvůli velkému zájmu uměleckých škol
byla ve spolupráci s výrobcem Petrof vyhlášena veřejná sbírka, která teď umožní
pořídit kvalitní hudební nástroje dalším školám z celého Česka.
(red)

Povodí Moravy představilo
radním protipovodňovou
ochranu Pobečví

P

rotipovodňová opatření v Pobečví, jejichž součástí je vodní dílo Skalička, a revitalizace vodních toků byly předmětem setkání zástupců Povodí Moravy se členy Rady
Olomouckého kraje. Jednání se kvůli protiepidemickým opatřením uskutečnilo
formou videokonference.
„Zaměřili jsme se na to,
jakým způsobem probíhá realizace ochrany celého
Pobečví před povodněmi,
a to včetně přípravy vodního díla Skalička. Hovořili jsme ale také o revitalizacích vodních toků v Olomouckém kraji, a to jak těch
dokončených, tak aktuálně
probíhajících a připravovaných,“ shrnul jednání Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy.
Hlavním bodem setkání
byly informace o průběhu
a aktuálním stavu přípravy vodního díla Skalička.
Ta je podle vodohospodářů klíčovým prvkem v rámci ochrany měst a obcí podél řeky Bečvy.
„Olomoucký kraj preferuje takové řešení, které bude přijatelné z hlediska protipovodňové ochrany, a zároveň bude respek-

tovat danou lokalitu a další rozvoj lázeňství a turistiky, vše s ohledem na ekologickou funkci krajiny,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman
Olomouckého kraje.
Celý koncept protipovodňové ochrany Pobečví sestává ze dvou etap. První
má podobu například protipovodňových ochranných
hrází, terénních valů, zkapacitnění jezů nebo obnovy rybníků. Druhou etapu
představuje vodní dílo Skalička, u kterého však zatím
není jasné, zda půjde o suchou či vodní nádrž. Teprve realizace Skaličky zajistí ochranu 110 tisíc obyvatel Pobečví až na úroveň povodně, která postihla Česko
v roce 1997.
„Podoba a případná realizace vodního díla Skalička
bude záviset na rozhodnutí odborníků, kteří se tímto tématem zabývají. Důkladně musí posoudit přínosy stavby i její případná
negativa. Musíme mít záruky, že nebudou ohroženy
lázeňské prameny, krasové
útvary nebo říční ekosystém,“ dodal Martin Šmída,
radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí.
(red)

Z

hruba před rokem
uzavřeli
hygienici kvůli podezření
na vyšší výskyt nemoci covid-19 oblast na Litovelsku a Uničovsku. Obyvatelé jednadvaceti měst a obcí
mohli místo svého trvalého pobytu opustit jen na základě výjimky. Olomoucký
kraj začal okamžitě řešit dílčí problémy, které opatření
vyvolalo.
„Bylo to pro nás něco úplně nového. Ze dne na den
jsme museli řešit řadu problémů například se zajištěním zásobování, dodávek
ochranných pomůcek a dezinfekce nebo i psychologické
pomoci. Dělali jsme všechno pro to, abychom lidem
v uzavřené oblasti co nejvíce
ulehčili život,“ řekla vedoucí krajského oddělení krizového řízení Alena Hložková.
V současné době je kraj
dostatečně zásoben ochrannými pomůckami, které
v případě potřeby distribuuje do sociálních zařízení,

Obyvatelé Uničovska a Litovelska byli první v Česku, na které právě před rokem dolehl tvrdý lockdown.
foto: Ol. kraj

škol či dětských domovů.
Aktivně se podílí na očkování v sociálních službách
v celém regionu a připraven je i na testování studentů ve školách. Samozřejmostí jsou každotýdenní
pracovní setkání hejtmana
se zástupci nemocnic, videojednání se členy vlády
a zasedání krizového štábu.
To vše za jediným účelem –
postarat se o to, aby dopad
koronavirové
pandemie

na obyvatele kraje byl co
možná nejmenší.
„Od mého nástupu
do funkce je to právě řešení
koronavirové krize, čím se
zabývám denně. Zatímco
před rokem byly hlavním
symbolem března roušky,
tak v roce 2021 je to téma
očkování. Na masivní vakcinaci jsme v Olomouckém
kraji připraveni a díky spolupráci očkovacích center,
praktických lékařů i měst

Prostějov otevřel očkovací centrum
SMS
Z KRAJE

V

e středu 17. března začal provoz očkovacího
centra
v Prostějově. V budově Společenského domu (KaSC)
v Komenského ulici by denně mělo podstoupit očkování na pět stovek občanů.
„Jde o střed města, který je snadno dostupný hromadnou dopravou i vozidlem. Prostory jsou dostatečně velké jak pro očkující
zdravotníky, tak pro čekající obyvatele,“ řekl primátor
Prostějova František Jura.
Provoz centra je zatím
naplánovaný od pondělí do pátku vždy na dobu
osmi hodin. V případě
velkého zájmu obyvatel
a dostatečného množství
očkovací látky bude možné
pracovní dobu prodloužit
i na víkend.
„Průběh očkování a objem dodávek vakcíny v dalších dnech a týdnech ukážou, jestli a jak bude třeba kapacitu stávajících očkovacích míst v nemocnicích v rámci Olomouckého kraje dále navyšovat. Pokud by v blízké budoucnosti
byl skutečně dostatek vakcí-

Veřejná doprava
bez omezení
V souvislosti s koncem nouzového stavu se naplno obnovil
provoz veřejné dopravy. Aktuální jízdní řády včetně výluk a dalších omezení nabízí
webové stránky KIDSOK.CZ.
Očkovací centrum v Prostějově je lidem dostupné v Komenského ulici. foto: Ol. kraj

ny, na Jesenicku by mohlo
nové očkovací místo vzniknout také v Sanatoriu Edel
ve Zlatých Horách,“ uvedl náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast
zdravotnictví Dalibor Horák.
Důvodem pro zřízení
dalšího očkovacího místa v Prostějově byl fakt, že
kapacity v tamní nemocnici dosáhly svého maxima. Více než dvě stě lidí
denně by tady už nezvládli naočkovat. „Proto jsme
se ve spolupráci s městem
Prostějov pustili do vybudování tohoto vakcinačního centra ve Společenském domě,“ sdělil před-

seda představenstva AGEL
Středomoravské nemocniční Jiří Ševčík.
Nemocnice AGEL Prostějov zajistí pro provoz centra zdravotnický personál.
Denně v něm bude potřeba až pět lékařů a pět sester,
očkovat se může v pěti boxech zároveň.
„Na plynulém provozu
se bude podílet manažerka provozu, hostesky a administrátoři. Důležité bylo
také zajistit IT podporu, vytvořit speciální vyvolávací systém a nastavit hygienicko-epidemiologický režim,“ doplnila hlavní sestra prostějovské nemocnice
Marie Jouklová.
(red)

Hejtmanství podpořilo prorodinné aktivity i prevenci kriminality

O

lomoucký
kraj
rozdělí
milióny korun v sociální oblasti. Konkrétně
jde o projekty začleněné
do čtyř dotačních titulů –
podpora prorodinných aktivit, sociálního začleňo-

vání, prevence kriminality
a integrace romských komunit.
„Největší částka – přes
dva milióny korun – půjde
na podporu sociálního začleňování. Prorodinné aktivity podpoří hejtmanství

v regionu to zvládneme naprosto bez problémů. Takže teď už jenom nedočkavě
vyhlížíme vládou garantovaný zvyšující se přísun
schválených vakcín,“ uvedl
hejtman Josef Suchánek.
Kraj také bezmála rok pravidelně aktualizuje webové stránky KrajPomaha.cz,
kde lidé najdou všechny podstatné informace
k onemocnění covid-19
a k očkování.
(red)

jedním a půl miliónem korun,“ uvedl Ivo Slavotínek,
náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast
sociálních služeb.
Cílem všech podpořených projektů je uskutečnění aktivit, které zlepší život

v kraji, mezilidské vztahy
i soužití mezi jednotlivými
skupinami obyvatel. Některé dotované akce mají v regionu dlouholetou historii,
jiné patří mezi novinky.
„Ideou všech podpořených akcí je předcházení ne-

žádoucím jevům ve společnosti, což se netýká třeba jen prevence kriminality, ale i problémů vzniklých
z mezigeneračního soužití
nebo integrace národnostních menšin,“ dodal náměstek Slavotínek.
(red)

Kraj se rozsvítil
modře
Olomoucký kraj se také letos zapojil do projektu Česko
svítí modře. Ten upozorňuje
na problémy lidí s autismem
a jejich rodin. Budova krajského úřadu v Olomouci se proto
v noci z 2. na 3. dubna rozsvítila modře.

Jeseník opraví
sídliště
Vloni skončily na sídlišti pod
Chlumem v Jeseníku práce
spadající do nulté etapy rekonstrukce této části města. Revitalizace lokality bude pokračovat,
radnice teď zadala vypracování
projektové dokumentace.

Šternberk
obnovuje
třešňový sad
Do obnovy třešňového sadu
ve Šternberku se už vloni
pustila skupina dobrovolníků a díky jejich píli a nadšení
mají být záchranné práce brzy
u konce. Většina třešní vysázených v 50. a 60. letech minulého století je pořád v dobré
kondici.
(red)

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

zpravodajství

duben 2021

Kotlíkové dotace nekončí. Dostane se i na
nové žadatele

O

lomoucký
kraj
podpoří další žadatele o kotlíkové dotace. Uspokojí jak
ty, na které se nedostalo
v předchozím kole, tak nově
přijaté žádosti. Celkově
hejtmanství plánuje rozdělit
z operačního programu Životní prostředí desítky miliónů korun. Jde o šanci i pro
místní podnikatele a firmy.
„Kotlíkové dotace mají
pro region dvojí efekt. Výrazně přispívají ke kvalitnějšímu a ekologičtějšímu vytápění, navíc dávají práci místním topenářským firmám,
které moderní zdroje vytápění instalují,“ uvedla Zdeňka Dvořáková Kocourková,
radní Olomouckého kraje

pro investice, evropské projekty a Smart region.
První část kotlíkových
dotací bude určena pro ty
žadatele, kteří si o peníze zažádali již dříve v rámci třetí výzvy dotačního programu, ale kvůli vyčerpání finančních prostředků nebylo jejich žádosti o dotaci vyhověno.
Současně ministerstvo životního prostředí nabídlo
kraji další peníze na přijetí
nových žádostí.
„Nově bychom mohli podpořit dalších přibližně 150 zájemců. Tuto dotační výzvu plánujeme vyhlásit
ještě v průběhu prvního pololetí letošního roku. Od vyhlášení výzvy budou mít ža-

Smog trápí region hlavně v době inverze. Kotlíkové dotace pomohou životnímu prostředí i místním firmám. foto: red

datelé jeden měsíc na přípravu žádostí a povinných
příloh, než dojde k samotnému spuštění příjmu žádostí,“ dodala Dvořáková
Kocourková.
Současně hejtmanství
počítá s pokračováním

kotlíkových dotací i v následujícím roce, a to z dotačního programu, který
by měl být schválen nejpozději počátkem druhého pololetí 2021. V této
souvislosti bude v průběhu měsíce dubna spuště-

na anketa předběžného
zájmu o další vlnu dotací na výměnu starého kotle za ekologičtější zdroj
vytápění. Anketu bude
možné vyplnit na webu
www.olkraj.cz/kotlikove
dotace.
(red)

Hledá se podnikavá hlava. Partnerem soutěže
je Inovační centrum Olomouckého kraje

V

ědeckotechnický
park Univerzity
Palackého v Olomouci pořádá letos další
ročník soutěže Podnikavá hlava. Jejím hlavním
partnerem je Inovační
centrum
Olomouckého
kraje. Vítězové se mohou
těšit na finanční prémii

i na nové kontakty z oblasti byznysu.
„Vítězům Podnikavé hlavy nabídneme konzultace
expertů ze sítě PLATINN,
které spojuje touha předávat zkušenosti a podporovat tak rozvoj podnikatelského sektoru,“ řekla ředitelka Inovačního centra

Olomouckého kraje Marie
Studená.
Soutěžící se mohou hlásit z řad začátečníků i zkušenějších podnikatelů. Do finále postoupí deset nejlepších projektů, které porota
zhodnotí na konci května.
Do dvanáctého ročníku soutěže se mohou zájemci regis-

trovat do 10. května na adrese www.podnikavahlava.cz.
„V našem regionu je
spousta šikovných podnikatelů a lidí, kteří mají zajímavé podnikatelské projekty
a nápady. Těší mě, že je může
Olomoucký kraj prostřednictvím svého Inovačního
centra podpořit. Hejtman-

ství navíc letos vyhlásilo
dotační programy, které se
zaměřují přímo na podporu
podnikatelských soutěží, poradenství nebo regionálních
produktů,“ dodala Zdeňka
Dvořáková
Kocourková,
radní Olomouckého kraje
pro oblast investic a Smart
region.
(red)
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SLOVO ODBORNÍKA

Úvodem mi dovolte, abych
poděkoval všem podnikatelům, kteří se i přes velmi krátký termín pro realizaci povinného testování a počáteční
omezenou nabídku samotestovacích sad na trhu skvěle
zhostili této nové povinnosti.
Mám radost i z firem, které
se rozhodly vyslyšet doporučení Hospodářské komory
a v rámci svých individuálních
možností maximálně využívají
práci z domova.
Ukázalo se, že ve firmách,
kde se testuje již delší dobu,
je pozitivita na antigenní testy hluboce pod jedním procentem a u ostatních firem
někde mezi jedním a dvěma
procenty.
Je vidět, že podnikatelé
nejsou hlavní cestou šíření
covidu-19. Většina firem přijala řadu opatření již v březnu
loňského roku a průběžně
je upravuje a zpřísňuje. Až
na výjimky není tato doba pro
podnikání vhodná a přínosná.
Generuje spoustu problémů,
ale je i výzvou a pro některé
i příležitostí. Musíme se s tím
poprat a bylo by už načase,
aby to všechno skončilo a dostalo se to opět do „normálu“.
Přeji všem pozitivní mysl
a negativní testy.
JUDr. Bohuslav Švamberk
Předseda Krajské
hospodářské komory
Olomouc

Úspěch farmářů z Olomouckého kraje – získali zlaté medaile za pestrou krajinu
Lukáš Drlík z Bezděkova u Úsova a Michal Hrdlička z Brníčka na Šumpersku
získali zlaté medaile v programu Pestrá krajina. Soutěž vyhlašuje Asociace
soukromého zemědělství, která tak oceňuje zemědělce, kteří účelně nakládají s půdou a krajinou. Jak vypadá život na ovčí farmě a jak práce na levandulových polích? Odpověd přináší následující rozhovor a reportáž.
Lukáš Drlík: I s malým
hospodářstvím se
dokážete uživit

Proč jste se rozhodl pro
vybudování právě Levandulového statku?
Základem byl ten statek –
naše rodina zde působí již
mnoho století a po revoluci, kdy nám vrátili pole,
louky a další věci. Babička
s dědou už neměli dosti sil
začít se věnovat zemědělství a jejich děti byly všichni
vesměs úspěšné v tom, co
dělaly a nikdo z nich se nechtěl vrátit k zemědělským
kořenům na statku. Mě to
naopak táhlo moc, jen jsem
se musel s tak malou výměrou, která ke statku náležela
(zhruba sedmnáct hektarů),
trochu více zamyslet nad
specializací a s partnerkou

Verčou jsme si vybrali levanduli.
Jak dlouho s levandulí
podnikáte?
První řádky levandule jsme
vysázeli na podzim roku
2014, ale samotné podnikání jsme zahájili v květnu
o rok později otevřením
první Levandulové kavárny
v Zábřehu.
Co pro vás znamená
půda?
No… Jde o nejhodnotnější
část našeho statku, kterou
jsme převzali od našich
předků, a je v našem zájmu ji předat našim dětem
ve stejném nebo ještě lepším stavu. Ta radost, když
hrábnete do země a vidíte
tu spoustu mikroživota,
hned vám je jasné, že takhle
to může fungovat.
Získal jste ocenění
v programu Pestrá krajina. Za co to bylo?
V našem případě to bylo
hlavně kvůli propagaci malého zemědělství, jelikož se stále snažíme ukazovat všem, že i s malým

hospodářstvím se dá živit
farmařením. Každopádně
naše selské uvažování jistě také hrálo roli, mám tím
na mysli šetrné obhospodařování, sázení nových stromů, vysetí trávy do meziřadí a následné vypásání
ovečkami…
Jaké máte pro letošek
plány?
Tak plány nám už rok hatí
pandemie, letos navíc k již
tradičnímu Levandulovému
festivalu plánujeme a připravujeme další dvě velké
akce. Už poslední sobotu
v květnu budeme slavit 650
let od první zmínky o obci
Bezděkov, a zahájíme tak
naši sezónu a hned týden
nato máme připravený obrovský Ovčácký den společně s ASZ a se Svazem chovatelů ovcí a koz, což bude
snad ještě lepší akce, než
bývá náš festival. No, raději jsme pro obě akce připravili i náhradní podzimní
termíny. Ostatní investice
jsme museli kvůli ztrátě příjmů během pandemie od-

ložit a jediné, co bychom
letos chtěli dokončit, je
minimuzeum zemědělské
techniky posbírané z okolních statků.
Je něco, co byste v levandulovém podnikání udělal
příště jinak?
Pár přešlapů bylo, jako třeba nákup palety sazenic
růží z Maďarska, které nám
do dvou dnů všechny okousal srnec tak, že už se nevzpamatovaly. Vše, co jsme
udělali špatně, nás vždycky
pouze poučilo a posílilo,
i když nás to něco stálo.
Máte nějaký nesplněný
sen, kterého byste s levandulí chtěl ještě dosáhnout?
Je jich více, ale zmíním třeba levandulovou rozhlednu
na kopci nad levandulovým
polem, ta jistě jednou bude.
Michal Hrdlička:
Farmařina je životní styl

První, co na vás dýchne
při návštěvě statku Michala Hrdličky v Brníč-

ku na Šumpersku, je klid.
Žádný překotný provoz
zemědělské mechanizace,
žádný hluk, jen vzdálené
zabečení ovce, štěknutí psa
nebo mávnutí holubích
křídel. Pán zdejší usedlosti
není obyčejný zemědělec,
nevyznává průmyslové obhospodařování půdy a netrpí závislostí na dotacích.
Možná právě proto má takový úspěch a stal se jedním ze čtyř držitelů zlaté
medaile v projektu Pestrá
krajina.
„Támhle v tom svahu,
vidíte? Tam, jak končí les.
Ve svahu jsme vykopali
rýhy, které zadržují vodu.
Hned poté začal dole vyvěrat pramen. A tam jsme
obnovili mokřinu, kam se
slétají divoké kačeny, čápi,
v létě je tam spousta žab
a užovek,“ popisuje Michal
Hrdlička jedno z opatření,
kterým se rozhodl čelit suchu. A úspěšně.
„Na horizontu,“ ukazuje
farmář, „je několik vzrostlých stromů. Tam jsem nechal vykopat rybníčky, aby
voda neodtékala pryč. Než
abych na to bral dotace, vypracovával projekt a zápasil
s byrokracií, dal jsem místnímu bagristovi pár stovek.

A funguje to stejně dobře,“
dodává Hrdlička.
Jeho pole neznají chemii,
jen kravince, mezi kterými
teď na jaře začíná vykvétat
podběl. Trávu kromě krav
spásají a hnojí hlavně stáda
ovcí, jejichž chovem se farma zabývá především. Překvapilo mě, jak inteligentní mohou tato zvířata být.
A to nemluvím o ovčáckých
psech, kteří lidem pomáhají vyhánět stádo na pastvu
a pak ho zase zahnat zpět.
„Problém s ovčáckými psy je
ten, že jsou někdy chytřejší
než lidé,“ směje se farmář.
Jak těžká práce to je?
„O farmu se musíte starat
sedm dní v týdnu během
celého roku. A dovolená?
Zapřáhneme koně a třeba týden se v létě touláme
po okolí. Farmařina je životní styl,“ vysvětluje Hrdlička.
Malofarmářů je v Česku
poskrovnu. Ale pomalu přibývají. Většinu polí dosud
obhospodařují velké firmy,
pro něž není půda partnerem, ale pouze výrobním
prostředkem. Možná se začas poměr obrátí a podobných Hrdličků už nebude
jako šafránu, ale jako máku.
Jaroslav Kropáč
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V Přerově očkují
v teple, a to doslova

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

Na ochranu přírody půjdou
letos milióny korun

O LO M O U C KO

PŘ ER OV SKO

O
Nové očkovací centrum v klubu Teplo nabízí výrazně vyšší kapacitu než
původní zázemí v nemocnici.
foto: Prerov.eu

V

přerovském klubu
Teplo na Horním
náměstí je nově
v provozu očkovací centrum
proti covidu-19. Původně se
lidé mohli nechat očkovat
v tamní nemocnici, ta už ale
zájmu lidí o vakcínu přestávala kapacitně dostačovat.
„Denně zde bylo obslouženo 200 až 250 osob. Další
navýšení už nebylo proveditelné, a proto jsme se rozhodli ve spolupráci s městem iniciovat přestěhování do vhodnějších prostor,
které umožní kapacity navýšit a proočkovat tak co
nejrychleji co nejvíce zájemců,“ sdělil předseda
představenstva společnosti
AGEL Středomoravské nemocniční Jiří Ševčík.

Zdravotníci
zvládnou
v Teple denně proočkovat
zhruba 350 zájemců. Pokud dojde k avizovanému
navýšení dodávek vakcíny,
může tento počet narůst až
na 600 osob.
„Jsem rád, že se nám podařilo najít vhodné prostory, a doufám, že vakcinační
centrum – respektive očkování – nám dopomůže
k tomu, že se zase brzy vrátíme k normálnímu životu,“ dodal Petr Měřínský,
primátor Přerova.
Nové očkovací centrum bude v provozu vždy
v pracovních dnech od
8 do 15.30 hodin a návštěvníci mohou na Horním náměstí parkovat na vyhrazených místech zdarma. (red)

DOPISY
ČTENÁŘŮ
Sto let Československé obce legionářské
v Olomouckém kraji
V lednu letošního roku jsme si připomněli 100. výročí
Všelegionářského sjezdu v Praze. Právě ten se stal bezprostředním impulzem pro založení Československé obce
legionářské (ČsOL) jako organizace sdružující příslušníky prvního československého odboje. Uvedené události
bezprostředně zasáhly také Olomouc s přilehlým regionem. Dne 10. dubna 1921 zde proběhla přípravná schůze
k založení olomoucké župy ČsOL a 26. června pak vznikla vlastní Jednota ČsOL v Olomouci.
ČsOL se brzy vypracovala v organizaci s celostátním
významem, jejíž členové byli pro své vlastenecké a občanské postoje v následujícím období perzekvovaní jak
nacistickým, tak komunistickým režimem. V dnešní době
pak ČsOL sdružuje příbuzné po účastnících 1. a 2. odboje, příslušníky protinacistického odboje, novodobé válečné
veterány a také zájemce o československé moderní dějiny.
Významným reprezentantem ČsOL v Olomouckém
kraji je Jednota ČsOL Olomouc – 1 „6. čs. střel. pluku
Hanáckého“, která se aktivně zúčastňuje různých akcí nejenom ve svém sídelním městě, ale také v blízkém okolí.
Vlastní účast jejích uniformovaných členů na různých
pietních akcích je sice viditelná, ne však jediná činnost
uvedené jednoty, která současně v kraji patří k těm největším. Její aktivity jsou mnohem širší a zahrnují především různou dokumentační a propagační činnost.
Bohužel také tyto oblasti zájmu olomouckých legionářů
negativně zasáhly důsledky plynoucí z probíhající pandemie koronaviru. I přes současnou situaci ale olomoucká
jednota v činnosti nepolevuje a do budoucna chystá také
několik novinek.
Milan Vyhlídal
tajemník Jednoty ČsOL Olomouc
– 1 „6. čs. střel. pluku Hanáckého“

lomoucký
kraj
letos
přispěje na provoz záchranných stanic pro
zvířata. A nejen na ně.
Na ochranu životního prostředí uvolní milióny korun. Zachování funkční krajiny a její ekologický
rozvoj je jednou z priorit
olomouckého hejtmanství.
„Dvě stě padesát tisíc korun poputuje na podporu
činnosti záchranných stanic pro hendikepované živočichy. Dva milióny pak
budou vyčleněny na podporu akcí a aktivit zájmových spolků. Peníze tak
bude možné čerpat na edukativní akce, osvětu, podporu spolků či výsadbu
stromů v krajině,“ doplnil
Daniel Řezníček, předseda
krajské komise pro oblast
životního prostředí.
Provoz
záchranných
stanic pro zvířata v Olomouckém kraji většinou

Kalous ušatý, jeden z častých hostů záchranných stanic. Mladým sovám způsobuje problémy vítr,
který je shazuje z hnízd.
foto: red

závisí právě na sponzorských darech, příspěvcích
a dotacích. Mezi jedno
z těchto zařízení, které využívá podpory olomouckého hejtmanství, patří
i záchranná stanice Stránské ze Sovinecka.
„Ročně zachráníme tři
sta až čtyři sta různých ži-

vočichů. Buď je objevíme sami, nebo nám je lidé
přivezou. Roční náklady
na provoz takové stanice se
pohybují kolem sedmi set
tisíc korun. Ve své působnosti máme poměrně velké území, a právě svoz zraněných zvířat je finančně
velmi náročný,“ vysvětluje

Petr Schäfer ze záchranné
stanice Stránské.
Nejvíce zraněných zvířat nalézají lidé v okolí
rušných silnic. Ochránci
přírody často sbírají zraněná srnčata nebo dravce
například v okolí dálnice
spojující Mohelnici s Olomoucí.
(red)

K receptu na lepší třídění stačí jen tři nádoby

L

idé v Lipníku nad
Bečvou už letos
v létě dostanou možnost pohodlně a bez námahy třídit komunální odpad.
Město chce totiž obyvatelům rodinných domů
a menších bytovek nádoby
na separaci rozdat. Celkem
má jít až o 1400 domácností.

„Registrace do tohoto
projektu bude dobrovolná,
ale věříme, že o nový způsob svážení tříděného odpadu projeví zájem co nejvíce obyvatel města. Podobný
systém již několik let úspěšně funguje například v Olomouci nebo ve Valašském
Meziříčí,“ objasnil starosta
města Miloslav Přikryl.

L IP N IC KO
Zájemci dostanou možnost získat hned tři nádoby
na tříděný odpad – plast,
papír a nápojové kartony.
Projekt se má naostro rozběhnout od 1. července.
Smyslem projektu je zvýšit
podíl tříděného komunálu,
aby město a potažmo i jeho

obyvatelé nemuseli za svoz
netříděného odpadu zbytečně platit.
„Zkušenost z jiných měst
je taková, že se po zavedení
tohoto systému objem směsného odpadu v domácnostech výrazně snížil, protože
občané mají mnohem komfortnější možnost jeho třídění,“ dodal starosta.
(red)

Poetické Hranice? Básně zdobí ulice

V

íce než stovku básniček si mohou
lidé v Hranicích
přečíst na sloupech, odpadkových koších a na dalších netypických místech.
Do ulic a podloubí se tak
dostal kus poetiky.
„Tímto způsobem jsme
oslavili Světový den poezie
a přivítali tak jaro i skryté básníky z Hranic a blízkého okolí. Lidé se mohou
na chvíli zastavit a nechat
se unést verši, které složil
možná jejich soused a básní je tak pohladil po duši,“
uvedla Mirka Krůpová,

dramaturgyně Městských
kulturních zařízení Hranice, která veřejnost k básnění vyzvala.
Akce Básníme v ulicích
Hranic navazuje na celorepublikovou akci Guerilla
Poetring neboli Partyzánské básnění, která vnáší
poezii do ulic měst. Zapojit
se může kdokoliv, kdo skládá rád básničky. Ty poté
schová na veřejné místo,
kde si je můžou přečíst kolemjdoucí lidé.
„Jsme moc rádi, že
v Hranicích se zapojila spousta lidí se svými

HR AN IC KO

V ulicích Hranic je k potěše ducha připravena více než stovka básniček.
Foto: MKZ

básněmi ze šuplíku. Patří
jim srdečný dík,“ dodala
Krůpová. Do akce se také

zapojili lidé v okolních
vesnicích, hlavně na Hustopečsku. (MKZ Hranice)

Stromy potřebují lékařskou péči. Čeká je tomograf

N

ěkolik
stromů
v Šumperku, u kterých hrozí, že by se
mohly zlomit nebo vyvrátit,
proklepnou dendrologové. Stromoví „lékaři“ na ně
použijí například speciální akustický tomograf nebo
tahovou zkoušku. „Účelem
tohoto vyšetření je zjiště-

Š U M P E R S KO
ní rozsahu skrytých defektů v kmeni. Tuto zkoušku
letos absolvuje osm až devět stromů, u kterých je podezření, že by mohly mít
v sobě ukryt problém,“
uvedla Šárka Hofmannová
z komunálních služeb, které

mají údržbu zeleně ve městě na starosti.
Šumperk letos na obnovu
a údržbu zeleně uvolní jeden a čtvrt miliónu korun.
Některé stromy čeká odborný řez, jiné omlazení. Totéž
se týká i keřů a drobnějších
dřevin. Radnice zároveň připravuje údržbu městských

luk, které záměrně neseče,
ale nechává je rozkvést.
„Další louky letos zakládat nebudeme, protože naši
péči si vyžádají už ty loni
založené. Rostliny se za rok
rozrostly, letničky vysemenily, vykvetou dvouletky,
takže pokvetou o to více,“
uvedla Hofmannová. (red)

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

příběhy, relax
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(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

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.

Život s láskou k hasičskému sportu

J

menuji se Anežka Roubalová a narodila jsem se
27. 3. 1934. Svůj život jsem prožila v Rokytnici
u Přerova. Vyrůstala jsem v rodině koláře. Přestože jsem byla na tatínkovo povolání pyšná jako na živnostníka, někomu jinému se tatínkova činnost nelíbila. Během svého dětství jsem zažila například druhou světovou válku. Naštěstí jsem žila na vesnici, kde
jsem jako dítě válku nějak zvláštně nepostřehla. Z tohoto období mi utkvěla situace, kdy jsem šla s kamarádkou k zubaři. Na cestě domů jsme spolu potkaly vojáky, ještě teď si pamatuji, jaký strach jsem měla.
Po ukončení měšťanky jsem já a mí spolužáci vybírali učiliště, které nám poskytne vzdělání k budoucímu povolání. Já směřovala k oboru kuchařky, avšak
díky těm, kterým se nelíbilo, že tatínek pracuje jako
živnostník, jsem se vyučit nemohla. V mém mládí se
ale našla jedna, pro mne významná, srdeční záležitost. Byl to sbor dobrovolných hasičů, který posiloval
občanskou angažovanost u nás v Rokytnici u Přerova. Dodnes pamatuji na můj třítýdenní výcvik v Olomouci, který mi poté umožnil cvičit malé žáky hasičů
a jezdit s nimi po různých okresních soutěžích. Kolik
bylo radosti, když jsme vyhráli? Mnoho. Tato aktivita mi dala spoustu pozitivních vzpomínek, které si
přehrávám do dneška. Jednou z těch vzpomínek byl
pobyt na chatě, jenž byl formou tábora pro malé děti,
které jsme cvičili. Záliba v hasičském sportu mi dala
nejenom tyto krásné zážitky, které jsou dodnes živé
v paměti, ale také to byl náš společný koníček s manželem Jaroslavem. Naše láska však začala netradičně,
a to trošku smutně, a opět v tom hráli roli ti, co mi
bránili vyučit se. Odsoudili mého muže ke 2 a půl
roku vězení. Ptáte se proč? V té době se o důvodech,
proč je člověk uvězněný, nemluvilo. Dnes vím, že za to
mohly letáky, které nesouhlasily s tehdejším politickým režimem. Jaroslav byl odsouzený jako mladistvý.
Vzpomínku z tohoto období si vybavuji, když jsme ho
jeli navštívit do Prahy s jeho rodiči. Byla to moje první
cesta do Prahy vlakem a s mým, ještě v té době budoucím mužem, jsem neměla možnost ani mluvit. Pouze

jsem ho viděla při představení divadla, které secvičili
s ostatními vězni. Můj manžel ale ve vězení ukázal,
že je šikovný a pracovitý, proto si ho jeden “bachař”
vybral jako svého osobního řidiče. Díky této možnosti pro něj trest nebyl tak strašný. Naše láska vydržela
i přes tento těžký čas. Po této etapě, kdy se manžel vrátil domů z vězení, jsme budovali naše společné rodinné zázemí, do kterého se později narodily i naše děti.
S manželem to byl krásný život – žili jsme spolu dlouhých 61 let. Spojovaly nás nejenom společné zájmy,
kterými byli dobrovolní hasiči, ale také společné vyznání víry. O tom, že byl manžel výborný hasič, svědčí
i řád Tita Kršky s nejvyšším vyznamenáním Moravské
hasičské jednoty za celoživotní práci v požární ochraně a dlouhodobé zásluhy o rozvoj dobrovolné požární
ochrany. I přesto, že v mém životě bylo hodně těžkých
chvil, a to třeba díky politickému režimu, jsem vždy
měla ve svém životě rodinu, o kterou jsem se mohla
opřít, a tak žít stále krásný život.

5

OKÉNKO STAROSTY
Čechy pod Kosířem

V

Čechy pod Kosířem
je malebná hanácká vesnice ležící na rozhraní Hané a Drahanské
vrchoviny, na úpatí severozápadního svahu Velkého Kosíře. Je vzdálená
12 kilometrů od Prostějova a 20 kilometrů od Olomouce. Samotný Velký
Kosíř (442,8 m n. m.) je
jednou z dominant obce.
Milan Kiebel
Od června 2013 je na jeho
vrcholu postavena rozhledna s vyhlídkovou plošinou ve výšce 24 metrů.
První zmínky o panství v Čechách pocházejí z počátku 12. století, obec prokazatelně vznikla nejpozději roku 1131.
Obec byla a je kulturním střediskem a vyhledávaným turistickým centrem díky své bohaté historii,
kulturním památkám a přírodnímu parku Velký Kosíř. V obci se mimo jiného nachází muzeum historických kočárů, hasičské muzeum v bývalé továrně firmy R. A. Smekal, kostel sv. Jana Křtitele, barokní fara
a zámek s rozsáhlým krajinářským parkem.
Pro kulturní a sportovní vyžití občanů je k dispozici multifunkční budova pro kulturu a sport, fotbalový areál a dětské hřiště.
V uplynulých letech se nám podařilo vybudovat
novou čistírnu odpadních vod, revitalizovat náves,
opravit mateřskou a základní školu. Pro potřebu nejen našich občanů jsme provedli zasíťování a následný prodej 32 stavebních parcel, kde postupně vyrůstají nové rodinné domy.
Rovněž do následujících let máme smělé plány. Chceme dokončit opravu místních komunikací
a chodníků. U fotbalového hřiště plánujeme výstavbu
multifunkčního sportovního areálu. V následujících
letech nás čeká pořízení nového územního plánu.
Na závěr přijměte moje pozvání do naší malebné
obce, která vám nabídne řadu zajímavostí a lákadel
na celodenní výlet. Pochopitelně, až nám to pandemická situace dovolí.
Milan Kiebel, starosta obce

Zpracováno na základě rozhovoru paní Anežky Roubalové dne 28. 11. 2019, který vedla Bc. Leona Kotoulková,
studentka 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.

JÔRA A BOŽKA

Jôra a Božka ôvádijó: Řešeni
Dneská mě Božka po delši době doopravdê potěšêla.
Nestává se to často, protože ji k nejakém pochvalám
nezadávám přélêžêtosť. Popravdě Božka řikává - a to
s dosť velkó frekvencó - že jô spiš štvô. Ale dneská nê-ê.
Vêsvětlim to hneď. Pôstilê smê si televizô a ê dêž se jim
hledim vêhêbat, zničehožnic čôčim, že dávajó televizni novinê. Mosim eště poznamenat, že toto pišô třê neděle před velkonocema. Nô a v tech zprávách se dozvidám hneď prvni větó, že ta naša vláda zas bôde žádat
o prodlóženi teho nózovyho stavô, a že se nebôde nic
rozvolňovat ani na velkonoce. Bác ho! Božka to poslóchá se mnó a hneď po mně lópe očêma. Jôž mě dobře
zná a divá se, jak začinám rôdnót vztekê. Jak bêch takê
nebêl steklé. Mámê třê vnóčkê, jôž smê je nevidělê ani
nepamatôjô a těšêlê smê se, že aspoň na tê velkonoce
přêjedó, pudem do lesa hledat zaječi hnizdečka, děcka
se zabavijó a mê si jich pěkně ôžêjem. A ono nic. Moje

kriv v hlavě mêslim začla zrovna modrat, protože sem
se stekl eště o dva fósê vic, než normálně. "Jôro, klid",
řiká Božka, "nerozčiluj se nebo tě rupne cévka a bôdeš
táhat nohô. Ono se to jôž brzo mosi změnit k lepšimô.
Přece ta Ludra koronavirusová toť nebôde nafurt." Nô
ja, ale to nám do palêc lêjó ti naši ministři každé deň
a bez přestáňó a furt je to jenom horši a horši, tož japak bêch se nerozčiloval. Řikám: "A to sem tě chtěl, miláčkô, vzit v litě k mořô. Ale s takovó pojedem tak akorát do řêti! Proč ten nózové stav prodlôžôjó po kóskách?
Šak to majó všecko zavřit až do vánoc a bôde pokuj!"
A pak mně to došlo. Lêdi, šak já sem na to přêšil, co
ôdělat, abê se to ô nás zlepšêlo! Povidám: "Božka, co
dêbê ta naša vláda, dêž jôž tak rozdává a nepřeméšli,
z čeho to do kasê vráti, rozdala eště trochô vic? Co dêbê
všeckém občanum přêspěla nejakó částkó na to, abêsmê
v litě všeci odjelê nekde k mořô. Třeba do blbyho Chor-

vatska. Je to kósek, toli bê to nestálo a lêdi bê jelê rádi.
A jak bê bêlê všeci ô mořa, tak bêch zavřel hranice a nepôstil bêch je dom. Měsic. Mělo bê to hromadô véhod.
Lêdi bê si odpočênôlê, opálêlê, nachêtalê teho vitaminô
DÉ, co je dobré na ten kovid, a eště bê vládě blahořečêlê, jak je ôznalá a jak se o ně stará. A ô nás bê tém
pádem zatim klesl počet nakaženéch a aji ómrti. Jednodôchá matematika. Hneď bêsmše bêlê v Evropě dêž né
nélepši, tož aspoň drôzi a to bê za tê prachê snaď stálo.
Zatimco lêdi bê se kópale v mořô, doma zatim bê se jim
vêdezinfikovalê barákê a oni bê se vrátilê dom do čêstyho. A v čêstym těžko dostanete nejakó nemoc. A navic
bêsmê ôšetřêlê za náhubkê a očkováni sajrajtama. Co
na to řikáš?" Božka na to řekla jediny: "Jôro, ešlê bê to
mělo vêjit, osobně pišô dopis prezidentovi nebo kemô
a nechám tě vêznamenat Nobelovó cenó." Tož řeknite
sami - vás bê to nepotěšêlo?
Jôra
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Jak těžce dopadla koronavirová opatření
na podnikatele v Olomouckém kraji?
Co živnostníci vládě vyčítají a využívají
podnikatelé kompenzace nabízené státem?
Na otázky Krajánka odpovídali zástupci velkých
firem i provozovatelé drobných živností.
Pavel Koutný jr., ředitel společnosti KOUTNÝ, Prostějov
Naše společnost se primárně věnuje výrobě uniforem pro státy
EU a Českou republiku, které
činí přes 85 % obratu společnosti.
Zbylých 15 % je výroba klasické
pánské konfekce, kterou prodáváme hlavně přes naše firemní
prodejny. Díky tomuto poměru
nás krize moc nezasáhla. Nicméně dopady koronaviru budou pro nás znatelné spíše
v dalších letech, protože jsou téměř všechny evropské státy
dosti finančně oslabené a budou to řešit omezováním výdajů na investice, a tím pádem i pořizování uniforem. Státní
kompenzace jsme využili na naše uzavřené podnikové prodejny, a to program Antivirus a Nájemné.

Alena Dohnálková, kadeřnice, Šumperk
Na kadeřnice dopadla opatření v souvislosti s covidem-19
velmi tvrdě. Řada z nich je navíc velmi chaotická. Nikdo
nám třeba nevysvětlil, proč musí být kadeřnictví zavřena,
a přitom velké firmy, kde pracují stovky lidí, zůstaly otevřené. Nerozumím ani tomu, proč, když mám negativní test
nebo očkování, musím přesto stříhat v respirátoru…

David Metnar, hostinec Oskava
Epidemie koronaviru na naše podnikání dopadla velmi
tvrdě. Tržby šly zhruba o devadesát procent dolů. Nějaké
jídlo vaříme a vydáváme lidem s sebou. Podařilo se nám
dosáhnout na část kompenzací pro podnikatele. Z úspor
jsme realizovali některé rekonstrukční práce, které bychom
za provozu dělat nemohli. Snad nás už brzy otevřou…

Petr Rajchman, ředitel společnosti LINAPLAST,
Kralice na Hané
V důsledku stávající epidemie se potýkáme s nedostatkem
pracovní síly, a to i přesto, že se nám ponížil odbyt. Prozatím neplánujeme využití státní podpory, jelikož se nás žádný program netýká, a to i přes nemalé navýšení nákladů
na testování, výdaje na roušky a respirátory a veškerá ostatní hygienická opatření, která jsme museli zavést.

Otakar Slouka, firma Stavby Slouka, Přerov
Na naši činnost neměl covid-19 žádný větší dopad. Nezaregistrovali jsme žádný zásadní propad objednávek a zakázek, práce máme pořád dost.

Petra Juhásová, PEMA Úklid, Prostějov
Na samotné úklidové služby epidemie koronaviru naštěstí nijak dramaticky nedopadla. Určitý pokles jsme ale zaznamenali v prodeji úklidových prostředků, což je činnost,
kterou se naše firma rovněž zabývá.
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Olomoucký kraj KRAJÁNEK

Do oprav silnic letos půjde více
peněz. Pomůže i nová technika

S

práva silnic Olomouckého kraje letos počítá s opravami vozovek nižších tříd
za desítky miliónů korun.
Zimní sezóna, která končí
v březnu, se na jejich stavu dramaticky podepsala.
Například únorové náklady na zimní údržbu byly
z pohledu krajských silničářů dvakrát vyšší, než činí
dlouhodobý průměr.
„Na vysprávky silnic je
letos v rozpočtu vyčleněno jednaosmdesát miliónů
korun, což je o pět miliónů
více než vloni. Opravy silnic
se naplno rozjedou s nárůstem denních teplot. Správě silnic letos pomůžou dvě
nové vysprávkové soupravy
na cestmistrovství v Přerově a ve Zvoli,“ uvedl Michal
Zácha, náměstek hejtmana
Olomouckého kraje pro oblast dopravy.
Nová technika i navýšený rozpočet se letos bu-

dou silničářům určitě hodit. Zima totiž zanechala
na silniční síti v Olomouckém kraji hluboké stopy,
a to doslova. Na Šumpersku a Jesenicku evidují cestáři 140 kilometrů výrazně
poškozených cest, výtluky
je poseta například i silnice
II/150 na Prostějovsku nebo
III/01857 na Přerovsku.
„S náročným průběhem
zimy souvisí také náklady na zimní údržbu. Ty
byly letos podstatně vyšší
než v minulých letech. Bez
započítání března se spotřebovalo 14 541 tun posypového materiálu, což
je nejvíce od roku 2013.
Jen v únoru činily náklady
na údržbu silnic 43 milióny
korun,“ dodal Zácha.
Správa silnic Olomouckého kraje se stará o více
než tři tisíce kilometrů vozovek. Zimní údržbu komunikací prvních tříd
včetně exponované cesty

Zima dala letos silnicím na frak. Opravy poškozených úseků už se
ale rozeběhly.
foto: Ol. kraj

přes Červenohorské sedlo
zajišťuje konsorcium soukromých firem.
Hejtmanství zprůjezdní
páteřní komunikaci
Olomoucký kraj začal
s opravou silnice II/369
u Hanušovic. Její část se
sesunula do koryta Moravy
letos v únoru, komunikace
kvůli tomu byla uzavřena.
Jde o důležitou dopravní
tepnu na severu regionu
a jejím zprůjezdněním se
řidičům uleví.

„Jedná se o provizorní
opravu do doby, než se podaří celý úsek nově vybudovat. Po provizorní opravě
bude silnice průjezdná jedním jízdním pruhem,“ upozornil Zácha.
Náklady na provizorní opravu cesty a její zprůjezdnění budou činit zhruba tři milióny korun s tím,
že hotovo má být nejpozději do konce června. Jednosměrný provoz budou na
místě řídit semafory. (red)

Na severu kraje vznikla nová místa pro testování veřejnosti

S

polu se zavedením povinnosti antigenního
testování zaměstnanců
ve firmách a institucích došlo
k přetížení rezervačního systému nemocnic a následnému nedostatku volných míst
pro zájemce o bezplatné testování z řad veřejnosti. To je
prováděno v rámci veřejného
zdravotního pojištění. Díky

rychlé reakci zástupců dalších zdravotnických zařízení
v severní části Olomouckého
kraje se tuto kapacitu podařilo rychle posílit.
„Ve čtvrtek 11. března jsem
se s žádostí o pomoc s posílením kapacity pro testování obrátil na ředitelku Sanatoria Edel ve Zlatých Horách Alexandru Plevačovou

a také na jednatele Schrottových léčebných lázní Dolní Lipová Michala Dynteru.
Oba zareagovali velmi rychle a dnes jsou rezervační systémy obou zařízení v provozu. Zájemci se mohou nechat bezplatně otestovat jedenkrát za tři dny,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast
zdravotnictví Dalibor Horák.

Denní kapacita testovacího místa ve Zlatých Horách je 16 osob, v Dolní Lipové se jedná o 24 osob.
Rezervační systém Sanatoria Edel najdou zájemci
na adrese www.speleoterapie.cz/, rezervační systém
Schrottových
léčebných
lázní pak na www.laznelipova.cz/.
(red)

Tříděním odpadu ušetřili lidé ropu, CO2 a kuchyňské myčky

V

Olomouckém kraji lidé vloni vytřídili zhruba dva tisíce sedm set tun vysloužilých
elektrospotřebičů. Ušetřili tak milión a půl litrů ropy,
32 tisíc tun CO2 nebo energii, která by stačila na šestnáct miliónů pracích cyklů
kuchyňské myčky.

„V přepočtu na obyvatele odevzdal každý člověk v Olomouckém kraji zhruba čtyři kilogramy vysloužilých elektrospotřebičů,“ uvedl Roman
Tvrzník, předseda představenstva společnosti Elektrowin, která sběr elektra
zajišťuje.

V Olomouckém kraji mají
lidé k dispozici stovky míst,
kde mohou elektrospotřebiče
odevzdávat. Vloni jim sběr
ztěžovala opatření v souvislosti s epidemií covidu-19,
kdy byly například sběrné
dvory po část roku zavřené.
„Těší mě, že i navzdory epidemii koronaviru lidé

na třídění odpadu nerezignovali. Právě účelné nakládání s odpadem a jeho recyklace je klíčem k udržitelnému rozvoji, a tímto směrem se také ubírají další plány Olomouckého kraje,“ dodal Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro oblast
životního prostředí.
(red)

NÁZOR ZASTUPITELE
Několik slov o našem boji s pandemií nejen
v Olomouckém kraji
Pohybuji se dlouhá léta v prostředí zdravotníků a pacientů, navíc jsem synem lékaře, který kontinuálně komentuje počínání našeho státu a potažmo i kraje při řešení tohoto problému.
Vidíme to oba tak, že od vzniku pandemie existují dvě etapy. Ta
počáteční se svými třemi R – roušky, rozestupy, ruce – byla od počátku doprovázena snahou o omezování vzájemných kontaktů mezi
lidmi. Toto období je charakteristické naší neschopností předcházet
virové infekci nějakým aktivním způsobem. Účinné léky, které by
infekci byly schopny zvládnout, totiž reálně neexistují.
Druhá etapa měla být spojena s procesem očkování. Protože bylo
již v létě minulého roku jasné, že je připravována výroba vakcíny
proti koronaviru, připravilo ministerstvo zdravotnictví Národní
strategii očkování proti nemoci covid-19. Zdálo se, že stát bere věc
očkování obyvatelstva do svých rukou tak, jak to od nepaměti patří do jeho kompetence – jen tak lze zajistit rovný přístup občanů
ke zdravotní péči v každém místě republiky.
V této strategii se uvádí v kapitole Organizace očkování, že očkování obyvatelstva bude primárně prováděno v ordinacích praktických
lékařů, a to za předpokladu, že v jejich ordinacích bude možno po nezbytnou dobu skladovat vakcínu v lednici. Z důvodů, které nikdo
nezná, byla takto vyloučena vakcína od firmy Pfizer. Není totiž žádný
problém ani v případě této vakcíny předepsané podmínky skladování
dodržet. Pokud ovšem existuje logistika přepravy do jejich ordinací.

Tím pádem byli praktičtí lékaři z očkování na dva měsíce prakticky
vyloučeni. Přitom v jejich ordinacích se každoročně očkuje bezmála
jeden milińn lidí proti chřipce. Praktičtí lékaři byli schopni zvládnout
očkování všech seniorů 70 a více let starých. Lze jen varovat, aby v případě očkování dětí nebyli pro změnu vyloučení pediatři.
Očkovací centra, vytvářející jakýsi paralelní systém, by se potom
mohla věnovat očkování veškeré dospělé populace a nemusela by
suplovat funkce přirozených očkovacích míst u praktiků, která se nemusí budovat, a tudíž nic nestojí. Svěřit očkovací strategii do kompetence krajů, jak se stalo, vedlo v některých krajích ke vzniku různých
létajících soukromých očkovacích center, která kupodivu mohla očkovat i vakcínou od Pfizeru. Stát svěřil nakládání s vakcínou krajům
a zcela rezignoval na funkce přirozených center v síti zdravotnických
zařízení. Některé případy jsou doslova kuriózní. Bylo například
zřízeno očkovací centrum v obci Jevíčko v Pardubickém kraji, kde
žije 2700 duší a pracují tam dva praktičtí lékaři, kteří byli připraveni
k očkování a kraj jim na rozdíl od tohoto očkovacího centra odmítl
poskytnout vakcínu. V Dobřichovicích na Berounsku, kde žije 3600
osob, bylo zřízeno očkovací centrum, které bylo zásobeno vakcínou
Moderna, a tamnímu praktikovi Modernu odmítli dodat.
V Olomouckém kraji naštěstí k těmto excesům nedochází, ale zapojení praktických lékařů jde rovněž ztuha. Přitom je u nich přihlášeno k očkování více lidí rizikového věku než v očkovacích centrech.
Dodávky očkovací látky byly součástí zmíněné vakcinační strategie. Záhy poté se začal plán rozcházet se skutečností. Přitom rychlost

očkování rozhoduje prakticky
o všem. Nevzali jsme si příklad
ani z Izraele, ani z Anglie. Izraelci byli ochotni za vakcínu zaplatit i cenu vyšší, než je obvyklá. My
jsme měli jedinečnou možnost
vyřešit situaci nákupem ruské
nebo čínské vektorové vakcíny
podobné vakcíně Astra-Zeneca.
Pokud bychom dostali dodávku
dvou miliónů dávek, mohli jsme Dan Chromec
během února a března naočkovat
zaměstnance podniků, kteří udržují hospodářství v chodu, a nemuseli jsme dalších několik měsíců vyhazovat peníze na stále častější
testování. Testování jednoho zaměstnance stojí měsíčně podle frekvence 400 až 800 korun. Očkování Sputnikem 100 až 200 korun.
Lockdown má smysl, pokud během jeho trvání navodíme pomocí očkování novou situaci – snížíme počet vnímavých osob. Pokud
jenom omezíme pohyb, jak to realizuje vláda, tak jsme za tři týdny
utrpení tam, kde jsme byli před lockdownem. Pokud budou vakcíny
dodávány stávajícím tempem, není možné do prázdnin proočkovat všechny věkové kategorie a možnosti dovolené budou pro mnohé omezené. A to jen proto, že se naši politici, až na výjimky, rozhodli
kádrovat vakcínu i za cenu stovek lidských životů.
Dan Chromec, zastupitel Olomouckého kraje
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Seniorská obálka pomáhá
v Olomouckém kraji už třetím rokem
Seniorská obálka bezmála tři roky pomáhá nejen seniorům v situacích ohrožení zdraví nebo života v jejich domácím prostředí. V případě potřeby pak
pomůže složkám IZS urychlit záchranu života.
Seniorská obálka má usnadnit řešení zdravotních krizových situací. Jde
o kartu, do které senioři, třeba i za pomoci příbuzných nebo svého lékaře,
vyplní základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování) a kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře. Tyto informace
pak v přehledném formuláři umístí na viditelné místo ve svém bytě, kterým
mohou být třeba dveře lednice nebo vchodové dveře.
„Seniorská obálka je finančně nenáročný projekt, který zajistí pomoc hlavně
seniorům v případě jejich tísně a ohrožení života. A to převážně těm, kteří žijí
osamoceně,“ vysvětlil Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje, a dodává: „Je velmi důležité, aby lidé dokumenty pravidelně aktualizovali.
Slouží totiž pro záchranáře, hasiče a policii. Mohou pak rychle vyhodnotit
zdravotní stav a zvolit tak další kroky ke stabilizaci zdraví a života.“
Z historie obálky
Seniorská obálka vznikla ve spolupráci ministerstva práce a sociálních věcí
a krajských samospráv v rámci projektu Implementace politiky stárnutí
na krajskou úroveň. Prvním krajem, který seniorskou obálku zavedl v roce
2018, byl Jihomoravský kraj.
Je nazývána také I.C.E. kartou podle mezinárodní zkratky „použít v případě nouze“ (z anglického In Case of Emergency). Pomáhá v situacích, kdy
se její majitel dostane do tísně, ohrožení zdraví nebo života.
V Olomouckém kraji Seniorská obálka pomáhá od jara roku 2019 a na distribuci do domácností kraj spolupracuje s městy a obcemi, mikroregiony

a praktickými lékaři. Významným distributorem do seniorských domácností je také Krajská rada seniorů Olomouckého kraje.
Kam pro ni?
Seniorské obálky získají zájemci buď na krajském, městském či obecním
úřadě, u poskytovatelů sociálních a zdravotnických služeb, v knihovnách,
seniorských klubech, nebo si je mohou zdarma stáhnout na webu Olomouckého kraje http://www.olkraj.cz/seniorska-obalka-cl-4555.html. Tam najdou i pokyny k jejímu vyplnění a užívání. Nebo zájemci jednoduše mohou
využít uveřejněného tiskopisu zde v novinách a ten si v průhledné obálce
na ledničku umístit.
Novinky v Seniorské obálce
„Seniorské obálky jsou určené všem, kdo o ně mají zájem, bez ohledu
na věk. Nyní reagujeme v projektu MPSV na probíhající očkování seniorů, pamatujeme na něj v aktualizaci,” dodal spoluautor Seniorské obálky
Václav Zatloukal, koordinátor projektu Senioři v krajích pro Olomoucký
kraj.
Záleží jen na vás, které kolonky budou vyplněny.
I.C.E. kartu může využít nejen senior, ale také každý bez rozdílu věku, kdo
bude považovat tuto pomůcku za užitečnou. Důležitost kolonek Seniorské
obálky (I.C.E. karty) se na doporučení zdravotnické záchranné služby řídí
podle „semaforu“ (červená, žlutá, zelená).
Domácí I.C.E. kartu umístěte viditelně. Na doporučení složek IZS buď
na vnější stranu dveří ledničky, nebo na vnitřní stranu vstupních dveří. Můžete použít praktickou plastovou obálku a magnetku. K domácí I.C.E. kartě
přidejte také poslední propouštěcí zprávu z nemocnice nebo od lékaře.

SENIORSKÁ OBÁLKA K VYSTŘIŽENÍ
Seniorskou obálku vystřihněte z novin, vyplňte a umístěte v bytě na viditelné místo (vnitřní strana dveří, dveře ledničky).
V případě nouze pomůže záchranářům s diagnózou vašeho zdravotního stavu a s poskytnutím první pomoci.
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KŘÍŽOVKA O CENY

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA: ATLAS ŠKOLSTVÍ. DÁREK ZÍSKÁVAJÍ VYLOSOVANÍ VÝHERCI:
JARKA BARTOŠOVÁ, HORKA N. M. / MARIE JANOŠOVÁ, OLOMOUC / KVĚTUŠ KMÍNEK, DĚČÍN

Olomoucký kraj ve svém edičním plánu myslí i na firmy a podnikatele. Jednou z publikací, které pro ně vydává, je (tajenka).
Řešení křížovky posílejte do 6. května na e-mailovou adresu krizovky@olkraj.cz.

Foto: Olomoucký kraj
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Zdeňka Dvořáková Kocourková: Práce pro kraj
je výzva, kterou nemůžu nechat bez odezvy
Zdeňka Dvořáková Kocourková pracuje v Olomouckém kraji jako radní pro investice, evropské projekty, transparenci a Smart region. Jaký
přehled o těchto oblastech má a jak je dokáže
propojit? Které zajímavé technologické novinky kraj připravuje, v čem jsou jeho silné a slabé
stránky? Odpovědi Zdeňky Dvořákové Kocourkové naleznete níže stejně jako svědectví o tom,
jak široký přehled o životě v regionu má.

Když se řekne „podnikání“, co se vám vybaví?
Svoboda. Zodpovědnost.
Práce o víkendu. Kreativita. Stav proudění. Seberealizace.

Jak může kraj podnikatelům pomáhat? Zejména
teď, kdy soukromý sektor
trpí následky epidemie
covidu-19?
Kraj může pomáhat především z dlouhodobého hlediska tím, že bude vytvářet vhodné prostředí pro
podnikání. Pro každého
to může představovat něco
jiného. Někdo potřebuje
k podnikání vysokorychlostní internet, někdo jiný
dobrou dopravní dostupnost, další potřebuje zabezpečit proti povodním nebo
naopak zadržet vodu v krajině, aby půda nebyla vyprahlá. Úkolem krajské samosprávy je pečovat o region tak, aby byl udržitelný
pro další generace.

Je o podporu ze strany
kraje mezi podnikateli zájem?
Kraj nabízí dotace pro začínající i zkušené podnikatele. Žádostí o dotace je
každoročně samozřejmě
víc, než kolik kraj dokáže
ze svého rozpočtu uspokojit. Pro začínající podnikatele probíhá například právě v těchto dnech
sympatická soutěž Podnikavá hlava. Během dubna proběhne workshop
na téma sepsání dobrého podnikatelského plánu
a 27. května budou vyhlášeni vítězové.


V čem je podle vás největší výhoda podnikání
v Olomouckém kraji?
Za výhodu bych považovala třeba to, že životní
náklady jsou u nás obecně
levnější než v mnoha jiných regionech. Levněji
pořídíte pronájem nemovitosti k podnikání, rychleji
a levněji dojedete, kam potřebujete, netrávíte hodiny
čekáním v kolonách, méně
času trávíte zbytečnými
prostoji a žijete kvalitněji.
Jinak samozřejmě záleží,
v jaké oblasti podnikáte.
V Olomouckém kraji můžete mít třeba menší konkurenci, což vám umožní
lépe se prosadit na trhu.
Můžete mít ale také třeba lépe dostupné zdroje,
od kterých se vaše podnikání odvíjí. A v neposlední řadě obrovskou výhodu
spatřuji v úžasné krajině
a nádherném prostředí pro
život obecně, což je vedle
vydělávání peněz ke kvalitnímu životu podnikatele
a jeho rodiny taky potřeba.

A v čem je naopak největší nevýhoda – co se
podcenilo, co zde pro
podnikání chybí?
Jedna věc se tu, myslím,
podcenila dost, a tou jsou
nedostatečné
podmínky
pro rozšiřování vysokorychlostního
internetu.
V podstatě u každé liniové stavby, která se buduje
z veřejných rozpočtů, už
se dávno mohly pod zem
pokládat chráničky, aby se
do nich v případě potřeby dala „fouknout“ optika
a zpřístupnit optická síť

Zdeňka Dvořáková Kocourková

i tam, kde dosud zoufale chybí. V našem kraji je
stále mnoho míst, kde je
internet opravdu nestabilní, a kvůli tomu tam není
možné rozumně provozovat jakoukoliv online činnost. Mimo to vnímám,
že nám stále dost chybí
zařízení typu podnikatelských inkubátorů, kde by
se začínající podnikatelé
sdružovali a měli možnost
se vzájemně podporovat,
spolupracovat, předávat si
zkušenosti.

Kdybyste měla začít
podnikat naplno, jaký
obor byste si zvolila?
V současné chvíli vidím
neomezené
příležitosti v oblasti nakládání s odpady, konkrétně v druhotném využití odpadů. Takové podnikání má navíc obrovskou přidanou hodnotu
v podobě úlevy pro životní prostředí, což je pro mě
hodně důležité. Ráda dělám v životě věci, které mají
vyšší smysl, které přinášejí
více než jen zisk. Ten pro
mě není to nejdůležitější.

Na kraji se věnujete také
Smart řešením. Co přesně
to znamená?

OLOMOUCKÝ KRAJ NABÍZÍ K ODPRODEJI
TENTO NEMOVITÝ MAJETEK:
pozemek parc. č. 2657/2 zahrada o výměře 47 m2 v k. ú. a obci Lipník nad Bečvou z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední průmyslové školy stavební, Lipník nad Bečvou,
Komenského sady 257, za minimální kupní cenu ve výši 11 500 Kč, když jednotlivé nabídky
budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí, prosím,
zašlete nebo osobně doručte v termínu od 23. 3. 2021 do 21. 5. 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 – Lipník 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 21. 5. 2021
do 12.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních
činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.

Smart neboli chytré řešení
je každé řešení, které zlepší
život lidem a současně respektuje cíle udržitelného
rozvoje, mezi které patří
třeba kvalitní vzdělávání,
odpovědná výroba a spotřeba, zdraví a kvalitní život,
dostupné a čisté energie
a mnohé další. Smart region umožní lidem, aby práce a služby chodily za nimi,
místo aby lidé museli běhat za prací a za službami.
Chytrá řešení jsou založená
na základě faktů, vycházejí
z otevřených dat. Partneři
v území spolu umí komunikovat, sdílet poznatky
a zkušenosti, co jde zajistit lokálně, řeší se lokálně.
Takže smart řešení je třeba
výroba elektrické energie
pomocí fotovoltaických panelů na střeše budovy, kde
se tato energie následně
i spotřebuje. Smart je ale
třeba i to, že když plánuji rekonstrukci silnice, provedu
současně veškeré potřebné
návazné práce, abych na silnici příštích 10 let nemusela sáhnout a vše fungovalo.
Smart je i to, že komunikaci
s úřadem si odbudu v mobilu během sledování svého
oblíbeného pořadu v televizi.


Plánují se v regionu nějaké zajímavé technologické novinky?
Plánujeme mnoho novinek. U nových staveb cyklostezek a silnic budeme
automaticky pokládat dvě
chráničky jako přípravu
pro vysokorychlostní internet. Chystáme i EPC
projekty u krajských budov,
kde je možné pomocí energeticky úsporných opatření
a nasazení energetického
managementu dosáhnout
velkých finančních úspor
z veřejných zdrojů. Olomoucký kraj je díky Telemedicínskému centru při Fakultní nemocnici Olomouc
jedním z nejlépe nastartovaných regionů v oblasti
telemedicíny a digitalizace
zdravotnictví. Věřím, že
nejen v této oblasti půjdeme příkladem zbytku republiky i mnohým zahraničním regionům.

Steve Jobs, nebo Bill Gates?
Rozhodně Steve Jobs.

Nové technologie přináší úžasné možnosti,
na druhou stranu ale mohou představovat riziko
pro svobodu. Jak tyto dva
protiklady vybalancovat?
Nedávno jsem viděla dokument Sociální dilema. Každý by ho měl vidět, aby si
uvědomil, jak nebezpečně zneužívána mohou být
data, která o sobě lidé sdílí na internetu. Zrovna tak
je potřeba si uvědomovat,
jak snadno může být manipulováno s masou lidí, jak
dnes funguje obchod s informacemi a šíření nepravdivých zpráv. Doporučovala bych ověřovat si vždy
fakta předtím, než začneme
něco sdílet. Hledat si relevantní zdroje. Internet je
dnes plný názorů lidí, kteří
nejsou odborníci, ale přesto cítí potřebu se k věci vyjadřovat. Určitě bych ne-

i Víte, že...
• Olomoucký kraj vydává Katalog regionální
produkce a Katalog firem v Olomouckém
kraji? Obě tiskoviny jsou zdarma ke stažení
na webu OLKRAJ.CZ a nabízí přehled
o podnikatelském prostředí v regionu.
• Olomoucký kraj každoročně podporuje
podnikání několika dotačními tituly?
• Hejtmanství je partnerem soutěží Podnikatel
roku a Podnikavá hlava? Akce si kladou za cíl
propagaci a rozvoj podnikatelského sektoru.
• V registru ekonomických subjektů
Olomouckého kraje je zhruba 144 tisíc
položek?

doporučovala tvořit si názor podle anonymních diskutujících někde pod článkem nebo podle hromadných e-mailů bez uvedení
zdroje a podpisu autora.

Jak by mohl vypadat
Olomoucký kraj v roce
2030?
Mohl by být o něco chytřejší, než je dnes. Místo skládkování většiny odpadu by
měl umět recyklovat a druhotně využívat většinu odpadu, který vyprodukuje.
Mohl by umět lépe hospodařit s elektrickou energií,
využívat odpadní teplo, nevytvářet zbytečný světelný
smog. Mohl by vypouštět
do ovzduší méně emisí z lokálních spalovacích zdrojů.
Mohl by umět v krajině zadržet více vody, která zúrodní naše záhony a políčka. Mohl by umět ochránit
více lidských obydlí před
nečekanými přívalovými
srážkami. Mohl by být příkladem zbytku republiky,
jak zabezpečit péči o starší, slabé a nemocné pomocí digitálních technologií.
Mohl by být místem, kde
budou lidé rádi a pohodlně
žít a zakládat rodiny, stejně jako rádi trávit podzim
svého života.

Kolik času vám práce
pro kraj zabere a stojí to
za to?
Zabere mi neuvěřitelné
množství času. V podstatě
není hodina, kdy nad prací pro kraj nepřemýšlím.
I když se vzbudím ze spánku, myslím na úkoly, které
jsou přede mnou, a stále
vymýšlím cesty, jak je co
nejefektivněji zvládnout.
Jestli to stojí za to? Rozhodně ano. Máte-li jasný
cíl, jak by měl kraj vypadat,
a dostanete-li příležitost,
abyste na tom reálně pracovali, pak je to největší
výzva, kterou nemůžete nechat bez odezvy.
(red)
Řešení ze strany 8
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Vyzvednout si jej můžete
ů
osobně
nebo Vám ho dovezeme.
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u OC Haná, vedle McDonald

naproti Kauflandu

tel.: 724 087 813

tel.: 724 783 381
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Před šedesáti lety odstartoval Gagarin. Jeseník představuje
další dílo
A v Prostějově otevřeli hvězdárnu
současného umění
Olomoucký kraj KRAJÁNEK

duben 2021

L

etos je to přesně
šedesát let, kdy se
otevřela nová éra
v historii průzkumu vesmíru. Ruský kosmonaut Jurij
Gagarin na palubě kosmické lodi Vostok 1 tehdy
uskutečnil první pilotovaný let do vesmíru. Datum
12. dubna 1961 však bylo
významné i pro obyvatele
Prostějova, právě v tento
den se totiž otevřela tamní hvězdárna. V rámci letošního kulatého jubilea
chystá astronomické oddělení Muzea a galerie v Prostějově pro veřejnost řadu
akcí, mimo jiné i spolupráci s olomouckým Street art
festivalem.
Nenápadnou, do bílé
barvy oděnou stavbu najdeme v prostějovských
Kolářových sadech. Její
budování
sice
začalo
v roce 1953, historie prostějovských hvězdářů se
však začala psát ještě o několik let dřív. „Už v roce
1948 totiž na střeše 5.
národní školy chlapecké
odstartovala stavba hvězdářské kopule. Dokončena byla 30. října 1949, ale
zanedlouho bylo jasné, že
by si Prostějov zasloužil
vlastní samostatnou hvězdárnu,“ připomněl Václav
Horák, historik a statutární zástupce Muzea a galerie v Prostějově.
V roce 2012 se z rozhodnutí zřizovatele, Olomouckého kraje, stala
hvězdárna součástí Muzea a galerie v Prostějově.

P

O pozorování dalekých světů je velký zájem i mezi dětmi.

Po celou dobu fungování byla otevřená laickým
i odborným pozorovatelům slunce či noční oblohy a jinak tomu není ani
dnes. Nabízí také vzdělávací programy pro školy
a veřejnost, aktuálně se
kvůli nepříznivým epidemiologickým podmínkám
některé aktivity přesunuly
do online prostředí. „Zájem o naše astronomické kluby určené menším
i větším dětem je stabilní,
což nás samozřejmě těší.
Od chvíle, kdy se brány
hvězdárny pro veřejnost
uzavřely,
pokračujeme
v jejich distanční podobě.
Malým
hvězdárníčkům
jsou pravidelně nahrávána vzdělávací videa, která
umisťujeme na nově zřízený YouTube kanál,“ uvedla
Iveta Fréharová z astronomického oddělení Muzea
a galerie v Prostějově.

Prázdninové
odpoledne i graffiti
V rámci oslav šedesáti let
fungování hvězdárna naplánovala na léto hned několik
menších akcí. Nabídnou
ohlédnutí v čase a zprostředkují i malou exkurzi do historie pozorování
planet či meteorologických
jevů. K vidění bude také část
odborné techniky. „Na začátek června jsme plánovali výstavu, ale vzhledem
k tomu, že jsme museli letošní výstavní plán kvůli koronavirové situaci několikrát
měnit, jsme se nakonec rozhodli pro venkovní variantu v podobě dvou prázdninových víkendů. Věřím, že
to budou pro návštěvníky
příjemně strávená letní odpoledne s večerním pozorováním hvězd,“ vysvětlil
Václav Horák s tím, že termíny i kompletní program
budou ještě upřesněny.

foto: red

Už teď ale Iveta Fréharová prozradila, že v jednání je zapůjčení asi čtyřmetrových modelů Měsíce
a Země z brněnské hvězdárny. „Nechali jsme vyrobit výroční turistickou
známku, v prodeji bude
limitovaných 300 kusů
za cenu 40 korun. Zakoupit ji bude možné od pondělí 12. dubna na pokladně hvězdárny. Po dobu
uzavření zařízení bude
prodej možný po domluvě
v prostorách předzahrádky,“ uvedla Fréharová.
Mimořádně zajímavá ale
bude i spolupráce s renomovaným Street art festivalem z Olomouce. „Díky
tomu by mohl na sklonku prázdnin ozdobit jednu
ze stěn naší budovy mural, tedy velkoplošná malba. To bude velká událost,
na kterou se velmi těšíme,“
doplnila Fréharová. (red)

Arboretum znovu láká na vůni jara

D

íky částečnému
rozvolnění vládních
opatření
může opět přivítat své návštěvníky národní přírodní památka Arboretum
Bílá Lhota, jedna z nejkrásnějších zahrad Olomouckého kraje.

„S postupným rozvolňováním vládních opatření
se rozšiřuje spektrum kulturního vyžití. Arboretum
je kouzelným a inspirativním místem a návštěvu této národní přírodní
památky srdečně doporučuji“, uvedl člen Rady Olo-

mouckého kraje pro oblast
kultury a památkové péče
Jan Žůrek.
V arboretu se nachází
300 různých druhů a kultivarů dřevin, jako jsou keřovité tisy v různých barvách a tvarech, túje, smrky,
duby, různobarevné buky,

cypřišky, javory, borovice,
břízy, douglasky a lípy.
V arboretu je pěstována
i řada vzácných a sbírkových
dřevin – například japonské javory, vilíny a magnólie.
Stromy jsou seskupeny podle nároků na živiny, půdu,
klima a podobně.
(red)

Výstava přiblíží počátky turistiky

N

a Jeseníky! Tak se
jmenuje nová výstava šumperského muzea, která mapuje začátky turistiky v nejvyšších
moravských horách. Akce
je zatím přístupná pouze
online. V případě rozvolnění koronavirových opatření ji budou moci zájemci
navštívit v prostorách Rytířského sálu.
Poznejte první průkopníky turismu v Jeseníkách,
rozmach turistického ruchu ve 2. polovině 19. století a jeho vliv na podobu
Jeseníků nebo se seznam-

te s „dobrými dušemi hor“,
které se na horských chatách neúnavně staraly o vyčerpané poutníky.
Putování se v tehdejších
dobách neobešlo bez mapy
a obvykle ani kapesního
průvodce. Právě vydávání těchto tiskovin je věnována část výstavy. Po jejím
zhlédnutí tak budete třeba
vědět, kdo a kdy zhotovil
první turistickou mapu Jeseníků nebo kdo byli autoři oblíbených a opakovaně
vydávaných průvodců.
Výstava je pořádána
ve spolupráci s Vědeckou

Žádné nepromokavé membrány, mobil s GPS ani teleskopické hole. Výbava
prvních turistů v Jeseníkách vypadala úplně jinak než dnes.
Foto: red

knihovnou v Olomouci,
kde byla poprvé instalována v roce 2019 souběž-

ně s vydáním stejnojmenné knihy autora Jiřího
Glonka.
(red)

o velmi úspěšné světelné instalaci umělce Richarda Loskota
s názvem Hvězda, která
oživila prostor jesenického
náměstí na několik týdnů
během přelomu loňského
a letošního roku, se v Jeseníku prezentuje dílo Přání
současného umělce a pedagoga Akademie výtvarných
umění v Praze Dušana Zahoranského. Dílo tvořené
zavěšenými písmeny abecedy nabízí kolemjdoucím
možnost stát se nejen diváky, ale přímo spolutvůrci
jeho okamžité podoby. Je
totiž interaktivní.
Samotné dílo Přání je
tvořeno dvěma mohutnými
dřevěnými sloupy, mezi kterými jsou na pěti ocelových
lankách vypnutých nad sebou zavěšena veliká písmena abecedy. Písmena jsou
volně pohyblivá a návštěv-

níci z nich mohou tvořit libovolná slova.
„Věříme, že dílo Přání
oživí prostor města Jeseníku, přinese současné umění
přímo na jeden z jeho centrálních prostorů – před radnici na Masarykově náměstí – a nabídne zde kulturní
zážitek mnoha obyvatelům
Jeseníku,“ komentuje smysl
prezentace ředitelka Městských kulturních zařízení
Jeseník Petra Fusová.
Dušan Zahoranský je
přední český umělec slovenského původu, který působí
také jako vedoucí Ateliéru intermediální tvorby na pražské Akademii výtvarných
umění a je zde rovněž rektorem pro studijní záležitosti. Jeho prostorové instalace
vynikají srozumitelným výtvarným jazykem a hravostí,
která je čitelná širokému návštěvnickému spektru. (red)

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

Výlepové plochy
v Hranicích se
proměnily v galerii

O

d poloviny března
ožily výlepové plochy v Hranicích.
Staly se pouliční výstavní
síní a nabízí hned dvě výstavy, a to Hranice v proměnách času a výstavu fotografií Venduly Peterkové.
Na třech výlepových plochách na Masarykově náměstí jsou k vidění snímky
Venduly Peterkové ze spolku
Prožij Česko, který má sídlo
v Hustopečích nad Bečvou,
ale sdružuje fotografy z celé
republiky. Tato nadějná fotografka návštěvníkům nabízí
na výlepových sloupech několik témat pod názvy Moravské vinohrady, Benátský
karneval, Kouzlo makrofotografie, Poklady z kredence
a představí i Hustopeče nad
Bečvou.
Na dalších jedenácti výlepových plochách přichází hranické muzeum s výstavou Hranice v proměnách času. „Prostřednictvím historických foto-

grafií se mohou lidé vrátit
v čase do ulic poblíž konkrétní výlepové plochy a zavzpomínat si na místa, která dnes už vypadají úplně jinak. Každá z jedenácti výlepových ploch představuje
jiné historické snímky. Některé z fotografií ještě nikdy nebyly publikované,“
uvedla Naďa Jandová, ředitelka MKZ Hranice. Lidé
na fotkách uvidí například
historické záběry městských
vstupních bran, výstavbu
hranických sídlišť, proměnu
parku nebo dřívější podobu
měšťanských ulic.
Zajímavý nápad na Galerii v ulicích vznikl v souvislosti s pandemií, která uzavřela výstavní síně.
S myšlenkou venkovní výstavy v Hranicích přišel
Petr Drozd, předseda spolku Prožij Česko z Hustopeč
nad Bečvou. Do kdy výstava potrvá? Dokud nezačne
kulturní život a s tím spojený výlep plakátů.
(red)
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Kerbr pokračuje
Přerovský brankář Postava si
prodloužil sezónu v reprezentaci v Sigmě, ale už
jako asistent

P

ůvodně
figuroval
jen mezi náhradníky, nakonec ale brankář prvoligových hokejistů
Přerova Michal Postava vyjel s reprezentací do dvaceti
let na led zimního stadionu
ve Vyškově. Nejstarší z mládežnických národních týmů
se tam na začátku dubna
připravoval v rámci týdenního kempu.
Hlavní trenér juniorské
reprezentace Karel Mlejnek
původně do Vyškova nominoval Oldřicha Cichoně z pražské Sparty, Nicka
Malíka ze zámořské OHL
(Ontarijská hokejová liga
– pozn. red.) a vsetínského Jakuba Málka. Posledně
jmenovaný však s valašským klubem postoupil
do semifinále play-off první
ligy, šanci tak dostal Postava, který s Přerovem ve vyřazovacích bojích vypadl
ve čtvrtfinále.
Pro devatenáctiletého rodáka z Valašského Meziříčí
šlo o první reprezentační
akci v kariéře. V uplynulé

D

Michal Postava na kempu reprezentace do dvaceti let ve Vyškově.

sezoně hájil kromě Přerova, jemuž patří od roku
2014, také branku juniorky
brněnské Komety. Za Jihomoravany chytal v sedmi
zápasech Juniorské ligy akademií. Další nepřidal kvůli
přerušení mládežnických
soutěží, jež se kvůli nepříznivé koronavirové situaci
později změnilo na předčasné ukončení sezóny.

Postava více než tři měsíce nenaskočil do žádného utkání. Dlouhá pauza
mu skončila ve druhé polovině ledna, kdy jako střídající brankář vychytal přerovským Zubrům výhru
3:2 po samostatných nájezdech nad Havířovem. V základní části Chance ligy
pomohl porazit také Jihlavu, Třebíč a Sokolov. Daři-

foto: Martin Voltr

lo se mu především v nájezdech, ve kterých z osmnácti případů inkasoval jediný gól.
V březnu zaznamenal
i první dva starty v seniorské play-off. Při obou
soubojích na ledě Poruby držel přerovské naděje
na vítězství, porážce Zubrů
ve čtvrtfinálové sérii ale nakonec nezabránil.
(red)

Úspěchy veslařů: Sedlák je sedmý na
světě, Slepičková ovládla „republiku“

V

eslařům z Olomouckého kraje se
v první čtvrtině letošního roku dařilo. Olomoucká dorostenka Eva
Slepičková vyhrála mistrovství republiky na trenažeru,
ačkoliv závodila i se staršími soupeřkami. Přerovský
junior Martin Sedlák skončil na stejném šampionátu druhý, o čtrnáct dní později navíc uspěl v celosvětové konkurenci, kde dojel
na sedmém místě.
Mohla překvapit a překvapila. Čtrnáctiletá Eva
Slepičková
nevstupovala do závodu mistrovství
republiky v roli favoritky,
na dvoukilometrové trati ale zazářila a dojela si pro
titul. Bezmála šest desítek
veslařek předčila v polovině února časem 7:29,6 min.
Reprezentantka
Veslařského klubu Olomouc tak
jako jediná zdolala virtuální
vodní plochu za méně než
sedm a půl minuty.
„Když se závody konaly,
zrovna jsem přešla do vyšší
věkové kategorie. Jela jsem
proti o rok starším holkám,
jež mají více zkušeností. Čekalo se, že první příčky obsadí právě ony, o to víc si vítězství vážím,“ řekla Slepičková, jíž se vyplatila poctivá
příprava.
Na začátku dubna – kdy
tento článek vznikal – pro ni
bylo obtížné určit, na který
závod se zaměří dál. „Kvů-

Dorostenecká mistryně republiky Eva Slepičková z VK Olomouc
a sedmý junior ze světového šampionátu Martin Sedlák z VK Přerov
(na snímku vlevo nahoře).
foto: Daniela Hlaváčová/Veslo.cz/koláž Krajánek

li koronaviru se všechno
posouvá. Kdy budou první
venkovní závody, nevíme,“
vysvětlila rodačka z Bělkovic-Lašťan na Olomoucku. „Až se ale začne jezdit,
čeká nás závod na šest kilometrů, kde půjde o nominaci na kontrolní závody a do reprezentace,“ prozradila.
Na mistrovství republiky se na přední příčky prosadily také další olomoucké veslařky. Mezi dorostenkami se těsně pod stupni vítězů umístila Michaela Uličná, která dojela čtvrtá v čase 7:40,1 min. Na vítěznou Slepičkovou ztratila
deset a půl vteřiny. Do první desítky se dostala ještě
Nikola Langerová, časem
7:42,7 min. si vybojovala
sedmou pozici. V kategorii juniorek pak doveslovala
šestá Jana Slepičková. Starší
sestra Evy Slepičkové urazi-

la dva tisíce metrů na trenažeru za 7:32,6 min. a tímto
časem splnila limit pro zařazení do reprezentačního
družstva.
Z juniorského závodu si
odnesl stříbro Martin Sedlák, člen Veslařského klubu
Přerov. Jeho čas 6:08,7 min.
překonal pouze Jan Čížek
z Tábora. „Mistrovství republiky pro mě v podstatě
bylo jen zkouškou. Všechno jsme směřovali k juniorskému mistrovství světa.
Připravoval jsem se na něj
čtyři měsíce, celou zimu,“
komentoval Sedlák, svěřenec trenéra Pavla Dvořáka.
Během tréninků na vrcholnou akci piloval zejména svou největší slabinu – vytrvalost. „Měli jsme
hodně běhů, jezdili na kole,
trénovali na trenažeru. Dost
mi to pomohlo, stejně jako
příprava v posilovně s trenérem Radimem Peterkou,“

popsal stříbrný medailista
z loňského mistrovství Evropy juniorů.
V kvalifikaci na světový šampionát získal druhé
místo, v ostrém závodě si
pak vylepšil své dosavadní
maximum. Dva kilometry
ujel na trenažeru za 6:05,8
min., což celkově znamenalo sedmou pozici. Za vítězným Harrisonem ze Spojených států zaostal Přerovan o 13,3 vteřiny. Z českých reprezentantů dopadl
lépe opět jen táborský Čížek, který svůj výsledný čas
stlačil pod šest minut a vysloužil si bronz.
„Sedmé místo je pro mě
i motivace pokusit se umístění do budoucna vylepšit.
Příští rok už budu závodit v kategorii do 23 let,“
konstatoval Sedlák, ročník
narození 2003. „Nyní mě
však hlavně čeká voda, kde
bychom s parťákem Tomášem Gajdůškem chtěli určitě jet na mistrovství Evropy
i světa,“ uvedl. Evropský
šampionát juniorů se měl
původně uskutečnit v květnu, pandemie koronaviru
ho však odsunula na září.
„Teďka máme ještě šestikilák a potom kontrolní závody. Tam reprezentačnímu
trenérovi ukážeme, jak jsme
na tom. Když nás vybere,
bude pro nás mistrovství
Evropy hlavní závod této
sezóny,“ prohlásil Martin
Sedlák.
(red)

o nové role se
ve fotbalové Sigmě přesunul Milan Kerbr. Syn stejnojmenné legendy olomouckého fotbalu kvůli zdravotním problémům ukončil hráčskou kariéru. Hanákům nyní pomáhá
z pozice asistenta trenéra
Radoslava Látala.
Jednatřicetiletého
obránce či záložníka delší
dobu trápí potíže se zády.
V sestavě Sigmy se v soutěžním utkání objevil naposledy 20. června loňského roku, kdy odehrál
čtyřicet minut v prvním
duelu Skupiny o udržení
proti Příbrami.
„Zdravotní stav mi
bohužel nedovolí hrát
na nejvyšší úrovni, proto jsem se rozhodl ukončit profesionální kariéru.
O mém stavu jsme se bavili s trenérem Látalem – věděl, že chci po kariéře trénovat a nabídl mi přechod
z hráčské kabiny do trenérské. Moc mě to potěšilo, hned jsem trenérovi poděkoval a rozhodl se
během pár minut,“ sdělil
Kerbr pro webové stránky
olomouckého klubu.
Navázat
trenérskou
dráhou na tu hráčskou
se rozhodl už před lety,
když oblékal dres Slovácka. Během angažmá v Li-

berci pak ve své vizi pokročil a pustil se do studia
trenérských licencí. Podle svých slov v něm hodlá
pokračovat. „Za těch pár
dní, co jsem v pozici trenéra u áčka Sigmy, musím říct, že mě to strašně
baví a naplňuje. Je fajn, že
si tímto způsobem mohu
k trénování více přičichnout,“ svěřil se na konci
března autor 28 prvoligových branek.
„Milan vyjádřil přání
zůstat v týmu a zapojit se
jiným způsobem. Domluvili jsme se proto i s trenérem Látalem, že do konce
této sezóny bude trenérům pomáhat v rámci přípravy a vedení tréninků,“
uvedl sportovní ředitel
Hanáků Ladislav Minář.
„Činnost asistenta Milana
baví a rád by se jí věnoval
i v budoucnu. V létě mu
jako hráči končí smlouva,
proto jsme si vzájemně
chtěli vyjít vstříc a vymysleli toto řešení,“ objasnil.
Kerbr, potomek Milana Kerbra staršího, přišel
do Olomouce v létě 2019
z kyperského Limassolu.
V loňské sezóně za Sigmu
zasáhl do dvanácti zápasů, ve kterých jednou skóroval. Předtím ve FORTUNA:LIZE nastupoval
za Slovácko a liberecký
Slovan.
(red)

Hokejový Prostějov
změní trenéra,
Šejba končí

N

ového
hlavního trenéra budou mít v příští
sezóně prvoligoví hokejisté Prostějova. Světový
šampión z roku 1985 Jiří
Šejba na jejich lavičce
působit nebude. Informaci sdělil Prostějovskému Večerníku sportovní
manažer Jestřábů Jiří Vykoukal.
„Jirka Šejba pokračovat nebude. Stalo se tak
po vzájemné dohodě,“
uvedl Vykoukal pro Vecernikpv.cz. „Pan majitel
má asi zájem o někoho
jiného, takže asi proto,“
vyjádřil se sám Šejba.
Pardubický rodák přišel
do Prostějova v polovině
loňského roku. Na trenérském postu nahradil jiného bývalého pardubického hokejistu Ladislava
Lubinu, jemuž pokračo-

vání znemožnily zdravotní problémy.
Trojnásobný vítěz československé nejvyšší soutěže obsadil s Jestřáby po prvoligové základní části jedenácté místo tabulky. To bylo předposlední pozicí zaručující
účast v předkole play-off.
Hanáci v něm vyzvali Porubu, které však v sérii
hrané na tři vítězství podlehli 0:3 na zápasy.
Osmapadesátiletý Šejba,
jenž má jako hráč ve sbírce
jedno zlato a dva bronzy
z mistrovství světa, před
angažmá v Prostějově působil v Pardubicích, Mladé Boleslavi a v polských
klubech Tychy a Osvětim.
V sezóně 2019/20 pak
v české druhé lize (třetí
nejvyšší soutěži – pozn.
red.) vedl čínský celek China Golden Dragon. (red)

