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MĚSÍČNÍK PRO OBČANY OLOMOUCKÉHO KRAJE

Dva roky půstu končí.
Vrací se seniorské cestování

SLOVO HEJTMANA

Aragonitové jeskyně, hornické
muzeum, arcibiskupský
palác a desítky dalších míst
v Olomouckém kraji se
znovu zapojí do projektu
Seniorské cestování. Ten
byl dva roky u ledu kvůli
proticovidovým opatřením.
Teď se v plné síle vrací.
„Seniorské cestování je program zájezdů
na zajímavá místa v Olomouckém kraji.
Každý výlet vyjde účastníka díky dotaci
kraje na dvě stě korun. To je stejná částka
jako v době před covidem, což vzhledem
ke všeobecnému zdražování považuji
za malý zázrak,“ uvedl Josef Suchánek,
hejtman Olomouckého kraje.
Cestovní kancelář, kterou kraj pro
zajištění Seniorského cestování vybral,
zpřístupnila webové stránky, kde si senioři budou moci zájezd formou jednoduchého e-shopu zakoupit. Na webových
stránkách
www.seniorskecestovani.cz
najdou zájemci veškeré potřebné informace a seznam nabízených zájezdů. Ty
bude možné objednat i telefonicky nebo
osobně v sídle cestovky.
„Součástí ceny je také oběd a kraj si
rovněž vyjednal, aby doprava probíhala
klimatizovaným autobusem s průvodcem,“ dodala Milada Sokolová, uvolněná členka Zastupitelstva Olomouckého

Hezké léto

Cílem letošního seniorského cestování budou tradiční turistické destinace jako například hrad Helfštýn.

kraje pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu.
Kraj podpořil Seniorské cestování
částkou 1,3 miliónu korun. Do projektu
se může zapojit až 1 700 účastníků.
Šance i pro ostatní
Výhodně mohou cestovat po Olomouckém kraji i mladší lidé nebo rodiny s dětmi. Pro ně jsou k dispozici karty
Olomouc Region Card. Po jejich zakoupení smějí výletníci navštívit desítky

Foto | Olomoucký kraj

míst v kraji s výraznou slevou nebo úplně zdarma. S kartou mají zadarmo také
městskou hromadnou dopravu v Olomouci. Na realizaci projektu regionálních karet se výrazně podílí olomoucké
hejtmanství. Kompletní přehled všech
slev a informací ke kartě je na webových
stránkách www.olomoucregioncard.cz.

Jaroslav Kropáč

www.seniorskecestovani.cz
www.olomoucregioncard.cz

Krajskou vesnicí roku jsou Slatinice

Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku se uskutečnilo ve středu 15. června. Podrobné výsledky a všechna
ocenění najdete na webu olkraj.cz. 
Foto | Olomoucký kraj

Titul Vesnice Olomouckého kraje roku
2022 získaly Slatinice na Olomoucku.
V obci, která je úzce spjatá se zdravou

Letní olympiáda
dětí a mládeže
obrazem
strana 12

pramenitou vodou a lázeňstvím, žije
více než patnáct set obyvatel. „Vítězství
v soutěži jsme vůbec nečekali. To, že

jsme ocenění získali, je zásluha našich
občanů, zejména dobrovolníků. Máme
úžasný a bohatý spolkový život, na který
se pak vážou investice. To je ten největší
poklad,“ uvedl po slavnostním vyhlášení
starosta Slatinic Ondřej Mikmek.
Kromě zlaté stuhy za vítězství v krajském kole soutěže se Slatiničtí mohou těšit také na odměnu od hejtmanství v podobě dvou set tisíc korun. Obec Písečná
na Jesenicku na druhém místě obdrží sto
tisíc korun a stejná částka poputuje i do
bronzových Němčic nad Hanou na Prostějovsku. „Tato tradiční soutěž se koná
po dvouleté covidové pauze a těší mě, že
se do ní přihlásilo celkem osmnáct obcí.
Jasně totiž ukazuje, jak se obce v našem
kraji proměňují, jak na sobě pracují.
Soutěž může být pro obce motivací a případné ocenění také inspirací ostatním,”
uvedl Jan Šafařík, náměstek hejtmana
pro rozvoj venkova.

Juraj Aláč

Člověk může procestovat celý svět,
aby nakonec možná zjistil, že doma je
vždycky nejlíp. A naším společným domovem je Olomoucký kraj. S svými krásami je zároveň i místem, kde můžete
strávit skvělé léto a báječnou dovolenou.
Jeseníky sice nejsou tak vysoké jako
Alpy nebo Himálaje, ale jsou mnohem
půvabnější. Nemáme moře, ale rybníky, jezera i řeky, kde je koupání stejně
romantické. Máme Hranickou propast –
nejhlubší zatopenou sladkovodní jeskyni na světě. Máme šest lázeňských měst
– nejvíc v celém Česku. Památky, kterými
se Olomoucký kraj pyšní, patří mezi nejstarší na světě. Koho baví poznávat svět
chuťovými buňkami, borůvkové knedlíky z Rychlebských hor nebo tvarůžkové speciality z Hané si zamiluje na první
kousnutí. K tomu všemu si přimyslete
spoustu letních kulturních akcí a rázem
bude vaším nejhezčím problémem to,
kterou část našeho regionu navštívit jako
první. Dovolená v Olomouckém kraji
vám nezpůsobí vítr v kapse, a navíc, pokud využijete naši Olomouc region Card,
získáte bezplatné vstupy na řadu zajímavých míst.
Já si do batohu přibalím pár triček
navíc, protože hory dají člověku zabrat,
a vyrazím na kole sjíždět Jeseníky a Rychleby. Třeba se tam někde potkáme. Přeji
vám hezké léto, ať už ho budete trávit příjemným lenošením, nebo aktivně. Odpočívejte, opatrujte se a v září na shledanou.
Josef Suchánek,
hejtman Olomouckého kraje

ČÍSLO MĚSÍCE

32 000 000
Tolik korun ročně vyčleňuje Olomoucký
kraj na podporu cestovního ruchu.
Započítáno je v tom nejen financování
dotačních titulů a marketingových
kampaní, ale třeba i značení turistických
tras či údržba lyžařských běžeckých tras.
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zpravodajství

V Hranicích mají nejlepšího
starostu v Olomouckém kraji
Slavnostním vyhlášením vítězů
vyvrcholila soutěž Svazu měst
a obcí ČR – Nejlepší starosta ve
volebním období 2018–2022.
V Olomouckém kraji se jím stal
Jiří Kudláček, starosta města
Hranice.
„Jde o další ocenění naší koncepční práce po nedávném vítězství města v celostátní ceně
ve veřejném sektoru, kdy jsme
se stali nositelem titulu Ambasador kvality České republiky,
a také po zisku Ceny hejtmana
Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost v kategorii obcí s rozšířenou působností,“ uvedl Jiří Kudláček.
Poprvé Svaz měst a obcí ČR
uspořádal soutěž Nejlepší starosta za volební období v roce
2014. Tehdy za Olomoucký kraj
cenu převzal Lubomír Žmolík, starosta obce Lipová-lázně.
O čtyři roky později si ocenění
odnesla Ivana Dvořáková, starostka Němčic nad Hanou.
Soutěž oceňuje práci starostů
za jedno funkční období. Koná

Hranickému starostovi Jiřímu Kudláčkovi poblahopřál k ocenění nejlepšího starosty také hejtman
Josef Suchánek. 
Foto | Olomoucký kraj

se tedy jednou za čtyři roky, letos proběhl už třetí ročník. Cílem soutěže je vybrat starosty
a primátory, kteří se v daném
volebním období nejvíc zasloužili o rozvoj svého města či obce,
zlepšili například jejich infrastrukturu, životní prostředí,
podmínky pro podnikání či informovanost občanů a svou prací tak přispěli ke zvýšení kvality
života obyvatel České republiky.

Juraj Aláč

Studentky převzaly Ceny
vévody z Edinburghu

červenec–srpen 2022 |

Šternberská nemocnice
získala novou internu
Ve Šternberku mají lékaři
i pacienti k dispozici
nový interní pavilon
za 259 milionů korun.
Čtyřpodlažní budova
s nejmodernějším
vybavením od června
slouží lidem z celého
regionu. Z rozpočtu
Olomouckého kraje šlo
na stavbu budovy více
než 200 milionů korun.
„Rád bych popřál lékařkám a lékařům, kteří budou na
nové interně pracovat, hodně
uzdravených pacientů a příběhů s dobrým koncem. Nový
pavilon interny byl navržen
a postaven tak, aby patřil mezi

Jedná se o jednu
z největších investičních
akcí kraje v posledním
desetiletí.
Dalibor Horák
náměstek hejtmana
pro oblast zdravotnictví

nejmodernější v regionu. Mám
radost z každého zkvalitnění
zdravotnických služeb v našem
kraji. A nová šternberská interna je vylepšením zásadním,“
uvedl Josef Suchánek, hejtman
Olomouckého kraje.

Nový pavilon má 54 lůžek a ambulance pojmou dvacítku pacientů. 

Stavba trvala dva roky, budova
má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Uvnitř sídlí akutní
ambulance, kardiologie, lůžková
oddělení a například i dvoulůžkové pokoje vybavené vlastní
koupelnou. Úplně nahoře našla
zázemí jednotka intenzivní péče,
kde se lékaři mohou současně
starat rovnou o deset pacientů.
Plocha budovy má více než čtyři
tisíce metrů čtverečních a pojme
54 lůžkových a dvacet ambulantních pacientů. „V tomto případě se jedná o jednu z největších

Foto | Olomoucký kraj

investičních akcí kraje v posledním desetiletí. Stavba potvrdila
stabilitu Nemocnice Šternberk
v rámci systému akutní lůžkové
péče v regionu a definitivně vyvrátila úvahy o jejím zrušení, které v minulosti na různých úrovních zaznívaly,“ uvedl náměstek
hejtmana pro oblast zdravotnictví
Dalibor Horák.
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem
soudržnosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí.

Juraj Aláč

Za pomoc zdravotně postiženým
ocenil hejtman Zbyňka Vočku
Studentky z Olomouckého kraje převzaly Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu. Získaly ho po absolvování
programu, který pochází z Velké Británie a byl založen princem Philipem, manželem královny Alžběty II.
Ocenění absolventi se 6 až 12 měsíců věnovali dobrovolnictví, sportu, rozvíjeli své dovednosti a na závěr absolvovali několikadenní expedici v přírodě. Slavnostní akt předání ocenění se uskutečnil v prostorách Střední
zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga v Olomouci. Mezi oceněnými nebyli jen studenti z olomoucké zdravotnické školy, ale například také z Nadačního fondu Pomozme dětem
žít lépe, ze Střední odborné školy Šumperk nebo z Gymnázia Jana Opletala v Litovli. Program funguje ve
130 zemích světa a ročně jej plní 1,3 milionu mladých lidí, včetně více než 5 000 Čechů. Mezinárodní cena
vévody z Edinburghu se uděluje už 66 let. 
Foto | Olomoucký kraj

SMS
Z KRAJE

OLOMOUC | Řeku Moravu po 22 měsících stavby překlenul nový
most na Masarykově třídě a dostal jméno po barokním sochaři Václavu Renderovi. Na most, lidmi zvaný Rejnok, se vrátila 1. července
kompletní doprava.
PŘEROV | Rozhledna na Čekyňském kopci dostala od přerovských
radních zelenou. V turisticky zajímavé lokalitě by mohla vyrůst ocelová stavba s dřevěnými prvky vysoká 25–30 metrů. Odhadovaná
cena se pohybuje mezi 5–8 miliony korun.
ŠUMPERK | Během letních prázdnin mohou zájemci každý pátek od
19:00 do 22:00 vystoupat na ochoz radniční věže. Z ptačí perspektivy jsou vidět impozantní krajiny podhůří Jeseníků i západ slunce za
obzor, jemuž dominuje rozhledna Háj. Vstup je z bočního vchodu do
radnice od morového sloupu.

Ocenění za práci ve prospěch
osob se zdravotním postižením obdržel vedoucí odboru
sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje Zbyněk
Vočka. „Když jsem se dozvěděl,
že ocenění získá Zbyněk Vočka, vůbec jsem nezapochyboval
o tom, že bude ve správných
rukou. Za svou práci nejen na
krajském sociálním odboru si ji
zaslouží,“uvedl hejtman Josef
Suchánek.
Zbyněk Vočka pomáhá lidem
se zdravotním postižením více
než dvacet let. Na Krajském úřadu Olomouckého kraje pracuje
od roku 2001. Je aktivní v pracovních skupinách, které se zabývají problematikou osob se
zdravotním postižením, v období covidové pandemie byl velkou
oporou poskytovatelům sociálních služeb, zejména při informování o opatřeních souvisejících s nemocí covid-19. Asociace
poskytovatelů sociálních služeb
Olomouckého kraje mu za metodické vedení během pandemie
udělila ocenění. Působil i jako
tlumočník českého znakového
jazyka, věnuje se publikační činnosti a je také jedním z poradců
spolku iPoradna, poskytovatele
sociálních služeb, který pomáhá

Ocenění převzal Zbyněk Vočka od hejtmana Josefa Suchánka před jednáním krajského zastupitelstva.

Foto | Olomoucký kraj

nejen osobám se zdravotním postižením, ale i seniorům a pečujícím osobám.
„Je tady spousta lidí, o kterých si myslím, že si cenu zaslouží víc. Pomoc lidem se zdravotním postižením poskytují
přímo, my se jen snažíme hledat cesty, jak jim to ulehčit. Ale
o to víc mě potěšilo, že zrovna
ti, o nichž si myslím, že by sami
měli cenu získat, navrhli mě. Je

to pro mě výjimečná událost, ale
i závazek,“ řekl Zbyněk Vočka.
„Vedle profesionality a erudice Zbyněk Vočka do své práce
promítá také lidský přístup a empatii. A to je podle mého názoru
tím, proč se členové komise jednomyslně rozhodli ocenit právě
jeho,“ doplnil Ivo Slavotínek,
člen komise a náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí.

Petra Pášová

téma

| červenec–srpen 2022

Náš region návštěvníky láká.
Přijíždějí hlavně turisté z tuzemska
Aby se o Olomouckém kraji a jeho atraktivitách
vědělo nejen v jeho sousedství, ale i po celé republice
a v zahraničí, připravuje Centrála cestovního ruchu
Olomouckého kraje (CCROK) různé marketingové
kampaně. Hlavním úkolem společnosti je
koordinovat a poskytovat marketingové služby
v oblasti cestovního ruchu na území regionu. Na
národní úrovni spolupracuje s agenturou Czech
Tourism a se zahraničními partnery komunikuje
tak, aby o Olomouckém kraji vědělo co nejvíce lidí.
S ředitelem krajské centrály Radkem Stojanem
jsme probrali situaci v oblasti cestovního ruchu.
Jak si stojí Olomoucký
kraj v návštěvnosti turistů
v porovnání s jinými kraji
v ČR? Jaké výhody má náš
kraj v oblasti cestovního
ruchu?
V mezikrajském srovnání
v celkovém počtu návštěvníků

mezi silné stránky cestovního
ruchu v našem kraji patří jednoznačně lázeňství, kde se společně s Karlovarským a Zlínským
krajem řadíme mezi tři nejnavštěvovanější, a také v segmentu kongresové turistiky patří náš
kraj mezi pět nejvýznamnějších

Jednoznačně nejnavštěvovanější atraktivitou
je ZOO Olomouc, kam v loňském roce zavítalo
přes 400 tisíc návštěvníků, a která se tak dostala
dokonce do první desítky nejnavštěvovanějších cílů
v celé České republice.
Radek Stojan
ředitel Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje

se Olomoucký kraj dlouhodobě umísťuje na 11. místě. Nicméně toto srovnání je poněkud
ošemetné vzhledem k tomu, že
každý kraj disponuje rozdílnými parametry a potenciálem
cestovního ruchu. Každopádně

regionů. Co se týká turistických
cílů, tak jednoznačně nejnavštěvovanější atraktivitou je
ZOO Olomouc, kam v loňském
roce zavítalo přes 400 tisíc návštěvníků, a která se tak dostala dokonce do první desítky

nejnavštěvovanějších cílů v celé
České republice.
Jak zahýbala s cestovním
ruchem koronavirová opatření? Pomohlo naopak některým turistickým atraktivitám, že lidé nemohli
cestovat do zahraničí?
Samozřejmě pandemie covidu měla na cestovní ruch naprosto drtivý dopad, vždyť v některých obdobích loňského roku
jsme nemohli cestovat ani mezi
okresy a například celá loňská
zimní sezóna prakticky nemohla proběhnout. Už před covidem
byla návštěvnost našeho kraje
dominantně postavená na domácích turistech, což covidová
doba ještě více podtrhla, takže
v posledních dvou letech tvořili
90 procent návštěvníků turisté
z České republiky. Je pravdou, že
například v Jeseníkách poslední
dvě letní sezóny byly z pohledu
počtu domácích návštěvníků rekordní, ale ani zdaleka to nedokázalo pokrýt celkové výpadky
a čísla návštěvnosti turistických
atraktivit způsobené koronavirovými opatřeními.
Co patří dlouhodobě k největším lákadlům Olomouckého kraje?
Mezi stálice a největší lákadla dlouhodobě patří bezesporu
město Olomouc, které dokáže
oslovit domácí i zahraniční návštěvníky. Z oblasti Střední Moravy jsou to pak hrady Bouzov
a Helfštýn, jejichž návštěvu by

si určitě neměl nechat ujít žádný
návštěvník. Sever našeho kraje
pak ukrývá klenot v podobě Jeseníků, které jako celek se svou
neporušenou přírodou a vyhlášenými lázeňskými zařízeními
vytvářejí opravdu klasickou dovolenkovou destinaci, která má
co nabídnout jak v letním, tak
i zimním období.
Kde všude ve světě se prezentuje Olomoucký kraj
a jakým způsobem? Kde ve
světě se o nás ví?
Propagace České republiky
a samozřejmě také Olomouckého kraje ve světě je úlohou pro
agenturu CzechTourism. My za
krajskou centrálu se primárně
zaměřujeme na propagaci Olomouckého kraje na domácím
trhu. Agentura CzechTourism
disponuje poměrně rozsáhlou
sítí zahraničních zastoupení,
která pokrývají jak pro nás nejdůležitější blízké evropské, tak
i vzdálené zámořské trhy. Kromě
standardních marketingových
kampaní, pro které agentuře
CzechTourism
připravujeme
podklady, realizujeme společně
také množství tzv. press a fam tripů, kdy k nám do Olomouckého
kraje přijíždějí zástupci cestovních kanceláří a médií, kterým
prezentujeme ta nejatraktivnější místa z našeho regionu, která
mají potenciál přilákat turisty
ze zahraničí. Dá se tak říct, že
o Olomouckém kraji se ví prakticky po celém světě.

Juraj Aláč

Památka UNESCO přitahuje turisty jako
magnet. Olomouc považují za malou Prahu
Denisa Králíková
manažerka agentury
Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu

Hlavním lákadlem pro turisty je
v Olomouckém kraji historická
Olomouc. Turisté slyší zejména
na památku UNESCO a prezentaci města jako „malé Prahy“
bez davů lidí, přemrštěných cen,
tourist traps…ale přitom s velice
kvalitní nabídkou ubytovacích
a stravovacích služeb. Turisté
oceňují kombinaci památek, bohaté kultury, romantické atmosféry, gastronomie a klidu.
Na Střední Moravu přijíždějí podle dlouhodobých statistik
turisté především ze Slovenska,
Polska a Německa. „Ještě v loňském roce byla v počtu návštěvníků na čtvrtém místě Ukrajina
a roky předtím Rusko. To se
v letošním roce samozřejmě
změnilo. Také covid zapříčinil
odliv návštěvníků z Číny a Jižní
Koreje, potažmo celého východního trhu. V tomto případě ale
vnímáme, že asijští turisté se

na Střední Moravu zase začínají
pomalu vracet,“ uvedla Denisa
Králíková, manažerka agentury
Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu. Jako pozitivní
pak vnímá meziroční prodloužení délky pobytu na Střední
Moravě z 3,8 na 4,10 dne.

Od roku 2012 se více než ztrojnásobil počet míst v kempech
a určitou měrou k tomu přispěla covidová omezení. Rekreační
areály a kempy se přizpůsobují
trendu, kdy lidé více vyhledávají dovolenou v přírodě a zároveň
vyžadují určitou úroveň služeb.

Dopravní dostupnost regionu
je pro turisty komplikovaná,
lákají kulturní akce
Největším problémem je podle odborníků dopravní dostupnost. Například dostat se z Olomouce na oblíbený hrad Bouzov
je „mission impossible“, zvláště
pak pro zahraniční návštěvníky.
Největšími letošními lákadly
jsou obnovené kulturní akce.
„Jen zájem o letošní Olomoucký
tvarůžkový festival byl opravdu enormní. Když vyhlédneme
z Olomouce, tak je určitě potřeba zmínit rozšiřování a zkvalitňování nabídky rekreačních
areálů a kempů. Na Sobáčově
se podařilo vylepšit zázemí pro
cykloturisty, přibyla sauna na
vodě a v nejbližší době bude dostupný tzv. glamping, nabízející
komfortní ubytování, aniž byste
přitom přišli o potěšení z kempování. Ve vodáckém kempu

Propagace kraje je
důležitým nástrojem
Střední Moravu v Česku
a i ve světě propaguje Centrála
cestovního ruchu Olomouckého kraje a agentura CzechTourism. „Jednotlivá zahraniční
zastoupení nám do regionu posílají agenty cestovních kanceláří, novináře a influencery na
inspekční cesty, tzv. fam a press tripy. My jim připravíme
program, aby z regionu viděli,
zažili a ochutnali to nejlepší.
Výstupem těchto cest pak bývá
zařazení Olomouce a Střední
Moravy do nabídky zahraničních cestovních kanceláří nebo
mediální výstupy,“ dodala Králíková. V loňském roce si region
prohlédli třeba novináři z francouzské mutace magazínu Forbes, blogeři z britského Rough
Guides nebo štáb TV Óčko.

Juraj Aláč

IN LIFE v Litovli také vyrostla
sauna a nové chatky, Sportovně střelecký areál Jívová rozšířil nabídku pro rodiny s dětmi,
Vila Háj vylepšila zázemí pro
cykloturisty a zřídila dokonce
půjčovnu kol. Je toho opravdu
spousta,“ vyjmenovává Denisa
Králíková.
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SLOVO ODBORNÍKA

Tomáš Rak
ředitel Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu

Olomoucký kraj je jedním z nejrozmanitějších krajů z pohledu
nabídky cestovního ruchu. Přírodní, historické a kulturní dědictví doplňují atraktivní cíle
pro návštěvníky. Největší počet
lázeňských zařízení, navíc s různými přírodními léčivými zdroji, dokazuje, jak nesmírně silnou přírodou Olomoucký kraj
oplývá. Hlavními turistickými
oblastmi jsou Střední Morava
s Olomoucí a Jeseníky přesahující hranice krajů.
Každoroční statistická data
potvrzují dlouhodobě přetrvávající, zvyšující se zájem o obě
turistické oblasti Olomouckého
kraje. A není to náhoda. Obě
turistické oblasti se dynamicky
vyvíjejí a kromě nově vznikajících cílů se vylepšuje i základní
a doprovodná infrastruktura.
Významnou podporu pravidelně směřuje do obou turistických oblastí Olomoucký kraj.
Ať už je to podpora výstavby
a rozšiřování infrastruktury,
údržba lyžařských běžeckých
tras, nebo značení nových turistických a cykloturistických
tras. Další významnou pomocí
je kofinancování projektů a aktivit obou organizací destinačního managementu, které na
území Olomouckého kraje působí. Jsou to právě tyto organizace, které se snaží cestovní
ruch ve „svěřených“ oblastech
udržitelně rozvíjet. Cestovní
ruch není jen cestování, ale
jedná se o velmi silný segment
ekonomiky státu. Vždyť každoročně přináší díky spotřebě
přes 300 miliard, do veřejných
rozpočtů více než 120 miliard.
Stojí to tedy za to podporovat aktivity v cestovním ruchu.
A já jsem osobně velmi rád, že
to vedení Olomouckého kraje
velmi dobře chápe a podpora
je skvělá!

Nejnovější informace
a mnohé další najdete
i na našem Facebooku:
@Olomoucky.kraj.tourism
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zpravodajství

Hanácká kasárna rozezněl
benefiční koncert

červenec–srpen 2022 |

Úřad se proměnil v galerii

Dvacítku nejlepších děl ocenil hejtman před zahájením Benefičního koncertu Olomouckého kraje v podání Moravské filharmonie Olomouc v Hanáckých kasárnách.

Foto | Olomoucký kraj

Zřejmě poprvé v historii ožila běžně nepřístupná Hanácká kasárna hudbou významných českých skladatelů.
Moravská filharmonie Olomouc pod vedením dirigenta Debashishe Chaudhuriho vystoupila na benefičním
koncertu Olomouckého kraje, výtěžek z koncertu poputuje na pomoc uprchlíkům v regionu. Ke zhlédnutí
online na https://youtu.be/CI0M9CbEMzY. 
Foto | David Sedlák

Celkem dvacet kreseb žáků základních uměleckých škol zdobí
interiér budovy Krajského úřadu
Olomouckého kraje. Výtvarná
soutěž na téma Inspirujeme Evropu byla vybrána kvůli našemu
předsednictví v Radě evropské

Představujeme poslance Olomouckého kraje

Kam za odpočinkem a zdravím v Olomouckém kraji

Michael Kohajda
Poslanec PČR
Jaké problematice se jako poslanec
věnujete?
Má hlavní témata vycházejí z mé profesní odbornosti a následně z mého působení v jednotlivých orgánech Sněmovny, jako je rozpočtový výbor, podvýbor pro
bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy nebo podvýbor pro vodní
hospodářství. V současné chvíli se ale věnuji především problematice
růstu cen energií nebo zdražování cen pohonných hmot z pohledu
daňového a možností cenové regulace. Nebo také otázkami pravomocí prezidenta republiky při jmenování členů bankovní rady České
národní banky ve vztahu k možné změně Ústavy.
Co považujete za největší problém Olomouckého kraje
a jak se dá podle vás řešit?
Dlouhodobým problémem Olomouckého kraje, kterému se věnuji, je špatné silniční napojení na východní Čechy, tedy chybějící dálnice D35. A pak chybějící dopravní napojení severu kraje, zejména
mne trápí dopravní odříznutí Jesenicka od zbytku České republiky,
které limituje rozvoj podnikání a ztěžuje i běžný život tamějších lidí.
Také v celém kraji se v různé intenzitě řeší nedostatek bydlení, a to
jak z hlediska územního plánování a omezujících stavebních předpisů, tak z pohledu nedostatečných finančních zdrojů určených obcím
na výstavbu nájemního bydlení prvořadě určeného mladým rodinám, sociálně znevýhodněným osobám atd.
V poslední době mne také zaměstnává odpadové hospodářství,
které je nyní v Olomouckém kraji velkým tématem a které je v různých městech a obcích kraje řešeno různě. Neposlední oblastí je vodárenství a zajištění obnovy a výstavby vodovodní sítě, kanalizační
sítě a čističky odpadních vod v regionu.
Co chcete pro Olomoucký kraj udělat ve svém funkčním
období?
Jednak to je právě posun v dříve uvedených oblastech. Dále pak
spolupracuji se starosty měst a obcí zejména severní části Olomouckého kraje, pomáhám jim bez ohledu na jejich stranickou příslušnost
s komunikací s centrálními úřady v Praze, když řeší své lokální problémy. Velmi často se jedná o dotace, ale také o nastavení některé
právní regulace. Vidím svou úlohu i tak, že bych měl poskytovat tento
servis, aby lidé v našem kraji mohli plně využívat co nejširší okruh
příležitostí.
Jaké místo v Olomouckém kraji máte nejraději?
Díky tomu, že pocházím z podhůří Jeseníků, mám logicky velmi
kladný vztah k horám. Výhledy z okolí Červenohorského sedla považuji za ty nejhezčí u nás, často do té oblasti vyrážím na horském kole.
Oblíbená místa ale dokážu najít i pár kilometrů od domu v Šumperku během procházek se svým psím parťákem.

„sedmadvacítky“. „Všechny práce
jsou moc povedené. Zájemci si je
mohou prohlédnout ve druhém
patře krajského úřadu, kde jsou
k vidění po celé letní prázdniny,“ uvedl hejtman Josef Suchánek. Výtvarnou soutěž pořádá

Olomoucký kraj pro žáky základních uměleckých škol už počtvrté.
Letos se do ní zapojilo hned deset
„zušek“ kraje a soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích. Žáci
vytvořili 211 skvělých prací.

Juraj Aláč

Schrothovy léčebné lázně – Kde příroda léčí…
V samotném srdci turisty vyhledávané oblasti na rozhraní
Rychlebských hor a Hrubého
Jeseníku, v malebné obci s ještě malebnějším názvem Dolní
Lipová (Lipová – lázně), najdete moderní areál Schrothových
lázní s tradicí sahající daleko do
historie.
Pojďte se ponořit do více než
zajímavých dějin místa spjatého
se jménem Johanna Schrotha
a dalšími generacemi jeho rodu,
který lázním dal svoje jméno
i unikátní léčebné metody.
Jak vzniklo rčení Být na šrot
S lipovskými lázněmi se mimo
jiné pojí i vznik známého rčení: „Být na šrot“. Kde se vlastně vzal výraz používaný dodnes
především pro osoby, které požily přes míru alkoholických
nápojů? Souvislost má právě se
Schrothovou léčebnou metodou
přísné diety, s jejíž pomocí léčil
obezitu. Pacienti během svého
pobytu pravidelně střídali „suché
a mokré dny.“ Během těch „suchých“ striktně dodržovali jídelníček skládající se pouze z libového masa a zeleniny. V průběhu
takzvaně „mokrých dnů“ naopak
nesměli jíst vůbec. Ovšem mohli
si ráno dát sklenku režné pálenky a pít víno. A odtud byl už jen
krůček ke vzniku od Schrothova příjmení odvozeného pojmu
„být na šrot“ nebo chcete-li „být
na schroth“. Později se zmíněná
část diety z procedur vypustila
a následovníci zakladatele dietní
režim modernizovali. Kromě diety na příchozí čekaly také bylinné
směsi, zábaly (až osmihodinové)
a zapářky. Metoda nepomíjela
ani vliv čistého ovzduší a okolní
přírody.

Přijeďte, čeká vás skvělá péče
Dnes se v lázních snoubí tradice s využíváním moderních
technologií a nejmodernějších
postupů. Péče je založená na
využití přírodních, na lidské
zdraví příznivě působících klimatických podmínek, unikátních lipovských bylinných směsí
v kombinaci s klasickými i novými léčebnými a rehabilitačními
metodami. Nejčastěji zde hledají pomoc lidé s neinfekčními
kožními chorobami (hlavně lupenkou a ekzémem), nemocemi
z poruch látkové výměny a nemocemi dýchacího ústrojí.
Své motto „Kde příroda léčí“
užívají Lipovští právem. Ve
Schrothových léčebných lázních

načerpáte i psychickou pohodu
a získáte celkovou regeneraci
organismu. Proslulost lokality proto láká nejen nemocné.
Kombinace klimatu, bylinek
a nejmodernějších léčebných
i rehabilitačních metod vábí
milovníky wellness či jógy. Lázně mají v nabídce i krátkodobé
relaxační pobyty, můžete využít řadu procedur, vychutnat si
masáže, bylinné koupele, parafínové zábaly i fyzioterapii. Na
výlety po okolí si zde můžete
zapůjčit elektrokolo či sportovní
koloběžku. Krásná příroda už je
jen třešničkou na dortu.

Jitka Janíčková

www.lazne-lipova.cz
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Vyvraždění Javoříčka: Němci se krvavě
pomstili za čin opilého partyzána
38 obětí. Zničené domy pancéřovými pěstmi
a zápalnými granáty. Tak vypadala odveta
Němců v obci Javoříčko na Litovelsku. Dnes
se o ní mluví jako o moravských Lidicích.
V únoru 1945 se Javoříčko stalo
jednou ze základen sovětské partyzánské skupiny Jermak-Fursenko. Po vsi se vojáci pohybovali i ve dne, dokonce se zúčastnili
taneční zábavy v sousední obci.
Jejich pocit neohroženosti rostl,
přestávali být opatrní. Ilegálních
tancovaček se účastnila i Hilda
Victorová, manželka zdejšího
lesního správce a Oberscharführera (poručíka) SS Othmara
Victora. Mezi partyzány a místními rostlo napětí.
Předehrou vypálení se stala
šestinásobná vražda
Podle další rodačky Marie Čechové se ale většina partyzánů
chovala slušně, až na hrubého
Grigorije Semjonoviče Litviška.
Ten v noci na 10. dubna 1945
opilý vtrhl do javoříčské hájovny,
kde Hildu Victorovou obvinil ze
zrady partyzánů, namířil proti

ní zbraň a zastřelil ji a její dvě
děti. Po několikanásobné vraždě
partyzáni hájenku zapálili, aby
zahladili stopy. Litviško mezitím
ve vedlejším domě zastřelil dva
Armény, kteří se ubohé matky
zastávali. A když k hořící hájence přispěchal s hasiči i starosta
sousedního Veselíčka František
Malínek, stal se další obětí.
„Mařenko, prosím tě, vrať se.
To budou druhý Lidice“
Tragická událost přispěla ke
kruté nacistické odvetě. 4. května přijelo na hrad Bouzov SS
komando pro zvláštní použití
poručíka Egona Lüdemanna.
Následující den dopoledne začali
esesmani obkličovat Javoříčko.
Když došli k vesnici, začali postupně seřazovat muže do
skupinek. V tu chvíli rodák Jiří
Zapletal naposled mluvil se svým
otcem. „Když přišli do dvora, tak

ho začali vyslýchat, pak pohlavkovat. Pak přišel jeden z nich
dovnitř a začal nás vyhánět ven
z kuchyně. Máti si ještě vzala kočárek. Uložila tam dcerku. Museli jsme opustit dům, ale otce si
tam nechali. Musel jít pro zápalky, vypustit dobytek a zapálit to.
Ještě když jsme odcházeli, tak už
vedli i souseda.“
V tu chvíli byla zrovna Marie Čechová spolu s Bohuslavou
Folknerovou na cestě z Bouzova do Javoříčka. Když se k obci
přiblížily, spatřily hořící domy
a první mrtvé muže. Bály se
a chtěly z dějiště hrůzného dramatu utéct. Marii ale zadrželi
esesmani z komanda. „Už hořel
revír. U našeho baráku bylo plno
Němců. Teď jsme šly a Bohuška
začala plakat a říkala: „Mařenko,
prosím tě, vrať se. To budou druhý Lidice.“ Když jsme šly k nám
domů, ve dvoře bylo plno Němců. Chtěly jsme utéct, ale řvali
na nás zurück! Zbili mě, chytili
za krk a dokopali, ale nedostali ze mě půl slova.“ Nakonec ji
propustili a na mostě se setkala
s maminkou. Obě potom odešly za vesnici k potoku, k místu
zvanému Pod Klepáry, kde se
shromažďovaly ženy a děti z celé
obce.
Ženy ve strachu čekaly za
vesnicí dlouhé hodiny
Na cestu Pod Klepáry si vzpomíná i Jiří Zapletal: „Nemohl
jsem pořád pochopit, co se to
děje. Dobytek běhal, explodovaly
rány, dým se valil.“
Pod Klepáry ženy s dětmi strávily pod dozorem dvou německých vojáků několik nekonečných hodin. Ženy byly plné obav

Členové partyzánské skupiny Jermak Fursenko.

Zleva Václav Vlček, bratr Marie Čechové a člen partyzánského oddílu Jermak-Fursenko, jeho žena Božena
Vyroubalová a nevlastní bratr Marie Čechové Ladislav Kryl.

Dům v Javoříčku po vypálení. 

o své manžely, syny a bratry.
Všechny ale tušily, že se schyluje k obrovské tragédii. To se jim
potvrdilo, když za nimi přiběhl
Jaroslav Dokoupil, který celou
tragédii přežil, ale jen za cenu, že
se na zvěrstva konaná esesmany musel dívat. „Pojďte, ženský,
domů, všechno je vypálený.“ Tak
jsme se všechny vracely domů,
plakaly a hledaly. Jedna z nás

Foto | 3x Archiv Post Belum

našla mrtvého manžela v příkopě, barák vypálený. Zůstaly jen
komíny a štítové zdi.“
Toho dne zahynulo v Javoříčku 38 mužů, nejmladšímu bylo
sotva 15 let, nejstaršímu 75. Celá
vesnice kromě školy, kapličky
a jednoho domu na samotě Klepáry lehla popelem.

Barbora Čandová,

Post Belum

Paměť národa existuje díky Vám | Hrdinové 20. století odcházejí. Nesmíme zapomenout. Dokumentujeme a vyprávíme jejich příběhy. Znáte ve svém okolí někoho, jehož příběh bychom měli
zaznamenat? Kontaktujte nás telefonicky na 777 763 388. Záleží vám na odkazu minulých generací, na občanských postojích, demokracii a vzdělávání? Pomozte nám!
Při pravidelné podpoře se stáváte členy Klubu přátel Paměti národa. Vaše příspěvky nám pomáhají udržovat kontinuitu naší práce a umožňují nezávislost. https://podporte.pametnaroda.cz
Děkujeme statutárnímu městu Olomouc a Olomouckému kraji za podporu při natáčení příběhů pamětníků.

OKÉNKO STAROSTY

Tomáš Spurný
starosta města Šumperk

Dějiny Šumperka sahají až do
13. století a zejména při procházce uličkami v srdci města
je znát, že historie se zde psala
výrazným písmem. Město bylo
dobyto husity, během třicetileté
války bylo několikrát vypleněno,
ve druhé polovině 17. století zde
řádily čarodějnické procesy.
V 19. století zažil Šumperk
nebývalý rozmach textilního
průmyslu, který změnil architektonickou tvář města. Vídeňští architekti stavěli bohatým
šumperským podnikatelům honosná sídla, i z toho důvodu se
městu začalo říkat Malá Vídeň.
Díky tomuto období se Šumperk
dodnes může pochlubit výstavnými vilami a paláci.

Nejvýznamnější šumperské
památky se nacházejí zejména
v historickém jádru města, které
nese stále znaky středověkého
urbanismu. Dochovaly se i zbytky středověkých hradeb. K dominantám patří dominikánský
klášter s barokním kostelem
Zvěstování Panny Marie, Geschaderův dům, v jehož sklepení
se nachází expozice čarodějnických procesů, a kostel sv. Jana
Křtitele s gotickým jádrem.
Dále pak bývalý zámek, v jehož
zdech se odehrála nejvýznamnější událost v dějinách města.
Dne 4. června 1490 se zde konal
sjezd moravských a slezských
stavů, na němž byla dohodnuta
vůle obou zemí zůstat součástí
Českého království.
Neodmyslitelnou
součástí
šumperského náměstí je zejména Mariánský sloup z roku 1720
a novorenesanční budova radnice, na jejíž ochoz mohou zájemci vystoupat a rozhlédnout
se po okolní krajině v podhůří
Jeseníků.

Město se může pochlubit
nejen zajímavou historií, ale
i bohatým současným životem
a moderními technologiemi.
V roce 2021 bylo po rekonstrukci otevřeno jedno z nejmodernějších autobusových nádraží
v zemi. Obyvatelé a návštěvníci
města mají k dispozici plavecký areál s krytým a venkovním

bazénem a saunovým světem,
který v roce 2019 prošel rozsáhlou rekonstrukcí.
Pestrý kulturní a společenský program nabízí divadlo se
stálou scénou, dům kultury, kde
se každoročně odehrává několik hudebních festivalů včetně
prestižní mezinárodní přehlídky Blues Alive i Knihovna T. G.

Masaryka, která získala stříbrnou příčku v celostátní soutěži
Knihovna roku 2020.
V současné době připravujeme nové obytné čtvrti, průmyslovou zónu, rekonstrukci Domu
kultury i přilehlého parku, zvelebujeme Tyršův stadion. Město
se mění před očima. Jsem rád,
že jsem u toho mohl být.
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CO CHYSTÁTE NA VAŠEM ZÁMKU V LETNÍ SEZÓNĚ? NA CO BUDETE LETOS LÁKAT NÁVŠTĚVNÍKY?
Helena Gottwaldová
kastelánka hradu Šternberk

Zuzana Šulcová
kastelánka hradu Bouzov

V období letních prázdnin připravujeme na hradě Šternberk sérii akcí
zastřešených názvem Kulturní léto na hradě. Pestrá nabídka doprovodných programů je určená pro všechny generace návštěvníků od nejmladších dětí po seniory. Návštěvníci se mohou těšit na prohlídky hradu spojené s ochutnávkou pokrmů „Osvícenské pochoutky“ nebo dvě promítání Kina na kolečkách
v prostorách hradního parku. Především pro děti budou určené akce Speciální dětské prohlídky, Den s rodinnými pasy Olomouckého kraje, Pohádkové promítání a koncert Zpívánky strýčka Líčka. Závěr prázdnin pak obstará oblíbená Hradozámecká noc, kde budeme provázet ve
večerních hodinách a na nádvoří hradu doplní prohlídky skvělá fireshow. Veškeré podrobnosti
naleznete na webu www.hrad-sternberk.cz.
Eva Třísková
kastelánka zámku Úsov
V letošní sezóně nabízíme běžné prohlídky stálé expozice Lovecko-lesnického muzea, kde návštěvníci uvidí unikátní sbírku loveckých trofejí
z Indie a Afriky a nově reinstalovanou expozici lesnictví a domácí fauny,
doplněnou o interaktivní prvky. V červenci a srpnu nabízíme navíc okruh
pro děti, jehož součástí je i expozice pohádek. Na nádvoří je možné vidět nejstarší dochované
prostory hradu s interaktivní hernou Putování středověkem a pro odvážné je přístupné i hradní
sklepení, kde je umístěn Strašidelný labyrint. V prostorách původní Lesnické školy je expozice
Kolébka lesnického školství. Návštěvníci se mohou také těšit na naše tradiční doprovodné akce
s tematickým programem.
Na 24. září připravujeme akci s Bílou paní a strašidly a na závěr sezóny se uskuteční Halloween
na zámku Úsov.

Na hradě máme před otevřením výstavy velkoformátových fotografií
z období přestavby hradu Bouzov „Co bylo, už není?“. Součástí bude i prezentace výsledků výzkumu jihovýchodního křídla včetně rozšířené reality
zobrazující hradní černou kuchyni, zaniklou na přelomu 19. a 20. století.
Pavel Zástěra
kastelán zámku Plumlov
Akce realizované na zámku Plumlov doplňují nabídku širokého spektra kulturních akcí konaných v rekreačním regionu Plumlovsko. Zámek
nabízí kromě tří prohlídkových tras i výstavy obrazů, fotografií, zbraní
a lidové keramiky. Zajímavou sezónní výstavou jsou originální fotografie
Jana Saudka a jeho ženy Pavlíny. Připravili jsme setkání s autory, a to 23. července v 16 hodin
na zámku.
Tradičně se konají na zámku letní historické akce, divadla a koncerty. Akcí sezóny je ,,Šermířský víkend“ 6. a 7. srpna. Seznam všech akcí najdete na www.plumlov-zamek.cz

Jan Lauro
kastelán hradu Helfštýn
Na Helfštýně se můžete těšit na akce s bohatým programem. V červenci proběhne tradiční pouť spojená s jarmarkem, řemeslnými dílnami
a řadou představení. Chystáme také dvě akce z cyklu speciálních nočních
prohlídek Palác žije. Tentokrát ožije degustacemi vína (16. července) a videomappingem (30. července). Srpen zde tradičně náleží kovářství. Vrcholem sezóny se stane
jubilejní 40. Hefaiston. Největší kovářský svátek promění Helfštýn v jednu velkou galerii kovářského umění pod širým nebem. Za největší lákadlo považuji mnohými cenami ověnčené,
znovuotevřené palácové torzo.

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)
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

12. září 2022

ORGANIZACE VEŘEJNÉHO SEKTORU
do 50, nad 50 zaměstnanců

13. září 2022

OBCE
obce s rozšířenou působností, ostatní obce

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)

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE ODPRODAT NEMOVITÝ MAJETEK
Olomoucký kraj nabízí k odprodeji tento nemovitý majetek:
stavby:
1)
Jedovnice, č.e. 280, rod. rekr.
(stavba stojí na pozemku parc. č. 1967 zast. pl. a nádvoří o výměře 49 m2
ve vlastnictví městyse Jedovnice),
2)
Jedovnice č.e. 281, rod. rekr.
(stavba stojí na pozemku parc. č. 1968 zast. pl. a nádvoří o výměře 47 m2
ve vlastnictví městyse Jedovnice),
3)
Jedovnice č.e. 290, rod. rekr.
(stavba stojí na pozemku parc. č. 1966 zast. pl. a nádvoří o výměře 48 m2
ve vlastnictví městyse Jedovnice),
4)
Jedovnice, č.e. 291, rod. rekr.
(stavba stojí na pozemku parc. č. 1973 zast. pl. a nádvoří o výměře 49 m2
ve vlastnictví městyse Jedovnice),
vše v k.ú. a obci Jedovnice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za minimální kupní cenu ve výši
1 040 000 Kč za každou stavbu rod. rekr., 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 27. 6. 2022 do 25. 8. 2022 do 13.00 hod. na
adresu: Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje,
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Více informací podá Bc. Juřenová – v.jurenova@olkraj.cz, tel. 585 508 130

neziskové organizace
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Pěstounství jako poslání

Manželé Robert a Kateřina Traganovi mají svoje
dvě děti, syna 16 let a dceru 14 let. V roce 2012
přijali do pěstounské péče ročního chlapce
a v roce 2016 jeho bratra, kterého si odvezli přímo
z porodnice. Nyní je přijatým dětem 11 a 5 let.
Manželé Traganovi jsou křesťané, celá rodina
navštěvuje křesťanské bohoslužby v Olomouci.
Co Vás s manželem přivedlo
k tomu, že jste se rozhodli
stát se pěstouny?
Chtěli jsme s manželem velkou rodinu. Po narození našich
dětí jsme si řekli: „Co kdybychom nějakému dítěti pomohli
a vzali si ho domů?“ Znali jsme
pěstouny, kteří pro nás byli
a jsou velkou inspirací. Zhlédli
jsme i dokument v televizi o dětech a jejich osudu v dětských
domovech, to nás také zasáhlo.
Bylo rozhodnuto, šli jsme do
pěstounské péče.
Jak hodnotíte životní období, kdy máte v pěstounské
péči svěřené děti?
Už si nedovedeme představit život bez dětí. Začátky hned
po přijetí dětí byly samozřejmě
náročné. Společné sžívání chtělo hodně trpělivosti, lásky a tolerance. Ale s Boží pomocí jsme
všechno překonali a stále se snažíme překonávat.
Čím Vás toto zaměstnání, nebo spíše povolání
obohacuje?

Díky přijatým dětem mohu být
jako pěstounka doma. Starat se
o rodinu je pro mě velká hodnota.
S manželem nás pěstounství sblížilo, i jako rodina jsme se stmelili.
Umožnilo mi to splnit si svůj sen
a založit si vlastní firmu. Dobré je
také to, že jsme se postupem času
seznámili s rodiči našich přijatých
dětí. Dvakrát do roka za dětmi
jezdí a pro nás i pro ně je to fajn.
Vztah s rodiči máme skvělý.
Co je pro Vás za celé období, kdy jste pěstouny,
nejtěžší?
Pro nás asi nejtěžší bylo a je,
abychom byli dobrými rodiči nejen přijatým dětem, ale i vlastním. Abychom je správně vychovali, předali jim to nejlepší do
života. Také abychom si dokázali
rozdělit čas pro všechny děti. Aby
každé dítě mělo svoji nádrž lásky
naplněnou.
Jaký pohled mají Vaše
vlastní děti na to, že jste se
stali pěstouny?
Když jsme se rozhodli vstoupit do pěstounství, byly našim

dětem 4 a 2 roky. Když jsme
se poprvé stali pěstouny, bylo
našim dětem 7 a 5 let, takže to
braly tak, že budou mít sourozence. Od začátku jsme jim povídali o tom, jak některé děti
nemají rodiče a že bychom si
rádi jedno miminko vzali. Společně jsme plánovali a těšili se.
Při přijetí druhého dítěte do
pěstounské péče jsme se již dětí
ptali, zda by souhlasilys přijetím miminka. Děti souhlasily, a tak jsme začali všechno
potřebné shánět a plánovat.
Miminko děti milovaly, a tak
krásně zapadlo do naší rodiny.
Každé z našich dětí je jiné, a to
je na tom hezké. Přes občasné bouřky vždy nakonec vyjde
sluníčko a jdeme zase společně
dál.
Co si myslíte o tom,
že je v ČR stále nedostatek dlouhodobých
pěstounů?
Lidé by měli být informováni o tom, že nějaká pěstounská
péče existuje. Lidé většinou
znají adopci. Ale většina neví,
že se dá pomáhat i přijetím dítěte do pěstounské péče. Pěstouni mohou být na přechodnou dobu nebo jako dlouhodobí
pěstouni. Měli by být povzbuzováni, že i přes délku čekání
na vyjádření o způsobilosti stát
se pěstounem a podstupování
všelijakých testů to stojí za to.
Ty děti nás potřebují.
Co byste doporučili lidem,
kteří zvažují, že by se stali
pěstouny?
Hledejte informace, najděte pěstouny, kteří Vám odpoví
na Vaše otázky. Budou v tom
s Vámi. Ty děti si nesou s sebou
batoh plný zklamání a těžkostí,
který je pro ně těžký. My jim
ho můžeme pomoci nést. Je to
někdy náročná práce, služba
i oběť, ale ovoce to ponese, a až
se všichni ohlédneme, budeme
moci říci:“ dobrá práce“.

Žaneta Smejkalová
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Den pro rodinu přinese
pohodu a zábavu

Záštitu nad akcí Den pro rodinu vlastní i náhradní převzal náměstek hejtmana Ivo Slavotínek.

Foto | Olomoucký kraj

Po roce je tu opět Den pro rodinu vlastní i náhradní v Olomouci. Tradiční akce plná zábavy
a informací k náhradnímu rodičovství připravují Rodinné pasy
Olomouckého kraje, Olomoucký
kraj ve spolupráci se statutárním
městem Olomouc a dalšími městy z Olomouckého kraje za účasti
společnosti Post Bellum a organizací, které pracují s pěstounskými rodinami.

11. září
od 9:30 do 16 hodin
Smetanovy sady,
Olomouc

Oblíbená akce se koná 11. září
od 9:30 do cca 16 hodin ve Smetanových sadech v Olomouci a je
také tradičně spojena s charitativním Během pro Paměť národa, který pořádá společnost Post
Bellum. Kromě hlavního závodu se mohou zájemci hlásit i do
závodu dětí a rodinného závodu. Akce láká k setkávání rodin

a společnému trávení volného
času. Mottem letošní akce je nejen oslava rodičovství, ale také
pěstounství, které nabývá na stále větším významu.
„Ve společnosti je vnímána potřeba zvýšení povědomí o smyslu
pěstounské péče s cílem vyvrátit
mýty o ní a zvýšit počet zájemců
o pěstounskou péči. „Den pro rodiny vlastní i náhradní je jedinečnou příležitostí k setkání rodin,
náhradních rodičů, ale i zájemců
o oblast náhradního rodičovství.
Nejen pro ně, ale pro všechny
účastníky akce, je připraven jedinečný program nejen zábavný, ale i věříme, že poučný,“ láká
na akci náměstek hejtmana Ivo
Slavotínek.
V rámci kulturního programu
vystoupí Anna Julie Slováčková,
zábavnou show pro děti přinese
olomoucké divadlo Tramtárie,
o napětí spojené s vědou se postarají vědci z Pevnosti poznání
se svými pokusy a o další doprovodný program se postarají
Rodinné pasy. Rodiny se mohou kromě závodu pro Paměť
národa zúčastnit i soutěže „Cesta pěstouna“, která znázorňuje
proces, kterým prochází zájemci
o pěstounství.

Juraj Aláč

Držitelka Křesadla za rok 2021 – Ivana Rohlederová
Ivana Rohlederová pracuje jako
dobrovolnice
Maltézské
pomoci v Olomouci,
kde dochází za dětmi do Dětského
centra Ostrůvek,
celoživotně se věnuje práci s dětmi,
aktuálně pomáhá
v Ostrůvku s dítětem se zdravotním
postižením.
Ocenění jste získala za
činnost s dětmi a mládeží a volnočasové aktivity.
Víte, kdo vás nominoval
na ocenění Křesadlo, a jak

vnímáte toto ocenění s odstupem času?
Nominovala
mě
naše
koordinátorka. Byla jsem velmi
překvapená, protože jsem takové
ocenění vůbec nečekala. Myslím si,
že pomoci někomu,
komu to přinese aspoň
trochu radosti, je naprosto
normální.
Křesadlo je cena pro
obyčejné lidi, kteří dělají
neobyčejné věci – jak tuto
definici vnímáte vy?

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

Ano, cena je pro obyčejné
lidi, kteří mají ve svém srdíčku
hodně lásky a jsou schopni se
o ni podělit s ostatními, kteří to
zrovna velmi potřebují.
Pokračujete nějakou formou v „dobrovolnictví“,
které vám přineslo ocenění
Křesadlo?
Pokračuji stále jako dobrovolnice v Dětském centru Ostrůvek a občas doprovázím na
akce nevidomého Františka
z Hanušovic.
Přemýšlela jste, že byste nominovala na tuto
cenu někoho ze svého
okolí?
Nejvíc by si cenu Křesadlo
zasloužila úžasná dobrovolnice
Ája, která už se jako velmi mladá na nás dívá z obláčku. Byla
velmi milá, obětavá a dovedla
hodně lidiček rozveselit. Ajenko, čest Tvé památce!

Ivana Rohlederová (vlevo) pomáhá jako dobrovolnice v Dětském centru Ostrůvek a doprovází klienty na různé
akce. 
Foto | Archiv I. Rohlederové
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KŘÍŽOVKA PRO VÁS
Králičí klobáska, pivo nebo med – to je jen část z celkem patnácti výrobků, které se nově pyšní titulem (znění v tajence). Letos se o něj ucházelo 134 produktů od téměř padesáti žadatelů. Ocenění si převezmou na podzimní Floře.
Agrární komora Olomouckého kraje uděluje toto ocenění už od roku 2005, dosud ho obdrželo 230 produktů.
Tajenku křížovky zasílejte včetně kontaktních údajů (jméno a adresa) do 31. srpna 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 Regionální potravina jsou: Jan Kryl, Leština, Olga Šenková, Vinary, Milena Staňková, Plumlov.
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.

VÍTE, ŽE...

Rodinné pasy
Rodinné pasy Olomouckého
kraje přinášejí výhody
pro celou rodinu. Systém
slev a výhod na služby,
volnočasové aktivity,
cestování, zboží apod. Karta
Rodinný pas je určena pro
rodiny z Olomouckého kraje,
které mají alespoň jedno
dítě ve věku do 18 let. Díky
podpoře Olomouckého kraje
je zapojení pro obyvatele kraje
do projektu zcela bezplatné.
Rodinný pas můžete uplatnit
i v dalších sedmi zapojených
krajích. Díky tomu ušetříte
při běžných nákupech
a návštěvách volnočasových
aktivit. Projekt napomáhá
rozvoji cestovního ruchu
zvýšenou návštěvností
kulturních, přírodních a jiných
památek a dále podporuje
drobné regionální živnostníky.
www.rodinnepasy.cz

MĚSÍČNÍK OLOMOUCKÝ KRAJ
■ 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: Radek Palaščák, 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 7, 8, ročník 21. Olomoucký kraj – periodický tisk Olomouckého kraje. ■ Toto číslo vychází 18. července 2022 v nákladu 291 300 kusů ■ Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla je 31. spna 2022
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Milada Sokolová: marketingové kampaně dokážou
přilákat návštěvníky, jeden den v kraji nestačí
Milada Sokolová je uvolněnou Zastupitelkou
Olomouckého kraje a ve své kompetenci
má oblast vnějších vztahů a cestovní ruch.
Žije v Prostějově, kde působí od roku 2010
v městském zastupitelstvu a v současné době
i jako náměstkyně primátora pro oblast kultury
a životního prostředí. Je aktivní předsedkyní
Okrašlovacího spolku města Prostějova. Povídali
jsme si o možnostech cestovního ruchu v regionu.
Jakou formou Olomoucký kraj pomáhá rozvoji
a udržení cestovního ruchu
v regionu?
Olomoucký kraj podporuje
cestovní ruch primárně prostřednictvím svých dotačních
titulů. Největší objem financí
směřujeme na rozvoj a budování infrastruktury cestovního ruchu, v poslední době například
klademe důraz na modernizaci
kempů, stavbu stellplatzů pro

V dnešní době je třeba
využívat všechny
dostupné kanály od
on-line kampaní,
sociálních sítí,
venkovních reklam,
prezentací, veletrhů, ale
i klasické tištěné inzerce.
karavany či nabíjecích stanic
pro elektrokola. Dotačně podporujeme ale také turistická
informační centra, aby mohla
mít přes letní sezónu rozšířenou
otevírací dobu. Třetí oblastí dotační podpory je podpora akcí,
které mají potenciál do regionu
přilákat nové návštěvníky, kteří zde přenocují alespoň jednu
noc. Samozřejmě nezapomínáme ani na obnovu značení
pěších a cykloturistických tras
a v zimním období kraj dlouhodobě podporuje údržbu lyžařských běžeckých tras. Prostřednictvím krajské centrály
cestovního ruchu a sdružení
cestovního ruchu v Jeseníkách
a na Střední Moravě kraj podporuje také marketingové aktivity
a vzájemnou spolupráci aktérů
cestovního ruchu tak, aby náš
region zůstal konkurenceschopný vůči ostatním krajům.

plně digitalizovaná a turisté si ji
mohou stáhnout do svého mobilního telefonu.
Je v něčem Olomoucký kraj
specifický, na co se vyplatí
lákat turisty a návštěvníky?
Řekla bych, že náš krásný
kraj je specifický díky své opravdu široké nabídce a každý si zde
dokáže najít to, co mu vyhovuje
a láká k návštěvě. Krásná nedotčená příroda na severu našeho
kraje v Jeseníkách, kdy milovníci adrenalinu zde najdou vyžití
jak v létě, tak v zimě, a mohou
po fyzické aktivitě relaxovat v lázeňských a wellness centrech.
Na Střední Moravě turisté naleznou opravdu širokou nabídku poznávací turistiky a takové
skvosty, jako je například město
Olomouc nebo hrady Bouzov
a Helfštýn si určitě nenechá ujít
žádný turista. Skvělá gastronomie a nabídka kulturních akcí
pak návštěvníky našeho kraje
obohatí o další nezapomenutelné zážitky. V horkých letních
měsících se lze zchladit hned
v pěti jeskyních nebo při sjíždění řeky Moravy. Je toho opravdu
hodně a jeden pobyt v našem
kraji určitě nestačí!

Ve kterých oblastech
má náš region nevyužitý
potenciál? Co by se mělo
zlepšit, co chybí v kraji pro
návštěvníky?
Velkým problémem je dlouhodobě například nedostatek
parkovacích ploch v místech
s vysokou koncentrací turistů.
Dalším problémem, který ještě
více prohloubila pandemie covid-19, je nedostatek pracovníků ve službách, kdy se pro
podnikatele stává neřešitelnou
záležitostí najít kuchaře, číšníky nebo pokojské. Nicméně
možnosti řešení tohoto problému jsou pro kraj poněkud
omezené.
Co bývá pro kraj nejlepší
reklamou, aby ho chtěli
navštívit turisté?
Určitě kvalitní marketingová
kampaň dokáže přilákat pozornost návštěvníků. V dnešní době
je třeba využívat všechny dostupné kanály od on-line kampaní, sociálních sítí, venkovních
reklam, prezentací, veletrhů,
ale i klasické tištěné inzerce.
Myslím, že díky založení krajské centrály cestovního ruchu
se nám v poslední době v tomto
směru daří držet krok s vyspělými turistickými regiony v naší
republice. Všechny tyto marketingové aktivity jsou nesmírně
důležité, ale z vlastní zkušenosti
mohu říci, že nejlepší reklamou
je osobní doporučení na základě
skvělého zážitku a dobré zkušenosti, které v našem kraji turisté
zažijí.
Jak to vypadá se zahraničními turisty? Vracejí
se po koronavirových
omezeních?
Je třeba říci, že i v době
před pandemií covid-19 tvořili 80 procent návštěvníků

Olomouckého kraje čeští turisté. Tento trend se v posledních
dvou letech ještě více prohloubil. Určitě ale bojujeme o to, aby
se k nám zahraniční návštěvníci
vrátili. Ve spolupráci s agenturou CzechTourism, která zajišťuje propagaci České republiky
v zahraničí, realizujeme aktivity
především v sousedních zemích,
jako je například Polsko nebo
Slovensko, a máme signály, že
tito turisté o návštěvu našeho
kraje určitě stojí. Pak je tu otázka opravdu vzdálených zámořských trhů, kde má především
město Olomouc potenciál přilákat návštěvníky z celého světa,
zde to bude ovšem k současné
geopolitické situaci opravdu běh
na dlouhou trať.

Náklady na cestování
i vstupné do atraktivit se
zvyšují – existuje nějaká
možnost, jak při návštěvě
turistických zajímavostí
ušetřit?
Určitě! Olomoucký kraj má
v tomto směru obrovskou výhodu v tom, že turisté si při cestách po našem regionu mohou
pořídit all inclusive turistickou
slevovou kartu Olomouc region Card. Karta je opravňuje
v Olomouci, na Střední Moravě
a v Jeseníkách navštívit zdarma
více než devadesát nejzajímavějších míst (památky, muzea,
zoo a další místa) a dále umožňuje čerpat atraktivní slevy min.
na osmdesáti místech. Za zmínku určitě stojí i fakt, že karta je

Jaké místo v kraji máte
ráda vy, kam byste pozvala nejen zahraničního
turistu?
Pro mě je určitě srdeční záležitostí Prostějov, díky své rozmanité architektuře a příjemné,
neuspěchané atmosféře. Rozhodně se zajděte podívat na secesní budovu Národního domu
vynikajícího architekta Jana
Kotěry a pokračujte například
do místního muzea umístěného v prostorách bývalé radnice.
Obdivovat můžete také nádherně zachovalé sgrafito Jano
Köhlera a nejhezčí vstupní bránu na Moravě na zdejším pernštejnském zámku, který právě
letos slaví pět set let od položení
základního kamene. Vystoupejte na 66 metrů vysokou radniční věž s mozaikovým orlojem,
který je jedním z pouhých čtyř
v celé České republice. Užijete
si tak úchvatný výhled na město
a jeho široké okolí.

Juraj Aláč

Chcete být obcí přátelskou k rodině?
Zapojte se do projektu Olomouckého kraje
Audit Family Friendly Community, tak zní přesný název projektu, který v těchto dnech zahajuje Olomoucký kraj. Jedná se
o audit, který v obcích pomáhá
vytvářet přívětivé prostředí pro
rodiny. Jeho hlavním cílem je
motivace občanů, aby měli zájem
zasahovat do dění v obci a využili k tomu všech existujících
možností.
„Nejedná se o auditní proces,
jak jej známe z firemního prostředí. Nejde o přísné posuzování,

nakolik jsou naplňovány normy
a kritéria. Cílem auditu je podpořit v obci klima, které je přátelské
k rodině, zaměřuje se na budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog,“ uvedl náměstek
hejtmana pro oblast sociálních
věcí Ivo Slavotínek.
Smyslem přitom není tvořit
opatření od stolu, ale zapojit neziskový sektor, politickou reprezentaci, zaměstnavatele, školy
a občany ve všech fázích života –
rodiče, mládež i seniory. „Audit

lze použít v obcích všech velikostí, přičemž se provádí na
území celé obce. Výjimkou jsou
statutární města členěná na
obvody nebo části. Ty je možné auditovat i jednotlivě,“ vysvětlil vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany Krajského
úřadu Olomouckého kraje Pavel
Podivínský.
Olomoucký kraj nabízí obcím, které se do projektu zapojí,
uhrazení nákladů celého auditu, vyjma realizace samotných

opatření, kteréá si obec nadefinuje. Proces udělení základního
certifikátu trvá devět měsíců,
plnění opatření pak tři roky.
V případě splnění kritérií je obci
udělen plnohodnotný certifikát,
který obec může využít ke své
propagaci.
Olomoucký kraj zahájí projekt
v druhé polovině tohoto roku
úvodním seminářem pro obce,
které projeví zájem se zapojit.
Účast na semináři je podmínkou
pro vstup do projektu. Zájemci

se dozví více na www.affc.cz.
Bližší informace podá také Odbor sociálních věcí Krajského
úřadu Olomouckého kraje (Mgr.
Lucie Brlková, e-mail: l.brlkova@olkraj.cz, tel.: 585 508 572).
Audit Family Friendly Community je realizován od roku
2006 v Rakousku. Licenci převzal Jihomoravský kraj, který je
stanoven jako národní realizátor
auditu. Nyní propůjčil Olomouckému kraji podlicenci.

Eva Knajblová
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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

Získejte

až
Kč
na ochranné
sportovní pomůcky
až

Kč

na očkování pro
čtyřčlennou rodinu

kompletní přehled na

Přihlaste se k nám do 30. září 2022
Klientské centrum Olomouc - Jeremenkova 42a
RV2200437/03

RV2201078/01

RV2200987/01

RV2201320/01

RV2201336/01

RV2201337/01

OL SU

RV2201153/03

RV2201328/02

kultura
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Shakespearovské léto ovládne parkán

VÝSTAVY

Jan Saudek

Do 21. 8., Vlastivědné muzeum v Olomouci
Výstava představuje průřez Saudkovou celoživotní prací, věnuje se
převážně ateliérové fotografii, která je pro jeho dílo stěžejní a známá široké veřejnosti. Na výstavě je k vidění i méně známá tvorba
z raných let, kdy se Saudek zabýval spíše tematikou dětství a rodiny.

Letní kulturní program v Olomouci už sedmým rokem obohacuje Divadlo Tramtarie se
svým festivalem Olomoucké
„nejen“ shakespearovské léto.
Na letní scéně parkánu uměleckého Konviktu Univerzity Palackého nabídne 18 představení ze
svého repertoáru.

Sopky

28. 7. – 30. 10., Vlastivědné muzeum v Olomouci
Výstava ukazuje výbušnou historii Moravy a Slezska. Pod zdejší
klidnou krajinou se kdysi také vylévala žhavá láva, krátery četných
sopek vyvrhovaly sopečné pumy, mračna ohnivého popela a z úbočí
se valily smrtící bahnotoky. A bylo tomu tak dokonce v době dokonce geologicky „nedávné“, během třetihor a čtvrtohor.

Olomoucké „nejen“
shakespearovské léto
2.–18. srpna
Součástí festivalu bude i koncert Anety Langerové Dvě slunce se smyčcovým triem nebo
koncert houslového virtuosa Jaroslava Svěceného s komorním
orchestrem Virtuosi Pragenses,
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Anna Sypěnová Němcová – Proč malovat?

který zahraje Čtvero ročních období a další světoznámé skladby Antonia Vivaldiho hrané na
houslích nejlepších italských
mistrů 18. století. Podrobný

program a předprodej vstupenek najdete na webu divadla.

Juraj Aláč

www.divadlotramtarie.cz

Nové muzeum harmonik v Litovli
V polovině června bylo slavnostně otevřeno
nové Muzeum harmonik na Záložně v Litovli.
Vzniklo z daru unikátní soukromé sbírky akordeonů a heligonek Jiřího Sedláčka, jehož sbírka
obsahuje více než 340 nástrojů. Zastoupeno je
okolo 40 českých výrobců a k vidění jsou i atypicky vyrobené nástroje nebo tahací harmoniky
starší 150 let. Součástí jsou i zahraniční exponáty zejména z Itálie, Německa a Rakouska.
Smyslem zřízení muzea je připomínat návštěvníkům vynikající řemeslnou a výtvarnou práci
našich předků a je velkým přáním sběratele,
aby tato jedinečná sbírka byla zachována i dalším generacím. Otevření nového muzea se zúčastnil i hejtman Josef Suchánek.

Foto | Městský klub Litovel

Do 18. 9., Muzeum Komenského v Přerově
Anna Sypěnová je jednou z mála aktivních malířek v Přerově. Malbě
se věnuje již od dětství, vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou
školu v Uherském Hradišti a dále pak malbu na Fakultě výtvarných
umění Vysokého učení technického v Brně. V současnosti působí na
ZUŠ v Přerově. První samostatná výstava v rodném městě představí
celou šíři autorčiny tvorby.

Dagmar Havlíčková – Modlitby

12. 8. – 6. 11., Muzeum Komenského v Přerově,
vernisáž 11. 8. v 17:00 hodin v Kapli přerovského zámku
Olomoucká umělkyně Dagmar Havlíčková vystudovala střední
umělecko-průmyslovou školu a následně Pravoslavnou bohosloveckou fakultu a tato kombinace předurčila výtvarný směr, kterým se
autorka ubírá. V jejích dílech, která mají formu tzv. psaných obrazů,
vzniká zvláštní syntéza výtvarného cítění a náboženské spirituality.

Lidová architektura

Do 14. 9., Vlastivědné muzeum v Šumperku
Výstava představuje podoby lidové architektury na území okresu
Šumperk, který je spíše územím setkání tří oblastí s různými formami lidového domu – stavěly se zde tzv. hornohanácké i jesenické
domy nebo obydlí hřebečského typu. S touto lidovou architekturou
návštěvníky seznámí historické fotografie, náčrty a plány badatelů.

Putování za motýly

Hudba rozeznívá kláštery
Mezinárodní hudební festival
Klášterní hudební slavnosti už
v květnu odstartoval 16. ročník,
který potrvá až do září.
Připraveno je celkem 21 koncertů českých i zahraničních
interpretů na 14 nádherných
místech Jeseníků, především
v sakrálních stavbách, jako
například v chrámu Zvěstování P. Marie ve Šternberku či
v kostele Nanebevzetí P. Marie

v Bruntále. Své posluchače ale
zavede také do Tančírny v Račím údolí nebo do hudební haly
v Karlově Studánce. Festival si
světovou premiérou připomene 300 let od narození českého
skladatele J. A. Bendy a vzpomene také 40 let od úmrtí Carla
Orffa.
Ozdobou festivalu budou
hvězdná jména jako Ivo Kahánek, Epoque Quartet či Kateřina

Englichová a ze zahraničí přijede například Neues Barockorchester Berlin. Těšit se můžeme
také na komponované večery
na vlně tanga, world music či
muzikálu.
V září festival uzavře Carmina Burana Carla Orffa v Klášterním kostele Šumperk.

Hana Sedláková

www.klasternihudebnislavnosti.cz

Olomoucké barokní slavnosti
nabídnou romantiku

Festival Olomoucké barokní
slavnosti podesáté osvěží v letních měsících město Olomouc
barokní až raně romantickou
hudbou. Program nabídne

celkem 11 unikátních projektů,
které rozezní prostory po celé
Olomouci a v poutním kostele
v Dubu nad Moravou. Na festivalu i v letošním roce vystoupí

Do 11. 9., Vlastivědné muzeum v Šumperku,
Hollarova galerie
Výstava z bohatých zoologických sbírek Vlastivědného muzea
v Šumperku představí jedny z nejkrásnějších zástupců živočišné
říše na Zemi – motýly. Preparované exempláře doplní fotografické
snímky motýlů ve volné přírodě, které byly pořízeny v různých částech šumperského regionu.

Jan Barančík. Jeseníky z nebe

Do 25. 9., Vlastivědné muzeum v Šumperku,
Galerie mladých
Autorská výstava velkoformátových fotografií Jana Barančíka, jesenického srdcaře, filmaře a fotografa, který vedle působivých videí
vytváří i jedinečné fotografické pohledy pořízené z dronu. V roce
2019 jeho klip Norway – majestic fjordland získal několik zahraničních ocenění včetně uznání v největší dronové soutěži Drone
Awards. Toto ocenění obhájil i v následujícím roce s videem Autumn Feelings – Jeseníky.

Zlaté české ručičky

rezidenční soubor slavností Volantes Orchestra, Musica figuralis, Societas Incognitorum, Musica Florea, Arte dei Suonatori
a další. Vrcholem letošní dramaturgie je koncert Beethovenova
přátelství, v rámci kterého budou uvedena díla Ludwiga van
Beethovenova – Klavírní koncert č. 5, tzv. „Císařský“, a Pavla Vranického Symfonie C dur
v podání Volantes Orchestra se
sólistkou Dominikou Maszczyńskou a světově uznáváným dirigentem Jos van Immerseelem,
specialistou na historicky poučenou interpretaci.

Hana Sedláková

www.baroknislavnosti.cz

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.

Prázdninová herna

Do 18. 9., Vlastivědné muzeum Jesenicka,
Galerie Vodní tvrz
Vlastivědné muzeum Jesenicka ve spolupráci s Pevností poznání
Univerzity Palackého, Vlastivědným muzeem v Šumperku a s Šermířským spolkem Jeseník připravilo pro malé i velké interaktivní
hernu. Těšit se můžete nejen na náročné IQ hry, stolní hry či hlavolamy, ale i na nejrůznější odpočinkové aktivity.

O máku

Do 11. 9., Muzeum a galerie v Prostějově
Mák byl odjakživa považován za posvátnou a magickou rostlinu,
jejíž symbolika se odráží i v lidové tradici. Výstava realizovaná ve
spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně představí mák
jako kulturní plodinu s tisíciletou tradicí.
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Dětská olympiáda se nesla v duchu fair play

636 sad medailí si rozdělilo téměř 3600 mladých nadějí v Olomouckém kraji na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže. Síly změřily na
sportovištích v Olomouci, Prostějově, Přerově, Uničově, Kojetíně a Velké Bystřici a zápolily výběry čtrnácti krajů z celé republiky ve dvaceti
různých sportech. Celkové hodnocení ovládli sportovci z Jihomoravského kraje.

Slavnostní zahajovací ceremoniál moderoval Libor Bouček na Andrově stadionu v Olomouci. Novinkou letošních her byly ceny za fair play
chování. Cenu komise získal házenkář Jiří Štěpán z Moravskoslezského kraje, který poskytl první pomoc soupeři a upozornil rozhodčí, že
vstřelil gól až po odpískání. Cenu mu předal šestinásobný paralympijský vítěz a člen Českého klubu fair play Jiří Ježek. Oceněn byl rovněž
hrdinský čin trenérů házené Miroslava Vávry a Jana Slavíka z Jihočeského kraje, kteří při procházce městem zachránili tonoucího člověka.

Na olympiádu přijelo děti podpořit 127 současných či bývalých profesionálních sportovců. Například na atletickém stadionu předávala medaile Šárka Kašpárková, na tom plaveckém zase Barbora Janíčková.

V Olomouci, Prostějově, Uničově, Kojetíně, Přerově a Velké Bystřici se sportovalo celkem ve dvaceti sportech a 73 disciplínách. 

Foto | Olomoucký kraj a ČOV

Florbalisté z Evropy přijedou
po prázdninách do Olomouce
Už poosmé se v Olomouci bude
konat 3. a 4. září mezinárodní
mládežnický florbalový turnaj
TEMPISH Moravian Cup.
Coby poslední prověrka před
ligovou sezónou pro chlapecké
kategorie od juniorů až po přípravku je po několikaleté pauze
způsobené koronavirovou epidemií největším turnajem se zahraničními týmy. Tentokrát na
Střední Moravu nezavítají jen
družstva z okolních států, ale
rovněž z Pobaltí. „Moravian Cup
jsme původně založili jako domácí přípravu pro olomoucké dorostence a juniory před začátkem
sezóny. Tehdy žádná podobná
alternativa nebyla. Z jednodenních turnajů v jediné hale se za ty
roky stal kolos s necelou stovkou
týmů, více než tisícovkou účastníků a velkou skupinou pořadatelů,“ popsal příběh založení ředitel
turnaje Lukáš Rubín.

Během víkendu se všechny větší haly v Olomouci změní
na florbalová hřiště. Foto | TEMPISH Moravian Cup

Kromě tradičních účastníků ze
Slovenska či z Polska posílí mezinárodní prestiž turnaje lotyšští
FK Lekrings či FK Kurši. Počtem
sportovců se bude jednat o jednu z největších jednorázových
sportovních akcí v kraji po olomouckém půlmaratonu a dětské
olympiádě, kdy na Hanou zamíří
až 1 500 sportovců a další stovky
lidí v podobě doprovodu.

Juraj Aláč

