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M
áte rádi památ-

ky, nebo se spíš 

touláte po  ho-

rách s  batohem? Dáváte 

přednost aktivní dovolené, 

nebo lenošení ve  wellness 

areálu? Nakonec je to úplně 

jedno. A víte proč? Protože 

Olomoucký kraj nabízí ode 

všeho spoustu. Letní turis-

tická sezona 2021 překypu-

je novinkami.

„Podnikatelé v  cestov-

ním ruchu během epide-

mie covidu-19 rozhodně 

nezaháleli a  chystali se 

na rozvolnění. Řada areálů 

prošla renovací, podařilo 

se dokončit nové investiční 

záměry. Letošní léto bude 

v Olomouckém kraji určitě 

stát za to,“ uvedl Radek Sto-

jan, ředitel Centrály cestov-

ního ruchu Olomouckého 

kraje.

Kam tedy o prázdninách 

vyrazit? Třeba v  Jesení-

kách je nově otevřena Da-

limilova rozhledna, která 

je přesnou kopií stavby, jež 

se kdysi tyčila na  vrcho-

lu Králického Sněžníku. 

Gurmáni si přijdou na své 

ve  Velké Bystřici, kde se 

nově vyrábí tvarůžky – do-

sud zrály pouze v  Lošti-

cích. Milovníky starých 

časů potěší Muzeum kočá-

rů v Čechách pod Kosířem, 

které se letos představí 

v novém kabátě – k vidění 

je zhruba stovka historic-

kých exponátů. Další no-

vinka čeká na návštěvníky 

Svatého Kopečku, tamní 

bazilika právě prošla dru-

hou etapu rekonstrukč-

ních prací. Barokní skvost 

nabídne turistům dosud 

uzavřené vnitřní prostory.

Unikátní a  dlouho oče-

kávanou novinku zpřístup-

nil Rapotín na Šumpersku, 

který kdysi proslavila vý-

roba skla. Právě tomuto 

materiálu je věnované celé 

nové muzeum. „Návštěvní-

ci muzea zhlédnou ve  vit-

rínách výrobky různých 

tvarů z  foukaného skla 

i  skla vyráběného na  au-

tomatu a  také ohýbané 

nebo tvrzené sklo. Důleži-

té informace jsou uvedeny 

na  speciálních posterech, 

do sklářského příběhu vta-

huje návštěvníka audio 

průvodce. V  příbězích vy-

stupují postavy z  historie 

sklárny v  jejích zlomových 

okamžicích. Poslechnout si 

lze také autentické výpově-

di sklářů,“ láká k  návštěvě 

Rapotína Markéta Biková 

z  tamního informačního 

centra.  (red)

SLOVO HEJTMANA

Vážení čtenáři,
držíte v rukou další vydá-
ní krajského zpravodaje. 
Na první pohled vidíte změ-
nu jeho názvu. Také jeho 
podoba je trošku jiná, než 
jakou jste byli zvyklí vídat. 
Věřím, že dílčí změnu gra-
fiky přivítáte, stejně jako 
některé nové rubriky, které 
budeme postupně přidá-
vat. Změnou, kterou vidět 
nemůžete, je ustanovení 
redakční rady zpravoda-
je. Ta nyní dbá na obsah, 
formu a vyváženost textů. 
Hejtman Olomouckého 
kraje členem této redakční 
rady není. 

Ke změnám jsme se roz-
hodli proto, aby byl krajský 
zpravodaj přehlednější, 
modernější a také proto, 
že změna je život. Mění se 
svět kolem nás, mění se 
i Olomoucký kraj. Každý 
den v něm probíhají desít-
ky událostí, které stojí za to 
zaznamenat. Bohužel se 
všechny do krajského mě-
síčníku nevejdou. Dalo by 
se říct, že zpravodaj pojme 
jen snítku z toho, co hezké-
ho, užitečného a krásného 
se v našem regionu děje.

Přání pro vás - užijte si 
léto. Většinou jistě v ma-
lebných koutech Olomouc-
kého kraje. Ostatně právě 
téma zážitků a cestovní-
ho ruchu tvoří hlavní pilíř 
prázdninového dvojčísla 
krajského zpravodaje. Pro-
zkoumejte Jeseníky i Ha-
nou, poznejte místa, kde 
jste nikdy nebyli, a méně 
vyhlášené lokality, jež do-
sud svá tajemství skrývají. 
Cestujte s radostí, ale také 
s rozvahou, ať se na konci 
léta ve zdraví sejdeme. 

Spolu s vámi si také vel-
mi přeji, aby se po prázd-
ninách naše děti vrátily 
do školních lavic všech 
stupňů škol bez omeze-
ní. Záleží to také na nás, 
na každém z nás.

Josef Suchánek,
hejtman 

Olomouckého kraje

Léto v Olomouckém kraji: 
velká porce novinek

Olomoucký kraj nejsou jen Jeseníky, ale i Haná. Právě tam můžete prožít neopakovatelné zážitky – třeba projížďku v historickém kočáře.  foto: red

Č Í S LO 
M Ě S Í C E 

3 850
Tolik kilometrů 

značených turistic-

kých tras udržuje 

v  Olomouckém 

kraji Klub českých 

turistů. Na  jeho 

činnost přispívá 

hejtmanství. (red)
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N
a  konci června 

proběhlo v  re-

gionu jednání 

o  nové koncepci cyklis-

tické dopravy v  ČR. Část 

míst v Olomouckém kraji, 

kudy v budoucnu povedou 

nové stezky pro cyklisty, si 

účastníci jednání projeli 

přímo na kole.

„Prioritou Olomoucké-

ho kraje je propojení pá-

teřních tras. Jen v letošním 

roce jsme dali na cyklodo-

pravu zhruba pětadvacet 

miliónů korun,“ uvedl Jan 

Šafařík, náměstek hejtma-

na Olomouckého kraje. 

O budoucnosti cyklistic-

ké dopravy jednali účast-

níci setkání v době od 24. 

do 25. června. Nad legisla-

tivními, technickými, ale 

i  koordinačními otázkami 

debatovali nejprve v Šum-

perku, na bicyklech si pak 

projeli budoucí trasování 

klíčové Moravské cyklo-

stezky.

„Hlavním cílem naše-

ho setkání bylo dostat 

všechny partnery k  jed-

nacímu stolu a otevřít dis-

kusi,“ zdůraznil náměstek 

Šafařík.

Z  jednání vyplynula 

řada užitečných závěrů. 

Důraz bude kladen napří-

klad na  lepší koordinaci 

projektů třeba s  Lesy ČR 

nebo se správci vodních 

toků. Právě tyto subjekty 

totiž spravují komunika-

ce, které by cyklisté mohli 

využívat, aniž by bylo po-

třeba stavět nové cyklo-

stezky.  (red)

Umělecké 
školy malovaly 
pro kraj 
Přesně deset základních 

uměleckých škol se letos 

zapojilo do  soutěže Olo-

mouckého kraje, jejímž 

tématem byla tentokrát 

kresba na  téma Už se tě-

ším až… Nejlepší díla si 

může veřejnost prohléd-

nout v  prostorách kraj-

ského úřadu.

SMS 
Z KRAJE

Cyklistům se blýská na lepší časy. Kraj 
jednal o nové koncepci cyklostezek

Hejtmanství udělalo tečku 
za lockdownem

Josef Suchánek, hejt-

man Olomouckého 

kraje, poděkoval spo-

lečně s  ředitelem krajské 

policie Tomášem Lands-

feldem těm, kteří se ak-

tivně přičinili o zvládnu-

tí posledního lockdownu 

a  nouzového stavu, kte-

rý trval s  přestávkami 

od března 2020 do dubna 

2021. Ocenění si převza-

ly desítky lidí z  řad po-

licistů, vojáků, hasičů, 

záchranářů, zdravotníků, 

členů krizového řízení 

a  zaměstnanců krajského 

úřadu.

„Jsem velmi rád, že Olo-

moucký kraj má profesio-

nály, na které se v případě 

nouze může spolehnout. 

Poděkování za  zvládnutí 

poslední vlny epidemie 

covidu-19 však patří všem 

lidem, kteří třeba jen do-

držovali nařízená proti-

epidemická opatření,“ 

uvedl hejtman Suchánek.

Slavnostní udílení oce-

nění proběhlo v  úterý 

29. června v  Posádkovém 

domě armády v Olomouci.

Aktuálně hygienici re-

gistrují v  regionu pouze 

pětačtyřicet osob s proká-

zanou nákazou koronavi-

rem.

„Přesto bych chtěl zno-

vu poprosit, aby veřejnost 

dodržovala dosud platná 

protiepidemická opatření. 

To je totiž cesta, která spo-

lečně s  očkováním může 

zabránit další vlně epi-

demie, jež by nám mohla 

hrozit v září či říjnu tohoto 

roku,“ zdůraznil hejtman 

Suchánek.  (red)

Doprovod 
dítěte v MHD 
zdarma
Doprovod dítěte do tří let 

jezdí od  července v  olo-

moucké MHD zdarma. 

Sleva se vztahuje pouze 

na jednu osobu, která na-

víc musí mít doklad pro-

kazující věk doprovázené-

ho dítěte. 

S
polečnost ASEKOL 

ve  spolupráci s  Olo-

mouckým krajem 

spustila nový projekt Od-

lož mobil v knihovně. Lidé, 

kteří takto odevzdají vy-

sloužilý telefonní přístroj, 

mohou vyhrát poukázku 

na  nákup knih v  hodnotě 

tisíce korun.

„V domácnostech po ce-

lém kraji leží podle odha-

dů statisíce starých, často 

nefunkčních mobilů. Při-

tom tyto přístroje mohou 

být recyklovány, a  tím se 

ušetří třeba těžba vzác-

ných kovů v deštných pra-

lesích,“ vysvětluje smysl 

projektu Martin Šmída, 

radní Olomouckého kraje 

pro oblast životního pro-

středí a zemědělství. 

Odevzdaný přístroj 

musí obsahovat údaje, 

díky kterým mohou po-

řadatelé projektu výherce 

kontaktovat.

„Čím více telefonů zá-

jemci přinesou a  označí, 

tím větší šanci mají vy-

hrát,“ dodal regionální 

manažer neziskové spo-

lečnosti ASEKOL Zdeněk 

Kovářík.

Kromě samotných dár-

ců čeká finanční pré-

mie i  na  knihovny, které 

budou ve  sběru mobilů 

nejúspěšnější. Finanční 

odměny v  celkové výši 

třicet tisíc korun věno-

valo do  soutěže, nad níž 

převzala záštitu krajská 

zastupitelka a  senátorka 

Jitka Seitlová, olomoucké 

hejtmanství.

V  říjnu proběhne vy-

hodnocení a předání oce-

nění. Průběžně aktualizo-

vaný seznam zapojených 

knihoven, včetně podrob-

nějších informací a  pra-

videl, naleznou zájemci 

na  webové stránce www.

odlozmobil.cz. (red)

Za starý mobil dostanete 
knížku. Začíná nový 
ekologický projekt

Cyklostezky v Olomouckém kraji byly tématem společného jednání. Některé trasy by do budoucna 
mohly ležet například na komunikacích, které spravují Lesy ČR.  foto: Ol. kraj

Skrbeň má 
novou cestu
Zhruba tři čtvrtě kilo-

metru nové silnice mají 

lidé ve  Skrbeni. Průtah 

obcí dokončila Správa sil-

nic Olomouckého kraje. 

Náklady dosahují téměř 

šedesáti miliónů korun. 

Oprava vozovky byla 

i  kvůli špatným klimatic-

kým podmínkám rozlože-

na do dvou roků – začala 

vloni v  červenci. Realiza-

ce trvala do  poloviny le-

tošního června. (red)

Kraj ocení společensky 
odpovědné firmy 
i živnostníky

O
lomoucký kraj le-

tos vůbec poprvé 

vyhlásí cenu hejt-

mana za  společenskou od-

povědnost. Do  soutěže se 

mohou hlásit velké podniky, 

malé fi rmy, ale také živnost-

níci a organizace veřejného 

sektoru. Smyslem soutěže 

je kultivovat podnikatelské 

prostředí v regionu. Přihlá-

sit se mohou také obce.

„Chceme ocenit společ-

nosti a podnikatele, kteří se 

například podílí na zlepšo-

vání pracovního prostředí, 

podporují mimopodnikové 

sociální aktivity a  k  život-

nímu prostředí se chovají 

zodpovědně a  ohleduplně. 

Věřím, že takových fi rem 

je v  Olomouckém kraji 

spousta,“ uvedl Josef Su-

chánek, hejtman Olomouc-

kého kraje.

Hejtmanství spustilo pro-

jekt ve  středu 16. června, 

zájemci se mohou hlásit 

do  15. září a  vyhlášení vý-

sledků proběhne na  pod-

zim. Ceny se budou udě-

lovat ve  čtyřech hlavních 

kategoriích.

„Zapojit se mohou také 

jednotliví živnostníci, města 

a obce, kteří se rovněž v řadě 

případů chovají společensky 

odpovědně. Mohou být in-

spirací pro ostatní, a  právě 

to je dalším smyslem celé 

soutěže,“ vysvětluje Jan Ša-

fařík, náměstek hejtmana 

Olomouckého kraje.

Další informace k  soutě-

ži najdou zájemci na  www.

olkraj.cz.  (red)

N
a  téměř čtyřiatři-

cet miliónů korun 

přišla rekonstruk-

ce hlavního tahu v  obci 

Všechovice na  Přerovsku. 

Zhruba dvě třetiny této 

částky uhradil Olomoucký 

kraj, zbývající náklady pla-

tila sama obec.

„Ve  Všechovicích jsme 

opravovali dohromady 

více než jeden kilometr 

komunikací třetí třídy. Šlo 

o  celkem čtyři jednotli-

vé úseky. Jsem rád, že má 

další obec v Olomouckém 

kraji silnici v takovém sta-

vu, který odpovídá součas-

ným standardům,“ uvedl 

Michal Zácha, náměstek 

hejtmana pro oblast do-

pravy.

Stavební firma provedla 

u  některých vozovek ce-

loplošnou výměnu kon-

strukce, v  dalších úsecích 

pak proběhla výměna 

asfaltové hutněné vrstvy. 

V úseku III/4384 pak byla 

obnovena také kanalizace.

Část rekonstrukce pro-

běhla zároveň se stavbou 

chodníků podle samostat-

né projektové dokumenta-

ce. Investorem byla obec 

Všechovice.  (red)

Průtah Všechovicemi prošel opravou. 
Na nákladech se podílely kraj i obec

Ocenění za práci během epidemie covid-19 si převzali policisté, 
hasiči i zdravotničtí pracovníci.  foto: Ol. kraj

Olomoucký kraj podpořil projekt recyklace mobilů. Sběrná místa 
naleznou lidé především v knihovnách.  foto: Ol. kraj
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V mezikrajském srovnání 
v roce 2020 obsadil Olomo-
ucký kraj se 472 tisíci hosty 
11. místo v celkovém počtu 
návštěvníků – nejvíc návštěv-
níků má Praha, následují 
kraje Jihomoravský a Jiho-
český. Významný je sektor 
lázeňství, který v letošním 
roce velmi oslabila protie-
pidemická opatření. Oproti 
roku 2019 se snížil počet 
lázeňských hostů v kraji o 31 
procent a doufám, že násle-
dující část roku bude přízni-
vější. Olomoucký kraj loni 
ve spolupráci s centrálou 
cestovního ruchu realizoval 
kampaň na podporu návštěv-
nosti s názvem Cestuj s Olo-
mouc region Card. Zajímavá 
je také činnost Jeseníky – 
Sdružení cestovního ruchu. 
Zahrnuje mimo jiné věrnost-
ní ubytovací kartu, údržbu 
lyžařských běžeckých tras, 
různé cykloprojekty, síť na-
bíjecích stanic pro elektro-
kola, včetně mezikrajské 
a přeshraniční spolupráce. 
Elektrokola však znamenají 
i vyšší zatížení některých pří-
rodních lokalit, proto by se 
neměla vymknout kontrole. 

Hana Vacková,
předsedkyně krajského 

výboru pro rozvoj 
cestovního ruchu

SLOVO ODBORNICE

C
yr ilometo dě j ská 

stezka, jejíž část 

prochází také Olo-

mouckým krajem, získala 

certifikát Kulturní stezka 

Rady Evropy. Ta jí zaruču-

je vysoký standard kvality, 

mezinárodní přesah a pro-

pojení míst se zajímavým 

příběhem.

„Certifikaci Cyrilometo-

dějské stezky vnímám jako 

velký úspěch a  přínos pro 

celou Moravu. Kromě zdů-

raznění zásadního kultur-

ního a  náboženského roz-

měru odkazu věrozvěstů 

sv. Konstantina a Metoděje 

je zde také rozměr sou-

časný – stezka umožní se-

tkávání lidí se společnými 

historickými a  kulturními 

kořeny,“ uvedl Jan Šafařík, 

náměstek hejtmana Olo-

mouckého kraje.

Cyrilometodějská stezka 

mapuje příběh Konstanti-

na a Metoděje i jejich žáků, 

popisuje vznik slovanské 

kulturní identity, který se 

začal psát v 9. století a po-

kračuje dodnes.

Značená Cyrilometo-

dějská stezka využívá tra-

sy Klubu českých turistů 

a  čítá dohromady asi 750 

kilometrů. Podrobné in-

formace najdou zájemci 

na  webu www.putujme-

bezhranic.cz.  (red)

Cyrilometodějská stezka nabízí stovky 
kilometrů nezapomenutelných zážitků

Nově certifikovaná Cyrilometodějská stezka provede turisty po historických místech. Na snímku Svatý 
Kopeček u Olomouce.  foto: Ol. kraj

U
ž na  konci čer-

vence plánuje 

Olomoucký kraj 

vyhlásit další kolo kotlí-

kových dotací. Jeho pod-

mínkami se budou za-

bývat krajští radní. Další 

kolo oblíbeného projektu 

avizovalo ministerstvo 

životního prostředí, a  to 

na  základě navýšení pe-

něz, které na  tento pro-

gram uvolní. 

„V  rámci nové výzvy bu-

dou moci žádost podat pou-

ze ti žadatelé, kteří nejpoz-

ději ke  dni elektronického 

zaevidování žádosti budou 

mít výměnu nevyhovujícího 

zdroje vytápění už zrealizo-

vánu. Pro tuto podmínku 

jsme se rozhodli z  důvodu 

poměrně malého objemu fi -

nančních prostředků aloko-

vaných pro druhou výzvu. 

Jedná se o  částku zhruba 

devatenáct miliónů korun, 

což nám umožní podpořit 

přibližně 150 nových žada-

telů o dotaci,“ uvedla Zdeň-

ka Dvořáková Kocourková, 

radní Olomouckého kraje 

odpovědná za oblast investic 

a evropských projektů.

Podání žádosti bude 

probíhat opět prostřednic-

tvím elektronické eviden-

ce na  portálu, který žada-

telé najdou na  stránkách 

OLKRAJ.CZ, následně 

musí doložit podepsané 

žádosti a  přílohy v  listinné 

podobě. Elektronická evi-

dence žádostí bude v  pří-

padě schválení dotačního 

programu krajskou radou 

zahájena 30. srpna od 10 ho-

din. Důležitou roli bude 

hrát okamžik, kdy se žada-

teli podaří žádost o  dotaci 

elektronicky zaevidovat.

„Nejpozději do  třiceti 

kalendářních dnů od  po-

depsání smlouvy o  dotaci 

bude muset příjemce dota-

ce doložit všechny potřeb-

né doklady k  vyúčtování 

zrealizovaného projektu. 

Po úspěšné kontrole vyúčto-

vání ze strany kraje budeme 

moci bezprostředně přistou-

pit k  vyplacení fi nančních 

prostředků na účet žadatele. 

Tím, že se bude jednat o již 

vyměněné zdroje vytápění, 

očekáváme relativně rychlé 

vyřešení všech úspěšných 

žádostí o  dotaci,“ uvedla 

radní Dvořáková Kocour-

ková. 

Veškerá dokumentace 

k  druhé výzvě dotačního 

programu, včetně kon-

taktů na  zaměstnance, se 

kterými je možné projek-

tovou žádost konzulto-

vat, bude od  27. července 

zveřejněna na  webových 

stránkách www.olkraj.cz/

kotlikovedotace.  (red)

Olomoucký kraj připravuje další kotlíkové dotace

O
lomoucký kraj po-

šle na  jižní Mora-

vu statisíce korun. 

Peníze pomohou v  obcích, 

ve  kterých udeřilo ničivé 

tornádo. O uvolnění fi nanč-

ních prostředků rozhodli 

krajští radní na  svém mi-

mořádném zasedání v pon-

dělí 28. června.

„Peněžité dary pošleme 

do  nejpostiženějších obcí, 

mezi které patří Hrušky, 

Lužice, Mikulčice a Morav-

ská Nová Ves. Každá z nich 

obdrží sto tisíc korun,“ uve-

dl Josef Suchánek, hejtman 

Olomouckého kraje.

Peníze poslouží na  od-

straňování škod, které 

na  jižní Moravě napáchalo 

tornádo. Další fi nance pak 

Olomoucký kraj poskytne 

krajskému hasičskému zá-

chrannému sboru, který už 

do  postižené oblasti vyslal 

jednotky.

Na  místě zasahuje 

více než třicet profesio-

nálních i  dobrovolných 

hasičů z  Olomoucka, 

kteří se střídají v  pravi-

delných směnách. S  de-

seti kusy techniky zajiš-

ťují statiku poškozených 

domů.  (red)

Zasedla mimořádná rada. 
Hejtmanství pošle na jižní 
Moravu statisíce korun

V poničených obcích zasahovali také hasiči z Olomouckého kraje.  foto: HZS

T
uristé v  Olomouc-

kém kraji si mo-

hou léto v  našem 

regionu zpříjemnit použi-

tím Olomouc region Card 

(ORC). Jde o slevovou kar-

tu, kterou lidé získají, když 

se na  nejméně dvě noci 

ubytují na  střední Moravě. 

Následně mohou čerpat 

desítky slev. 

„Díky slevové kartě dosta-

nou turisté možnost navští-

vit spoustu míst v Olomouc-

kém kraji, a to buď se slevou, 

nebo zcela zdarma. Další 

devízou karty je bezplatná 

MHD v  Olomouci i  slevy 

na jízdné Českých drah,“ vy-

světlila výhody karty Milada 

Sokolová, zastupitelka Olo-

mouckého kraje pro oblast 

cestovního ruchu.

Letos hejtmanství koordi-

nuje postup s olomouckým 

magistrátem, který bude 

realizovat obdobnou akci. 

Kraj pořídil celkem dva ti-

síce ORC pro dospělé a  ti-

sícovku pro děti. Karta má 

platnost 48 hodin a  turisté 

si ji budou moci vyzved-

nout přímo v  konkrétním 

ubytovacím zařízení.

„Akce Cestuj s Olomouc 

region Card – tedy bez-

platné získání ORC při 

ubytování alespoň na  dvě 

noci – je zaměřena na ob-

dobí letních prázdnin, 

tedy od  1. července do 

31. srpna,“ uvedl Radek 

Stojan, ředitel Centrály 

cestovního ruchu Olo-

mouckého kraje.

Do projektu jsou aktuálně 

zapojeny desítky ubytova-

cích zařízení. Jejich seznam 

najdou zájemci na  webu 

KARTAOK.CZ. Podobnosti 

o  ORC a  možnostech, jak 

ji využít, zase nabízí webo-

vé stránky OLOMOUC

REGIONCARD.CZ.  (red)

Užijte si léto společně s Olomouc region Card 

O
lomoucký kraj le-

tos v  létě vyhlásil 

další ročník an-

kety Ceny cestovního ru-

chu Olomouckého kraje. 

Letošek bude výjimečný 

– budou se totiž udělovat 

ocenění hned za  dva roky 

– 2020 a  2021. Vloni sice 

anketa proběhla, ale kvůli 

epidemii covidu-19 si vý-

herci ceny nemohli převzít. 

„Vítěze minulého roční-

ku si už lidé vybrali vloni, 

letos zvolí další a  všem 

předáme ocenění během 

jednoho dne. Co se týče 

aktuálních nominací, mo-

hou se hlasující opět těšit 

na  velmi kvalitní výběr,“ 

uvedla Milada Sokolo-

vá, uvolněná zastupitelka 

Olomouckého kraje pro 

oblast cestovního ruchu. 

Stejně jako v  předcho-

zích letech bude hlasová-

ní probíhat prostřednic-

tvím webových stránek 

CENYKRAJE.CZ. Web 

nabídne informace o  no-

minovaných atraktivitách, 

navíc také pohled do  mi-

nulosti na  výherce přede-

šlých ročníků. „Smyslem 

projektu je poděkovat li-

dem, kteří v  turistickém 

ruchu pracují a  rozvíjí 

ho. A také propagovat náš 

region, který patří mezi 

nejatraktivnější lokality 

v  Česku,“ dodala Milada 

Sokolová.  (red)

Zapojte se do hlasování o ceny v cestovním ruchu
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K
ameny zmizelých, 

které připomína-

jí oběti nacistické 

zlovůle, mají v  Prostějově 

další zástupce. Dvanáct 

nových „pomníčků“ při-

pomíná pohnuté osudy 

obyvatel města – hlavně 

Židů a členů Sokola.

Kameny zmizelých na-

jdou lidé například v  uli-

cích Kollárova, Rejskova, 

Havlíčkova nebo na  ná-

městích U  Kalicha či Spo-

jenců. Právě na  těchto 

místech totiž žili lidé, které 

nacisté v  koncentračních 

táborech připravili o život.

Letos se na  ukládání 

pamětních kamenů podí-

lel spolek Hanácký Jeru-

zalém, prostějovští sokoli 

a  také Statutární město 

Prostějov, které formou 

dotace uhradilo šest Ka-

menů zmizelých.

Kameny byly uloženy 

na  přelomu června a  čer-

vence, tedy v termínu, kdy 

před 79 lety bylo donuce-

no nastoupit více než 1200 

lidí židovského původu 

z  Prostějovska do  trans-

portů. Drtivá většina 

z  nich byla ve  vyhlazova-

cích táborech povražděna, 

a to včetně více než stovky 

dětí.  (red)

V prostějovských ulicích leží 
další Kameny zmizelých

Kameny zmizelých se vsazují do země blízko míst, kde lidé, které připomínají, žili.  foto: MÚ Prostějov

PROSTĚJOVSKO

Ž
e v  noci není nic vi-

dět? Naopak! Do-

kazuje to Šumperk, 

který letos opět přichází s lá-

kavou nabídkou nočních roz-

hledů z radniční věže. Kromě 

širokého regionu Šumperska 

mohou zájemci obdivovat 

třeba noční oblohu. 

„Stejně jako v  loňském 

roce budou mít zájemci 

po  dobu letních prázdnin 

každý pátek mezi 19. a 

22. hodinou možnost vy-

stoupat na ochoz radniční 

věže. Ta se nachází ve výš-

ce 29 metrů nad zemí,“ 

láká k  nočním rozhledům 

šumperská radnice.

O  noční rozhledy je 

v  Šumperku velký zájem, 

užívají si je místní i turisté. 

Na  vrcholu věže je k  dis-

pozici dalekohled, kterým 

lidé přehlédnou velkou část 

Jeseníků i  jejich podhůří. 

Silná optika je také ideál-

ním nástrojem pro pozo-

rování Měsíce.

„Poslední výstup na věž 

se uskuteční patnáct mi-

nut před koncem provoz-

ní doby. Dospělí návštěv-

níci zaplatí 30 korun, 

děti od  6 do  15 let bude 

stát vstupenka 10 korun, 

rodinné vstupné přijde 

na 50 korun,“ dodává web 

města.  (red)

O
  osudu jednoho 

miliónu korun 

rozhodovali oby-

vatelé Jeseníku. Takzvaný 

participativní rozpočet li-

dem umožňuje navrhnout 

projekty, kam by měly být 

veřejné prostředky směřo-

vány. Jeseničtí poslali té-

měř čtyřicet návrhů.

„Opět jsem překvapen, 

kolik skvělých nápadů se 

letos sešlo. Některé nápady 

k posuzování ale nepostou-

pí, protože již nyní víme, že 

nesplnily některou z  pod-

mínek pravidel participa-

tivního rozpočtu,“ uvedl 

Tomáš Vlazlo, první mís-

tostarosta Jeseníku.

Městský úřad teď návr-

hy zpracuje a  vyhodnotí. 

Lidé si přáli například 

nové hřiště, kontejnery 

pro třídění odpadu, lep-

ší bikepark nebo běžecké 

okruhy.

Pilotní ročník parti-

cipativního rozpočtu se 

uskutečnil v  roce 2019 

a  mezi občany měl vel-

ký úspěch. Přihlášeno 

bylo více než padesát 

projektů, z  nichž dvacet 

pět postoupilo do  veřej-

ného hlasování. Vítězem 

se stal nápad na  poříze-

ní laviček do  letního di-

vadla ve  Smetanových 

sadech.  (red)

Participativní rozpočet 
– jazykolam, který se 
v Jeseníku ujal

ŠUMPERSKO

Šumperská radnice je ideálním vyhlídkovým místem.  foto: red

L
okalitu Švédské 

šance u  Přerova, 

kde po  válce došlo 

k  vraždění karpatských 

Němců, nově doplní od-

počinkové lavičky. O  udr-

žování pořádku na  piet-

ním místě se postará Klub 

přátel turistiky a  sportu 

Přerov. 

„Turisté nás už v  zimě 

požádali o  nové posezení 

a  odpadkový koš. Chtěli 

jsme turisty vyslyšet, proto 

padla dohoda, že my dove-

zeme lavičky, oni si dvakrát 

měsíčně vezmou na  svá 

bedra úklid,“ řekl přerov-

ský radní Michal Zácha.

Hrůzné události připo-

míná na vrcholu kopce ko-

vaný kříž. Poválečný ma-

sakr na Švédských šancích, 

při kterých bylo zavraž-

děno 267 nevinných lidí, 

byl dlouhá léta tabuizo-

vaný. Krvavé mstě na  ně-

meckém obyvatelstvu se 

více pozornosti dostalo 

až v  poslední době. Zmi-

ňovaný kříž na místě stojí 

od roku 2015.  (red)

Pořádek na Švédských šancích zajistí 
turisté. Město dodá lavičky

Šumperk zve na noční rozhledy z věže

Kříž, který připomíná tragické události, k nimž na Švédských šan-
cích došlo těsně po druhé světové válce.  foto: MÚ Přerov

PŘEROVSKO

C
elkem 1400 do-

mácností se 

může v  Lipní-

ku nad Bečvou zapojit 

do  nového projektu tří-

dění odpadu. Jeho těžiště 

leží v  dodávkách nových 

separačních kontejnerů, 

které lidé dostanou pří-

mo ke dveřím.

„ D o m á c n o s t , 

která se do nového 

systému třídění od-

padu zapojí, bude 

mít možnost získat 

zdarma tři nádo-

by o  obsahu 240 l 

určené na  papír, 

plasty a  biologicky 

rozložitelné odpa-

dy,“ stojí na  webu 

města.

Od  nového pro-

jektu si radnice 

slibuje efektivnější 

třídění směsné-

ho komunálního 

odpadu. Předpo-

kládané náklady 

na zavedení nového systé-

mu třídění včetně pořízení 

a  distribuce sběrných ná-

dob činí zhruba pět milió-

nů korun. Z toho 3,9 milió-

nu korun pokryje dotace 

z  operačního programu 

Životní prostředí.  (red)

Lipník nad Bečvou 
spustil revoluci v třídění

LIPNICKO

Jesenická radnice přijala desítky návrhů, které radí, jakým způso-
bem má město veřejné peníze investovat.  foto: Jeseník

JESENICKO
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OKÉNKO STAROSTY

Bernartice jsou jedna z  nejsevernějších obcí Olo-

mouckého kraje sousedící s  Polskem. Geografi cky 

katastr zasahuje do  úrodných lánů Vidnavské nížiny. 

První písemná zmínka o  obci se datuje do  roku 1291. 

Jméno získala pravděpodobně po  zakladateli Bernardu 

či Bertoldovi. Bohatá historie obce byla spjata nejvíce 

s Vratislavským biskupstvím a později s majitelem fojt-

ství Josefem Latzelem. V 19. století jsme zde mohli najít 

cukrovar, lihovar, pivovar, mlýny, tři zámečky a také to-

várnu na výrobu sirek. V té době k obci Bernartice pat-

řily osady Pavlínka a Gotartovice a připojily se Buková 

a  Horní Heřmanice. Dohromady zde žilo okolo 3000 

lidí.

V  současnosti žije v  Bernarticích 871 obyvatel. V  centrální části najdeme domi-

nantu obce, kostel svatého Petra a Pavla, obecní úřad, základní a mateřskou školu, 

kulturní dům, hostinec. Po  ničivé „bleskové“ povodni v  červnu 2009 se podařilo 

obnovit veškerou základní infrastrukturu a mnoho nemovitostí dostalo nový kabát. 

Z investičních akcí jsme v nedávné době vybudovali z dotací či vlastních fi nancí hřiště 

u mateřské školy v přírodním stylu, multifunkční hřiště u základní školy, workoutové 

hřiště, fotbalový areál s  pumptrackem, sociální byty, zrekonstruovali jsme budovu 

hasičské zbrojnice, půdní vestavbu základní školy na  nové učebny, provedli novou 

výsadbu zeleně. V současnosti probíhá výstavba nového vodovodního přivaděče, pro-

jektová příprava na rozšíření kanalizace a vodovodu a brzy začneme budovat dětské 

hřiště vedle kulturního domu. 

Obec vlastní 40 bytů, provozuje malý penzion, hostinec, centrum volnočasových 

aktivit s bowlingem, ubytováním a sály, které jsou vhodné pro svatby či oslavy a v ne-

poslední řadě v roce 2015 zrekonstruovanou Tančírnu v Račím údolí. Za její záchranu 

a  památkovou obnovu získaly v  roce 2020 Bernartice cenu ministra kultury Patria 

Nostra za péči o rozvoj kul-

turní infrastruktury na čes-

kém venkově.

Důležitým milníkem 

v historii bylo letošní uzná-

ní obecních symbolů posla-

neckou sněmovnou, o  kte-

ré Bernartice usilovaly již 

mnoho let.

Všem čtenářům přeji 

pevné zdraví a zvu k návště-

vě Bernartic či turisticky 

atraktivní Tančírny.

Aleš Chromík, 

starosta obce

Bernartice

Aleš Chromík

Pravidelně v ponděli se scházimê s chlapama na petangô. Mámê každé svy kôle, tož je dêcky vêtah-

nem z kufi rku, nahodime košónka a hážem. Petang je dobrá hra a mê, co to provozôjem jôž přes 

dvacet let, dobře vime, že je to ê poměrně náročné sport, dêž se to hraje s vervó a závodně. Nô – já 

jôž to závodně nehrajô, šedesátka na krkô, to vite, néni hlavně teho časô. Ja, bêlê dobê, kdê sem bêl 

dosť dobré a potrápil sem aji kdejakyho reprezentanta. Ono to néni moc těžky, mê zas tak skvěly 

reprezentantê nemámê. Ale v tê pondělkê za chlapama furt chodim. 

Mê to hrajem hlavně pro zábavô a přê té hře teho namelem až hruza. Třeba zrovna dneská. 

Přêndô na hřiště a jôž tam všeci bêlê. A pré: „Kráááásny gólê to bêlê, Holanďani stálê na opačné 

straně bránkê a ten náš akorát dostal balón na hlavičkô a prdl jim ho tam jak školákum.“ Pochopil 

sem, že probirajó včeréši fotbal na Eurô. „Nô ja, co to pomuže, že klôcê zazářêlê, dêž zas ta Kvitová 

zhořela v tem Wimbledónô...“ „Tož, Laďo, copak mosimê bêt nélepši ve všeckym?“ povidám já, „šak 

smê národ malé, bêťmê spokojeni za každé malé óspěch.“ 

Nô to sem přêlil oleja do ohňa. Laďa se na mě obořêl, že s takovém mêšlenim mužô jit akorát tak 

do – nô tam, kde končijó nohê a začéná se sedět. Že to smê celi mê, mali Češi (ê dêž já sô Hanák!!!), 

že každé je tak malé, jak malé má cil. Nekeři chlapi se přêdalê, ini zas oponovalê a argumentê 

střidalê argumentê, přéklad následoval iné přéklad a to ze všeckéch odvětvi žêvota. O sportô jôž to 

přestalo bêt  dávno, jôž přêšla na přetřes politika a takê zločênnosť. Chvilô sem to poslóchal, a dêž 

smê se dostalê k temô, že néhuř je na tem ô nás bilé pracôjici heterosexuál a všeckê ostatni kategorie 

lêdi, co toť žêjó, só na tem lepšê, protože tento stát  a Evropa a aji Amerika přejó akorát tak grázlum, 

zlodějum a teplém, rozhodl sem se, že to jôž poslóchat nebôdô. Dokonce mě přešla chôť aji na pivo, 

kery si dêcky po petangô dopřejem. 

Vêhodil sem posledni kôlô ze hřišťa, ani sem nedoposlechl nadávkô na my konto, že sô hráč na 

prd, dêž nenechám sópeřa ani jednó vêhrát, zbalêl sem si svy kôle a šil dom. Zjistil sem, že mě to 

jôž poslóchat nebavi, ê dêž je to možná z velké části pravda. Všecko to, co na hřišťô padlo, se každé 

deň dozvidám z novin, z rádija, televize a z internetô a ani tam mě to jôž nebavi. Tož proč to mám 

poslóchat eště přê petangô, keré hrajô pro radosť? Doma sem otevřel okno a pivo a po drôhym lokô 

sem si ôvědomil, že ti chlapi só na tem óplně sténě, jak sô na tem já. Só techto zpráv a informaci 

takê tak přežrani. A dêž ste nečeho přežrané, často to mosi jit ven. Tak to ventilôjó na hřišťô. Jôra.

JÔRA A BOŽKA

ôô ô
ô

Jôra a Božka ôvádijó: Debe belo, 
to co néni, a nebelo to, co je
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KAM BYSTE POZVALI SVÉ ZNÁMÉ NEBO HOSTY NA DOVOLENOU?

Olomoucký kraj nabízí spoustu krásných míst k prožití dovolené. Kam vyrazit? 
Zeptali jsme se osob nejpovolanějších – zástupců turistických informačních center 

v Olomouckém kraji. Možná i vy teď najdete tip na zajímavou dovolenou.

Iva Kovářová 

vedoucí TIC a MEIS Zábřeh 
Mé oblíbené místo, které miluji, se nachází v Dolním Bušínově v areálu Sport & 

Relax areálu Bozeňov, kde leží takzvaná Horní nádrž. Je to malá vodní plocha, 

která je určena především k rybaření s možností koupání na vlastní nebezpečí. 

Velmi ráda relaxuji v  každém ročním období na  mole nádrže a  samozřejmě 

neodolám a celoročně také plavu. Voda je chladná i v létě a přímo vybízí k otu-

žování. V místě není signál, takže je to ideální místo pro relax a digitální detox.
FOTO: Umíte si představit hezčí místo ke koupání? Horní nádrž v Dolním Bušínově 

vybízí do plavek.

Lucie Gavlasová 

vedoucí Lázeňského informačního centra 
Určitě doporučuji Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník – nádherné místo k rela-

xaci uprostřed horské přírody. V blízkém okolí krásné lázeňské stezky po pra-

menech zvou k turistice, poté můžete navštívit a vyzkoušet na vlastní kůži Bal-

neopark, který navazuje na  tradiční vodoléčebné metody zakladatele těchto 

lázní Vincenze Priessnitze. Pokud navštívíte lázně s dětmi, nesmíte opomenout 

projít Háj víly Ozdravy, což je přírodní lesní herní prostor pro děti, který si 

klade za cíl rozvíjet přirozenou dětskou zvídavost, jednotlivé smysly – hmat, 

čich a  sluch, jemnou motoriku, pohybové dovednosti a přenáší i další vjemy 

z jesenické přírody na její návštěvníky.
FOTO: Priessnitzovy léčebné lázně z ptačí perspektivy.

Jana Březovská 

Turistické informační centrum Lipník nad Bečvou 
Na dovolenou bychom návštěvníky určitě rádi pozvali do města Lipník nad Beč-

vou, které nabízí spoustu památek i dalších atraktivních lokalit. Je také skvělým 

výchozím bodem pro návštěvu dalších krásných míst v našem regionu (hrad Helf-

štýn, Hranická propast…). Při procházce po Lipníku bych rozhodně nevynechala 

výstup na unikátní střešní zahradu, která je jedním z nejhezčích míst ve městě. 
FOTO: Střešní zahrada – pohled na zámek a kostel sv. Františka v Lipníku nad Bečvou.

Blanka Janků 

Turistické informační centrum Vidnava 
Moc ráda mám Venušiny misky. Přátele bych pozvala na dovolenou do Vidna-

vy, je tady krásně.
FOTO: Venušiny misky jsou romantické v létě i na podzim. 

Lenka Gartnerová 

referentka turistického informačního centra Prostějov 
Přijměte, prosím, pozvání do Prostějova, města módy, historie a sportu, města, které vám 

určitě zůstane v paměti. V letošním roce jsme pro vás přichystali prohlídkové okruhy, kde 

jsme mezi již klasické prohlídky radnice, věže, centra města a kostela Povýšení sv. Kříže 

nově zařadili Prostějov židovský. Dalším lákadlem je Prostějovské léto 2021, které zve 

na atraktivní vystoupení jak známých skupin a zpěváků, tak i těch amatérských. A malou 

perličkou na závěr je akce Prostějov baví, kde návštěvník, který zůstane alespoň na dvě 

noci ubytovaný v  našem městě, dostane kartičku opravňující držitele navštívit zdarma 

aquapark, kino Metro 70, Laser arénu a mnoho dalších zajímavých míst.

Tereza Vychodilová 

Turistické informační centrum Lázně Slatinice
Pokud bych měla pozvat přátele na dovolenou, určitě bych je provedla mikroregionem 

Kosířsko. Do programu bych zahrnula návštěvu Malého i Velkého Kosíře a zároveň ná-

vštěvu zajímavých míst v okolí, jako je například zámek a Muzeum kočárů v Čechách 

pod Kosířem. Co se týče ubytování, zvolila bych Penzion Majorka ve Slatinicích, odkud 

se dá dobře dostat právě na Kosíř, nebo můžeme navštívit lázeňské prameny, popřípadě 

vyzkoušet nějaké masáže a procedury, protože relax k dovolené určitě patří.

Jana Rotterová 

Informační centrum Velké Losiny 
Těch míst tu je hodně, nejraději mám zámecký a lázeňský park, 

přírodu v  Koutech nad Desnou, určitě bych všechny pozvala 

právě sem – do Velkých Losin a okolí.

Adéla Krchňáková 

Vzdělávací a informační centrum MěKS Kojetín 
Samozřejmě, že bych své přátele pozvala, aby navštívili Kojetín. 

Město bohaté historie, kde je o zábavu vždy postaráno. Vzala bych 

je do kojetínského muzea, které je i mým oblíbeným místem. 

Vlasta Tesárková 

Turistické informační centrum Hanušovice 
Oblíbené místo v  našem regionu je Králický Sněžník. Výšlap 

k žulové plastice slona na vrcholu pohoří Králického Sněžníku 

je určitě dobrý tip na dovolenou.
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O
bec Loučná nad 

Desnou na  Šum-

persku má boha-

té historické zkušenosti 

s  bleskovými povodněmi. 

V  rámci prevence se nyní 

rozhodla vydat se dosud 

málo prošlapanou cestou. 

Namísto tradičních „tvr-

dých“ opatření, jako je 

zkapacitnění a  opevnění 

toku či budování přehrad, 

chce srážkovou vodu zadr-

žovat už v kopcích pomocí 

přírodě blízkých opatře-

ní. Její snahu podporuje 

i Olomoucký kraj.

V  souvislosti s  protipo-

vodňovou ochranou údolí 

Desné se již přibližně pat-

náct let mluví o  výstavbě 

přehrady Annín. Přestože 

společnost ČEZ od  původ-

ního záměru upustila již 

před lety a k nové koncepci 

zdůrazňující pitnou vodu se 

pro změnu nehlásí ani vodo-

hospodáři, územní studie, 

kterou si objednalo minulé 

vedení kraje, přehradu na-

dále zmiňuje. Vedení Lou-

čné, dalším obcím v  okolí 

ani Povodí Moravy se však 

tento záměr nezamlouvá. 

„Vzhledem ke  geologické-

mu podloží existují obavy 

o bezpečnost ukotvení pře-

hradní hráze. Dílo by navíc 

řešilo jen velmi malý seg-

ment celého povodí Desné, 

konkrétně 4,7 %, takže by 

před povodněmi chránilo 

jen částečně a  znamenalo 

by zničení nádherné příro-

dy nad soutokem Poniklého 

potoka a  Hučivé Desné,“ 

vysvětluje starostka Loučné 

Petra Harazímová s  tím, že 

se s podporou zastupitelstva 

i  místních občanů snažila 

najít pro obec jiné řešení.

Nový projekt jde 
cestou zadržování 
vody v krajině
To podle svých slov nakonec 

nalezla v  metodice, kterou 

vyvinul spolek Živá voda 

pod vedením Jiřího Malíka. 

Přístup spočívá v detailním 

zmapování vybraného po-

vodí a  následném návrhu 

soustavy stovek drobných, 

přírodě blízkých opatření 

v  celé jeho ploše. Cílem je 

posílit retenční schopnost 

krajiny, při přívalových deš-

tích zpomalit odtok vody 

a  tím zploštit povodňovou 

křivku. Obec si u spolku ob-

jednala vyhotovení studie 

proveditelnosti těchto opat-

ření. Vzhledem k  velikosti 

katastru – přes 94 km2 – se 

jedná o  unikátní projekt 

v rámci celé ČR.

V současnosti již probíhá 

průzkum terénu a vytváření 

mapových podkladů, které 

následně poslouží k  návr-

hu konkrétních opatření. 

Na  mapování společně 

pracuje přibližně 25 koor-

dinátorů speciálně vyško-

lených spolkem pro tento 

účel. Mezi spolupracovníky 

spolku patří i krajský zastu-

pitel a předseda Komise pro 

životní prostředí Rady Olo-

moucké kraje Daniel Řezní-

ček, který vypočítává další 

přínosy zvoleného přístupu: 

„Plošná zádrž vody formou 

tůní, meandrů, zeleně a cel-

kového zdrsnění terénu je 

dvousečná zbraň. V  době 

silných dešťů mírníte rizi-

ko povodní a v době sucha 

naopak posilujete odolnost 

krajiny vůči vysychání. 

U  lesů to například silně 

ovlivňuje jejich schopnost 

čelit kůrovci. Zádrží také 

pomáháte dotovat pod-

zemní vody a  předcházíte 

tak riziku nedostatku pitné 

vody v budoucnu. Realizace 

opatření je šetrná k přírodě, 

a  navíc mnohem rychlejší 

a levnější než budování pře-

hrad.“

Dne 10. června uspořá-

dala starostka Harazímová 

v  Loučné setkání, na  němž 

byl projekt představen 

a  šířeji diskutován. Mezi 

účastníky byli představitelé 

okolních obcí i města Šum-

perka, Povodí Moravy, Lesů 

ČR, vodohospodářů i  sou-

kromých fi rem. Bylo do-

hodnuto ustavení pracovní 

skupiny složené ze zástupců 

všech dotčených subjektů, 

aby na dalším vývoji pano-

vala všeobecná shoda. 

Olomoucký kraj na  se-

tkání reprezentoval výše 

zmíněný předseda komise 

Řezníček, radní pro život-

ní prostředí Martin Šmída 

a  náměstek pro regionální 

rozvoj Jan Šafařík. Ten de-

klaroval projektu podporu 

kraje, přičemž jej označil 

za  pilotní studii s  celore-

publikovým významem. 

„Podporou obci Loučná do-

kládáme závazek Olomouc-

kého kraje k  aktivnímu 

a  progresivnímu přístupu 

k životnímu prostředí i roz-

voji venkova,“ uvedl náměs-

tek Šafařík. První dílčí návr-

hy by měly být diskutovány 

na podzim.  Daniel Řezníček

Účastníci projektu, jehož cílem je připravit v Jeseníkách alternativu ke zvažované přehradě.  foto: red

V Jeseníkách vzniká alternativa 
k přehradě. Bude šetrnější k přírodě

N
áměstek hejtmana 

Dalibor Horák se 

sešel se senátor-

kou a  dětskou lékařkou 

Jitkou Chalánkovou. Spo-

lečně navštívili šumper-

ské pracoviště Dětského 

centra Ostrůvek Olomouc, 

které je jednou z  příspěv-

kových organizací Olo-

mouckého kraje v  oblasti 

zdravotnictví. Seznámili 

se s  výsledky hospodaře-

ní zařízení za  prvních pět 

měsíců roku, tématem dal-

ší debaty pak byla přede-

vším legislativní iniciativa, 

která by v  konečném dů-

sledku mohla vést k abso-

lutnímu zákazu umisťová-

ní dětí do tří let do ústavní 

péče. Tento zákaz by se tý-

kal i  moderních dětských 

center.

„Jsem přesvědčený, že 

naše zařízení není v  žád-

ném případě takovým 

kojeneckým ústavem, 

jaké jsme znali před ně-

kolika desítkami let. Na-

opak se jedná o  moderní 

centrum, které poskytuje 

dětem a  jejich rodičům 

všestrannou péči, která 

ve  všech směrech odpo-

vídá standardům dnešní 

doby,“ uvedl v  průběhu 

návštěvy náměstek Dali-

bor Horák.

Dětské centrum Ostrů-

vek Olomouc je spolu se 

svým šumperským praco-

vištěm jediným zařízením 

v Olomouckém kraji, které 

v případě potřeby poskytu-

je zdravotní služby a  zao-

patření dětem od narození 

a  dále podle individuální 

potřeby. K  tomu je vyčle-

něno 25 lůžek v Olomouci 

a 5 lůžek v Šumperku. Dal-

ších 8 lůžek šumperského 

pracoviště slouží dětem, 

které by se z  různých dů-

vodů mohly ocitnout bez 

jakéhokoliv zabezpečení.

Poskytované služby 

se postupně odklánějí 

od  ústavní péče k  podpo-

ře biologické rodiny. Po-

měrnou novinkou je zá-

cvik matek v  potřebných 

kompetencích, maminky 

po  ukončení edukačního 

pobytu odcházejí s  dětmi 

do  domácího prostředí. 

Samozřejmostí je také na-

bídka odborných služeb 

pro pěstouny, a  to včetně 

zprostředkování kontaktů 

s biologickou rodinou.

„Dětské centrum Ost-

růvek je jednou z  výklad-

ních skříní Olomouckého 

kraje a  péče o  děti je zde 

poskytována na  nejvyš-

ší evropské úrovni. Proto 

bych si velmi přála, aby 

zákonodárci posoudili po-

třebu legislativních změn 

zdravým rozumem. Právě 

ze současné praxe je zřej-

mé, že zákaz ústavní péče 

o  děti do  tří let věku by 

mohl fatálním způsobem 

ohrozit děti ve  vážném 

zdravotním stavu, kde 

navíc občas není možná 

spolupráce s  biologickou 

rodinou. Další ohroženou 

skupinou by mohly být ví-

cečetné sourozenecké sku-

piny, kde je žádoucí udrže-

ní sourozeneckých vazeb 

a zajištění pěstounské péče 

je velmi obtížné, ne-li ne-

možné,“ řekla senátorka 

Jitka Chalánková.  (red)

Na severu kraje 
pomáhá Ostrůvek 

Stát se náhradním ro-

dičem není nic lehkého. 

Jaké pocity vás k  tomuto 

kroku přivedly?

Když se v  dospělosti za-

milujete do  úplně cizího 

člověka a milujete ho a jste 

s  ním mnohdy po  celý 

zbytek života, tak proč se 

bát rodičovské lásky k  dí-

těti, které na  počátku také 

vůbec neznáte? Tak jsme 

se v  roce 2015 celá rodina 

rozhodli, že bychom chtěli 

nabídnout srdce a  náruč 

dítěti, které jsme nezplodi-

li, a  sourozenci, který ne-

bude pokrevní.

Co vás s  manželem při-

vedlo k  tomu, že jste se 

rozhodli stát se pěstouny? 

Jako dítě jsem zahlédla do-

kument s  touto tematikou 

v televizi a taky se mi do ru-

kou dostala kniha Indiáni 

z Větrova a to byl asi úplně 

první impuls, že bych chtěla 

jednou otevřít náruč někte-

rému z dětí, které nemělo to 

štěstí žít v rodině. A manžel 

se v  našem vztahu k  této 

myšlence přidal.

Jak hodnotíte životní 

období, kdy máte v  pěs-

tounské péči svěřené dítě? 

Nyní jsme rozrostlá 

rodina, která se vy-

dala na  tak trochu 

jinou cestu životem. 

Na  cestu, na  níž se 

učíme hodnotám 

ve  vztazích, vzá-

jemné lásce, velké 

trpělivosti, respektu 

a  na  níž budujeme 

jistoty a  pravidla – 

to vše tak nějak kli-

katěji, mnohdy se 

slepými uličkami. 

Čím vás toto za-

městnání nebo spíše po-

slání obohacuje? 

Stále se učíme komuniko-

vat nejen slovy, ale i  srd-

cem v celé naší rozvětvené 

rodině. Vidíme naši hol-

čičku, jak nám roste před 

očima – tím nemyslíme 

její výšku (smích). Vidíme 

také, jak lidé kolem nás, 

kteří byli neznalí a skeptič-

tí, mění svůj názor na tyto 

situace, jak se najednou dí-

vají a mluví jinak. 

Co je pro vás za celé ob-

dobí, kdy jste pěstouny, 

nejtěžší? 

Asi nejtěžší je sledovat dítě, 

které si stále nevěří a  má 

problém s důvěrou v lásku.

Jaký pohled mají vaše 

vlastní děti na  to, že jste 

se stali pěstouny?

Náš syn měl v  tu dobu 

skoro 18 let a dcera 12 let. 

Takže když k  nám tehdy 

naše šestiletá holčička při-

šla, byli už rozum-

ní. Věděli, že ko-

lem ní bude velká 

pozornost a  že si 

nese velký „batoh 

na  zádech“ plný 

bolestí, smutku, 

zklamání, nedů-

věry, osamělosti, 

problémů. Poprali 

se a  stále se s  tím 

perou skvěle. Be-

rou ji od  začátku 

i  s  radostmi a  sta-

rostmi jako člena 

rodiny, jako by 

s námi byla odjakživa. Ob-

divujeme je za to, jak mlu-

ví a konají srdcem.

Co si myslíte o  tom, že 

je v  České republice stále 

nedostatek dlouhodobých 

pěstounů? 

Mnoho lidí se této lásky 

bojí – nevěří, že to jde, 

mají strach, že dítě bude 

vráceno biologickým ro-

dičům, že se budou muset 

stýkat s  biologickou rodi-

nou, že když nastane něja-

ký problém s výchovou, že 

se okolí na  ně bude dívat 

přes prsty – těch strachů 

a  neznámých je opravdu 

hodně. No a  v  tuto chvíli 

jsou potřeba informace, 

větší osvěta v  médiích, 

ve  školách, ať už základ-

ních, středních nebo vyso-

kých. Vidíme to stále ko-

lem sebe, mnoho lidí zná 

slovo pěstoun, ale velmi 

málo zná hloubku tohoto 

slova.

Co byste doporučili li-

dem, kteří zvažují, že by 

se stali pěstouny?

Nebojte se, hledejte, infor-

mujte se, zajímejte se, pomá-

hejte. Nikdy nevíte, kam vás 

vítr zavane, mějte otevřenou 

náruč, srdce a  oči. A  věřte, 

že po vašem boku stojí vždy 

lidé, kteří vám pomůžou, vy-

slechnou, obejmou, poradí. 

Nejste v  tom nikdy sami!!! 

A každé dítě si zaslouží být 

milováno.  (red)

Rodina, která se vydala tak trochu jinou životní cestou 
Manželé Radim a Renata Jochovi mají doma té-
měř dospělého syna a dceru. V roce 2015 se 
rozhodli rozšířit svoji rodinu o tehdy šestiletou 
holčičku, kterou přijali do pěstounské péče. 
Malé slečně se věnují s velkou láskou a porozu-
měním, se kterým řeší jak pohodové, tak i nároč-
nější dny, které život náhradního rodiče přiná-
ší. V rámci hostitelské péče si také čas od času 
berou na víkendy z dětského domova i její dva 
mladší brášky. Jaké pocity zažívají lidé v roli ná-
hradních rodičů? 
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Dovolená, i když v Česku, nemusí být levnou záležitostí. Díky Olomouckému kraji ale můžete ušetřit. Jeho projekt (tajenka) totiž přináší návštěvníkům regionu 
zajímavé slevy. Řešení křížovky posílejte do 2. září na e-mailovou adresu krizovky@olkraj.cz.

KŘÍŽOVKA O CENY

SUDOKU  LEHKÉ STŘEDNÍ TĚŽKÉ

TA
JE

N
K

A
 Z

 M
IN

U
LÉ

H
O

 Č
ÍS

LA
: 

KOMIKS  

Vydává Olomoucký kraj ve spolupráci se společností 
Agriprint s.r.o. a Regionálním vydavatelstvím s.r.o.
Adresa vydavatele: 
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc 
IČ: 60609460. Registrováno pod číslem MK ČR E 13609.
Adresa redakce:
Agriprint s.r.o., Wellnerova 7, 779 00 Olomouc
Distribuce: 
e-mail: distribuce.krajanek@regvyd.cz, telefon: 266 311 596
Odpovědný redaktor: 
Jaroslav Kropáč, e-mail: jarekkropac@gmail.com
Inzerce:
Petr Baštan, mobil: 608 975 337, e-mail: bastan@agriprint.cz
Číslo 7-8, ročník 20. Olomoucký kraj – periodický tisk 
Olomouckého kraje. Toto číslo vychází v Praze 23. 7. 2021. 
Měsíčník je distribuován prostřednictvím České pošty, s.p., 
do všech schránek v kraji. 
Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla měsíčníku je 2. září.

Měsíčník Olomoucký kraj, 
periodický tisk 



Olomoucký kraj červenec/srpen 2021 9rozhovor/zpravodajství

Milada Sokolová: Největší turistickou 
devízou našeho kraje je jeho rozmanitost

Turistický ruch utrpěl 

epidemií covidu-19 velké 

ztráty. O kolik návštěvnost 

regionu vloni poklesla?

Po  pěti letech stabilního 

růstu zaznamenala ná-

vštěvnost Olomouckého 

kraje v roce 2020 meziroční 

propad o  38 procent. Jed-

nalo se o  razantní snížení 

návštěvnosti, které bylo sa-

mozřejmě způsobeno dopa-

dy pandemie onemocnění 

covidem-19. To odvětví 

cestovního ruchu ve  velké 

části loňského roku zcela 

paralyzovalo. U  domácích 

návštěvníků se jednalo 

o pokles ve výši 31 procent. 

Zahraničních návštěvníků 

ubylo ještě více, konkrétně 

69 procent. Ačkoli letní se-

zóna v roce 2020 byla z po-

hledu domácích turistů re-

kordní, nedokázala bohužel 

vyrovnat ztráty zbývajících 

období loňského roku.

Jak si vede náš region co 

se návštěvnosti týče v po-

rovnání s  ostatními kraji 

v Česku?

V celkovém počtu návštěv-

níků za  rok 2020 se náš 

kraj řadí na  11. místo. Při 

porovnání dle průměrné-

ho počtu strávených nocí 

se ale Olomoucký kraj 

s  průměrem 3,4 noci dělí 

společně s  Královéhradec-

kým krajem o  druhé mís-

to. Ukazatel průměrného 

počtu strávených nocí je 

velmi pozitivní, protože 

například v porovnání s Ji-

homoravským krajem tráví 

host v  Olomouckém kraji 

v průměru o 1,1 noci více. 

Významný podíl na  tomto 

údaji mají lázeňská zaříze-

ní Olomouckého kraje.

Jak může Olomoucký 

kraj podnikatelům v  ces-

tovním ruchu pomoci? 

Olomoucký kraj podpo-

ruje oblast cestovního ru-

chu, mimo jiné, dotačními 

nástroji. Nejvýznamnější 

z  těchto nástrojů pro ob-

last investic v  cestovním 

ruchu představuje dotační 

titul Podpora rozvoje ces-

tovního ruchu v Olomouc-

kém kraji, který je zaměřen 

na  budování, rekonstrukci 

a  opravy infrastruktury 

cestovního ruchu s  cílem 

zlepšit kvalitu a  nabídku 

cestovního ruchu v  regio-

nu, zlepšit její dostupnost 

a zvýšit její atraktivitu. 

A  je vůbec správné, aby 

kraj podnikatelům pomá-

hal? Neměl by si se situací 

poradit trh?

V  době, kdy cestovní ruch 

strádá v  důsledku pan-

demie onemocnění covi-

dem-19, je podpora sub-

jektů činných v  oblasti 

cestovního ruchu určitě 

na  místě. Je nutné mít 

na  paměti, že v  případě 

dotační podpory investic 

v cestovním ruchu Olomo-

ucký kraj vždy poskytuje 

dotaci ve  výši maximálně 

50 procent celkových ná-

kladů projektu. Při alokaci 

zmíněného dotačního titu-

lu to znamená, že dalších 

zhruba šest miliónů korun 

vloží do projektů sami pří-

jemci dotací. 

Jak konkrétně tedy hejt-

manství turistický ruch 

podporuje? 

Jde například o  podporu 

turistických informačních 

center či realizaci kulturně  

společenských akcí zamě-

řených na  turistiku, místní 

tradice a  podobně. Mimo 

dotační tituly Olomoucký 

kraj spolupracuje s  Cen-

trálou cestovního ruchu 

a se sdruženími cestovního 

ruchu Střední Morava a Je-

seníky, tedy s organizacemi 

destinačního managementu 

na  krajské i  oblastní úrov-

ni. Cílem této spolupráce je 

zvýšení efektivity propaga-

ce cestovního ruchu v Olo-

mouckém kraji, koordinace 

společných aktivit či tvorba 

atraktivní a  konkurence-

schopné nabídky turistic-

kých produktů. 

Máte nějakou speciální 

letní nabídku?

Od  července jsme spusti-

li akci Cestuj s  Olomouc 

region Card zdarma. 

Tímto projektem se sna-

žíme přilákat na  střední 

Moravu návštěvníky, kte-

ří, pokud se zde ubytují 

na  více než dvě noci, do-

stanou zdarma unikátní 

slevovou karta Olomouc 

region Card. Díky kartě 

mohou turisté navštívit 

zdarma více než 90 atrak-

tivních cílů a  na  dalších 

80 místech získají zajíma-

vé slevy. Díky uspořeným 

výdajům na  vstupném 

můžou návštěvníci využít 

další služby v našem regio-

nu a  podpořit tak místní 

ekonomiku a  podnikatele 

v  cestovním ruchu. Kartu 

obdrží, pokud se v  obdo-

bí od července do srpna 

ubytují na  minimálně dvě 

noci v některém ze zapoje-

ných ubytovacích zařízení 

na  střední Moravě. Kartu 

obdrží přímo v  ubytova-

cím zařízení.

Co je podle vás největší 

atraktivitou našeho re-

gionu?

Největší turistickou deví-

zou našeho kraje je jeho 

rozmanitost. Olomoucký 

kraj představuje z  pohledu 

cestovního ruchu takové 

„dva v  jednom“ – horské 

Jeseníky a  hanácká střed-

ní Morava s  historickými 

městy či výborným jídlem, 

folklorem. V  návštěvnosti 

samozřejmě vedou Jesení-

ky, ale opravdu atraktivní 

je i jižní část kraje.

Už vloni v  létě se na-

příklad Jeseníky potýka-

ly s  obrovským zájmem 

turistů v  období letních 

prázdnin. Lidí bylo tolik, 

že ochránci přírody bijí 

na poplach. Jak „přelidně-

ní“ hor řešit?

Ano, Jeseníky a  jejich pří-

rodní krásy jsou opravdu 

velkým lákadlem a je prav-

da, že v těch nejznámějších 

lokalitách dochází v  sil-

ných momentech sezóny 

k  určitému „přelidnění“. 

My se snažíme i  ve  spo-

lupráci s  Jeseníky – Sdru-

žením cestovního ruchu 

návštěvníky směrovat 

i  do  méně známých loka-

lit, které také nabízí úžas-

né zážitky. Ta nejznámější 

místa v  naší marketingové 

komunikaci už ani příliš 

nepropagujeme, abychom 

předcházeli „overturismu“, 

a  snažíme se také apelovat 

na  turisty, aby se při svém 

pobytu v Jeseníkách chova-

li k přírodě šetrně.

Kam byste čtenáře po-

zvala?

Olomoucký kraj je z  po-

hledu cestovního ruchu 

regionem dvou tváří. Obě 

nabízí návštěvníkům velmi 

atraktivní místa. Jeseníky 

jsou opravdu klasická do-

volenková destinace, která 

má co nabídnout v  prů-

běhu celého roku díky své 

neporušené přírodě a  vy-

hlášeným lázeňským za-

řízením. Regionu střední 

Moravy dominuje město 

Olomouc, které má poten-

ciál přilákat návštěvníky 

prakticky ze všech kou-

tů nejen ČR, ale i  Evropy. 

Velkým tahákem je určitě 

také gastronomie v  čele 

s  Olomouckými tvarůžky. 

V naší kampani se ale sna-

žíme lákat i na méně známé 

lokality střední Moravy, 

jako je například Konicko. 

A díky lidem z cestovního 

ruchu, kteří jsou opravdo-

vými srdcaři, za  což jim 

velmi děkuji, můžeme tu-

ristům každoročně před-

stavit celou řadu novinek. 

Z  těch letošních určitě 

můžu doporučit – Aqua-

centrum Šumperk, Mu-

zeum rapotínské sklárny, 

řemeslnou výrobu tvarglí 

ve  Velké Bystřici, Svět pa-

píru v Ruční papírně Velké 

Losiny nebo zrekonstruo-

vanou Baziliku na  Svatém 

Kopečku, olomouckou 

radnici, zrekonstruovaný 

hrad Helfštýn či Muzeum 

historických kočárů v  Če-

chách pod Kosířem. 

A kde budete letošní do-

volenou trávit vy? 

Čistě odpočinkovou část 

dovolené strávím s  ro-

dinou jako již tradičně 

v  Chorvatsku. Zároveň se 

ale chystám v  létě projet 

maximum turistických 

atrakcí našeho kraje a  na-

vštívit zejména místa, kam 

Olomoucký kraj nasmě-

roval podporu v  oblasti 

cestovního ruchu. Spojím 

tak pěkné zážitky z  krás-

ných míst s  osobní zkuše-

ností s tím, jak se aktuálně 

provozovatelům cestov-

ního ruchu vede a  jak jim 

pomáhá naše konkrétní 

podpora. (red)

Milada Sokolová působí v Olomouckém kraji 
jako uvolněná členka zastupitelstva pro ob-
last vnějších vztahů a cestovního ruchu. Jak 
moc dopadl na turistický ruch covid-19? Proč 
by měl kraj podnikatelům v cestovním ruchu 
pomáhat? A jaké novinky na návštěvníky kra-
je letos čekají? I na tyto otázky přináší odpo-
vědi následující rozhovor. 

Milada Sokolová, uvolněná členka zastupitelstva pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu 

Řešení ze strany 8

• Přehled turistických atraktivit v Olomouckém 
kraji nabízí webové stránky OK-TOURISM.CZ.

• HORY, KTERÉ MILUJEŠ – takové je hlavní 
motto dalších webových stránek pro turisty 
JESENIKY.CZ.

• Olomoucký kraj přispívá nejen na velké 
projekty v oblasti cestovního ruchu, ale 
i na drobnější akce. Tradičně například 
podporuje obnovu turistického značení 
v regionu.

• Nominace na Ceny Olomouckého kraje 
za přínos v oblasti cestovního ruchu si můžete 
prohlédnout na stránkách CENYKRAJE.CZ. 

i Víte, že...
O

dbor dopravy 

a  silničního hos-

podářství Kraj-

ského úřadu Olomouckého 

kraje upozorňuje, že všich-

ni podnikatelé v  silniční 

dopravě, kteří provozují 

dopravu velkými vozidly, 

tj. nákladními automo-

bily a  jízdními soupra-

vami o  největší povolené 

hmotnosti přesahující 3,5 

tuny nebo autobusy, jsou 

povinni doložit odboru 

dopravy a  silničního hos-

podářství Krajského úřadu 

Olomouckého kraje spl-

nění podmínek pro trvání 

finanční způsobilosti. Po-

kud tuto povinnost pod-

nikatel v  silniční dopravě 

ve stanovených lhůtách ne-

splní, bude krajským úřa-

dem podán k  příslušnému 

živnostenskému úřadu 

návrh na  snížení rozsa-

hu jeho živnostenského 

oprávnění pouze pro malá 

vozidla a podnikateli bude 

rovněž odňata Eurolicen-

ce. Vzhledem k  současné 

situaci je upřednostňo-

váno zasílání potřebných 

podkladů prostřednictvím 

datové schránky (v  tom-

to případě přikládejte 

datový soubor, který jste 

poslali na  finanční úřad – 

má příponu .XML, popř. 

datovou zprávu – má 

příponu .ZFO) nebo poš-

tou v potvrzených originá-

lech. 

V  uvedených souvis-

lostech krajský úřad 

dále uvádí, že s  ohledem 

na  epidemiologickou situ-

aci a  nařízení Evropského 

parlamentu a  Rady (EU) 

2021/267 (OMNIBUS-II) 

stanovil prodloužení lhů-

ty pro podání výše uvede-

né žádosti nejpozději do 

30. září 2021.

Aktuální informace pro dopravce v silniční dopravě
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OLOMOUC - Kafkova 1343/4
u OC Haná, vedle McDonald

tel.: 724 087 813 

ZÁBŘEH - ČSA 34a 
naproti Kaufl andu

tel.: 724 783 381

Bytový koberec - 30 %
Umělá tráva - 30 %

Vinylová podlaha - 30 %
Laminátová podlaha - 21 %

Značkové PVC - 20 %
...více na www.jehla.cz

PRODEJ -REALIZACEOOOOODD J CC

Vše skladem

PODPORUJEME POTRAVINY Z DOMÁCÍ PRODUKCE

Rada Olomouckého kraje vyhlašuje výběrové řízení 

na obsazení vedoucího pracovního místa

ŘEDITEL/KA VLASTIVĚDNÉHO 
MUZEA V OLOMOUCI, 
příspěvkové organizace, IČO: 00100609, 

se sídlem nám. Republiky 823/5, 779 00 Olomouc

Předpoklady a požadavky na uchazeče:

a) VŠ vzdělání v magisterském studijním programu (obor muzejnictví, historie, 

dějiny umění, ekonomika, právo nebo management výhodou);

b) znalosti v oboru a zaměření organizace;

c) znalost právních předpisů v oblasti muzejnictví a právních předpisů týkajících 

se činnosti příspěvkových organizací zřizovaných územně samosprávnými celky;

d) praxe v řízení a vedení kolektivu minimálně 3 roky výhodou;

e) komunikační a organizační schopnosti;

f) dobrý zdravotní stav;

g) řidičský průkaz skupiny B výhodou.

Obsahové náležitosti přihlášky:

a) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně vysvědčení 

o státní závěrečné zkoušce;

b) strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních 

a odborných znalostech a dovednostech;

c) výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce);

d) kopie osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních;

e) originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání pracovního 

místa ředitele (ne starší než 3 měsíce);

f) koncepce rozvoje organizace v rozsahu maximálně 4 stran 

(opatřená datem a podpisem uchazeče).

Platové zařazení: 13. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 

Součástí platového výměru je dále osobní ohodnocení (nenároková složka, 

stanovuje Rada Olomouckého kraje) a příplatek za vedení.

Termín podání přihlášek: do 31. 8. 2021

Termín nástupu do funkce: 1. 2. 2022

nekomerční  prezentace

Více o nás na www.agriprint.cz

cena 750 Kč
Stručná charakteristika knihy
Kniha si klade za cíl přiblížit čtenářům 
plemena koní chovaná na území 
naší republiky, což samozřejmě 
zahrnuje jednak plemena, která 
mají na území ČR vedenou 
plemennou knihu, ale i další 
plemena, jež mají sice plemennou 
knihu vedenou v zahraničí, 
ale jejich chov je již v naší 
republice rozšířený. 
Okrajově jsou zmíněna 
i plemena, která 
na našem území nejsou 
tradiční, ale objevují 
se zde snahy o jejich chov. 
V úvodu knihy je věnována 
pozornost historii chovu koní na území 
ČR, ale taky organizaci chovu koní 
v současnosti, a nejaktuálnějším poznatkům 
týkajícím se původů a příbuzenských 
vztahů jednotlivých plemen. 
Část věnovaná jednotlivým plemenům má 
jednotnou strukturu, zahrnuje podkapitoly 
Vznik plemene, zaměřující se na historické 
okolnosti jejich vzniku.
Celá kniha je doplněna působivými 
fotografi emi Lenky Stříbrné, zahrnující 
ať již hřebce většiny prezentovaných 
plemen, klisny s hříbaty, či další 
nechovné jedince nejčastěji v podobě 
portrétů, s ukázkami využití jednotlivých 
plemen (zápřež, drezurní, skokové, 
dostihové ukázky, ale i práce v lese), ale 
nejpůsobivěji ve volnosti na pastvinách, 
kde vynikne přirozená krása koní. 

objednávka na 
tel.: 774 774 282
e-mail: obchodni@agriprint.cz

Nyní akce 
550 Kč
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O
blíbený šternber-

ský letní open air 

festival letos od-

startoval koncertem hu-

dební skupiny Čechomor. 

Už 12. ročník festivalu se 

koná tradičně za  podpory 

Olomouckého kraje a měs-

ta Šternberka.

Čechomor už sice opoz-

dilci nestihnou, těšit se ale 

mohou i na další atraktivní 

hosty festivalu. Ten totiž 

bude probíhat až do konce 

letních prázdnin. Devízou 

hudební akce ve  Šternber-

ku jsou historické exteriéry 

koncertů a neopakovatelná 

atmosféra. (red)

Program Šternberského 

kulturního léta pod 

hvězdami:

03/07/2021 – 19:00

Čechomor, koncert, 

Státní hrad Šternberk

24/07/2021 – 15:00

Šternberský kopec 2021, 

festival, u sportovní haly 

Ecce Homo Šternberk

13/08/2021 – 19:00

Pavel Callta a Voxel, 

koncert, 

Státní hrad Šternberk

27/08/2021 – 19:00

Shirley Valentine, 

činohra, 

Státní hrad Šternberk

Ve Šternberku začalo kulturní 
léto pod hvězdami

D
evětadvacátý roč-

ník Mezinárod-

ního hudebního 

festivalu Karla Ditterse 

z Dittersdorfu se na začát-

ku září uskuteční na  Jese-

nicku. Už teď je ale na  co 

se těšit.

„Přesný program ještě la-

díme, ale můžeme prozra-

dit, že zahajovací koncert 

se ponese ve  velkém stylu. 

Proběhne 4. září v  kostele 

Nanebevzetí Panny Marie 

v Jeseníku a půjde o obno-

venou světovou premiéru,“ 

uvedla spoluorganizátorka 

akce Hana Polášková.

Hudba světoznámých 

autorů bude znít v  koste-

lích, na zámku Jánský Vrch 

nebo například v  Tančírně 

v Račím údolí. Podrobnos-

ti k festivalu přináší webo-

vé stránky www.festivaldi-

tters.cz.  (red)

Jesenicko čeká další 
ročník mezinárodního 
festivalu

V
  měsíci květnu 

vyšla knížka s  ná-

zvem Držovičtí 

rodáci v  Božích službách. 

Nese podnázev Nástin ži-

vota duchovních věnovaný 

880. výročí první historické 

zmínky o existenci Držovic 

na  Moravě. Knihu vydává 

obec Držovice v  naklada-

telství Kauli-publishing 

Praha při příležitosti zmí-

něného letošního výročí. 

Autorem knihy je držo-

vický rodák RNDr.  Václav 

Marek, CSc.

Kniha vznikla dlouho-

dobým shromažďováním 

a studiem původních, bo-

hatě citovaných pramenů, 

především farních pamět-

ních knih a  matrik. Au-

tor na  60 stránkách textu 

a  17 stránkách černobí-

lých obrazových příloh 

se seznamem bibliografie 

a anglickým resumé chro-

nologicky sleduje životo-

pisná data čtyř římsko-

katolických duchovních, 

narozených v  Držovicích 

a  působících na  různých 

místech Hané v 1. polovi-

ně 20. stol.

Nejstarším z  nich je 

Mons. Th Dr.  Alois Lang 

(1869–1957), kněz a  prak-

ticky celoživotní katecheta 

(1895–1927) v  Moravské 

Ostravě. Významně se za-

psal do  dějin české lite-

ratury, teologie a  fi losofi e 

jako autor řady monogra-

fi í a  originálních vědec-

kých studií. V důchodu žil 

v Brně a v Prostějově.

Druhým rodákem je 

P.  Svatopluk Bohumil Ky-

selý (1872–1935), který 

se zapsal do  srdce farníků 

na několika místech – pas-

torační službu vykoná-

val ve  Veselé na  Valašsku, 

v  Kokorách, Rokytnici 

u Přerova, byl vikářem u sv. 

Václava a sloužil i u sv. Mi-

chala v  Olomouci. Působil 

v  Třeštině na  Šumpersku 

a  v  Choryni na  Valašsko-

meziříčsku. Je známý jako 

překladatel krásné lite-

ratury z  řady jazyků. Od 

roku 1934, už na odpočin-

ku, vypomáhal až do svého 

skonu ve Vrahovicích míst-

ním duchovním.

Třetím rodákem je 

Mons. Th Dr.  Bořivoj Ka-

rel Kyselý (1875–1960). 

Vynikl jako vysokoškolský 

pedagog na  teologické fa-

kultě v  Olomouci a  vedle 

bohoslovců učil také stře-

doškoláky na  gymnáziích 

v  Prostějově a  Olomouci. 

Ovládal řadu jazyků, sepsal 

články z  oblasti liturgiky 

a  památkové péče. V  dů-

chodu od  roku 1935 až 

do své smrti, ač šikanován 

komunistickým režimem, 

vypomáhal dvacet pět let 

v  rodné farnosti v  Prostě-

jově-Vrahovicích.

Posledním, nejmladším 

rodákem je P.  Bartoloměj 

Smečka (1887–1946), kte-

rý většinu své služby Bohu 

a  lidem uskutečňoval v re-

gionu Hané a  naposledy 

v  Pavlovicích u  Kojetína. 

Tam podle svého přání je 

i  pohřben mezi svými far-

níky, jimž sloužil 27 roků 

svého kněžského života. 

V září letošního roku je to 

75 roků, kdy ho bůh povo-

lal na věčnost.

Zmiňovaný medailon 

s  velmi pěknou obálkou 

není snůškou dat, ale je 

svědectvím, připomínkou 

a  holdem jejich životům, 

vděkem a  poděkováním 

za  službu bohu a  lidem. 

Kniha je k  dispozici pou-

ze za  náklady na  poštovné 

a  balné v  rámci e-shopu 

na  adrese www.kauli-pub-

lishing.cz.  Václav Marek

Držovičtí rodáci mají novou knihu

Návštěvníci šternberského kulturního léta se mohou těšit na skvělou atmosféru.  foto: red

P
okud patříte mezi 

milovníky fotografi e 

a podmanivé přírody, 

určitě si nenechte ujít novou 

výstavu Vlastivědného mu-

zea v  Olomouci. Ta je totiž 

věnována právě velkoformá-

tovým fotografi ím z prostře-

dí nespoutané Arménie.

Autorem snímků je fo-

tograf Robin Böhnisch. 

Panelovou výstavu doplní 

27 amatérských položek 

UNESCO a  více než tucet 

portrétů významných ar-

ménských osobností. Vý-

stava začíná 26. července 

a končí 15. srpna.

Nejde o  jedinou no-

vinku, kterou si muzeum 

na  prázdniny připravilo. 

Další je výstava ke  200. 

výročí narození Jindřicha 

Wankela, který je považo-

ván za  otce moravské ar-

cheologie. Kompletní na-

bídku akcí v  muzeu nabízí 

web VMO.CZ.  (red) 

Olomouc přenese 
návštěvníky do Arménie

O
d  začátku letních 

prázdnin má 

Muzeum a  ga-

lerie v  Prostějově nové 

vedení. Ředitelkou se sta-

la Veronika Hrbáčková. 

Do  Prostějova přichází 

z  Vlastivědného muzea 

v Olomouci, kde jako ku-

rátorka mimo jiné spravo-

vala fond etnografie. 

Etnografka Veronika 

Hrbáčková vyšla vítězně 

z výběrového řízení, které 

se konalo koncem dubna, 

Rada Olomouckého kra-

je ji pak na  svém zasedá-

ní 17. května jmenovala 

do  funkce. „Podařilo se 

nám uskutečnit výběrové 

řízení s mimořádnou kon-

kurencí. Paní Hrbáčková 

mezi uchazeči zazářila 

nejen odbornou erudicí, 

ale také jako člověk dobře 

znalý muzejního provozu. 

Věřím, že přináší silnou 

vizi, která prostějovské 

muzeum posune vpřed,“ 

uvedl Jan Žůrek, radní 

pro kulturu Olomoucké-

ho kraje.

Jako prostějovská ro-

dačka má Veronika Hr-

báčková k  městu vřelý 

vztah. Proto má zájem 

na  tom, aby se o  zají-

mavostech, výstavách 

a  dění v  Muzeu a  galerii 

v  Prostějově vědělo nejen 

v blízkém okolí a regionu, 

ale aby se muzeum sta-

lo značkou na  celostátní 

úrovni. Zaměřit se však 

chce nejen na  návštěvní-

ky, ale i na péči a prezen-

taci sbírek. „Instituce jako 

jsou muzea a  galerie stojí 

na  odborných pracovní-

cích a já věřím, že s týmem 

nadšených, motivovaných 

a  odborně zdatných ko-

legů se to podaří. Jsem 

optimista a  těším se také 

na  dialog. Je důležité na-

slouchat druhým,“ řekla 

Veronika Hrbáčková.

Zřizovatelem Muzea 

a  galerie v  Prostějově je 

Olomoucký kraj. Od roku 

2018 vedla instituci Soňa 

Provazová, kterou v  úno-

ru letošního roku Rada 

Olomouckého kraje od-

volala. Následně se sta-

tutárním zástupcem stal 

historik Václav Horák, 

který muzeum vedl do 

30. června letošního roku. 

Muzeum spravuje gale-

rii Špalíček, prostějovskou 

hvězdárnu a  památník 

Petra Bezruče v  Kostelci 

na  Hané. Pracuje v  něm 

okolo třiceti zaměst-

nanců.  (red)

Muzeum a galerii 
v Prostějově povede 
Veronika Hrbáčková

Po  vynucené přestávce, způsobené pandemií, se folklorní 

pěvecký soubor Seniorky Šumperk zase vzpamatoval, navá-

zal na své aktivity a začal opět koncertovat. 

Plánů je hodně, po tak dlouhé době není jednoduché zase 

naskočit do tak skvěle rozjetého vlaku, zvlášť když poslední 

akcí bylo loňské úspěšné virtuální vystoupení na Národním 

festivalu pěveckých seniorských sborů v Praze. 

O  to víc jsme chtěly potěšit v první řadě ty, kteří na naše 

pravidelná vystoupení už netrpělivě čekali – na klienty do-

movů důchodců. Tak jsme uspořádaly Veselá odpoledne 

v domovech důchodců v Červené Vodě a v Šumperku. Že 

se vystoupení povedla a zvedla náladu lidem, kteří museli 

dlouhou dobu přečkat nejen bez kultury, ale v mnoha přípa-

dech i bez kontaktu se svými blízkými, o tom svědčí krásné 

poděkování, které nám poslal pan A. Milták z Červené Vody 

a ze kterého uvádíme pár úryvků:

„Krásný slunečný den byl, když nás folklorní pěvecký 

soubor Seniorky Šumperk navštívil a s naším domovem 

pěkné chvíle v altánku prožil.

…………………..

Děvčata, radost jste nám udělaly, zpěvem a vaším 

chováním pěkné vzpomínky jste zanechaly.

…………

Pohlazení po duši bylo na obou stranách.

H. Záchová

DOPISY ČTENÁŘŮ
Seniorky Šumperk potěšily klienty domova důchodců v Červené Vodě
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„Pojď, synu.“ Fotbalový Prostějov 
podepsal exreprezentanta Jiráčka

N
astupoval za  své-

ho času nejlepší 

český klub, vy-

zkoušel si Ligu mistrů 

i  Evropskou ligu, s  repre-

zentací se podíval na mis-

trovství Evropy. Teď bude 

záložník Petr Jiráček pů-

sobit na Hané. Pětatřiceti-

letého rodáka ze Sokolova 

totiž do svých služeb získal 

účastník FORTUNA:NÁ-

RODNÍ LIGY, druhé nej-

vyšší soutěže, z Prostějova.

Druhou ligu bude Jirá-

ček hrát po třinácti letech. 

V roce 2008 se ze sokolov-

ského Baníku, ve kterém 

tehdy figuroval, přesunul 

do  Plzně. Ve  Viktorii za-

žil zisk ligového titulu, 

poháru i  superpoháru. 

Roku 2011 si za  Západo-

čechy vedené přerovským 

rodákem Pavlem Vrbou 

vyzkoušel základní skupi-

nu Ligy mistrů, kde došlo 

na duely s velkokluby Bar-

celonou a AC Milán.

V  listopadu 2011 se 

blýskl premiérovým gó-

lem za  reprezentaci, který 

Českou republiku poslal 

z  baráže s  Černou Ho-

rou na  EURO v  Polsku 

a na Ukrajině. Tam Jiráček 

otevřel skóre vítězného 

utkání proti Řecku a  do-

mácí Poláky poslal z šam-

pionátu pryč už v základní 

skupině. Dres národního 

mužstva oblékal přesně 

tři roky – od  3. září 2011 

do 3. třetího září 2014. 

Výkony v  Plzni mu vy-

nesly angažmá v  němec-

kém Wolfsburgu, který 

později vyměnil za  kon-

kurenční Hamburger 

SV. Po  zdravotních pro-

blémech se vrátil zpět 

do  Česka a  posílil Spartu. 

Po roce stráveném na hos-

tování v  Jablonci přestou-

pil do Zlína, s nímž stejně 

jako předtím s  Letenský-

mi okusil Evropskou ligu. 

„Ševci“ tehdy k  domácím 

zápasům základní skupiny, 

z  níž se dál nedostali, vy-

užívali olomoucký Andrův 

stadion.

Jednání s  Prostějovem 

bylo podle Jiráčkových slov 

rychlé, korektní a upřímné. 

„Nechci nic zakřiknout, ale 

v  minulém ročníku skon-

čil Prostějov v tabulce třetí 

a bude to chtít určitě zopa-

kovat. Tomu se tam všech-

no přizpůsobuje a doufám, 

že sezóna bude úspěšná,“ 

sdělil Jiráček.  (red)

Petr Jiráček (ve žlutém) jako kapitán fotbalistů Zlína.  foto: fcfastavzlin.cz 

P
o  pěti letech „po-

hltil“ Evropu kon-

tinentální šampio-

nát ve  fotbale. Česká re-

prezentace se na něm do-

stala do  čtvrtfinále, kde 

podlehla Dánsku. I  tak 

ale dosáhla výrazného 

úspěchu, na  konečném 

pátém místě se podíleli 

také olomoučtí odcho-

vanci Tomáš Kalas a Petr 

Ševčík.

Osmadvacetiletý Kalas 

v  základní sestavě tre-

néra Jaroslava Šilhavé-

ho nechyběl ani jednou. 

V  osmifinálovém souboji 

s Nizozemci si jako stoper 

naskočil na  centr, kte-

rý do  pokutového území 

přilétl krátce po  rohovém 

kopu. Hlavou pak přihrál 

na  vítězný gól spoluhráči 

Holešovi. 

Sedmadvacetiletý zá-

ložník Ševčík rovněž za-

sáhl do  všech pěti utkání 

mistrovství, které Češi 

odehráli. Nejvíce minut 

– osmdesát čtyři – strávil 

na  trávníku při vítězném 

osmifinále proti Nizozem-

sku.

Kalas působil v  Sigmě 

Olomouc do  roku 2010, 

kdy přestoupil do londýn-

ské Chelsea. V  týmu ze 

Stamford Bridge se však 

nikdy pořádně neprosadil 

a hostoval v jiných ostrov-

ních klubech, Nizozemsku 

či Německu. V  létě 2019 

jej koupil druholigový 

Bristol City.

Rodák ze Supíkovic 

na Jesenicku Ševčík za Ha-

náky v  letech 2014 – 2016 

zaznamenal třináct prvoli-

gových startů, v nichž dva-

krát skóroval. V roce 2016 

odešel do  Liberce, odkud 

v  zimním přestupovém 

období sezóny 2018/19 za-

mířil do pražské Slavie.

V  kádru národního 

týmu figuroval také bran-

kář Sigmy Aleš Mandous, 

jenž společně s  Tomášem 

Koubkem kryl záda české 

jedničce Tomáši Vaclíkovi.

Šilhavého svěřenci za-

hájili EURO vítězstvím 

nad Skotskem 2:0, poté 

remizovali 1:1 s Chorvaty. 

Základní skupinu D moh-

li vyhrát, v  jejím závěreč-

ném duelu ale prohráli 

0:1 s  Anglií a  kvůli výhře 

Chorvatska nad Skoty 3:1 

obsadili až třetí postupo-

vou pozici. 

V  osmifinále se střetli 

s Nizozemskem, nejlepším 

celkem skupiny D. Po pře-

stávce nejprve „přežili“ 

velkou šanci Malena, kte-

rou zastavil Vaclík. Poté 

jim začala více než půlho-

dinová přesilovka, za ruku 

a  zmaření gólové příleži-

tosti totiž viděl červenou 

kartu obránce De Ligt. 

Početní výhru Češi využi-

li dvakrát, když se kromě 

Holeše trefil také kanonýr 

Schick. 

Triumf 2:0 znamenal pro 

Českou republiku nejen 

postup, ale i první úspěch 

ve  vyřazovacích bojích 

na jakémkoliv šampionátu 

od roku 2004. V Portugal-

sku tehdy ve  čtvrtfinále 

zdolali Dánsko. Tentokrát 

se ve  stejné fázi turnaje 

role prohodily. Pátá bran-

ka Schicka nestačila a Češi 

po  porážce 1:2 skončili 

na EURO pátí.  (red)

Kalas se Ševčíkem pomohli Česku 
do čtvrtfinále mistrovství Evropy

P
řerovská tenistka 

Linda Nosková do-

sáhla v červnu letoš-

ního roku zatím největšího 

úspěchu v kariéře. V Paří-

ži na  slavném grandslamu 

French Open, známém 

také jako Roland Garros, 

vyhrála turnaj juniorek 

ve  dvouhře. Ve  finálovém 

souboji si po  setech 7:6 

a 6:3 poradila s Erikou An-

drejevovou z Ruska.

Šestnáctiletá Nosko-

vá se stala první Češkou 

od roku 1978, která v sing-

lu mezi juniorkami na pa-

řížské antuce triumfovala. 

Před ní se to povedlo na-

posledy Haně Mandlíkové. 

Rodačka z  Bystřičky 

na  Vsetínsku, která žije 

v Přerově, se do finále Ro-

land Garros probojovala 

přes Italku Alvisiovou, 

Rusku Bondarenkovou, 

Španělku Del Olmovou, 

Kasintsevovou z  Andorry 

a  další ruskou zástupkyni 

Šnajderovou. 

„Semifinále a  finále 

byly emotivní. Jsem ráda, 

že jsem to takhle zvlád-

la a  dokázala vyhrát přes 

všechny výkyvy nahoru 

a dolů. Jsem pyšná, že jsem 

to dokázala,“ řekla svěřen-

kyně Tomáše Krupy, býva-

lého trenéra Tomáše Ber-

dycha či Radka Štěpánka, 

v rozhovoru pro Přerovský 

deník.

První set její finálové 

bitvy s  Andrejevovou do-

spěl do tie-breaku, ve kte-

rém uspěla v  poměru 

7:3. Ve  druhém setu zase 

předvedla obrat, když pro-

hrávala 1:3, a poté se pre-

zentovala pěti vítěznými 

gamy v  řadě. Duel po  ho-

dině a třiatřiceti minutách 

ukončila hned prvním 

mečbolem. Po  slavnost-

ním vyhlášení nemohla 

dojetím prakticky najít 

slova. Z  kurtu poděkovala 

trenérovi a rodičům.  (red)

Nosková si podmanila 
juniorské Roland Garros

Přerovská tenistka Linda Nosko-
vá s trofejí pro vítězku dvouhry 
juniorek na grandslamu Roland 
Garros.  foto: WTA/Jimmie48

V
elkou posilu 

do obrany přivedli 

prvoligoví hoke-

jisté Přerova. Do  rodné-

ho města ohlásil návrat 

bývalý reprezentant Josef 

Hrabal. Se Zubry, jejichž 

dres oblékl i  v  předcho-

zích dvou sezónách, se 

zatím dohodl na  angažmá 

do konce října. 

Pětatřicetiletý Hrabal je 

pro Hanáky nadstandard-

ním hráčem. Má přehled 

ve  hře, dobře bruslí, umí 

tvrdě a  přesně vystřelit. 

Loni patřil k  nejlepším 

bekům druhé nejvyšší 

soutěže a  zároveň k  hlav-

ním pilířům přerovského 

mužstva. V  pětadvaceti 

zápasech se blýskl čtyřia-

dvaceti kanadskými body 

za  sedm branek a  sedm-

náct asistencí. „Před svým 

odchodem do  zahraničí 

byl hlavním favoritem 

na  Cenu Ondřeje Buchte-

ly pro nejlepšího zadáka 

Chance ligy,“ připomíná 

prvoligový expert webu 

Hokej.cz Marek Hedbáv-

ný. 

Vítěz extraligy z  roku 

2011 nastupoval za  Zubry 

do  první poloviny února, 

kdy se rozhodl přijmout 

nabídku rakouského Villa-

chu. Poté, co s ním vypadl 

v  play-off , si sezónu ještě 

prodloužil v  anglickém 

Sheffi  eldu, kde působil 

i  v  předešlém ročníku. 

„Nabídka z  Villachu přišla 

díky tomu, že jsme v  Pře-

rově hráli dobře a byl jsem 

hodně vytížený. Vyhráva-

lo se, nebyl jsem zraněný, 

měli jsme produktivní pře-

silovkovou lajnu,“ uvědo-

muje si Hrabal v rozhovoru 

pro web Hokejprerov.cz. 

O Přerovu, kde s hokejem 

začínal, řekl, že se mu pro 

úvodní část sezóny osvěd-

čil. „Dobře si rozumím 

s  trenéry i  vedením klubu. 

Se sportovním manažerem 

jsme řešili spíš detaily. Za-

hraju si dobrý hokej a snad 

klukům znovu pomůžu,“ 

doufá. Nevyloučil ani, že by 

v dresu Zubrů mohl tento-

krát odehrát celou sezónu. 

Smlouva ve  městě na  řece 

Bečvě mu momentálně pla-

tí do konce října.

„Pak se rozhodne, co 

bude dál,“ uvedl sportovní 

manažer přerovských ho-

kejistů Pavel Hanák. „Ale 

i  kdyby u  nás měl Pepa 

opět působit jen krátkou 

dobu, jedná se o  velkou 

posilu. V uplynulém roční-

ku to podle mě byl nejlepší 

obránce Chance ligy,“ ko-

mentoval.  (red)

K Zubrům se vrátil zkušený odchovanec, minimálně na začátek sezóny


