
K
dyž má někdo dě-

lat to a  jiný zase 

tohle, aby dohro-

mady udělali moc, jak zpí-

vali Werich s  Voskovcem, 

je k  tomu potřeba kro-

mě zručnosti i  hodně teo-

rie a  praxe. Střední ško-

ly zřizované Olomouckým 

krajem nabízí desítky per-

spektivních učňovských 

a  maturitních oborů. Zá-

jemci si do  nich mohou 

podat přihlášku do 1. břez-

na. Na  úspěšné studenty 

navíc čekají stipendia.  

„Účelem stipendií je ne-

jen dostat na  pracovní trh 

profese, které mu chybí, ale 

zároveň motivovat studen-

ty k tomu, aby učení neza-

nedbávali. Stipendium to-

tiž automaticky nedostane 

každý, ale jen ten, kdo dob-

ře zvládá teoretickou vý-

uku, praxi a  nechodí 

za  školu,“ vysvětluje pod-

mínky krajské podpory 

hejtman Ladislav Okleštěk.

Letos dá kraj na  stipen-

dia pro pětačtyři-

cet vybraných oborů 

sedm milionů a  čty-

ři sta tisíc korun. To 

je o  zhruba milion 

víc než vloni. Na pe-

něžní odměnu se mo-

hou těšit svědomití 

studenti učňovských 

i  maturitních zamě-

ření, jako je napří-

klad klempíř, zed-

ník, truhlář, kominík, op-

tik nebo elektrotechnik. 

„Od  loňského září na-

bízí některé školy v  kra-

ji nové a  zajímavé obory. 

Třeba v  Prostějově mo-

hou zájemci studovat vý-

živové poradenství a v Zá-

březe obor pekař. Počína-

je letošním zářím se bude 

v  Litovli vyučovat výroba 

nápojů a  v  Tovačově de-

sign a  konstrukce nábyt-

ku,“ dodává Ladislav Hy-

nek, náměstek hejtmana 

pro oblast školství.

Olomoucký kraj zřizu-

je většinu středních škol, 

které končícím devá-

ťákům nabízí desít-

ky perspektivních po-

volání. Kromě stipen-

dií investuje hejtman-

ství také do  údržby 

a  modernizace škol-

ních budov. Třeba 

vloni zaplatilo ško-

le v  Lutíně nové dílny 

v  hodnotě sto milionů 

korun.  (red)

-

Na hory 
autobusem 
Za sněhem 
doveze lyžaře 
nový skibus
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Kateřina 
Suchánková:
Aplikace i platba 
přes mobil. 
Cestování po kraji 
je moderní
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Rok vepře Rok vepře 

Právě v tomto znamení je tra-
diční čínský horoskop na rok 
2019. Ne že bych věřil horo-
skopům, ale pokud by vyšlo 
vše, co souvisí s pověrami sta-
rých Číňanů, neměli bychom 
se vůbec špatně.

Podle čínské astrologie 
nám totiž letošní rok přinese 
štěstí a bohatství. Zároveň je 
prý třeba dbát na promyšle-
nost toho, co děláme, i na přís-
nost v oblasti financí. Krajské 
plány jsme sice podle hvězd, 
natož těch čínských, opravdu 
nepřipravovali, ale promyšle-
né jsou a finanční odpověd-
nost také budeme dodržovat. 
Naše vize pro rok 2019 totiž 
souvisí s důsledným plněním 
programu, který jsme si stano-
vili po volbách. Zároveň stejně 
jako vloni každou korunu z na-
šeho společného rozpočtu 
otočíme dvakrát, ne-li třikrát, 
než rozhodneme, kde bude 
nejprospěšnější.

Rok 2019 bude ale přede-
vším rokem perné práce – co 
jsme si předloni naplánova-
li a vloni nastartovali, se le-
tos rozběhne naplno, ať už jde 
o péči o silnice, školy, sporto-
viště, památky a další krajský 
majetek, o vstřícnější postoj 
k seniorům, pomoc na vesni-
cích s kulturními domy či ob-
chody nebo o rozvoj paliativní 
péče. To je jen malá část úko-
lů, které před námi stojí. A ne-
jsou to úkoly konečné – potě-
ší mě, když mi budete i nadá-
le dodávat vaše náměty na e-
mail prohejtmana@olkraj.cz.

Ale život není jen o práci. 
Proto Vám do nového roku 
přeji hlavně osobní pohodu, 
štěstí a také to nejdůležitější – 
zdraví. Mějte se hezky a měj-
te se rádi.

Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Střední školy v kraji každoročně přicházejí s obory, se kterými nebude těžké najít práci. Zájemci si mohou podávat přihlášky do 1. března. Foto: Olomoucký kraj

Střední školy 
v kraji 

nabízejí 
deváťákům 

desítky oborů

Kam dál na školu? Kam dál na školu? 
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Zlatý kanár
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ČÍSLO MĚSÍCE 

45
Tolik oborů vzdělání pod-
poruje stipendii od  škol-
ního roku 2018/2019 Olo-
moucký kraj. Třicet z  nich 
je učebních, patnáct matu-
ritních. Nabídku hejtman-
ství upravuje podle žádos-
tí škol a trhu práce. Učni si 
přijdou až na  500 korun 
měsíčně a odměnu za vy-
znamenání, u technických 
oborů s  maturitou se vy-
plácí pololetně až 3 tisíce 
korun. Podmínkami jsou 
dobrý prospěch a docház-
ka i výsledky při praktické 
výuce. (red)

MĚSÍČNÍK OBČANŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE
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Jako jeden z  prvních 

v  Česku zavádí Olo-

moucký kraj koncepci 

paliativní péče. Jejím poslá-

ním je ulehčit život lidem, 

kteří trpí nevyléčitelnými 

chorobami. Celý materiál 

je k  dispozici na  webových 

stránkách www.olkraj.cz. 

„Paliativní péče není 

pouze o  tom, jak pomoci 

těžce nemocným lidem.  Je 

také o  podpoře těch, kteří 

o ně pečují například v do-

mácím prostředí.  I na ně se 

nová koncepce zaměřuje, 

protože většina nevyléčitel-

ně nemocných si přeje dožít 

právě doma blízko rodiny,“ 

uvedl hejtman Olomoucké-

ho kraje Ladislav Okleštěk.

Nová koncepce obsahu-

je desítky stran textů, kte-

ré se zabývají dnešním sta-

vem paliativní a  hospico-

vé péče a  navrhuje, jak se 

má dál rozvíjet a  moder-

nizovat. V  každém okrese 

bude do budoucna fungovat 

alespoň jeden poskytova-

tel těchto sociálních služeb, 

hejtmanství se také zaváza-

lo navýšit současnou hospi-

covou kapacitu.

Na  obsáhlém dokumen-

tu pracoval tým složený 

z  pracovníků krajské úřa-

du i  externích odborníků. 

Hejtmanství koncepci po-

prvé představilo 26. listo-

padu. „Jde o  velmi zásluž-

ný počin. Hlavně v  sever-

ní části Olomouckého kra-

je má paliativní péče jis-

té rezervy,“ zhodnotil kraj-

skou iniciativu arcibiskup 

Jan Graubner.

Církev patří mezi organi-

zace, které mají s poskytová-

ním paliativní a  hospicové 

péče velké zkušenosti. Olo-

moucký kraj z nich při tvorbě 

koncepce čerpal, spolupraco-

val však i s řadou poskytova-

telů sociálních a  zdravotnic-

kých služeb.  (red)

zpravodajství

P
oslední opravy sil-

nic proběhly v  polo-

vině minulého roku 

na Mohelnicku a Jesenicku. 

Hejtmanství tam 12. prosin-

ce uvedlo do  provozu dvě 

důležité dopravní tepny. Je-

jich modernizace stála při-

bližně 173 milionů korun. 

Oba projekty se tak řadí 

mezi nejvýznamnější inves-

tice do  silniční sítě v  Olo-

mouckém kraji v roce 2018.

„Rekonstrukce cesty 

z  Úsova do  Mohelnice vy-

šla na zhruba devadesát mi-

lionů korun a  oprava silni-

ce z  Písečné do  Supíkovic 

byla o sedm milionů levněj-

ší. Firmy stihly zakázky do-

končit těsně před začátkem 

zimy,“ uvedl hejtman Olo-

mouckého kraje Ladislav 

Okleštěk.

Hejtmanství na  důležité 

projekty získalo dotace, kte-

ré pokryly většinu nákladů. 

Opravené úseky měří cel-

kem jedenáct kilometrů. 

Řidičům zpříjemňují jízdu 

z Uničova přes Úsov do Mo-

helnice a  na  severu kraje 

zrychlily cestování do  Pol-

ska.

Modernizace se netýka-

la pouze samotných cest. 

Obce, v  jejichž katastru 

zmiňované silnice leží, in-

vestovaly také do související 

infrastruktury. Třeba v Úso-

vě radnice zaplatila nové 

chodníky, které opravenou 

cestu lemují a  na  něž svítí 

moderní veřejné osvětlení. 

„Podobně postupovaly také 

Písečná a Supíkovice. Opra-

vou prošla i silnice k jeskyni 

Na  Špičáku,“ dodal náměs-

tek hejtmana pro oblast do-

pravy Jan Zahradníček.

Hejtmanství vloni zpro-

voznilo další opravené sil-

nice také na  Olomoucku 

a Uničovsku. Kilometry no-

vých vozovek slouží mo-

toristům i  na  Prostějovsku 

a Zábřežsku.  (red)

Koncepci paliativní 
péče už mohou 
vidět všichni

Prvním dítětem 
roku je Filip 
z Uničova
V  Olomouckém kra-
ji žije teprve krátce, ale 
už se o něm píše v novi-
nách a  mluví v  médiích. 
Řeč je o  malém Filipovi, 
prvním miminku naro-
zeném v  našem regionu 
v roce 2019. Na svět přišel 
1. ledna zhruba hodinu 
a půl po půlnoci ve  šter-
nberské nemocnici. Mezi 
gratulanty byl i  hejtman 
Olomouckého kraje La-
dislav Okleštěk. (red)

Kraj má nového 
náměstka
Krajští zastupitelé schvá-
lili 17. prosince změnu 
na  postu náměstka pro 
kulturu, sport a  památ-
kovou péči. Důležitou 
oblast převezme po Fran-
tišku Jurovi jeho stra-
nický kolega Petr Vrána. 
Jura na  funkci rezigno-
val, protože se stal novým 
primátorem Prostějova. 

SMSKY 
Z KRAJE

Velká oprava silničního úseku z Mohelnice do Úsova stála devadesát milionů korun, Olomouckému kraji 
s investicí pomohla dotace. Za hejtmanství silnici otvírali náměstek hejtmana pro dopravu Jan Zahradníček 
(vlevo) a hejtman Ladislav Okleštěk (uprostřed).  Foto: Olomoucký kraj

To nejlepší na konec. Kraj dokončil 
rekonstrukci dvou významných silnic

Přestavba domova pro seniory bude stát za to

V
íce než 125 mili-

onů korun chce 

hejtmanství inves-

tovat do  přestavby domo-

va pro seniory v  Prostějo-

vě. Krajští radní už schváli-

li zadávací podmínky, pod-

le kterých vyberou fi rmu, 

jež se zakázky chopí. Leti-

tá stavba získá nový vzhled 

a  její obyvatelé prvotřídní 

komfort.

„Stavební práce budou 

probíhat po  etapách a  po-

každé, když jednu část do-

končíme, předáme ji klien-

tům domova, aby se mohli 

v klidu zabydlet. Nové bude 

skoro vše, samozřejmě i vy-

bavení a  nábytek,“ uvedl 

hejtman Olomouckého kra-

je Ladislav Okleštěk.

Dělníci postupně přestaví 

nejen všechny byty, ale také 

veškeré rozvody včetně ka-

nalizace a  vodovodu. Mo-

derní podobu dostanou so-

ciální zařízení i zázemí pro 

ošetřující personál. Rekon-

strukce má probíhat za pro-

vozu. Opravované jednotky 

proto oddělí od  obytných 

částí dočasné sádrokarto-

nové příčky a  materiál se 

bude kvůli prašnosti dopra-

vovat venkovním výtahem.  

„Zdravotní stav většiny 

našich uživatelů jim napří-

klad neumožňuje využívat 

sprchu, protože odtoková 

vana má vysokou nástupní 

hranu, takže se musí kou-

pat za  pomoci personálu 

ve společných koupelnách.  

Mnozí mají problém pro-

jít úzkými dveřmi do kou-

pelny a  dále na  WC, a  to 

zvláště tehdy, když musí 

používat hole nebo cho-

dítka,“ zdůvodnil nezbyt-

nost rekonstrukce ředitel 

domova Zdeněk Libíček. 

Přestavba domova pro se-

niory v  Prostějově bude 

probíhat déle než dva roky. 

Začátek akce je napláno-

ván na příští rok.  (red)

V Uničově mají 
moderní tribunu
Moderní tribunu mají 
od  prosince k  dispozi-
ci sportovci a  jejich fa-
noušci v  Uničově. Re-
konstruované záze-
mí jim předali náměstci 
hejtmana Olomouckého 
kraje Jan Zahradníček 
a Dalibor Horák společ-
ně s  představiteli tamní 
radnice, zástupci doda-
vatelských fi rem a  spor-
tovních klubů. (red)

Příspěvkové organizace 
dostanou více peněz na investice

Z
hruba 1,4 miliardy 

korun dostanou le-

tos příspěvkové or-

ganizace Olomouckého 

kraje například na  dokon-

čení rozpracovaných a  za-

hájení nových investičních 

akcí. Vyplývá to z  nově 

schváleného krajského roz-

počtu. Prostředky na  roz-

voj „příspěvkovek“ tak 

oproti roku 2018 narostou.

„Další příjemnou no-

vinkou bude navýšení pla-

tů zaměstnanců našich pří-

spěvkových organizací, kte-

ré už schválila vláda,“ uvedl 

hejtman Olomouckého kra-

je Ladislav Okleštěk.

Kromě investičních zá-

měrů, jako jsou moderni-

zace budov a  jejich rozší-

ření, budou moci ředite-

lé příspěvkových organi-

zací využít krajské pení-

ze také na  běžné provozní 

výlohy. „Na opatření drob-

ného investičního majetku 

půjde z  krajského rozpoč-

tu 53 milionů korun. Sou-

částí schválených výdajů je 

také částka na  nákup do-

vybavení domovů mládeže 

a pořízení vozidel v celko-

vé částce kolem 20 milio-

nů korun,“ dodala Miro-

slava Březinová z  odboru 

podpory řízení příspěvko-

vých organizací krajského 

úřadu.

Olomoucký kraj zajišťu-

je činnost 146 příspěvkových 

organizací, které působí v ob-

lasti dopravy, zdravotnictví, 

školství, kultury a sociálních 

věcí. Mezi největší patří zdra-

votnická záchranná služba, 

správa silnic, koordinátor in-

tegrovaného dopravního sys-

tému nebo vědecká knihov-

na či olomoucké vlastivědné 

muzeum.  (red)

Více než dvouletá modernizace prostějovského domova seniorů bude 
probíhat po etapách, hotové části budou klienti průběžně dostávat 
k dispozici.  Foto: Olomoucký kraj

Krajští zastupitelé schválili v rozpočtu na letošní rok pro 146 příspěv-
kových organizací kraje 1,4 miliardy korun, což je více peněz než loni. 
 Foto: Olomoucký kraj

Ještě letos vyros-

te v Uničově nová 

základna pro 

vozy zdravotnické zá-

chranné služby. Ob-

jekt za zhruba 18 mi-

lionů korun tam po-

staví Olomoucký kraj. 

Podobné stavby chce 

hejtmanství postupně 

realizovat také v  Jeseníku, 

Zábřehu a Šternberku.

Krajští záchranáři v sou-

časné době vyrážejí k  pří-

padům z patnácti výjezdo-

vých základen, z nichž ně-

které jsou umístěny v pro-

storách, které byly původ-

ně určeny k jiným účelům. 

„Tyto základny nejsou pod-

le současných standardů 

pro práci záchranářů vy-

hovující a  jedna z  nich se 

nachází právě v  zadní čás-

ti uničovské polikliniky,“ 

uvedl náměstek hejtma-

na pro oblast zdravotnictví 

Dalibor Horák.

Nové stanoviště záchran-

ky vyroste poblíž vlakové-

ho nádraží v  Uničově. Pů-

jde o  nízkoenergetickou 

budovu s moderním vyba-

vením a prostornými gará-

žemi pro sanitky.

„Uvolněné prostory 

na poliklinice bude možné 

rekonstruovat a  nabídnout 

k využití jako ordinace pro 

lékařské odbornosti, které 

v  současné době ve  městě 

chybí,“ dodal Horák.  (red)

Záchranáři v Uničově 
získají nové zázemí

Stanoviště vyroste nedaleko vlakového 
nádraží.  Foto: Ol. kraj
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A
utobus jezdil loni 

v  průměru té-

měř každý druhý 

den. Dohromady nasbíral 

155 jízd, z nichž 65 procent 

si objednaly organizace zři-

zované Olomouckým kra-

je. Zbylý počet patřil dal-

ším institucím.

Komu autobus sloužil nej-

víc? Ve  dvaceti případech 

pomohl obyvatelům do-

movů pro seniory, mateř-

ské školy jej využily sedm-

náctkrát, základní školy je-

denáctkrát, střední školy 

a gymnázia jednatřicetkrát, 

domovy dětí a  mládeže 

osmadvacetkrát. Klien-

ti Charity cestovali auto-

busem dvakrát a například 

Organizace nevidomých 

a slabozrakých třikrát.

Víceúčelový krajský au-

tobus má v  běžném režimu 

dvě místa pro vozíčkáře, jed-

noduchou úpravou je mož-

né prostor rozšířit až pro pět 

lidí se zdravotním postiže-

ním, kteří cestují na  vozíč-

ku. V roce 2018 vyjel v tako-

véto úpravě třiačtyřicetkrát.

„Kromě bezbariérové-

ho nástupu a prostoru pro 

invalidní vozíky je autobus 

vybaven také akustickým 

zařízením pro osoby se sní-

ženou schopností orienta-

ce,“ řekl Jan Zahradníček, 

náměstek hejtmana Olo-

mouckého kraje pro oblast 

dopravy.

Podrobněji o  rezervaci 

a  využití vozidla informu-

je web Koordinátora Inte-

grovaného dopravního sys-

tému Olomouckého kraje 

www.kidsok.cz.

Moderní autobus pořídi-

lo hejtmanství v roce 2017 

za 6,4 milionu korun.  (red)

Milada Sokolová, Prostějov

Každý den po  dobu mnoha let vy-

užívám k  cestě do  zaměstnání, ale 

i na nákupy či organizaci různých akti-

vit osobní vůz. Tedy kvituji jízdu po sil-

nici bez větších kolizí a děr. Cyklostez-

ky využívám v létě k jízdě na kolečko-

vých bruslích, čas 

od  času vyrazím 

na  cestu do  Prahy 

vlakem. Autobu-

sem jezdím velmi 

zřídka.

Daniel Indrák, Přerov

Když můžu, svezu se s někým autem. 

Řidičský průkaz ale zatím nemám. Pro 

jízdu po  městě tak využívám spíše 

kolo, mimo město zase nejčastěji jez-

dím vlakem.

Petr Antoníček, Dobromilice

Využívám několik dopravních pro-

středků. Nejraději nebo spíš nejčas-

těji jezdím na kole nebo autobusem. 

Co se autobusu týče, jedná se o měst-

skou hromadnou dopravu. 

David Vančík, Prostějov

Nejraději využívám železniční síť, jelikož 

jako Prostějované máme skvělé napoje-

ní na hlavní uzly v rámci kraje i celé Čes-

ké republiky. Autobusová doprava má 

řadu pozitiv a skvělých propojení k že-

lezniční síti. Často však cestuji i osobním 

automobilem, a tak 

vítám řadu nových 

městských obchva-

tů nebo nová napo-

jení na komunikace 

vyšších tříd.

téma

Rok 2018 byl z hlediska za-
jišťování dopravní obsluž-
nosti rokem velkých změn. 
Od Nového roku po výbě-
ru autobusových dopravců 
došlo ke změnám jízdních 
řádů, které vyvolaly mezi 
cestující veřejností negativní 
reakce. Bohužel musím říci, 
že ve většině případů opráv-
něné. Po intenzivních jedná-
ních s obcemi se nám poda-
řilo tyto nedostatky napra-
vit a zajistit tak autobuso-
vou dopravu na celém úze-
mí kraje. V drážní dopravě, 
kdy nám končí v roce 2019 
smlouva s Českými draha-
mi, intenzivně připravujeme 
zajištění drážních dopravců 
od roku 2020 na regionál-
ních tratích tak, aby cestová-
ní po železnici bylo komfort-
ní a s nejvyšší kvalitou po-
skytovaných služeb. V ob-
lasti silniční infrastruktury se 
nám v poslední době daří 
zajišťovat a úspěšně čerpat 
všechny finanční prostředky 
z evropských a státních do-
tací na rekonstrukce a opra-
vy silnic II. a III. třídy včetně 
mostů. V roce 2018 jsme in-
vestovali 1,15 miliardy korun 
na více než 50 akcí a zhruba 
stejnou částku a počet akcí 
plánujeme na rok 2019. Tak-
to vložené prostředky již vi-
ditelně zlepšují kvalitu kraj-
ských komunikací.

Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana 

pro dopravu

ANKETA
Olomoucký kraj investuje stovky milionů korun do oprav silniční sítě, výstavby nových cyklostezek 
a přispívá i na provoz linkových autobusů. Jaký dopravní prostředek nejraději využíváte vy?

Knihovny dostanou 
peníze na roz voj

V
íce než 11,5 mili-

onu korun uvol-

ní letos Olomouc-

ký kraj na podporu kniho-

ven. Náruživí čtenáři se 

tak nemusí obávat, že by 

o  svoji oblíbenou zálibu 

přišli nebo ji museli ome-

zit. Příslušné smlouvy uza-

vřelo hejtmanství se sedmi 

pověřenými knihovnami 

15. ledna.

„V dnešní době není vů-

bec jednoduché přilákat 

ke  knihám mladé čtená-

ře. Knihovny, které to do-

kážou, si podporu zaslou-

ží. Navíc řada z nich pořá-

dá také spoustu zajímavých 

kulturních akcí,“ zdůraznil 

význam knihoven hejtman 

Ladislav Okleštěk.

Kromě Městské knihov-

ny v  Hranicích a  Knihov-

ny Vincence Priessnitze 

v  Jeseníku získala fi nanční 

prostředky na  rozvoj také 

Knihovna města Olomouce 

a  knihovny v  Lipníku nad 

Bečvou, Šumperku, Přero-

vě a Prostějově. „Regionál-

ní funkce knihoven upra-

vuje takzvaný knihovní zá-

kon. Tato činnost spočívá 

v  poradenských, vzděláva-

cích a  koordinačních služ-

bách, budování výměn-

ných fondů a  výkonu dal-

ších nezbytných aktivit, 

které napomáhají rozvoji 

knihoven,“ řekl náměstek 

hejtmana pro kulturu Petr 

Vrána.

Výkon regionálních 

funkcí koordinuje pří-

slušná krajská knihovna. 

V  Olomouckém kraji je to 

Vědecká knihovna v  Olo-

mouci. Pověřené institu-

ce pak zajistí nejen meto-

dickou a  organizační po-

moc, ale také další odborné 

služby pro 478 základních 

knihoven, které v kraji zři-

zují města a obce.

Knihovny se mohou letos 

ucházet o peníze hned ze tří 

dalších krajských dotačních 

programů, v nichž je přes 23 

milionů korun.  (red)

Obyvatelům domovů pro seniory pomohl zvláštní autobus Olomouckého kraje loni ve dvaceti přípa-
dech. Celkem nasbíral 155 jízd.  Foto: KIDSOK

Speciální autobus byl loni využitý 
na maximum

SLOVO 
ODBORNÍKA

Víceúčelový autobus 
Olomouckého kraje vy-
užilo v uplynulém roce 
ke svým cestám a výle-
tům více než padesát 
škol, domovů pro senio-
ry a dalších organizací.

Jeden, dva, nejvýše tři 

nemocní v pokoji, který 

má vlastní sociální zaří-

zení – to je hlavní výsledek 

zhruba rok trvající rekon-

strukce, kterou díky krajské 

investici prošlo plicní oddě-

lení paseckého léčebného 

ústavu. Náklady na  opra-

vu třetího patra budovy C 

a  nástavbu čtvrtého nad-

zemního podlaží přesáhly 

57 milionů korun.

„Původní pokoje obýva-

lo několik pacientů najed-

nou a sociální zařízení chy-

bělo úplně. Nemocní proto 

museli vycházet na chodbu, 

kde byly společné sprchy 

a toalety,“ popsala stav před 

rekonstrukcí ředitelka Od-

borného léčebného ústavu 

Paseka Zdenka Polzerová.

V  opraveném třetím pa-

tře je nově ve  čtrnácti po-

kojích třicet lůžek. Moder-

nizací prošla i  jídelna s ku-

chyňkou pro pacienty, ses-

terna, vyšetřovna lékaře 

a zázemí pro ostatní perso-

nál.

„V podobně vybavené ná-

stavbě může pobývat dal-

ších čtyřiadvacet pacien-

tů, kteří jsou umístěni v je-

denácti pokojích,“ řekl 

hejtman Olomouckého kra-

je Ladislav Okleštěk.

Léčebna v  součas-

né době plánuje výstav-

bu nové budovy A, kam 

umístí čtyři lůžková od-

dělení a zázemí pro perso-

nál a  vedení ústavu. Sou-

časný objekt bude kvůli 

nevyhovujícímu stavu str-

žen.

Odborný léčebný ústav 

v Pasece byl založen v roce 

1915 kvůli přibývajícímu 

počtu nemocných tuberku-

lózou. V současné době má 

pobočku ještě v Moravském 

Berouně. Ústav využívají 

lidé z celého Olomouckého 

a Zlínského kraje.  (red)

Další modernizací bude výstavba nové budovy A pro čtyři lůžková oddělení.  Foto: Olomoucký kraj

Na plicním oddělení v Pasece 
čeká pacienty větší komfort
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C
estující, kteří v Pro-

stějově nastupu-

jí na  autobusy 

na  Floriánském náměstí, 

dostanou letos k  dispozici 

moderní dopravní termi-

nál.  Příměstské linky měs-

to přemístí z přilehlé ulice 

Hliníky do Blahoslavovy.

„Dojde k  úpravě celého 

Floriánského náměstí, kde 

budou obnoveny veške-

ré zpevněné plochy. Podél 

ulice Hliníky vznikne kol-

mé a šikmé parkovací stá-

ní, v místě přechodu stez-

ky pro cyklisty, přes ko-

munikaci vybudujeme vy-

výšený zpomalovací práh 

pro zklidnění dopravy,“ 

popsal prostějovský pri-

mátor František Jura.

Práce rozdělené na  čty-

ři etapy by měly trvat 

od dubna do konce srpna, 

počítá se s  náklady přes 

29 milionů korun. Pros-

tějovu s  investicí pomo-

hou dotace určené pro olo-

mouckou aglomeraci.  (red)

O
d  prvního led-

nového víken-

du začal do  Jese-

níků vyjíždět nový skibus. 

S  podporou Olomoucké-

ho kraje vozí lyžaře z Kou-

tů nad Desnou přes Červe-

nohorské sedlo do  Jesení-

ku a  zpět. Linka navazuje 

na  vlakové přípoje z  Brna 

a Olomouce.

„Sever regionu je na  tu-

ristickém ruchu závislý. 

Hejtmanství se proto sna-

ží jeho rozvoj všemi si-

lami podporovat,“ uvedl 

hejtman Olomouckého 

kraje Ladislav Okleštěk.

Nový skibus provozuje 

Jeseníky – Sdružení cestov-

ního ruchu. Hejtmanství 

se bude podílet na dokrytí 

nákladů, které jízdou auto-

busu vzniknou.

Spoj vyjíždí každou so-

botu a  neděli, a  to až 

do  poloviny března. Běž-

kaři i  vyznavači sjezdové-

ho lyžování se díky jeho 

provázání s  vlaky dosta-

nou do hor, aniž by museli 

komplikovaně dojíždět au-

tem.

Jízdní řády skibusu 

a ceny jízdenek najdou lidé 

na webových stránkách Je-

seniky.cz. Další spoje do Je-

seníků vypravuje společ-

nost Arriva Morava. Jedna 

z  jejích linek vede z  Olo-

mouce na Ovčárnu.  (red)

Na hory doveze lyžaře nový skibus

N
a  výstavě si moh-

li návštěvníci pro-

hlédnout výrobu 

zvonů včetně technologic-

kého postupu. K vidění byla 

i  výroba druhotné techno-

logie, přesné lití miniatury 

vánočních zvonků a dalších 

těžítek.

Zvonařskou dílnu v Brod-

ku u  Přerova založili Josef 

a  Laetitia Dytrychovi v  roce 

1950. Původní záliba a touha 

po  tvůrčí umělecké činnosti 

přerostla v  mistrovské sepě-

tí řemeslné dovednosti, umě-

leckého ztvárnění a  odhale-

ného tajemství výroby zvonů.

Po  smrti manžela Josefa 

Dytrycha v  roce 1965 po-

kračuje paní Laetitia Dytry-

chová v odkazu svého muže 

a ujímá se vedení zvonařské 

dílny ve  snaze hledat pro 

zvony netradiční výraz. Zá-

roveň zasvěcuje do tajů zvo-

nařského řemesla obě své 

dcery Marii a Marcelu.

Dnes ve výrobě zvonů po-

kračuje již třetí generace. Je 

to vnučka manželů Dytry-

chových Leticie Vránová – 

Dytrychová, kterou v  roce 

2014 vyznamenal prezident 

Za  zásluhy o  stát v  oblas-

ti hospodářství. Prezident 

Miloš Zeman se také tehdy 

v dílně zastavil na své cestě 

po Olomouckém kraji.

Lidé měli možnost shléd-

nout i  výstavní zvon, kte-

rý byl posvěcen Svatým Ot-

cem Janem Pavlem II. při 

jeho první návštěvě Čes-

ké republiky na  Velehradě. 

Každý zvon vyroben v dílně 

u Dytrychů v Brodku u Pře-

rova je označen logem fi rmy 

a to tújí severskou.  (red)

Stavba dopravního 
terminálu v Prostějově 
začne na jaře

Zvonařskou dílnu 
vede žena. A jde jí to 
náramně N

áměstek hejtma-

na Dalibor Ho-

rák se v  polovi-

ně prosince zúčastnil ote-

vření nového tanečního 

sálu ve Štěpánově na Olo-

moucku. Ten se stal síd-

lem spolku Balet Globa, 

který se věnuje umělecké-

mu tanci, do  něhož jsou 

zapojeni zdravotně znevý-

hodnění tanečníci a dosa-

huje významných úspěchů 

i na mezinárodní úrovni.

„Poděkovaní patří sta-

rostovi Jiřímu Šindlero-

vi a správci budovy Vladi-

mírovi Nečesanému, kte-

ří spolku nabídli nevyu-

žité obecní prostory a po-

mohli s  jejich opravou. 

Díky za  dlouholetou prá-

ci ve  prospěch lidí s  hen-

dikepem patří samozřej-

mě také uměleckým ve-

doucím spolku manželům 

Globovým,“ uvedl náměs-

tek Horák.

Monika a  Valerij Globa, 

svého času sólisté baletu 

Moravského divadla Olo-

mouc, převzali v roce 2007 

Cenu hejtmana Olomouc-

kého kraje za práci ve pro-

spěch osob se zdravotním 

postižením.  (red)

V Dolních Studénkách rostly na stromech jitrnice

Ve Štěpánově mají moderní taneční sál. 
Využijí ho všichni milovníci pohybu

Součástí modernizace terminálu na Floriánském náměstí bude i za-
střešení nástupiště.  Foto: www.prostejov.eu

Skibus pomůže cestovnímu ruchu na severu kraje. Jezdit bude až do poloviny března. 
 Foto: www.jesenik.org

Spolek Balet Globa vedou manželé Globovi, držitelé Ceny hejtma-
na Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním 
postižením.  Foto: Ol. kraj

JESENICKO

OLOMOUCKO

Š
est set jitrnic a  ti-

síc koláčků spořáda-

li poslední prosinco-

vou sobotu v  Dolních Stu-

dénkách lidé, kteří zavíta-

li na  tradiční recesistickou 

akci. Ta se tentokrát nes-

la v duchu oslav 100. výro-

čí založení republiky.

„V  Dolních Studénkách 

rostou vždy jedenkrát 

do  roka jitrnice na  stro-

mech a pivo teče korytem. 

Nově ho u  příležitosti na-

rozenin republiky ochut-

nali například i  T. G. Ma-

saryk s Janem Werichem,“ 

uvedl starosta obce Radim 

Sršeň.

Recesistická akce se le-

tos uskutečnila už pošesté 

a dorazilo na ni několik set 

zvědavců. Kromě lidí, kteří 

se ochotně převlékli za  vý-

znamné osobnosti českých 

dějin, se během zábavního 

programu představily také 

děti z  dolnostudénské ško-

ly a školky.

„Chtěli jsme naše obča-

ny opět po  roce odměnit 

za  skvělou spolupráci a  také 

se špetkou recese oslavit sto 

let naší republiky. Vždyť i po-

věstný smysl pro humor je 

jednou ze základních charak-

terových vlastností našeho 

národa,“ dodal Sršeň.  (red)

ŠUMPERSKO

V Dolních Studénkách mají smysl pro recesi. Tradiční akci tentokrát 
věnovali výročí Československa.  Foto: Olomoucký kraj

Nenašli jste ve své schránce Měsíčník Olomouckého kraje? 
Nebo nepřišel vašim sousedům a přátelům? 

Napište nám a my sjednáme nápravu: noviny@olkraj.cz

Dytrychova zvonař-
ská dílna z Brodku 
u Přerova uspořáda-
la ve dvou adventních 
nedělích den otevře-
ných dveří. Dílna je 
známa výrobou zvonů 
u nás i v zahraničí.

Zvonařka Leticie Vránová - Dytrychová provádí zkoušku akustického 
obrazce zvonu speciální ladičkou.  Foto: Jan Teimer

PŘEROVSKO

PROSTĚJOVSKO
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Tož sem teho svyho Jôršo zas jednó 

vêtahla do  kina. On té kultuře ni-

kdá moc nedá, dêcky se vêmlóvá, že 

je za  celé deň ve  fabrice ôcaprtané 

dosť a nemá náladô se eště pitvořêt 

a dělat ze sebe honórô. Takové Jôra 

je. Má tê svy představê o kulturnim 

vêžêti hrozně omezeny. Ale dêcky, 

dêž po  velkym přemlóváňó nekde 

spolô dem, tak změkne a  nakonec 

je rád, že smê tam bêlê, že neco vi-

děl, čê slêšel. Je to pár dni, co sem 

zamlovila listkê v  multikině. Dá-

valê hrozně slavné a pré moc pěkné 

film, keré láme rekordê v počtech di-

váku po celym světě. Tož to bê bêlo, 

abêch ho s tém svém chlapem nevi-

děla takê! Prostě sem mô to o veče-

ře sdělêla a bêlo to. Nô - ono zehrá-

lo rolô hlavně to, že sem mô naku-

kala, že jôž mám zaplaceny léstkê. 

Onê stálê každé skoro dvěsta korôn, 

tož to ê Jôra ôznal, že bê bêlo škoda 

nechat to propadnót, šak to bê ináč 

mohlo bêt snaď sedum piv! Tož smê 

jelê. Celkem hladko smê se dostalê 

do  sálô a  ôvelebilê se v  sedačkách. 

Zhaslê a  na  plátně se rozjel blok 

dlóhéch reklam. Dêž se pak mirně 

rožlo, abê mohlê sednót ê opozdil-

ci, vidim, jak má Jôra zalomené krk 

na  opirátkô a  chrni. „Kruci, nedě-

lé ostôdô!“ drbla sem do  něho, až 

se zakuckal. Bêl óplně tvrdé za  tô 

chvilkô. Tož to sem eště neviděla. 

Řekla sem mô, kde sme a  co bôdó 

hrát a pohrozêla sem mô, že ešlše za-

chrápne, lêsknô ho. To asi zabralo, 

protože až dokonca filmô bêl hodné 

a ani nezaklimbl. Co bêlo horši, bêl-

še divácê za  nama. Na  plátně dra-

ma jak sviňa, hlavni hrdina one-

mocněl nevêléčitelnó chorobó, všeci 

z teho bêlê vedle a za nama se ozva-

lo: „Chrust, chrust, chrust!“ Otočê-

la sem se a  tam sedi párek a  on si 

nabirá z  kybla té ôpečené kukuři-

ce a chróstá to nahlas, jak náš krá-

lék mrkvô, než ho Jôra picl. A zno-

vô! Já sem se nenechala rozhodit 

z  klidô a  dál sem čôčela na  plát-

no, ale Jôra - teho to vzalo. Najed-

nó slêšim, jak se podobné zvôk ozé-

vá aji vedle mě. Od Jôre. Divám se 

na něho a on škvrká zôbama! Drcla 

sem do něho a on polohlasně povi-

dá: „Ešlê ten kretén vzadô okamžitě 

nepřestane chróstat, skočim po něm 

a  vrazim mô ten kybl do...!!!“ Dál 

to nedořekl, protože sem mô ôcpa-

la hôbô. Ti vzadô si vubec nevšimlê, 

že se před něma neco děje a začalê 

pro změnô chróstat obá. A  navic, 

protože ten film bêl s titulkama, ta 

baba jak dêcky hrábla do teho kyb-

likô, zapomněla čist dialogê a  furt 

se ptala teho svyho křupana: „Co ři-

kal?“ A  on ji to, blbce, všecko tlu-

močêl. Nô, řeknô vám, nebêt teho, 

že emoce z  teho filmô bêlê o  neco 

větši, než tê z tech řepoňu za nama, 

mělê bêsmê zkažené celé večir. Ale 

závěr filmô jôž smê si ôžêlê pěkně, 

jôž bêl klid. Jôra bêl spokojené a jak 

bê takê né - popkorn jim po  pulce 

došil.  Božka

Jôra a Božka ovádijó: Bêlê smê v kině
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Kapustová polévka

TRADIČNÍ JÍDLA Z NAŠEHO KRAJE

P
an Macoun se narodil v roce 1929 v malé české 
vesnici na Ukrajině jménem Podcurkov. Jeho ro-
dina se sem přistěhovala z Čech v roce 1868. Je-

jich dům byl ve vesnici postaven jako třetí v pořadí. Měli 
velké hospodářství, pole a les. Na poli pěstovali převážně 
chmel, cukrovou řepu a tabák. „Ten jsme za války museli 
pěstovat povinně.“ Na pozemku byly tři velké podzemní 
sklepy. „Nad zemí šly vidět jen klenutí. V jednom jsme 
skladovali brambory, ve  druhém krmnou řepu a  třetí 
sloužil jako lednice.“

„Byla to pěkná vesnice. Žila, tak říkajíc, kamarádsky. 
Každý byl sice z jiného koutu Čech, ale žili jsme hezky. 
Měli jsme tam malý kulturní dům, kde se pořádaly růz-
né plesy a společenské akce. Hrála nám kapela složená 
z místních muzikantů i  těch z okolních vesnic. Hasič-
skou zbrojnici jsme neměli, nestihla se postavit.  Zato 
jsme měli ruční stříkačku a dva nádržové vozy. Všechno 
jsme to schovávali do sálu kulturního domu, a když byla 
nějaká akce, vytáhly se ven.“

Místní obyvatelé uměli spoustu různých řemesel 
od truhlářských prací, přes zednické až po kovářské. „Jo 
kovář, to byl Mistr kovář, to všechno dělali ještě ručně 
v klasické peci, ne jako dnes!“

„Kdybychom zůstali ještě dalších 20 let pod Polskem, 
to byste vesnici krásou nepoznali! Jenže pak Němci  22. 
června 1941 přepadli Sovětský svaz a začala válka. Naše 
rodina byla na řadě na vývoz na Sibiř, protože nás jme-
novali kulaky (pozn.: označení pro střední až bohaté 
rolníky).“ Rusové na Ukrajinu přišli v roce 1941 a měli 
za  úkol zlikvidovat sedláky. Ti museli platit daně, tzv. 
kultsbor. Prodali vše, co měli, včetně dobytka. Až toho 
měli čím dál méně, rozhodla se celá vesnice vstoupit 
do kolchozu (kolektivizace), aby si zajistili obživu. Ve vel-

kých stájích shro-
máždili veškerý 
dobytek, který jim 
zbyl. Jenže Rusové 
jim na to pak při-
šli a přišili jim dal-
ší daně. Rodina 
pana Macouna ta-
kovou daň dosta-
la celkem dvakrát 
ve výši 7 000 rub-
lů. „Dodnes ne-
vím, jak to zvládli 
všechno zaplatit. Nikdy si od nikoho nepůjčovali. Mu-
seli jsme prodat krávy, stroje, zkrátka všechno, co šlo.“

Během války panoval strach a  nejistota. „Kolikrát 
jsme v noci nemohli spát, tak moc jsme se báli.“ V  té 
době začali řádit i Banderovci. Povstalecká armáda, bo-
jující proti všem, za svůj vlastní samostatný stát. Ti byli 
nelítostní, zabíjeli každého, kdo pro ně představoval 
hrozbu. „Přijeli s vozy a brali si všechno, co chtěli. Ve-
šli do chléva a zastřelili a odvlékli prase. Kvůli nim ze-
mřelo hodně lidí.“

„23. února 1947 jsme se stěhovali zpátky do  Čech. 
Ukrajinci nás odvezli na nádraží, kde na nás čekal vlak. 
S sebou jsme si vzali dvě krávy a dva koně, to jediné nám 
zbylo. Věděli jsme, že jedeme do Čech, ale nevěděli jsme 
kam přesně. Po 14 dnech cesty jsme se usídlili ve vesni-
ci Čistá nedaleko Vrchlabí. Nebyli jsme tam ale spoko-
jeni. Půda byla kamenitá, nedalo se na ní nic pěstovat. 
V roce 1949 jsme se přestěhovali do Hradečné na Mora-
vě. Usedlost přepsali na mě a já na ni hospodařil. Bratr 
byl již v té době ženatý a žil hned v domě vedle.“

Život na Ukrajině

Podle rozhovoru s Emilem Macounem dne 10. října 2018 zpracovala Lucie Olšinová, studentka Katedry křesťan-

ské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod odborným vedením 

Lucie Brlkové a Zlatici Dorkové pro seriál (Ne)zapomenuté příběhy Olomouckého kraje, který je součástí pro-

jektu Podpora aktivního života seniorů v Olomouckém kraji.

(NE)ZAPOMENUTÉ PŘÍBĚHY 
Olomouckého kraje

Dobová fotografie pana Macouna.

Chybí vám 
v novinách 

nějaká rubrika? 
Své nápady posílejte na adresu

noviny@olkraj.cz

Děláte něco 
zajímavého a chcete 

svou činnost 
představit ostatním?  

Napište nám o tom na e-mail

noviny@olkraj.cz

Co budeme potřebovat?
60 dkg kapusty 

250 g čerstvých hub 

1 cibule 

8 dkg oleje nebo sádla 

750 ml drůbežího vývaru 

2 dl smetany 

sůl

mletý pepř

stroužek česneku

petrželka

Příprava
Cibuli oloupeme, nakrájí-

me nadrobno a na tuku ji 

necháme zesklovatět. Při-

dáme očištěnou, na  nud-

ličky nakrájenou kapus-

tu a  na  plátky nakráje-

né houby. Krátce orestu-

jeme. Poté zalijeme vý-

varem, osolíme, opepří-

me, přidáme utřený čes-

nek a  povaříme. Na  zá-

věr zalijeme smetanou 

a  po  cca 2 minutách vy-

pneme. Před podáváním 

posypeme najemno nase-

kanou petrželkou.

Vážení čtenáři,

původně jsem začal poskytovatele sociálních služeb 

v  Olomouckém kraji objíždět za  jediným cílem – chtěl 

jsem zjistit, co jejich klientům chybí a jak bych jim jako 

hejtman mohl pomoci. Jenomže při každém dalším roz-

hovoru s nimi jsem zjišťoval, jak úžasné osudy naši seni-

oři ukrývají. Jejich životní příběhy jsou často plné bolesti, 

ale také radosti, optimismu a víry v lásku a život. 

Přišla mi velká škoda nechat jejich vzpomínky zapad-

nout, a proto jsem rád, že se Olomouckému kraji podaři-

lo navázat úzkou spolupráci se šikovnými studenty Uni-

verzity Palackého v Olomouci, kteří se za uživateli soci-

álních služeb vydali, strávili s nimi čas a jejich vyprávě-

ní pro vás sepsali. Velmi jim za to děkuji, stejně jako li-

dem, kteří se nestyděli poskytnout své příběhy ostatním.

Věřím, že osudy seniorů, které budeme v  krajském 

zpravodaji nově zveřejňovat, pro vás budou stejně inspi-

rující a  nezapomenutelné, jako pro mě. Jistě je budete 

z hlavy dostávat jen obtížně. A právě o to jde – nezapo-

menout na lidi, od kterých se máme co naučit a jež si za-

slouží naši úctu a podporu. 

Ladislav Okleštěk,

hejtman Olomouckého kraje
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U
ž počtrnácté se 

letos bude udělo-

vat Cena hejtma-

na za  práci ve  prospěch 

osob se zdravotním po-

stižením. Dlouhá tradi-

ce svědčí o tom, že v Olo-

mouckém kraji žije dost 

lidí se srdcem na  správ-

ném místě a  ochotou pe-

čovat o jiné.

„Letos poprvé bude tato 

cena udělena ve dvou kate-

goriích. Oceníme profesio-

nála, který se problema-

tikou osob se zdravotním 

postižením zabývá v rám-

ci svého povolání, a  také 

dobrovolníka, jenž tak 

činí bez nároku na  hono-

rář,“ řekl hejtman Olo-

mouckého kraje Ladislav 

Okleštěk.

Ocenění mohou získat 
i sponzoři
Cenu udělovanou od 

roku 2005 mohou získat 

například ti, kteří s  lid-

mi se zdravotním posti-

žením pracují, stejně tak 

i sponzoři, již na začleňo-

vání těchto osob do  spo-

lečnosti přispívají nebo 

třeba autoři tematicky 

zaměřených publikačních 

prací.

Nominace přijímá od-

bor sociálních věcí kraj-

ského úřadu do  31. ledna, 

a to buď písemnou formou 

nebo elektronicky na adre-

se zbynek.vocka@olkraj.cz. 

Nominační formulář a dal-

ší podmínky účasti na-

jdou zájemci na webových 

stránkách www.olkraj.cz 

v  sekci Pro osoby se zdra-

votním postižením.  (red)

Nominujte lidi, kteří pomáhají 
zdravotně postiženým

D
ěti mohou pre-

zentovat práci ha-

sičů v  různých 

oblastech. Kromě výtvarné 

a literární části se lze hlásit 

také do kategorie využíva-

jící digitální techniku. Její 

téma pořadatelé pro le-

tošní rok nazvali „V domě 

hoří! A  co teď.“ Kategorie 

vznikla na  základě statis-

tiky, která ukazuje vzrůs-

tající počet požárů domů 

a bytů, u kterých vyšlo na-

jevo, že obyvatelé nevědí, 

jak se mají v  první chví-

li zachovat a co mají dělat. 

Zpracovávat lze krátké po-

čítačové prezentace nebo 

maximálně tříminutová 

videa, ve  kterých se auto-

ři zaměří například na pří-

znaky požáru v domě, po-

třebné kroky podle priorit, 

hasební prostředky nebo 

spolupráci s jednotkou po-

žární ochrany.

Celorepubliko-

vá soutěž není je 

pro mladé hasiče, 

ale pro všechny 

děti v mateřských 

školách a  školách 

a dalších školských 

zařízení až po  gym-

názia a  učiliště. Hlá-

sit se mohou i Domy dětí 

a mládeže, skautské oddíly 

a podobně.

Základní kola kon-

čí v  únoru, postupují-

cí z  úrovně okresů budou 

známí do  konce března. 

Soutěž Požární ochrana 

očima dětí a mládeže pod-

poruje i  Olomoucký kraj 

a  krajské hodnocení vždy 

probíhá v  první polovi-

ně dubna, před zahájením 

hlavních soutěží.

S  propozicemi soutě-

že je možné se seznámit 

na  webu Sdružení hasi-

čů Čech, Moravy a Slezska 

www.dh.cz.  (red)

Děti nevědí, co dělat při požáru. 
Pomůže soutěž
Předškoláci, školá-
ci i dospívající z Olo-
mouckého kraje mají 
příležitost zapojit se 
do soutěže Požární 
ochrana očima dětí 
a mládeže 2019. 
Hejtmanství literárně-
výtvarnou akci dlouho-
době podporuje.OLOMOUCKÝ KRAJ NABÍZÍ K ODPRODEJI 

TENTO NEMOVITÝ MAJETEK:
pozemek parc. č. st. 165 zast. pl. o výměře 962 m2, jehož sou-
částí je stavba Veselíčko, č.p. 96, víceúčelová stavba, a  poze-
mek parc. č. 1099 ost. pl. o  výměře 594 m2, vše v  k.ú. Vese-
líčko u Lipníka nad Bečvou, obec Veselíčko, vše z vlastnictví 
Olomouckého kraje, z  hospodaření Archeologického centra 
Olomouc, příspěvkové organizace, za minimální kupní cenu 
ve  výši 4  500  000 Kč, když jednotlivé cenové nabídky budou 
přijímány v  uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré 
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní po-
platek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do ka-
tastru nemovitostí.

Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití před-
mětných nemovitostí, prosím, zašlete nebo osobně doručte 
v termínu od 16. 1. 2019 do 15. 3. 2019 do 13.00 hod. na ad-
resu: Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti 
Rady Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. 
Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených obálkách* a v le-
vém horním rohu obálek výrazně uvést slova „neotvírat – ce-
nová nabídka – Veselíčko u Lipníka nad Bečvou“. Na obálce 
musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Za včas 
doručené se považují nabídky, které byly Olomouckému kraji 
na uvedenou adresu v uvedeném termínu doručeny.

Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomoucké-
ho kraje se přijímají do 15. 3. 2019 do 13.00 hod. na adrese: Kraj-
ský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správ-
ních činností, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

Doba zveřejnění záměru: od 16. 1. 2019 do 15. 3. 2019 

Zveřejněno: 16. 1. 2019

Kontakty:  regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423, 
v.jurenova@olkraj.cz, tel. 585 508 130

* Nabídku vložte do  jedné obálky s  označením nabídky 
a tuto obálku poté vložte do druhé obálky a opět uveďte ná-
zev nabídky. Pro další jednání v předmětné záležitosti, pro-
sím, uveďte do nabídky vaši přesnou adresu a  telefonický 
kontakt, popřípadě e-mailovou adresu.

Za rok 2017 získal ocenění fotograf Jindřich Štreit.  Foto: Olomoucký kraj

S
  koncem roku 2018 

končí realizace pro-

jektu „Drugstop – 

Přeshraniční spolupráce 

policejních jednotek v boji 

s  drogovou kriminalitou“ 

č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_

001/0000004, spolufinan-

covaného Evropskou Unií, 

z  Evropského fondu pro 

regionální rozvoj v  rám-

ci Programu Interreg V-A 

Česká republika – Polsko 

2014-2020.

Partnery projektu byli: 

Krajské ředitelství policie 

Moravskoslezského kra-

je, Krajské ředitelství po-

licie Královehradeckého 

kraje, Krajské ředitelství 

policie Libereckého kraje, 

Krajské ředitelství policie 

Olomouckého kraje, Kraj-

ské ředitelství policie Par-

dubického kraje, Komen-

da Wojewódzka Policji we 

Wrocławiu, Komenda Wo-

jewódzka Policji w Ka-

towicach a  Komenda Wo-

jewódzka Policji w Opolu.

Celková výše finanč-

ních prostředků vynalože-

ných v rámci projektu byla 

2  457  545,50 euro, z  této 

částky činila dotace z  Ev-

ropského fondu pro regio-

nální rozvoj 2  088  913,68 

euro.  

Projekt poskytl specia-

lizovaná školení pro poli-

cejní odborníky a preven-

tisty v oblasti drogové pro-

blematiky, realizoval roz-

sáhlé preventivní opatření 

na  obou stranách společ-

né hranice, poskytl odbor-

níkům příležitost ke sdíle-

ní dobré praxe a  pořízení 

hi-tech vybavení. Díky 

němu byl zprovozněn přes-

hraniční systém výmě-

ny informací a  dat a  byla 

pořízena specializovaná 

technika, což ve svém dů-

sledku zefektivňuje čin-

nost bezpečnostních slo-

žek zabývajících se drogo-

vou kriminalitou na  obou 

stranách česko-polské 

hranice. (red)

Česká a polská policie bojuje proti drogám 

Krajský úřad 
vyhrál cenu 
IT Quality

K
rajský úřad Olo-

mouckého kraje 

se může pochlubit 

prvním místem ve  třinác-

tém ročníku soutěže maga-

zínu Egovernment, jejímž 

cílem je představit nejzají-

mavější projekty elektroni-

zace veřejné správy.

„Náš úřad zvítězil s pro-

jektem, který měří a  po-

rovnává kvalitu IT,“ přiblí-

žil úspěch krajského úřadu 

jeho ředitel Lubomír Ba-

láš.

Úspěšný krajský pro-

jekt dokáže pomocí pro-

pracované metodiky ur-

čit, ve  kterých oblastech 

informačních technolo-

gií je úřad na  špici a  kde 

naopak zaostává. „Ve  sla-

bých místech navíc dopo-

ručí opatření, která pove-

dou ke zkvalitnění IT slu-

žeb,“ dodává Baláš.

Speciální ocenění dostal 

kraj za další iniciativu, kte-

rá učí zadavatele IT projek-

tů a  jejich realizátory vzá-

jemné spolupráci.  (red)

O
lomoucký kraj 

pokračuje v  po-

silňování soci-

álních služeb. V  prosin-

ci například zastupite-

lé schválili pro tuto ob-

last vytvoření důležitého 

dokumentu pro budoucí 

roky.  

„Do  procesu tvor-

by Střednědobého plá-

nu rozvoje sociálních slu-

žeb v  Olomouckém kra-

ji pro roky 2021-2023 má 

možnost zapojit se i veřej-

nost. Platí to také pro Akč-

ní plán rozvoj sociálních 

služeb Olomouckého kraje 

na rok 2020,“ řekl hejtman 

Ladislav Okleštěk.

Podněty a  připomínky 

k  tématu mohou lidé za-

sílat na adresu h.bodnaro-

va@olkraj.cz.

Informace o  střednědo-

bém plánování sociálních 

služeb na  krajské úrovni 

jsou k  dispozici na  webo-

vých stránkách hejtman-

ství www.olkraj.cz.  (red)

Zájemci mohou 
ovlivnit plánování 
sociálních služeb
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C
elkem osm dob-

rovolníků z  Olo-

mouckého kraje se 

může pyšnit cenou Křesa-

dlo 2018. Ta je udělována 

lidem, kteří dlouhodobě 

pracují ve  prospěch dru-

hých. Slavnostní předání 

ocenění proběhlo 17. pro-

since v  Arcibiskupském 

paláci v Olomouci.

Nominovat dobrovolní-

ky do  už osmého roční-

ku mohly jak jednotlivé 

organizace, tak veřejnost 

v  řadě kategorií – od  so-

ciálních služeb přes zdra-

votní oblast a  ekologic-

ké aktivity až po humani-

tární pomoc či rozvojové 

projekty.

Udílení cen Křesadlo 

2018 v  Olomouckém kra-

ji uspořádalo olomoucké 

Centrum Maltézské po-

moci ve  spolupráci s  Unií 

nestátních neziskových 

organizací Olomouckého 

kraje. Hlavním partnerem 

celé akce byl už tradičně 

Olomoucký kraj. Křesadlo 

oceněným předal napří-

klad arcibiskup Jan Graub-

ner nebo vedoucí krajské-

ho odboru sociálních věcí 

Irena Sonntagová.

Cena je ručně vyrobený 

předmět s  nápisem „Kře-

sadlo“ a  aktuálním ro-

kem. Pochází z  dílny ko-

váře Jaroslava Zívala, kte-

rý už přes patnáct let vy-

rábí podle starých vzorů 

opravdová a  funkční kře-

sadla.  (red)

H
ejtman Olo-

mouckého kra-

je Ladislav Okleš-

těk a  primátor Olomou-

ce Miroslav Žbánek předa-

li ve  středu 16. ledna olo-

mouckému Klokánku šek 

na padesát tisíc korun. Té-

měř dvaatřicet tisíc se jim 

podařilo získat, když v po-

lovině loňského prosince 

společně prodávali punč 

na  vánočních trzích. Zby-

tek oba přidali ze svého.

„Jsem rád, že lidem 

není osud ohrožených dětí 

lhostejný a  přišli je pod-

pořit koupí punče. Kloká-

nek patří mezi organiza-

ce, které si tuto pozornost 

a  hlavně pomoc zaslou-

ží,“ řekl hejtman Ladislav 

Okleštěk.

Magistrát, který od  to-

hoto roku změnil systém 

grantové politiky, počí-

tá s  podporou Klokánku 

i v budoucnu. „V kancelá-

ři primátora vzniká grant, 

který se bude zabývat 

podporou charitativních 

a dobrovolnických projek-

tů. Doufám, že do budouc-

na bude nabírat na  dyna-

mice i finančním objemu,“ 

sdělil primátor Olomouce 

Miroslav Žbánek.

V olomouckém Klokán-

ku v  současné době peču-

jí o deset ohrožených dětí. 

Finance navíc přijdou or-

ganizaci vhod. „Kra-

ji i  městu za  dar moc dě-

kujeme. Peníze využije-

me na  nákup pohonných 

hmot do auta, kterým pře-

pravujeme děti do  škol-

ky či školy a  také k  léka-

ři,“ uvedla ředitelka olo-

mouckého Klokánku Šár-

ka Kupčáková.

Klokánek v  Olomouci, 

který je jedním ze zaříze-

ní Fondu ohrožených dětí, 

funguje od listopadu 2013. 

Za čtyři roky působení po-

skytl útočiště dvěma stov-

kám dětí. (red)

Výtěžek z prodeje 
punče je už 
v Klokánku

Cena Křesadlo od kováře Jaro-
slava Zívala je zároveň funkčním 
nástrojem.  Foto: Ol. kraj

K
aždou soutěžní 

dvojici tvořil vždy 

jeden senior a dítě 

– většinou vnouče. Výběr 

skladby jsme ponecha-

li zcela v  režii zúčastně-

ných. Zazněly například 

lidovky, vánoční koleda 

a  dva páry dokonce pře-

kvapily interpretací vlast-

ní písně,“ řekla předsed-

kyně krajské rady seniorů 

a moderátorka akce Mile-

na Hesová.

Soutěžící neponechali 

nic náhodě, někteří se ob-

lékli do sokolského kroje, 

aby svému výkonu dodali 

na věrohodnosti. Jiní vsa-

dili na květiny.

„Všichni soutěžící po-

dali obdivuhodný výkon. 

Vybrat vítěze bylo ne-

smírně těžké. Skvělá byla 

také atmosféra v  sále. 

Myslím, že se podařilo 

položit základní kámen 

další akci, která spojuje 

všechny generace,“ uvedl 

náměstek hejtmana Mi-

lan Klimeš. První místo 

v  soutěži získal Jan Ma-

zur s vnučkou Gabrielou, 

druhou příčku obsadil 

Ladislav Dobeš s  dcerou 

Adélkou a  třetí skončil 

Miloslav Schwarz s  vnu-

kem Šimonem.  (red)

Soutěž Zazpívej sla-
víčku má za sebou 
první ročník. Hostilo 
ho 13. prosince kino 
Metropol v Olomou-
ci. Akci, kterou pořá-
dal Olomoucký kraj 
společně s krajskou 
radou seniorů, finan-
čně podpořilo Minis-
terstvo práce a sociál-
ních věcí.

V Olomouci poprvé zazpíval slavíček. 
Talentová soutěž spojila generace

Premiéra pěvecké soutěže dvojic složených většinou z prarodiče a vnoučete dopadla na výbornou a nej-
spíš bude mít letos pokračování.  Foto: Olomoucký kraj

Dobrovolníci z Olomouckého 
kraje převzali Křesadlo

C
entrum pro regi-

onální rozvoj ČR 

zveřejnilo text vý-

zvy pro projekty v  prio-

ritní ose 3, kdy smyslem 

této prioritní osy jsou in-

vestice do vzdělání a kva-

lifikace. Předkládat pro-

jektové záměry je možné 

do  15. dubna. Vždy musí 

mít přeshraniční dopad 

na  obou stranách hranice 

a přinášet užitek obyvate-

lům podporovaného úze-

mí, tedy partnerské pro-

jektové záměry. Výzva je 

dvoukolová, po  projek-

tovém záměru se podává 

projektová žádost.

Alokace: 4 106 816 EUR 

(partneři z  ČR v  případě 

projektů doporučených 

k  financování mohou po-

žádat v  rámci samostat-

né výzvy o  příspěvek 5 % 

ze státního rozpočtu ČR). 

Minimální částka podpo-

ry na  projekt: 40  000,01 

EUR. Maximální částka 

podpory na  projekt: není 

stanovena.

Žádost o  podporu se 

předkládá pomocí mo-

nitorovacího systému 

v  elektronické podobě 

na  internetových strán-

kách www.mseu.mssf.cz.

Bližší informace včet-

ně výzvy naleznete 

na  stránkách Programu 

www.cz-pl.eu.

Projektové záměry je 

možné konzulto-

vat na oddělení re-

gionálního rozvo-

je Krajského úřa-

du Olomouckého 

kraje.  (red)

Výzva pro školy v Programu 
Interreg V-A Česká republika 
– Polsko je otevřena

Výtěžek z prodeje vynesl spolu s příspěvkem hejtmana a olomoucké-
ho primátora Klokánku padesát tisíc korun.  Foto: Olomoucký kraj

S
 pořízením křídla po-

mohly vlastní úspory, 

grant od Olomoucké-

ho kraje i příspěvek nadace 

zesnulého mecenáše profe-

sora Viktora Dostala, kte-

rou přerozdělovalo město 

Šumperk. 

Po  nákupu škola touži-

la už delší dobu, sama by 

na něj ale spořila ještě ně-

kolik let. Zástupci pocti-

vě prozkoumali trh a  poté 

vyrazili do Plzně. „Obchod 

Piana Drnek dodává kříd-

la na  akademie múzických 

umění, do  nejprestižněj-

ších koncertních sálů jako 

je Besední dům či Rudolfi -

num, českých i slovenských 

ZUŠ a někdy i do zahrani-

čí, takže věříme, že jsme 

pořídili kvalitní nástroj, 

který bude v  této učebně 

sloužit dlouhá desetiletí,“ 

uvedla ředitelka Základ-

ní umělecké školy Pamfi lia 

Petra Akritidu.

Klavírní křídlo stojí 

v  učebně číslo 1. „Těšíme 

se, až budou žáci absolvo-

vat hodiny na kvalitním ná-

stroji, tvořit barevné nuan-

ce a  jednou třeba někdo 

z nich opět zavítá na něja-

kou z  celostátních soutěží, 

tentokrát už ale za  lepších 

studijních podmínek,“ do-

dala ředitelka.  (red)

Škola si pořízením křídla splnila sen
Učitelé i žáci Základní 
umělecké školy Pamfi-
lia ve Velkých Losinách 
se mohou těšit z no-
vého akustického kla-
vírního křídla. Vysně-
ný nástroj bude škole 
sloužit desítky let.

Nově pořízené klavírní křídlo v prostorách ZUŠ ve Velkých Losinách. 
 Foto: ZUŠ Pamfilia
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Nemáte rádi zimu a chtěli byste se vrátit do léta nebo ještě dál? Vše o tom, jak čas plyne a kdy vůbec 

vznikl, se dozvíte nedaleko Olomouce. (Tajenka) nabízí přes 250 jedinečných exponátů z dvaceti čes-
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Vydává Olomoucký kraj ve spolupráci se společností 
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Agriprint s.r.o., Wellnerova 7, 779 00 Olomouc 
mobil: 774 774 280, e-mail: redakce@agriprint.cz
Odpovědný redaktor: Ondřej Zuntych, 
mobil: 774 774 284, e-mail: noviny@olkraj.cz 
Inzerce: 
Petr Baštan, mobil: 608 975 337, e-mail: bastan@agriprint.cz
Jana Juráková, mobil: 773 617 353, e-mail: olk@agriprint.cz 
Číslo 1, ročník 18. Olomoucký kraj - periodický tisk Olo-
mouckého kraje. Toto číslo vychází v Praze 23. 1. 2019. 
Měsíčník je distribuován prostřednictvím České pošty, s.p., 
do všech schránek v kraji. 
Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla měsíčníku je 7. února.

KŘÍŽOVKA O CENY

SUDOKU  LEHKÉ STŘEDNÍ TĚŽKÉ

KOMIKS

kých i zahraničních muzeí, díky kterým se dostanete až do doby vzniku vesmí-

ru. Řešení křížovky posílejte do 7. února na adresu krizovky@olkraj.cz.
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Máte za  sebou rok 

ve  funkci ředitelky KID-

SOK. Při nástupu jste si 

dala mimo jiné za cíl mo-

tivovat lidi k většímu vy-

užívání hromadné dopra-

vy. Cítíte už změnu návy-

ků cestujících?

Rok 2018 byl ve  znamení 

velkých změn nejen v  do-

pravě, ale i  v  komplex-

ní práci naší organizace. 

Po nepovedených jízdních 

řádech, které byly spuště-

ny k  1. lednu 2018 došlo 

vlivem těchto nesystema-

tických změn k odlivu ces-

tujících z veřejné dopravy. 

Dali jsme si za cíl, že ten-

to stav změníme během 

prvního čtvrtletí a vrátíme 

cestujícím důvěru ve  ve-

řejnou dopravu. Ze statis-

tik vyplývá, že od  měsíce 

dubna nám vzrostl počet 

cestujících a tento trend je 

trvalý.

Jaké konkrétní výhody 

má sednout například při 

cestě do práce do autobu-

su nebo na vlak?

Když pomineme přeplně-

né silnice a neutěšený stav 

některých komunikací 

a průjezdnost větších obcí 

a  měst, které jsou velmi 

stresující, nabízíme cestu-

jícím komfortnější dopra-

vu novými autobusy, po-

stupně od roku 2020 bude-

me přidávat i  nové vlaky. 

Při jízdě autobusem nebo 

vlakem se můžou cestují-

cí věnovat četbě, odpočin-

ku, komunikaci a  jiným 

věcem.

Před časem jste spustili 

službu Cestuj OK. Může-

te přiblížit její přednosti?

Nová webová aplikace 

Cestuj OK nabízí cestují-

cím maximální orientaci 

a pomoc ve veřejné dopra-

vě v  Olomouckém kraji. 

Konkrétně vyhledá poža-

dované spojení se zobraze-

ním na mapovém podkla-

dě, spočítá cenu jízdného, 

určí zóny, popřípadě uká-

že aktuální zpoždění a ces-

tující má možnost sledo-

vat pohyb svého autobu-

su v  mapě. Navíc doká-

že vyhledat všechna spo-

jení z  konkrétní zastávky, 

na které se cestující nachá-

zí. V průměru tuto aplika-

ci denně navštíví 185 osob.

Na  příměstských lin-

kách autobusů lze v  kra-

ji platit bankovní kartou. 

Zvládne to každý?

Ano zvládne, na  webu 

KIDSOK (Koordinátor 

Integrovaného dopravní-

ho systému Olomoucké-

ho kraje) i  IDSOK (Inte-

grovaný dopravní systém 

Olomouckého kraje) jsou 

k  dispozici manuály pro 

ty, kteří si nejsou zcela jis-

ti, jak bankovní kartu pou-

žít v dopravě.

Podporuje Olomouc-

ký kraj nějak provoz ski-

busů?

Přímo ne, ale nezakazu-

je dopravcům zajistit tuto 

službu v  rámci obsluhy 

území.

Od  9. prosince platí 

nové jízdní řády. Můžete 

zmínit některé novinky, 

které KIDSOK prosadil?

Změny jízdních řádů se 

dotkly především autobu-

sových spojení, kde se dba-

lo na  zajištění návaznos-

tí na MHD a vlaková spo-

jení. Olomoucký kraj vy-

hověl dlouhodobým poža-

davkům obcí v objednávce 

železniční dopravy v  roce 

2019 na  trase Olomouc – 

Přerov nasazením nového 

páru nízkopodlažních vo-

zidel, který zajistí komfort-

nější přepravu starších ces-

tujících a cestujících s dět-

mi. V  rámci rozvoje turis-

tických destinací pojedou 

i  v  letní prázdniny vlaky 

na trase Prostějov – Dzbel.  

S  čím mohou cestující 

ve  veřejné dopravě počí-

tat v roce 2019?

Snažíme se stabilizovat ve-

řejnou dopravu a zvyšovat 

komfort cestování. Tyto 

cíle jsou někdy velmi ná-

ročné. Dále připravujeme 

pro cestující možnost za-

koupení jízdního dokladu 

prostřednictvím mobilní-

ho telefonu.

Jaké měl v  roce 2018 

Olomoucký kraj náklady 

se zajištěním veřejné do-

pravy?

Z  rozpočtu Olomoucké-

ho kraje byla pro zajiš-

tění veřejné dopravy po-

skytnuta v roce 2018 část-

ka ve  výši jedné miliardy 

korun.  (red)

Řešení ze strany 8

Aplikace i platba přes mobil. Cestování 
po kraji je moderní a přístupné všem

Čerpání dotací z Olomouckého kraje bude 

od letošního roku jednodušší?

• Žadatelé s elektronickým podpisem už nemusejí chodit 

na úřad s papírovou žádostí.

• Hejtmanství zavádí víceletou dotační podporu v oblasti 

sportu a kultury.

• Všechny podpůrné programy budou nově řazeny 

do tematických okruhů, aby se v nich žadatelé snadno 

orientovali. 

• Mezi novinkami jsou dotace určené na opravy nebo 

budování dopravních hřišť či upravené dotační tituly 

určené dobrovolným hasičům, kteří teď na fi nance 

dosáhnou ve větším počtu.

i Víte, že...

V Olomouckém kraji lze za svezení autobusem 
zaplatit kartou, cestování usnadňuje webová 
aplikace a chystá se možnost nákupu jízdenky 
přes mobil. Spolu se zlepšujícím se komfortem 
cestování a úpravě jízdních řádů proto počet 
cestujících roste. O novinkách v krajské dopra-
vě mluví v rozhovoru ředitelka organizace Koor-
dinátor Integrovaného dopravního systému Olo-
mouckého kraje Kateřina Suchánková.

Kateřina Suchánková, ředitelka KIDSOK

Od roku 2006 pracovala na odboru dopravy a silničního hospodářství, kde působila jako ekonom a zajišťova-

la smluvní vztahy s dopravci a fi nancování veřejné dopravy. Od začátku roku 2012 do jara byla pověřená ve-

dením oddělení veřejné dopravy. V letech 2014-2018 byla zaměstnaná v KIDSOK jako vedoucí odboru eko-

nomiky a fi nancování veřejné dopravy, posléze se stala zástupkyní ředitele. V lednu 2018 ji kraj svěřil vedení 

KIDSOK, od června ji pak vybral jako ředitelku organizace.

Informace 
z hejtmanství 

a krajského úřadu 
najdete 

na adrese 

WWW.OLKRAJ.CZ 
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P
o  několika poku-

sech oživit tradici 

masopustu přichá-

zí letos v centru krajského 

města poprvé ke slovu Olo-

moucké masopustní vese-

lí. Průvod masek a pravou 

domácí zabijačku doplní 

16. února vystoupení folk-

lorních souborů z  Hané 

i  z  daleka, k  nimž se při-

dají i  kejklíři. Masopust-

ní veselí začne na Horním 

náměstí už v  devět hodin 

ráno a  potrvá do  čtyř ho-

din odpoledne. 

Radnice se letos rozhod-

la připomenout ve  vlast-

ní režii masopustní tradi-

ci, která do  tohoto obdo-

bí spadá. K masopustu pa-

tří zábava, humor a tak je 

také celý program pojatý.

Pro návštěvníky, turis-

ty či cizince jsou připra-

vené i  speciální pobytové 

balíčky, aby si mohli lépe 

vychutnat masopustní at-

mosféru. 

Více lze najít na 

webových stránkách www.

tourism.olomouc.eu.  (red)

Olomouc se chystá na první městský masopust

PŘEHLED AKCÍ 
KRAJSKÝCH MUZEÍ

Muzeum Komenského v Přerově
Stálé expozice
Rekonstrukce historických školních tříd
Archeologie Přerovska
Entomologie
Mineralogie
Národopis Hané a Záhoří
Tajemství tónu zvonu
Veduty Přerova a vyhlídka z věže

Výstavy
Příběhy z pravěku – S trochou fantazie a vědeckých 
poznatků (do 31.3.)

Otevírací doba: úterý – pátek 8 - 17 hod. 
sobota – neděle 9 -12 a 13 - 17 hod.
Kontakt: 581 250 531, www.prerovmuzeum.cz

Ornitologická stanice
Ptáci České republiky 
Ptačí zahrada Františka Gintera

Otevírací doba: pondělí – pátek 8-16 hod.
Kontakt: 581 219 910, www.ornis.cz

Vlastivědné muzeum Jesenicka
Stálé expozice
Spirála času Země
Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století
Fauna a fl óra Jesenicka
Historie a archeologie Jesenicka

Výstavy
Ze života aristokratických dětí (do 3.3.)
Vyprávěj (do 3.3.)

Kontakt: 725 073 539, www.museum.jesenik.net

Vlastivědné muzeum v Olomouci
Stálé expozice
Příroda Olomouckého kraje
Olomouc – patnáct století města
Herbárium
Galerie osobností Olomouckého kraje
Od kolébky do hrobu – mezníky života
Příběh kamene – expozice geologie, archeologie 
a lapidária
Obr Drásal
Dějiny vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci
Expozice ohrožených druhů rostlin 
Lomená galerie

Výstavy
Bod Dylan / On the Road (od 6. 2. do 14. 4.)

Otevírací doba: úterý – neděle 10 – 17 hod.
Kontakt: 585 515 111, www.vmo.cz

Muzeum a galerie v Prostějově
Stálé expozice
Za tajemstvím střepu – pravěké dějiny Prostějovska
Kámen mluví
Prostějovsko za časů poddanství od pol. 14. do pol. 
19. století
Hanácká světnice
Hodiny a hodinky
Jiří Wolker
Velký malý svět
Z prostějovského ghetta
Edmund Husserl – život a dílo

Výstavy
Milan Knižák - 30 portrétů (do 3. 3.)
Bohumil Kubišta – Barevné vztahy (do 3. 3.)

Otevírací doba: úterý – neděle 9.30 - 12 a 13 – 17 hod.
Kontakt: 582 330 991, www.muzeumpv.cz

Hvězdárna
Pravidelná astronomická pozorování pro veřejnost 

Kontakt: 724 013 039

Vlastivědné muzeum v Šumperku
Muzeum Šumperk
Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Výstava: Ve jménu života Vašeho – hořím (jednodenní 
výstava u příležitosti oběti J. Zajíce - 25. 2.)

Otevírací doba: úterý – neděle 9 – 17 hod.

Muzeum Mohelnice
Z dějin Mohelnicka
Pravěk Mohelnicka
Výstava: Křídla v průběhu času (do 7. 4.)

Otevírací doba: úterý – neděle 9 – 12 a 12.30 - 17 hod.

Muzeum Zábřeh
Z pokladů zábřežského muzea
Miniexpozice J. Eskymo Welzla
Z historie města a okolí

Otevírací doba: úterý – neděle 9 – 12 a 12.30 - 17 hod.

Kontakt: 583 214 909, www.muzeum-sumperk.cz

N
ávštěvníci zjistí, 

že žít jako malý 

aristokrat neby-

lo vůbec jednoduché, jeli-

kož šlechtické děti muse-

ly dodržovat přísný roz-

vrh a pravidla. „Během je-

jich výchovy se také kladl 

velký důraz na  vzdělá-

ní stejně jako na  budová-

ní morálních a  nábožen-

ských hodnot. Už od  út-

lého věku se také odlišo-

val svět chlapců a  dívek 

nejen při výuce, ale i  při 

hře a  dalších činnostech,“ 

uvedla historička muzea 

Božena Kaňáková.

Překvapivé pro dnešní 

děti bude také zjištění, že 

se malí aristokraté muse-

li již od dětství naučit znát 

své povinnosti a  sladkos-

ti dostávali pouze málokdy 

a za odměnu. Běžně se ale 

domluvili několika jazy-

ky a bravurně ovládali spo-

lečenské chování. Ve  spo-

lečnosti museli vystupovat 

skromně a dokonale uměli 

kontrolovat vnější i vnitřní 

postoje.

Vystavené exponáty, kte-

ré pocházejí ze sbírky man-

želů Miroslavy a Jiřího Pe-

cháčkových, přiblíží kaž-

dodenní život dětí s  mod-

rou krví. V  galerii Vod-

ní tvrze lze obdivovat na-

příklad různé druhy tech-

nických hraček z  přelo-

mu 19. a  20. století, histo-

rické učební pomůcky, na-

učné stolní hry či sportov-

ní potřeby. Pozornost děv-

čat pak jistě upoutají por-

celánové panenky, pokojíč-

ky nebo historické kuchyň-

ky s  bohatým vybavením. 

Výstava je zapůjčena z Mu-

zea hraček v Rychnově nad 

Kněžnou. 

Expozice zahájená 15. led-

na potrvá do 3. března. Mu-

zeum je otevřeno vždy 

od  úterý do  neděle od  9 

do 17 hodin. Vstupné je dva-

cet a čtyřicet korun.  (red)

Výstava představí život 
aristokratických dětí
Vlastivědné muzeum 
Jesenicka zve na no-
vou výstavu s názvem 
Ze života aristokra-
tických dětí, která ná-
vštěvníky přenese 
do světa malých šlech-
ticů a šlechtičen. Za-
měří se na jejich vzdě-
lávání, odívání, vystu-
pování ve společnosti 
a zábavu od narození 
až po dospívání. 

T
éma zoologic-

ké popisuje vývoj 

létacího aparátu 

v  živočišné říši, a  téma 

historické přináší svědec-

tví o snaze člověka dobýt 

nebeský prostor, zejmé-

na ten nad Šumperskem. 

Zoologická část prezen-

tuje dermoplastické pre-

paráty ze sbírek šum-

perského muzea. Popi-

suje vývoj křídel u  hmy-

zu, ptáků a  savců. Kaž-

dou skupinu představují 

živočichové žijící u nás či 

přímo v  našem regionu. 

Vše doplňují zajímavé in-

formace ze světa okřídle-

né cizokrajné fauny. His-

torická část vychází pře-

devším z  archivu šum-

perského aeroklubu a ná-

vštěvníky seznámí zejmé-

na s historií šumperského 

letiště. 

Výstava je přístupná 

od 18. ledna do 7. dubna. 

Dospělí zaplatí za  vstup-

né 30 korun, ostatní po-

lovinu. Děti do  tří let 

mají vstup zdarma.  (red)

V Mohelnici uvidíte, jak létají zvířata i lidé
V mohelnickém mu-
zeu mohou návštěv-
níci obdivovat krásu 
a důmyslnost křídel, 
která vytvořila nejen 
příroda, ale i člověk. 
Výstava Křídla v prů-
běhu času v sobě 
spojuje studium ži-
vočišné říše a minu-
losti. 

Exponáty ze soukromé sbírky ukazují každodenní život malých šlechticů včetně hraček nebo učebních 
pomůcek.  Foto: Vlastivědné muzeum Jesenicka

Veselí k masopustu patří, v Olomouci tomu nebude jinak.  Foto: MMOL

Nad Šumperkem létá i Cessna FR 172 F Rocket pro výcvik a tu-
ristiku.  Foto: VMŠ
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Č
eskou reprezenta-

ci tvořil tým slože-

ný z  členů SK TPS 

Olomouc. „První střelecký 

den začal disciplínou P5/

StVzPi 40 ran na 10 metrů, 

do které jsme vkládali nej-

větší naděje v jednotlivcích 

i v soutěži družstev. Tomáš 

Pešek v  této 

disciplíně zví-

tězil s  nádher-

ným nástřelem 

361 bodů před 

druhým De-

nysiukem 354 

bodů a třetí Li-

akhu 352 bodů, 

oba z Ukrajiny,“ řekl před-

seda klubu Vladimír Mar-

čan.

V  soutěži tříčlenných 

družstev za  Česko sou-

těžili Pešek, Kosek, Mar-

čan a stříbrná medaile jim 

utekla o  5 bodů. Celko-

vě skončili na  třetím mís-

tě za Ukrajinou a Polskem.

Druhý střelecký den 

v  disciplíně P1/VzPi 60 

na  10 metrů v  základním 

závodě zvítězil opět Pe-

šek s nástřelem 564 bodů 

a  probojoval se do  finá-

le, kde startuje nejlepších 

osm střelců ze základní-

ho závodu. Po  12 odstří-

lených ra-

nách vypa-

dává stře-

lec s  nej-

horším ná-

s t ř e l e m , 

a  pak vždy 

po dvou ra-

nách další. 

„Po  dramatickém soupe-

ření nakonec dělila Peš-

ka od  zlaté medaile pou-

há desetina bodu. Přesto 

všechno je stříbrná me-

daile z  evropského šam-

pionátu pro české tělesně 

postižené střelce obrov-

ský úspěch,“ těšilo Mar-

čana.  (red)

sport

N
árodní tým v Pře-

rově zastupovali 

kapitán Petr Pála, 

Lucie Šafářová, Barbo-

ra Strýcová a  Kateřina Si-

niaková. Fed Cup si Češky 

podmanily pošesté za  po-

sledních osm let. V  roce 

2018 ve  fi nále porazily 

Spojené státy americké. Je-

jich vítězné tažení předči-

lo v hlasování i Petru Kvi-

tovou, Karolínu Plíškovou 

nebo deblový pár Krejčíko-

vá – Siniaková.

Vedle absolutního vítě-

ze vyhlásili pořadatelé an-

kety i další kategorie. Mezi 

nejlepšími hráči i hráčkami 

kralovali tenisté z Prostějo-

va, Tomáš Berdych a Petra 

Kvitová. Skokany na  muž-

ském a  ženském žebříčku 

se stali Lukáš Rosol s  Ka-

teřinou Siniakovou, oce-

nění pro talent roku mezi 

chlapci si odnesl prostějov-

ský Dalibor Svrčina. V dív-

čí kategorii se pro změnu 

nejvíce zadařilo přerovské 

naději Lindě Noskové.

Cena pro nejlepší duo 

ve  čtyřhře připadla Bar-

boře Krejčíkové a  Kate-

řině Siniakové, fedcupo-

vý tým se stal také týmem 

roku. Jako nejlepšího te-

nistu na vozíčku určili hla-

sující trenéři, osobnos-

ti, funkcionáři či novináři 

Tomáše Sváška. K  držite-

lům Ceny prezidenta Čes-

kého tenisového svazu při-

byli Igor Moška, Jan Stočes 

a In memoriam také světo-

známý přerovský fotograf 

Jiří Vojzola.

Anketa Zlatý kanár má 

více než pětadvacetiletou 

tradici. V letech 1993–1999 

probíhaly prosincové gala-

večery spojené s  vyhláše-

ním výsledků v Prostějově, 

pak se přesunuly do Přero-

va. Anketu pořádá časopis 

Tenis ve  spolupráci s  Čes-

kým tenisovým svazem. 

Mezi partnery akce patří 

také Olomoucký kraj.  (red)

V ohromné 
konkurenci 

brali závodníci 
olomouckého klubu 

několik medailí.

Střelcům se 
v Bělehradu dařilo

Fedcupový tým, držitel Zlatého kanára 2018. Zleva: Kapitán Petr Pála, Kateřina Siniaková, Lucie Šafářo-
vá, Barbora Strýcová, Ivo Kaderka (prezident Českého tenisového svazu).  Foto: www.tenis-prerov.cz

V
  Čajkaréně v  růz-

ných sportovních 

disciplínách soutě-

žilo celkem šest týmů, pět 

z nich pocházelo z  jednot-

livých okresů Olomoucké-

ho kraje (Olomoucka, Pro-

stějovska, Přerovska, Šum-

perska a  Jesenicka), jako 

šestý fi guroval na  startov-

ní listině tým Dětského do-

mova. 

Během hvězdné show se 

zápolilo mimo jiné v  jíz-

dě na  koloběžce nebo 

ve  střelbě s  míči, fotbalo-

vým na  terč a  basketbalo-

vým na  koš. Na  kapitány 

všech týmů čekal rozzuře-

ný elektrický býk, na  kte-

rém šlo stejně jako u všech 

sportovních aktivit o  zisk 

co nejvyššího počtu bodů.

S  býkem se popasoval 

i bývalý hnací motor české 

fotbalové reprezentace To-

máš Rosický, který pomysl-

nou kapitánskou pásku na-

vlékl v  barvách Prostějov-

ska. Vedl si přitom nadmí-

ru dobře a  bodové konto 

svého celku rozšířil o  šest 

bodů, což bylo maximum. 

Na celkový triumf to ale 

stejně nestačilo. Prostějov-

ský okres předčil ten pře-

rovský, zlatý pohár urče-

ný vítězi tak putoval na vý-

chod hanáckého regionu. 

Kromě Rosického si s dět-

mi zasportovali rovněž dal-

ší bývalý výborný fotbalista 

Miroslav Baranek, legenda 

českého tenisu Radek Štěpá-

nek a současný reprezentant 

Jiří Veselý, člen basketbalo-

vého národního týmu Lu-

káš Palyza z  BK Olomouc-

ko a prostějovská volejbalist-

ka Helena Horká. Posledně 

jmenovaná sportovní osob-

nost působila v týmu Přerov-

ska, takže si posléze mohla 

užít spontánní dětskou ra-

dost z  dosažení konečného 

prvního místa.  (red)

Hvězdní sportovci soutěžili s dětmi, nechyběli ani Rosický se Štěpánkem

Na loňském Mistrovství Evropy v Bělehradě to 
opět medailově zacinkalo pro české handica-
pované střelce. V Srbsku se soutěžilo od 1. do 
6. prosince za účasti 122 střelců z 27 států.

Na slavnostní zakonče-
ní sezony se nejlepší 
čeští tenisté opět sje-
li do Přerova. V hale 
tělovýchovné jedno-
ty Spartak mezi sebou 
poznali vítěze jednotli-
vých kategorií prestiž-
ní a tradiční ankety Zla-
tý kanár pro rok 2018. 
Hlavní ocenění převza-
ly v polovině prosince 
úspěšné reprezentant-
ky ve Fed Cupu. 

Potkat sportovní hvěz-
du? V olomoucké Čaj-
karéně žádný problém. 
Ve druhém ryze pro-
sincovém týdnu tam 
totiž proběhla zábav-
ná sportovní akce s ná-
zvem Sportovní hvěz-
dy dětem 2018.  V hale 
se předvedli Tomáš 
Rosický, Radek Štěpá-
nek či Jiří Veselý.

Patrony šesti soutěžících družstev žáků základních škol, z nichž jedno tvořily děti z dětských domovů, 
byli významní čeští sportovci. Olomoucký kraj na akci přispěl částkou 500 tisíc korun.  Foto: Ol. kraj

P
oslední den minu-

lého roku se konal 

čtvrtý ročník běžec-

kého závodu Vikýřovická 

12, který se tentokrát po-

prvé přesunul na  fotbalo-

vé hřiště ve  Vikýřovicích. 

Změna místa konání zá-

vodu prospěla, závodníci 

měli k  dispozici více pro-

storu a  kvalitnější zázemí. 

Tentokrát také oproti před-

chozímu ročník přálo po-

časí. Na  prosluněnou, ale 

značně rozbahněnou trať 

se v 11 hodin vydalo počet-

né pole běžců. 

V  cíli se jako první ob-

jevil Marek Minář (Andr-

lesport) v  čase 43:42. Nej-

rychlejší ženou byla Eva Fi-

lipiová (TJ Šumperk), která 

s  časem 51:10 obhájila své 

loňské vítězství. 

„Letošní ročník byl pro 

nás plný změn, se který-

mi jsme se museli vypořá-

dat. Myslím, že se nám to až 

na  pár nedostatků celkem 

povedlo, za což hovoří klad-

né ohlasy závodníků. Těší 

nás taky rekordní účast a zá-

roveň je to pro nás závazek 

dvanáctku dále zlepšovat,“ 

uvedl za  tým organizátorů 

závodu Jan Směšný.  (red)

Vikýřovická 12 měla opět rekordní účast
Na start závodu Vikýřo-
vická 12 se na Silvestra 
postavili zkušení i ama-
térští běžci nejen ze ši-
rokého okolí, ale i z růz-
ných koutů České re-
publiky a zahraničí. Lá-
kalo je slunečné poča-
sí, náročná trať a poho-
dová atmosféra. Dohro-
mady se jich sešlo 173.

Na trať letos vyběhlo 173 závodníků.  Foto: archiv Vikýřovické 12

První místo na mistrovství Evropy v Srbsku získal v kategorii P5 střelec 
Tomáš Pešek.  Foto: SK TPS Olomouc

Zlatého kanára si z Přerova 
odvezla fedcupová reprezentace


