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SLOVO HEJTMANA

Vážení čtenáři,
čtenářky, přátelé,
do nového roku se obvykle přeje hodně zdraví
a štěstí. Jsou jistě originálnější přání, dnes vám
chci ale přát právě takto.
Protože zejména zdraví
je to nejdůležitější, co
můžeme mít, i když na to
v záplavě starostí všedních dnů občas zapomínáme.
Přeji vám tedy, abyste
do nového roku vstoupili
v dobré kondici a abyste
si ho ve zdraví také užili.
A nejen vy, ale také vaše
rodiny, známí a příbuzní.
Zkrátka všichni obyvatelé Olomouckého kraje.
Se štěstím je to podobné, jako se zdravím.
Myslím si, že nejen zdraví, ale dokonce i štěstí můžeme částečně
ovlivnit a jít mu naproti.
Přeji vám, aby Štěstěna
stála celý rok po vašem
boku, aby se vám splnila
všechna přání a aby byl
rok 2021 přesně takový,
jaký si přejete.
Na závěr mi dovolte poděkovat za to, jak
skvěle jste zvládli minulý
rok. Nebyl vůbec jednoduchý, právě naopak,
víme to všichni. Byli
jste výborní a já věřím,
že společně zvládneme i rok 2021 všechno
dobré.
Josef Suchánek,
hejtman
Olomouckého kraje

Kraj má nový rozpočet.
Myslí na úspory
i na investice

Příprava nového krajského rozpočtu se neobešla bez škrtů. Ty však proběhly pouze tam, kde měly smysl.

K

rajští
zastupitelé schválili na svém
prosincovém zasedání rozpočet Olomouckého kraje na příští rok. Ten
počíná s tím, že hejtmanství
bude na stránce příjmů hospodařit s částkou 5,85 miliardy korun a s výdaji ve výši
5,95 miliardy. Meziroční
pokles příjmů souvisí s následky koronaviru a daňovým balíčkem, který přijala
vláda. K zásadnímu omezení investic ale nedojde.
„Oproti loňskému roku
budou příjmy Olomouckého kraje nižší zhruba
o šest set čtyřicet miliónů korun. Část tohoto vý-

padku pokryjeme úsporami v provozní oblasti, část
efektivnějším hospodařením a zbytek překlenovacím úvěrem,“ informoval
Josef Suchánek, hejtman
Olomouckého kraje.
Zmiňovaný úvěr bude
kraj moci čerpat v následujících třech letech
a splácet následujících deset let. V roce
2021 má rozpočet posílit částkou 400 miliónů korun. To umožní dokončit rozjeté investiční akce
a odstartovat nové,
které si hejtmanství
naplánovalo.

„Peníze půjdou především na investice a do projektů, kde můžeme počítat s finanční podporou
Evropské unie,“ dodal Ivo
Slavotínek, první náměstek hejtmana Olomouckého kraje.
Největší investice plánuje hejtmanství směřovat

Schválený
finanční plán
klade důraz
na efektivní
hospodaření

Foto: Olomoucký kraj

do dopravní infrastruktury,
rozvoje venkova, sociálních
služeb a zdravotnictví.
„Na investice letos půjde více než jedna miliarda korun. Třeba program
na rozvoj venkova obsahuje rovných čtyřicet miliónů
korun. Opět podpoříme
obce a města v budování
cyklostezek nebo přechodů pro chodce. Letos dojde k dokončení
výjezdové základny záchranné služby v Uniččově a připraveny jsou
další projekty,“ přiblíd
žil část investičních akcí
náměstek hejtmana Dalibor Horák.
(red)

ČÍSLO MĚSÍCE

1 miliarda
korun
přibližně takovou částku chce letos Olomoucký kraj uvolnit
na investice. Hejtmanství dokončí rozjeté projekty a spustí
nové akce, které si naplánovalo. Peníze půjdou například na rozvoj venkova a do oprav
komunikací.
(red)
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zpravodajství

V Jeseníkách jezdí
moderní rolba. Běžkaři
se mají na co těšit

leden 2021

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

Plinkout má novou prodejnu.
Přispěl na ni Olomoucký kraj

O
V době předání nové rolby bylo v Jeseníkách sněhu poskrovnu. Dnes
už na kopcích leží tlustá bílá peřina.
Foto: Olomoucký kraj

B

ezmála třemi milióny korun přispěl
Olomoucký
kraj
na pořízení nové rolby, která bude upravovat běžecké
stopy v Jeseníkách. Stroj má
obhospodařovat především
nejvytíženější Jesenickou
magistrálu.
Slavnostním
křtem prošla rolba v první
polovině prosince.
„Rolba bude sloužit nejen
k úpravě stop, ale také k odstraňování zledovatělého terénu. To povede k nižšímu
počtu úrazů,“ upozornil Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.
Mimo Jesenické magistrály obslouží stroj také přilehlé běžecké okruhy. Nejvyšší části Jeseníků – oko-

lí Pradědu budou provozovatelé roleb z našeho kraje upravovat ve spolupráci s krajem Moravskoslezským.
„Pořízení rolby bude mít
vliv na frekvenci údržby bílých stop. Ty se budou nově
projíždět až čtyřikrát týdně,“ dodala Milada Sokolová, uvolněná členka Zastupitelstva Olomouckého kraje pro oblast cestovního ruchu.
Celkové náklady na pořízení rolby dosáhly téměř
šesti miliónů korun. Na financování nákupu se kromě Olomouckého kraje podílel také Mikroregion Jesenicko a Ministerstvo pro
místní rozvoj.
(red)

Nejlepší sportovci
převezmou
ocenění příští rok

K

vůli koronaviru letos
Olomoucký kraj nebude oceňovat sportovce roku 2020. Oblíbenou
anketu ale rušit nebude. Pouze ji přeloží na příští rok, kdy
chce v tradici pokračovat.
„Řada sportovních akcí
se loni kvůli koronaviru vůbec nemohla uskutečnit. To
je první důvod, proč jsme
se rozhodli vyhlášení titulu odložit. A ten druhý je, že
kvůli vážné epidemiologické situaci by slavnostní akt
nešel ani uspořádat,“ zdů-

vodnil rozhodnutí Michal
Zácha, náměstek hejtmana
Olomouckého kraje pro oblast sportu a dopravy.
Na podporu se ale sportovci určitě těšit mohou.
Hejtmanství letos opět vyhlásí všechny dotační programy, na které byli sportovní kluby i jednotliví
sportovci zvyklí. Podpora se
přitom bude týkat jak profesionálního sportu, tak i zájmové činnosti. Peníze půjdou také na opravu sportovišť a jejich zázemí. (red)

byvatelé Plinkoutu u Dlouhé Loučky dostali k Vánocům obrovský dárek. Ve vsi
totiž začala fungovat nová
prodejna potravin. Obec
ji postavila také díky dotaci Olomouckého kraje,
který na ni přispěl částkou
1,25 miliónu korun.
„Na rozvoj venkova se
chce Olomoucký kraj zaměřit. Právě zachování základních občanských služeb je pro nás prioritou,
která může zabránit úbytku obyvatelstva v těchto oblastech kraje,“ uvedl
Josef Suchánek, hejtman
Olomouckého kraje.
V Plinkoutě, který spadá pod Dlouhou Loučku,
žije zhruba dvě stě obyvatel. Původní obchod byl
v budově, kterou obec předělává na byty. Novou pro-

Nová prodejna podstatně navýší kvalitu služeb v Plinkoutě.

„Obchod slouží hlavně
starším lidem, kteří by jinak za nákupy museli dojíždět do sousední ves-

nice nebo až do Uničova,“ dodal Ladislav Koláček, starosta Dlouhé
Loučky.
(red)

Ceny cestovního ruchu udělí hejtmanství
letos. Radost bude dvojnásobná

SMSKY
Z KRAJE

C

eny cestovního ruchu 2020, které
se měly původně
uskutečnit už loni na podzim, proběhnou letos. Zároveň s nimi hejtmanství
vyhlásí i ceny za rok 2021.
Důvodem sloučení dvou
ročníků je loňská vážná
epidemiologická situace
v souvislosti s covid-19.

dejnu obecní úřad pronajal. Celkové náklady na její
realizaci dosáhly tří miliónů korun.

„Slavnostní vyhlášení
vítězů obou ročníků plánujeme letos v rámci jednoho večera. Nejde tedy
o zrušení loňského ročníku, ale o jeho přesun.
Uznání a poděkování si
zaslouží všichni lidé, kteří v turistickém ruchu pracují, a v současné době to
platí dvojnásob,“ uved-

la Milada Sokolová, uvolněná členka Zastupitelstva Olomouckého kraje
pro oblast vnějších vztahů
a cestovního ruchu.
Ceny cestovního ruchu
vybírá každoročně veřejnost formou internetové
ankety – lidé mohou volit z pěti kategorií. Zájem
o hlasování je veliký. (red)

Začal fungovat registr
na očkování proti covid-19
Od poloviny ledna se mohou zájemci o očkování proti covid-19 registrovat.
Dopředu si tak zajistí termín, kdy jim bude vakcína aplikována.
 kde registrace probíhá? K dispozici jsou webové
stránky crs.uzis.cz, bezplatná telefonní linka 1221
a registrace je možná také telefonicky u svého praktického lékaře.
 koho se registrace týká? V prvé radě dostanou možnost k registraci senioři
nad 80 let věku. S očkováním další části populace se počítá od 1. února.
 kolik to bude stát? Očkování je dobrovolné a plně hrazené
z veřejného zdravotního pojištění.

Ostrůvek prošel rekonstrukcí. Zaměří se více na domov

V

íce než sedmatřicet miliónů korun investoval Olomoucký kraj do rekonstrukce Dětského centra Ostrůvek
v Olomouci. Jedna z jeho budov se díky tomu přeměnila
na zařízení rodinného typu.
Slavnostního otevření dokončené stavby se ve středu
16. prosince zúčastnil Dalibor Horák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro
zdravotnictví, a Ivo Slavotínek, který má ve své kompetenci sociální oblast.

Dětské centrum Ostrůvek prošlo zásadní modernizací. Jejím účelem bylo
vytvořit rodinnou atmosféru a nabídnout kvalitní služby.
Foto: Ol. kraj

„Rekonstrukce
budovy probíhala od srpna 2019
a ukončena byla loni v listopadu. Bohužel se někdy stá-

Foto: Olomoucký kraj

vá, že maminky z různých
příčin nezvládají péči o své
malé děti. Cíl přestavby
a rozjezdu nového krajského

zařízení byl jasný – naučit
tyto maminky pod odborným dohledem zásadám
péče o dítě, snížit nutnost
ústavní péče a zvýšit
možnost výchovy dětí
v přirozeném rodinném
prostředí,“ vysvětlil náměstek Horák.
Rekonstrukce
objektu
zahrnula téměř vše od základů po střechu. Vznikla
tak stavba, která si v ničem
nezadá s prvotřídními
zařízeními
podobného
druhu. Dětské centrum

Ostrůvek nabízí konzultace,
pobytovou službu, ambulantní péči nebo matky
přímo naučí, jak mají
o svoje potomky pečovat.
„Poskytujeme zdravotní
a sociální péči dětem
od prvních dnů jejich života
až do předškolního věku,
a to formou ambulantní,
pobytovou a terénní. Těší
mě, že se tak nově bude
dít v moderním zázemí,“
shrnula zaměření Ostrůvku
jeho
ředitelka
Marie
Fickerová.
(red)

Covid-19
přehledně
Také letos zůstávají v provozu webové stránky KRAJPOMAHA.CZ, kde lidé najdou
veškeré informace o situaci
v souvislosti s covid-19. Dozví se například počty aktuálně nakažených osob i to,
kde se sami mohou nechat
zdarma otestovat.

Radnice oživí
centrum Přerova
Dvě velké investice v centru Přerova chystá tamní
radnice. V obou případech
půjde o rekonstrukci domů.
V jednom má vzniknout
centrum pro začínající podnikatele, ve druhém sídlo
magistrátu.

Úřad zůstává
otevřený
Ani přes vážnou epidemiologickou situaci se Krajský
úřad Olomouckého kraje
lidem neuzavře. Jeho provozní doba je každé pondělí
a středu od devíti do patnácti hodin vyjma jedenácté až třinácté hodiny.

Starostové
jednali o rozvoji
V prosinci proběhlo valné
shromáždění Mikroregionu Němčicko. Jednání proběhlo za účasti hejtmana
Olomouckého kraje Josefa
Suchánka v Koválovicíh –
Osíčanech. Na programu
byla dotační politika i plánové rozvojové aktivity. (red)

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

zpravodajství

leden 2021

Hejtmanství rozjede více než tucet
dotačních programů

R

ovných šestnáct dotačních programů
spustí letos Olomoucký kraj, aby tak umožnil další rozvoj regionu. Peníze půjdou do sportu, kultury, na opravy cest i do sociální oblasti a zdravotnictví. Některé dotační tituly už
hejtmanství otevřelo, další
rozjede v průběhu roku.
„Na rozvoj venkova půjde
čtyřicet miliónů korun. Starostové si budou moci požádat o peníze na opravy
chodníků a cest, podpoříme
fungování vesnických prodejen nebo přípravu projektové a územně plánovací dokumentace,“ uvedl Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana
Olomouckého kraje.
V kulturní oblasti dojde
na podporu pořádání kulturních akcí i na opravu
památek. Formou stipendií kraj opět podpoří vyso-

koškolské vzdělávání i budoucí řemeslníky a studenty středních škol. Na kůrovcovou kalamitu hejtmanství
zareaguje dotačním projektem podporující lesní ekosystémy. „Program na obnovu lesů má dlouhodobý
charakter. Počítáme s tím,
že potrvá až do roku 2025,“
dodal Martin Šmída, krajský radní pro životní prostředí a zemědělství.
Bezpečná doprava
V oblasti dopravy počítá
hejtmanství s dalším rozvojem cyklostezek. Kraj podpoří také budování přechodů pro chodce a dětských
dopravních hřišť. „V souvislosti s rostoucím provozem nabývají dopravní hřiště na stále větší důležitosti.
Navíc jde o velmi účinnou
prevenci nehod hlavně
u školáků, kteří patří v dopravě mezi nejohroženější

Hejtmanství letos formou dotací podpoří investice v celém Olomouckém kraji. Peníze budou moci
starostové využívat například na opravu komunikací.
Foto: red

skupinu,“ zdůraznil Michal
Zácha, náměstek hejtmana
Olomouckého kraje pro oblast dopravy.
Na krajskou podporu se mohou spolehnout

také sportovci nebo hasiči. Další dotace půjdou
do budování „chytrých“
měst a zavádění moderních a veřejně dostupných
technologií.

Seznam všech dotačních programů včetně jejich podmínek a důležitých termínů najdou zájemci na webových stránkách OLKRAJ.CZ. (red)

Začalo očkování v domovech seniorů

D

omov pro seniory Tovačov - právě
toto zařízení bylo
jedním z prvních svého
druhu na území Olomouckého kraje, kde odstartovalo očkování proti covid-19.
Mobilní očkovací tým z Fakultní nemocnice Olomouc
sem dorazil hned ráno, aby
zájemcům z řad klientů
i zaměstnanců podal první
dávku vakcíny.
„Olomoucký kraj ve spolupráci s fakultní nemocnicí zahájil očkování nejohroženějších obyvatel kraje, tedy klientů domovů

pro seniory a dalších sociálních služeb, v pátek
8. ledna. To je mnohem
dříve, než se předpokládalo začátkem týdne. Těší
mě, že v tovačovském domově seniorů proběhlo vše
bez vážnějších potíží,” uvedl Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje.
V současné době se očkování týká zhruba stovky
seniorů denně. Od příštího týdne ale počet očkovaných vzroste.
„Tovačovský domov pro
seniory je pilotním pro-

Očkování prvních klientů proti covid-19 proběhlo v domově pro
seniory v Tovačově.
Foto: Olomoucký kraj

jektem. Důvodem je snaha
zjistit, za jak dlouho jsme
schopni naočkovat určitý
počet lidí a jaké případné

provozní problémy se mohou vyskytnout tak, abychom se jich v dalších zařízeních vyvarovali a na-

stavený systém fungoval,“
vysvětlil Zbyněk Vočka
z krajského odboru sociálních věcí.
Do Olomouckého kraje
by mělo v lednu dorazit necelých 14 tisíc dávek vakcíny proti covid-19. V únoru
se toto množství bude navyšovat.
„V současnosti očkujeme prioritně zdravotníky
a seniory. Další skupiny
budeme zařazovat podle plánu a reálných dodávek očkovací vakcíny,“ sdělil hejtman Josef
Suchánek.
(red)

3

SLOVO
ODBORNÍKA

Každý rok Olomoucký kraj
věnuje nemalou část svého
rozpočtu, aby podpořil aktivity v území, které nemůže realizovat sám a které
přispějí ke spokojenosti
obyvatel a k rozvoji kraje. V oblasti regionálního
rozvoje se jedná o tři dotační programy. Největší,
co do objemu financí, je
Program obnovy venkova, který má podpořit naši
spolupráci s obcemi. Vždy
jsem rád, že pomůžeme
uskutečnit projekty, které
by bez dotací kraje byly
pro malé obce příliš velké.
Snažíme se podpořit i podnikání. Zde spolupracujeme se státními agenturami
CzechInvest a Agentura
pro podnikání a inovace.
Naše dotace jsou skromnější a míří spíše do oblastí, kde se stát tolik neangažuje. Nabízíme dotace
na poradenství pro podnikatele, budování regionálních značek nebo soutěže
pro podnikatele. Oblastí,
které potřebují podpořit,
je mnoho a prostředky
Olomouckého kraje jsou
omezené, proto žádosti
o dotace procházejí hodnocením. Doufám, že letos
budou hodnocené žádosti
opět kvalitní a jejich podporou přispějeme k rozvoji
kraje, v němž žijeme
Jan Šafařík,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Kraj podá kultuře pomocnou ruku. Prvním miminkem byla Natálie.
Budou v ní desítky miliónů korun Dáreček dostala i maminka

V

elkou ránu kvůli epidemii koronaviru utrpěla
vloni kultura v Olomouckém kraji. Aby se z ní co
nejrychleji vzpamatovala,
dočká se výrazné podpory ze strany hejtmanství.
Do oprav památek a podpory kulturních akcí půjdou desítky miliónů korun.
„Kraj podpoří profesionální kulturní soubory
částkou dvanáct a půl miliónu korun. Ještě o půl miliónu vyšší bude krajský příspěvek na rekonstrukci památek, které chátrají a potřebují opravu,“ uvedl Jan
Žůrek, radní Olomouckého kraje pro oblast kultury
a památkové péče.
Zkrátka nepřijdou ani
organizátoři
kulturních
akcí. Většina z nich byla le-

P

Kultura je jedním z pilířů Olomouckého kraje. Také proto ji letos
hejtmanství opět podpoří.
Foto: Olomoucký kraj

tos kvůli covid-19 zrušena.
Kraj však nastavil vstřícné podmínky a poskytl žadatelům, kteří svoje projekty nemohli realizovat,
možnost prodloužení termínu čerpání dotace anebo úhradu nákladů u akcí,
které neproběhly. V roce
2021 budou opět vyhlášeny také dotace na podporu kultury.

„Dotace na kulturní akce
budou dvoukolové s celkovým objemem patnáct miliónů korun. I když jsou peníze důležité, rozvoj kultury je
hlavně o lidech. Chtěl bych
proto poděkovat všem, kteří v kultuře obětavě pracují, i těm, pro které je návštěva kulturních akcí a institucí součástí života,“ dodal
Žůrek.
(red)

rostřednictvím primáře novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci Lumíra Kantora
blahopřál v sobotu 2. ledna dopoledne hejtman Josef Suchánek rodičům dítěte, které se v Olomouckém kraji narodilo v roce
2021 jako první. Holčička
Natálie přišla na svět dvanáct minut po silvestrovské
půlnoci.
„Kvůli opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru jsem nemohl stisknout
ruku přímo mamince malé
Natálky. Doufám, že se
děvčátko stane spokojenou
obyvatelkou Olomouckého kraje. Do života přeji jí
i celé její rodině především
zdraví,“ řekl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Hračky a něco na mls – takový
byl obsah dárkového balíčku,
který hejtman Josef Suchánek
poslal na porodnické oddělení
Fakultní nemocnice v Olomouci.
Foto: Olomoucký kraj

Kromě gratulace, dárkového koše s regionálními produkty a dalších
drobných dárečků pro
šťastnou rodičku poslal
hejtman prvnímu letošnímu novorozenci také

hrací podložku s dětskou
hrazdičkou.
Natálka, jejíž maminka to do porodnice neměla
daleko, protože žije v Olomouci, vážila po porodu tři
kila osmdesát a měřila padesát jeden centimetr.
Krátce po sedmé hodině
pak přišel na svět Leoš v jesenické nemocnici a na porodním sále v nemocnici
Přerov se první letošní dětský pláč ozval o půl osmé
ráno z úst malého Ondřeje. V nemocnici ve Šternberku se jako první narodila na Nový rok odpoledne Julie.
Do olomoucké porodnice
zamířil také primátor města
Miroslav Žbánek, aby pogratuloval mamince novorozené holčičky, která se zároveň stala i první Olomoučankou roku 2021.
(red)

regiony
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Tři králové jednu tradici nevynechali.
Dlouhé stráně
hlásí rekord.
Navštívili arcibiskupa Jana Graubnera
O LO M O U C KO
Pokořily samy sebe

P

JE SE NI CKO

Na Dlouhé stráně sice letos kvůli koronaviru zavítalo méně návštěvníků, ve výrobě se však elektrárně dařilo. Vytvořila nový rekord. Foto: red

P

řečerpávací vodní
elektrárně (PVE)
Dlouhé
stráně
v Jeseníkách se podařilo pokořit rekord ve výrobě elektřiny. Vloni vyrobila více než 716 tisíc
MWh energie a pokořila
tak vlastní rekord z roku
2016. Skupina ČEZ, která
elektrárnu provozuje, vidí
za úspěchem hlavně modernizaci strojního vybavení.
„V minulých letech jsme
do zvýšení účinnosti, spolehlivosti provozu a také
do prodloužení životnosti elektrárny investovali stovky miliónů, jen vloni šlo o opravy a investice
za zhruba 40 miliónů korun. Po výměně oběžného kola a rozsáhlé rekonstrukci dolní nádrže jsme

minulý rok provedli například výměnu reverzačních odpojovačů v podzemí elektrárny a mnohé další práce,“ upřesnil
šéf elektrárny Vítězslav
Chmelař.
Jesenická elektrárna působí jako obří akumulátor a výrazně se tak podílí na stabilizaci elektrické sítě. V případě, že je
energie nadbytek, dokáže ji uložit do obřího objemu horní nádrže. Když
je elektřiny málo, přes generátory spustí vodu dolů,
což způsobí okamžitou
dodávku energie do přenosové soustavy. V rámci
jednoho přečerpávacího
cyklu umí Dlouhé stráně
„napumpovat“ do energetické sítě až 3,5 miliónu
kWh.
(red)

Překvapení v Přerově:
Sbírková kasička byla
naplněna k prasknutí

D

vakrát více peněz
než v minulých
letech
přinesla tradiční vánoční sbírka v Přerově. Ačkoli v jejím průběhu platila kvůli
koronaviru přísná omezení a zrušit se musel i plánovaný kulturní program,
na charitu lidé nezapomněli. Do kasičky naházeli 27 tisíc korun, které
pomohou vylepšit sociální služby ve městě.
„Byli jsme příjemně
překvapeni, takovou částku jsme opravdu nečekali. Rozhodli jsme se, že
za výtěžek sbírky koupíme dvě repasované elektrické polohovací postele. A jakmile se nám
díky tomuto daru vrátí dvě už zapůjčená lůžka, tak je necháme opra-

P Ř E R O V S KO
vit. O tyto pomůcky je
mezi Přerovany velký zájem,“ uvedla manažerka
sociálních služeb Ivana
Apolenářová.
Překvapení z výtěžku
sbírky je o to věší, že její
pořadatelé tušili výsledek
opačný – okolnosti totiž
pořádání podobných akcí
vůbec nepřály. „Od adventu do 4. ledna, kdy
byla pokladnička sundána, se na náměstí pohybovalo mnohem méně
lidí než v předešlých letech. O to je chvályhodnější, že je výtěžek dvakrát vyšší, než tomu bývalo zvykem,“ dodal náměstek přerovského primátora Petr Kouba.
(red)

řed olomouckou katedrálou sv. Václava přáli letos tři králové všem lidem dobré vůle
šťastný nový rok na dálku. Tradiční sbírka se totiž koná historicky poprvé
on-line, a lidé proto skupinky koledníků letos u svých
dveří nepřivítají. Vzhledem
k aktuální epidemiologické
situaci a celostátně přijatým
opatřením rozhodlo vedení
Charity, že kolednické skupinky do ulic nevyrazí.
V kostýmech tří králů,
ovšem bez dalších skupin
koledníků, se setkali 6. ledna
před olomouckou katedrálou sv. Václava biskup Mons.
Antonín Basler, prezident
Arcidiecézní charity Olomouc Mons. Bohumír Vitásek a primátor města Olomouce Miroslav Žbánek.
Tři králové přesto nevynechali alespoň jednu tradici. S novoročním poselstvím zavítali na krátkou
návštěvu olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. „Sbírka pomáhá už řadu

Biskup Antonín Basler, prezident Arcidiecézní charity Olomouc Bohumír Vitásek a primátor Olomouce
Miroslav Žbánek v kostýmech tří králů. Tradiční koledování však letos neprobíhá, místo něj funguje on-line sbírka na webu Charity.
Foto: red

let a bez dobročinnosti by
některé služby charita vůbec nemohla poskytovat.
Věřím, že si lidé, kteří ctí
tříkrálovou tradici a chtějí
pomáhat, najdou cestu a jejich dobročinnost bude významná,“ uvedl arcibiskup
Jan Graubner.

Každoročně se v Olomouci na koledu 6. ledna vydávaly skupinky koledníků, pracovníci Arcidiecézní charity Olomouc
a Charity Olomouc. Požehnání přinášeli do domovů,
lidem v ulicích i do krajských a městských insti-

tucí. Na území Olomouce
a okolních 36 obcí se jim
loni podařilo vykoledovat
celkem 2 milióny korun.
Virtuálně otevřít koledníkům a přispět tentokrát
do on-line kasičky je možné na www.trikralovasbirka.cz.
(red)

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

V Prostějově vloni přivítali 390 nových občánků
PR O ST ĚJ OV SKO

P

rostějovská radnice
vloni přivítala téměř
čtyři sta dětí. Ze statistik tamní matriky vyplývá, že v roce 2020 se na svět
podívalo více chlapců než
dívek. Mezi nejčastější
jména patřil Jakub, u holčiček vítězily Karolíny.
„Vítání občánků je jedna z nejhezčích chvil, které na radnici prožívám, navzdory tomu, že v poslední době vítání probíhají bez

Nejčastější jména, která rodiče dětem v Prostějově volí, jsou Jakub
a Karolína. Vítání nových občánků je mimořádná událost. foto: red

slavnostního obřadu v obřadní síni a za přítomnosti
jednoho z rodičů,“ uvedla
náměstkyně primátora Milada Sokolová.
V
Prostějově
přišlo na svět 208 chlapců
a 182 dívek. Je to méně než
vloni, kdy magistrát registroval 419 dítek. Mezi oblíbená jména patří kromě
Jakuba a Karolíny také Julie, David, Martin nebo
Natálie.
(red)

Šumperk myslí na zdravotníky.
Od města dostali sladkou odměnu

P

ráci
zdravotníků
v první linii ocenilo vedení Šumperka.
Regionální potraviny, mezi
kterými nechyběla káva,
paštiky či džemy předal starosta Tomáš Spurný a místostarostové Marta Novotná a Jakub Jirgl týmu zdravotnické záchranné služby
v Šumperku a zdravotníkům Nemocnice Šumperk.
Dárky v hodnotě třicet tisíc korun radnice nakoupila mimo jiné z finančních
prostředků, které město
získalo formou šeku v ce-

lostátní soutěži Komunální
projekt roku. Šumperk zvítězil ve zcela nové kategorii
Energeticky úsporná obec,
a to díky projektu technologie kombinované výroby
elektrické energie v areálu
Aquacentra, který realizovala společnost Sateza.
„Věnovat výhru na nákup dárků pro ty, kteří se
v současné nelehké době
nejvíce starají o naše zdraví, byl okamžitý nápad,
s nímž všichni hned souhlasili. Společnost Sateza ihned nabídla, že k ví-

Š U M P E R S KO

Zdravotníci si z rukou vedení radnice převzali dárky za obětavou
práci.
Foto: red

tězné sumě přidá dalších
10 tisíc korun,“ vysvětlil

původ peněz starosta Tomáš Spurný.
(red)
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(NE)ZAPOMENUTÉ PŘÍBĚHY
Olomouckého kraje
Životní osudy jsou různé. Zapisujeme do nich bolest,
radost, optimismus, víru v lásku i sám život. Když se
pak ve stáří ohlédneme za tím, co jsme prožili, mnohdy
se chceme o zkušenosti a náš životní příběh podělit.
Byla by škoda seniory nevyslechnout. Proto Olomoucký

kraj oslovil studenty Univerzity Palackého v Olomouci,
kteří se vydali za uživateli sociálních služeb, strávili
s nimi čas a jejich vyprávění pro vás sepsali. A tak vám
i v dalším vydání Krajánka přinášíme další díl seriálu
(Ne)zapomenutelné příběhy.

„Vším, čím jsem byl, byl jsem rád“

N

arodil jsem se před devadesáti lety, což
znamená, že jsem část dětství prožil ještě
v první republice. A dětství to bylo opravdu krásné, hravé ale zároveň velmi chudé. Vyrůstal jsem na vesnici, můj otec pracoval na trati,
maminka byla doma a starala se o naše menší hospodářství. Otec byl mimo jiné také pachtýř, tudíž
jsme měli několik pozemků a k tomu krávy, husy,
kachny a další hospodářská zvířata. Do školy jsem
začal chodit v roce 1935, to byl prezidentem ještě
Masaryk, krátce poté abdikoval a prezidentem byl
zvolen Edvard Beneš. Pak přišla válka, Německo
zabralo pohraniční území a vznikla tzv. druhá republika. Žili jsme v protektorátu a bylo to velmi
nelehké období, ale docela bohaté na zážitky, zvláště pro
nás děti. Jednou jsme dokonce u nás doma schovávali
partyzána Slovenského národního povstání, který utekl
během převozu do věznice Mírov. Byl u nás celých šest
měsíců, od února do září, tedy do konce války. Toto je
snad můj největší zážitek z dětství. Po skončení války mě
jako šestnáctiletého kluka fascinovaly hromady munice,
které byly snad úplně všude. Když si vzpomenu na to, co
všechno jsme s kamarády vyváděli, podivuji se nad tím,
že jsme to všichni přežili ve zdraví.
Ve škole mě to vždycky bavilo, jenomže dostat se
na gymnázium nebo do tzv. měšťanky nebylo úplně
jednoduché a já to štěstí neměl. Vyučil jsem se tedy
zámečníkem, bavilo mě to, a protože jsem se i v tomto
řemesle osvědčil, šel jsem studovat Vyšší průmyslovou školu železniční do České Třebové, kde jsem strávil čtyři roky. Krátce po maturitě jsem musel na vojnu, tedy do školy pro důstojníky v záloze do Pardubic,
kde jsem byl dva roky. Později jsem byl vojákem
u správní dráhy, kde jsem organizoval a zabezpečoval
přepravy vojáků po železnici. V podstatě celý svůj život jsem pracoval u železnice.
Mimo jiné jsem miloval vážnou hudbu, a protože
jsem měl cestování vlakem zadarmo, tak jsem čas-

to jezdil na představení do Prahy. Zvláště jsem si zamiloval operu Rusalka, díky ní jsem vlastně poznal
svojí životní lásku. Klukům na internátě jsem říkával: „hoši, kdybych já tak poznal holku, která by mi
zazpívala árii Měsíčku na nebi, hned bych si ji vzal“.
Po čase jsem potkal svojí budoucí manželku, studovala v prvním ročníku na JAMU operní zpěv, a Rusalku mi jednou opravdu zazpívala. Po nějaké době
jsme se vzali a byli spolu krásných 61 let. Zemřela před několika lety po těžké nemoci. Máme spolu
dva syny, kteří jsou velmi hodní a jsem na ně pyšný,
jeden dokonce pracuje taky u železnice, hold geny
jsou geny.
Vším, čím jsem ve svém životě byl, byl jsem rád. Vše
jsem dělal naplno a nejlépe, jak jsem uměl. Všechny
životní potíže jsem dokázal přijmout, život jsem bral
zkrátka takový, jaký byl, jaký je. A prožil jsem krásný život, to bezpochyby. Ale přesto, pokud bych měl
možnost něco ve svém životě změnit, vybral bych si
jiné povolání. V dětství jsem byl vážně nemocný, měl
jsem zánět pobřišnice, a když jsem se z toho po nějaké době dostal, řekl jsem si, že půjdu studovat medicínu. Bohužel přišla válka a tu příležitost jsem nedostal,
rozhodla za mě doba.

Zpracováno na základě rozhovoru pana Františka Křepského dne 11. 12. 2019, který vedly Bc. Nikol Macoszková
a Bc. Tereza Glombíčková, studentky Katedry křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci pod odborným vedením Mgr. Zlatice Dorkové, Ph.D. v rámci projektu (Ne)zapomenuté příběhy
Olomouckého kraje.

JÔRA A BOŽKA

Jôra a Božka ôvádijó: Jak na Nové rok...
Dêcky sem si vážêla módrosti našech předku. Ešlê
nekdo poôžévá všelêjaky stary lêdovy óslovi, čê přéslovi, kde muže, tož sô to já. Kolêkrát s tém ê Jôrô štvô.
On je takové pragmatické, ósporné, já zas romantická (jak takê ženská mosi bêt!) a málinko nepraktická.
Mám ale šêroké rozhled a dovedô trefně glosovat skoro všecko, co se okolo mě děje. Tak třeba kerésê deň.
Jôra přêšil z práce, žuchl sebó na gauč a bêlo po něm,
jak bêl ôtáhané. Chvilô na něho čôčim jak ômirá a pak
řikám: "Ja, ja, stokrát nic ômořêlo vola." Jôra vêletěl
jak na baterkê: "Jak to, sakra, mêsliš? Nô to sem eště
dneská potřeboval slêšet! To mně chêbělo ke štěsti!"
"Nehôdruj, miláčkô", povidám já, "šak já dobře vim,
že seš ztrhané jak boruvkê po nájezdô Poláku. Já se jenom cvičim ve vtipnym glosováni situaci. Dêť viš, že je
to muj koniček, né?" Jôra jenom zavrátil očê a pak najednó řiká: "Nô ja, ale pamatuj, že se tak dlóho chodi
se džbánkem pro vodô..." To jôž sem se mosêla ôcôlêt,
protože sem viděla, že sem ho trochô vzpružêla. Jôž
to nebôde tak vážny, jak to vêpadalo, dêž přêšil. Bêla

sem zrovna ve velkym ôklózeni a měla sem otevřené
koš, kde sem vêhazovala kdeco všecko, co nám jôž zavazelo. "Tê, Božka, a proč vêhazôješ ten skrojek chleba? Šak eště néni tvrdé." "Nô, dêť viš, že to neôkósnô,
že mám špatny zôbê. A tobě dám radš chlib čerstvé,
šak mámê." "Božka, tê neviš, že dobrá hospodêň mosi
pro pirko přes plot skočêt?" A šup, vzal ten skrojek,
ofókal si ho, namazal si ho paštěkó a jôž ho žmólal.
Ostentativně, abêch viděla, že on teda nic nevêhazôje,
co bê bêlo eště aspoň trochô k ôžêtkô. A pak, dêž to
dožvékal, najednó - nevim, co ho to popadlo - chêtl
mě okolo pasô a začal se ke mně lésat. Jak zamlada.
Tož - já nikdá nésô proti trošce šmajchlováňó, nakonec
nikdá nemužete vědět, ešlê jôž to nebôde naposledê
v žêvotě - ale on ô teho fôněni řiká: "Božka, kdo rychlo dává, dvakrát dává!" Tak ja. Dala sem mô rychlo.
Baňô! A hneď eště drôhó na ňô, sprosťákovi. Nô ale jenom takovó tô maló, abêch ho neodradila. Ono to bêlo
prvniho ledna. Tož bôdô dófat, že jak na Nové rok, tak
po celé rok.
Božka
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OKÉNKO STAROSTY
Obec Dub nad Moravou

V

centrální části Hané
v údolní nivě řeky
Moravy se rozkládá malé
hanácké městečko Dub
nad Moravou. První doložitelnou zmínku o něm
nalezneme v listině olomouckého biskupa Zdíka
z roku 1141. V tomto roce
si tedy v Dubu připomeneme 880 let historické- Ivo Čečman
ho trvání obce. Dle archeologických nálezů je ale
patrné, že v těchto místech bylo lidské osídlení již dávno před tímto datem. Významným předělem v historii
Dubu byl počátek úcty milostného obrazu Panny Marie
na počátku 18. století, kdy byl v Dubu vybudován velkolepý poutní kostel. Jeho donátory byla z větší části olomoucká kapitula, do jejíhož panství Dub do roku 1848
patřil. Od té doby Dub díky baroknímu kostelu získal
zdaleka viditelnou dominantu mírně zvlněné hanácké
krajiny. A stal se také až do dnešních časů cílem poutníků a turistů z blízka i z daleka, jak o tom svědčí zápisy ve farních či obecních kronikách. Jedním z historických milníků bylo povýšení obce na městys v roce 1848.
V současnosti městys Dub nad Moravou tvoří tři
historické obce Dub, Tučapy a Bolelouc, které de facto tvoří souvislý zastavený pás podél části mlýnského
náhonu, který se odpojuje od řeky Moravy nad Bolelouckým jezem a svou pouť končí u Kojetína. V našem
městyse, jehož katastr má rozlohu 15,23 km2, žije nyní
1593 obyvatel. Městys disponuje veškerou potřebnou
infrastrukturou, i když je třeba přiznat, že kvalita místních komunikací v některých případech neodpovídá
standardu dnešní doby a vodovodní síť bude třeba v budoucnu rekonstruovat. V posledních letech se v městysi
podařilo vybudovat páteřní linii chodníků propojující
jednotlivé místní části a také částečně revitalizovat širší prostory náměstí před víceúčelovou budovou úřadu
městyse. Ten sám prošel generální rekonstrukcí v roce
2018 a dnes jsou jeho prostory využívány jak pro zmíněný úřad, tak pro zázemí spolku dobrovolných hasičů
a jejich výjezdovou jednotku zařazenou do II. stupně
výjezdu, prodejnu potravin, pohostinství, hudební školu a v neposlední řadě též pro místní lidovou knihovnu.
V městysi má sídlo základní a mateřská škola. Základní
škola je devítitřídní a její druhý stupeň navštěvují žáci
od Kožušan až po Věrovany. V současnosti čítá 300 žáků
ve škole a 66 dětí v mateřské škole, vyučování probíhá
ve 4 budovách. V uplynulém roce se podařilo vybudovat z dotačního přispění programu IROP nový pavilon
školní budovy u kostela pro výuku cizích jazyků se střechou využitelnou jako venkovní třída s mini botanickou
zahradou. V současnosti plánujeme výstavbu rozšíření
školní jídelny u dolní budovy na náměstí.
Život Dubu nad Moravou by nebyl úplný bez činnosti
místních spolků. Již výše zmínění hasiči pracují v rámci výjezdové jednotky jako pevná součást krajského integrovaného systému a jen v loňském roce asistovali
u 30 mimořádných událostí. V městysi též výborně
fungují 3 oddíly skautů s velmi pestrou nabídkou využití volného času pro děti, ale i rodiče. Radost máme
též z aktivit našich seniorů, kteří se scházejí ve svých
klubech v Dubu a Bolelouci. V minulém roce převzal
městys do své péče objekt sokolovny. Do té doby se o budovu vzorně starali členové sokolské jednoty z Dubu, ale
finanční nároky na chod již byly nad jejich možnosti.
Dále ale vzorně naplňují sokolské heslo „Ve zdravém těle
zdravý duch!“ a tak sokolovna dál slouží k účelu, za kterým byla zbudována. Nelze též zapomenout na naše fotbalisty, kteří náš městys skvěle reprezentují ve všech kategoriích od nejmenších benjamínků až po mužské áčko
a také vzorně udržují obě hřiště.
Naším městysem prochází významná cyklistická trasa Moravská stezka, která v této své části spojuje města
Olomouc a Kroměříž. Při zastávce v Dubě nad Moravou
stojí za vidění na náměstí dvě honosná sousoší sv. Floriána a sv. Jana Nepomuka z dílny významného sochaře
J. A. Hainze z let 1738 až 1740. Pak kroky většiny návštěvníků zamíří k již v úvodu zmiňovanému poutnímu
chrámu Očišťování Panny Marie. Po prohlídce kostela
a farního areálu se nabízí možnost občerstvení v cukrárně či některém pohostinství na náměstí s pokračováním
třeba do nedalekého Tovačova.
Ivo Čečman, starosta městyse
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Kam zamíří dotace Olomouckého kraje?
Krajští radní mají jasno
Také letos se mohou lidé, firmy i organizace v Olomouckém kraji opřít o podporu hejtmanství. Ať už jde o opravy silnic, zdravotnictví,
sociální oblast, zemědělství nebo například školství a rozvoj venkova, tam všude pomůžou krajské dotace. Podrobnější přehled
o tom, kam podpora zamíří, poskytli radní Olomouckého kraje

Ing. Josef Suchánek

Mgr. Ivo Slavotínek

hejtman Olomouckého kraje

1. náměstek hejtmana

Mgr. Dalibor Horák
2. náměstek hejtmana

Ve své působnosti mám oblast
krizového řízení, kde je vyhlášen
Program na podporu JSDH 2021
s vyčleněnými 8 milióny korun
pro dva dotační tituly. Žadateli
jsou obce, které mají zřízenou jednotku sboru dobrovolných hasičů.
První dotační titul je určen na vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH s vyčleněnou částkou 5,2 miliónů korun. Druhý pomůže s financováním nových dopravních automobilů a cisternových automobilových
stříkaček. Dále bude v letošním roce vyhlášen dotační program pro spolky a pobočné spolky hasičů s částkou 3,5 miliónu korun s členěním 2 milióny na pořádání hasičských soutěží a oslav výročí v prvním dotačním titulu a 1,5 miliónu
na činnost hasičských spolků v druhém dotačním titulu.

Ve své působnosti mám oblast
sociální, kde je vyhlášen Dotační program pro sociální oblast 2021, jehož cílem je podpora
projektů v sociální oblasti směřujících ke zkvalitnění života občanů v Olomouckém kraji. Dotační program má čtyři dotační tituly a celkem je na něj v rozpočtu kraje vyčleněno 5,4 miliónu korun. Na první dotační titul Podpora prevence kriminality, který je zaměřen na investiční projekty, je vyčleněna
částka 1,5 miliónu. Zbývající tituly Podpora integrace romských komunit (113 tis. Kč), Podpora prorodinných aktivit
(1,5 mil. Kč) a Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování (2,25 mil. Kč) jsou zaměřeny na akce a projekty
neinvestičního charakteru.

Aktuálně probíhá příprava pro
vyhlášení několika dotačních
programů Olomouckého kraje
v oblasti zdravotnictví. První
z programů bude zaměřen
na podporu zdraví a zdravého
životního stylu, druhý na oblast
protidrogové prevence a třetí
na vzdělávání ve zdravotnictví. Další dva programy budou
zaměřeny na rozvoj paliativní péče. V prvním z těchto
programů budou moci své žádosti o podporu činnosti
uplatnit poskytovatelé různých druhů paliativní péče, druhý
program je určen pro zaměstnavatele lékařů i nelékařských
zdravotnických pracovníků k prohlubování jejich kvalifikace
v oblasti paliativy.

Michal Zácha

Ing. Jan Šafařík, MBA

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková

náměstek hejtmana

náměstek hejtmana

uvolněná členka rady

V oblasti sportu podpoříme všechny dosavadní dotační tituly. Budeme podporovat sportování dětí
a mládeže, rodičů i seniorů. Platí
to i o lidech s handicapem. S naší
pomocí mohou počítat významné
akce celokrajského a republikového významu i soutěže v jednotlivých městech a obcích. V rámci možností krajského rozpočtu
pomůžeme také spolkům a organizacím připravujícím rekonstrukce sportovišť. V případě dopravy zůstává naší prioritou
její bezpečnost. Už v závěru loňského roku jsme proto rozhodli
o podpoře výstavby, obnovy a vybavení dětských sportovních
hřišť. Kraj bude podporovat také další investice do cyklodopravy a nabídneme obcím finanční pomoc při budování přechodů
pro chodce a dalších prvků zvyšujících bezpečnost.

Klíčová pro mne zůstává podpora malých obcí, kam míří 40 miliónů korun. Budeme podporovat obnovu a rozvoj infrastruktury obcí, ale také územní plány,
přípravu projektů obcí nebo zachování obchodů v těch nejmenších obcích v kraji. Nezapomínám ani na podporu našich produktů, ať už podporou regionálního značení nebo pořádání farmářských trhů. V neposlední řadě jsem rád, že zůstal zachován Program na podporu podnikání, protože tato oblast je důležitá pro budoucí rozvoj regionu.

Mým úkolem je především hledat finanční zdroje EU, které může
kraj využít pro investice do svého majetku. I v letošním roce pokračují kotlíkové dotace. Ministerstvo životního prostředí plánuje rozdělit mezi kraje dalších
600 miliónů korun, což by pro nás
znamenalo pokrytí všech zbývajících žádostí, které byly předloženy do konce roku 2019. Dle dosavadních informací by letos mohl být ze strany ministerstva vyhlášen i nový program
na výměnu nevyhovujících kotlů na pevná paliva za ekologičtější a kraj by chtěl umožnit majitelům rodinných domů
o tyto dotace opět žádat. Rovněž připravujeme pro podnikatele program Asistence, který jim umožní přípravu inovativních projektů, a to s podporou EU.

Ing. et Ing. Martin Šmída

RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.

Ing. Milada Sokolová

uvolněný člen rady

uvolněný člen rady

uvolněná členka zastupitelstva

Pro rok 2021 máme v oblasti životního prostředí a zemědělství
schváleno celkem pět dotačních
titulů v celkové alokaci zhruba
48 miliónů korun. Většina těchto prostředků je určena na podporu výstavby, obnovy i řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury. Dále samozřejmě počítáme
s podporou lesních ekosystémů, včelařů a aktivit v oblasti
životního prostředí a zemědělství.

Dlouhodobou prioritou kraje je podpora učebních a technických maturitních oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce. Na stipendia žáků těchto oborů kraj vyčlenil pro rok 2021 více
než 8 miliónů korun. Stipendia
mají smysl a žáky motivují. Dále
bude kraj formou dotačních programů podporovat místní
vysoké školy, zahraniční studijní pobyty žáků středních škol
a studentů vybraných oborů vysokých škol s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje. Přispějeme také na aktivity škol v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty a výchovy a v neposlední řadě podpoříme činnosti obecně prospěšného charakteru v oblasti práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase.

Pro rok 2021 máme připravenu dotační podporu pro cestovní ruch ve výši 8,1 miliónu korun ve čtyřech dotačních titulech.
V prvních třech dotačních titulech mohou o finance již tradičně
žádat turistická informační centra, pořadatelé nadregionálních
akcí cestovního ruchu či organizátoři zahraničních aktivit.
V posledním dotačním titulu je celkem 6,1 miliónu korun
připraveno pro podporu rozvoje zázemí i služeb zajímavých
turistických cílů, kempů, gastroturistiky, agroturistiky, lázní a podobně.

Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Bc. Jan Žůrek

MUDr. Ivo Mareš

neuvolněný člen rady
V důsledku koronaviru a zrušení
superhrubé mzdy dojde ke snížení rozpočtových příjmů kraje, což
má bohužel vliv i na snížení prostředků, které kraj může rozdělit formou dotací. Snažili jsme se
všechny dotační tituly ponížit co
nejšetrněji tak, aby byla zachována podpora klíčových aktivit. Mým ještě důležitějším úkolem je pak najít co nejvíce dotačních prostředků zejména z EU jak pro Olomoucký kraj, tak pro všechny subjekty
v kraji. V této souvislosti spolupracuji například na projektu
OK linky, která lidem formou profesionálního poradenství
umožní snazší přístup k dotacím z Bruselu. Zároveň pracuji
na výrazném zjednodušení a zprůhlednění systému poskytování krajských dotací.

neuvolněný člen rady
V oblasti kultury kraj vyhlašuje
Program podpory kultury s alokací
15 miliónů korun, Program na podporu stálých profesionálních souborů s alokací 12,5 miliónu korun,
programy v oblasti památkové péče
s celkovou alokací zhruba 13 miliónu korun a v červnu bude vyhlášen
také program na pořízení drobného majetku s alokací 700 tisíc
korun. To ovšem není vše, neboť řada žadatelů čerpá prostředky na základě víceletých dotací, jejichž podpora činí celkem
11,790 miliónu korun. U akcí, které se v roce 2020 nemohly uskutečnit, jsme umožnili prodloužené čerpání také v roce
2021. Kraj tak v dotacích v oblasti kultury v roce 2021 vynaloží
více než 57 miliónů korun, což i přes složitou ekonomickou situaci považuji za velmi dobré číslo.

neuvolněný člen rady
Vzhledem k mému působení
u
zdravotnické
záchranné
služby chci svoji pozornost
zaměřit především na dotační
oblast zdravotnictví. Zdravotní
péče je navíc jednou z priorit
nového vedení Olomouckého
kraje. Soustředím se proto
hlavně na investice do oblasti zdravotnického vybavení
a modernizace zázemí lékařského personálu. Myslím, že
zvláště v dnešní době o potřebnosti moderního zdravotního
systému nikdo nepochybuje. Velkou pozornost si zaslouží
také kvalitní vzdělávání lékařů a sester, které hejtmanství
rovněž podporuje.

zpravodajství/neziskové organizace
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S

třední škola železniční, technická a služeb
v Šumperku pokračuje v režimu takzvaného duálního vzdělávání. Jde o co
nejtěsnější propojení budoucích řemeslníků s firmami v regionu. Praktické
dovednosti získávají žáci
ve firmě Pars nova.
„Jeden odborník z praxe, takzvaný táta, má přiděleného jednoho žáka.
Ten získává kromě stipendia i další benefity – zdarma stravu a v případě
potřeby i ubytování v domovech mládeže,“ popsala
výhody spolupráce Irena
Jonová, ředitelka školy.
Hlavním přínosem pro
studenty je získání cen-

O
Propojení teorie a praxe funguje. Praktická výuka přímo ve firmě je pro budoucí řemeslníky neocenitelnou zkušeností.
Foto: red

ných praktických zkušeností, ke kterým by se jinak nedostali. Firma si
zase pochvaluje zručnost

žáků a věří, že po ukončení školní docházky rozšíří řady jejich zaměstnanců. Cennou praxi takto

v Šumperku získávají například budoucí elektrikáři, truhláři nebo strojní
mechanici.
(red)

Krajský úřad hlídá přes sto chráněných území

P

říroda Olomouckého kraje je svou
rozmanitostí pozoruhodně bohatá. Vysoká pohoří chladných
Jeseníků,
Kralického
Sněžníku a Rychlebských
hor jsou v kontrastu s teplejším Hornomoravským
úvalem. Zatímco horské
oblasti charakterizují zejména smrkové lesy, rašeliniště a pastviny, v nížinách Hané se rozprostírají komplexy lužních lesů
a úrodných polí v údolní nivě Moravy. Typické
jsou i pahorkatiny, ve kterých se navíc uplatňují
dubohabrové háje a květnaté louky. V horách Jeseníků můžeme pozorovat druhy rostlin a živočichů, které se zde zachovaly z doby ledové, jako jsou
myšivka horská a šídlo rašelinné, nebo některé unikáty, které se nevyskytují
nikde jinde na světě (tzv.
endemity), jako jsou zvo-

nek jesenický a lipnice jesenická.
Intenzivní hospodaření,
rozvoj obcí a výstavba dopravní infrastruktury v posledních desetiletích vyvíjí na přírodu nebývale vysoký tlak. Posledními ostrůvky přírody tak zůstávají zvláště chráněná území.
Tato území však vyžadují
dlouhodobou péči, někde
minimální, jinde pravidelnou, kupříkladu v podobě sečení luk, odstraňování náletových dřeviny nebo
tvorbu nových mokřadů.
Správně nastavený a dodržovaný plán péče o tyto
lokality v praxi umožňuje udržení vzácných druhů rostlin a živočichů před
jejich úplným vymizením. Zvláště chráněná území spravuje orgán ochrany přírody, což je krajský
úřad Olomouckého kraje
a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. V kompetenci krajské-

lomoucký
kraj
zredukuje autobusovou dopravu, jejímž je objednavatelem. V souvislosti s vládními opatřeními, která platí kvůli pandemii koronaviru, jezdí autobusy od středy 13. ledna v režimu jarních prázdnin. Jde o jediné
efektivní řešení.
„Opět redukujeme posilové školní spoje a školní spoje, které neplní jinou
obslužnost než návoz dětí
do škol. Toto opatření bude
trvat do doby, než se školáci zase vrátí do lavic,“ uvedl
náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Zácha.
Do škol nyní chodí pouze děti z prvních a druhých tříd. Ty obvykle využívají základní školy v místě svého bydliště, a pokud
ne, vozí je do školy rodi-

če. Takto malí školáci autobusy většinou nejezdí, což
vyplynulo i z diskuze s dopravci, kteří veřejnou dopravu v kraji zajišťují.
„Důležité je, že základní
dopravní obslužnost obcí
zůstane zachována. Kdyby
někde vznikl nějaký problém, budeme ho operativně řešit,“ řekla Kateřina Suchánková, ředitelka KIDSOK.
Tak, jak se budou vládní
opatření v souvislosti s covid-19 uvolňovat a do škol
zamíří i starší ročníky dětí,
bude KIDSOK na změny reagovat a počet spojů navýší. Informace o aktuálních jízdních řádech
najdou cestující na webu
cestujok.cz nebo idsok.
cz, případně mohou zavolat na telefonní linku
588 88 77 88.
(red)

Krajští hasiči bodovali
v celorepublikové anketě
Do kompetence krajského úřadu spadá více než stovka zvlášť chráněných území. Na některých z nich roste flora, která se nevyskytuje
nikde jinde ve světě.
Foto: Michal Hykel

ho úřadu se nachází přes
sto zvláště chráněných území. Za zmínku stojí například hodnotná rašeliniště
v národní přírodní rezervaci Králický Sněžník, luční společenstva s bohatou
květenou v přírodní rezervaci Malý Kosíř, jarní porosty koniklece velkokvětého v přírodní památce
U Strejčkova lomu, zbytky lužního lesa v přírodní

rezervaci Království nebo
tůně a mokřady v přírodní
rezervaci Uhliska.
Pokud se rozhodnete navštívit některou z chráněných lokalit, mějte prosím
na paměti, že sběr a manipulace s chráněnými druhy
je zde zakázán. Chovejme
se k přírodě s úctou a respektem, ať její krásu mohou chodit obdivovat i generace po nás.
(red)

H

ned dvě želízka v ohni nasadili do ankety Hasič roku 2019 příslušníci Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.
A obě se podařilo proměnit
v úspěch – osobností roku se
stal Jiří Horáček, bývalý ředitel krajských hasičů a třetí
místo v kategorii Velitel roku
vybojoval Jiří Glabazňa.
Jiří Horáček pracoval
u hasičů 35 let. Působil například na Bruntálsku a devět let velel hasičskému
sboru Olomouckého kraje. Jeho neocenitelné zkušenosti přišly vhod například při povodních, a na-

víc je zakládajícím členem
České asociace hasičských
důstojníků. „Pan Horáček
je obecně uznávanou osobností, která se výrazně zapsala do novodobých dějin
požární ochrany,“ dodala
mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.
Bohaté zkušenosti má
za sebou i Jiří Glabazňa, který u hasičů pracuje od roku
1995 a dnes velí četě hasičů
na stanici v Olomouci. Anketní komise, která letos vybírala téměř ze sedmdesáti nominací, ocenila mimo
jiné jeho aktivity při výcviku hašení požáru v uzavřených prostorách.
(red)

OLOMOUCKÝ KRAJ NABÍZÍ K ODPRODEJI TENTO NEMOVITÝ MAJETEK:
Pozemek parc. č. st. 675 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 746 m2, jehož
součástí je stavba Hranice I – Město, č. p. 600, rod. dům, a pozemek parc. č.
2282/2 zahrada o výměře 170 m2, vše v k.ú. a obci Hranice, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za minimální kupní cenu ve výši 4 900 000 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 7. 1. 2021 do
8. 3. 2021 do 13.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc. Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených obálkách* a v levém horním rohu obálek výrazně uvést slova „neotvírat – cenová nabídka – Hranice“.
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 8. 3. 2021 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 7. 1. 2021 do 8. 3. 2021
Kontakty: Ing. Regina Vrbová - regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

Část pozemku parc. č. 31/3 zast. pl. o výměře 402 m2, dle geometrického plánu č. 4722-22/2019 ze dne 18. 4. 2019 pozemek parc. č. 6446 zahrada o výměře 402 m2, v k. ú. a obci Šternberk z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk, za minimální kupní cenu ve výši 381 900 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. Záměr bude zveřejněn i v měsíčníku Krajánek.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí prosím zašlete nebo osobně doručte v termínu od 7. 1. 2021 do 8. 3. 2021
do 13.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc. Nabídku
je nutno zaslat ve dvou uzavřených obálkách* a v levém horním rohu obálek
výrazně uvést slova „neotvírat – cenová nabídka – Šternberk“. 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 8. 3. 2021 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 7. 1. 2021 do 8. 3. 2021
Kontakty: Ing. Regina Vrbová - regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

Pozemek parc. č. 925/9 ost. pl. o výměře 1 688 m2 v k.ú. Studená Loučka, obec Mohelnice, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za minimální kupní cenu ve výši 84 400 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
7. 1. 2021 do 8. 3. 2021 do 13.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc. Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených obálkách* a v levém horním rohu obálek výrazně uvést slova
„neotvírat – cenová nabídka – Studená Loučka“. 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 8. 3. 2021 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 7. 1. 2021 do 8. 3. 2021
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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FRANTIŠEK KRIKL/OLOMOUC; MARIE CHRUDINOVÁ/UNIČOV; KAREL RABINSKÝ/HRANICE

Olomoucký kraj chystá pro letošek řadu užitečných dotačních projektů. Veškeré informace k nim nalezne na webových stránkách OLKRAJ.CZ. K dispozici
bude žadatelům také (tajenka). Řešení křížovky posílejte do 4. února na e-mailovou adresu krizovky@olkraj.cz.
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Dalibor Horák: Zdravotnictví chci
posunout na novou úroveň
Dalibor Horák vstoupil letos do pátého roku,
kdy má v Olomouckém kraji na starosti oblast
zdravotnictví. Jaké investiční projekty plánuje
na letošek a které do budoucna? Co si pan náměstek myslí o koronaviru nebo jakou používá
domácí medicínu? Na tyto a další otázky odpovídal redakci Krajánka.

Kvůli covidu je zdravotnictví ostře sledovanou
oblastí v celém Česku.
Jak podle Vás Olomoucký
kraj zvládl epidemii koronaviru v loňském roce
a jak si s ní poradí letos?
Přesto, že byl Olomoucký kraj už v jarních měsících vystaven v rámci
celé České republiky výjimečné situaci, související s přísnou karanténou
Uničova, Litovle a Červenky, celou situaci se podařilo velmi dobře zvládnout. V boji s nákazou výborně funguje koordinace mezi představiteli kraje,
řediteli zdravotnických zařízení, hygieny a složek integrovaného záchranného
systému. Jejich pravidelná jednání byla zahájena
už na jaře. Na této úrovni
panují velmi dobré mezilidské vztahy. Konkrétním
příkladem je třeba skutečnost, že doposud nebylo
nutné překládat pacienty
s covidem do zařízení v jiných regionech.

Trochu osobní otázka –
už jste měl covid, a pokud
ne, máte z něho obavy?

Jsem rád, že se mi nákaza
doposud vyhnula, ale už
jsem byl dvakrát v karanténě. V minulých dnech
prodělala
onemocnění
moje maminka. Přestože
to zvládla skvěle, bylo to
pro mě horší, než kdybych
onemocněl sám. Vzhledem
k tomu, co o celé věci vím,
ve mně nové onemocnění
budí přirozený respekt.

Zdravotnictví není jenom o covidu. Jaké důležité investiční akce chystáte letos a které v průběhu následujících let?
Velmi rádi bychom co nejdříve zahájili rozsáhlou
modernizaci
Odborného léčebného ústavu Paseka, který je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje. To se týká také
jeho odloučeného pracoviště v Moravském Berouně. V Pasece se jedná o demolici stávajícího pavilonu a jeho náhrady moderní stavbou a dále o rekonstrukci oddělení rehabilitace a vodoléčby. V Moravském Berouně půjde
o rekonstrukci stávajícího pavilonu. Projekty jsou


Olomoucký kraj zajišťuje
také lékárenskou pohotovost během svátků. Naposledy třeba nedávno v průběhu Vánoc. Kdy jste byl
naposledy v lékárně Vy?
Lékárenské pohotovostní služby, kterou zajišťuje Olomoucký kraj, jsem
ještě nevyužil, ale zrovna
v úterý 5. ledna jsem v lékárně kupoval vitamín D,
který je důležitý proti respiračním onemocněním.

připraveny, ale vzhledem
k finanční náročnosti je
realizace podmíněna získáním dotací.

Ve Šternberku probíhá
rozsáhlá investice v tamní nemocnici. V čem spočívá a kdy bude hotová?
V Nemocnici Šternberk,
která je v majetku Olomouckého kraje, v současné době probíhá výstavba
moderního pavilonu pro
interní oddělení. Ten nahradí původní historickou
budovu, která již nevyhovuje dnešním standardům.
Dokončení stavby je plánováno na přelom dubna
a května příštího roku.

Levnější než léčba je
prevence. Má hejtmanství
i v této oblasti nějaké plány?
Olomoucký kraj v nejbližší
době vyhlásí dotační programy z oblasti zdravotnictví, které jsou, mimo
jiné, zaměřeny na podporu zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel a také
na oblast protidrogové
prevence.

Během roku má dojít k dokončení základny
zdravotnické záchranné
služby v Uničově. Kde se
budou stavět další?
Máme připravené projekty nových výjezdových zá-

Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana

kladen ve Šternberku, Zábřehu a Jeseníku a chystáme se v nejbližší době podat žádost o dotaci z evropských fondů na jejich výstavbu. Tu bychom
rádi zahájili co nejdříve.
Mimo to chceme pokračovat v přípravě projektů pro
výstavbu nových základen
v dalších městech našeho
kraje.

Záchranáři před časem
dostali nové sanitky. Můžete prozradit, kolik vozů
bylo celkem obměněno?
V posledních čtyřech letech dostávali záchraná-

ři každý rok deset nových
sanitek. V tomto trendu
chceme v budoucnu pokračovat za využití peněz
z evropských fondů.

Existuje nějaký časový limit, do kdy musí záchranka k pacientovi dorazit?
Dojezdový čas výjezdové skupiny záchranářů je
stanoven na dvacet minut,
počítáno od okamžiku,
kdy operátor předá pokyn
k výjezdu. Všechny hovory a časy jsou zaznamenávány a v případě potřeby je
lze dohledat.


Věříte v přírodní léčbu?
Na Hané se často mluví
o slivovici…
Mám docela velkou zahradu a díky tomu jsem tímto
klasickým lékem dobře zásobený. Lipový nebo bezový čaj se slivovicí je mou
oblíbenou medicínou.

Funkci náměstka pro
zdravotnictví jste zastával už v minulém volebním období. Teď tedy
vstupujete do pátého
roku. Uložil jste si nějaké
předsevzetí?
Ve svém prvním volebním
období jsem se s kolektivem
nejbližších spolupracovníků
soustředil na přípravu investičních projektů, které mohou posunout zdravotnictví
v našem kraji na novou úroveň. Pokud je to možné považovat za předsevzetí, budu
moc rád, když se nám tyto
projekty v následujících letech podaří zrealizovat. (red)

Kraj podepsal smlouvu s Českými drahami Významný krajský projekt se
esetiletou smlou- ní nových vlakových jed- nová drážní vozidla. Stá- zaměřil na efektivnější vzdělávání
vu na zajištění regionální
železniční dopravy podepsali
ve středu 6. ledna zástupci
Olomouckého kraje a Českých drah. Smlouva, která
se týká provozního souboru
Elektrická síť – střed a nová
infrastruktura, začne platit
od roku 2023.
„Hejtmanství ročně investuje do zajištění drážní
dopravy stovky miliónů korun. Naším cílem je zvýšit
kvalitu cestování, k čemuž
přispěje plánované poříze-

notek. Lidem tak nabídneme komfortnější, ekologičtější a bezpečnější alternativu k přepravě autem,“ řekl
hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.
Každý rok po dobu trvání
smlouvy najezdí soupravy
po Olomouckém kraji více
než čtyři milióny vlakových kilometrů. Nové drážní vozy budou vybaveny evropským zabezpečovacím
systémem (ETCS).
„V případě elektrického souboru potřebujeme

vající jsou totiž na hranici technické i ekonomické
životnosti. Počítáme s dodáním bezmála tří desítek nových vlaků,“ uvedl náměstek hejtmana pro
oblast dopravy Michal
Zácha.
Elektrická síť – střed
a nová infrastruktura zahrnuje celkem sedm tratí v elektrické trakci. Spadá
sem i spojení mezi Olomoucí, Uničovem a Šumperkem,
které v současné době prochází elektrizací.
(red)

i Víte, že...
• přehled všech už vyhlášených dotačních programů nebo těch, které se
vyhlašovat teprve budou, najdete na webu OLKRAJ.CZ v sekci dotace?
• žadatelé najdou na tomtéž místě veškeré potřebné podklady, návody
a dokumenty?
• k vyhlášeným dotačním programům a titulům mohou lidé využívat
HOT LINE?
• k dotacím bude Olomoucký kraj
pořádat odborné on-line semináře?

V

ytvořit systém metodické
podpory
pedagogů v oblasti
polytechnického vzdělávání a motivovat žáky základních i středních škol ke studiu těchto oborů – to byly
hlavní cíle projektu Rovný
přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost
na trhu práce (IKAP). Tříletá realizace byla formálně
ukončena ve čtvrtek 7. ledna a zúčastnili se jí zástupci
vedení kraje i partnera projektu, kterým bylo Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK). V průběhu projektu směřovalo do oblasti
školství v kraji bezmála sto
miliónů korun.

Řešení ze strany 8

D

„Výsledky projektu považuji za pozitivní. V zapojených školách se podařilo nejen významně finančně
podpořit odborné pracovníky, kteří jsou ve školství tolik
potřeba, ale také zmodernizovat celou řadu pracovišť vybavit školní dílny, laboratoře i odborné učebny. Díky
projektu došlo i ke zvýšení kvality vzdělávání a narostl také zájem o studium
na technicky zaměřených
školách, “ řekl radní pro oblast školství Aleš Jakubec.
Projekt, který byl realizován v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství. Navíc pomohl nastavit ucelený systém

podpory pedagogů v digitální, čtenářské i matematické gramotnosti, a především v odborném vzdělávání - a to díky patnácti nově
vytvořeným Krajským metodickým kabinetům.
„Výstupem projektu je
nejen funkční a efektivní
systém metodické podpory pedagogů v oblasti polytechnického
vzdělávání, ale díky úzké spolupráci
středních a základních škol
také výrazný posun v zájmu žáků ZŠ o polytechnické vzdělávání na středních odborných školách,“
uvedl ředitel Centra uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje Jiří
Polášek.
(red)
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Divadlo má novou knihu a unikátní oponu Slavného olomouckého
fotografa připomíná
publikace
Olomoucký kraj KRAJÁNEK
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M

oravské divadlo v Olomouci oslavilo vloni
sto let od založení. A právě u příležitosti svých kulatých narozenin vydalo
knihu a opravilo unikátní oponu - jedná se o největší ručně tkanou reliéfní tapisérii na světě.
Kniha Moravské divadlo Olomouc 1920 - 2020
vznikala v průběhu loňského roku za dohledu editora Petra Šestáka
a grafičky Karolíny Hnětkovské. Vedle textů zaměřených na historii divadla a uměleckých souborů v ní čtenáři najdou
také zajímavé rozhovory
s významnými osobnostmi.
„Zachytili jsme rovněž aktuální dění formou
kroniky jarní vlny pandemie nebo třeba anketou
s umělci o tom, jak během
první vlny epidemie zvládali takzvaný lockdown.
Možná nám to nyní připadá jako ohrané téma, věřím ale, že naše aktuální
zkušenost bude v budoucnosti vnímána jako cosi
unikátního a že tyto kapitoly budou sloužit také
jako časová schránka za-

Z

ásadní přínos olomouckého fotografa
Miloslava Stibora
(1927-2011)
vyzdvihuje
nová publikace Fotoskupina. Knihu vydalo na konci roku Muzeum umění
v Olomouci.
„Miloslav Stibor je dnes
nejen odborníky, ale i nadšenými laiky považován
za významnou osobnost
a klasika české poválečné
fotografie, jehož práce nechybí ve většině publikací
a výstav o historii české fotografie,“ uvedl Tomáš Ka-

Restaurovaná opona divadla patří mezi světové unikáty.

chycující, čím divadlo žilo
v nezvyklé a těžké situaci,“ uvedl Šesták.
V rámci oslav výročí 100 let českého divadla
v Olomouci se také podařilo restaurovat historickou oponu Moravského
divadla. Jedná se o největší ručně tkanou reliéf-

ní tapisérii na světě. Výtvarnice Oluše Vítková
vytvořila slavnostní oponu s monumentálním obrazem Olomouce. Výroba
trvala čtyři roky. V oponě o celkové ploše 80 metrů čtverečních je zatkáno
35 tisíc metrů kobercové
vlněné příze.

Foto: MDO

„Skoro dvacet let se
tato opona nepoužívala, přitom se jedná o unikát, který si zaslouží vrátit na divadelní jeviště.
Chceme, aby opona byla
k vidění při slavnostních
příležitostech,“ řekl ředitel divadla David Gerneš.
(red, MDO)
(red)

sal, mluvčí olomouckého
muzea.
Stiborovo jméno dnes
nese Základní umělecká
škola v Olomouci, kterou
zakládal. Během svého života připravil přes 140 autorských výstav. Jako umělec lpěl na samostatné práci bez přihlížení k dobovým
trendům, proslavily ho především vysoce kontrastní
fotografické akty a portréty. Jeho nejznámější cyklus
15 fotografií pro Henry Milera je nyní k vidění v ostravské galerii Fiducia. (red)

Milovníci historie
zoufat nemusí.
Muzea jsou on-line

Monografie popisuje historii Helfštýna

H

rad Helfštýn se
po víc než sto letech dočkal knižního zpracování dějin,
současnosti i neodmyslitelných fenoménů, jakými
jsou pro Helfštýn typické
umělecké kovářství a dobrovolnictví. Reprezentativní monografii vydalo Muzeum Komenského v Přerově.
Po druhém vydání Kahligovy publikace (1914),
poslední
monografie
o Helfštýně, se myšlenkou o shromáždění dostupných textů o dějinách
a současnosti Helfštýna začala zabývat redakční rada odborníků z Muzea Komenského v Pře-

rově. Redaktorem připravované knihy se stal ředitel muzea Radim Himmler, který sestavil kolektiv čtyř autorů schopný zaštítit hlavní témata
publikace. Z řad muzejních pracovníků šlo o ar-

cheologa Zdeňka Schenka, historika Lubora Maloně a kastelána kunsthistorika Jana Laura. Externě byl osloven znalec regionálních dějin a archivář Jiří Lapáček.
„Věřím, že tento publikační počin ocení všichni,
kteří mají k Helfštýnu blízko,“ uvedl Jan Lauro, kastelán hradu a spoluautor
publikace.
Hrad Helštýn je datován
už od 13. století a dnes je
vyhledávaným cílem návštěvníků nejen z ČR, ale
i ze zahraničí. Celý komplex tvoří řada staveb
užitkových i fortifikačních. V současné době
jsou na hradě zpřístupně-

na čtyři nádvoří. Má pětici bran, množství bašt,
věží a rozsáhlý systém
vnitřního i vnějšího opevnění. Svojí rozlohou patří k nejrozsáhlejším hradním komplexům v Evropě. V novodobé historii je
známý hlavně mezinárodním setkáváním uměleckých kovářů Hefaiston.
Až to protiepidemická nařízení vlády umožní,
kniha bude v prodeji v Informačním centru v Lipníku nad Bečvou, v Knihkupectví Kosmas v OC
Galerie v Přerově nebo si
ji zájemci mohou zakoupit přímo na hradě Helfštýně. Prodejní cena je
400 korun.
(red)

Zvonařství z Brodku oslavilo 70. narozeniny

A

čkoli se advent většinou nese ve znamení výstav betlémů a dalších věcí, které
s Vánoci souvisí, v Brodku
u Přerova si lidé na konci
minulého roku mohli prohlédnout netradiční expozici zvonařství.
Akce
se
pořádala na bronzovou a stříbrnou neděli v prostorách
Uměleckého
zvonařství
Dytrychová. Lidé se mohli seznámit nejen s tím, jak

zvony vznikají, ale také
s historií, která zmiňovanou rodinnou firmu provází. Ta se začala psát už
v roce 1950 a pokračuje
dodnes v podání vnučky
zakladatelů Leticie Dytrychové.
Ochutnávku zvonařského řemesla vzali pořadatelé akce doslova – lidé, kteří
do dílny zamířili, si mohli pochutnat na speciálním zvonařském cukroví
a punči.
(red)

V Brodku u Přerova vznikají nádherné zvony. Před Vánoci se lidé s jejich výrobou mohli seznámit.
Foto: Jan Teimer

Zahájení výstavy o korunovačních klenotech se zúčastnil také Josef
Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.
Foto: VMO

V

lastivědné muze- a bohatého díla Jiřího Louum v Šumperku dy, světově uznávaného hese rozhodlo sezna- raldika a mnoho dalších.
movat veřejnost se svou akVlastivědné muzeum Jetuální činností prostřed- senicka si zase pro své příznictvím webových a face- nivce připravilo seriál Když
bookových stránek pod návštěvník nemůže do muspeciálním logem MUZE- zea, musí muzeum k náUM ON-LINE. Pravidel- vštěvníkovi. Téměř kažně jsou zde uveřejňová- dý den představuje na inny informace o výstavách ternetových stránkách mua expozicích, ale také o za- zea a také na Facebooku zajímavých sbírkových před- jímavý sbírkový předmět
mětech, o výzkumech, kte- s jeho historií, příběhem či
ré muzeum provádí, o vý- charakteristikou, případznamných osobnostech re- ně osobnost, knihu či zkrátgionu, přírodních zajíma- ka vlastivědnou zajímavost.
vostech, zkrátka o všem, A pokud téma souvisí s něna čem nyní muzeum pra- jakým místem v okolní kracuje. Na webových strán- jině, není podle muzejníkách muzea je již teď mož- ků nic snazšího, než vydat
né prostřednictvím virtu- se do přírody a poznat ho
ální prohlídky nahlédnout „osobně“.
(red)
do několika stálých expozic, součástí je i 3D aniVlastivědné muzeum
mace řady exponátů.
v Olomouci
Vlastivědné muzeum
www.vmo.cz
v Olomouci stejně jako
Vlastivědné muzeum
při jarní vlně koronaviv Šumperku
rové epidemie, kdy byla
www.muzeum-sumperk.cz
muzea nucena zavřít, zůVlastivědné muzeum
stalo se svými příznivci
Jesenicka
i nadále v kontaktu prowww.muzeumjesenik.cz
střednictvím on-line seriálu. Díky němu může veMuzeum Komenského
řejnost virtuálně nahlédv Přerově
nout do zajímaných exwww.prerovmuzeum.cz
pozic jako České korunoMuzeum a galerie
vační klenoty na dosah,
v Prostějově
Život mezi erby přibližuwww.muzeumpv.cz
jící zajímavosti ze života
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Náš nejlepší zápas? Určitě ten
s Rusy, řekl Kučeřík
Své druhé mistrovství
světa do dvaceti let
má za sebou hokejista
Radek Kučeřík. Obránce, který v současné
době obléká dres prvoligového
Přerova,
došel v kanadském
Edmontonu s českou
reprezentací do čtvrtfinále. Tam přišla prohra s Kanadou, která
na turnaji později získala stříbrné medaile.

Házenkáři Litovle
přišli o předsedu,
zemřel David Číhal

S

P

ro
devatenáctiletého Kučeříka šlo
na přelomu let 2020
a 2021 o poslední mládežnickou reprezentační akci.
„Jsme zklamaní, chtěli
jsme získat medaili. S výkonem, který jsme na mistrovství předvedli, ale nakonec můžeme být spokojení,“ uvedl po návratu ze
šampionátu domů.
Češi vedení trenérem
Karlem Mlejnkem v základní skupině B nejprve
vysoko prohráli se Švédskem, dalšího favorita se
jim ale podařilo porazit.
Proti Rusku neinkasovali
a zvítězili 2:0. „Byl to náš
nejlepší zápas na mistrov-

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

Obránce Radek Kučeřík reprezentoval Česko na celkově dvou mistrovstvích světa do dvaceti let. První se
na sklonku let 2019 a 2020 konalo přímo v České republice, druhé před nedávnem v Kanadě.
Foto: Alena Zapletalová

ství. Podali jsme skvělý týmový výkon. Všichni jsme
dodržovali systém, který
jsme si určili,“ pochvaloval si odchovanec hodonínského hokeje Kučeřík.
S Američany ale čeští junioři utrpěli další výraznou porážku, pro postup
do čtvrtfinále tak museli
v posledním utkání skupiny zdolat Rakousko. „Byl
to postupový zápas, tak-

že jsme cítili větší tlak.
Počkali jsme si ale na gól,
který Rakušany zlomil.
Odehráli jsme dobré utkání,“ prohlásil asistent kapitána Jana Myšáka.
Vyřazení
z
turnaje Mlejnkovým svěřencům připravila Kanada.
Ve čtvrtfinále s ní prohráli 0:3. „Škoda, že nám tam
nepadl ani jeden gól, zápas pak mohl vypadat ji-

nak. Na ledě jsme ale nechali všechno. Kanada
nás sice chvílemi tlačila,
ovšem i my jsme měli momenty, kdy jsme si dokázali vytvořit tlak,“ ohlédl se
za posledním českým duelem na letošním mistrovství světa do dvaceti let Radek Kučeřík, který k 6. lednu zaznamenal na klubové
úrovni za Přerov jedenáct
soutěžních startů.
(red)

těžkou ztrátou se musejí vyrovnat házenkáři Tatranu Litovel.
V závěru loňského roku,
29. prosince, zemřel jejich
předseda David Číhal.
Osmačtyřicetiletý funkcionář stál v čele klubu, jehož A-tým v současnosti působí ve druhé nejvyšší
soutěži, od roku 2012. Podepsal se tak pod dva historické postupy mezi českou špičku. Do STRABAG
RAIL Extraligy, jak zní aktuální název elitní soutěže, se Litovel dostala v letech 2014 a 2018. Jejím nejlepším extraligovým umístěním byla devátá příčka
v sezoně 2015/16.
„Se svými kolegy z vedení navíc stabilizoval proces výchovy mládeže. V posledních letech má oddíl
v soutěžích družstva všech
kategorií,“ uvedl Tatran
na svých webových stránkách.
David Číhal začínal
v prostředí házené jako

David Číhal, zesnulý předseda
litovelských házenkářů.
Foto: hazena.tatranlitovel.cz

hráč, poté se stal rozhodčím a mládežnickým trenérem. „K házené přivedl svého bratra Jirku, syna Davida
i synovce Matěje. Pomáhaly i manželka Lenka a dcera Veronika. Často se s celou rodinou podílel na organizaci nejen soutěžních
utkání, ale také na různých
dalších akcích oddílu. Davide, budeš nám velmi chybět…,“ píše se v prohlášení
litovelského klubu.
(red)

Jágr v Přerově
znovu trefil tyč,
Šumperský kapitán Gewiese se probojoval s Kladnem bral bod
do extraligy, podepsal s Vítkovicemi

P

rvoligoví
hokejisté Šumperka se
ve zbytku letošní
sezony budou muset obejít bez svého dosavadního kapitána. Obránce Petr
Gewiese uspěl na zkoušce
v extraligových Vítkovicích. Odchovanec Draků
a šumperský rodák, který
v podhůří Jeseníků strávil téměř celou uplynulou
část kariéry, si užívá premiérové angažmá mezi
nejlepšími českými kluby.
Na Gewieseho odchodu do nejvyšší soutěže se Vítkovice se Šumperkem dohodly. Pro sedmadvacetiletého zadáka
jde podle oficiálních stránek Draků o životní štaci.
„Měl jsem zájem o to, aby
si Petr mohl extraligu zahrát a dělal jsem vše proto,
aby dohoda s Vítkovicemi
klapla. Jak se ukazuje, dohoda s ostravským klubem funguje. Díky němu
mohou mít hráči velkou
motivaci, aby se sami dokázali dostat až do nejvyšší soutěže,“ řekl pro dracisumperk.cz ředitel šumperského klubu Vladimír
Velčovský.
„Hlavně bych chtěl poděkovat všem v Šumperku
za podporu a panu Velčov-

Jaromír Jágr (v bílém) při lednovém zápase v Přerově.
Foto: Alena Zapletalová

P

Šumperský obránce Petr Gewiese se přesunul do Vítkovic.

skému za to, že mě uvolnil
do Vítkovic, protože jsem
měl pořád platnou smlouvu v Šumperku. Nebylo to
pro mě jednoduché rozhodování, ale všichni mi
říkali, abych do toho šel
a drželi mi palce. Toho si
moc vážím, udělám maximum pro to, abych je nezklamal,“ svěřil se v rozhovoru pro hokej.cz sám
Gewiese.
První zápas za Vítkovice odehrál v polovině loňského prosince. V posled-

Foto: Věra Václavková, dracisumperk.cz

ní den roku 2020 pak ostravský klub oznámil, že
u něj hokejista se zkušenostmi z Francie uspěl
na zkoušce. „Petr Gewiese potvrdil svou výkonnost i v nejvyšší soutěži
a řekl si tím o místo v kádru Vítkovic. Klub jej pro
sebe získal na hostování
do konce aktuální sezony,“ stojí na webu hc-vitkovice.cz.
Bývalý
mládežnický
reprezentant tak navázal na povedené výkony

z Chance ligy, druhé nejvyšší soutěže. V Šumperku byl nejproduktivnějším
a zároveň nejvytěžovanějším hráčem. V patnácti
prvoligových utkáních zaznamenal třináct kanadských bodů za čtyři góly
a devět asistencí. Na ledě
strávil více než 400 minut,
jeho průměrný čas na zápas činil skoro půl hodiny.
Ve vítkovickém dresu
Gewiese k 10. lednu nastoupil do deseti duelů s bilancí tří asistencí.
(red)

oprvé od loňského února nastoupil do zápasu v Olomouckém kraji hvězdný Jaromír Jágr. Zatímco před
rokem ve svátek všech zamilovaných musel skousnout porážku 0:4 od Olomouce, tentokrát si se svým
Kladnem vedl lépe. Na pravém křídle druhého útoku
Rytířů pomohl k zisku jednoho bodu z utkání proti
Přerovu.
Na přerovském ledě se
Jágr ukázal po třech letech.
Na začátku února 2018 tam
před vyprodanými tribunami orazítkoval tyč a připsal
si kanadský bod za přihrávku na gól. Z vítězství
se ale radovali Zubři, kteří
Kladno zdolali 2:1.

Brankovou
konstrukci trefil dvojnásobný vítěz Stanley Cupu a člen
zlatého týmu z olympiády v Naganu také tentokrát. Proti jiné z jeho střel
předvedl střídající přerovský brankář Holík, který
ve druhé třetině nahradil
zraněného Klimeše, svůj
vůbec první vážný zákrok
v profesionální hokejové
soutěži.
Právě Holík pak vydatně přispěl k výhře Hanáků 4:3 po samostatných nájezdech. Sám Jágr se nájezdové loterie – na rozdíl od jiné kladenské hvězdy Plekance – neúčastnil.
Po utkání spěchal. Rozhovor odmítl s vysvětlením:
„Nemám čas.“
(red)

