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SLOVO HEJTMANA

Dík nejen hasičům
Během léta jsem navštívil
festivaly, sportovní turnaje
a spoustu dalších setkání
na krásných místech. Ale
akce dobrovolných hasičů
měly v mém programu jasnou převahu. A to jsem ještě
mnoho „hasičských“ pozvánek musel s díky odmítnout…
Nad jejich odvahou a připraveností sloužit prostě
smekám… Ovšem letos
o prázdninách jsem se (opět)
přesvědčil, že to jsou strážci
nejen naší bezpečnosti, ale
i dobré nálady a pohody.
Na organizaci akcí, které
jsem navštívil, se podílely desítky a stovky dobrovolníků.
Většina z nich nikdy nedostane za svou aktivitu žádný
„metál“, akce pro své sousedy prostě dělají rádi.
Uvědomil jsem si, že naši
hasiči jsou fenoménem, který jinde v Evropě ani ve světě
nemá obdoby. Ale nejen oni,
i další organizace, ve kterých
působí stovky dobrovolníků,
od skautských vedoucích,
kteří připravují táborové zážitky pro naše děti, až po lidi
z Českého červeného kříže,
hlídkující se svými lékárničkami na všech veřejných akcích. Dělají to jako svou srdcovku, nečekají peníze ani
diplomy, snad jen malé poděkování. A já bych jim proto
rád ze srdce poděkoval.
Kromě poděkování pro
ně mám ještě jeden „dárek“.
Právě v těchto dnech ladíme
změny v grantovém systému,
aby žádosti, které si jednotlivé organizace podávají
na podporu svých krásných
akcí, byly už od příštího roku
mnohem jednodušší. Cíl je
jediný: omezit byrokracii.
Nebo jinak – méně lejster,
razítek a podpisů, více času
na dobrovolnou práci pro
lidi.

Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Kraj při oslavách
odměnil školáky
Navzdory pošmournému počasí dorazily na Dny Olomouckého kraje davy lidí. V pátek je před budovou hejtmanství rozparádil rockový koncert a v sobotu hitové skladby
skupiny Queen v podání Moravské filharmonie. Před koncertem předal hejtman ceny žákům a žákyním základních uměleckých škol, kteří uspěli ve výtvarné soutěži.
Zájemcům se rovněž zpřístupnily prostory krajského úřadu, kam se lidé běžně nedostanou.
Foto: Olomoucký kraj

Podzim bude horký. Aspoň na silnicích

H

ned několik velkých investičních
projektů v oblasti
dopravy bude letos na podzim komplikovat život
řidičům v Olomouckém
kraji. Jakmile je ale firmy
dokončí, získá region desítky kilometrů moderních
a opravených cest, po kterých bude radost jezdit.
„Rád bych řidiče poprosil o trpělivost. Tak rozsáhlé stavební akce jako je
modernizace silnice z Hanušovic do Starého Města,
průtah Šternberkem nebo
obchvat Prostějova bohu-

žel bez uzavírek realizovat ta také okružní křižovatka,
nejdou,“ vzkazuje cestují- přeložka části cesty ze Smrcím hejtman Olomouckého žic, přemostění stávající
kraje Ladislav Okleštěk.
cyklostezky a moderní veRekonstrukce důležité řejné osvětlení,“ připomněl
silnice na Staroměstsku je první náměstek hejtmana
v plném proudu – začala už Jiří Zemánek.
v létě. Během prázdnin zároveň odstartovala stavba severního
Velké opravy
obchvatu Prostějova.
Na projekt za 355 mizačaly
liónů korun získalo
na Staroměstsku
hejtmanství dotaci.
„V ceně je kromě výnebo na severu
stavby dvouapůlkiProstějova
lometrového úseku
nové silnice zahrnu-

Modernizační práce započaly také na železnici.
Elektrizace trati z Olomouce do Šumperka vyjde
na stovky miliónů korun
a výrazně urychlí dopravu mezi krajským městem
a severní částí Olomouckého kraje. Projekt financuje SŽDC.
„Snahou kraje bude
zajistit, aby na nové trati
jezdily moderní vlakové
soupravy,
so
které podstatně
navýší
komfort cestována
ní,“ dodal Jan Zahradníček, náměstek hejtmana
pro oblast dopravy. (red)

ČÍSLO MĚSÍCE

1 500
Takovou kapacitu měl vyprodaný hlavní sobotní
koncert Queen Symphonic na Dnech Olomouckého kraje před budovou
hejtmanství. Šanci prohlédnout si sídlo kraje využilo během dne 65 návštěvníků, podobný zájem
byl o kancelář hejtmana.
Na páteční akci Olomoucký kraj dětem v RCO se
přišlo pobavit několik stovek školáků a předškoláků a i v dešti byl plný také
prostor před nádražím při
večerní rockové párty. (red)
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Zlatá stuha visí Kraj podepsal memorandum o vzniku
letos v Bělotíně nové školy pro zdravotní sestry

Z

latá stuha za vítězství v krajském kole
soutěže
Vesnice
roku 2019 už zdobí stěnu
kanceláře starosty Bělotína.
Společně s šekem na tři sta
tisíc korun ji převzal z rukou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka
během slavnostního vyhlášení výsledků soutěže, které proběhlo v bělotínském
kulturním domě ve čtvrtek
1. srpna.
„K tomu, aby obec získala
titul Vesnice roku, je třeba
několik kroků. Obyvatelé
musí hodnotitelskou komisi přesvědčit, že obecní
investice jsou účelné a spějí k dobrému cíli. Počítá se
také péče o přírodu, památky nebo zachování kulturních tradic. To hlavní, bez
čeho se žádná Vesnice roku
neobejde, je pouto mezi jejími obyvateli, kteří táhnou
za jeden provaz,“ uvedl během vyhlášení výsledků
soutěže hejtman Okleštěk.
S místními částmi Kunčice, Lučice a Nejdek je
Bělotín třetí největší obcí
na Přerovsku. Mezi dominanty vesnice s 1 800 obyvateli patří kostel svatého
Jiří s bohatým barokním
interiérem. Za zmínku stojí
také místo na Jelením kopci. Tam v době ledové skončil svou pouť skandinávský
ledovec – teď ho připomíná
památník Evropského rozvodí. „Vítězství v soutěži
přijímám s velkou pokorou.

Je to ocenění všech obyvatel obce. Jsem přesvědčen,
že mají stejnou radost jako
já,“ řekl starosta Bělotína
Eduard Kavala.
Vybrat ty nejlepší
je těžké
Druhé místo v soutěži získaly Svésedlice, třetí příčku pak
obsadily Partutovice. I tyto
vesnice hejtmanství finančně odměnilo. Do Svésedlic
putuje dvě stě, do Partutovic
sto tisíc korun.
„Za osmnáct let svého
trvání si Vesnice roku vydobyla místo mezi významnými akcemi Olomouckého
kraje. Letos se do ní přihlásilo třináct obcí. Všechny se
měly čím pochlubit a vybrat
tu nejlepší bylo velmi obtížné,“ sdělil náměstek hejtmana pro regionální rozvoj
Pavel Šoltys.
Oranžovou
stuhou
za spolupráci obce a zemědělského subjektu byl
oceněn Tištín, modrou
stuhu za společenský život
získaly Vrchoslavice, zelenou za péči o zeleň a životní prostředí Dobrochov.
„Uznání si zaslouží všechny obce, které se přihlásily.
Věřím, že budou inspirací
pro ostatní a příští rok se
do soutěže zapojí ještě více
vesnic,“ doplnil Šoltys.
Bělotín se teď zúčastní
celostátního kola soutěže.
Jeho výsledky pořadatelé
oznámili po uzávěrce vydání 14. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích. (red)

Šek za vítězství v krajském kole převzal starosta Eduard Kavala. Foto: Ol. kraj

M

emorandum,
v němž Olomoucký kraj deklaruje podporu vzniku
vyšší odborné školy, která
v Přerově nabídne další vzdělávání zdravotním
sestrám, podepsal v pondělí 12. srpna hejtman
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Společně
s ním dokument potvrdili
také zástupci společnosti
AGEL, olomouckého arcibiskupství a města Přerov.
„Hejtmanství investuje
desítky miliónů korun například do lepšího vybavení zdravotnické záchranné
služby nebo oprav nemocničních oddělení. Naše podpora nové školy v Přerově
je dalším důkazem, že to
s rozvojem kvalitního zdravotnictví v regionu myslíme
opravdu vážně,“ zdůraznil
hejtman Ladislav Okleštěk.
Vyšší odborná škola
bude sídlit v budově bývalé „zdravky“ v Přerově. Její

Společnou podporu zdravotnické VOŠ v Přerově podepsali (zleva): Předseda představenstva společnosti AGEL Aleš
Herman, hejtman Ladislav Okleštěk, arcibiskup Jan Graubner a přerovský primátor Petr Měřínský.
Foto: Ol. kraj

otevření plánuje společnost AGEL – a to od školního roku 2020/2021. Škola
nabídne nejen vzdělání, ale
také možnost následného
uplatnění absolventů přímo v přerovské nemocnici
nebo v některém z dalších
zařízení, která tento poskytovatel zdravotní péče v regionu provozuje.

„Podpora ze strany kraje, města i olomouckého
arcibiskupství mne velmi
těší. Naším společným
cílem je poskytovat kvalitní zdravotní péči. A to
bez vzdělaného personálu
není možné. Výchova dalších generací zdravotníků
je proto jednou z priorit
naší společnosti,“ uvedl

Aleš Herman, předseda
představenstva společnosti AGEL.
Pomocnou ruku při zajištění chodu VOŠ nabídlo
také olomoucké arcibiskupství. „Z naší strany
nabízíme pomoc při duchovní formaci a etické
výchově,“ dodal arcibiskup
Jan Graubner.
(red)

Hejtmanství přispěje Štítům
na zubařský rentgen

SMSKY
Z KRAJE

P

olovinu
nákladů
na pořízení rentgenu
pro stomatologickou
ordinaci ve Štítech zaplatí
Olomoucký kraj. Dohodli se na tom krajští radní.
Pořizovací cena přístroje,
který podstatně zkvalitní
lékařskou péči, je zhruba
370 tisíc korun.
„Štíty už investovaly
do rekonstrukce zdravotního střediska a stomatologické ordinace nemalé finanční
prostředky. Kraj městu pomůže s pořízením dalšího
moderního vybavení. Jediný
podobný rentgen je dosud
od Štítů šestnáct kilometrů
daleko,“ odůvodnil poskytnutí dotace Dalibor Horák,

Další peníze
pro hasiče
Ve druhém kole dotačního programu na podporu
požárního sportu rozdělil Olomoucký kraj jeden
milión korun. O peníze si
řeklo celkem šestapadesát
žadatelů z celého regionu.
Uvolněné finance poslouží také na práci s mládeží.
Vedení Štítů se podařilo sehnat zubaře, teď chce pediatra. Foto: Ol. kraj

náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví.
Stomatolog má nyní
ve Štítech v evidenci 1 300
pacientů, do budoucna by
jich mohl ošetřovat až 1 500.
Městu se dlouhou dobu žád-

ného zubaře nedařilo přilákat. Pomohla až kompletní
rekonstrukce ordinace a vybudování bytu pro lékaře.
Podobně chce radnice postupovat i při shánění nového pediatra.
(red)

Lidé bez domova dostanou šanci pracovat

N

ové pracovní příležitosti
začala
nabízet lidem bez
domova olomoucká Charita. Díky místním technickým službám získala
pro svoje klienty zakázku
na úklid a čištění ulic města. Na tento pilotní projekt
naváže na podzim pracemi
v lese ve spolupráci s Metropolitní kapitulou u svatého Václava v Olomouci.
„Na úklid ulic se už přihlásilo šest lidí bez domova,
kteří budou pracovat na dvě
čtyřhodinové směny. Jde
o zkušební projekt, který je
pro klienty nejen příležitostí
obnovit své pracovní návyky a disciplínu, ale také být

svému okolí a městu přínosem,“ řekla Eva Štefková
z Charity Olomouc.
Problematiku
bezdomovectví otevřeli v úterý
13. srpna na společném
jednání u kulatého stolu
zástupci kraje, města, arcibiskupství i Charity.
„Ještě nikdo na světě
nepřišel na to, jak problematiku lidí bez domova
vyřešit tak, aby byly spokojené všechny strany. To ale
neznamená, že bychom řešení tohoto problému měli
vzdát. Naopak. Nabídnout bezdomovcům práci
je správný postup, který
může těm, kteří pracovat
chtějí, otevřít cestu k nor-

málními životu,“ uvedl
hejtman
Olomouckého
kraje Ladislav Okleštěk.
Jen v Olomouci žije podle odhadů na šest stovek
lidí bez domova. Z nich
necelá polovina pobývá
na ulici, zbytek našel zázemí prostřednictvím neziskových organizací nebo
žije na ubytovnách.
„Stále hledáme východiska, která by přinesla kýžený efekt. Pokud bychom
to po celou dobu už v minulosti nedělali, Olomouc
by dnes pocítila bezdomovectví jako mnohem palčivější problém,“ sdělil ředitel Charity Olomouc Petr
Prinz.
(red)

Vzácné sbírky
jsou konečně
v bezpečí
Ve větším a lépe chráněné
jsou sbírkové předměty
Vlastivědného muzea Jesenicka. To totiž opustilo
nevyhovující pronájem
v Tovární ulici v Jeseníku a přesunulo depozitář
do bývalé výrobní a skladovací haly v Beskydské
ulici. Zřizovatelem muzea
je Olomoucký kraj.

Arcibiskup má
vlastní lípu

„Otevřme těm, kteří chtějí, cestu k normálnímu životu,“ řekl k problematice bezdomovectví hejtman Okleštěk na setkání s Charitou Olomouc.
Vpravo olomoucký primátor Miroslav Žbánek.
Foto: Olomoucký kraj

Hejtman Olomouckého
kraje Ladislav Okleštěk
zasadil společně s primátorem Olomouce Miroslavem Žbánkem a vikářem
Josefem Nuzíkem třímetrovou lípu, která připomíná 188. let od úmrtí
olomouckého arcibiskupa
kardinála Rudolfa Jana.
Strom zakořenil ve Smetanových sadech v Olomouci.
(red)

Olomoucký kraj KRAJÁNEK
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Babičku roku korunují v Olomouci
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SLOVO
ODBORNÍKA

J

edinečná soutěž Babička roku se letos
z Olomouckého kraje
rozšiřuje i do ostatních regionů. Finále se uskuteční
v listopadu v Olomouci.
Babička roku je unikátní
projekt Krajské rady seniorů Olomouckého kraje. První ročník se konal
v roce 2016 v Olomouci.
Tento rok má soutěž ambici stát se poprvé celorepublikovou.
Cílem akce Babička roku
je posílení mezigeneračních vztahů, propojení
trávení volného času celé
rodiny a ukázka lidské hodnoty a pravé vnitřní krásy
člověka v seniorském věku.
V Olomoucké kraji už známá přehlídka proběhne
poprvé formou krajského
kola 19. září na Výstavišti
Flora Olomouc. Kategorie jsou dvě: Babička roku
a Nejstarší babička.
„Vítězky krajských kol
z celé republiky se potkají

ANKETA

Olomoucký kraj inspiroval zbytek republiky a „jeho“ soutěž Babička roku je tak letos poprvé celostátní akcí.

18. listopadu na historicky
prvním celorepublikovém
finále, které uspořádáme
pod záštitou hejtmana

mediálním partnerem je
TV Šlágr,“ uvedla předsedkyně Krajské rady seniorů Olomouckého kraje

Milena Hesová a dodala,
že se těšit na letošní oslavy
Dne seniorů mohou diváci
i soutěžící.
(red)

Olomoucký kraj investuje milióny korun do domovů pro seniory. Podporuje například
i organizace, které pečují o lidi s hendikepem. Kde ještě by hejtmanství mohlo pomoci?

Jaroslav Žaluda, Lužice
Menší obce pod tisíc obyvatel by
nejvíce uvítaly podporu v opravě
komunikací. Zejména silnice třetích
a čtvrtých tříd jsou v hrozném stavu. Pomohly by i peníze na účelové
komunikace, protože ty z žádného
dotačního titulu neopravíte. Dále by
se měla podpora
zaměřit na sport,
zóny aktivního odpočinku a investice do oprav mateřských školek.

Mikroregiony
připravují
21. společné
setkání

O

Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka u nás
v Olomouci opět na výstavišti Flora. Hlavním

Foto: Olomoucký kraj

lomoucký
kraj
ve
spolupráci
s Mikroregionem
Jesenicko pořádá ve středu 2. října pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje. V pořadí již 21. setkání
se tentokrát uskuteční
v obci Horní Lipová. Akce
se zúčastní vedení kraje, které bude se zástupci
obcí nejen z území Jesenicka diskutovat problematiku cestovního ruchu,
zdravotnictví,
dopravy
a školství. Na setkání je
možné se přihlásit e-mailem na adrese vzdelani@
olkraj.cz a to v termínu
do 27. září.
(red)

Vít Janečka, Přerov
Hejtmanství by mohlo hlavně pomoci v oblasti onkologie – to znamená výzkumu a vývoji léčebných
prostředků proti rakovině. Myslím si,
že tam by podpora měla rozhodně
smysl. Lidé by to ocenili.

Lukáš Majer, Prostějov
Jakákoliv podpora pro vylepšení
života v kraji je smysluplná. Peněz
nikdy nebude dost ve školství. Školy by měly mít nejkvalitnější učitele, nabízet výměnné programy
a hodně cestování do zahraničí.
Investoval bych do lidí, kteří vymýtí
systém vyučování
od 8 do 15 hodin
se dvěma suply
a v dětech probudí zájem o vzdělání a chuť do života.

Michal Sobecký, Prostějov
Kraj by měl více podporovat zejména paliativní péči a chráněné bydlení pro lidi s handicapem. Nově by
mohl začít stavět byty ve své vlastní
režii, ale ne na orné půdě. Tu by měl
bránit, zejména zamezováním změn
v územních plánech, které by u zemědělské půdy
měnily její účel.
Boj s příčinami
sucha by měl být
prioritou.

Horkým tématem je pro Olomoucký kraj a odbor sociálních
věcí krajského úřadu financování sociálních služeb. Kraj
jejich dostupnost zajišťuje prostřednictvím sítě více než 300
sociálních služeb. Financuje
je z vlastního rozpočtu i peněz EU, stěžejním zdrojem je
ovšem státní účelová dotace
poskytovaná krajům Ministerstvem práce a sociálních věcí
a to ve výši procentního podílu
ze státního rozpočtu. Letos kraj
získal dotaci 1,181 miliardy korun, více než loni, přesto nedosahovala požadované částky.
Navíc od ledna došlo v sociální
oblasti k navýšení platových
tarifů a zvláštních příplatků. To
má dopady do rozpočtů poskytovatelů sociálních služeb. Proto byla v únoru iniciována jednání o dofinancování ze státní
dotace. Kraje i ministerstvo
se shodly na dvou miliardách.
Jednání probíhala na různých
úrovních, požadavek byl opakovaně zdůvodňován a dokládán analýzami. Podle výsledků
jednání z půlky roku bude krajům poskytnuta polovina požadované částky. Pro náš kraj to
znamená navýšení státní dotace o 78 milionů. O jejím rozdělení rozhodnou zastupitelé
23. září. V mezidobí kraj poskytl do sociálních služeb mimo
zřizované příspěvkové organizace téměř 36 milionů a hledá
další možnosti podpory.
Irena Sonntagová
vedoucí odboru
sociálních věcí

S hejtmanem jsme si potykali, prozradil
spokojený výherce tipovací soutěže

Z

deněk Zelinka a Petra Komárková jsou
výherci
tipovací
soutěže Den s hejtmanem,
ve které šlo o to uhádnout,
kolik kilometrů ročně najezdí svým vozem hejtman
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Oba úspěšní řešitelé hádanky dostali
šanci strávit s vedením kraje
celý den. Pan Zelinka ji využil v sobotu 20. července.
„Bylo to úžasné. Ohromující je, kolik toho musí
hejtman za víkend stihnout, to bych nikdy neřekl.
Nedovedu si představit, že
bych takovou práci dělal.
Potykali jsme si spolu a sobotě dávám pět hvězdiček
z pěti,“ prozradil spokojený
Zdeněk Zelinka.
Oba pánové společně
zavítali například na obecní slavnosti v Loučné nad
Desnou, část dne strávili

na Josefkolu v Čechách pod
Kosířem nebo se zúčastnili
sportovního podniku v Zábřeze. Ujít si nenechali ani
Keltskou noc v Plumlově
a den mikroregionu ve Velkém Týnci. „Byl to náročný,
ale příjemný den. Zdeněk
Zelinka je skvělý parťák,
takže nám sobota rychle utekla,“ dodal hejtman
Okleštěk.
Výběr navštívených projektů nebyl náhodný. Pořádání všech zmiňovaných
akcí totiž Olomoucký kraj
podpořil ze svého rozpočtu
a to buď v rámci dotačního programu zaměřeného
na sport nebo z fondu kultury.
Hejtmanův vůz ročně najezdí při služebních jízdách
33 396 kilometrů. Petra
Komárková tipovala 32 658
a Zdeněk Zelinka o pět set
kilometrů méně.
(red)

Zdeněk Zelinka (vlevo) uhádl, kolik kilometrů najede hejtmanovo auto za rok. Mohl tak s Ladislavem
Oklešťkem strávit sobotu. Projeli několik okresů a navštívili akce podporované krajem.
Foto: Ol. kraj
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Rozárium provoní
Garden Food Festival
O LO M O U C KO

V Olomouci nabídne ochutnávku přes 60 vystavovatelů. Foto: GFF

V malebné růžové zahradě Výstaviště Flora Olomouc se 28. a 29. září uskuteční pátý ročník Garden Food Festivalu.

N

a Garden Food
Festivalu se představí na šest desítek vystavovatelů, kteří
svým menu jistě osloví i ty
nejnáročnější
labužníky.
Ochutnávat se bude v prostředí druhé největší růžové
zahrady v republice, kde je
příjemná pikniková louka,
dřevěné rošty pro posezení, brouzdaliště i hřiště pro
děti. „Věříme, že nám bude
počasí přát a lidé si tento
svátek jídla a chutí užijí naplno se vším, co k tomu patří. Jako každý rok, tak i letos
máme připravený zajímavý
program na pódiu, které
bude tentokrát umístěno
mezi vodními prvky areálu.
Novinkou je také hudební
doprovod, “ láká na festival
organizátor Pavel Vysloužil.
Doplnil, že dvoudenní akcí
návštěvníky provede moderátor Radiožurnálu Petr
Král a v sobotu se představí
i Zdeněk Pohlreich.
V degustačním menu budou steaky, hamburgery, pečení pštrosi, vyzrálé hovězí,
foie gras, asijská kuchyně,
chilli pochoutky, sushi, vegetariánské a raw speciality a další dobroty. K tomu
sladká tečka v podobě makronek, domácích dortů,
tradičních či cizokrajných
dezertů v doprovodu káv

z renomovaných i malých
pražíren, piv z velkých i malých pivovarů, tuzemských
i zahraničních vín, kvalitní
vody, čistých ovocných šťáv,
alko a nealko koktejlů i vybraných destilátů. Domů si
pak hosté mohou odnést
produkty od českých i moravských farmářů a malovýrobců – rybí karbanátky,
paštiky, med, domácí uzeniny, pesta, oleje, čokoládové
dobroty, pivní speciály nebo
ovocná vína.
Letošní novinkou je show
talentovaných kuchařů, kteří úspěšně vařili v televizní
soutěži MasterChef Česko
2019. Finalisté pilují recepty a vymýšlejí, jakými dobrotami osloví olomoucké
publikum.
Za jídlo a pití lidé nezaplatí běžnými penězi, nýbrž speciální festivalovou
měnou – grešlemi. Přestože název grešle odkazuje
k dávné historii, neznamená to, že organizátoři budou
návštěvníky nutit ke středověkým způsobům placení.
Při vstupu se vybaví čipem,
díky kterému bude nakupování mnohem pohodlnější a zážitek z ochutnávání
gastronomických specialit
intenzivnější. Kdo všechny
grešle neprojí, může je zase
vrátit u východu.
(red)
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Při túře okolím Zlatých Hor
lze přispět sběrem odpadků
JE S E N IC KO

Tradiční pochod Zlatohorskem pro celou
rodinu i sportovce nevynechává ani letos.
Ročník s číslem 42 nabízí trasy dlouhé 15,
25, 50 kilometrů a kočárkový pětikilometrový výšlap.

J

ako vždy i letos platí
termín první sobota
v říjnu, tentokrát tedy
5. října. Všechny trasy začínají i končí ve Zlatých
Horách a je možné je projít nebo proběhnout, vzdálenost 25 kilometrů nabízí
i variantu nočního běhu
a trať dlouhá 15 kilometrů
má verzi Nordic Walking
s instruktorem. „Čas ‚výkroku‘ a příchodu si každý
určí a vyznačí sám. Máme
k dispozici značkovací hodiny takzvané píchačky,
které se dříve používaly
ve fabrikách na vrátnicích. Kontrolní lístky pro
stanoviště mají tvar právě píchaček. Je úžasné
jak omladina neví, co to
je a jak se s tím pracuje,“

Kdo dojde do cíle některé z tras Zlatohorského trekingu, může se těšit na pamětní list i nálepku, chleba se škvarkovou pomazánkou a cibulí a kofolu.
Foto: facebook.com/zlatohorskytreking

usmál se pořadatel Jiří Pěčonka. Trasy jsou vedeny
po značených turistických
cestách.
Pětadvacetikilometrová „noční šichta“ startuje
ve tři hodiny ráno, výšlap dlouhý 50 kilometrů
v 8 hodin, ostatní délky
mezi 8. a 10. hodinou. Startovné pro děti je 30 korun,
pro dospělé 50 korun.
Na každé zastávce bude
pro účastníky připraveno
v ceně startovného občers-

tvení. „Vždy čaj a slivovička
plus něco dalšího jako jablko, tatranka nebo špekáček
na opečení. V cíli každý
účastník dostane pamětní
list, pamětní nálepku, chléb
se škvarkovou pomazánkou
a cibulí a nápoj od Kofoly. Pro každého psa máme
připravený psí bonbon
a připraveny čtyři velikosti
misek s vodou,“ dodal Pěčonka.
V minulém ročníku organizátoři vyzkoušeli při-

družené čištění lesa. I letos si mohou vzít zájemci
na startu igelitový pytel
a igelitovou rukavici a sbírat cestou odpadky. Když
v cíli odevzdají plný pytel,
dostanou za odměnu tyčinky.
Součástí Zlatohorského
trekingu jsou i doprovodné akce vstup na rozhlednu
na Biskupské kupě, zkušební
jízdy na koloběžkách značky
Kostka nebo zmíněná škola
severská chůze.
(red)

Sokolovna v Čechovicích vydrží desetiletí
Lidé z prostějovské
části Čechovice mohou nově využívat celou sokolovnu. Budova
poslouží sportu i oblíbeným plesům.

P

rvní etapa v roce
2017 se týkala převážně hlavního sálu,
přísálí rozvodů, instalací
a zateplení. Druhá etapa
začalo loni a skončila letos.
Mezitím vyrostla nadstavba
nad stávajícím sociálním
zázemím, sportovci dostali nové šatny a klubovnu.
Vznikl také vstup do budovy od základní školy. V novém je i vzduchotechnika
pro celou budovu, je dokončené zateplení a imobilní

návštěvníci mají k dispozici
přístupovou rampu. Projekt myslel i na přístupové
chodníky a terénní úpravy
„Výsledek je velice pěkný.
Jsem rád, že zde vznikl další moderní stánek sportu,
který bude sloužit vedlejší
škole, členům Tělocvičné
jednoty Sokol a jiným sportovcům,“ uvedl náměstek
hejtmana
Olomouckého
kraje Petr Vrána.
Náklady na první etapu
byly 7,1 milionu korun,
druhá vyšla na 6,5 milionu.
„Poskytnuté finance Olomouckým krajem a městem Prostějovem pomohly
dokončit celé dílo a uvést
sokolovnu do nové stávající podoby, která by měla

P R O S T Ě JO V S K

O

Na 13,6 milionu korun přišla rekonstrukce sokolovny v prostějovské části Čechovice, kterou finančně podpořil i kraj.
Foto: www.prostejov.eu

sloužit po dalších pár desítek let. Chtěli bychom touto
cestou poděkovat a věříme
v další budoucí spolupráci,“
řekl Josef Velešík z TJ Sokol
Čechovice.
Po dvou letech je tedy hotovo. „Byl jsem při otevření
první etapy a jsem rád, že
se v budování pokračova-

lo. Víceúčelová budova poslouží sportu i kulturním
akcím jako jsou například
oblíbené plesy. Celé vedení města má radost, že se
dobrá věc podařila. V podobných projektech určitě
budeme pokračovat,“ doplnil primátor Prostějova
František Jura.
(red)

Na akci zdravotně
postižených bavil
Železný Zekon
Korunka pomáhala v losinských termálech
P Ř E R O V S KO

D

en zdravotně postižených
připravila na 7. září
organizace Alfa handicap Přerov v Hradčanech
na Přerovsku. Lidé nejen
se zdravotním postižením
se setkali v příjemném prostředí zrekonstruovaného
výletiště. Dobrou náladu
vytvořila hudební skupina
PROFI-L z dětského domova v Olomouci. Parket nezůstával prázdný, tanečníci
i přes nepříznivé počasí
předváděli odvážné kreace.
Jako zpestření pro všechny vystoupil silák Železný
Zekon, který do svého pro-

gramu zapojil i diváky. Losovala se i bohatá tombola.
„Velký dík patří starostce
Hradčan paní Mikulíkové,
členům Spolku zahrádkářů
Hradčany za zajištění občerstvení, pochutnali jsme
si na výtečných uzených
grilovaných žebrech a guláši. Poděkování rovněž patří
pivovaru Zubr, Magistrátu
města Přerova a všem, kteří přispěli věcným darem
do tomboly,“ uvedla manažer sociálních služeb Alfa
Handicap Ivana Apolenářová.
(red)

P

rvní Den s Korunkou Velké Losiny
proběhl ve středu
14. srpna v losinských termálech. Pro děti s rodiči
i děti z dětských domovů
pořadatelé kromě volného
vstupu připravili bohatý
doprovodný program.
Dobročinný
rozměr
akce podtrhlo předání
šeků s finanční podporou
ve prospěch dětí s vážným
hendikepem a místních
charitativních
organizací. Jedním z předávajících
byl také patron Korunky
náměstek hejtmana pro

oblast zdravotnictví Dalibor Horák. „Velké díky
patří předsedkyni Korunky
a jednatelce lázní Veronice
Záhorské, její pravé ruce
Karle Mornstein-Zierotinové a Karlu Mornstein-Zierotinovi. Ti všichni
měli lví podíl na uspořádání této krásné akce a také
na shromáždění potřebné
finanční částky,“ řekl.
Spolek Korunka Velké
Losiny byl založen v počátku tohoto roku s cílem
pomáhat potřebným lidem
v severní části Olomouckého kraje.
(red)

Š U M P E R S KO

Na Dni s Korunkou Velké Losiny se předávaly šeky ve prospěch dětí
s hendikepem a pro místní organizace.
Foto: Olomoucký kraj
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příběhy, relax
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(NE)ZAPOMENUTÉ PŘÍBĚHY
Olomouckého kraje
Vážení čtenáři,
původně jsem začal poskytovatele sociálních služeb
v Olomouckém kraji objíždět za jediným cílem – chtěl
jsem zjistit, co jejich klientům chybí a jak bych jim jako
hejtman mohl pomoci. Jenomže při každém dalším
rozhovoru s nimi jsem zjišťoval, jak úžasné osudy naši
senioři ukrývají. Jejich životní příběhy jsou často
plné bolesti, ale také radosti, optimismu a víry v lásku a život.
Přišla mi velká škoda nechat jejich vzpomínky zapadnout, a proto jsem rád, že se Olomouckému kraji podařilo
navázat úzkou spolupráci se šikovnými studenty Univer-

zity Palackého v Olomouci, kteří se za uživateli sociálních služeb vydali, strávili s nimi čas a jejich vyprávění
pro vás sepsali. Velmi jim za to děkuji, stejně jako lidem, kteří se nestyděli poskytnout své příběhy ostatním.
Věřím, že osudy seniorů, které budeme v krajském
zpravodaji nově zveřejňovat, pro vás budou stejně inspirující a nezapomenutelné, jako pro mě. Jistě je budete z hlavy dostávat jen obtížně. A právě o to jde – nezapomenout na lidi, od kterých se máme co naučit a jež si
zaslouží naši úctu a podporu.
Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Noty života

P

an Radoslav Mather se narodil v roce 1928 a v letošním květnu oslavil své 90. narozeniny. V Domově seniorů POHODA Chválkovice žije již
19 let. Nejdříve i se svou manželkou společně využívali sociální službu chráněné bydlení. Pan Mather se celý
svůj dlouhý život věnuje hudbě. Má středoškolské vzdělání, vystudoval obchodní akademii. Po škole krátkou
dobu pracoval v továrně a poté nastoupil do vojenské
služby. V roce 1951 se oženil se svou ženou, která mu
porodila dva syny, o které se doma starala. Po skončení vojenské služby nastoupil zpět do firmy, kde pracoval
před nástupem na vojnu. O víkendech amatérsky hrával
se svými kamarády na různých místech a jednou se přihodilo to, že se velmi zalíbil kapele, která ho začala přemlouvat, aby s nimi hrál na kytaru z povolání. Po poradě
se svou manželkou s nabídkou souhlasil a po zkoušce
v Praze začal s kapelou hrát. V mysli si říkal, že to zkusí
jen na krátkou dobu, maximálně 3-4 roky. Z kratší doby
se nakonec vyklubalo celých 19 let! Půl roku hrával s kapelou i v Německu, což byl pro něj neobyčejný a nezapomenutelný životní zážitek.
Hudbě pan Mather propadl již ve svém dětství, kdy ji začal intenzivně vnímat a od té doby ho hudba provází celý
život. Od rána, kdy vstane z postele, až do večera, když
jde spát. Původně je kytarista, ale v současné době hraje
aktivně především na klavír a stále vytváří aranžmá pro
orchestry. Během svého života hrál s několika kapelami
a vedl mnoho orchestrů.
Nejednoho z nás by napadlo, že pan Mather určitě navštěvoval nějakou hudební školu. To je ale omyl-za celý
život žádnou hudební školu nenavštěvoval. Do jedné hudební školy se přihlásil, ale vyučující výuku doslova sabotoval, a tak šel pan Mather vlastní cestou a učil se celý
život formou samostudia z knih. Jak sám říká, měl k samostudiu obrovskou motivaci, jelikož mnoho lidí kolem
něj si myslelo, že je výborný muzikant a že okolo hudby
mnoho věcí zná. Realita taková ale nebyla, a tak se pan
Mather snažil vše naučit. To se mu povedlo a poté dokonce dělal i přednášky na konzervatoři.

Radoslav Mather na dobové fotografii.

Foto: archiv R. M.

Jednoho dne panu Matherovi jeho kamarád oznámil:
„Jedeme do Zlína!“, pan Mather se samozřejmě divil, proč
a co tam budou dělat. Následně mu bylo objasněno, že
tam shánějí malou kapelu na natáčení hudby k filmu a jelikož nemohli sehnat žádného kytaristu, tak pojede on.
Poslední kapelou, ve které hrál, byl orchestr. Mnoho orchestrů v té době nebylo, a tak byli považování za jakousi
reprezentativní skupinu a hrávali na různých slavnostních
akcích jako byly dožínky či přebírání rudého praporu.
S hraním z povolání skončil v roce 1977 z toho důvodu, že
obecenstvo se vyměnilo ze starší generace za mladší generaci, která vyžadovala spíše aktuální hudební trendy – to
už pak pro něj nebylo takové jako dřív, a tak se rozhodl
s hraním z povolání skončit. Poté se vrátil zpět ke svému
původnímu povolání a ještě 12 let do penze pracoval jako
dispečer dopravy.
V Domově seniorů POHODA Chválkovice vede pan
Mather již několik let pěvecký kroužek, kde hraje na klavír. Kroužek se pravidelně každou středu schází a pro
účastníky je to vždy jakási slavnostní a výjimečná událost,
na kterou se všichni svátečně oblečou a je to pro ně také
způsob, jak vypadnout ze stálého stereotypu.
Pan Mather zkrátka hudbě propadl celým svým srdcem
i duší.

Zpracováno na základě rozhovoru pana R. M. dne 29. 10. 2018, který vedla Petra Podlasová, studentka Katedry
křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod odborným
vedením Lucie Brlkové a Zlatice Dorkové v rámci aktivity (Ne)zapomenuté příběhy Olomouckého kraje projektu
„Podpora aktivního života seniorů v Olomouckém kraji“.
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OKÉNKO STAROSTKY
Městys Hustopeče nad Bečvou

V

širokém údolí řeky
Bečvy mezi Hranicemi a Valašským Meziříčím
se rozprostírá naše obec
Hustopeče nad Bečvou.
Od roku 2006 je nazývána městysem, kdy byl obci
navrácen historický titul ze
14. století. První dochovaná zmínka pochází z roku
1201. Samotný městys
má 1 270 obyvatel, spolu Júlia Vozáková
s místními částmi Vysoká,
Poruba a Hranické Loučky pak 1 760 obyvatel. Dominantou náměstí Hustopečí nad Bečvou je kostel Povýšení sv.
Kříže a renesanční zámek, který patřil moravskému rodu
pánů z Kravař. Na počátku 16. století se stali novými pány
městečka Žerotínové. Později dalšími pány byli Podstatští
z Prusinovic. Do roku 1945 byl vlastníkem Karel Baillou
a v roce 2001 se tento majetek stal vlastnictvím městyse.
Mezi další významné památky patří mlýn holandského
typu v Porubě ze 14. století, ohradní zeď kolem kostela se
čtrnácti barokními sochami a krypta u nádraží. V městysi se nachází ZŠ a MŠ, zdravotní středisko, lékárna, pošta,
nově vybudovaná sportovní hala (2018), sportovní hřiště
a postupně opravovány kulturní domy. Za poslední roky se
Hustopečím podařilo za pomocí dotací EU, z ministerstev
ČR a dotací Olomouckého kraje zrealizovat několik projektů. Mezi nejvýznamnější patří:

Revitalizace náměstí a přilehlých ulic v Hustopečích a ve Vysoké
(2011). Rekonstrukce kulturního domu v Hustopečích nad Bečvou po povodni (2011). Zateplení a rekonstrukce mateřské školy
(2012). Výstavba inženýrských sítí a komunikace pro rodinnou
výstavbu (2010). Rekonstrukce zdravotního střediska a vybudování výtahu (2017 -2018). Opravy částí místních komunikací
a chodníků (2017). Oprava hasičské zbrojnice (2012). Vybudování cyklostezky Bečva (2012). Výstavba nového sběrného
dvora (2014). Revitalizace křižovatky a vybudování místa pro
lidí(2015). Stále probíhající rekonstrukce zámku (2002 – doposud). Opravy a zateplení DPS v Hustopečích nad Bečvou (2015).
Opravy kapliček a sakrálních památek v místních částech (20162018). Vybudování nové víceúčelové sportovní haly (2018).

Na katastru Hustopečí se nachází šest rybníků sloužících
k rybolovu a rekreaci. Městys s ohledem na zachování historicky-kulturního a krajinného rázu území a kvalitního životního prostředí poskytuje pro obyvatele všech věkových
kategorií a různého sociálního postavení důstojné životní
podmínky pro všestranný rozvoj. O současný kulturní
a společenský život pečuje desítka zájmových organizací.
Městys je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Hranicko, MAS Hranicko a aktivně s nimi spolupracuje
na společných projektech.
Mezi nevýznamnější společenskou a kulturní akci u nás
i regionu se řadí Hustopečské dny s tradicí od roku 2003.
Bližší informace na www.ihustopece.cz.
V zastupitelstvu městyse pracuji od roku 2002, starostkou
jsem se stala v roce 2006. Musím říct, že je to práce velmi
náročná (hlavně na čas), ale také zajímavá a různorodá.
Není člověk ten, který by se zavděčil všem…
Děkuji panu hejtmanovi a zastupitelům Olomouckého
kraje za podporu projektů pro naše občany!
Júlia Vozáková
starostka Hustopečí nad Bečvou

JÔRA A BOŽKA

Jôra a Božka ovádijó: Demonstrôjem!
Tož to vám mosim řict: Bêlê smê s Jôró na demonstracê!
Teda - né, že bêch se tém chtěla nejak chlôbit, o to mně
nende, ale bêl to pro mě zajimavé zážêtek. A přêtym
k temô došlo óplně nevinně. Kerysê ótery, dêž přêšil Jôra
z rachotê, dala sem mô večeřô a ôdělalê smê si podvečerni
kafé. Nô a jak tak sedimê na gaučô a srkámê to kafé, Jôra
povidá: „Tê, Božka, venkô je tak pěkně, co dêbêsmê se šlê
eště chvilô blôncat?“ Tož já sô známy blôncadlo, bêla sem
ráda, že mně to Jôra nabidl, tak sem obôla arabkê a šlê
smê ven. Chodimê okolo rênkô, toť čôčime na plagátê, tam
pomlovimê obchodnika, že má špinavó vélohô a najednó
si všimnô, že na prostředkô rênkô se srocôjó jacisê lêdi. Nekeři cosê nesó. Jakysê papundeklê, čê co, polohlasně si vêkládajó, řehcó se a podobně. Mrkla sem na Jôrô a šlê smê
se podivat bléž. „Kurnik šopa, Božka, to je demonstraca!“
šeptá mně Jôra. „Jak - demonstraca, temô nerozômim,“

na to já. Jaksê nechápô, kdo toť a hlavně za co demonstrôje.
Šak nikeho neznám a to je mně divny, protože ô nás znám
kdekeho. Tož smê chvilô poslóchalê o co de. Jakésê mladik
měl v rôkách papir a cosê polohlasem čtl. Já sem rozôměla
prd, ale ti, co stálê nébléž, pleskalê a sem tam nekdo skřékl,
že premiér má jit do koša. „Tê, Jôro, šak to je proti temô
Babišovi, co na něho furt nadáváš. Tož konečně se nekdo
naštval.“ Já temô sice moc nerozômim, proč má jit kdosê
zrovna do koša, ale na nekeréch transparentech to bêlo aji
napsany. Podivala sem se na Jôrô a viděla sem, že ho to
zajimá. Tož si řikám, že to asi bôde dobrá demonstraca,
dêť dêž to řiká aji Jôra, že ten náš politik je špatné, tož to
bôde pravda. On se Jôra moc neprojevôje, ale dêž o tem
nekdê doma mlovi, zni to rozômně. Jak tak špicôjô ovar,
vidim, že okolo si to štrádôje jeden chlap, keryho dobře
znám a litôjô teho. On to néni dobré člověk, vi to o něm

kdekdo. Nô a ten chlap jak bêl nébléž, zařval na demonstrantê tak sprostó nadávkô, že se ê Jôra začervenal. A ten
chlap hneď zdrhl. Mêslim měl strach, abê nedostal po čôni.
Ale lêdi, co tô stálê, akorát zavrtělê hlavama a nechalê ho
bêt, co takê s takovém provokatérem. A to se mně lébilo.
Spomněla sem si na listopad v devětaosmdesátym rokô.
Tehdá to bêlo trochô divočéši, ale dobry. Lêdi bêlê najednó
přê sobě. Na maló chvilenkô se mně ôdělalo dobře ô srdce,
že lêdi nésó zas tak pokaženi, jak si kolêkrát mêslimê. Ale
ta chvilka trvala jenom krátko. Ôvědomila sem si, že národ je rozdělené, že najednó nemá společnyho nepřitela.
Nô a moje zklamáni přêšlo drôhé deň. V novinách sem
si přečtla, že ô nás bêla velká demonstraca, keré se óčastnilo přes deset tisic ledi. Ale já sem jich tam viděla jenom
pár. Ešlê si nelžem do kapce! Néni neco špatně? Mêslim, že
mám od blôncáni na dlóho pokuj.
Božka
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Hejtmanství podpoří Hasiči z Klenovic mají novou zbrojnici
aktivní život seniorů V duchu historických

V

íce než milion a dvě
stě padesát tisíc korun plánuje letos
investovat Olomoucký kraj
do podpory aktivního života seniorů. Peníze mají
posloužit například na pořádání oblíbených oslav
svátku seniorů, speciálních
vzdělávacích projektů nebo
na podporu dobrovolnictví
pro seniory.
„Chceme, aby senioři
trávili podzim života aktivně, a ne odloučení někde
v ústraní. To je hlavním cílem krajského projektu,“
uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Hejtmanství se starším lidem a podpoře rodin věnuje
dlouhodobě. Právě prohloubení propojení generací je
dalším záměrem Olomouckého kraje. „V rámci nového projektu se chceme například zaměřit na podporu
a rozšíření dobrovolnické
služby, a to především pro
klienty pobytových zařízení v kraji. Právě klienty této
formy sociálních služeb vnímáme jako potřebné. Role
dobrovolníka má v tomto
případě povahu společníka,
který seniorovi zprostředku-

je kontakt se společenským
prostředím,“ dodal vedoucí
oddělení
sociálně-právní
ochrany Pavel Podivínský.
Zájemci, kteří by se chtěli do dobrovolnické služby
zapojit, mohou kontaktovat
přímo Maltézskou pomoc, o.
p.s. v Olomouci, Šumperku,
Prostějově, Jeseníku nebo
Přerově.
Také
(Ne)zapomenuté
příběhy získaly v krajském
projektu své místo a studenti Univerzity Palackého
v Olomouci budou opět zaznamenávat netradiční zážitky seniorů. Potenciál mezigeneračního setkávání pak
mají ambici rozvíjet úspěšné
aktivity, jejichž realizace započala v loňském roce. Jsou
jimi mezigenerační procházka Jdeme celá rodina
a mezigenerační talentová
soutěž Zazpívej slavíčku.
Na zmiňovaný krajský
projekt chce Olomoucký
kraj využít finanční podporu od ministerstva práce
a sociálních věcí. Podobné
projekty, které hejtmanství
organizovalo v předchozích
třech letech, měly velký
ohlas. Zapojily se do nich
stovky lidí.
(red)

stanov Sboru dobrovolných hasičů v Klenovicích na Hané na Prostějovsku předal jeho
členům starosta obce
Stanislav
Cetkovský
10. srpna novou požární zbrojnici.

V

ýstavba začala minulé září demolicí
bývalého
domu
Onderkových. Objekt byl
navržen jako nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími, přičemž
místnost garáže je otevřena přes obě podlaží.
Kromě garáže pro zásahová vozidla se zázemím
je v prvním podlaží šatna
pro členy zásahové jednotky včetně sociálního
zařízení a vstupní chodba
se schodištěm do patra.
Ve druhém podlaží najdeme klubovnu s kuchyňkou
a sociálním zařízením.
Ke stěnám objektu je ukotvena sušicí věž na hadice
orientovaná do dvora.
Zhotovitelem stavby byla
společnost Battante z Olomouce. Hodnota celkového díla činí 11,5 milionu
korun. Na takto významnou investici čerpala obec

Zleva: Starosta Klenovic na Hané Stanislav Cetkovský, hejtman Ladislav Okleštěk a ředitel krajských
hasičů Karel Kolářík při předávání nové zbrojnice klenovickým hasičům.
Foto: Olomoucký kraj

dotaci Ministerstva vnitra
prostřednictvím generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru České
republiky ve výši 4,5 milionu a také dvoumilionovou
dotaci Olomouckého kraje.
Klenovičtí hasiči čekali na důstojnější prostory
pro svou činnost 44 let.
Původní zbrojnice dávno
nesplňovala
podmínky
na současné požadavky
v oblasti požární ochrany.
Před slavnostním přestřižením pásky požehnal

budovu zbrojnice duchovní otec Jan Pacholek, administrátor farnosti Klenovice na Hané.
Jednomyslná podpora
Slavnostní události se
účastnil hejtman Olomouckého kraje Ladislav
Okleštěk, ředitel krajských hasičů Karel Kolářík a další vzácní hosté
a občané. Starosta poděkoval zastupitelům obce
za jednomyslnou podporu výstavby, zhotoviteli
stavby za dobře odve-

denou práci, sousedům
za trpělivost a také odborníkům za architektonickou studii, projekci,
technický a bezpečnostní
dozor. Na závěr popřál
hasičům, aby je odkaz
předků provázel po celou
dobu trvání Sboru dobrovolných hasičů v Klenovicích na Hané.
Po prohlídce objektu
mohli přítomní posedět
při hudební produkci kapely Markovanka a malém
pohoštění.
(red)

Opatovičtí dobrovolníci převzali na výročí vyznamenání
Hasiči v Opatovicích
na Přerovsku si 10. srpna připomněli 130 let
od svého založení.

D

opoledne začala
slavnostní valná
hromada sboru,
které se kromě místních
hasičů, hasičů z okolních
obcí a družebních sborů
z Nové Vsi a Tísku zúčastnili i hosté.
Hejtman Ladislav Okleštěk pozdravil přítomné
a jako poděkování za činnost opatovských hasičů
předal Stuhu hejtmana
Olomouckého kraje, kterou připnul na prapor
místního sboru. Po ob-

sáhlé zprávě starosty sboru Radka Klanici o jeho
historii i současnosti, byla
předána ocenění členům
sboru. Jedno z nejvyšších
hasičských vyznamenání,
Řád Svatého Floriána, obdržel Ladislav Vavřík. Předání všech vyznamenání
se ujali i další významní
hosté - ředitel Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje Karel
Kolářík, ředitel územního
odboru přerovských hasičů Miroslav Čoček, člen
Výkonného výboru Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska (SH ČMS) Jiří
Zips, krajská starostka SH
ČMS Vlastimila Švubová

Při srpnových oslavách 130 let od založení sboru předvedli hasiči
z Opatovic hašení různých druhů hořlavin.
Foto: SDH Opatovice

a starosta Okresního sdružení hasičů Přerov Radek

Hlavinka. Všem těmto
hostům pak místní hasiči

předali památeční lahev
hasičské slivovice, zástupcům družebních sborů,
sborům z okrsku a místním myslivcům památeční demižonek hasičské
slivovice. Během následné
diskuse opatovští hasiči
obdrželi z rukou Jiřího
Zipse Stuhu třetího stupně k historickému praporu
a od starostky Opatovic
Dagmar Navrátilové památeční stuhu obce.
Odpolední program začal projížďkou původní
opatovské historické koňské stříkačky obcí, která se
následně zapojila i do soutěže koňských stříkaček.
Hojní návštěvníci mohli

na návsi shlédnout vystoupení mažoretek z Bystřice
pod Hostýnem a ukázky
hašení různých druhů hořlavin včetně prezentace
odpálení airbagů na figuríně. Vystaveny byly také
zásahové automobily místních hasičů i profesionálů
z několika jednotek. Pro
ty odvážnější bylo připraveno auto, které si mohli
rozstříhat
hydraulickými nůžkami. Děti stříkaly z džberové stříkačky,
dováděly se na skákacím
hradě a v pěně. Všichni
si pochutnali na bohatém
občerstvení, vyhrávala Dechová hudba Hustopeče
nad Bečvou.
(red)

OLOMOUCKÝ KRAJ NABÍZÍ K ODPRODEJI TENTO NEMOVITÝ MAJETEK:
pozemek parc. č. st. 165 zast. pl. o výměře 962 m2, jehož součástí je stavba Veselíčko, č. p. 96, víceúčelová
stavba, a pozemek parc. č. 1099 ost. pl. o výměře 594 m2, vše v k. ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou,
obec Veselíčko, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Archeologického centra Olomouc,
příspěvkové organizace, za minimální kupní cenu ve výši 3 950 000 Kč, když jednotlivé nabídky budou
přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí, prosím, zašlete
nebo osobně doručte v termínu od 22. 8. 2019 do 23. 10. 2019 do 13.00 hod. na adresu: Olomoucký
kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených obálkách* a v levém horním rohu obálek výrazně
uvést slova „neotvírat – cenová nabídka – Veselíčko u Lipníka nad Bečvou“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Za včas doručené se považují nabídky, které byly Olomouckému kraji na uvedenou adresu v uvedeném termínu doručeny.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají do 22. 10. 2019
do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 22. 8. 2019 do 23. 10. 2019
Kontakty: Ing. Regina Vrbová - regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

pozemek parc. č. 413/1 zahrada o výměře 323 m2 v k.ú. a obci Konice, z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
za kupní cenu ve výši 193 800 Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH, když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí, prosím, zašlete
nebo osobně doručte v termínu od 22. 8. 2019 do 23. 10. 2019 do 13.00 hod. na adresu: Olomoucký
kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených obálkách* a v levém horním rohu obálek výrazně
uvést slova „neotvírat – cenová nabídka – Konice“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací
adresa zájemce. Za včas doručené se považují nabídky, které byly Olomouckému kraji na uvedenou
adresu v uvedeném termínu doručeny.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají do 23. 10. 2019
do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 22. 8. 2019 do 23. 10. 2019
Kontakty: Ing. Regina Vrbová - regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

* Nabídku vložte do jedné obálky s označením nabídky a tuto obálku poté vložte do druhé obálky a opět uveďte název nabídky. Pro další jednání v předmětné záležitosti, prosím, uveďte do nabídky
vaši přesnou adresu a telefonický kontakt, popřípadě e-mailovou adresu.
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3D tisk i cestování časem. Sociální služby zvou
Fakultní tábory měly úspěch na den otevřených dveří
Příspěvková organizace Sociální služby pro
seniory Olomouc pořádá v úterý 8. října od
9 do 17 hodin den otevřených dveří.

O
Univerzitní příměstské tábory děti vzdělávaly v technice, informatice i historii.

C

entrum celoživotního
vzdělávání
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
připravilo v červenci dva
příměstské tábory, které žákům od 6 do 12 let nabídly
pět dní nabitých nejrůznějšími aktivitami. „Při organizaci táborů se soustředíme
na prohlubování aktuálních
témat vzdělávání v rámci
volnočasových aktivit dětí,“
uvedla vedoucí centra Alena Opletalová.

První tábor s názvem
TechCamp proběhl od
8. do 12. července pod taktovkou Katedry technické a informační výchovy.
Patnáct žáků si mohlo vyzkoušet laserové gravírování na kov a dřevo a hrátky
s roboty. Žáci také navštívili olomouckou zoo nebo
pracovali s 3D tiskárnou
a 3D pery.
O týden později se konal druhý tábor Putování
časem organizovaný Ústa-

Foto: PdF UP

vem pedagogiky a sociálních studií. „Osmatřicet
žáků cestovalo pěti historickými etapami, které poskytly nejen skvělé zážitky,
ale obsahovaly i naučný
podtext,“ řekla vedoucí
tábora Pavla Vyhnálková.
„Naše dcera si na nic nestěžovala, jenom stále vychvalovala vedoucí a hry,“
dodal rodič mladé tábornice. Na příští rok se těší
i tým Centra celoživotního
vzdělávání PdF UP. (red)

Stezka poznání spojila generace
Přes sto soutěžících
všech generací se zúčastnilo Podzimní stezky poznání Jdeme celá
rodina. Druhý ročník
uspořádal Olomoucký
kraj spolu s Krajskou
radou seniorů 5. září
na olomouckých Poděbradech.

V

ýjimečná událost
umožnila
nejen
setkání
generací, ale i přátelské posezení
s příjemnou atmosférou
a poslechem country kapely. Kromě pěkného prostředí a občerstvení čekala
účastníky stezka s úkoly pro
malé i velké a v cíli kreativní dílnička firmy Hračky
Sýkora z Loučan a malířský
workshop Lubomíra Dostála. Účastníci byli odměněni
cenami od hejtmanství.

Akce na Poděbradech nedělala rozdíly podle věku.

Nejmladší soutěžící projel stezku s maminkou
v kočárku, nejstaršímu
bylo přes 80 let. Podzimní stezka poznání sklidila
velký úspěch. Letošního
ročníku se zúčastnili i soutěžící s domácími mazlíčky. Díky přízni počasí se

Foto: Ol. kraj

soutěžní disciplíny daly
spojit i s koupáním. Akce
se uskutečnila za finanční podpory Olomouckého
kraje a Ministerstva práce
a sociálních věcí z projektu
Podpora aktivního života
seniorů v Olomouckém
kraji 2019.
(red)

Seminář o zdraví chystá pokračování

S

workshopem na téma
Nutriční poradenství
a dentální hygiena se
Olomoucký kraj trefil. Akci
v kongresovém sále krajského úřadu navštívilo 6. září
téměř sedmdesát lidí.
Pracovní seminář byl
součástí projektu Podpora
plánování sociálních služeb
a sociální práce na území
Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich
dostupnosti a kvality. Pořadatelé se zaměřili nejen
na poskytovatele sociálních služeb, jejichž cílovou

skupinou jsou senioři, ale
i na další zájemce.
Myšlenka na workshop
vzešla z pracovní skupiny Senioři, která spadá do střednědobého plánování sociálních
služeb v Olomouckém kraji.
Program měl dvě části.
První se týkala nutričního
poradenství, řešily se nejčastější výživové problémy
u osob vyššího věku či nutriční péče v sociálních zařízeních pro seniory. Účastníky provázela Ilona Müllerová
ze Střední zdravotnické školy
a Vyšší odborné školy zdra-

votnické Emanuela Pöttinga
v Olomouci, asistovaly Zuzana Strnadelová z oddělení léčebné výživy a Jitka Kurašová z nutriční ambulance, obě
z Fakultní nemocnice Olomouc. Druhá část workshopu se zaměřila na zdraví
v souvislosti s dentální hygienou v pokročilejším věku,
péči o zubní náhrady nebo
praktické ukázky. Přednášel Ladislav Korotvička ze
společností ART-MEDICA
a Arak.
Kraj už plánuje pokračování akce.
(red)

rganizace se pojedenácté
zapojí
do celorepublikové
akce s názvem Týden sociálních služeb ČR, který vyhlašuje Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR.
Všichni zájemci jsou vítáni
v jednotlivých zařízeních,
které naše organizace zřizuje:
- Chráněné bydlení na adrese Zikova 14, Olomouc,
- Pečovatelská služba na adrese Zikova 14, Olomouc.
Zájemci se mohou obrátit
také na zaměstnance pečovatelské služby, kteří budou k dispozici v Domech
s pečovatelskou službou:
Politických vězňů 4, Příčná 6, Fischerova 4 a Přichystalova 68

Sociální služby pro seniory Olomouc.

- Centrum denních služeb
na adrese Rooseveltova
88a, Olomouc
Zájemci získají informace o jednotlivých službách, podmínkách pobytu,
o aktivizačních činnostech,
které se konají v zařízení,
bude možné prohlédnout si
vnitřní i venkovní prostory
služeb, výrobky uživatelů
a bohatou fotogalerii. Pro
každého návštěvníka bude
připravena malá pozornost.

Foto: archiv organizace

Sociální služby pro seniory Olomouc lze kontaktovat i kdykoli během
roku: vedoucí Chráněného
bydlení Ivana Došlíková
– tel. 585 757 073, vedoucí Centra denních služeb
Veronika Hojgrová – tel.
585 754 615 či vedoucího
Pečovatelské služby. Jan
Luska – tel. 585 757 084.
Bližší informace se také
dočtete na webu www.
sluzbyproseniory.cz. (red)

OLOMOUCKÝ KRAJ NABÍZÍ K ODPRODEJI TENTO NEMOVITÝ MAJETEK:
pozemek parc. č. st. 144 zast. pl. o výměře 52 m2, jehož součástí je stavba Bohuslavice, č. e. 5, rod. rekr.,
pozemek parc. č. st. 145 zast. pl. o výměře 32 m2, jehož součástí je stavba bez č. p./ č. e., garáž, a pozemek parc. č. 584 ost. pl. o výměře 2 909 m2, vše v k. ú. Bohuslavice u Konice, obec Bohuslavice, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín, za minimální kupní cenu ve výši 649 590 Kč, když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí, prosím, zašlete
nebo osobně doručte v termínu od 22. 7. 2019 do 20. 9. 2019 do 12.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj,
komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených obálkách* a v levém horním rohu obálek výrazně uvést
slova „neotvírat – cenová nabídka – Bohuslavice u Konice“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Za včas doručené se považují nabídky, které byly Olomouckému kraji na uvedenou adresu v uvedeném termínu doručeny.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají do 20. 9. 2019 do 12.00
hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 22. 7. 2019 do 20. 9. 2019
Kontakty: Ing. Regina Vrbová - regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423
pozemek parc. č. st. 2059 zast. pl. o výměře 133 m2, jehož součástí je stavba Uhelná, č.e. 1, jiná st., a pozemek parc. č. 2058 ost. pl. o výměře 3 913 m2, vše v k.ú. a obci Uhelná, vše z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za minimální kupní
cenu ve výši 1 050 000 Kč, když jednotlivé cenové nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí, prosím, zašlete
nebo osobně doručte v termínu od 22. 7. 2019 do 20. 9. 2019 do 12.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj,
komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených obálkách* a v levém horním rohu obálek výrazně uvést
slova „neotvírat – cenová nabídka – Uhelná“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa
zájemce. Za včas doručené se považují nabídky, které byly Olomouckému kraji na uvedenou adresu
v uvedeném termínu doručeny.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají do 20. 9. 2019 do 12.00
hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 22. 7. 2019 do 20. 9. 2019
Kontakty: Ing. Regina Vrbová - regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423
pozemky parc. č. 1476 zahrada o výměře 97 m2 a parc. č. 1477 ost. pl. o výměře 93 m2, oba v k.ú. a obci
Potštát z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za minimální kupní cenu ve výši 22 800 Kč, když jednotlivé cenové nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Kupní cena nemovitostí bude navýšena o příslušnou platnou sazbu DPH.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí, prosím, zašlete
nebo osobně doručte v termínu od 22. 7. 2019 do 20. 9. 2019 do 12.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj,
komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených obálkách* a v levém horním rohu obálek výrazně uvést
slova „neotvírat – cenová nabídka – Potštát“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa
zájemce. Za včas doručené se považují nabídky, které byly Olomouckému kraji na uvedenou adresu
v uvedeném termínu doručeny.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají do 20. 9. 2019 do 12.00
hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 22. 7. 2019 do 20. 9. 2019
Kontakty: Ing. Regina Vrbová - regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423
* Nabídku vložte do jedné obálky s označením nabídky a tuto obálku poté vložte do druhé obálky
a opět uveďte název nabídky. Pro další jednání v předmětné záležitosti, prosím, uveďte do nabídky
vaši přesnou adresu a telefonický kontakt, popřípadě e-mailovou adresu.
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Olomoucký kraj KRAJÁNEK

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA: Zoo Olomouc. DÁREK ZÍSKÁVAJÍ VYLOSOVANÍ VÝHERCI:
Hana Dostálová/Tovačov,
Jan Mikulášek/Prostějov,
Miroslava Pokorná/Hlubočky

KŘÍŽOVKA O CENY
Hejtmanství v létě odstartovalo rekonstrukci cesty z Hanušovic do Starého Města. Modernizovaná silnice má mimo jiné podpořit rozvoj turistického ruchu na severu
kraje. V regionu se nachází například (tajenka), nejvyšší vrchol stejnojmenného pohoří. Řešení křížovky posílejte do 10. října na e-mailovou adresu krizovky@olkraj.cz.

Pohled z Pramenů u Žárové, části Velkých Losin
na Šumpersku. Foto: www.olkraj.cz

SUDOKU

KOMIKS

LEHKÉ

STŘEDNÍ

TĚŽKÉ

Měsíčník Olomoucký kraj Krajánek,
periodický tisk
Vydává Olomoucký kraj ve spolupráci se společností
Agriprint, s.r.o. a společností Proﬁ-tisk group.
Adresa vydavatele:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 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: Ondřej Zuntych,
mobil: 774 774 284, e-mail: noviny@olkraj.cz
Inzerce:
Jiří Klimeš, mobil: 737 165 722, e-mail: klimes@agriprint.cz
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Olomoucký kraj je tu pro lidi, ne naopak
Bylo skvělé vidět tolik lidí, kteří mají zájem
o náš kraj, hodnotí hejtman Ladislav Okleštěk
akci Dny Olomouckého kraje. Kdo chce region poznat blíže a navštívit místa, která možná
ještě nezná, může vyzkoušet cíle nominované
do krajské soutěže cen cestovního ruchu. Tipy
dávají zejména pracovníci informačních center, takže stojí za to.

Hejtmanství připravilo pro region na začátek
září dvoudenní akci. Co
jste si z Dnů Olomouckého kraje odnesl?
Skvělý pocit. Vidět tolik lidí, kteří se zajímají o Olomoucký kraj, je
prostě úžasné. Přesně o to
nám šlo – aby si uvědomili, že hejtmanství je tu
pro ně, a ne naopak. Měl
jsem radost nejen z toho,
kolik návštěvníků na akci
zavítalo, ale i z toho, že se
dokázali skvěle bavit.

Loni jste pořádali velké
oslavy ke stému výročí
Československa,
letos
krajské dny. Budete chtít
v nastaveném směru pokračovat?
Ze Dnů kraje bychom rádi
udělali staronovou tradici, protože už v minulosti
je hejtmanství pořádalo, ale pak s tím přestalo. Myslím, že lidé, kteří
na obnovenou akci přišli, dokázali, že podobné
oslavy mají smysl.

V letošním roce jste zavedli novinku: hejtmanství poprvé udělí Ceny
Olomouckého kraje v oblasti životního prostředí. Lidé mohli hlasovat
celý srpen. Nápad přišel
od vás, co vás k této anketě inspirovalo?
Inspirovala mě krásná
příroda v Olomouckém
kraji a lidé, kteří se o ni
nezištně starají. Přišlo mi
nefér, že o nich nikdo neví

a nikdo jim veřejně nepoděkuje.

Ceny v oblasti cestovního ruchu tento rok vyhlásil kraj potřetí. Nominace mohou sloužit jako
dobré tipy na výlety. Jak
vybíráte kategorie?
Máte pravdu, a určitě doporučuji navštívit všechna nominovaná místa.
Kategorie vybíráme tak,
aby každý ročník ankety
obsahoval nějaké novinky. Letos třeba oceníme
nejlepší místo pro dovolenou u vody. Při tvorbě nominací se opíráme
zejména o názor kolegů z turistických center.
Lidé, kteří v nich pracují,
mají totiž k turistům nejblíže a ví, co se jim líbí.

Když srovnáte čísla projevilo se nějak udělování cen v návštěvnosti
kraje?
Návštěvnost Olomouckého kraje rok od roku roste, za posledních pět let
skoro o 50 procent a pořád stoupá. To je skvělá
zpráva. Samozřejmě bych
si teď mohl přihřát polívčičku a tvrdit, že za růstem návštěvnosti jsou
krajské ceny. Částečně
možná ano, ale hlavně je
to přičiněním lidí, kteří
v turistickém ruchu pracují. Moc jim za to děkuji,
zájem turistů o náš region prospívá ekonomické kondici zejména na severu našeho kraje.

i Víte, že...
…Olomoucký kraj s finanční podporou
Ministerstva vnitra zve seniory na zábavné
divadelní představení?
• Inscenace Víš, kdo volá? přiblíží nástrahy, rizika
a vhodné reakce na podvodné telefonáty a e-maily
• Vystoupí také policista z krajského ředitelství,
který diváky seznámí se zásadami preventivního
chování. Každý dostane propagační předměty
• V Olomouci se hraje 24. a 25. října od 10 do 11.30
hodin v Divadle Tramtarie v Hynaisově ulici.
Nabídka termínů pro Prostějov, Přerov, Šumperk a Jeseník
bude zveřejněna v říjnovém
vydání měsíčníku Krajánek
• Kapacita každého představení
je 76 míst. Sedadla je nutné
rezervovat v pracovní dny
na telefonním čísle 585 508 604 nebo e-mailem
na adrese m.polacek@olkraj.cz
• Vstupné se neplatí

„Ze Dnů kraje bychom rádi udělali staronovou tradici,“ říká hejtman Okleštěk k úspěšně obnovené akci.

Foto: Olomocký kraj

Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje
Narodil se v Prostějově, je mu 58 let. Dvacet let starostoval ve Výšovicích na Prostějovsku. Od roku 2013 je
poslancem. Život ale zná i z druhé strany, pracoval v zemědělském družstvu a v době starostování podnikal,
16 z 20 let byl neuvolněným starostou a vedení obce tak bylo vlastně jeho koníčkem. V roce 2016 kandidoval do Zastupitelstva Olomouckého kraje, ve volbách uspěl a stal se krajským zastupitelem. Dne 27. února
2017 byl členy zastupitelstva zvolen hejtmanem Olomouckého kraje. Ladislav Okleštěk je ženatý, má dceru
a syna. Za kraj má na starosti oblast krizového řízení a oblast sociálních věcí.


Přeskočme k sociální
oblasti. Hodně se mluvilo o tom, že kraje nemají od Ministerstva práce
a sociálních věcí dost peněz na přerozdělování,
odhadem nejvýše do října. Jak Olomoucký kraj
situaci zvládne?
Finance budou chybět
vždycky a všude. Boj o peníze pro sociální služby
probíhá každý rok. A zatím

jsme je vždycky dokázali
zajistit. Nevidím důvod,
proč by tomu letos mělo
být jinak.

Další možný výpadek
jste řešili v souvislosti s lázeňskými obcemi a městy,
kterých v kraji není málo.
Vadilo vám, že by někteří
lázeňští hosté nemuseli platit místní poplatek.
Jaký je poslední vývoj?

Díky iniciativě Olomouckého kraje, senátora Mirka
Adámka a starostce Jeseníku
Zdeňce Blišťanové se podařilo předložit k projednání
novelu zákona, která bude
pro všechny návštěvníky
lázní spravedlivá a obce nepřipraví o peníze. Uvidíme,
zda se ji podaří prosadit.

Léto bylo bohaté, nabídka zážitků ovšem

OLOMOUCKÝ KRAJ NABÍZÍ K ODPRODEJI TENTO
NEMOVITÝ MAJETEK:
pozemek parc. č. 90/8 orná půda o výměře 2 227 m2 v k.ú. Unčovice, obec Litovel
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za minimální kupní cenu ve výši 546 480 Kč, když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí, prosím, zašlete nebo osobně doručte v termínu od 22. 8. 2019 do 23. 10. 2019
do 13.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti
Rady Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. Nabídku je nutno
zaslat ve dvou uzavřených obálkách* a v levém horním rohu obálek výrazně uvést
slova „neotvírat – cenová nabídka – Unčovice“. Na obálce musí být rovněž uvedena
doručovací adresa zájemce. Za včas doručené se považují nabídky, které byly Olomouckému kraji na uvedenou adresu v uvedeném termínu doručeny.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají
do 23. 10. 2019 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 22. 8. 2019 do 23. 10. 2019
Kontakty: Ing. Regina Vrbová - regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423
* Nabídku vložte do jedné obálky s označením nabídky a tuto obálku poté vložte do druhé obálky
a opět uveďte název nabídky. Pro další jednání v předmětné záležitosti, prosím, uveďte do nabídky vaši přesnou adresu a telefonický kontakt, popřípadě e-mailovou adresu.

s prázdninami nekončí.
Na co se teď těšíte?
Na houby. Nejsem bůhvíjak zdatný mykolog
a po lese rád chodím
i s prázdným košíkem.
Vyčistím si při tom hlavu. Co se týče kulturních
akcí, tak v regionu proběhne na podzim hodně zajímavých koncertů.
Myslím, že si každý z nás
určitě vybere.
(red)
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Václav Brožík ohromuje Prostějov
Výstavní sály hlavní
budovy Muzea a galerie
v
Prostějově
hostí od září dílo největšího českého malíře poslední čtvrtiny
19. století Václava
Brožíka.
Obdivovala
ho celá Evropa a jeho
obrazy byly vyhledávány sběrateli i v zámoří.

V

ýstava dostala jméno Publikum ztichlo ohromeno velkolepostí díla. „Kolekce, kterou
se nám podařilo do Prostějova zapůjčit z mnoha
prestižních galerií a muzeí
České republiky, například
ze Sbírek pražského hradu,
Galerie hlavního města Prahy, Muzea umění Olomouc
a dalších, představí téměř
devadesát olejomaleb. Ty
postihují všechny náměty
malířovy tvorby. Od historických výjevů z českých
i světových dějin přes portrétní tvorbu a žánrové ob-

razy měšťanských interiérů
až po plenérové a přírodní
scenérie,“ řekla kurátorka
výstavy Kamila Husaříková. Největšími lahůdkami
pro oko návštěvníka by podle jejího názoru mohla být
monumentální plátna Zvolení Jiřího Poděbradského
za krále českého, Husitská
mše, Defenestrace, Husitka, Smrt Sv. Irie, Polyxena
z Lobkovic chrání ve svém
domě před pronásledováním královské místodržící
Slavatu a Martinice a samozřejmě velkolepé portréty
s patrným vlivem A. van
Dycka a mnoho dalších.
„K výstavě vydáme také katalog se všemi vystavenými
díly,“ dodala ředitelka muzea Soňa Provazová.
Václav Brožík se narodil
5. března. 1851 a patřil ke generaci umělců Národního
divadla. Pocházel z početné
rodiny a velmi chudých poměrů a nic nenasvědčovalo
tomu, že by ho čekala tak zá-

V

ýběr byl zaměřen na pohlednice
s takzvanou dlouhou adresou, jež byly před
rokem 1905 vydány místními nakladateli. Pohledové
lístky dokumentující tvář
hanácké metropole na prahu minulého století jistě

zaujmou nejen milovníky
starých časů. Řada exponátů upoutá pozornost také
svým precizním výtvarným
provedením a milými vzkazy odesilatelů,“ míní autorka výstavy Hana Jakůbková,
kurátorka sbírky fotografií
a pohlednic Vlastivědného
muzea v Olomouci.
U příležitosti výstavy
muzeum vydalo knížku
nazvanou Srdečný pozdrav
z Olomouce s podtitulem Historické pohlednice
města z let 1894‒1905, jejíž
autorkou je rovněž Hana
Jakůbková. „Myslím, že
uvnitř objevíte spoustu zajímavých informací a poznáte místa, kde jste už někdy
byli nebo ta, kam byste se

Š

varcvaldky, černoleské nebo selské hodiny
– to jsou různá pojmenování pro hodinářský
fenomén, kterým se stal pozoruhodný rozvoj produkce
závěsných dřevěných hodin
s lidovou malovanou výzdobou. Započal v polovině
17. století v jihozápadním
Německu.
V této hornaté oblasti
při hranicích se Švýcarskem s dostatkem dřeva,
sklářskou tradicí a levnou

pracovní silou sedláků (zejména v zimních měsících)
se postupně vyvinula specializovaná výroba dřevěných a později i polodřevěných – částečně mosazných
– hodin. Brzy zásobovala
finančně dostupnými hodinami zákazníky z celé
střední Evropy.
Výstava zapůjčená ze
sbírky Miloše Klikara představuje v kapli přerovského
zámku přes šedesát pozoruhodných exponátů z období
od poloviny 18. do konce
19. století.
Zájemci o časoměrné
přístroje i o vynalézavost
našich předků mohou obdivovat vedle jednoduchých
nástěnných a stojacích hodin také složitější mechanismy s odbíjením na skleněné
i kovové zvonky nebo vyba-

Horní náměstí 7, Přerov
úterý–pátek 8–17 hod.,
sobota–neděle 9–12 a 13–17 hod.
Kontakt: 581 250 531, www.prerovmuzeum.cz
• Hodiny ze Schwarzwaldu – výstava dřevěných kolečkových
hodin z Německa i Čech od pol. 18. do konce 19. století.
• Přerov včera a dnes – výstava fotografií představuje zákoutí
Přerova a sleduje jejich proměnu v uplynulém století.
• Šejdíři a šizuňkové – výstava přibližuje střípky z historie falšování potravin.
Ornitologická stanice
Bezručova 10, Přerov
• Dravci, sokoli a sovy – sezonní výstava o dravých ptácích.
Hrad Helfštýn
• Závěr sezony Oldtimer club Helfštýn – 29. 9. – setkání členů
klubu historických vozidel.
Otevírací doba:

Polyxena z Lobkovic ochraňuje ve svém domě královské místodržící
Slavatu a Martinice, svržené z oken královského hradu v Praze roku
1618 od Václava Brožíka.
Foto: Wikipedie

vratná kariéra na umělecké
dráze. V jeho životě v mnoha momentech zasáhly osud,
náhoda a štěstěna, ale především to byla obrovská touha,
píle a vytrvalost. Jeho dílo
bylo oceněno císařem, který
ho povýšil do šlechtického
stavu i Francouzskou akademií kde byl zvolen mezi „čtyřicet nesmrtelných“.
V Prostějově se v minulosti prezentovaly tři obrazy
Václava Brožíka v souborné
přehlídce pod názvem Mi-

stři portrétu, samostatnou
výstavu dosud malíř nikdy
neměl. Současnou výstavu
lze navštívit do 3. listopadu.
Prostějovské
muzeum
a galerie představuje veřejnosti kvalitní výtvarná díla
oceňovaných malířů pravidelně. V posledních dvou letech to byly obrazy, plastiky
a užité umění umělců zvučných jmen tvořících v období secese, obrazy Josefa Čapka, koláže Jiřího Koláře nebo
díla Bohumila Kubišty. (red)

rádi teprve vypravili. Možná, že na vás dýchne kouzlo starých časů, kdy lidé
žili pomaleji a nespěchali
tak jako my. A nedá se vyloučit ani to, že vás donutí
více přemýšlet o současnosti a hlavně o naší budoucnosti,“ domnívá se hejtman
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
„Před námi se otevírá
výlet do historie jednoho z nejkrásnějších měst
Evropy a někdejšího královského hlavního města
Moravy. Když si lidé v 19. století začali posílat pohlednice, šlo o módní novinku.
Dnes jsou pohledy z oněch
časů cenným historickým
pramenem. Krom toho jsou

ale i krásné, což ocení i úplný laik,“ pochválil novou
knihu olomoucký primátor
Miroslav Žbánek.
„Dnes, kdy se klasické
kartonové pohlednice se
známkou a rukou psaným
textem pomalu vytrácejí
z našich životů a jsou nahrazovány digitálními fotografiemi z cest posílanými
prostřednictvím mobilních
aplikací, je nový publikační
počin Vlastivědného muzea v Olomouci věnovaný
pohlednicím takzvané zlaté
éry poštovnictví ‚pohlazením po duši‘,“ uzavřel ředitel muzea Břetislav Holásek.
Výstava je přístupná
v Mánesově galerii do
13. října.
(red)

Švarcvaldky skrývají pohyblivé figurky
Výstava Hodiny ze
Schwarzwaldu v přerovském muzeu přináší výběr z unikátní
kolekce dřevěných kolečkových hodin. K vidění budou švarcvaldky ze soukromé sbírky
Miloše Klikara.

PŘEHLED AKCÍ
KRAJSKÝCH MUZEÍ
Muzeum Komenského v Přerově

Muzeum vystavuje Pozdravy ze starých časů
Do doby fin de siècle,
kdy se nepostradatelnou součástí každodenního života staly
pohlednice, zavede návštěvníky výstava Pozdravy ze starých časů
ve Vlastivědném muzeu
v Olomouci. Prohlédnout si lze 115 originální pohlednic města Olomouce ze sbírky muzea.
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vené kolíčkovými hracími
válci s dřevěnými píšťalami.
Pro švarcvaldky bylo charakteristické doplnění číselníků o pohyblivé figurky,
takzvané automaty. K potěše majitelů tak z hodin
vykukovala proslulá kukačka nebo se na nich otáčely
různé postavičky tanečníků, vojáků, řemeslníků či
apoštolů. K nejvzácnějším
zastoupeným exponátům
patří astronomické hodiny
a interiérové orloje, které
znázorňují kromě časových
i další kalendářní a astronomické údaje – hodinu, den,
měsíc i rok, fáze měsíce či
znamení zvěrokruhu.
Výstava je také doplněna
ojedinělým celodřevěným
věžním hodinovým strojem
z kostela z Žiliny u Nového Jičína zapůjčeným Mu-

Vlastivědné muzeum Jesenicka
Zámecké náměstí 1, Jeseník
Kontakt: 725 073 539, www.museum.jesenik.net
• Spirála času Země – interaktivní expozice se věnuje geomorfologickému vývoji Jesenicka a i vzniku naší planety. Seznámí
návštěvníky s geologickými jevy, ukáže model sopky, trilobita
či jeskyně, vrcholem expozice je unikátní model ledovce.
• Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století – vůbec poprvé byly zpracovány dokumenty ze 17. století uložené ve vratislavských archivech, informace o procesech s údajnými čarodějnicemi jsou uvedeny do kauzálních souvislostí.
• Fauna a flóra Jesenicka – různorodí zástupci živočišné říše
v jejich přirozeném prostředí, fenomény jesenické přírody.
• Heinrich Wolf – výstava známého jesenického rodáka, preparátora a výtvarníka H. Wolfa představující tzv. polovycpaniny taxidermické reliéfní obrazy ptactva pocházející z jesenického
regionu. Tělo ptáka obklopuje malba krajiny a je zakomponováno do masivního rámu např. v podobě větví stromu.
• Vodopády a skály v okolí Pradědu – 21. 9. – exkurze seznámí
účastníky s geologickou stavbou oblasti, s činností vody a arktického klimatu v dobách ledových. Kontakt 732 530 089.

Vlastivědné muzeum v Olomouci
nám. Republiky 5, Olomouc
Otevírací doba: úterý–neděle 10–17 hod
Kontakt: 585 515 111, www.vmo.cz
• Pozdravy ze starých časů – výstava olomouckých pohlednic
z přelomu 19. a 20. století ze sbírky muzea. Pohledové lístky
dokumentující tvář města na prahu minulého století.

Muzeum a galerie v Prostějově
nám. T. G. Masaryka 2, Prostějov
Otevírací doba: úterý–neděle 9.30–12 a 13–17 hod.
Kontakt: 582 330 991, www.muzeumpv.cz
• Publikum ztichlo ohromeno velkolepostí díla – olejomalby
Václava Brožíka postihující všechny náměty malířovy tvorby.
• Bojovali na všech frontách – Židé v boji a odboji – výstava
v galerii Špalíček, Uprkova 18. Prostějov
• Život generála Františka Moravce – legionář, vojenský zpravodajec, muž, jenž rozhodl o cíli operace Anthropoid – výstava
v galerii Špalíček, Uprkova 18. Prostějov

Vlastivědné muzeum v Šumperku
Muzeum Šumperk
Hlavní třída 22, Šumperk
Otevírací doba: úterý–neděle 9–17 hod.
Kontakt: 583 214 909, www.muzeum-sumperk.cz
• Věra Kovářová: Recycled Art – výstava autorky, která ve své
tvorbě doputovala od kresby a grafiky ke kolážím z vlastních
litografií. Vybraný ústřední motiv Kovářová s oblibou zmnožuje, vytváří nové kompozice, vazby a významy.

Muzeum Mohelnice
Charakteristický automat. Foto:
Muzeum Komenského v Přerově

zeem Novojičínska. Pro
malé návštěvníky a badatele je připraven interaktivní
hrací koutek a dětský průvodce výstavou v podobě
pracovního listu.
Výstava potrvá od 20. září
do 29. prosince v přerovském zámku.
(red)

• Loutky a maňásci – představení kulis, dekorací a loutek českých rodinných loutkových divadel z 20.–30. let 20. století.
K vidění je loutkové divadlo s kulisami malíře a scénografa
K. Špapfera z roku 1928 nebo divadlo ilustrátora Adolfa Kašpara.

Lovecko-lesnické muzeum v Úsově
• Nové pojetí expozice domácí fauny a lesnictví, preparáty velkých i malých druhů, kolekce hmyzu i sbírky loveckých zbraní
včetně zabavených pytláckých zbraní a pomůcek. Další část expozice představuje lovecké trofeje z Indie a Afriky.
• Bílá paní a strašidla – 21. 9. od 17 do 21 hod. – prohlídky se
strašidelnými obyvateli úsovského zámku, kteří návštěvníky
zavedou až na hradní ochoz a do věže, kde přebývá Bílá paní.

12

sport

září 2019

Czech Tour vyhrál Impey, Kukrle třetí
Vítězem 11. ročníku
závodu první kategorie
UCI Czech Tour se stal
největší favorit Jihoafričan Daryl Impey z týmu
Mitchelton-Scott, druhý
skončil jeho týmový kolega Australan Lucas
Hamilton a třetí je český jezdec Michael Kukrle z Elkov-Author.

N

Závěrečnou etapu Czech Tour vyhrál ve Šternberku Lucas Hamilton. Foto: Jan Brychta/svetcyklistiky.cz

po kostkách a v zatáčkách
na Ecce Homo. Hned v prvním okruhu se do sólového úniku pustil německý
jezdec Andreas Schillinger
z Bora hansgrohe ve snaze
sebrat prvenství soupeřům
z Mitchelton Scott. Získal
k dobru až 40 vteřin, ještě
do závěrečného kola vjížděl
s náskokem 27 vteřin, ale
na vrcholu stoupání jeho
naděje skončily.
Soupeře se snažil zaskočit nástupem hned v začátku stoupání do posledního okruhu i loňský vítěz
této etapy Kukrle. Nástup

borce, který na zdejších
silnicích hodně trénuje, rozhodl. Z pelotonu se
s ním do závěrečného kopce vydali Impey, Hamilton
a Grosschartner. Ve snaze
urvat etapový vavřín, znovu
nastoupil asi pět stovek metrů před páskou, ale v dlouhém spurtu se přes něj dostali Hamilton i Impey.
„Letos jsem na tom byl
lépe jak před rokem, proto
jsem to zkusil. Soupeři ale
byli silní a jsem rád za třetí místo v etapě, ale především v celkové pořadí. Myslím, že lépe jsem tu zajet ani

nemohl, navíc se mi zdálo,
že cyklisté Mitchelton-Scott
ani nemuseli jet zcela naplno, vypadalo to, jako že trénují. Pro mě je to rozhodně
zatím největší cyklistický
úspěch v kariéře,“ řekl Michael Kukrle.
Z našich jezdců ale neuspěl jen Kukrle. Do elitní desítky se dostalo hned
kvarteto závodníků Elkov-Author. Šestý byl klasifikován Jan Bárta, sedmý Jakub
Otruba, který zároveň vyhrál soutěž mladých jezdců
do 23 let a hned za ním byl
Karel Hník.
(red)

Veterány vyjely za krásami kraje

H

istorické skvosty
včetně unikátních
stojů předvedli jejich majitelé o víkendu 7.
a 8. září na akci Ecce Homo
Historic ve Šternberku.
Většina veteránů se v sobotu vydala na rally po krásách Olomouckého kraje.
Neděle patřila na legendární trati Ecce Homo soutěžním jízdám pravidelnosti.
„Spočívají v tom, že závod-

Olomoučtí se v silné
konkurenci neztratili
Olomouc se stala dějištěm mezinárodního mítinku zdravotně postižených sportovců Czech
Open. Součástí závodů bylo také Mistrovství
České republiky zdravotně postižených sportovců. I přes velkou konkurenci vybojovali
na domácí půdě olomoučtí závodníci devět titulů mistra České republiky.

Z

ávěrečnou čtvrtou
nejtěžší etapu závodu z Mohelnice
do Štenberku po 178 kilometrech vyhrál ve sportu kvarteta první skupiny
Hamilton před Impeyem
a třetí dojel Kukrle.
Na trati čekalo na jezdce
osm vrchařských prémií,
z nich pět získal Španěl
José Diaz Gallego z Team
Voralberg a to mu nakonec
vyneslo prvenství ve vrchařské soutěži. On spolu
s Františkem Sisrem z Elkovu-Author, Polákem Pawlem Cieslikem, Japoncem
Manabu Išibašim a Slovincem Zigou Grošeljem ujeli
z pelotonu asi tři kilometry před prvním stoupáním
na Dlouhé stráně a před pelotonem vydrželi až do vjezdu do cílového města.
Zde na jezdce čekaly tři
desetikilometrové
okruhy s náročným stoupáním

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

níci se musejí časem druhé
jízdy co možná nejvíce přiblížit času z první soutěžní
jízdy. Bez jakéhokoliv měřícího zařízení,“ přiblížila
mluvčí AMK Ecce Homo
Šternberk Milena Schärferová. Dodala, že někteří řidiči dokážou zajet oba časy
například jen s rozdílem
desetiny vteřiny.
(red)
Foto: David Sedlák/DS FOTO

ejúspěšnějším
olomouckým atletem byl ve dnech
16. a 17. srpna Martin Kukla, který získal hned dvě
zlaté medaile a to v hodu
oštěpem a ve vrhu koulí.
Dušan Ščambura vybojoval zlato v hodu oštěpem
a stříbro v hodu diskem.
Další zlato si odnesl Jan
Moštěk z běhu na 400 metrů. Lenka Hornová se stala
sběratelkou stříbrných medailí, když skončila druhá
v hodu diskem, ve vrhu
koulí, v běhu na 100 metrů a v běhu na 200 metrů.
Nejzkušenější olomoucká
závodnice, paralympijská
vítězka z Pekingu 2008 Eva
Kacanu vybojovala stříbro ve vrhu koulí a v hodu
diskem. Michal Rotter pak
přidal dvě stříbrné medaile
v hodu oštěpem a ve vrhu
koulí a jednu bronzo-

vou v hodu diskem. Další
bronzové medaile získali
ve vrhu koulí Ivana Drapová a Dalibor Cásek. V hodu
míčkem dosáhly na bronzové příčky Eva Kvapilová,
Jana Hycová a Karolína
Stratilová. Adélka Sekyrová získal bronz v hodu
kuželkou, Libor Darmovzal pak v hodu oštěpem
a v běhu na 50 metrů také
Martin Přichystal. Mítinku
se zúčastnil i olomoucký
závodník Lukáš Kunc, který soutěžil ve vrhu koulí
a v hodu diskem. Bohužel
ale žádný cenný kov nevybojoval.
Olomoučtí atleti předvedli skvělé výkony a s celkovým počtem 22 cenných kovů se neztratili ani
mezi zahraničními závodníky, kteří se do Olomouce sjeli z deseti zemí z celého světa.
(red)

Švecová závodila naráz
ve vzpírání a v judu

V

zpěračka
Julie
Švecová z Vilémova na Olomoucku
se na konci července vydala reprezentovat Českou
republiku na European
Masters Games v italském
Turíně. Umožnila jí to finanční podpora od Olomouckého kraje.
Startovala 28. a 29. července. V neděli se jí povedlo šesti platnými pokusy s konečným výkonem 78 kilogramů v trhu

a 90 kilogramů v nadhozu
porazit všechny soupeřky
napříč kategoriemi a kromě zlatých medailí za svoji kategorii a věkovou
skupinu získat titul Grand
Masters.
Hned v pondělí si zazávodila v judu, kde startuje
za Sokol I Prostějov, a získala v konkurenci pěti závodnic stříbrnou medaili.
Tři soupeřky porazila, jedné po delším boji podlehla.
(red)

Na Czech Open zvítězil osmnáctiletý Lin Yun-Ju
Před dvěma lety vyhrál Czech Open v Olomouci tehdy čtrnáctiletý Japonec Tomokazu
Harimoto. I letos má turnaj v kategorii mužů
velmi mladého vítěze. Pohár pro vítěze zvedl
nad hlavu věkem teprve junior. Osmnáctiletý
Taiwanec Lin Yun-Ju vyřadil v semifinále Němce Timo Bolla a ve finále pak porazil Dimitrije
Ovtcharova.

N

ěmecká legenda
Boll před zápasem připomněla,
že Lin je vycházející hvězdou stolního tenisu. Taiwanský mladík jeho slova
potvrdil. Neměl to jednoduché, i když vedl už 3:1
na sety. Boll se ale nedal
snadno, další dva sety vyhrál. V tom rozhodujícím
však na rychlou a pestrou
hru levorukého Lina nestačil. Ve druhém semifi-

nále se po trochu pomalejším rozjezdu nadechnul
k mohutnému náporu Němec Dimitrij Ovtcharov.
Vyhrál tři sety za sebou
a Brazilce Huga Calderana
porazil 4:2.
Pomohla dobrá příprava
Finálový duel s Němcem
Dimitrijem
Ovtcharovem se nesl v podobném
duchu jako Linova semifinálová bitva s Bollem.
Taiwanec opět předváděl

rychlý pohyb za stolem
a častoval svého soupeře
přesnými topspiny. Vyhrál 4:1 na sety a mohl se
radovat ze svého prvního
vítězství na okruhu World
Tour. „S oběma Němci už
jsem v minulosti hrál, takže jsem tušil, co mě čeká.
Dobře jsem se na oba zápasy připravil. Z vítězství
mám velikou radost, ale
nemyslím, že by mělo nějak změnit moji kariéru.
Budou další turnaje, další
zápasy a další těžcí soupeři,“ řekl po vítězství Lin
Yun-Ju.
Semifinálové
duely
dvouhry žen se nesly v duchu dvou soubojů hráček
ze stejné země. V tom prvním trochu překvapivě vy-

řadila nasazenou jedničku
Japonku Kasumi Ishikawovou přemožitelka Hany
Matelové ve druhém kole
turnaje Miu Hiranová. Její
soupeřkou v boji o prvenství byla Číňanka Chen
Xingtong. Krajance Feng
Yalan nedala prakticky
žádnou šanci a vyhrála 4:1.
Kategorie žen patří
Číňance Chen Xingtong
V utkání o vítězství
na turnaji začala lépe čínská hráčka, která vyhrála
úvodní tři sety. Japonka
se však nevzdala a s příkladnou zarputilostí se
dál pouštěla do rychlých
výměn. Vybojovala tři sety
za sebou a v tom rozhodujícím vedla 8:6. Číňanku
pak jako kdyby někdo po-

Úspěch Lin Yun-Ju: pohyb a topspiny.

lil živou vodou. Pět míčků
za sebou vyhrála, což znamenalo vítězství na turnaji. Chen Xingtong zopakovala triumf z minulého

Foto: Lukáš Kaboň/ČAST

týdne na Bulgarian Open,
japonská výprava naopak
odjížděla z Olomouce překvapivě bez turnajového
vítězství.
(red)

