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MĚSÍČNÍK PRO OBČANY OLOMOUCKÉHO KRAJE

Kraj poděkoval za kulturní přínos,
udělil Ceny kultury za uplynulé dva roky

Ceny za přínos v oblasti kultury vyhlašuje Olomoucký kraj od roku 2006 a cílem je odměnit a zviditelnit ty nejlepší v našem regionu.

Ceny kultury Olomouckého kraje
mají nové majitele. Kvůli pandemii
koronaviru se vloni tradiční
ocenění nepředávalo, letos si
laureáti převzali ceny za léta 2020
a 2021. Slavnostní galavečer se
uskutečnil ve čtvrtek 21. dubna
v Moravském divadle v Olomouci.
Vítěze jednotlivých kategorií vyhlásilo
krajské zastupitelstvo, o ceně veřejnosti
rozhodli lidé prostřednictvím internetového hlasování na webových stránkách
www.cenykraje.cz. Celkem bylo oceněno
jedenáct výjimečných osobností a počinů
v osmi kategoriích a udělen titul Mistr
tradiční rukodělné výroby. „Ceny kultury
jsou poděkováním lidem, kteří ji v našem regionu tvoří. Mnohdy je to práce
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velmi těžká a náročná. O to skvělejší je,
že se kulturní akce daří nejen udržovat,
ale i dále rozvíjet,“ uvedl Josef Suchánek,
hejtman Olomouckého kraje.
Z nominací v jednotlivých kategoriích
vybírala vítěze zvlášť složená porota. Cenu
veřejnosti letos získala Základní umělecká škola Jeseník za koncert k padesátému výročí založení Dechového orchestru
mladých.

umělci z kraje nebo s vazbou na něj. Chceme veřejnosti představit nejen oceněné,
ale i tvůrce cen, a ukázat tím, že v našem
regionu jsou nebo z něj pochází zajímavé

Ceny pro vítěze budou do budoucna
připravovat regionální umělci
Letošní předávání cen bylo výjimečné i z toho důvodu, že si laureáti odnesli originální ceny v podobě kovového
květu. Ty vyrobila ve své dílně sochařka
a designérka Christine Habermann von
Hoch. „Chtěli bychom novou podobu
cen pro každý ročník. Autory by měli být

osobnosti,“ uvedl radní pro kulturu Jan
Žůrek. Pomyslnou štafetu autorské tvorby
odstartovala Christine Habermann von
Hoch, jejíž otec, umělecký kovář a sochař
Alfred Habermann, v roce 1982 spoluzaložil přehlídku Hefaiston na hradě Helfštýn. Ceny připravuje ručně z oceli a části
jsou zlacené plátkovým zlatem.

Jaroslav Kropáč

Olomoucký kraj uděloval také
ceny v oblasti sportu – více
informací najdete na straně 12

DRŽITELÉ OCENĚNÍ ZA KULTURNÍ PŘÍNOS
Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury – Koncert k 50. výročí od založení DOM ZUŠ Jeseník
Titul Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje – Alois Slepánek z Brodku u Konice, působí v oboru kartáčnictví
Cena za výjimečný počin roku 2020 v oblasti hudby – Tančírna a celý produkční tým za kulturní projekt „Umění v srdci Rychlebských hor“
Cena za výjimečný počin roku 2021 v oblasti hudby – Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu
Cena za výjimečný počin roku 2020 v oblasti výtvarného umění – Publikace Meditace o městě, krajině a umění 2020
Cena za výjimečný počin roku 2021 v oblasti divadla – Inscenace novely Vladimíra Körnera – Zánik samoty Berhof v režii Miroslava Krobota
Cena za výjimečný počin roku 2020 v oblasti filmu, rozhlasu a televize – Miroslav Kobza
Cena za výjimečný počin roku 2020 v oblasti literatury – Ottovy Čechy. Obraz země v letech 1883–1908
Cena za výjimečný počin roku 2021 v oblasti literatury – Edice Olomoučtí fotografové/ Olomouc Photographers
Cena za výjimečný počin roku 2021 v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot – Bronislava Millá, Hanácký lidový oděv
Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (2020) – Vladimír Rybička, ředitel festivalu Blues Alive Šumperk
Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (2021) –Jiří Fiala, vysokoškolský učitel, básník, spisovatel a historik

SLOVO HEJTMANA

Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
po dvouletém půstu letos opět plně
nastartovaly aktivity a události v oblasti sportu, kultury, společenského života
a dalších. Díky bohu. V oblasti kultury
toho Olomoucký kraj nabízí opravdu
hodně. Bez omezení můžete opět navštěvovat památky, muzea, divadla, výstavy, koncerty.
Vím moc dobře, že v poslední době
máme v hlavách spoustu jiných starostí
– válku na Ukrajině a její důsledky, překotné zdražování, inflaci. Může se zdát,
že na umění teď není prostor, čas, někdy
ani nálada. Přesto vám z vlastní zkušenosti doporučuji udělat si chvilku a za
kulturou vyrazit. Bez kultury je náš život
smutnější. Mě třeba nedávno zaujala výstava k nářečí ve Vlastivědném muzeu
v Olomouci nebo divadelní představení
ochotnického spolku z Majetína, resp.
Brodku u Přerova. Nejrůznějších kulturních akcí budou letos v našem regionu
desítky, proto věřím, že si z bohaté nabídky vybere opravdu každý.
Olomoucký kraj nedávno předal
nové Ceny kultury za roky 2020 a 2021.
Jde o formu poděkování lidem, kteří se
oblasti kultury v našem regionu věnují.
Pokud máte stejně jako já pocit, že si takové poděkování naše kultura zaslouží,
máte o další důvod navíc za ní vyrazit.
Návštěva jakékoli kulturní akce je pro její
pořadatele nejlepší odměnou. Tak ji prosím využijte.
Josef Suchánek,
hejtman Olomouckého kraje

ČÍSLO MĚSÍCE

84 585 000
Tolik korun jde letos do oblasti
kultury v Olomouckém kraji. Peníze
putují v několika programech nejen
na kulturní akce, podporu stálých
profesionálních souborů, ale i na
rekonstrukce kulturních zařízení,
podporu knihoven nebo činnost muzeí.
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zpravodajství

Hasiči mohou letos
počítat s deseti miliony
Jednotky sboru dobrovolných hasičů se i letos mohou
spolehnout na finanční pomoc
hejtmanství. Z jeho rozpočtu totiž dostanou 9,4 milionu korun.
Peníze jsou určené na obnovu
a modernizaci požární techniky.
„Více než sedm milionů korun
mohou hasiči využít na pořízení
a opravu požární techniky včetně
nákupu věcného vybavení a zajištění akceschopnosti. Krajská
rada navrhla rozdělit tyto dotace

mezi téměř 230 žadatelů,“ uvedl
hejtman Josef Suchánek.
Hejtmanství podpoří i obce,
které pořizují nové požární stříkačky a dopravní automobily.
Žádostí se sešlo celkem deset za
1,8 milionu korun. Vyhověno
bylo všem.
Další peníze pak hasiči dostávají na zajištění své činnosti
a na práci s mládeží a pořádání
soutěží.

Juraj Aláč

Rozvoj kraje řešíme napřímo
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Záchranářům slouží
moderně vybavené sanitky
Devět nových sanitek
převzala do svého užívání
na konci dubna Záchranná
služba Olomouckého kraje
(ZZS OK). Vozidla, která
byla vyrobena a vybavena
tak, aby odpovídala
současné normě, zamířila
na základny do Olomouce,
Šternberku, Litovle,
Prostějova, Hranic,
Šumperku a jedna sanitka
poputuje na výjezdovou
základnu v Jeseníku.
Stáří vozového parku záchranářů je v průměru 4,58 roku,
což je hraniční limit. V opotřebení ambulantních prostor
sanitek i zkrácení životnosti
některých komponentů navíc
sehrálo roli uplynulé covidové období, během kterého se
na nich podepsala mnohem
častější potřeba dezinfekce.
„Průměrné stáří transportních
plicních ventilátorů ZZS OK je
více než deset let. Právě tyto přístroje patřily v době pandemie
SARS-CoV-2 k nejdůležitějším
při péči o transportované pacienty. Nákupem prvních devíti
nových ventilátorů v pořizovaných sanitních vozidlech tak

Novinky a důležité informace z oblasti územního plánování, regionálního rozvoje nebo dotační politiky řeší
hejtmanství přímo se starosty obcí s rozšířenou působností. Do terénu za nimi v dubnu vyrazil náměstek
hejtmana Jan Šafařík spolu s pracovníky z oddělení regionálního rozvoje. Letos je plánováno třináct podobných setkání. 
Foto | Olomoucký kraj

Nejmodernější sanitky už slouží na všech výjezdových základnách v kraji. 

odstartovala jejich obměna za
moderní zařízení s mnoha režimy ventilace, včetně ventilace
novorozenců,“ upozornil Dalibor Horák, náměstek hejtmana
Olomouckého kraje pro oblast
zdravotnictví.
Na sanitky za padesát
milionů přispěla Unie
Kromě plicních ventilátorů
nejvyšší třídy jsou nová sanitní vozidla vybavena například
i transportními křesly se zvýšenou nosností. „Pravidelná modernizace významně přispívá
k lepšímu a bezpečnějšímu poskytování přednemocniční neodkladné péče pacientům, tedy
obyvatelům i návštěvníkům

Foto | Olomoucký kraj

Olomouckého kraje,“ uvedl
neuvolněný krajský radní Ivo
Mareš.
Nově pořízené sanitky přišly
na zhruba 49 miliónů korun,
44,5 miliónu pokryla dotace
z Evropské unie. V letošním
roce ale nejde o poslední vozovou obměnu. V září ZZS OK
získá dalších pět nových, stejně
vybavených sanitních vozidel.
„Aktuálně disponujeme celkem
padesátkou záchranářských vozidel, přičemž třiačtyřicet kusů
jsou velká sanitní vozidla s nosítky a sedm „osobních“ vozidel
je využíváno v systému rendez-vous,“ doplnila Andrea Rakovičová, ředitelka ZZS OK.

Juraj Aláč

SMS
Z KRAJE

PŘEROV | Altánek v městském parku Michalov každou neděli rozezní promenádní koncerty. V altánku před restaurací se budou střídat
různé hudební styly a žánry a hrát budou posluchačům nejen hudební nováčci, ale i osvědčené kapely. Během léta je naplánováno deset
nedělních koncertů.
OLOMOUC | Od května je parkování v centru Olomouce rozděleno
na dvě zóny. V historickém centru a na pěší zóně je nově poplatek
100 korun za hodinu, v širším centru pak za hodinu stání řidiči zaplatí 40 korun. Prodloužila se i doba placeného stání, kdy se parkovné
platí už od 8. hodiny ranní.
HRANICE | Až do konce září mohou obyvatelé Hranic navrhovat projekty na zlepšení života ve městě v rámci participativního rozpočtu.
Maximální výše nákladů na jeden návrh je stanovena na milion korun, o vítězných návrzích budou hlasovat na webu města sami obyvatelé. V příštím roce pak město nejúspěšnější projekty realizuje.
ŠUMPERK | Tři desítky přípojných bodů na sedmnácti stanovištích
mohou zdarma využít návštěvníci Šumperku k připojení k internetu. Připojit se mohou lidé na hodinu denně nejen k městské síti City
Free, ale prostřednictvím Wi-Fi bodů na všech úřadovnách a v Městské knihovně T.G.M.
JESENÍK | Sportovní nářadí si mohou bezplatně půjčit návštěvníci
Smetanových sadů v Jeseníku. Aktivně si tak mohou lidé vyzkoušet
pétanque, baseball, badminton, futsal, ping-pong, beach volejbal
a mnoho dalších sportů a aktivně strávit volný čas. K dispozici je
také tunel na prolézání pro děti, ale i tzv. slackline pro balancování
a chození po laně. Vše k půjčení od 14 do 20 hodin v Coffe bar Vitaj
u tenisových kurtů.

Pořízení této nové specializované techniky pro výkon hlavní činnosti ZZS OK (přednemocniční neodkladná péče), jako základní složky IZS, je součástí realizace projektu „ZZS
OK – Obnova vozového parku“, reg č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016282, který je ve výši
téměř 45 milionů korun spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii
COVID-19 prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu prioritní osy
06.6 React-EU.

Nový turistický cíl – nadhledna Háječek
Dominantou vrchu Háječek
mezi obcemi Svébohov a Zborov
nedaleko Zábřehu se od poloviny dubna stala nová nadhledna.
Vysoká je třicet metrů, vyhlídková plošina po absolvování
144 schodů je ve výšce 27 metrů
a nabízí výhledy do okolí. „Jsem
velmi ráda, že Zábřežsko získalo tento atraktivní turistický cíl.
Návštěvníkům regionu bezpochyby přinese nejen krásné výhledy na celý Olomoucký kraj,
ale také potřebný nadhled. Sluší
se poděkovat spolku JAMAPA
v čele s Pavlem Odstrčilem, bez
jehož iniciativy by tato úžasná
stavba nevznikla,“ uvedla Milada Sokolová, uvolněná členka
Zastupitelstva
Olomouckého
kraje pro oblast vnějších vztahů
a cestovního ruchu.
Ocelová stavba je součástí naučné stezky Svébohov
Nebe, peklo, země, ráj a žluté

Stavba je z každé strany jiná a stojí ve výšce 603 metrů nad mořem. Dohlédnout lze na Hrubý i Nízký Jeseník,
Praděd, Orlické hory, Drahanskou a Zábřežskou vrchovinu i údolí řeky Moravy. 
Foto | CCR OK

turistické trasy Zábřeh-Václavov-Svébohov-Zborov-Horní
Studénky. V provozu bude celoročně, vstupné na rozhlednu

zajistí automat. Stavbu finančně
podpořil Olomoucký kraj a Ministerstvo pro místní rozvoj.

Juraj Aláč

téma

| květen 2022

Červený kostel má nový kříž.
Autorem díla je Jan Dostál
Zbrusu nový kříž ozdobil
špičku věže Červeného kostela
v Olomouci. Tři a půl metru
vysoký křesťanský symbol
pochází z dílny olomouckého
sochaře Jana Dostála. Instalace,
která začala 6. dubna, je
součástí rozsáhlé obnovy
kostela, který bude sloužit jako
moderní a kulturní prostor
Vědecké knihovny Olomouc.

„Těší mě, že můžu být u další zajímavé přeměny, kdy si budova zachová svou
historickou hodnotu v moderním pojetí
a zároveň se rozrostou možnosti jejího využití,“ zdůraznil Jan Žůrek, krajský radní
pro oblast kultury.
Původní kříž byl poškozený,
nahradil ho moderní prvek
Kříž na necelých padesát metrů vysokou věž vyzvednul speciální jeřáb, vlastní

SLOVO ODBORNÍKA

Iveta Tichá
ředitelka Vědecké knihovny v Olomouci

„Ozdobení špice kostela je dalším z důležitých mezníků rekonstrukce Červeného kostela. Jde o bezesporu mimořádný
projekt co do finančního objemu, tak i do
významu. Jsem velmi rád, že se práce na
originální věžičce ujal právě olomoucký
sochař Jan Dostál. Osobně se mi velmi
líbila jeho práce pro český pavilon Expo
v Dubaji. Věřím, že jeho aktuální dílo lidi
zaujme,“ uvedl při instalaci nového kříže
hejtman Josef Suchánek.

Náklady na rekonstrukci
památky přesáhnou 140 miliónů
korun, další milióny pak
budou potřeba na vybavení
a adaptaci interiérů.
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montáž zajistil sám Jan Dostál. Dílo nahradilo původní symbol kostela, který
bylo nutné vzhledem k jeho poškození demontovat. „Kříž je sestaven z různě uspořádaných kusů ohýbaného nerezavějícího
kovu v úhlech odpovídajících novogotickému slohu stavby,” vysvětlil autor nové
dominanty.
Na rekonstrukci Červeného kostela se
pracuje od roku 2020, hotovo by mělo být
letos v prosinci. Skončila už rekonstrukce krovu, věž má nové vnitřní omítky
a nová je i konstrukce dřevěného schodiště. Zbývají ještě podlahy, restaurování

dřevěných chórů s kazatelnou, malířské
a dokončovací práce. Na objektu foyer
probíhá montáž nosné ocelové konstrukce střechy.
Náklady na rekonstrukci památky přesáhnou 140 miliónů korun, další milióny
pak budou potřeba na vybavení a adaptaci interiérů. Po dokončení obnovy získá
Vědecká knihovna v Olomouci sál pro
přibližně dvě stovky návštěvníků. Spojení
historického kostela s moderně zrekonstruovanými prostory se stane obrovským
lákadlem vědecké knihovny.

Eva Knajblová

Knihovny dnes již nejsou pouhými „půjčovnami knih“, ale stávají se komunitními
centry pro všechny občany napříč generacemi. Pro plnění této funkce však potřebují
mít vhodné prostory a ty dosud Vědecká
knihovna v Olomouci postrádala. Díky zřizovateli Vědecké knihovny, Olomouckému
kraji, probíhá rozsáhlá rekonstrukce Červeného kostela. Po jejím dokončení bude
knihovna konečně disponovat důstojným
prostorem pro pořádání výstav a kulturně-vzdělávacích akcí jak pro veřejnost, tak
pro knihovníky Olomouckého kraje. Kostel prochází celkovou změnou interiérů
i exteriéru, zároveň roste i nová přístavba,
kde bude recepce a moderní designová
kavárna. Práce stále pokračují, vyměněny
byly již všechny krovy, střecha dostala novou měděnou krytinu a řadu ozdobných
prvků z dílny olomouckého sochaře Jana
Dostála, jimž vévodí zejména nový kříž
na hlavní věži a sanktusník. Dále probíhá
restaurování vitráží, repase hodin z věže
kostela a řada dalších stavebních úprav.
Rekonstrukce kostela bude dokončena
koncem tohoto roku a nejpozději na jaře
roku 2023 Vědecká knihovna slavnostně
zahájí jeho provoz. Červený kostel se stane
jedním z center kulturního života v Olomouci a oblíbeným místem pro setkávání,
vzdělávání a zároveň i klidným místem
k posezení s knihou v ruce.

KACPU funguje díky dobrovolníkům, policii a hasičům
Olomoucké Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) už mohlo zkrátit pracovní dobu, protože ustal obrovský nápor lidí prchajících před válkou na
Ukrajině. Služby nabízí od pondělí do soboty od 8 do 16 hodin. Mimo tyto hodiny a v neděli se mohou uprchlíci v centru ubytovat, potřebné formality ale vyřídí
ve stanovených časech. Uprchlíkům pomáhají policisté i hasiči. Ředitelům obou složek integrovaného záchranného systému jsme položili tři otázky.

Karel Kolářík
ředitel HZS Olomouckého kraje

Jakou roli mají vaši lidé zapojení
do KACPU?
Role HZS byla od počátku chápána
jako koordinační. Nejprve bylo třeba se
všemi zainteresovanými subjekty nastavit systém, jak bude KACPU fungovat,
a připravit odpovídající prostory, což
nebylo vzhledem k tomu, že Hanácká
kasárna jsou 8 let mimo provoz, vůbec
jednoduché. HZS obsazuje na KACPU
pozici vedoucího směny, který má za
úkol koordinovat jednotlivé zastoupené složky (celkem 10 základních), které
se na jeho chodu podílí, a komunikuje
rovněž směrem ven. Musí operativně
reagovat na situace, které provoz přináší, a řešit řadu problémů s tím spojených. Dále naši lidé zabezpečují ubytování pro klienty, kteří nemají kam jít,
a to jak krátkodobé na 1 až 2 noci přímo
na KACPU, tak především dlouhodobé
v rámci nabízených volných ubytovacích kapacit. Dalšími úkoly jsou převozy

klientů našimi autobusy a mikrobusy do
míst ubytování, obsluha informačních
linek, vedení nezbytné agendy spojené
s chodem KACPU, zasílání pravidelných
hlášení, podíl na stravování, zabezpečování oprav v objektu, ale také řada
manuálních činností souvisejících s odpadovým hospodářstvím, zásobováním,
úklidem atd.
Co je z vašeho pohledu nejtěžší na
práci v KACPU?
Personál KACPU je vystaven velkému
emocionálnímu tlaku. Setkává se s řadou
velmi smutných životních příběhů a osudů. Zvláště první týdny byly z tohoto
pohledu velmi hektické. Aby mohli lidé
efektivně pomáhat, musejí být schopni
se s touto situací vyrovnat, což není vůbec jednoduché.
Co vás – ať už pozitivně nebo negativně – v KACPU překvapilo?
Za největší pozitivum určitě považuji to,
jak se lidé z nejrůznějších organizací a z řad
dobrovolníků, kteří nikdy podobnou situaci nezažili, dokázali flexibilně semknout
a vytvořit přesně zapadající soukolí. KACPU není o individualitách, ale o týmové
spolupráci, kdy výsledný efekt záleží na
každém jedinci, který tam pracuje.

Tomáš Landsfeld
ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Olomouc

Jakou roli mají vaši lidé zapojení
do KACPU?
Policisté prioritně plní úkoly vyplývající ze služebních povinností cizinecké
policie, registrují cizince, kteří přicházejí na KACPU, provádějí jejich lustraci
v systémech, fotodokumentaci a nově
udělují také víza o dočasné ochraně. To
je poměrně náročná procedura, kterou
museli zvládnout nejen policisté cizinecké policie, ale také jejich kolegové ze
služby kriminální policie a vyšetřování,
kteří je v době největšího náporu posílili. Prostřednictvím našich specialistů
poskytujeme krizovou intervenci. Naši
technici zajišťují provoz výpočetní techniky a všech systémů, které bylo nutno
v KACPU instalovat. Dále samozřejmě
dohlížíme na bezpečnost a pořádek ve
vnitřních prostorách centra i v jeho okolí.
Mimo jiné jsou policisté součástí řídícího
štábu, pomáhají s organizací a logistikou
a se zajištěním bezproblémového chodu

KACPU, vyřizují dotazy občanů na krizové infolince a jsou zapojeni do řady dalších činností dle aktuální situace. Prostě
jsme součástí týmu, který z mého pohledu odvádí vynikající práci.
Co je z vašeho pohledu nejtěžší na
práci v KACPU?
Všichni, kdo v KACPU již několik týdnů nepřetržitě pracují, se často dostávají do emočně vypjatých situací a kromě
toho, že musí profesionálně a bezchybně plnit veškeré úkoly, musí zároveň
s empatií vyslechnout i řadu příběhů
spojených s lidskými osudy. Pochopení
a vstřícnost k těm, kteří prchají z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině,
a současně profesionální plnění úkolů
s nadhledem a bez zbytečných emocí je
z mého pohledu právě to nejtěžší.
Co vás – ať už pozitivně nebo negativně – v KACPU překvapilo?
Překvapila mne především obrovská
solidarita občanů, která se projevuje zejména v zapojení celé řady dobrovolníků,
kteří v KACPU pomáhají, ale také v nasazení všech složek, které časově náročnou a mnohdy i psychicky vyčerpávající
činnost zvládají naprosto profesionálně.
Chtěl bych všem za jejich úsilí poděkovat.
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zpravodajství

Ceny za péči
o životní prostředí
Až do poloviny června přijímá hejtmanství nominace na
ceny za přínos v oblasti životního prostředí. Ty kraj uděluje od
roku 2019, od loňského roku se
uděluje na základě nominací podaných veřejností, a to celkem
ve čtyřech kategoriích. Cena za
významný počin v ochraně životního prostředí, za dlouhodobý přínos v oblasti životního
prostředí a za významný počin
v separaci a recyklaci odpadů.
Cena veřejnosti za přínos v oblasti životního prostředí se pak
uděluje na základě výsledku hlasování veřejnosti pro některého
z nominovaných v uvedených
kategoriích.
„Životní prostředí je jedním
z důležitých témat, kterými se
Olomoucký kraj dlouhodobě
a systematicky zabývá. Chceme
proto ocenit ty, kteří se do této
oblasti aktivně zapojují. Pokud máte takové lidi ve svém
okolí, nominujte je do naší ankety. Mohou být inspirací pro
ostatní,“ vyzval Martin Šmída,
náměstek hejtmana pro oblast
životního prostředí. Nominace lze podávat elektronicky do
15. června. Podrobné informace
včetně návodu na zaslání nominací najdete na webových stránkách www.cenykraje.cz.

Juraj Aláč

www.cenykraje.cz
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Pietní akce připomněly konec války
Památku jedenadvaceti přerovských občanů, kteří byli
2. května 1945 popraveni na
střelnici na olomouckých Lazcích, uctili zástupci měst Olomouc a Přerov i Olomouckého
kraje. Letošní 77. výročí tragédie si u pomníku nedaleko
střelnice připomenul i hejtman
Josef Suchánek a náměstci Ivo
Slavotínek, Dalibor Horák a Michal Zácha.
„Ještě před rokem by podobná pieta u většiny z nás vzbuzovala pocit, že válečné hrůzy jsou
jen zlou vzpomínkou na absurdní skutky, pro které už v Evropě
není místo. Ovšem dnes, kdy
nedaleko našich hranic zuří
další strašlivá válka, se znovu
ukazuje, jak velkou sílu svoboda a demokracie mají. Protože pouze život ve svobodě má
smysl. Věděli to lidé, u jejichž
památníku dnes stojíme. Vědí to
lidé na Ukrajině, kteří dnes bojují s ruským agresorem. A měli
bychom to vědět a uvědomovat
si to i my,“ uvedl při pietní akci
hejtman Josef Suchánek.
Přerovské povstání vypuklo
1. května 1945 jako úplně první v celé republice. Ten den se
v ranních hodinách rozšířila
mezi občany mylná zpráva, že
německá armáda kapitulovala.
Odpoledne však v ulicích začaly tvrdé boje a o den později

Představujeme poslance Olomouckého kraje
Milan Feranec
ANO 2011
Jaké problematice se jako poslanec
věnujete?
Jsem členem Rozpočtového výboru, Ústavně-právního výboru a mimo jiné také Podvýboru
pro dopravu. Věnuji se tedy především státnímu rozpočtu a problematice dopravy. V oblasti rozpočtu se s kolegy z ANO snažíme přimět
vládu, aby v této krizové době nerušila důležité investice a neosekávala sociální transfery, tedy aby nezhoršovala lidem životní úroveň
tím, že v prvé řadě bude šetřit na nich. V oblasti dopravy usiluji o to,
aby vláda rozjela nebo dotáhla stavby dopravní infrastruktury, které
jim minulá vláda kompletně připravila. Podpořím také legislativní
návrhy, které pomohou urychlit povolovací procesy, sníží byrokratickou zátěž a umožní realizovat stavby rychleji.
Co považujete za největší problém Olomouckého kraje
a jak se dá podle vás řešit?
Vnímám velkou dopravní zátěž, jak v menších obcích, tak velkých městech. Problémem jsou pomalé povolovací procesy výstavby.
V Olomouci stále chybí východní obchvat města, kolem Přerova dálnice od Říkovic směrem na Ostravu, dále obchvat Bludova či Kokor
a Krčmaně. Druhým problémem v budoucnu bude patrně rostoucí
nezaměstnanost, především pak na severu kraje. Lidé budou muset
sahat hlouběji do peněženky. Tato vláda se rozhodla nedělat pro občany v současné krizi nic, proto se obávám, že dramatické zdražování energií, potravin, pohonných hmot apod., které nyní zažíváme,
postihne především střední třídu, seniory či zaměstnance na nižších
pozicích. Je nutné, aby se vláda probudila a konečně začala problémy
řešit.
Co chcete pro Olomoucký kraj udělat ve svém funkčním
období?
Již jsem naznačil u předchozích dvou odpovědí. Jako opoziční
poslanec za hnutí ANO podpořím ty návrhy zákonů, které pomohou
urychlit výstavbu dopravní infrastruktury. Podpořím také vše, co
pomůže lidem a uleví jim v této těžké době. Navrhovali jsme třeba
zastropovat ceny pohonných hmot nebo dočasně „zrušit“ DPH na
elektřinu a plyn. Bohužel, tato vláda vše shodila ze stolu. Nevzdávám
to ale. Věřím, že zase jednou bude líp.
Jaké místo v Olomouckém kraji máte nejraději?
Pochopitelně mám nejraději svůj domov. Tím je Olomouc. Očarovala mě ale také příroda – hornaté Jeseníky i rovinatá Haná. A s blížícím se jarem a létem se těším na návštěvy hradů a zámků. Doporučil
bych hrady Bouzov, Sovinec, Šternberk či zámky Úsov a Velké Losiny.

Památník v Javoříčku je společným hrobem 38 mužů, kteří zahynuli v posledních dnech II. světové války. 

Němci zatkli 21 povstalců, převezli je do Olomouce a popravili
je na vojenské střelnici. Celkem
si Přerovské povstání vyžádalo
41 lidských životů.
Hrůzy války zažili
i obyvatelé dalších měst
Oběti nacistické zlovůle si
představitelé hejtmanství připomněli i na pietním setkání
v Zákřově a v Javoříčku. „Události posledních dnů druhé

světové války, které se odehrály na střední Moravě, dodnes
vzbuzují hrůzu. Neměli bychom
zapomínat na to, že rukou nacistických katanů a jejich přisluhovačů bylo povražděno mnoho
nevinných lidí," uvedl náměstek
hejtmana Dalibor Horák.
Na sklonku války dorazili
do Zákřova příslušníci gestapa
a prapor vlasovců. Ve večerních
hodinách obec obklíčili a začali zapalovat jednotlivá stavení.

Foto | Olomoucký kraj

Pozatýkali muže – část z nich
propustili, devatenáct z nich ale
20. dubna 1945 odvezli do lesa
na samotu Kyjanice. Tam je zavřeli do dřevěné boudy, polili ji
benzínem a dehtem a zapálili.
V Javoříčku připomíná smutnou událost z 5. května 1945 památník a expozice. Tehdy obec
obsadil oddíl SS z Bouzova, vojáci zastřelili 38 mužů starších
15 let a obec vypálili.

Juraj Aláč

Kam za odpočinkem a zdravím v Olomouckém kraji
Lázně Bludov – dobrá změna
Lázně Bludov se nachází
v podhůří Jeseníků, pouhých
osm kilometrů od města Šumperka, v malebné obci Bludov.
Před mnoha staletími patřila pánům ze Žerotína, kteří už
tehdy využívali zdejší teplé prameny. Ty se pak staly základem
pozdějších lázní, které tu vznikly před devadesáti lety a dodnes
jsou vyhledávaným moderním
léčebným zařízením.
Lázně
Bludov
využívají
k léčbě přírodní, slabě mineralizovanou, silně alkalickou
termální podzemní vodu sírano-chlorido-sodného typu. Za
tímto složitým názvem se skrývá
blahodárná tekutina, kterou Vás
v lázních oblaží při všech vodoléčebných procedurách.
Lázně pro dospělé i děti
Společně s vysokou kvalitou
a profesionalitou personálu je
tato “živá voda“ hlavní hodnotou
lázní. Zdejší péče, založená na
nejnovějších lékařských poznatcích, je rozdělena do dvou odvětví. Prvním je dětské odvětví

s indikací obezita. Druhé odvětví využívá léčivé termální vody
k léčení onemocnění pohybového ústrojí a k léčbě poúrazových
stavů pod vedením vedoucího
lékaře Tomáše Vilhelma.
Léčba obezity tady slaví úspěchy
V posledních desetiletích se
lázně dostaly do povědomí hlavně díky léčbě obezity u dětí, kde
dosahují výborných výsledků,

a to pod vedením primáře Miroslava Musílka. Lázně spolupracují také s předním dětským
obezitologem Daliborem Pastuchou. Koncept léčby dětské
obezity je stále inovován s využitím nejnovějších vědeckých
poznatků.
Centrum společenského dění
Bludovské lázně se ale nezaměřují jen na léčbu. Jsou také
přirozeným centrem komunitního setkávání, místem pravidelných odborných seminářů
i společenských akcí. Mezi ty
nejúspěšnější lze zařadit již tradiční Bludovský lázeňský běh
pro zdraví, Lázeňské hody či
Svatomartinské posezení. Přijďte se přesvědčit na vlastní kůži,
že Lázně Bludov jsou opravdu
Vaše dobrá změna.

Vendula Potěšilová,

Státní léčebné lázně Bludov

www.lazne-bludov.cz
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Ve válce jsou lidé bezcitní a teď se to zase opakuje
Miluška Ottová oslaví příští rok osmdesáté narozeniny
a je jednou z přeživších, která pamatuje, co znamená
genocida národa. Pochází ze smíšené česko-židovské
rodiny a během II. světové války ji se sestrou ukrývali
cizí lidé. Teď v důchodu působí jako tajemnice Českého
svazu bojovníků za svobodu v Olomouci a aktivně
se zasazuje o to, aby se na zločin nacismu a utrpení
nevinných lidí nezapomnělo. Pro ty, kteří válečným
uprchlíkům nechtějí pomáhat, nemá pochopení.
Spolu s desetiletou sestrou
zachránila Milušku Ottovou za
války úplně cizí rodina, která je
skoro dva roky skrývala na svém
statku. Protože se narodila v roce

1943, válku zná zprostředkovaně od členů rodiny. „Vzpomínám
na válku jen z vyprávění rodičů. My jsme byly s mojí sestrou
Ruth ukryté v Trojanovicích,
tatínek byl v pracovním táboře
v Benešově u Prahy a maminka
byla schovaná u jednoho lékaře na Fifejdách. Do mých dvou
a sestřiných desíti let jsme zůstaly bez rodičů, rok a půl u cizích lidí. Sestra pracovala a já
byla schovaná v seně. Když
osvobodili Ostravu 30. dubna
1945, tak jsme se ve zdraví sešli a přestěhovali do Jeseníku,“

říká Miluška Ottová. Na severu kraje bydlela 35 let a poté se
s manželem přestěhovali do Olomouce, kde žije dosud. „O válce
se u nás doma nemluvilo. Jen
jsem si všimla, že maminka vždy
v září zapálila svíčky na chodbě
a plakala. Mamince totiž zůstalo v plynu v Osvětimi pět sester
i s manžely. Zasáhlo mě, když
jsem tam byla na exkurzi a pak
v roce 2000, když jsem jela za
sestrou do Ameriky a byly jsme
se podívat ve Washingtonu v památníku holocaustu, tak jsme
do rána nemohly spát a plakaly
jsme spolu.“
Válečné hrůzy se opakují,
nesmíme je nechat zapomenout
Milušku Ottovou silně zasáhla i současná situace na Ukrajině, útěk Ukrajinců z jejich země
plně chápe. „Kdo měl možnost,
utekl hned na začátku války. My
už jsme tu možnost neměli, už
bylo pozdě. Naši známí tehdy
utekli před válkou do Anglie,
Rakouska, do Ameriky i do Izraele – my už jsme to nestihli.
Jak 25. února vpadli Rusové na
Ukrajinu, tak jsem budila šestiletou vnučku a říkala jsem jí:

Miluška Ottová (vpravo) se svými sestrami a maminkou po skončení II. světové války.

„Pro všecko na světě, snad nebudeš zažívat to, co babička. Abys
byla někde ukrytá a nemohla
volně dýchat,“ říká se slzami
v očích. „Věděla jsem, že to Putin
udělá, je to bezcitné, když střílí
bratr na bratra. Každý národ má
jinou mentalitu a přemýšlela
jsem, proč začal válčit teď. On si
furt chce dokazovat ego,“ dodává paní Ottová.
Jako tajemnice okresního
Svazu bojovníků za svobodu

se na přelomu dubna a května
účastnila pietních akcí a připomínek konce II. sv. války na Olomoucku. Vzpomínky jsou pro
ni bolestivé i dnes. „Události,
které se na pietních akcích připomínají, nesmí nikdo zpochybňovat, to byla skutečnost a na
hrůzy a zvěrstva války se nesmí
zapomínat. Ubývá pamětníků
a ti by měli vyprávět – nebo pak
musejí vyprávět jejich potomci,
kteří přebrali historii a prožili

Foto | Archiv M. Ottové

to s rodinami. Dokud my budeme žít, tak vzpomínky zůstávají. Současný dějepis spoustu
věcí vynechává, lidé málo čtou
a rychle zapomínají. Rodiče,
co mají teď malé děti, už vůbec
nevědí a nezajímá je, co se dělo
za války,“ dodává smutně paní
Ottová. Sama své zkušenosti
a paměti právě proto, aby zůstaly živé, zprostředkovává dětem
na školních besedách.

Juraj Aláč

Olomoucký kraj spouští čtvrtou vlnu kotlíkových dotací
Olomoucký kraj dne 10. května 2022 vyhlásil dotační program
Kotlíkové dotace v Olomouckém
kraji IV., jehož podmínky schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání dne
11. dubna 2022. Dotace bude
možné čerpat na výměnu kotle na
pevná paliva nesplňujícího 3., 4.
a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj. „Olomoucký kraj má na
podporu výměny nevyhovujících
KDE
Mohelnice
Lipník nad Bečvou
Jeseník
Šternberk
Přerov
Konice
Hranice
Uničov
Litovel
Šumperk
Prostějov
Zábřeh

zdrojů vytápění připravenu částku 245 milionů Kč. Žadatelé si
mohou v rámci kotlíkových dotací pořídit tepelné čerpadlo, kotel
na biomasu s ručním nebo automatickým podáváním paliva
a také plynový kondenzační kotel.
U plynových kotlů došlo v průběhu přípravy dotačního programu
k zásadní změně, kdy finanční
prostředky můžeme garantovat
pouze v případě, že žadatel má již

výměnu kotle hotovou nebo má
do 30. dubna 2022 vystavenou
závaznou objednávku“, uvedla
Zdeňka Dvořáková Kocourková,
radní Olomouckého kraje pro oblast investic, evropských projektů,
transparence, IT a Smart regionu.
Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji jsou letos zaměřeny na
tzv. nízkopříjmové domácnosti, kdy bude zjišťován průměrný
čistý příjem na člena domácnosti

Místo konání
Městský úřad Mohelnice, zasedací místnost nové budovy v 1. patře
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Kulturní dům Echo, společenský sál
Novosady 1380, 751 31 Lipník nad Bečvou
Městský úřad Jeseník (budova IPOS), velká zasedací místnost
Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník
Kulturní dům Šternberk, konferenční sál
Masarykova 307/20, 785 01 Šternberk
Magistrát města Přerova, zasedací místnost, dvorní trakt v 1. patře
Smetanova 7, 750 02 Přerov
Komunitní centrum v Konici
Vrchlického 386, 798 52 Konice
Koncertní sál
Zámecká ul. 118, 753 01 Hranice
Městské kulturní zařízení Uničov, malý sál
Moravské náměstí 1143, 783 91 Uničov
Městský úřad Litovel, Budova 2, velká zasedací místnost (1. patro)
nám. Př. Otakara 779, 784 01 Litovel
Městský úřad Šumperk, velká zasedací místnost
Jesenická 31, 787 01 Šumperk
Magistrát města Prostějova, odd. Duha – Kulturní klub u hradeb (1. poschodí)
Školní 4, 793 01 Prostějov
Základní umělecká škola Zábřeh
Školská 349/9, 789 01 Zábřeh

KDY
16. 5. 2022
17. 5. 2022
18. 5. 2022
19. 5. 2022
23. 5. 2022
24. 5. 2022
25. 5. 2022
26. 5. 2022
30. 5. 2022
31. 5. 2022
1. 6. 2022
2. 6. 2022

za rok 2020. Tento průměrný čistý příjem nesmí překročit
170 900 Kč na člena domácnosti.
„U některých členů domácností
ověřovat výši příjmů nebudeme.
Jedná se např. o domácnosti složené čistě z osob, které pobírají
starobní důchod nebo invalidní
důchod 3. stupně, ale i o domácnosti čerpající příspěvky či doplatek na bydlení“, uvedla dále radní
Zdeňka Dvořáková Kocourková.
Na výměnu plynového kondenzačního kotle mohou žadatelé získat maximální výši dotace v částce
100 000 Kč, u kotlů na biomasu
130 000 Kč a v případě tepelných
čerpadel až 180 000 Kč. O dotaci
mohou požádat i ty domácnosti,
které mají již od 1. ledna 2021 kotel vyměněn. Podání žádostí bude

probíhat stejně, jako tomu bylo
v minulé vlně, prostřednictvím
elektronického formuláře, který
je spolu s dotačním programem
a dalšími vzory potřebných dokumentů dostupný na webu kraje
www.olkraj.cz/kotlikovedotace.
Ve dnech 16. května až
2. června 2022 pořádá Olomoucký kraj ve vybraných městech
informační semináře, na kterých pracovníci krajského úřadu
seznámí občany s podmínkami
dotačního programu, způsobem
vyplnění elektronické žádosti
a dalšími potřebnými informacemi. Termíny a místa konání jsou
uvedeny v následující tabulce.
Semináře budou probíhat od 10
do 13 hodin.

Eva Knajblová
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ZMĚNIL SE PO COVIDOVÉ PAUZE ZÁJEM VEŘEJNOSTI O KULTURNÍ AKCE, KTERÉ PŘIPRAVUJETE?
NA JAKOU JEDNU AKCI V LÉTĚ BYSTE POZVALI ČTENÁŘE MĚSÍČNÍKU OLOMOUCKÝ KRAJ?
Jana Maršálková
ředitelka, Městské divadlo v Prostějově
Po covidové pauze se diváci vracejí jen velmi, velmi zvolna, vyprodané
hlediště máme výjimečně. V červnu předložíme nabídku na předplatné
pro sezónu 2022/2023 a doufáme, že nám naši abonenti zůstanou věrni
a že pestrá nabídka stagiony osloví i nové předplatitele.
V létě, tedy v měsících červenec a srpen, nehrajeme, hostující soubory mají buď divadelní
prázdniny, nebo hrají na svých letních scénách. A my tohoto volna využíváme a zveme návštěvníky na komentované prohlídky secesního Národního domu, a to každou sobotu od 16 hodin.
Jakub Ráliš
ředitel, Vlastivědné muzeum v Olomouci
Po covidové pauze samozřejmě delší dobu trvalo, než lidé opět přišli
na chuť návštěvě muzea. Nyní ovšem vidíme, že se zájem návštěvníků pomaličku zvedá. Například na stávající multimediální výstavě World Wild
Wald se nám tento stoupající trend návštěvnosti potvrzuje. Za to jsme
velice rádi a doufáme, že zase budeme časem potkávat více a více dětí, rodin i seniorů na našich
výstavách a akcích.
Co se týče dalších připravovaných akcí, tak určitě bychom rádi všechny pozvali na novou
výstavu z děl světoznámého fotografa Jana Saudka nebo na výstavu z Podivuhodného světa
bezobratlých uznávaného fotografa Pavla Krásenského. Nezapomínejme však také na Zámek
v Čechách pod Kosířem s jeho filmovou expozicí nebo i na jednu z nejkrásnějších zahrad Olomouckého kraje Arboretum v Bílé Lhotě, kde bychom měli v létě otevírat nové Zemědělské
muzeum.
Petra Němečková
ředitelka, Divadlo Tramtarie, Olomouc
Po covidu jsme měli velké obavy, jestli se diváci k nám do divadla vrátí.
Naštěstí se obavy nepotvrdily. Hlediště máme plné, většina představení
je vyprodaná. Mírný pokles návštěvnosti pociťujeme s příchodem teplého počasí, ale to je běžný jev. V červnu už budeme hrát venku na Korunní pevnůstce, kde pořádáme festival Tramtarie Open-air, od 6. do 21. června. Festival zahájí
zbrusu nová premiéra Tři mušketýři, uvedeme na něm taky naše hitovky, třeba komedii Láska,
sex a internety a nebude chybět ani bohatý program pro rodiny s dětmi v rámci Relax zóny.
Hudebním hostem bude Tomáš Klus a děti pobaví Michal Nesvadba.
Program je nabitý, tak věřím, že i tam si diváci cestu najdou a užijí si divadlo pod širým
nebem.
David Gerneš
ředitel, Moravské divadlo Olomouc
Aspektů, které ovlivňují toho času návštěvnost našich představení
a dalších akcí, je celá řada a nelze tedy jednoznačně porovnávat čísla návštěvnosti před covidem a nyní. Mimo změny chování a návyků, kdy diváci kupují více vstupenky na poslední chvíli, se negativně začíná projevovat i vysoká inflace. Ta vede diváky ke zvažování, zda do divadla dorazit. Přes vše výše zmíněné
však můžeme s povděkem říci, že návštěvnost divadla roste a pomalu se vrací do standardních
čísel.
Čtenáře bych rád pozval na projekt Moravské divadelní léto, který se bude odehrávat od
června až do konce srpna ve všech koutech Olomouckého kraje. Diváci se mohou těšit na sérii
Open-air představení, workshopů a besed, a to nejen v Olomouci, ale například i Prostějově,
Čechách pod Kosířem, Tovačově, Náměšti na Hané a na dalších místech.
Kateřina Tomanová
ředitelka, MKZ Jeseník
Lidé jsou sice „hladoví“ po kulturních akcích, ale velice opatrní v nakupování vstupenek v předprodeji. Mají obavy z toho, že vynaloží finance na
představení, které může být třeba zase ze dne na den vládním opatřením
zrušeno. Nebo naopak, že sami onemocní covidem a nebudou moci přijít.
Raději si kupují vstupenky až na místě v den konání akce nebo krátce před ní.
Vypíchnout jen jednu letní akci je těžké. Poprvé budeme o všech prázdninových víkendech
provozovat letní scénu ve Smetanových sadech v Jeseníku, kde se budou střídat divadelní
představení, koncerty, letní kino a nedělní akce pro rodiny s dětmi. Ale asi tou nejhlavnější akcí
léta budou tradiční městské slavnosti „Jeseník se baví“, které si připomenou letos 755. výročí
založení města. Akce se koná 6. 8. na náměstí před radnicí. Program bude plný hudby a zábavy,
hlavním hostem by měla být zpěvačka Lenny.
Matěj Kašík
ředitel, Divadlo Šumperk
Bohužel změnil. A to u některých inscenací zcela zásadně. Například
Čechovův Strýček Váňa bude muset mít derniéru. Domnívám se však, že
důvodem je ruský autor a náročnější látka. U ostatních inscenací na repertoáru se potýkáme se sníženou návštěvností až o 50 procent. Jsme
ve velmi složité době a další pocovidové události nám nikterak nepomáhají k návratu do normálních předcovidových dob. Pořád jsme na tom ale lépe než v době vládních restrikcí. Těšíme
se na snad brzkou změnu k lepšímu a již v těchto dnech pracujeme na programu hraní přes
letní divadelní prázdniny. Sledujte tedy naše internetové stránky divadlosumperk.cz, kde se
brzy dozvíte další konkrétnější informace, třeba jako to, že budeme hrát na open air v našem
hlavním městě.

Alžběta Kvapilová
ředitelka, Divadlo na cucky, Olomouc
Zájem je o něco nižší, ale především se potýkáme s tím, že řada diváků
přijde až v den konání akce. Předprodej je slabý. Všechny ale srdečně zveme na 2. ročník novocirkusového festivalu CIRKUZKUS, který pořádáme
v areálu Letního kina v Olomouci v termínu 9.–17. července. A tady se
zvýhodněný předprodej vstupenek jednoznačně vyplatí. Veškeré info najdete na webových
stránkách www.divadlonacucky.cz
Veronika Hrbáčková
ředitelka, Muzeum a galerie v Prostějově
Během covidu sice poklesla návštěvnost, ale věřím, že zájem veřejnosti o MGP nyní poroste především v souvislosti se změnami, které v instituci děláme. Chystáme nové edukační programy a také muzejní kvízy.
V létě bych určitě všechny pozvala na výstavu Parohatí a dutorozí. Trofeje
z celého světa. Tato unikátní sbírka je majetkem soukromého sběratele Jaroslava Šmída z Kostelan u Kroměříže.
Radim Himmler
ředitel, Muzeum Komenského v Přerově
Nejen že se v Muzeu Komenského v Přerově letos již zájem návštěvníků o pořádané kulturní akce vrátil po covidových omezeních do normálu,
ale dokonce sledujeme zvýšený zájem, jakoby návštěvníci měli po kultuře větší hlad. Velkým tahákem je hrad Helfštýn, kde tradiční příjemná
exteriérová prohlídka nabyla na atraktivitě otevřením rekonstruovaného paláce, o kterém je
všude hodně slyšet. Právě na hrad Helfštýn bych chtěl všechny zájemce o památky, moderní
architekturu i tradiční řemeslo pozvat poslední srpnový víkend. Bude se totiž konat náš vrchol
letní sezóny – největší a nejsvětovější akce, kterou muzeum pořádá, mezinárodní festival uměleckých kovářů Hefaiston, a to již jeho 40. ročník.

Nový domov
Celkem dvanáct uživatelů Vincentina - poskytovatele sociálních
služeb Šternberk, našlo svůj
nový domov ve Vikýřovicích na
Šumpersku. Tamní pobočka šternberského zařízení prošla v rámci
transformace sociálních služeb
Olomouckého kraje kompletní
rekonstrukcí. Nabídla dva byty,
do kterých se lidé se zdravotním
postižením přestěhovali začátkem
dubna. Foto | Olomoucký kraj

OKÉNKO STAROSTY

Jakub Chrást
starosta obce Lutín

Obec Lutín leží ve východní části Regionu HANÁ, severně od města Prostějov.
Obec je vzdálená přibližně 11 km jihozápadně od krajského města Olomouc.
Obec Lutín se skládá ze dvou místních
částí: Lutín a Třebčín. První písemná
zmínka o Lutíně pochází z roku 1234,
o Třebčíně z roku 1141. Lutín je již více
než 150 let spjat s pumpařskou tradicí,
kterou zde založil rod Sigmundů. I ve
světě tak znají typický trojzubec ve znaku
lutínské továrny na čerpadla SIGMA.
Lutín není typickou hanáckou vesnicí,
díky velké průmyslové zóně zde v 80. letech vzniklo velké sídliště s panelovými
domy, kde žije téměř polovina obyvatel
obce. Obec je tak vlastně spíše malým
městem.
V obci je k dispozici kompletní občanská vybavenost, a to mateřská i základní
škola, dokonce i střední škola se zaměřením na strojírenství, dále zdravotní
středisko, komunitní dům pro seniory,
pošta, květinářství, vinotéka, obchody různého zaměření, hospody nebo
cukrárna. V příštím roce se v Lutíně

developer chystá stavět místo brownfieldu
novou maloobchodní zónu, v části tohoto
brownfieldu pak obec postaví nové náměstíčko. Cyklisté si u nás mohou koupit
nebo nechat servisovat kolo v jednom ze
dvou cykloservisů. Cyklostezkou je Lutín
propojen se svojí místní částí Třebčín, ale
také s lázeňskou obcí Slatinice. Odtud lze
na kole pokračovat až na hanáckou velehoru Kosíř. Projekčně hotové a čekající na
dotaci jsou cyklostezky do Hněvotína a do
Luběnic. Lutín je velmi dobře dopravně
dostupný, tzn. autobusové i vlakové spojení s Olomoucí, Prostějovem a dalšími místy a obcemi.
V obou místních částech dobře funguje
spolková činnost, v Lutíně jsou to fotbalisté, tenisté, stolní tenisté a turisti z TJ Sigma Lutín, florbalisté z FBC Lutín, skauti
z oddílu DUHA Křišťál, judisté z JUDO
Lutín, modeláři z Klubu železničních modelářů, v Třebčíně pak hasiči z SDH Třebčín a členové kulturně-sportovního spolku
S&K Třebčín.
Obě místní části si zakládají na poměrně
bohatém kulturním vyžití. Velkou tradici
zde mají hodové slavnosti, pálení čarodějnic, stavění máje a již tradičním se stal také
Rockový festival se slavnostmi piva, který
se v Lutíně koná každoročně na začátku
července. Rád bych čtenáře pozval, aby
okusili jedinečnou atmosféru našich akcí.
Více informací o obci, včetně kulturního
kalendáře, lze vyhledat na webových stránkách www.lutin.cz nebo na facebooku.

neziskové organizace
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Držitelka Křesadla za rok 2021 – Hana Polišenská
Hana Polišenská pracuje jako
dobrovolnice v pobočce Maltézské pomoci v Šumperku, kde
pomáhá v Domově pro seniory.
Ty rozváží na pravidelné bohoslužby, navštěvuje klienty, chodí
s nimi ven na procházky a dělá
jim společnost. V zimě 2020 během vánočních svátků a Nového roku, kdy byl v Domově pro
seniory nedostatek personálu
z důvodu covidové epidemie,
pomáhala při rozvozu a podávání stravy.

Ocenění jste získala za
činnost v oblasti sociálních
služeb. Víte, kdo vás nominoval na ocenění Křesadlo,
a jak vnímáte toto ocenění
s odstupem času?
Ano, vím. Nominovaná jsem
byla pracovníky šumperského
Domova pro seniory a organizací Maltézská pomoc.
Nominace jsem si velmi vážila a samotné ocenění mi udělalo nesmírnou radost, je pro mě
dalším povzbuzením v mé dobrovolnické činnosti a potvrzením, že to, co dělám, má smysl.
Křesadlo je cena pro
obyčejné lidi, kteří dělají
neobyčejné věci – jak tuto
definici vnímáte vy?
Já bych si tuto definici trošku
přizpůsobila sobě. Jsem obyčejný člověk, jsem učitelka, která
se věnuje dětem. A proto je pro
mě neobyčejná věc právě práce se seniory. Díky ní se mi zde
dějí i neobyčejné a krásné věci.
Při svých návštěvách často naslouchám zajímavým a leckdy
dojemným životním příběhům

a vzpomínkám. Nebo když vidím na bohoslužbě, jak se klienti trpící některou z forem
demence během mše promění,
rozzáří a vědomě mši prožívají
se zpěvem i modlitbou. Tak to je
pro mě silné a neobyčejné.
Pokračujete nějakou formou v „dobrovolnictví“,
které vám přineslo ocenění
Křesadlo?
Ano, stále docházím pravidelně do šumperského Domova
pro seniory a jsem vděčná, že
mám prostor věnovat svůj volný
čas někomu, kdo to potřebuje
a komu to pomáhá.
Přemýšlela jste, že byste
nominovala na tuto cenu
někoho ze svého okolí?
Určitě! V mém okolí je hodně
lidí, kteří jsou aktivní, činorodí
a dělají hodně pro druhé. V současné době se však hluboce skláním před všemi, kteří nezištně
a obětavě pomáhají ukrajinským
ženám a dětem, a že jich i tady
v Šumperku není vůbec málo!

Juraj Aláč

KŘESADLO 2021
Cílem udělování ceny KŘESADLO je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost
i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Organizátorem akce je Maltézská
pomoc, o.p.s.

www.maltezskapomoc.cz

Univerzita láká
studenty třetího věku
2. ročník soutěže

Cena hejtmana
Olomouckého kraje
za společenskou odpovědnost
za rok 2021
Přihlaste se a vyplňte hodnoticí dotazník do 30. září 2022
Soutěž se vyhlašuje v těchto kategoriích:
Podnikatelské subjekty (do 50, do 250, nad 250 zaměstnanců)
Organizace veřejného sektou (neziskové a veřejně prospěšné organizace)
Obce (obce s rozšířenou působnostní, ostatní obce)
Mikropodniky a živnostníci (tzn. malé organizace do 10 zaměstnanců, rodinné podniky)

Univerzita třetího věku nabízí kromě studií několika oborů i setkávání stejně aktivních lidí důchodového
věku.
Foto | U3V Univerzity Palackého

Univerzita 3. věku při Univerzitě Palackého v Olomouci už přijímá přihlášky od studentů důchodového věku k účasti na U3V
v akademickém roce 2022/2023,
a to až do poloviny září. Zájemci
o vzdělávání si mohou nově vybrat z dvouletých specializovaných běhů, ale i kratších, jednoletých nebo jednosemestrálních
programů. „Nabízíme vzdělávání
v nejrůznějších tématech od historie přes psychosociální studia
až po medicínská a právní témata. Oblíbené jsou programy
zaměřené na zdravý životní styl,
lidovou kulturu, výtvarné umění
a hudbu. V nabídce máme i přírodovědná témata, poznávání
asijské kultury, první pomoc
a prevenci kriminality, kurz digitální fotografie i kurzy zaměřené
na pohybové aktivity a exkurze

na zajímavá místa. Univerzita
třetího věku připravuje také jazykové kurzy angličtiny a němčiny pro seniory různých úrovní,“
uvedla Milada Šnajdrová, metodička vzdělávání na Univerzitě
3. věku.
Kurzy jsou vhodné pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco
nového, chtějí navázat nová
přátelství a potkat zajímavé lidi
nebo udělat něco pro své zdraví.
Bližší informace najdete na
webu u3v.upol.cz, případně volejte na tel. 585 633 408 nebo
pište na e-mail u3v@upol.cz.
Kanceláře U3V najdou zájemci v budově Filosofické fakulty, na ulici Křížkovského 10
v Olomouci.

Juraj Aláč

www.u3v.upol.cz

Uplatňujete zásady společenské odpovědnosti ve svém podnikání, v
každodenních činnostech, chováte se společensky odpovědně? Staňte se
společensky odpovědnou organizací, u níž Olomoucký kraj ocení, že se
do svých každodenních činností snaží začlenit sociální, ekonomické,
environmentální a lidskoprávní zájmy.
Olomoucký kraj pro Vás připravil bezplatné semináře, kterými Vás provede CSR
manažerka
PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY
do 50, do 250, nad 250 zaměstnanců
MIKROPODNIKY, ŽIVNOSTNÍCI

ONLINE
semináře
ZDARMA

20. červen 2022 / 12. září 2022

ORGANIZACE VEŘEJNÉHO SEKTORU
do 50, nad 50 zaměstnanců

21. červen 2022 / 13. září 2022

OBCE
obce s rozšířenou působností, ostatní obce

22. červen 2022 / 14. září 2022

Více informací k soutěži, přihlášku na semináře naleznete na:
www.cenykraje.cz / Společenská odpovědnost
Hlavní organizátor:

Partneři akce:
Kontaktní osoba: Bc. Radovan Vašíček
(+ 420 725 927 489 / r.vasicek@olkraj.cz)
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KŘÍŽOVKA PRO VÁS
Až do 25. května mohou producenti podávat přihlášky v soutěži (znění v tajence) Olomouckého kraje. Zemědělský nebo potravinářský výrobek, který je předmětem žádosti o udělení značky, musí být vyroben na území Olomouckého kraje a nejméně ze sedmdesáti procent ze surovin z našeho kraje nebo, je-li to z objektivních důvodů nutné, z České republiky s odůvodněním, proč nepochází surovina z Olomouckého kraje. Hlavní surovina pak musí být
stoprocentně tuzemského původu. Letos se o prestižní značku budou producenti ucházet už potřinácté. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 29. září na festivalu OLIMA v Olomouci.
Tajenku křížovky zasílejte včetně kontaktních údajů (jméno a adresa) do 10. června 2022 na e-mailovou adresu: tajenky.olkraj@regvyd.cz. Jména tří vylosovaných luštitelů zveřejníme v následujícím čísle novin a od Olomouckého kraje získají věcné ceny. Výherci minulé tajenky ve znění Žďákovský most jsou: P. Hořava, Prostějov; A. Nemrava, Olomouc; V. Richtrová, Zlaté Hory
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství, s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a adresa), a to ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících s vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.

MĚSÍČNÍK OLOMOUCKÝ KRAJ
INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA
- POLSKO

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ DO PRIORITNÍ OSY 4
Pod por ované aktivity:
R o z v o j s polupr ác e instituc í veř ejné s p rá v y
V y t v á ř e n í a r oz voj př eshr anič níc h koop eračních
s í tí, vč etně spolupr ác e NNO
a s o c i álníc h a hospod ář skýc h partnerů
O bl asti př eshr anič ní spolupr áce:
K r i z o v é ho ř íz ení (z vlád ání př ílivu os ob )
Ř e š e ní d l o u hod obýc h aspektů upr c hl ické krize
V y t v o ř e ní s ystém ovýc h, tr valýc h a udržitel ný ch
př e s h r a n i č ní ch m ec hanism ů pr o ř íz ení ob dob ný ch
kr iz ovýc h situac í
V př í pa d ě potř eby konz ultac e se obracejte na:
M g r . e t Mg r Alic i Navr átilovou, tel: 5 85 508 38 8 ,
e - m a i l : a lic e. navr atilova@olkr aj. cz neb o
Mg r . Filipa B oháč e, tel: 5 85 5 08 321,
em ail: f. bohac @olkr aj . c z .

V í c e inf orm ac í n aleznet e na:
h t t ps :/ / w w w .c z- p l.eu / n ov inky

Konference k programu
Interreg Česko-Polsko
2021 -2027
Chcete získat informace o programu přeshraniční
spolupráce Interreg Česko-Polsko 2021-2027 ?
KDY: 9.6. 2022 od 10:00 hodin
KDE: budova RCO, Jeremenkova 40B,
779 00 Olomouc, přízemí, sál Pegasus
Pro registraci na konferenci kontaktujte:
Mgr. et Mgr. Alici Navrátilovou,
email: alice.navratilova@olkraj.cz
Registrujte se do 6.6. 2022
Těšíme se na Vás.

■ Periodický tisk
■ Vydává Olomoucký kraj ve spolupráci
se společností Regionální vydavatelství s.r.o.
■ Adresa vydavatele: Olomoucký kraj,
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc,
IČO: 60609460
■ Registrováno pod číslem MK ČR E 13609
■ Redakční rada: Andrea Hanáčková,
Ivo Slavotínek, Dalibor Horák, Luděk Niče,
Eva Knajblová, Jaroslav Kropáč, Petra Pášová,
Juraj Aláč
■ Redakce: Mgr. Juraj Aláč, olkraj@regvyd.cz
■ Distribuci do všech schránek v kraji
zajišťuje Česká Pošta s.p., reklamace
na dodávku novin na čísle 773 617 353
nebo e-mail: jurakova@regvyd.cz
■ Inzerce:
Jana Juráková – jurakova@regvyd.cz,
Michal Novák – novak@regvyd.cz,
Tomáš Karal – karal@regvyd.cz,
Margita Šutovská – sutovska@regvyd.cz
■ Číslo 4, ročník 21. Olomoucký kraj –
periodický tisk Olomouckého kraje.
■ Toto číslo vychází 18. května 2022
v nákladu 291 300 kusů
■ Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla
je 31. května 2022

rozhovor

| květen 2022
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Jan Žůrek: Festivalová sezona bude v plné síle
Neuvolněný člen Rady Olomouckého kraje Jan
Žůrek má v kompetenci kulturu a památkovou
péči. Celý život se věnuje kultuře, vystudoval
filozofii a divadelní vědu na Univerzitě
Palackého v Olomouci, pracoval jako dramaturg
a produkční na festivalech Letní filmová škola
v Uherském Hradišti či Divadelní svět Brno.
Je dlouholetým členem odborných komisí
Ministerstva kultury. Za rozvoj Divadla na cucky
získal v roce 2017 Cenu města Olomouce.
V jakém stavu je kultura
v Olomouckém kraji? Čím
se v oblasti kultury může
náš kraj chlubit, a naopak
v čem pokulhává?
Kultura je v dobré kondici
a to i přes nešťastná covidová
přerušení. Dominantní část sektoru se staví na nohy a běží dál.
Pro nás je myslím zásadní, že
roky s covidem neznamenaly zavření nebo výrazné omezení některé z významných kulturních
institucí a to jak ze strany kraje

Nová koncepce kultury
bude základním
jízdním řádem
a zároveň brzdou
proti nekoncepčním
opatřením.
Jan Žůrek
radní Olomouckého kraje pro oblast
kultury a památkové péče

či jiných zřizovatelů. A je radost
sledovat, jak se právě v těchto
týdnech po třech letech otevírá
v plné síle festivalová sezóna,
která do našeho kraje přivádí
špičky v řadě oborů z ČR i zahraničí. Musíme samozřejmě
více pracovat na tom, aby se i za
hranicemi našeho kraje vědělo,
že jsme kreativním regionem,
do kterého se dá zamířit za vynikající kulturou.

Jak může hejtmanství
kromě přímých dotací
pomoci kulturnímu životu
v regionu?
Snažíme se být nápomocni také metodickou podporou, usilujeme o to, aby naše
příspěvkové organizace byly
otevřené spolupráci, a rozvíjíme komunikační platformy,
které přibližují odborné otázky kultury. Jako podstatné
v této oblasti vnímám rozjezd
newsletteru, který směřujeme
zejména na kulturní pracovníky a seznamujeme v něm veřejnost s novinkami v oblasti
kultury, semináři, workshopy
i zajímavými akcemi. Na našem
webu se k jeho odběru může
přihlásit každý. Stejně tak jsme
nastartovali podcast Promluv
do ní, ve kterém pravidelně reflektujeme kulturní diverzitu
našeho regionu. Tento podcast
je k dohledání na platformách
Buzzsprout, Spotify či iTunes.
Sever Olomouckého kraje
je příliš vzdálený od krajského města – mají obyvatelé na severu dostatek
kulturních příležitostí?
Musí je hejtmanství nějak
speciálně podporovat?
V rámci našich dotačních
programů jsme nastavili nová
kritéria, která mírně zvýhodňují
žadatele z obcí, ve kterých je dle
ustálené metodiky nižší kvalita
života. Díky tomu mohou obce
i neziskové organizace z různých částí kraji – nikoliv pouze ze severu – přispět k rozvoji

demokratické, pospolité a kulturně bohaté společnosti.
Nyní připravují odborníci
novou koncepci kultury –
co to přinese obyvatelům
kraje?
Tato koncepce přinese vizi,
kam se má kultura v dalších
sedmi letech ubírat. Jedná
se o velmi strukturovaný dokument, který se rozkládá do
konkrétních cílů a opatření.
Věřím, že Koncepce kultury,
kreativity a památkové péče
bude jakýmsi základním jízdním řádem pro rozvoj kultury
a zároveň brzdou proti nahodilým a nekoncepčním opatřením, kterých v minulosti bohužel byla celá řada.

V posledních letech se
hodně mluví o kreativním
průmyslu – jak je na tom
Olomoucký kraj, máme
tady za sebou už nějaké
konkrétní výsledky?
Tuto agendu jsme svěřili
Inovačnímu centru Olomouckého kraje, v rámci kterého se
o ni dominantně stará Jakub
Korda. Připravujeme odborné semináře pro kreativce, aby
byli konkurenceschopní na
trhu, chystáme mapování kreativních odvětví, díky kterému
získáme přesnější data i potřeby z tohoto sektoru a aktivně
se podílíme na připomínkování
výzev Národního plánu obnovy. Z prostředků tohoto dotačního programu bude v příštích

měsících možné nastartovat
nové projekty a spolupráce
na rozvoj kreativních odvětví
a kraj bude tyto příležitosti aktivně propagovat.
Máte ve vašem kalendáři
nějakou kulturní akci, na
kterou se těšíte? Kterou
byste čtenářům doporučil?
V posledních dnech jsem na
nějaké akci skutečně každý den
a je těžké vypíchnout něco, na
co bych se mimořádně těšil. Nicméně chladným mě rozhodně
nenechává fakt, že konečně vyšla kniha Kateřiny Tučkové Bílá
voda a moc se těším na její autorské čtení v této nejodlehlejší
obci našeho kraje.

Juraj Aláč

Nejlepší weby provozují Zlaté Hory a Náměšť na Hané
Nejlepší webové stránky má
městys Náměšť na Hané na
Olomoucku a město Zlaté Hory
na Jesenicku. Rozhodla o tom
porota krajského kola soutěže
Zlatý erb. „Uživatelsky vstřícné,
srozumitelné, graficky přehledné a také pravidelně aktualizované webové stránky hrají velmi
důležitou funkci v životě obcí
a měst. Mnohdy jsou totiž pro
jejich obyvatele prvním nebo
i hlavním zdrojem informací. Je
třeba na to myslet a jsem rád, že

VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA
Města
Zlaté Hory
Loštice
Mohelnice
Obce
Náměšť na Hané
Lipová-lázně
Nový Malín

v našem regionu obce s moderními webovkami máme,“ uvedl
hejtman Josef Suchánek. Soutěž se konala po čtyřiadvacáté.
V Olomouckém kraji se přihlásilo celkem devět měst a sedm
obcí. Vítězové krajského kola
postupují do celostátního finále.
„Smyslem projektu je porovnání kvality webových stránek,
ale také zpětná vazba městům
a obcím, která jim pomůže ve
zlepšování internetových služeb. Současně může další obce
také inspirovat,“ dodala radní
pro oblast IT Zdeňka Dvořáková
Kocourková.
Vítěz nemá webmastera,
důležitá je přehlednost stránek
V kategorii měst zvítězily,
stejně jako loni, Zlaté hory,
hned za nimi se umístily Loštice a loňský bronz obhájilo
město Mohelnice. „Jsme rádi,
že jsme uhájili prvenství. Nemáme webmastera, u nás se

Diplomy a ceny soutěžícím předali hejtman Josef Suchánek a radní pro oblast IT Zdeňka Dvořáková Kocourková.

na tvorbě webových stránek
podílí zaměstnanci v čele s tajemnicí. Stránky se průběžně
doplňují a pracuje se na nich,“
popsal místostarosta Zlatých
Hor Jiří Kozel. V kategorii obcí
za vítěznou Náměští na Hané

porota vysoko hodnotila také
obce Lipová-lázně a Nový Malín. „Klademe důraz na informace, jejich předávání občanům i turistům, pak na jejich
přehlednost a stručnost. Máme
zpětnou vazbu, že lidé na naše

Foto | Olomoucký kraj

webové stránky chodí, a to je
pro nás to zásadní. Aby jim
sloužily a aby tam získali informace,“ reagovala po převzetí
ocenění starostka Náměště na
Hané Marta Husičková.

Juraj Aláč
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VÝKUP
AUTOVRAKŮ
A DODÁVEK
• nejvyšší možná cena
za váš vrak
• odvoz ZDARMA
• doklad o eko likvidaci
vykupvozu1@seznam.cz
775 499 731

RV2200437/01

RV2200486/02

RV2200906/01

30. 5. — 30. 9.
21 koncertů
Inzerci v těchto novinách

www.pracevholici.cz

pro vás zajistí:

Zuzana TOMASCHKOVÁ

www.klasterky.cz
RV2200700/01

Inzerci v těchto novinách
pro vás zajistí:

TOMASCHKOVÁ
Jana JURÁKOVÁ Zuzana
Michal
NOVÁK
773 617 353
jurakova@regvyd.cz

739 724 774
605 405 799
novak@regvyd.cz

tomaschkova@regvyd.cz

Tomáš KARAL
732 530 071
karal@regvyd.cz

RV2200889/01

605 405 799
VYTÁPĚNÍ ELEKTŘINOU
JE NYNÍ
tomaschkova@regvyd.cz

LEVNĚJŠÍ NEŽ KDYKOLIV PŘEDTÍM!
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a
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Bez sekání. Bez starostí.
Na zelenou.

9

36

Zelený internet
na Šumpersku
od 245 Kč

Topné panely Teploceramic jsou průlomovou
technologií v oblasti elektrického vytápění.
Pracují na principu infračerveného záření
a proudění teplého vzduchu. Díky svému
modernímu designu se keramický nebo metalový
panel stane krásným doplňkem Vašeho bytu,
domu či kanceláře. Dohromady s GSM zásuvkou je
vhodný také pro rekreační objekty. Panel můžete
následně ovládat přes mobilní telefon a nikdy už
nebudete přijíždět do vymrzlé chaty.
Všechny naše topné infrapanely mají integrovaný digitální termostat, kterým můžete regulovat teplotu
jak samotného panelu, tak i teplotu v místnosti.

RV2200169/02

PREMIÉRA ČERVEN 2022

 Nevíří prach a nespaluje kyslík (vhodný pro alergiky)
 Vyhřívá rovnoměrně, nevysušuje vzduch
 Minimální životnost 30 let, záruka 5 let
 Možnost dokoupit mobilní stojan
O CELÉ ČR
DOPRAVA P
 K rytí IP 33, jednoduchá instalace

ZDARMA!

TEPLOCERAMIC TCM RA 750
(750W, vytopí až 16 m², (38 m³) keramický panel

TEPLOCERAMIC SWRE 1000

. DPH
č
v
č
K
0
9
6
CENA: 6

PRVNÍ ČESKÝ MUZIKÁL ZE VSI

(1000W, vytopí až 20m² (50m³) metalový panel
Mobil: +420 608 201 041
OL

E-mail: obchod@teploceramic.cz

www.teploceramic.cz
RV2200787/04

RV2200197/20

kultura
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Dvořákova Olomouc
nabídne klasiku,
crossoverové projekty či
vokální ansámbl z Kyjeva
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VÝSTAVY

Kriticky ohrožené jevy našich nářečí

do 30. 6., Vlastivědné muzeum v Olomouci
Rozumíte řeči svých prarodičů, přátel a známých z jiných koutů
naší země, mluví-li nářečím? Rozumějí oni vám? Zajímá vás, jak
odlišná jsou naše nářečí? Chcete se dozvědět více o řeči svého regionu? Multimediální výstava s mapami vám odhalí rozdíly mezi
nářečními českého jazyka.

Jan Saudek

od 23. 5. do 21. 8., Vlastivědné muzeum v Olomouci
Jeho fotografie s nezaměnitelným rukopisem si budete moci prohlédnout
v rámci nadcházející výstavy Vlastivědného muzea Olomouci, která
představuje průřez mistrovou celoživotní prací. Saudek se věnuje převážně ateliérové fotografii, která je
pro jeho dílo stěžejní a známá široké
veřejnosti. Nejčastějším předmětem
fotografií je žena, ženské tělo a vztah
ženy a muže. Na výstavě však uvidíte
i méně známou tvorbu raných let, kdy
se fotograf zabýval spíše tematikou
dětství a rodiny.

40 Let Hefaistonu

do 9. 10. Hrad Helfštýn, Muzeum Komenského v Přerově
Ohlédnutí za čtyřmi dekádami pořádání mezinárodních setkání uměleckých kovářů na hradě Helfštýn. Výstava nejzdařilejších
exponátů, plakátů, publikací, pamětních triček a mnoho dalšího.
Výstava je k vidění v hradní Galerii na druhém nádvoří.

Zachráněné poklady

Radkem Baborákem řízený soubor ORQUESTRINA sestává z vynikajících sólistů a hráčů předních komorních těles. Zahrají v bazilice na sv. Kopečku.

Foto | Lucie Čermáková

Od 12. května rozezní celou hanáckou metropoli řada
koncertů. Až do konce května
je naplánovaný jubilejní dvacátý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova
Olomouc. Pořadatelem je Moravská filharmonie, která letos
připravila celkem šest koncertů

na různých místech metropole včetně proslulého poutního
12.–28. května 2022
místa – Svatého Kopečku. Návštěvníci festivalu se mohou těšit na interprety zvučných jmen,

stěžejní díla světového repertoáru i několik velmi inovativních
novinek. Mezi hostujícími umělci bude například americký jazzový pianista Uri Caine, Škampovo kvarteto s Ivou Bittovou
či Revuckého vokální ansámbl
z Kyjeva.

Juraj Aláč

Olomoucký FORTEL
aneb Hanácké kování
Čtvrtý ročník setkání kovářů
Olomouckého kraje s mezinárodní účastí se bude konat v areálu zámku Čechy pod Kosířem na
otevřené ploše před Oranžérií.
Po dvouleté vynucené přestávce
se rozzáří ohně výhní a kováři
rozezvučí své kovadliny. Během
dvou dnů zde budou umělečtí kováři ze spolku KOK a jejich přátelé z Čech a Slovenska,

pracovat na společném díle –
Kované slavobráně pro novomanžele. Po celou dobu trvání
setkání kovářů FORTEL 2022
21.–22. 5. 2022,
Zámek Čechy pod Kosířem
budou mít návštěvníci možnost
nejen sledovat kováře při výrobě

Evangelíci na Šumpersku

do 5. 6., Muzeum Zábřeh
Výstava sleduje kořeny reformační tradice v regionu. Zaměřuje se
však především na utváření a působení sborů evangelické církve,
české i německé, na dnešním Šumpersku v období od vydání tolerančního patentu dosud a na stavební památky s jejich činností
související.

Zlaté české ručičky

společného díla, ale zapojit se do
výroby menších kovaných předmětů, aby měl každý představu,
kolik času, úsilí a fortelu musí
mít kovář na takovou práci. Většina zúčastněných řemeslníků
patří mezi skutečnou světovou
elitu, spolu se zkušenými mistry
ale bude kovat i mladá, nastupující generace kovářů.

Hana Sedláková

Muzeum a galerie
v Prostějově mění svou tvář
Logo Muzea a galerie v Prostějově se radikálně proměnilo. Jeho autorkou je Veronika
Brandecká, studentka Střední
školu designu a módy v Prostějově. Soutěže na nové logo
se zúčastnilo okolo šedesáti
žáků z 2. až 4. ročníků této školy a po předvýběru pedagogů
se k finálnímu rozhodnutí nad

do 19. 6., Muzeum Šumperk (Rytířský sál)
Vlastivědné muzeum v Šumperku
Zachráněné kovové artefakty od amatérských hledačů pokladů
zásadním způsobem obohatily naše znalosti o mladším pravěku
a středověku severní Moravy. K vidění budou zejména bronzové
a železné šperky, zbraně, různé nástroje a součásti oděvu, také
mince a samozřejmě nebudou chybět ani nalezené pravěké bronzové poklady. Na výstavě se také dozvíte, co k hledání s detektorem
říkají současné zákony. Šumperské muzeum se snaží postihovat fenomén dnešní doby – tzv. detektoring – již od roku 2006. A to jak
aktivní formou vlastních archeologických prospekcí na ohrožených
lokalitách za pomoci spolupracujících hledačů s detektory kovů,
tak formou osvěty a navazování spolupráce, díky které se daří do
muzejních sbírek získávat detektorářské nálezy z regionu.

třinácti návrhy sešla devítičlenná komise. Vítězné logo zaujalo čistotou, jednoznačným
významem a nezaměnitelným
stylem. Autorka navrhla také
několik variant loga, které svou
symbolickou barevností odkazují na jednotlivé budovy ve
správě muzea.

Hana Sedláková

do 4. 9., Vlastivědné muzeum Jesenicka
Výstava prezentuje šikovnost našich lidí, kteří dané výrobky zhotovili buď kvůli nedostupnosti artiklu na trhu, nebo jen tak pro
radost. Prohlédnete si běžné, ale i nevšední produkty fenoménu
kutilství, za nímž stojí ony proslulé „zlaté české ručičky“.

Chlapi od milířů. Uhlířství v Jeseníkách i obecně

do 19. 6., Vlastivědné muzeum Jesenicka
Přijměte pozvání na výpravu ke starým jesenickým uhlířům, ale
i za historií a charakteristickými rysy tohoto řemesla, jež stálo
u počátků naší civilizace. Výstavu vedle bohatého textového a obrazového materiálu doplní i působivé dioráma, zobrazující výrobu
uhlí v tichu nočního lesa.

Pernštejnské ženy a Evropa

do 26. 6., Muzeum a galerie v Prostějově
Zapůjčená výstava z Východočeského muzea v Pardubicích se snaží
ukázat roli novověkých šlechtičen v procesu formování evropské
kulturní identity na příkladu příslušnic významného rodu Pernštejnů. Pardubický pernštejnský rok se stal inspirací pro Město
Prostějov, které podobné oslavy uspořádá také. Vždyť Pernštejnové
jako majitelé Prostějova v 15. a 16. století dali městu nebývalý lesk
a Prostějov vynesli do popředí moravských poddanských měst té
doby.

Čeští vědci a jejich vynálezy

do 31. 5., Vědecká knihovna v Olomouci, Galerie Biblio
Expozice karikatur Čeští vědci a jejich vynálezy připomíná nejslavnější české vědce prostřednictvím interaktivního prvku, který
vyzývá k hledání správného páru vědec–vynález. Velkoformátové
panely stručně představují vynálezy, na nichž se podílely badatelské osobnosti AV ČR, mezi nimiž nechybějí vynálezce kontaktních
čoček Otto Wichterle, vynálezce polarografu Jaroslav Heyrovský či
objevitel léků na AIDS Antonín Holý.

12

sport

květen 2022 |

Cenu sportovec roku dostali i lidé s hendikepem
Olomoucký kraj má nové držitele cen Sportovec Olomouckého
kraje. Vyhlášeny byly ve středu
4. května v sále Moravského divadla v Olomouci, a to za rok
2021. Letos se akce uskutečnila
už podvacáté. Mezi oceněné patří
například Jiří Novák z prostějovského tenisového klubu nebo judistka Julie Švecová. Nejlepším
trenérem je Zdeněk Moták z HC
Olomouc.

milióny korun ročně – nejen na
samotnou činnost sportovců, ale
investuje také do rekonstrukcí
sportovního zázemí a přispívá
třeba i na výchovu nových trenérů. Zvláštní důraz pak klade na
podporu sportovců s hendikepem. „Naší snahou je, aby podmínky pro sport měli všichni lidé
v Olomouckém kraji stejné. Nezáleží na tom, zda hrajete okresní
přebor nebo první ligu, ale že se

Naší snahou je, aby podmínky pro
sport měli všichni lidé stejné
SPORTOVEC OLOMOUCKÉHO KRAJE 2021 – VÝSLEDKY ANKETY
„Nezáleží na tom, zda vyznáváte populární sportovní aktivity nebo se věnujete takzvanému
menšinovému sportu, který je
zrovna teď stranou zájmu médií.
Každý sport je sám o sobě výhrou,
když se dělá srdcem,“ uvedl během slavnostního večera hejtman
Josef Suchánek. Hejtmanství
dává do rozvoje sportu v regionu

hýbete,“ dodal k principům rozdělování dotací do sportu Michal
Zácha, náměstek hejtmana pro
oblast sportu.
Vítěze jednotlivých kategorií
vybírala zvlášť složená hodnoticí
komise. Konečné pořadí schválilo Zastupitelstvo Olomouckého
kraje.

Eva Knajblová

Nejlepší handicapovaná sportovkyně – Julie Švecová – judo, Sportovní klub neslyšících SKIVELO Olomouc
Nejlepší handicapovaný sportovec – Tomáš Pešek – sportovní střelba, SK TPS Olomouc
Cena pro nejlepšího trenéra – Zdeněk Moták – lední hokej, HC Olomouc
Čestná cena Olomouckého kraje – Jaromír Faltýnek
Cena pro nejlepší juniory – jednotlivce – 3. Radovan Štec, 2. Linda Nosková, 1. Klára Kneblová
Cena pro nejlepší juniory – družstva – TK Agrofert Prostějov – mládežnický tenis
Cena pro nejlepší seniory – družstva – HC Olomouc – lední hokej
Cena pro nejlepší seniory – jednotlivci – 3. Tereza Kneblová, 2. Jakub Jurka, 1. David Krejčí
Cena Olomouckého kraje – Jiří Novák – tenis, TK AGROFERT Prostějov

Olympiádou ožije šest měst

Olomoucký florbal slaví
historický úspěch

Do nejvyššího patra budovy hejtmanství dorazil téměř kompletní tým sportovkyň, trenéři i zástupci vedení
klubu. 
Foto | Olomoucký kraj

Olympiáda dětí a mládeže se bude konat v šesti městech v kraji od 26. do 30. června a přijede více než čtyři tisíce mladých sportovců. Medaile Během čtyř
dnů se mezi ně rozdá 686 sad medailí. Jejich vzhled navrhla studentka grafického oboru na VOŠ a SPŠ v Šumperku Karolína Ščučková, která je současně
autorkou návrhu maskoty Oldy. Olympijský dům v olomoucké Pevnosti poznání bude volně přístupný a nabídne také vzdělávací zónu věnovanou olympismu
a olympijským hodnotám. 
Foto | Olomoucký kraj

Z historického úspěchu se raduje olomoucký mládežnický
florbal. Juniorky FBS Olomouc
se staly mistryněmi ČR a dorostenky se mohou pochlubit titulem
vicemistryň ČR ve své kategorii.
K úspěšné sezóně jim na konci
dubna blahopřál i Michal Zácha,
náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast sportu. „Jde

o mimořádný úspěch. Děvčata
mají můj hluboký respekt a smekám před nimi klobouk. Je to jen
další potvrzení toho, že v Olomouckém kraji máme šikovné
sportovce, kteří na úspěchu umí
tvrdě pracovat,“ uvedl Michal Zácha při setkání se sportovkyněmi
v sídle krajského úřadu.

Juraj Aláč

Cyklisté projedou Jesenickem v kategorii Poháru národů
Závod míru – Grand Prix Jeseníky pro jezdce do 23 let je
tu i letos, tentokrát v termínu
2.–5. června. Znovu jako součást kategorie Poháru národů,
nejvýznamnější
mezinárodní
etapové akce ve své věkové kategorii. V šestici závodů figuruje například vedle slavné Tour
de l´Avenir. Z žebříčku UCI se
nominuje vždy 23 šestičlenných
družstev. Česká reprezentace
má účast garantovanou. V nedávné minulosti, v roce 2013,
bral druhé místo vynikající vrchař Jan Hirt, loni zase předvedl
své schopnosti jeden z aktuálně

největších talentů domácí cyklistiky Mathias Vacek.
Připraveny jsou tradičně čtyři
etapy, které odstartují časovkou
v Jeseníku. Cyklisty prověří také
stoupání na Dlouhé stráně.
Závod míru v minulosti absolvovaly hvězdy současné cyklistiky, například vítěz Tour
de France Tadej Pogačar, vítěz
Giro d´Italia Tao Geoghegan
Hart, dvojnásobný mistr světa Julian Alaphilippe či Marc
Hirschi, který na sebe upozornil v roce 2020 skvělými výkony
na Tour.

Juraj Aláč

