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D
vě stě tisíc korun 

dostane od  Olo-

mouckého kra-

je rybářský svaz na  úhra-

du části nákladů, které mu 

vznikly loňskou ekologic-

kou havárií na řece Bečvě. 

Z dosud neznámého místa 

unikl prudký jed a zahubil 

tuny ryb i dalších vodních 

živočichů. Případem se 

od  loňského podzimu za-

bývá Česká inspekce život-

ního prostředí a policie.

„Na  jednání se zástup-

ci rybářů jsme se dohodli, 

že jim kraj poskytne pení-

ze na to, aby se s kata-

strofou na  Bečvě do-

kázali lépe vypořá-

dat. Chtěl bych po-

děkovat rybářům 

i složkám záchranné-

ho systému za to, jak 

rychle a profesionál-

ně reagovali,“ uve-

dl Josef Suchánek, hejtman 

Olomouckého kraje. 

Loňská otrava Bečvy pa-

tří mezi největší ekologic-

ké havárie v  novodobých 

dějinách Olomouckého 

kraje. Kvůli jedu neuhy-

nuly jen ryby, ale také raci 

a  další vodní živočichové. 

Oficiální závěry vyšetřo-

vání příčin neštěstí a  po-

jmenování jejich viníků se 

zatím veřejnost nedočkala. 

A to přesto, že od události 

uběhlo už osm měsíců. 

„Opakovaně vyjadřuji 

údiv a nespokojenost s vý-

vojem vyšetřování, které 

ani po  tak dlouhé době 

nepřináší odhalení viníka 

této bezprecedentní ekolo-

gické havárie,“ uvedl hejt-

man Suchánek.  

Kromě pomoci s  úhra-

dou nákladů spojených 

s likvidací následků otravy 

v Bečvě, pomůže kraj také 

na poli legislativním. „Olo-

moucký kraj ve spolupráci 

se Zlínským a dalšími kraji 

shromáždil připomínky 

k  novele vodního zákona, 

která má podobné udá-

losti řešit,“ dodal Martin 

Šmída, radní Olo-

mouckého kraje pro 

oblast životního 

prostředí. Podrob-

nosti k  připomín-

kovanému zákonu 

najdou čtenáři uvnitř 

aktuálního vydání 

Krajánka.  (red)

SLOVO HEJTMANA

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
tématem květnového vydání Krajánka je životní 
prostředí a vše, co s tím souvisí. Je to hezký námět 
pro veřejnou diskuzi. A zároveň je to mé srdeční 
téma. Ačkoli se ve vztahu k přírodě a životnímu 
prostředí podařilo realizovat spoustu prospěš-
ných kroků, hodně jich učinit ještě zbývá. Čeká 
nás dlouhá cesta, ale jinudy se vydat nemůžeme. 

Často se mluví o takzvaném udržitelném rozvo-
ji. Je to slovní spojení, které má vyjadřovat rozvoj 
společnosti, který se však neděje na úkor přírody 
a životního prostředí, nýbrž v souladu s ním. Olo-
moucký kraj se snaží a snažit se bude i nadále, 
aby se v regionu žilo lidem lépe a aby příroda akti-
vitami člověka netrpěla. Třeba oblíbené kotlíkové 
dotace jsou toho typickým příkladem. Nebo dota-

ce pro včelaře a hospodárné nakládání s vodou. 
Podpora projektům pro zadržování vody v krajině 
(malé mokřady, remízky). To všechno jsou kroky, 
kterými společně přispíváme k ekologii a zdravěj-
šímu životnímu prostředí.

Nakonec chci zdůraznit věc možná nejdůležitěj-
ší – ochrana přírody není jen záležitostí dotací, ale 
hlavně změny způsobu myšlení. Každý obyvatel 
našeho kraje může přispět k tomu, abychom měli 
lepší životní prostředí. Tady nejde jen o záchranu 
planety, ale o záchranu nás lidí. Protože planeta si 
bez člověka poradí, člověk bez přírody nikoli.

Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje

Peníze poslouží 
k likvidaci 
následků 

ekologické 
havárie.

Hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek společně s prvním náměstkem Ivem Slavotínkem a uvolněnou 
členkou zastupitelstva Miladou Sokolovou uctil ve středu 5. května památku obětí tragédie v Javoříčku. Nacisté 
na samém sklonku druhé světové války zastřelili v obci 38 mužů a vesnici vypálili. foto: Olomoucký kraj

Kraj pomůže 
rybářům 
na Bečvě

Č Í S LO 
M Ě S Í C E 

780 000
Tolik korun letos 

rozdělí Olomouc-

ký kraj mezi včela-

ře v  regionu. Podpo-

ra slouží jak začínají-

cím, tak i  zkušeným 

chovatelům. O  do-

tace mohli zájemci 

žádat začátkem jara 

a  jako vždy byl o  ně 

velký zájem.  (red)

PIETA V ROUŠCE
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V
edení olomoucké-

ho hejtmanství  za-

reagovalo na  infor-

mace, které se týkají mož-

ného ovlivňování veřej-

ných zakázek Správy  silnic 

Olomouckého kraje. Krajští 

radní se dohodli, že v  pří-

padě podezření na korupč-

ní jednání budou postupo-

vat rychle a razantně.

„Rada Olomouckého kra-

je schválila provedení fo-

renzního auditu k  prošet-

ření zakázek v  příspěvko-

vé organizaci Správa silnic 

Olomouckého kraje,“  uve-

dl  Josef Suchánek, hejtman 

Olomouckého kraje.

Kauza odstartovala zve-

řejněním informací, kte-

ré plynou ze záznamů Ja-

roslava Faltýnka. Některé 

z nich naznačují, že zakázky 

na  dopravní stavby v  Olo-

mouckém kraji v minulosti 

nemusely probíhat transpa-

rentním způsobem.

„Informace, které se ob-

jevily v médiích, vůbec ne-

beru na  lehkou váhu. Na-

ším cílem je prověřit sys-

tém a  zadávání veřejných 

zakázek,“  zdůraznil Michal 

Zácha, náměstek hejtmana 

Olomouckého kraje pro do-

pravu.

Transparentní hospoda-

ření a  nakládání s  fi nanč-

ními prostředky je pro 

hejtmanství absolutní prio-

ritou. „Věřím, že krajem za-

daný hloubkový audit po-

může vnést do  celé kau-

zy více světla. Jakákoli ko-

rupce při zadávání veřej-

ných zakázek je absolut-

ně nepřijatelná,“  dodal Ivo 

Slavotínek, první náměs-

tek hejtmana Olomoucké-

ho kraje.

Výsledky auditu mají být 

známy do několika měsíců. 

Kraj rovněž deklaroval, že 

v případě potřeby poskytne 

maximální součinnost také 

policii. (red)

Hranice zvýší 
ochranu před 
velkou vodou
Videoanimace znázorňující 
podobu Bečvy poté, co dojde 
k realizaci některých protipo-
vodňových opatření, mohou 
lidé zhlédnout na  webu Hra-
nic. Tamní radnice využije ak-
tivity vodohospodářů k tomu, 
aby část města v  okolí řeky 
revitalizovala. 

SMSKY 
Z KRAJE

Olomoucký kraj zadá forenzní audit 
Správy silnic

Na venkov půjdou desítky milionů korun, rozhodli krajští radní

T
řiatřicet milionů 

korun letos pomůže 

obcím v  Olomouc-

kém kraji k lepšímu rozvo-

ji infrastruktury. Čerpání 

peněz z  dotačního titulu, 

který je součástí Programu 

obnovy venkova, probrali 

na  svém posledním jedná-

ní krajští zastupitelé.

„Peníze jsou určené na-

příklad na  opravu cest 

a  chodníků, stavbu pro-

tipovodňových opatře-

ní nebo úpravu veřejné-

ho prostranství. Dotační 

prostředky lze použít tře-

ba i na modernizaci veřej-

ného osvětlení nebo roz-

hlasu,“  uvedl Jan Šafařík, 

náměstek hejtmana Olo-

mouckého kraje pro oblast 

regionálního rozvoje.

Hejtmanství vyhovělo té-

měř devadesáti žadatelům 

o fi nanční podporu. Každý 

z nich dostane nejméně pa-

desát tisíc korun, naopak 

maximální výše dotace činí 

půl milionu.

„O  tento dotační titul 

je tradičně vysoký zájem. 

Svědčí to o  tom, že sta-

rostové nestojí s  rukama 

v  kapsách a  chtějí venkov 

rozvíjet. To je jednoznačně 

velmi dobrá zpráva,“ dodal 

Šafařík.

Popisovaný dotační titul 

není jediný, který je sou-

částí Programu obnovy 

venkova. Patří sem také 

podpora pořízení územ-

ně plánovací a projektové 

dokumentace. Další pe-

níze poslouží k  udržení 

malých venkovských pro-

dejen. Celkem tak na ven-

kov zamíří 40 milionů 

korun.  (red)

Šumperk jede 
na květinové vlně
Před nedávnem šumperská 
radnice oznámila, že i  letos 
bude pokračovat s  údržbou 
květných luk. A  teď tamní in-
formační centrum vyhlašuje 
první ročník soutěže o nejhezčí 
květinovou výzdobu oken, dve-
ří a vchodových prostranství. 

O
lomoucký kraj le-

tos podpoří pořá-

dání farmářských 

trhů v regionu i regionální 

značky, které se zaměřují 

na místní výrobce. Na oba 

dotační tituly jde rovných 

650 tisíc korun. Farmářské 

trhy jsou v kraji velmi ob-

líbené.

„Farmářské trhy jsou 

skvělým způsobem, jak 

propojit farmáře a  jejich 

zákazníky. Důležitá je re-

gionální produkce potra-

vin, což mimo jiné souvi-

sí i se zaměstnaností. Pro-

to je pro Olomoucký kraj 

podpora farmářských trhů 

důležitá,“  vysvětluje Jan 

Šafařík, náměstek hejtma-

na Olomouckého kraje.

Ruku v  ruce s  produkcí 

regionálních výrobků jde 

i  jejich značení. A  právě 

na  něj se zaměřuje druhý 

dotační titul.

„Regionální značky jsou 

známkou kvality, a o tu by 

mělo jít především. Navíc, 

regionální značky nejsou 

jen propagací konkrétních 

výrobků, ale celého Olo-

mouckého kraje,“  zdůraz-

nil náměstek Šafařík.

Kvůli protiepidemickým 

opatřením letos farmářské 

trhy oproti minulým ro-

kům meškají. Už brzy  by 

však mohli farmáři dora-

zit do  všech větších měst 

v kraji tak, jak to k potěše 

zákazníků dělali v  minu-

losti. (red)

Kraj pomůže 
farmářským trhům 
a regionálním značkám

Hejtmanství oznámilo, že zadá hloubkový audit Správy silnic Olomouckého kraje. Chce tak prošetřit 
podezření na možné korupční jednání, na které upozornila média.  foto: Olomoucký kraj.

Šternberk staví 
nový bazén
Radost všem plavcům udělal 
Šternberk. Město totiž zača-
lo se stavbou nového krytého 
bazénu. Ten pojme až tři sta 
návštěvníků a  hotový bude 
do  osmnácti měsíců. Areál 
vyroste v sousedství tamní ne-
mocnice.

Sháníte nejbližšího 
lékaře? Hledání ulehčí 
internetový formulář

P
otíže s vyhledáváním 

nových praktických 

lékařů nebo napří-

klad dentistů ulehčí lidem 

webové stránky minis-

terstva zdravotnictví. Si-

tuaci s  úbytkem doktorů 

řeší také Olomoucký kraj, 

aktuálně například na seve-

ru regionu.

„Důležité je říci, že zajiš-

tění lékařské péče je přede-

vším povinností zdravotních 

pojišťoven. Pokud aktuálně 

nemáte svého lékaře, obrať-

te se na  svoji zdravotní po-

jišťovnu. Nebo je možné si 

prostřednictvím webových 

stránek  ministerstva zdra-

votnictví  nebližšího lékaře 

vyhledat,“ uvedl Jan Šafařík, 

náměstek hejtmana Olo-

mouckého kraje pro oblast 

regionálního rozvoje. 

Pro Olomoucký kraj je 

zajištění zdravotní  péče 

v  regionu prioritou. Hejt-

manství proto aktivně po-

máhá obcím, kde lékař 

chybí, s  hledáním nových 

doktorů.

„Olomoucký kraj plánoval 

spolu se zástupci olomoucké 

lékařské fakulty a  student-

ských spolků na  letošní rok 

přípravu nového stipendijní-

ho programu pro stabilizaci 

mladých lékařů v našem re-

gionu. Slibný plán však zha-

tila pandemická situace, bě-

hem které všechny tři strany 

musí plnit jiné úkoly. Jakmi-

le to situace dovolí, k tomuto 

plánu se vrátíme. Prozatím 

Olomoucký kraj podporuje 

předatestační přípravu mla-

dých lékařů, k tomuto účelu 

je pro letošní rok v rozpočtu 

vyhrazena částka 1,5 mili-

ónu korun,“  dodal Dalibor 

Horák, krajský náměstek pro 

zdravotnictví.  (red)

Průpich zabolí 
hlavně řidiče
Stavba nového silničního prů-
pichu v  Přerově zkomplikuje 
dopravu ve  městě. Objížďky 
čekají na řidiče osobních i ná-
kladních aut a  nevyhnou se 
ani veřejné dopravě. Hotovo 
má být do konce srpna.  (red)

P
odporu údržby pě-

šího, lyžařského 

a  cyklistického pá-

sového značení turistic-

kých tras v  Olomouckém 

kraji schválili na svém po-

sledním zasedání krajští 

zastupitelé. Klub českých 

turistů letos díky půlmilio-

nové dotaci obnoví znače-

ní třetiny z téměř čtyř tisíc 

kilometrů turistických cest 

v regionu.

„Řádné značení má pro 

turisty zásadní význam. 

Bez něho se jen těžko do-

stanou do  cíle své cesty. 

Na  jeho obnovu proto 

kraj přispívá pravidel-

ně,“  uvedla Milada Soko-

lová, uvolněná členka za-

stupitelstva Olomouckého 

kraje pro oblast vnějších 

vztahů a cestovního ruchu.

Klub českých turistů po-

užije dotaci nejen na  ob-

novu značení, prove-

de také revizi a  průzkum 

nových, neprůchodných 

nebo poničených tras pro 

pěší, lyžaře a  cyklisty. Za-

měří se i  na  výměnu po-

škozených směrovek, ta-

bulek a map.

„Jen pro představu, 

na  území Olomouckého 

kraje najdeme více než tři 

stovky směrovníků, přes 

osmdesát stojanů map 

a  na  čtyři desítky rámů 

map – to všechno musí 

kvalifikovaní značkaři 

obejít a postarat se o údrž-

bu,“ doplnila Sokolová.

Část krajské dotace po-

užije klub na  popularizaci 

svých aktivit. (red)

Hejtmanství podpoří obnovu 
značení turistických tras

V Olomouckém kraji vedou téměř čtyři tisíce kilometrů turistických tras. 
 foto: red

Farmářské trhy nabízí čerstvé 
potraviny vyrobené přímo 
v našem regionu.  foto: red
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Příroda neovládá lidskou řeč, 
avšak je potřebné vnímat její 
volání. Například když volá svou 
jarní silou. Opakovaně, každý 
rok. Uklidňujícím způsobem. 
Barvami, vůní, zpěvem, život-
ním rozmachem. Dává nám tak 
najevo jednu z podob své při-
rozenosti. Příroda volá mnoho-
značně, různým způsobem, lze 
zachytit i odstíny jara. V posled-
ních letech je toto roční období 
kratší, jako by skoro nebylo. 
Nejprve se zdálo, že zima pře-
chází přímo do léta, letos zima 
oddaluje jeho příchod a propu-
ká najednou, aby se v mžiku 
odehrálo vše, co má, a přišlo 
léto. Tato zkrácená jara pak 
šeptají cosi o ohrožení přírody. 
Ta se brání: někdy suchem, 
jindy povodněmi, nemocemi 
lesních porostů, otráveným 
vzduchem, vodou, potravina-
mi. Dokonce se brání evolučně 
a dosud neznámými nemocemi 
se snaží ohrozit přemnožené 
druhy, které ohrožují její rozma-
nitou tvořivost. Je v našem zá-
jmu naslouchat s úctou přírod-
nímu dění a potřebám krajiny. 
Protože platí, co říká Zdeněk 
Kratochvíl: „Příroda je silnější 
než naše zjednodušené před-
stavy o ní, takže nám je časem 
zkoriguje, někdy přitom žasne-
me, jindy málem propadáme 
beznaději, když vidíme, jak se 
nám naše hrady z písku hroutí.“

Michal Bartoš, ředitel
Centra ekologických 

aktivit Sluňákov

SLOVO ODBORNÍKA

V
e  čtyřech různých 

kategoriích bude 

letos Olomoucký 

kraj udělovat ceny životní-

ho prostředí za  rok 2021. 

Ocenění mohou získat 

jednotlivci, firmy i  obce. 

Nominace lze podávat 

od  května do  20. červ-

na. Udílení cen proběhne 

na podzim. 

„Nominaci na  udělení 

Ceny Olomouckého kra-

je za přínos v oblasti život-

ního prostředí 2021 může 

navrhnout jakýkoliv občan 

nebo i  organizace přede-

vším z území Olomouckého 

kraje,“ uvedl Martin Šmída, 

krajský radní zodpovědný 

za životní prostředí.

Tři kategorie cen bude hod-

notit odborně složená porota. 

Prostřednictvím interneto-

vého hlasování pak lidé roz-

hodnou o ceně veřejnosti.

„Chceme tímto způsobem 

poděkovat jednotlivcům, 

obcím, ale i  spolkům či fi r-

mám za to, že se zodpověd-

ně starají o životní prostředí 

v  Olomouckém kraji,“ do-

dal Šmída. 

Vloni v anketě uspěly na-

příklad Arcibiskupské lesy 

Olomouc, Správa CHKO 

Litovelské Pomoraví nebo 

zemědělské družstvo z Ha-

ňovic. Podrobnosti k anke-

tě i aktuality z její přípravy 

najdou zájemci na  webu 

CenyKraje.cz.  (red)

Kraj letos opět vyhlásí ceny za životní prostředí

Do udílení cen životního prostředí se letos formou hlasování zapojí i veřejnost. Ta také může zasí-
lat nominace.  foto: Olomoucký kraj

O
d  pondělí 10. 

května je znovu 

průjezdná silni-

ce II/369 u Hanušovic. Její 

část se sesunula do koryta 

Moravy letos v únoru, ko-

munikace kvůli tomu byla 

uzavřená. Jde o  důležitou 

dopravní tepnu na  severu 

regionu. Její otevření řidi-

čům výrazně uleví.

„Dobrou zprávou je, že 

se i navzdory nepříliš pří-

znivému počasí podaři-

lo práce dokončit s  třítý-

denním předstihem. Sprá-

va silnic připravila tuto in-

vestiční akci i  s  ohledem 

na  důležitost komunika-

ce v rekordním čase,“ uve-

dl Michal Zácha, náměstek 

hejtmana Olomouckého 

kraje pro oblast dopravy.

Jedná se přitom o provi-

zorní opravu do doby, než 

se podaří celý úsek nově 

vybudovat. Silnice je teď 

průjezdná jedním jízdním 

pruhem. Náklady na  pro-

vizorní opravu cesty a  její 

zprůjezdnění činily zhru-

ba tři miliony korun. Jed-

nosměrný provoz budou 

na místě řídit semafory.

„Průjezd není ome-

zen tonáží. To znamená, 

že po  provizorně oprav-

ném úseku mohou pro-

jíždět osobní i  nákladní 

auta,“ dodal Zácha.

Olomoucký kraj záro-

veň připravuje kompletní 

opravu vozovky. Ta bude 

technologicky mimořád-

ně náročná – počítá totiž 

s vybudováním úplně nové 

části komunikace a zajiště-

ním svahu nad silnicí i ko-

ryta řeky.  (red)

Dobrá zpráva pro řidiče. Sesunutou silnici 
u Hanušovic se podařilo opravit dříve

Silnice u Hanušovice je zatím opravena provizorně. Na přípravě kom-
pletní rekonstrukce vozovky Správa silnic pracuje.  foto: Ol. kraj

D
otace na  zavčele-

ní krajiny, obno-

vu lesů nebo lepší 

nakládání s vodou – tímto 

způsobem a  ještě něko-

lika dalšími podporuje 

Olomoucký kraj životní 

prostředí v regionu. Další 

peníze poslouží například 

na  provoz záchranných 

stanic zvířat.

„Dotační programy jsou 

nastaveny tak, aby vedly 

ke  smysluplné ochraně ži-

votního prostředí. Naším 

cílem je pestrá a  zdravá 

krajina,“ uvedl Martin 

Šmída, radní Olomoucké-

ho kraje pro oblast život-

ního prostředí a  zeměděl-

ství. 

Například o  včelař-

ské dotace je mezi žada-

teli dlouhodobě velký zá-

jem. Letošní kolo přijímá-

ní dotací už skončilo a pro-

bíhá jeho vyhodnocová-

ní. Ještě stále mohou obce 

žádat kraj například o  pe-

níze na  řešení mimořád-

ných událostí v oblasti vo-

dohospodářské infrastruk-

tury – patří mezi ně napří-

klad opravy vodovodů, ka-

nalizací nebo stavba proti-

povodňových opatření.

„Mimo to hejtmanství 

podporuje také obnovu les-

ních ekosystémů, které v re-

gionu výrazně poškodila 

kůrovcová kalamita,“ zdů-

raznil radní Šmída.  (red)

Do podpory životního 
prostředí půjdou 
miliony korun

Se životním prostředím souvisí sucha i povodně. I do těchto oblastí 
míří krajská podpora.  foto: Olomoucký kraj

Jen na dva a půl milio-

nu korun může vyjít 

Olomoucký kraj stav-

ba zcela nové základny 

zdravotnické záchranné 

služby v  Uničově. Zbytek, 

tedy zhruba 17 milionů 

korun, chce hejtmanství 

pokrýt z  dotací od  EU 

a státu. Chystá se také po-

řízení další sanitek.

„Věřím, že se žádostí 

o  dotace budeme úspěšní. 

Jedná se o zcela nový a mo-

derní objekt, který pojme 

dva sanitní vozy a  nabíd-

ne také zázemí pro osádky 

sanitek. Zastavěný prostor 

bude zhruba 400 metrů 

čtverečních,“ přiblížil po-

dobu budoucí základny 

Dalibor Horák, náměstek 

hejtmana Olomouckého 

kraje pro zdravotnictví.

Hejtmanství bleskově 

zareagovalo na  dotační 

příležitost, kterou nabíd-

la Evropská unie. Ta chce 

prostřednictvím obřího 

dotačního balíku pomoci 

členským státům s překoná-

ním následků koronavirové 

krize.

„V  této souvislosti při-

pravujeme velké množ-

ství projektů, protože 

více než kdy jindy platí, 

že kdo je připraven, není 

překvapen, a  v  případě 

projektů EU je včasné 

podání žádosti zásadním 

předpokladem úspěšné-

ho získání dotace. Proto 

plánujeme žádat o  první 

projekty z  REACT-EU 

v  první minutě po  za-

hájení příjmu žádostí,“ 

řekl Radim Sršeň, radní 

Olomouckého kraje zod-

povědný za  dotace a  ve-

doucí pracovní skupiny 

REACT-EU.

„Jde o  obrovskou šanci, 

kterou by byla chyba nevy-

užít. Dotace z  EU mohou 

pokrýt 85 procent nákladů 

na  stavbu výjezdové zá-

kladny a  dalších pět pro-

cent pak pokryje dotace 

ze státního rozpočtu. Stej-

nou cestou postupujeme 

i  v  případě připravované 

výstavby výjezdové stanice 

záchranné služby v Zábře-

ze. Nad rámec finančních 

prostředků, vyhrazených 

v  této oblasti pro Olomo-

ucký kraj, je připraven 

i  náhradní projekt a  žá-

dost o  dotaci na  výstavbu 

nové výjezdové základny 

ve  Šternberku. Jde nám 

o to, maximálně využít do-

tační programy, které Unie 

nabízí,“ zdůraznila Zdeň-

ka Dvořáková Kocourko-

vá, radní Olomouckého 

kraje odpovědná za oblast 

investic a evropských pro-

jektů.

Další nové sanitky
Kromě nových výjezdových 

základen plánuje hejtman-

ství pořídit také nové sanit-

ní vozy. I  v  tomto případě 

chce většinu nákladů po-

krýt z dotací EU. 

„Chceme pořídit ve  dvou 

etapách celkem 28 nových 

sanitních vozů včetně vyba-

vení, mezi které patří napří-

klad plicní ventilátory, trans-

portní nosítka a křesla. Vozy 

budou mít k  dispozici také 

GPS navigaci,“ vyjmenoval 

některé prvky výbavy Horák.

O  fi nanční podporu po-

žádá kraj v průběhu května. 

První dodávka moderně 

vybavených sanitek do regi-

onu dorazí v průběhu roku 

2021, další vozidla dosta-

nou záchranáři v následují-

cích letech.  (red)

Využití dotací EU na maximum. V Uničově 
a Zábřeze vzniknou nové základny pro záchranáře

Nenašli jste ve své schránce měsíčník Krajánek? 
Nebo nepřišel vašim sousedům a přátelům? 

Napište nám a my sjednáme nápravu: 
distribuce.krajanek@regvyd.cz
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Jesenická radnice se ak-

tuálně zabývá možnos-

tí rozšíření nabídky 

bytů ve  městě. Ta by měla 

být orientována hlavně 

na  mladé rodiny a  místní 

obyvatele. Nová bytová vý-

stavba má vzniknout v  lo-

kalitě Dukelské ulice for-

mou družstevního bydlení. 

„Dostupné družstevní 

bydlení je cenově přívětivé 

a určené zejména pro rodi-

ny, které mají potíže se zís-

káním vlastního bydlení. 

Na  byty budou moci do-

sáhnout pouze osoby s  tr-

valým pobytem ve  měs-

tě,“  uvedla Zdeňka Blišťa-

nová, starostka Jeseníka. 

Radnice se tak chce vy-

hnout tomu, aby se nové 

byty staly předmětem spe-

kulací, což by mohlo výraz-

ně zvednout jejich ceny. Prá-

vě předražené nemovitosti 

mladým lidem brání v poří-

zení vlastního bydlení. 

„Proto jdeme cestou 

dostupného družstevní-

ho bydlení, kde pravi-

dla družstva bude určo-

vat město. To si stano-

ví, kdo se může stát druž-

stevníkem, tedy kdo bude 

v domě bydlet,“ uvedl To-

máš Vlazlo, místostarosta 

města. 

O nové výstavbě se uva-

žuje v lokalitě Dukelské uli-

ce. Prvním krokem k  rea-

lizaci bude změna územní-

ho plánu.  (red) 

Jeseník plánuje nové byty

Nové byty v Jeseníku chce radnice přidělovat místním lidem.  foto: red

JESENICKO

U
ž po letních prázd-

ninách začne 

v Přerově fungovat 

nová vyšší odborná zdra-

votnická škola. Ta už také 

přijímá přihlášky ke  stu-

diu. Zájemci se mohou hlá-

sit do 31. května.

„Kvalitní personál je 

pro rozvoj zdravotnictví 

v  kraji naprosto zásad-

ní. Proto jsem rád, že se 

projekt zdravotnické ško-

ly v  Přerově podařilo do-

táhnout do  finále a  má 

krajskou podporu,“ uve-

dl Dalibor Horák, náměs-

tek hejtmana Olomoucké-

ho kraje pro oblast zdra-

votnictví. 

Myšlenka založit v Přero-

vě novou „zdravku“ vznik-

la před třemi lety u vedení 

společnosti AGEL, kte-

rá je zřizovatelem školy. 

„Impulzem byl dlouhodo-

bý nedostatek středního 

zdravotnického personálu. 

Náš záměr podpořilo ve-

dení Přerova, Olomoucký 

kraj a  také olomoucké ar-

cibiskupství,“ uvedl ředitel 

AGEL Vyšší odborné školy 

zdravotnické Vladimír Ja-

nus. 

Nová škola vznikne 

v  budově bývalé přerov-

ské „zdravky“, která pro-

šla rekonstrukcí. Zdravot-

nická VOŠ nabídne zájem-

cům vzdělání jak v  pre-

zenční, tak i v kombinova-

né formě. Pojmout má až 

120 studentů v celkem šes-

ti třídách.  (red)

Jerlín japonský, strom 

z  Petrského náměstí 

v Prostějově, bude bojo-

vat o titul Strom roku 2021. 

V prestižní anketě si pomě-

ří síly s dalšími zelenými ve-

likány celého Česka.

„Strom dotváří klidné 

prostředí sakrálních sta-

veb – kostela svatého Petra 

a  Pavla a  blízké zvonice. 

Jerlín japonský, jehož ob-

vod kmene činí 300 cen-

timetrů, byl za  památ-

ný prohlášen 15.  června 

2001," uvedla náměstkyně 

prostějovského primátora 

Milada Sokolová.

Prostějovský nominant 

je více než 120 let sta-

rý. O  titul se utká s  další-

mi zhruba osmdesáti stro-

my. Odborná porota vybe-

re tucet finalistů a  ti bu-

dou ve veřejném hlasování 

soutěžit o přízeň veřejnos-

ti. Vítěz se může těšit ne-

jen na čestný titul, ale také 

na  odborné arboristické 

ošetření. 

„Jerlín pamatuje  vznik 

Československa, rozvoj 

města, nové ulice a  cesty, 

které kolem něj vznikaly. 

Zažil válečnou vřavu i ob-

sazení Prostějova vojsky 

Varšavské smlouvy, udá-

losti listopadu 89  a  pore-

voluční vývoj,“ zdůrazni-

la Sokolová.  (red)

Jerlín z Prostějova 
má 120 let. Na svůj 
věk vypadá skvěle

PŘEROVSKO

Škola pojme zhruba 120 studentů. Do školních lavic usednou i „dálkaři“.  foto: red

Prostějovský jerlín se pyšní hustou korunou. Uspěje v anketě Strom 
roku?  foto: MÚ Prostějov

PROSTĚJOVSKO

D
vě nové výrob-

ní haly vyrostou 

v  areálu prostě-

jovské společnosti WIND-

MÖLLER & HÖLSCHER 

Machinery. V  nových mo-

derních budovách by se 

mělo začít vyrábět už v létě 

příštího roku. To s  sebou 

přinese vytvoření více než 

stovky nových pracovních 

míst. Na konci března byly 

v  regionu bez zaměstnání 

více než dva tisíce lidí.

„V  současné době se 

soustředíme na  přijímá-

ní nových zaměstnanců, 

abychom mohli uspokojit 

požadavky našich zákaz-

níků po celém světě,“ shr-

nuje jednatel firmy Lukas 

Musiol.

Prostějovský závod se 

zabývá vývojem, kon-

strukcí a  montáží stro-

jů a  montážních celků 

na  výrobu flexibilních 

obalů z  fólie a  z polypro-

pylenové tkaniny, tiskař-

ských strojů a  strojů pro 

další zpracování. V  sou-

časnosti zaměstnává zá-

vod v  Prostějově více než 

550 zaměstnanců. Příští 

rok by jich mohlo být více 

než šest set.

„Pokaždé, když vezme-

te do  rukou zubní pas-

tu, sáček s  chipsy nebo si 

povezete domů pytel s  ce-

mentem, nedívejte se jen 

na  obsah. Můžete se za-

myslet nad tím, co to bylo 

za  stroje, které tyto obaly 

vyrobily a potiskly,“ přibli-

žuje výrobní portfolio pro-

stějovské společnosti per-

sonální manažerka Vladi-

míra Trávníčková. 

V  Olomouckém kraji 

byla letos na jaře bez práce 

zhruba čtyři procenta lidí. 

Ekonomové předpokláda-

jí, že koronavirová krize 

bude mít na zaměstnanost 

velký dopad. Nárůst ne-

zaměstnanosti se očeká-

vá hlavně poté, co vláda 

ukončí podpůrné progra-

my pro podnikatele a  živ-

nostníky.  (red)

Na Prostějovsku vznikne více 
než stovka pracovních míst 

PROSTĚJOVSKO
M

ohelnice letos 

opět vyhlašuje 

anketu Stříbrný 

jehlan. Jde v  ní o  to oce-

nit významné osobnosti 

nebo spolky, které působí 

ve  městě. Nominace přijí-

má radnice do konce červ-

na, jména vítězů město 

oznámí na podzim.

„Stříbrné jehlany bude-

me letos rozdávat popáté. 

Chceme tak poděkovat li-

dem, na které můžeme být 

pyšní a  kteří se zaslouži-

li o  rozvoj našeho města,“ 

uvedl Pavel Kuba, starosta 

Mohelnice.

Cena se tradičně pře-

dává v  šesti kategoriích, 

protože šest jehlanů je 

i  ve  znaku města. Oceně-

ní si mohou lidé odnést 

za  statečnost nebo napří-

klad za  přínos v  oblasti 

kultury, umění a sportu.

„Slavnostní předání cen 

proběhne 21. října v domě 

kultury, a  to za  předpo-

kladu, že to epidemická 

situace umožní,“ dodal 

starosta Kuba. 

Na webu mohelnické rad-

nice najdou zájemci nomi-

nační formulář i  pravidla, 

jimiž se anketa řídí.  (red)

Kdo získá vládu nad 
Stříbrným jehlanem? 
Rozhodne se v říjnu

V minulosti bylo udělování Stříbrných jehlanů velkou společenskou 
událostí. Letos bude záležet na dalším vývoji epidemiologické 
situace.  foto: MÚ Mohelnice

MOHELNICKO

Zdravotnická škola se připravuje na otevření
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OKÉNKO STAROSTY

M
ěla jsem tři bratry, nejstarší Jaromír po skončení 

studia zůstal v  Praze. Prostřední Zdeněk chodil 

na gymnázium do Zábřeha. Když jsem nastoupila 

do prvního ročníku a bratr byl v oktávě, přišli Němci a školu 

zavřeli. Bratr se rozhodl ještě s jedním kamarádem, že poje-

dou na kole na Moravu a budou objíždět města a hledat, kde 

by mohli dostudovat. Když přijeli do  Litovle, byla situace 

už všeobecně známá – Němci obsadili všechny české školy. 

Poté, co bratr s kamarádem požádali ředitele gymnázia o při-

jetí, jim ředitel odpověděl: „Mládenci, já vám udělám celou 

třídu, já vás vezmu.“ Když přijeli zpátky za námi a všem to 

oznámili, byla to sláva. Řešilo se, kde bude bratr spát, kde 

se bude stravovat, protože na všechno byly potravinové líst-

ky. Nebylo to jednoduché, ale dostudoval a  odmaturoval. 

Bratr chtěl jít také na vysokou, a  tak se přihlásil do Prahy, 

kde zkoušky udělal. V září nastoupil do školy a během 17. 

listopadu v noci je na Masarykově koleji přepadlo gestapo, 

všechny vybrali a odvedli do nákladních aut před budovou. 

Když měli auta plná a neměli ty studenty kam dát, řekli jim, 

aby ti, co měli pod dvacet let, šli na okraj auta. Někteří začali 

říkat, ať nechodí, že je zastřelí, druzí zase, ať jdou, že je pustí 

domů. Bratr stál a nevěděl, jak se rozhodnout. Nakonec šel 

na kraj auta, kde do nich kopli, oni spadli a všichni začali utí-

kat. My máme v Praze rodinu, a tak se bratr neotáčel a běžel 

přímo za nimi. Všichni z toho byli polekaní, ale moje teta, ta 

byla kurážná, rychle se oblékla a šla na tu kolej bratrovi pro 

věci a vzala i veškerá skripta. Potom bratr přijel domů a my 

nevěděli, co bude dál. Do školy nemohl, pouze do německé, 

ale to nikdo nechtěl. A tak se bralo všechno, co bylo, protože 

studovat chtěl, a  aby neztratil kontakt se školou, nastoupil 

na jednoroční abiturientský kurz v Olomouci, který udělal. 

Maminka měla bratrance, kteří již dříve odešli do  Ra-

kouska. Udržovala s  nimi kontakt a  jednou jim napsala, 

v  jaké jsme situaci. Jeden z  nich, učitel, se mamince hned 

ozval a nabídl nám, že můžou přijet k nim a bydlet u nich, 

že budou v  dobrých rukou. Bratři to přijali s  nadšením 

a  jeli. Prostřední bratr si udělal znovu abiturientský kurz, 

ale v  němčině, nejmladší dokončil obchodní akademii. 

Jak se vrátili zpátky, tak zase hrozilo, že je pošlou na vojnu 

nebo do Německa na práci. Prostřední bratr se dostal jako 

zaměstnanec do spořitelny. Účastnil se odboje ve  sdružení 

severomoravských vlastenců – to byla skupina, která sdru-

žovala celou tuto oblast. A bratr ještě s jedním kamarádem, 

se kterým se hodně kamarádil, začali shánět známky. Byla to 

záminka k tomu, aby se mohli scházet. My jsme jako rodina 

o tom vůbec nevěděli, všechno to utajili. Potom zjara jsme se 

dozvěděli, že se stalo nějaké neštěstí v Jeseníkách, kdy zahy-

nul muž, a to už se někteří začali skrývat, protože to byl člen 

jejich odbojové skupiny.

První zavřeli jejich vedoucího a o tři dny později si přišli 

pro bratra a jeho dva kamarády. Zavřeli je v Šumperku, kam 

to všechno sváželi i z okolních obcí. Tam byli krátkou dobu, 

asi čtrnáct dní, a potom je odvezli do Opavy. Do Opavy jsem 

se odhodlala a ještě se sestrou jeho kamaráda jsme za nimi 

jely. Každá jsme vzala nějaké jídlo, čisté prádlo, a když jsme 

se hlásily na té vrátnici, tak nás k nim nepustili. Ptaly jsme 

se potom, jestli bychom jim mohly dát alespoň čisté prádlo, 

a to se nám podařilo. 

Z  Opavy se dostali do  Terezína, kde byli až do  Vánoc. 

V  Terezíně dělali různé práce, mohli jsme jim posílat čis-

té prádlo, oni zpět špinavé. Byli jsme s nimi ve spojení přes 

motáky. Mezi vánočními svátky a Novým rokem jeli jinam, 

ale to nevěděli kam. Nacpali je do vagonů, říkalo se jim do-

bytčáky, a  říkali jim, že jedou k  soudu, jenže on to žádný 

soud nebyl. Jeden bratrův 

kamarád, který měl zdravotní 

postižení, po  cestě onemoc-

něl, bolelo ho v krku, ale ni-

kdo s  tím nic nedělal. Když 

přijeli do  Breslau, rozmístili 

je do  cel. Později jim řekli, 

že ráno budou zase nasedat 

do vagonu. Bratrův kamarád, 

Standa Nasadil, zemřel ještě 

tu noc před dalším odjezdem. 

Ostatní tedy jeli a ty naše dva 

nechali v Drážďanech, to byla věznice Matylda. Tam byli až 

do 14. 2., velkého náletu Američanů na Drážďany. To bylo 

hrozné, bratr říkal, že hořelo všechno, celé město, a tak ne-

meškali a po železných sloupech sešplhali dolů a byli ve vol-

ném prostranství. Pořád se drželi spolu a honem utekli. Jako 

první se převlékli, protože měli červené trojúhelníky na ru-

kách a zádech, tak aby nešlo poznat, že to jsou vězni. Vytáhli 

si z  poházených kufrů nějaké šatstvo a  oblékli se do  toho. 

Po náletu je začali všechny shromažďovat a evidovat. Bratr 

jim říkal: „My jsme Češi a byli jsme nasazeni do Německa 

na práci.“ Všechny je potom seskupili v nějaké budově, dali 

jim jídlo, to jim přišlo vhod, protože byli hladoví. A potom 

až do konce války dělali funebráky ve městě Königstein, po-

chovávali mrtvoly. To bylo hrozné.

A teď co my, jenom jsme slyšeli, že byl na Drážďany nálet 

a báli jsme se, jestli to nepostihlo i je. O tom se pořád mluvi-

lo, největší nálet, jaký byl, a jeden učitel přišel k nám do ob-

chodu a ptal se mě: „Jestlipak víš, co se stalo?“ Odpověděla 

jsem: „No, slyšeli jsme, že byl nějaký nálet.“ „Já jsem slyšel, 

že jednomu vězni od nás se podařilo utéct a že je v Roven-

sku.“ Ptala jsem se, který to byl, a tak podle jména jsem vě-

děla, sebrala jsem se a jela jsem do toho Rovenska. Byl doma 

jen s  maminkou, ležel a  spal. Vypadal jako mrtvola. Ptala 

jsem se, jestli neví něco o bratrovi. Naklonila jsem se k němu 

a řekla jméno. A on mi říká: „Ten žije.“ A nic víc. Věděli jsme 

teda, že ho viděl živého, ale jinak nic. To byly doby. 

Tatínek měl obchod a  dřív tam měl chlapce na  vyuče-

ní. Ještě po vyučení byl u nás dlouho, a když se oženil, tak 

odešel do Prahy. Často si s námi psával a bratr to věděl, že 

s ním takto udržujeme spojení. Domů se bál napsat, protože 

by věděli, kde je. Avšak jednou nám napsal ten učeň dopis 

a uprostřed toho dopisu se ptal, co dělám já, jestli pomáhám 

v obchodě a jestli už mám nějakého chlapce. Napsal, že tam 

má jednoho známého, šikovného chlapce, a v pár řádcích se 

ho snažil popsat. Jenže ona stačila jedna věta a my už jsme 

věděli, že popisuje Zdeňka. Napsal nám, abychom věděli, co 

s ním je, kde je, a byl rád, že naše rodina dostane zprávu. Až 

do konce války jsme o něm věděli tímto způsobem.

Když bylo po válce, tak okamžitě bratr spolu s tím druhým 

kamarádem utekli a šli pěšky podél Labe k hranicím. Když 

byli před hranicemi, tak tam někde v poli přespali v boudič-

ce. Ráno slyšeli velký rachot. Byli to Rusové, kteří jeli z Ber-

lína do  Prahy. Bratr s  kamarádem vyšli ven a  Rusové stá-

li hned s puškami proti nim. Zdeněk jim hned říkal, že jsou 

Češi, Češi. Tak je vzali na auta a převezli je přes hranice. Po-

tom se vydali už vlastním směrem na východ k nám. Po pří-

kopech byla poházená kola, tak si je vzali a  jeli na  kolech 

domů. Přijeli sem ten další den v noci. Když přišel domů, 

maminka otevřela a on ve dveřích. Rychle jsme vzbudili ta-

tínka, všechno nám povykládal a  potom maminka říkala: 

„Tak, teď všichni pojďme, musíme do kostela, poděkovat.“

Věra Janků – šťastný návrat domů

Zpracováno na  základě rozhovoru s  paní Věrou Janků dne 14. 11. 2019, který vedly Bc.  Denisa Labounková 

a  Bc.  Karolína Indráková, studentky Katedry křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty 

Univerzity Palackého v  Olomouci pod odborným vedením Mgr.  Lucie Brlkové a  Mgr.  Zlatice Dorkové, 

Ph.D. v rámci projektu (Ne)zapomenuté příběhy Olomouckého kraje.

(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. 

Chlapi, co to čtete, čtite včêl pozorně, dám vám do žêvota jednô hod-
ně cennó radô. Nigdá – ale doopravdê nigdá – neôkazujte veřéně, že 
neco ômite. Dêž jôž přênde k temô, že bêste mělê neco ôdělat – třeba 
spravit pračkô, zavist vodô, nahodit pojistkê, čê zaklóct řebik – děléte 
to s tém, že to pořádně okecáte. „Kdo se to má na stary kolena ôčêt?“ 
„To se tě řekne, ale jak to asi tak mám ôdělat? Já nésô instalatér!“ 
„Jak – vêmaluj!? Copak já sô maliř?“ A podobně. Věřte, že si tém 
ôšetřite hromadô problému a aji bolavy záda, čê rôkê. A né, jak ten 
tróba Jôra. Teda já. Žensky to nigdá neocenijó a navic takovy zama-
chrováni smrdi jenom tém, že to pak bôdete dělat furt a ô všeckéch 
kamarádek vašé babê. Toto se stalo nedávno, dêž eště nebêlo všecko 
rozvolněny kvulê té ludře koronavirové. Povidá Božka kerósê nedě-
lô večir: „Tê, Jôro, všiml sis, jak je ta zeď na záchodě jôž špinavá? 
Co mêsliš, neměla bê se vêmalovat?“ „Měla“, řikám na to já. A vic 
nic. „A vic nepoviš?“ zas na to Božka. „Co chceš slêšet?“ „Nô třeba 
to, že ten záchod vêmalôješ, né?“ „Aha, nô tak ja. Ale né hneď včêl, 
že né? Šak je neděla večir.“ „No jasny, že né včêl. Ale zétra bês jôž 
mohl, né? Sténě máš včêl krám zavřené, dêž řádi ta ludra, tož co 
bês jináč dělal?“ A já jak ten vul, hneď drôhé deň mažô pro barvô, 
pro sádrô, pro špachtlô, pro štětec a váleček. Pôstil sem se do  teho 
hneď po obědě. Šak Božka má recht. Sténě mámê v krámě zavře-
ny, tož co bêch dělal. Odpočéváni přece néni pro každyho. Zdi sem 
ômêl, oškrabal, zasádroval dirê, natřel na bilo a čekal, až to ôschne. 
Zétra na to mrsknô bleděmodró a bôde vêstarany. Drôhé deň sem 
na to skôtečně mrskl bleděmodró a bêlo. Sice to nešlo óplně samo, 
mosêl sem to přetřit dvakrát kvulê žêdum, ale nakonec sem to ôdělal 
poměrně pěkny. Božka bêla v  prácê, tož sem si řekl, že ji ôlehčim 
a eště sem po sobě všecko pěkně ôklêdil. Ômêl sem radiátorê, trubkê, 
kachlêčkê, okynko, prostě všecko, co sem zasvinil. Nakonec sem zetřel 
zem, ômêl fôtra a nasadil dveřê. Záchod zářêl jak – nô jak vêmalo-
vané. A jôž je tô Božka. Přêšla z práce a hneď na mě: „Tož jak, Jôro? 
Seš hotové? Mêslim je všôdê nasviněny, co? Nô já cosê zhltnô a hneď 
se pôstim do óklêdô.“ „Nemosiš, Božka“, povidám, „jôž sem to všec-
ko ôdělal.“ „Cože?“ Božka kmitala po mistnustce jak bodnôtá vosó. 
Všecko ochêtala, mrkla aji za radiátor, na fôtra a nic nenašla. „Tê 
sê ale šêkovné, Jôro, to sô ráda, žes to tak pěkně všecko zvládl. A bez 
kecu. To mosim řict Blaženě, takê chtěla vêmalovat. Zandeš k ni, že? 
Šak máte krám zavřené...  A co mámê k večeřê?“ Jôra

JÔRA A BOŽKA

Hovoříme-li o  Sta-
roměstsku, máme 

na mysli Staré Město – prů-
myslově-zemědělské měs-
tečko, společenské centrum 
půvabné krajiny pod Krá-
lickým Sněžníkem – a jeho 
místní části Chrastice, Hyn-
čice pod Sušinou, Stříbrni-
ce, Nová Seninka, Kunčice, 
Malé a Velké Vrbno.

Přirozenou dominantou 
zdejšího kraje je 1424 metrů vysoký Králický Sněžník se 
svými hřebeny, které se s  nedalekými Jeseníky mohou 
směle měřit jak divokou a  romantickou krásou, tak str-
mostí svých svahů i  výškou jednotlivých vrcholů. Nava-
zující Rychlebské hory dosahují horou Smrk nadmořské 
výšky 1125 metrů a v bezprostřední blízkosti Starého Měs-
ta jsou pahorky a pláně s průměrnou výškou 750 metrů. 
Staré Město pod Sněžníkem se svým okolím je hodnoceno 
jako nejvhodnější oblast pro rekreaci v  ještě zachovalých 
horských podmínkách.

Každý rok v červenci jsou zde pořádány BIOslavnos-
ti fi rmou PRO-BIO s  návštěvností zhruba 3000 hostů 
a pořádáme pouť na Svatou Annu s bohatým kulturním 
programem a na podzim fi lmový festival, na který zveme 
známé herce a režiséry.

V loňském roce jsme dokončili přístavbu základní ško-
ly, na kterou jsme získali dotaci z IROPU, celá akce stála 
přibližně 12 milionů korun. V  tomto roce jsme se dali 
do výstavby lesoparku, což je akce za 5,7 milionu a zpra-
cováváme projekt na  umožnění výstavby rodinných 
domků pro mladé rodiny.

Dlouhodobě se potýkáme s absencí lékárny, chybí nám 
gynekolog a v letošním roce nám odejde praktická lékař-
ka do důchodu. Až se situace rozvolní a uklidní, tak vás 
zvu na návštěvu Starého Města.

Jiří Kamp, starosta Starého Města

Staré Město

Jôra a Božka 
ôvádijó: Malôjem

Jiří Kamp

paní Věra Janků
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Ondřej Kazík, programový ředitel festivalu Academia 

Film Olomouc, Univerzita Palackého 

Pro ochranu životního prostředí je 
největší úspěch, že se daří dostávat 
debatu na  veřejnost a  do  centra po-
zornosti celé společnosti. Daří se ko-
munikovat, že je současný stav stra-
vování a životního stylu neudržitelný 
a je třeba jej změnit.
I o tom je hned několik fi lmů z téma-
tu  Nemáme planetu B  na  letošním 

AFO 56. Pozitivně vnímám podporu inovací napříč společ-
ností nebo otevírání diskuzí na úrovni globální politiky, avšak 
je třeba přejít k činům! Musíme srozumitelně defi novat lokální 
i mezinárodní opatření k udržitelnému rozvoji. Rozvoj nerov-
ná se růst. 2030 není tak daleko, jak se zdá, ideální by byly 
jasně srozumitelné cíle v krátkodobém horizontu.

NÁZOR ZASTUPITELE
Zastupitelé uctili památku obětí druhé světové války

V  těchto dnech si připomínáme konec druhé světové války. 

Spolu s dalšími členy našeho hnutí z Olomouckého kraje jsme 

oslavili Den vítězství 8. května a poklonili se obětem u pomní-

ků ve čtyřech městech přerovského okresu. Na pietní akci nás 

doprovázel krajský zastupitel Olomouckého kraje Dan Chro-

mec. Spolu s  námi položili věnce a  květiny u  pomníků osvo-

boditelů také zástupci Českého svazu bojovníků za  svobodu, 

konkrétně předsedkyně přerovského výboru Mgr. Libuše Šna-

jdrová a další.

Je to již 76 let od konce druhé světové války v Evropě. Letošní 

připomínky největšího válečného konfl iktu v dějinách lidstva 

probíhaly v komorním duchu. Namísto oslav za účasti široké 

veřejnosti, lidé poděkovali osvoboditelům a  uctili památku 

obětí jako jednotlivci, případně v menších skupinách. Namísto 

hlasitých řečí lidé vyjádřili svůj vděk mlčky, tichou meditací, 

s rouškou na tváři.

Vzpomínková akce byla zahájena v Přerově u pomníku ge-

nerála Karla Janouška, leteckého maršála RAF, hrdiny prvního 

a druhého odboje, vězně komunistického režimu, a padlých let-

cům. Poklonili jsme se u pomníku vojáka Rudé armády v Žela-

tovské a uctili památku zemřelých u pamětní desky příslušníků 

policie a četnictva, kteří položili své životy v letech 1938–1945, 

a na městském hřbitově v Přerově obětí Přerovského povstání 

a 2. světové války.

Dalším zastavením byl Lipník nad Bečvou. Uctili jsme oběti 

války květinami a věncem na náměstí T. G. Masaryka. Odtud 

jsme se přesunuli do Hranic k soše rudoarmějce a na městský 

hřbitov, kde jsme položili věnec a květiny obětem druhé svě-

tové války. Poslední destinací byl Kojetín. Tam jsme vyjádřili 

úctu padlým položením věnce a  květin k  památníku u  soko-

lovny.

Nejstrašnější válka v lidských dějinách se stává historií. Zá-

roveň nesmíme zapomínat na  vojáky Rudé armády, kteří se 

zasloužili o  osvobození většiny území tehdejšího Českoslo-

venska, a kterých na našem území padlo více než 140 000. Jak 

umírají poslední pamětníci – civilisté, vojáci, odbojáři, vězni 

koncentračních táborů, snaží se určité skupiny přepisovat his-

torii. Vždyť kdo měl na  konci války 20 let, má nyní roků 96. 

Jsou ale stále mezi námi ti, kteří se zasloužili o porážku naci-

smu i naše osvobození. Naslouchejme jim, ještě po nějaký čas 

máme tu možnost, protože jejich svědectví je nám poučením 

i  závazkem. Historickou pravdu nenecháme vyrvat z  kořenů. 

NEZAPOMENEME!

 Pavel Jelínek, zastupitel Olomouckého kraje za SPD

Jak je na tom naše životní prostředí 
podle veřejnosti i odborníků?

Olomoucký kraj se pyšní jedinečnou přírodou, na které je například zcela závislý cestovní ruch. Jenže, přežije rozmanitý ekosystém 
i pro další generace? Nebo se region promění v pustou a druhově chudou krajinu? Odpovědi jsme hledali u laiků i odborníků s důrazem 
na dvě otázky – co se v ochraně přírody povedlo a co je potřeba zlepšit?

Lada Losíková, 12 let, ZŠ Horka nad Moravou 

Myslím si, že ochrana ži-

votního prostředí se po-

stupně zlepšuje. Stále je ale 

co zlepšit. Také si všímám 

toho, že lidé mnohem více 

chodí ven a méně jezdí au-

tem. Dobrá věc, která se 

v poslední době dost roz-

mohla, jsou sdílená kola 

a elektrické koloběžky. Nemusely by být elektrické, 

ale alespoň to přiláká více mladších lidí. Dále mi 

přijde důležité lidem více o přírodě povídat. Kaž-

dý by měl něco pro přírodu udělat sám, například 

si na  zahradě můžete postavit hmyzí hotel, začít 

třídit odpad nebo jíst méně masa. A co děláte pro 

přírodu vy?

Marcel Minář, pedagog, ochránce přírody 

Pokud se podíváme pár let zpět a po-

rovnáme to se současným stavem, 

myslím, že se podařilo zlepšit naklá-

dání s odpady. Velkým problémem, 

který ovšem zůstává, je produkce 

zbytečně velkého množství odpadu. 

Již při výrobě či nákupu čehokoliv 

bychom se měli zamýšlet nad mož-

nou minimalizací vzniku a celkové-

ho množství odpadů. Nedostatečně řešeným problémem je 

současný stav přírody a krajiny. Vlivem hospodaření člověka 

na venkově i ve městě dochází k velkému poklesu druhové 

rozmanitosti, tolik potřebné plochy zeleně ustupují nové vý-

stavbě a  trpí špatnou či nedostatečnou údržbou. Neumíme 

hospodařit s vodou v krajině a aplikovat realizovaná opatření 

tak, aby byla pro stav životního prostředí přínosem."

Petr Šaj, vedoucí Správy CHKO Jeseníky 

Pokud v  krátkosti zrekapitulujeme takzvané pore-

voluční období, tak viditelný posun k  lepšímu na-

stal například u  čistoty povrchových vod a  kvality 

ovzduší. Výrazně se posunulo třídění odpadů a  je-

jich další zpracování. Také lesnické hospodaření se 

na  mnoha místech vydalo, za  výrazného přispění 

přírodních vlivů v  posledních letech, konečně tím 

správnějším směrem. Vedle narůstající péče o příro-

du v chráněných územích nám bohužel rychle ujíždí 

vlak v péči o volnou krajinu, na které se asi nejvíce 

podepisuje dlouhodobé intenzivní zemědělské hos-

podaření, které s sebou přináší problémy, jako je po-

kles druhové pestrosti a rychlý odtok vody z krajiny. 

Téměř časovanou bombou se stává enormní nárůst 

dopravy. Prostor pro zlepšení je určitě ve všech ob-

lastech životního prostředí! 

Ondřej Dočkal, Správa CHKO Litovelské Pomoraví 

Ochrana životního prostředí zahrnuje mnoho různorodých činností, od  regulace vypouštění odpadních vod a  pou-

žívání pesticidů až po ochranu přírody v užším smyslu slova (ochrana druhů a ekosystémů). Hodně lidí má tendenci 

vnímat jednotlivé části krajiny odděleně. Tady jsou lesy, tady vedle pole, tady zase města, tady tečou řeky... Ale krajina 

funguje jako celek. Pokud je jedna její součást narušena, projeví se to na celku. Když krajina není schopna vodu z dešťů 

nasáknout, voda pak rychle stéká po povrchu do (většinou regulovaných a narovnaných) vodních toků a jsou tu rychlé 

povodně. Jakmile odezní povodňová vlna, krajina zase velice rychle vysychá, v řekách (i v půdním profilu) zůstává jen 

málo vody. Sucho a povodně jsou dvě strany téže mince. Jde o celou naši krajinu a  její schopnost nasáknout do sebe 

vodu (když prší) a postupně ji uvolňovat (když je sucho). Tuto schopnost naše krajina postupně ztrácí, to víme. To, že je 

potřeba něco s tím dělat, víme taky. Víme dokonce i to, co by bylo potřeba dělat. Víme i jak – máme k dispozici legislativu 

a dotační programy. Realizací je ale jen pomálu, jakkoli je nutno přiznat, že jde často o věci dost náročné na přípravu. 

Jsem proto velice rád, že se s  těmito projekty už začalo. Zmínit mohu např. revitalizace toků (Morava u  Štěpánova, 

aktuálně Bečva u  Černotína) nebo projekty věnující se zadržování vody na  nepoužívaných cestách v  Beskydských 

lesích. Pořád jde zatím ale jen o izolované projekty jakoby „na zkoušku“. Rád bych, abychom v tomto trendu vytrvali. 

To vyžaduje dvě věci. Jednak dívat se na krajinu jako na funkční celek a zároveň dívat se na ni očima nikoli sebe sama, 

ale očima našich potomků. Tento pohled do budoucna, ten mi dneska někdy docela chybí. Byl bych rád, abychom se 

pokusili v našem uvažování vidět dál než jen pár let dopředu. 
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H
ned dvě skvělé 

zprávy dorazily ze 

škol zřizovaných 

Olomouckým krajem. Stu-

denti strojírenské průmy-

slovky v  Olomouci ovládli 

soutěž v  CAD modelování 

a  jejich kamarádi z  Jesení-

ku připravují projekt stra-

tosférické sondy, která má 

vystoupat na  hranici ves-

míru. 

„Skvělý výkon V  CAD 

modelování předvedl Vít 

Budina, který v  hodnoce-

ných parametrech získal 

maximální počet bodů 

a  stal se absolutním vítě-

zem. Zabodovali ale i další 

naši studenti – druhé mís-

to obsadil Vít Polišenský 

a třetí místo patřilo Tomáši 

Vackovi. Martin Dvořák 

obsadil desáté místo,“  řekl 

Karel Neumann, ředitel 

olomoucké „strojárny“.

Organizátoři soutěže 

se inspirovali spinnerem 

– oblíbenou hračkou ne-

dávné doby. A to proto, že 

úkoly zadávané studentům 

by měly být z praxe a běž-

ně použitelné. Dalším dů-

vodem je, že aktuální tech-

nologie 3D tisku umožňují 

si podobně zpracované 

modely snadno vytisk-

nout.

„Výsledek soutěže ukazu-

je, že i v době distanční vý-

uky máme výborné studen-

ty. Navíc dokládá vysokou 

úroveň vzdělávání na  olo-

moucké strojnické prů-

myslovce a to, že kluci pro-

stě umí a  v  praxi se určitě 

neztratí,“ uvedl radní Olo-

mouckého kraje pro oblast 

školství Aleš Jakubec.

Apollo se chystá 
na start 
Střední průmyslová škola 

Jeseník se zapojila do  uni-

kátní akce Dotkni se vesmí-

ru. Cílem více než půlroční-

ho projektu je vypustit svůj 

vlastní stratosférický balón 

a  pořídit originální video 

i  fotografi e zakřivení Země 

z výšky až 35 kilometrů.

„Jako malý kluk se už teď 

těším, až vypustíme ba-

lón. To je ale až fi nální část 

projektu. Předtím studenty 

čeká spousta tvůrčí a  zají-

mavé práce,“  uvedl učitel 

fyziky David Pišek.

Za  emko byl vytvořen 

desetičlenný tým – stu-

denti si sami zvolili název 

Emko industries a  balón 

pojmenovali Apollo M. 

Rozdělili si role na  kon-

struktéry, programátory, 

designery, grafika a  expe-

rimentátory.

„Myslím si, že máme 

dobrý tým, a věřím, že ka-

ždý přiloží ruku k dílu. Je 

to skvělá zkušenost. Dou-

fám, že se situace ohledně 

covidu zlepší, abychom 

na  projektu mohli pra-

covat v  prostorách školy, 

a  ne přes videohovory. 

Pro začátek nás čeká ná-

vrh, programování a  pak 

konstrukce samotné son-

dy,“  vysvětlil velitel týmu 

Miroslav Juhaňák, student 

třetího ročníku oboru 

strojírenství.  (red)

Jesenická sonda bude po svém dokončení startovat z Prahy-Libuše. Po vystoupání do výšky 35 kilomet-
rů balón praskne a elektronika i se záznamy dopadne na zem, kde ji studenti vyzvednou.  Foto: red

Úspěchy krajských škol: jedna letí 
do vesmíru, druhá válí v CAD modelování

R
egionální znač-

ka MORAVSKÁ 

BRÁNA regionální 

produkt se rozrostl o  dal-

ších šest zástupců. Nově 

se známkou kvality může 

pyšnit regionální pivovar, 

mák nebo například mléč-

né výrobky, mastné pro-

dukty a balík sena. 

„Zákazník, který si kou-

pí produkt označený znač-

kou ze systému Asociace 

regionálních značek, má 

jistotu, že tento produkt 

splňuje kritéria původu 

výrobku v daném regionu, 

kvalitu, že výrobek nepo-

škozuje životní prostředí 

a jeho jedinečnost plyne ze 

vztahu k regionu,“ vysvět-

lila Olga Vilímková, koor-

dinátora značky MORAV-

SKÁ BRÁNA regionální 

produkt MAS Hranicko. 

Nové držitele značek 

schválila certifi kační komi-

se v první polovině dubna. 

Zároveň prodloužila plat-

nost značek jejich dřívěj-

ším producentům. Dnes 

si tak mohou lidé vybrat 

ze  široké nabídky míst-

ních produktů a  nepatří 

mezi ně zdaleka jen potra-

viny, ale také rukodělné vý-

robky. Unikátní jsou napří-

klad ručně malované kras-

lice nebo keramika.  (red)

Moravská brána má 
další členy. Je jich 
už třiadvacet

Potřebují ptačí 
adolescenti naši 
pomoc? Většinou ne

Jaro nezklamalo, koneč-

ně dorazilo a  vše živé 

dává svoji radost patřič-

ně najevo. Příroda, najed-

nou plná barev a zvuků, nás 

láká ven. Z  poklidné pro-

cházky se ale může rázem 

stát nečekané dobrodruž-

ství – třeba nález malého 

ptáčka. 

V  květnu opravdu může-

me velice snadno najít první 

letošní mláďata ptáků. Veli-

ce rychle své hnízdo opouš-

tí mladí kosi, drozdi, kteří se 

vám dokonce mohou motat 

pod rukama při práci na za-

hradě. Vyvedení adolescen-

ti rehků domácích jsou pod 

nervózním dohledem roz-

čileně „cvakajícího“ rodiče, 

některé mládě jen tak samo 

tiše sedí na  zemi nebo pod 

keřem a  ani nedutá. Je tak 

snadné se k nim přiblížit a je 

tak snadné je chytit.

Bezmoc a  opuštěnost ta-

kových malých opeřených 

chomáčků je však pouze 

zdánlivá. Jejich rodiče jsou 

nablízku, z mláďat nespustí 

oči a jen čekají, až se vzdálí-

te, aby mohli své potomstvo 

nakrmit. 

Mláďata většiny dru-

hů drobných pěvců totiž 

opouští hnízdo ještě před 

tím, než vůbec mohou lé-

tat. V  hnízdě přece sot-

va roztáhnou křídla. Ro-

diče svá mláďata krmí ješ-

tě 2 – 3 týdny mimo hníz-

do, doprovází je při prvních 

pokusech o  let, během této 

krátké doby se mladí ptáci 

musí naučit spoustu užiteč-

ných věcí a  postupně odlé-

tat do samostatného života. 

Bylo by velkou chybou 

taková domněle opuštěná 

mláďata z místa nálezu ode-

bírat a  „zachraňovat“. Ta-

ková pomoc ptáčeti spíše 

ublíží! Žádný člověk nikdy 

plně nenahradí péči pta-

čích rodičů a nejtěžší vůbec 

je úspěšně zvládnout ptačí 

školu – mládě se už od prv-

ních dnů učí od svých rodi-

čů a  sourozenců, kam pat-

ří, co se jí, před čím se utí-

ká, kam je dobré se schovat 

a kde a s kým se hnízdí. 

Chcete-li mladé pta-

čí generaci účinně pomo-

ci, mnohdy stačí jen troš-

ka pozornosti a  opatrnosti, 

mít pod kontrolou své psy 

či kočky a v přírodě se po-

hybovat s vědomím, že jsme 

zde pouze na návštěvě. 

Při nálezu opeřeného 

mláděte, není-li zraněno, je 

nejlepší nechat ho na  mís-

tě. Vysedává-li však napří-

klad na silnici nebo je jinak 

ohroženo (v zahradách – psi, 

kočky), můžete ho opatrně 

přemístit na vyvýšené místo, 

na větev, do keře, nejlépe co 

nejblíže místa nálezu. 

Nemusíte se obávat, ptá-

kům váš dotek vadit nebu-

de, neucítí jej. Své mládě si 

rodiče vždy najdou, mládě 

si po vašem odchodu rodi-

če přivolá.

Martina Hrazdirová, Zá-

chranná stanice pro živoči-

chy ORNIS Přerov

Držiteli značky regionální pro-
dukt jsou většinou menší produ-
centi.  foto: MAS

Proč jste se rozhodla za-

chraňovat právě žáby?

Žáby miluji od  dětství, jsou 

to fascinující, krásná a přitom 

ohrožená zvířata. Už v batole-

cím věku mě rodiče nejednou 

vytahovali z  různě velkých 

vodních nádrží, kam jsem se 

za  žábami po  jejich spatření 

bleskurychle vrhala. Pozdě-

ji jsem žábám pomáhala tře-

ba přenosem snůšek a  pulců 

z vysychajících kaluží do více 

zvodnělých míst v  okolí. Při 

studiu na  přírodovědecké fa-

kultě UP v Olomouci jsem pak 

v  rámci diplomové práce tři 

roky detailně zkoumala jarní 

migraci obojživelníků v  pří-

rodní rezervaci Plané loučky. 

Takže se znalosti ze studia 

hodily? 

Ano. Nabyté vědomosti jsem 

na jaře 2019 zúročila k organi-

zaci záchranných přenosů žab 

migrujících z  lesů v  Dlouhé 

Loučce, Valšově Dole do Val-

šovského rybníka přes tamní 

velmi rušnou silnici. Tyto zá-

chranné přenosy letos probí-

hají třetím rokem. 

Co vás přivedlo k záchraně 

žab v Dlouhé Loučce, Valšo-

vě Dole?

V  polovině dubna 2018 mi 

jako tehdejší pracovnici orgá-

nu ochrany přírody Městské-

ho úřadu v  Uničově nahlásil 

jeden z  řidičů projíždějících 

dotyčnou obcí, že na  silni-

ci v blízkosti rybníka dochází 

k  masivním úhynům žab. Při 

kontrole na  místě jsem tam 

napočítala zhruba 2000 rozje-

tých žab. Z pohledu na spous-

tu mrtvých žab jsem byla zdě-

šená a nechtěla jsem, aby se si-

tuace příští rok opakovala. 

Jak taková záchrana žab 

vlastně probíhá?

Zachraňujeme dospělé žáby, 

které táhnou v průběhu břez-

na – května za  rozmnožová-

ním do  Valšovského rybníka. 

Na  lokalitě v  předstihu, ještě 

před probuzením žab ze zim-

ního spánku, instalujeme po-

dél strany silnice bližší k  lesu 

dvě dočasné bariéry z kašíro-

vané fólie, které jsou zahrnu-

té v zemi proti směru tahu žab 

a  vypnuté dřevěnými kolíky. 

Pod tyto bariéry jsou v  roze-

stupech zakopány padací pasti 

z plastových kyblíků.

 

A do nich žáby padají…

Ano. Žáby při své cestě k ryb-

níku narazí na bariéru, putují 

podél ní a  při tom spadnou 

do  zakopaných pastí, ze kte-

rých je minimálně jednou 

denně vybíráme a  přenášíme 

přes silnici do  rybníka. Ba-

riéry jsou současně svedeny 

do  propustku pod silnicí ús-

tícího do  řeky Oslavy. Žáby, 

které nespadnou do pastí, jsou 

takto navedeny k bezpečnému 

překonání silnice bez naší pří-

mé asistence. Poté, co se žáby 

v  rybníce rozmnoží, stavíme 

třetí bariéru na  opačné stra-

ně silnice, u rybníka. Ta je má 

za cíl ochránit při jejich cestě 

zpět tam, odkud přišly. Žáby 

zachycené touto bariérou tedy 

přenášíme přes silnici zpět 

do lesa.

Záchranná operace je tý-

movou prací, že? 

Pro výstavbu záchytného sys-

tému i pro zajištění každoden-

ních kontrol padacích pastí, je 

potřeba spousta dalších po-

mocníků. Všem jim patří můj 

velký dík za jejich pomoc. Bez 

nich by byly žáby odsouzeny 

k smrti pod koly aut.

Můžete odhadnout, kolik 

žabek jste zachránili?

Pokud jde o  žáby, které jsme 

přenesli a  o  nichž si vedu 

přesnou evidenci, tak je jich 

za  všechny tři sezóny 9214 

kusů. K tomuto číslu však mu-

síme připočíst ještě více než 

100 žab, které jsme průběžně 

zachraňovali z uličních vpustí. 

Do  třetice je třeba připočítat 

žáby, které samy prošly pro-

pustkem pod silnicí, do které-

ho je bariérami navádíme. 

Jak reaguje žába, když vidí 

auto?

Při setkání se svítícím a burá-

cejícím vozidlem se ropuchy 

chovají tak, jak jim velí matka 

příroda. Nafouknou se a nad-

zvihnou na  nožkách, aby se 

zdály být větší, a zůstanou stát 

na  místě. Takové chování je 

chrání před zvířecími predá-

tory, nikoli však před rychle 

jedoucími auty.

Máte v  hlavě ještě něja-

ký podobný nápad, jak by se 

přírodě dalo pomoci?

Samozřejmě, a  ne jeden. Sta-

čí mít oči otevřené a  uvidí-

te spoustu míst v  naší příro-

dě, která potřebují každoroč-

ní pomoc, na  kterou větši-

nou nejsou peníze. Přírodě ale 

může pomáhat každý z  nás. 

Třeba jen postupným uzpů-

sobováním vlastní zahrady 

tak, aby byla pestrá a  skýtala 

podmínky pro život co nejví-

ce druhům organismů. (red)

Martina Huběnková: S přáteli jsme zachránili tisíce žab
Většina lidí se těší, až po práci zabouchne dveře 
a bude mít od povinností klid. Martina Huběnková ne. 
Vystudovala přírodovědeckou fakultu, teď je na ma-
teřské, ale jinak pracuje na Odboru životního prostře-
dí Krajského úřadu Olomouckého kraje. A ve volném 
čase, kterého při starosti o děti není moc, ještě stíhá 
zachraňovat žáby. Nebýt její iniciativy, tisíce chráně-
ných obojživelníků by zahynuly pod koly aut. 
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Olomoucký kraj se může chlubit mnoha lokalitami s vzácnou přírodou. V Hrubém Jeseníku čítá flora asi 1200 druhů a poddruhů rostlin, z nichž některé patří 
mezi endemity, které nerostou nikde jinde na světě. Řadí se mezi ně i (tajenka). Řešení křížovky posílejte do 3. června na e-mailovou adresu krizovky@olkraj.cz.

KŘÍŽOVKA O CENY
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Martin Šmída: Úrodná půda, čistá voda 
i vzduch. Nic důležitějšího neznám

Otázka životního pro-

středí se začíná dostávat 

do  popředí, hlavně kvů-

li klimatické změně. Co 

myslíte, podaří se oteplo-

vání zpomalit?

Jsem rád, že se oblasti ži-

votního prostředí dostá-

vá více pozornosti. Ostat-

ně je to téma životně důle-

žité, protože v sobě obsahu-

je péči o vodu, půdu, ovzdu-

ší, krajinu a veškerou faunu 

a fl oru. A klimatická změna 

působí na všechny tyto ob-

lasti. Bohužel nemáme dost 

jednoduchých a silných ná-

strojů, jak ji jednoduše za-

stavit. Větru a  dešti poru-

čit neumíme, takže na  jed-

né straně se zkrátka musí-

me přizpůsobovat nové rea-

litě, na té druhé však musí-

me dělat maximum i pro to, 

abychom klimatickou změ-

nu alespoň zpomalili, ob-

zvlášť, když jsme přesvědče-

ni, že jsme jako lidstvo při-

spěli k jejímu zrychlování.

Od  globálního téma-

tu zpátky do regionu. Kde 

podle vás Olomoucký kraj 

v  ochraně přírody zaspal, 

a v čem je naopak dobrý? 

Olomoucký kraj se vyzna-

čuje tím, že má překrás-

nou a  rozmanitou přírodu 

od vysokých hor až po roz-

sáhlé nížiny. A  vybavím si 

rovnou několik nedostatků 

a chyb, které se v našem kra-

ji staly. Počínaje nezvládnu-

tou kůrovcovou kalamitou 

či erozí půdy nebo dokonce 

snahou o  její úplnou likvi-

daci ve  prospěch dalších 

průmyslových zón a  konče 

třeba havárií na Bečvě, která 

svým rozsahem nemá obdo-

by a  dodnes neznáme viní-

ka. Naopak můžeme říct, že 

jsme se z těchto událostí po-

učili, a můžu tak prozradit, 

že například v  komisi pro 

zemědělství a  venkov řeší-

me, jak lépe nastavit dotace 

do  zalesňování po  kůrovci, 

aby se snáz obnovil eko-

systém lesa. Zabetonování 

úrodné půdy u  Hněvotína 

se rovněž podařilo zabránit 

a připomínkovali jsme pro-

tierozní vyhlášku i  novelu 

vodního zákona, která by 

měla řešit právě mimořádné 

havárie na řekách.

Sucho vloni nebylo, ale 

letos může přijít. Má náš 

region potenciál k  tomu, 

aby mu mohl čelit?

Klíčové je, jak se k  půdě 

chová její vlastník. A máme 

v  kraji dobré vzory, napří-

klad oceněné v soutěži Pes-

trá krajina, kteří se k  půdě 

a  krajině chovají dlouho-

době zodpovědně. Pak tu 

však máme jiné, pro které 

je jediným kritériem rych-

lý zisk, kteří o  nějaké mi-

moprodukční funkci půdy 

a krajiny nechtějí vůbec sly-

šet. Přesto se snažíme moti-

vovat k udržování tůní, pra-

menných oblastí, suchých 

poldrů, ale i  výsadbě stro-

mů, zakládání a údržbě re-

mízků, alejí a  polních cest. 

Každý takový krajinný pr-

vek může v  hospodaření 

s vodou pomoci.

Se suchem souvisí také 

kůrovec. Co myslíte, jak 

budou vypadat lesy v Olo-

mouckém kraji za  dalších 

deset let? Budeme mít kam 

chodit na houby?

Lesy nezmizí, ale hodně 

teď záleží, jak budou vypa-

dat. Zda budou jen plan-

tážemi na  smrkové dřevo, 

nebo komplexními ekosys-

témy. Osobně bych se rád 

blížil spíše k  té druhé va-

riantě, čili se snažíme na-

stavit takový systém, aby 

skladba dřevin více respek-

tovala výškové pásmo a aby 

byla druhově i  věkově roz-

manitější. Pak tam bezpo-

chyby porostou i houby.

Jaké dotační programy 

nebo tituly kraj v  souvis-

losti se životním prostře-

dím vyhlašuje?

I  přes nepříznivou fi nanč-

ní situaci, v  jaké jsme kraj 

převzali, se nám podařilo 

udržet tradiční dotační ti-

tuly, především na  podpo-

ru včelařů, na  podporu in-

vestic do  vodohospodářské 

infrastruktury a do obnovy 

environmentálních funk-

cí území, ale i  na  osvěto-

vé a  vzdělávací akce a  dal-

ší aktivity od výsadby stro-

mů až po péči o hendikepo-

vaná zvířata. 

Jedna z cest k čistější pří-

rodě může vést přes lep-

ší třídění odpadu. V  čem 

máme ještě rezervy?

Odpadové hospodářství je 

další velké téma a  není to 

jen třídění odpadu. Třídění 

nám celkem jde, problém 

nastává v  těch ostatních 

částech materiálového obě-

hu. V první řadě ve výrobě 

a  při nakupování se může-

me stále setkat s  nesmysl-

nými několikasložkovými 

obaly nebo takovými ma-

teriály, které recyklovat ne-

jdou, a  to ani po správném 

vytřídění. Také se ve  výro-

bě používá málo recyklátů 

a stále se nadmíru využíva-

jí primární neobnovitelné 

zdroje. 

A co se s tím dá dělat? 

Přemýšlet se musí už při ná-

kupu. Nakupujme jen to, co 

opravdu spotřebujeme, ne-

plýtvejme a vzniklé odpady 

pak poctivě třiďme. A přes-

tože v  separaci plastů, skla 

a papíru jsme nadprůměrní, 

rezervy máme stále ve  tří-

dění kovů, olejů a  přede-

vším bioodpadu, který tvoří 

až polovinu směsného ko-

munálního odpadu. 

S  využitím recyklované-

ho bioodpadu by problém 

být neměl…

Bioodpad má velký poten-

ciál materiálového využití, 

tedy kompostování. Všech-

ny ty slupky, ohryzky, od-

řezky, kávové sedliny a  ča-

jové sáčky se mohou pře-

měnit na  životadárné hno-

jivo. A  právě organická 

hmota z  kompostáren nám 

může pomoci v  oživová-

ní půdy. Do  funkce radní-

ho jsem přešel právě z  po-

zice vedoucího kompostár-

ny, a  tak vím, že většina 

těch recyklačních oborů na-

ráží na  další závažný pro-

blém, a to je poptávka a od-

byt po  recyklovaných vý-

robcích. Čímž se dostává-

me zase na začátek k výrob-

cům a  prodejcům. Tady je 

pěkně vidět, že máme šanci 

se dostat k oběhovému hos-

podářství, jenom zkrátka 

musíme opravit ty chybějí-

cí nebo nesprávně fungující 

součásti.

Jaké kroky Olomoucký 

kraj v oblasti separace od-

padu podniká?

Olomoucký kraj se snaží 

ve dvou rovinách. Tou první 

je právě osvěta a spolupráce 

s EKO-KOM či dalšími fi r-

mami provozujícími zpětný 

odběr třeba elektrospotře-

bičů. Tradiční soutěž o  ke-

ramickou popelnici nebo 

nově upravené Ceny Olo-

mouckého kraje v  oblasti 

životního prostředí mají 

motivovat k  důslednému 

třídění a recyklaci odpadů. 

A ta druhá rovina?

Tam jde o  koordinovaný 

přístup měst a obcí a  jejich 

přípravu na  konec sklád-

kování v  roce 2030 tak, 

aby v  Olomouckém kraji 

nenastal kolaps nakládá-

ní se směsným odpadem. 

A  tady se pokoušíme o  ja-

kýsi restart nástrojů, které 

jsme si k tomu společně vy-

tvořili, tedy spolku Odpady 

Olomouckého kraje a  jeho 

servisní akciové společnos-

ti. Jejich pověst je sice z mi-

nulých let pošramocená, 

ale věříme, že nyní začnou 

skutečně pracovat ve  pro-

spěch obcí v  Olomouckém 

kraji a  celkově budou ote-

vřenější, transparentnější 

a odbornější.

Jak by mohl náš kraj 

z  pohledu ochrany život-

ního prostředí vypadat 

za dalších deset let?

Já doufám, že se podaří lépe 

hospodařit s vodou v kraji-

ně, že ve spolupráci s obce-

mi vzniknou na  vhodných 

místech tůně, mokřady i su-

ché poldry a voda nám ne-

bude jen tak odtékat v  ře-

kách z  kraje a  z  naší země 

pryč. Doufám, že se poda-

ří zastavit postupující erozi 

půdy a celkově si k půdě vy-

budujeme trochu jiný vztah, 

než jaký panoval doposud. 

Nemáte někdy pocit, že 

se slovo bio poněkud zne-

užívá?

Ano. Třeba když v  obcho-

dě vidím bioprodukty scho-

vané ve třech obalech a při-

vezených kamióny přes ce-

lou Evropu. Vždyť pravé 

bio s  pozitivními dopady 

na  přírodu a  krajinu musí 

pocházet od  blízkých far-

mářů, kteří se k půdě a kra-

jině chovají s  respektem. 

A  vím, že takových máme 

dost a lze je najít třeba v ka-

talogu regionální produkce. 

A znovu se vracím k tomu, 

že je potřeba přemýšlet 

už při nakupování. Kaž-

dý z  nás má tu moc otočit 

kormidlem na  ten správný 

kurz, aby naše krajina ne-

byla plundrována, ale zvele-

bována. Aby v ní bylo místo 

pro rozmanité druhy rost-

lin i živočichů, kteří se sami 

bránit neumějí, aby naše 

odpady byly znovu naším 

zdrojem a  abychom měli 

úrodnou půdu, čistou vodu 

a  čistý vzduch. Nic důleži-

tějšího ani neznám. (red)

Radní Olomouckého kraje Martin Šmída má 
na starosti životní prostředí a zemědělství. Ani 
jedna z těchto oblastí nemůže existovat samo-
statně. Jaké vazby mezi krajinou a člověkem 
existují? Co musí lidé zlepšit, aby si pod sebou 
nepodřezali větev a fungovali v harmonii s příro-
dou, a ne jí navzdory? Podle Martina Šmídy stojí 
Olomoucký kraj před velkou výzvou, kterou by 
byla škoda nevyužít. 

Martin Šmída

Řešení ze strany 8

• Olomoucký kraj vydává řadu publikací, 
které se věnují životnímu prostředí 
a zemědělství? Patří mezi ně například 
Ekologické zemědělství Olomouckého 
kraje nebo katalog památných stromů. 
Všechny elektronické materiály lze 
stáhnout na webu OLKRAJ.CZ.

• Olomoucký kraj přispívá na provoz 
záchranným stanicím zvířat? Z dotací 
se hradí krmivo i veterinární péče.

• V Olomouckém kraji se nacházejí dvě 
chráněné krajinné oblasti? CHKO 
Jeseníky a CHKO Litovelské Pomoraví. 
Obě jsou svojí fl órou a faunou unikátní.

i Víte, že...

O
lomoucký kraj ve spolu-

práci s krajem Zlínským 

shrnul připomínky k no-

vému vodnímu zákonu, který má 

mimo jiné řešit podobné havárie, 

jaká se vloni stala na Bečvě. Z do-

sud neznámého zdroje tam unikl 

jed, který proměnil řeku v území 

bez života. Ministerstvem předlo-

žený návrh zákona obsahuje řadu 

chyb i nejasností a oba zmiňova-

né kraje je chtějí korigovat.

„Návrh novely zákona jsme 

podrobně prostudovali a  na-

šli hodně věcí, které je potřeba 

napravit. Jde o  to, aby se něco 

podobného, jako se stalo vloni 

na Bečvě, už nikdy neopakovalo, 

a pokud ano, tak aby byly jasné 

kroky, jak mají příslušné orgány 

postupovat,“ vysvětluje Martin 

Šmída, radní Olomouckého kra-

je pro oblast životního prostředí.

Právě nejasná legislativa ved-

la při loňské havárii na  Bečvě 

ke  zmatkům a  průtahům. Oba 

kraje proto navrhují, aby nová 

legislativa stanovovala plán likvi-

dace a zjišťování příčin od místa 

vzniku havárie a postupovala tak 

ve svých šetřeních nejen po prou-

du, ale i  proti proudu toku, aby 

tak bylo rychleji zjištěno skutečné 

místo vzniku havárie.

Zcela nesystémový je podle 

radního Šmídy požadavek mini-

sterstva, aby kraje pro podobné 

účely vytvářely rezervy ve  výši 

20 milionů korun.

„Na  téma ekologické havá-

rie, pochybení při jejich řešení 

a  nutnosti legislativních změn 

jsem v  tomto týdnu jednal se 

senátorkou Jitkou Seitlovou. 

Pevně věřím, že finální zá-

kon po  úpravách zabrání opa-

kování zmatků a  chyb, které 

provázejí vyšetřování události 

na  řece Bečvě,“ upřesnil hejt-

man Olomouckého kraje Josef 

Suchánek.  (red)

Hejtmanství připomínkuje vodní zákon. 
Nechce, aby se opakovala tragédie na Bečvě
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V
 plném proudu jsou 

teď přípravy na dal-

ší ročník Noci kos-

telů. Ta se letos uskuteční 

v  pátek 28. května a  opro-

ti předchozím letům chys-

tá některé změny. Návštěv-

níci církevních svatostánků 

se tak rozhodně nudit ne-

budou. 

„Namísto poutního pasu 

je letos připraven časopis, 

který přináší tematické roz-

hovory, tipy na  výlety, sou-

těžní anketu o  věcné ceny 

a hry pro nejmenší zájemce. 

K volnému odběru bude ča-

sopis na  místě přihlášených 

kostelů, v  Turistickém in-

formačním centru Olomouc 

nebo v Galerii Šantovka ně-

kolik dní před akcí,“ pro-

zradil David Mikša z  Cent-

ra pro kulturu Arcibiskup-

ství olomouckého. 

Akce se každý rok těší 

velkému zájmu veřejnosti. 

Lidé mohou v průběhu noci 

navštívit například ta místa 

kostelů, jež běžně přístupná 

nejsou. Mnohde pro ně po-

řadatelé připravili zajímavý 

doprovodný program.

„Nabídku přihlášených 

kostelů, modliteben a  sbo-

rů, program a  další po-

drobnosti najdou zájemci 

na  webu a  Facebooku Noc 

kostelů,“ dodal Mikša.

A  na  závěr ještě upozor-

nění – akce se uskuteční jen 

za  předpokladu, že to do-

volí epidemiologická situa-

ce. Pořadatelé proto lidem 

doporučují sledovat webo-

vé stránky projektu i sociál-

ní sítě, kde se dozví aktuální 

informace.  (red)

Chybí vám program na  
večer? Vyzkoušejte kostel

P
o  více než čtyřech 

měsících by se díky 

lepší epidemické 

situaci v  regionu mohla 

otevřít muzea a galerie zři-

zovaná Olomouckým kra-

jem. Přístupná by pak byla 

za  přísných hygienických 

pravidel a  s  částečným 

omezením počtu návštěv-

níků. Přesný termín začát-

ku muzejnické sezóny vlá-

da v době uzávěrky tohoto 

čísla Krajánka neoznámi-

la. Otevření expozic se ale 

předpokládá právě v první 

polovině května. Galeristé 

jsou na hosty připraveni.

Například prostějovské 

muzeum může nabídnout 

nově instalovanou autor-

skou výstavu nazvanou 

Flóra a  fauna z  našich 

depozitářů. „Jde o  téma, 

které je v  našich sbírkách 

v různých podobách hojně 

zastoupené, a  na  výstavě 

jsou předměty, které nesou 

rostlinné nebo živočišné 

motivy. Protože některé 

exponáty jsou zcela nové 

nebo jsme ještě neměli pří-

ležitost je vystavit a  byla 

by škoda se o  ně nepo-

dělit, rozhodli jsme se je 

zpřístupnit touto formou,“ 

prozradil Václav Horák, ře-

ditel muzea. Na červen při-

pravili Prostějovští výstavu 

fotografa Jana Soudka, kte-

rý v tamní galerii bude vy-

stavovat vůbec poprvé. 

Svoje trumfy je připra-

veno vyložit i  Vlastivědné 

muzeum v Olomouci. Jeho 

návštěvníci se mohou těšit 

na  prezentaci českých ko-

runovačních klenotů, vý-

stavu díla Jiřího Loudy, 

expozici z  historie poli-

cejních sborů a  prezenta-

ci Pavla Rozsívala – Stud 

i  um. Olomoucké muze-

um se navíc pochlubí také 

zcela novým vzhledem, 

má totiž opravenou fasádu 

a rekonstruovaná historic-

ká vrata. 

Na  severu kraje se 

na první hosty těší muzea 

v  Šumperku a  v  Jeseníku. 

To první láká třeba na vý-

stavu extrémních meteo-

rologických jevů a  histo-

rii turistiky, druhé zve zá-

jemce na  prohlídku expo-

zice Bohatství vody a ledu. 

Prokřehlí hosté se mohou 

ohřát u výstavy Sopky, kte-

rou muzeum zpřístupní 

vůbec poprvé. 

Na novou sezónu se při-

pravuje také Červený do-

mek Petra Bezruče v Kos-

telci na Hané na Prostějov-

sku. Ve  středu 19. května 

to bude přesně rok od jeho 

slavnostního znovuotevře-

ní. „První návštěvnická 

sezóna v  novém dopadla 

i  přes nepříznivou epide-

miologickou situaci velmi 

dobře. Před vládním uza-

vřením navštívilo Červený 

domek několik stovek tu-

ristů, dokonce jsme stihli 

uskutečnit i  několik akcí. 

Věříme však, že letoš-

ní sezóna bude mnohem 

úspěšnější,“ sdělil historik 

Filip Gregor. (red)

Blíží se konec půstu. Muzea jsou 
připravená na nové návštěvníky

O
lomoucký kraj vy-

dal další z  řady 

publikací předsta-

vujících kulturu a  její dě-

dictví, které se dodnes za-

chovalo na  území regionu. 

Tentokrát se čtenářům po-

drobněji představí zámek 

v Čechách pod Kosířem. 

„Je to místo, kde se snou-

bí historie s  uměním, pří-

rodou a  geniem loci,“ řekl 

radní Olomouckého kraje 

pro kulturu a  památkovou 

péči Jan Žůrek. 

Čechy pod Kosířem se 

pyšní nádherným zámec-

kým parkem plným vzác-

ných domácích i  cizokraj-

ných dřevin a  spoustou 

malebných zákoutí. 

Po  úspěšné a  náklad-

né rekonstrukci je zámek 

od roku 2016 jednou z nej-

navštěvovanějších památek 

v  kraji. Podmanivé místo 

spjaté s pobytem a tvorbou 

malíře Josefa Mánese vloni 

zvítězilo v  anketě Památka 

roku ČR. Nová publikace 

je k  dispozici na  poklad-

ně zámku nebo ke  sta-

žení na  webové stránce 

OLKRAJ.CZ. (red) 

Nová publikace 
představuje zámek 
v Čechách pod Kosířem

M
uzeum Komen-

ského v  Přerově 

zve na  výstavu, 

která představí výběr těch 

nejkrásnějších ukázek reli-

éfně zdobených kamnových 

kachlů, jež stvořily ruce 

hrnčířských mistrů v 15. až 

17. století. 

Výstava představí veřej-

nosti bohatství, půvab i sym-

boliku výzdobných motivů 

středověkých až raně novo-

věkých kachlů, které estetic-

ky dotvářely obytné interié-

ry šlechtických sídel i  měš-

ťanských domů. Prezento-

vané exempláře byly v  prů-

běhu minulých let nalezeny 

na různých archeologických 

lokalitách Přerovska, jako je 

třeba hrad Helfštýn, Hrani-

ce a Lipník nad Bečvou. Až 

dosud se všechny předměty 

ukrývaly v muzejních depo-

zitářích. 

Vystavené nálezy jsou 

důkazem vzestupu výroby 

kamnářské keramiky, kte-

rý nastal na  území dneš-

ního Přerovska především 

v poslední třetině 15. století 

a na počátku 16. století, což 

souviselo s  obnovou měst 

po husitských a česko-uher-

ských válkách. Města i jejich 

předměstí v této době rychle 

rostla a  řemesla dosahovala 

stále vyšší úrovně. V souvis-

losti s  tímto rozvojem pro-

cházela řada šlechtických 

sídel rozsáhlými přestav-

bami. Tento rozvoj v  letech 

1475–1521 také korespon-

duje s obdobím, kdy se maji-

telem přerovského, helfštýn-

ského a  hranického panství 

stal Vilém z Pernštejna. 

Výstava je rozdělena 

do  skupin podle reliéfní 

výzdoby kachlů na  motivy 

náboženské, fantaskní, my-

tologické, alegorické, žá-

nrové, portrétní, heraldic-

ké, architektonické a orna-

mentální. Samostatný od-

díl pak tvoří formy na  vý-

robu čelních vyhřívacích 

stěn komorových kachlů 

– takzvané kadluby.  (red)

Expozice představí ukryté kachle 
a vysvětlí, co jsou to kadluby

V olomouckém vlastivědném muzeu je stále k vidění výstava korunovačních klenotů.  foto: red

U
ž popáté hledá 

Vědecká knihov-

na v  Olomouci 

nejlepšího venkovského 

knihovníka Olomouckého 

kraje. Nominace mohou 

zasílat zřizovatelé kniho-

ven, zástupci jiných půj-

čoven knih i  sami čtenáři, 

a to do konce května. No-

minační formulář najdou 

zájemci na www.vkol.cz.

„Mnozí knihovníci obec-

ních knihoven se výrazně 

podílejí na  kulturním ži-

votě obce. Rozvíjí tak dů-

ležitou komunitní funk-

ci těchto zařízení,“ uvedla 

ředitelka Vědecké knihov-

ny v Olomouci Iveta Tichá.

Nominován může být 

knihovník či knihovni-

ce z  jakékoliv knihovny 

v  regionu, jejichž pracov-

ní úvazek nepřesáhne čty-

řicet hodin týdně. Hodno-

ticí komise složená ze zá-

stupců Vědecké knihov-

ny a pověřených knihoven 

následně z  došlých při-

hlášek vybere pět nejlep-

ších, které osobně navští-

ví. Na  základě toho pak 

určí  vítězné pořadí. Vy-

hlášení výsledků proběhne 

na podzim.

„Existují profese, které 

jsou sice nenápadné, ale 

zato mimořádně důležité. 

Počítám mezi ně i knihov-

níky. Soutěž o  nejlepšího 

z nich má jediný cíl – po-

děkovat jim za  práci, kte-

rou vykonávají pro čtená-

ře ve  své obci,“ řekl radní 

Olomouckého kraje pro 

oblast kultury Jan Žůrek.

V  Olomouckém kraji 

jsou celkem 473 knihovny, 

z  toho 430 neprofesionál-

ních. Hejtmanství letos 

na  jejich provoz uvolnilo 

bezmála třináct milionů 

korun v rámci podpory re-

gionální funkce knihoven.

Knihovny se navíc mo-

hou ucházet o další fi nance 

hned ze dvou krajských do-

tačních programů, v  nichž 

je zhruba šestnáct milionů 

korun. Například díky pro-

gramu obnovy drobného 

majetku mohou získat pe-

níze na vybavení.  (red)

Hledá se nejlepší venkovský knihovník. 
Navrhněte třeba toho svého
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T
rať Ecce Homo 

o závěrečném dub-

novém víkendu 

ožila. Patřila totiž Mis-

trovství České republiky 

v závodech do vrchu. Tra-

diční atmosféra ho však 

neprovázela, kvůli opat-

řením proti koronaviru se 

uskutečnilo bez diváků. 

Na  pomezí Hané a  Níz-

kého Jeseníku válel ital-

ský jezdec Christian Mer-

li, jenž během soboty a ne-

děle celkem třikrát překo-

nal traťový rekord. 

Osmačtyřicetiletý Mer-

li lámal rekordy na  zkrá-

cené trati. V  první sobot-

ní jízdě dokázal pokořit tři 

roky starý čas Miloše Bene-

še, ve druhé pak ještě vlast-

ní počin vylepšil. Hodnota 

nového rekordu se tak rov-

nala času 1:48,31.

Druhé místo za  Merlim 

obsadil Francouz Petit, tře-

tí skončil domácí Miloš Be-

neš. Ten zároveň vyhrál so-

botní část závodu Autoklub 

Mistrovství České republi-

ky, nejlépe si vedl také mezi 

vozy kategorie E2-SS. 

Výkon rodáka z  Tren-

ta Merliho vyvrcholil v ne-

děli. Ačkoliv byl Šternberk 

jeho premiérovou závodní 

destinací v  letošní sezoně, 

znovu se blýskl traťovým 

rekordem. Čas ze sobo-

ty vylepšil na 1,47:91. Šan-

ci na  čtvrtý rekord během 

víkendu mu vzalo zrušení 

druhé závodní jízdy. 

Jen o  0,79 sekundy 

za  Merlim zaostal štern-

berský závodník Petr Trn-

ka, který o  poslední dub-

nové neděli triumfoval 

v  českém závodním poli. 

Trnkovi pomohl nový tří-

litrový vůz Norma M 20 

FC Mugen, v  jeho kokpi-

tu zvítězil rovněž ve skupi-

ně E2-SC. 

Mistrovství republi-

ky Ecce Homo předchá-

zelo čtyřicátému ročníku 

evropského šampionátu. 

Ten se uskuteční od pátku 

28. do  neděle 30. května. 

Organizátoři závod při-

pravují. Za jakých podmí-

nek se bude konat, ale ne-

tuší. Pevně nicméně věří, 

že by souboj o titul mistra 

starého kontinentu mohl 

proběhnout před zraky 

diváků, uvedli na  konci 

dubna.  (red)

Merli předvedl na MČR Ecce Homo trojitý rekord

Amatérské soutěže ve fotbale 
se letos bohužel nedohrají
Je to bohužel defi nitiv-

ní. Všechny domácí ne-

profesionální fotbalové 

soutěže, včetně mládežnic-

kých, nepoznají v letošní se-

zoně vítěze. Výkonný výbor 

Fotbalové asociace České 

republiky na  svém zasedá-

ní v úterý 4. května rozhodl 

o tom, že jejich soutěžní se-

zonu kvůli pandemii koro-

naviru a restriktivním opat-

řením předčasně ukončí.

Asociace podle svého 

předsedy Martina Malíka 

až do  poslední chvíle bo-

jovala o  to, aby se amatér-

ské soutěže mohly dohrát. 

Připravovala proto různé 

scénáře, které by ve složité 

době zajistily také zacho-

vání jejich regulérnosti. 

„Máme ale první květnový 

týden a stále není povolena 

ani možnost plnohodnot-

ného tréninku klubů, tak-

že je potřeba nyní bohužel 

konstatovat, že ani fotbalo-

vé soutěže již nepůjde do-

hrát,“ sdělil Malík ve čtvrtý 

květnový den.

Rozhodnutí fotbalových 

funkcionářů se týká všech 

týmů působících od  muž-

ské třetí ligy (v  případě 

Olomouckého kraje Mo-

ravskoslezské fotbalové 

ligy) až po  přípravku. Za-

hrnuje také ženský fotbal.

Malík nicméně řekl, že 

pokud rozvolňování pro-

tikoronavirových opatře-

ní umožní alespoň pořá-

dání fotbalových turnajů, 

fotbalová asociace na ně fi -

nančně přispěje. „Za  pře-

dem stanovených pravidel 

bychom propláceli nákla-

dy klubů na rozhodčí, aby-

chom alespoň nějakou mě-

rou přispěli k  návratu fot-

balu na  hřiště a  zároveň 

pomohli přípravě hráčů 

na  novou sezonu,“ infor-

moval.  (red)

Třetiligoví fotbalisté Uničova (v tmavě modrém) na ilustračním snímku.  foto: Petr Komárek

Na jízdách letošního MČR Ecce Homo kraloval Ital Christian Merli.  Archivní foto: Tomáš Kaňa/eccehomo.cz

F
otbalisté Sigmy Olo-

mouc budou mít 

od  příští sezony 

FORTUNA:LIGY, nejvyš-

ší fotbalové soutěže v Čes-

ku, nového trenéra. Stá-

vající kouč Radoslav Látal 

po  dohrání letošního roč-

níku skončí. Hanácký klub 

o tom informoval na svých 

webových stránkách.

„Po  vzájemné diskuzi 

jsme se s  trenérem domlu-

vili, že po  skončení sou-

časné sezony nebudeme 

dále pokračovat ve  spolu-

práci. Vzhledem k  tomu, 

že kádr neprojde výrazný-

mi změnami, shodli jsme 

se na  nutnosti dodat týmu 

nový impulz. Proto do nové 

sezóny půjdeme s  novým 

trenérem. Od dnešního dne 

se budeme snažit hledat 

vhodného nástupce,“ řekl 

pro Sigmafotbal.cz sportov-

ní manažer Olomoučanů 

Ladislav Minář.

Spolu s  Látalem odejde 

ze Sigmy také jeho asistent 

Jiří Neček. Olomouc vedli 

od roku 2019. 

V  loňské sezoně s  ní 

po  prvoligové základ-

ní části obsadili jedenác-

té místo, což znamenalo 

účast ve skupině o záchra-

nu. Hanáci tím v  kombi-

naci s  vypadnutím v  se-

mifinále domácího pohá-

ru MOL Cup, kde podleh-

li Liberci 1:2, přišli o mož-

nost ucházet se o  účast 

v pohárové Evropě. Sestup 

jim reálně nehrozil, v  šes-

tičlenném pořadí nejniž-

ší nadstavby obsadili prv-

ní pozici. 

Letos Sigmu v  pohá-

ru vyřadila pražská Slavia, 

ve  čtvrtfi nále ji porazila 

rozdílem tří branek. V lize 

Látalovu výběru po  třiceti 

kolech – v době, kdy tento 

text vznikal – patřila desátá 

příčka.  (red)

Látal po sezoně opustí lavičku fotbalové Sigmy

K
ordista Jakub Jur-

ka z  Dukly Olo-

mouc bude star-

tovat na  letošních letních 

olympijských hrách v  ja-

ponské metropoli Tokiu. 

Ve  druhé polovině dub-

na ovládl evropskou kva-

lifikaci, která se kona-

la v  hlavním městě Špa-

nělska Madridu. Pod pěti 

kruhy bude startovat stej-

ně jako jeho děda Jaro-

slav Jurka, ten se účastnil 

olympiád 1976 v  kanad-

ském Montrealu a  1980 

v Moskvě.

„Emoce, které proží-

vám, jsou úplně nesku-

tečné. Ani nevím, co se se 

mnou stalo, že jsem doká-

zal podat takový výsledek. 

Udělali jsme všechno pro 

to, aby to vyšlo. Teď se tě-

ším do  Tokia, kde se bu-

deme prát o medaili,“ svě-

řil se jednadvacetiletý Jur-

ka po  triumfu v  Madridu 

v  rozhovoru pro Českou 

televizi.

Do  play-off evropské 

kvalifikace vstupoval s  bi-

lancí čtyř výher a  jedné 

porážky. Na  španělské 

půdě si poté postupně po-

radil s  Lucemburčanem 

Giannottem, domácím Pe-

reirou a  Polákem Zawrot-

niakem. Ve  finále pokořil 

švédského reprezentanta 

Svenssona. 

Dědeček Jakuba Jurky - Ja-

roslav Jurka zasáhl na  dvou 

letních olympiádách do sou-

těží v šermu kordem a fl ere-

tem. Jeho nejlepším indivi-

duálním umístěním z  těch-

to akcí se stala sedmá pozi-

ce v  kordu v  Moskvě 1980. 

Ve stejné disciplíně pak jako 

člen československého týmu 

skončil šestý.  (red)

Naváže na dědu, mladík 
Jurka se prošermoval 
na olympiádu

Olomoucký kordista Jakub Jurka zabojuje o medaili na olympiádě 
v Tokiu.  foto: Facebook J. Jurky 

Trenér Radoslav Látal u fotbalistů Olomouce dokončí sezonu, pak 
odejde.  foto: Sigmafotbal.cz


