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Olympioniky ubytují
olomoucké koleje
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MĚSÍČNÍK PRO OBČANY OLOMOUCKÉHO KRAJE

Sportovní svátek je tady!
Kraj ožije olympiádou

Mladí sportovci zažijí stejnou atmosféru jako na velkých Olympijských hrách. 

Po loňské pauze vynucené
koronavirovými opatřeními
přivítá Olomoucký kraj téměř čtyři
tisíce mladých sportovců z celé
republiky. Slavnostní zahajovací
ceremoniál X. letní Olympiády dětí
a mládeže je připraven na Andrově
stadionu v Olomouci v neděli
26. června. O medaile se bude
soupeřit v šesti městech v regionu.
Hry X. letní olympiády dětí a mládeže pořádá Olomoucký kraj společně
s Českým olympijským výborem už podruhé. Poprvé to bylo v roce 2011. Vedle tradičních sportů, které se obvykle na
olympiádě představují, jako je atletika,
plavání, basketbal či volejbal, bude letos
poprvé zařazen šerm. Olympijská vesnice vznikne ve spolupráci s Univerzitou
Palackého v areálu jejích kolejí v centru města a v nedaleké Pevnosti poznání

SPORTY NA OLYMPIÁDĚ
Atletika, Fotbal, Badminton, Basketbal,
Beachvolejbal, Cyklistika, Házená, Karate,
Orientační běh, Plavání, Sportovní střelba,
Tenis, Florbal, Gymnastika, Volejbal, Taneční
sport, Judo, Kanoistika, Šerm, Synchronizované
plavání

organizátoři připraví Olympijský dům –
místo setkávání sportovců, medailových
ceremoniálů i programu pro fanoušky.
Zahajovacím ceremoniálem
provede Libor Bouček, doplní
ho koncert kapely Slza
Symbolicky na Den dětí začal prodej
vstupenek na úvodní ceremoniál her.
O lístky je vždy velký zájem hlavně ze
strany rodičů mladých sportovců. Těch
se letos kvalifikovaly téměř čtyři tisíce.
„Olympiáda dětí a mládeže (ODM) je
hlavně velký zážitek pro všechny účastníky a jejich blízké. Věříme, že Andrův
stadion uspokojí poptávku všech diváků na zahajovací ceremoniál, ačkoliv
Zapojená města:
Olomouc, Kojetín, Prostějov,
Přerov, Uničov, Velká Bystřice
budeme využívat jen jeho polovinu. Pro
všechny, kteří se na stadion nedostanou,
ale chtějí slavnostní zahájení sledovat,
připravujeme jednoduchý streaming
akce na webu olympijského týmu,” uvedl náměstek hejtmana pro oblast sportu
Michal Zácha.
Slavnostní zahájení ODM začne v neděli 26. června v 18 hodin a večerem provede moderátor Libor Bouček. „Myslím,

Ecce Homo s novým
traťovým rekordem
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SLOVO HEJTMANA
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že se pořadatelům podařilo připravit zajímavý program, jehož hlavní části jsou
shodné se zahájením velkých her. Diváci uvidí slavnostní nástup výprav všech
krajů pod vedením úspěšných sportovců
v roli vlajkonošů. Nebude chybět ani zapálení ohně a tradiční slib sportovců,” doplnil místopředseda Českého olympijského výboru Filip Šuman. Kdo letos vystřídá
Evu Samkovou a Šárku Strachovou právě
při zapalování ohně, je zatím tajné.
Už od 17 hodin bude probíhat takzvaný warmup, tedy zahřívání publika dýdžejem a taneční skupinou. Organizátoři
doporučují návštěvníkům dorazit na stadion minimálně o půl hodiny dřív, aby
se v klidu dostali na svá místa. Parkování bude možné u haly SK UP Olomouc
a v přilehlých ulicích. Kvalifikovaní sportovci, jejich trenéři, členové týmu a vedoucí výprav mají samozřejmě vstup na
zahajovací ceremoniál zdarma. Na závěr
akce potěší všechny účastníky krátkým
koncertem kapela Slza. „Jsem rád, když
vidím mladé lidi sportovat, a je nám ctí,
že můžeme být už podruhé u zahájení
Olympiády dětí a mládeže. Těšíme se na
tváře všech mladých sportovců a věříme,
že jim jejich první olympiádu zpříjemníme,” řekl Petr Lexa, zpěvák skupiny Slza.

Juraj Aláč

odm.olympic.cz/2022

Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
většině z vás patrně neuniklo, že Olomoucký kraj hostí hry X. letní Olympiády
dětí a mládeže. Jde o obrovskou sportovní akci a já jsem moc rád, že se odehraje právě v našem regionu, protože
sport k němu patří – stejně jako k životu.
Bylo by dobré si na tomto místě připomenout podporu našeho hejtmanství
sportovním aktivitám. Přispíváme na
činnost sportovních klubů i jednotlivců,
dotujeme opravy sportovních zařízení a tělocvičen, financujeme získávání
trenérských licencí nebo se snažíme
podporovat reprezentanty i sportovce
s hendikepem.
Všechny tyto peníze, které takto investujeme, však samy nikoho ke sportování
nepřinutí. A není to ani jejich účelem –
mají jenom pomoci. Je na každém z nás,
zda si ke sportu cestu najdeme, nebo ne.
Každopádně bychom to zkoušet měli.
O sportu se totiž říká, že je poezií pohybu a činu. Myslím, že je to přirovnání docela výstižné. Tak pojďme na to, zkusme
to. Bez ohledu na věk. Sportovat mohou
děti, dospělí i senioři, zdraví i ti s nějakým omezením.
Inspiraci pro pohyb můžete nalézt
právě i na Olympiádě dětí a mládeže.
A když ne, určitě můžete mladým sportovcům fandit. Sportovní a divácké zážitky totiž neodmyslitelně patří k sobě. Tak
si je užijte.
Josef Suchánek,
hejtman Olomouckého kraje

ČÍSLO MĚSÍCE

134 735 000
Tolik peněz letos vydá Olomoucký kraj
na podporu sportu. Formou dotací
rozdělí spolkům a organizacím více
než 115 milionů korun, na pořádání
Letní olympiády dětí a mládeže jde
necelých 17 milionů korun. Účast
výpravy Olomouckého kraje na
olympiádě přijde na 2,75 milionu.
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zpravodajství

Zažijte Polsko
jinak než ho znáte
EUROREGION GLACENSIS
VYDAL MANUÁL
TURISTICKÝCH VÝLETŮ
Euroregion Glacensis, do jehož území patří i Olomoucký kraj, vydal Manuál turistických výletů, který
je vydán v rámci projektu "Polsko jinak než ho známe" financovaného z přeshraničního programu
Interreg V-A Česká republika-Polsko.
Naleznete v něm tipy na výlety, atrakce, trasy např. v oblasti Dolního Slezska nebo Stolových hor.
Publikaci lze stáhnout na https://www.euro-glacensis.cz/manual-turistickych-vyletu.html nebo
naskenováním QR kódu.

Euroregion Glacensis, který
zasahuje i do Olomouckého kraje, připravil Manuál turistických
výletů do Polska. „Zpracovali
jsme 10 výletů po Dolnoslezském vojvodství koncipovaných
pro různé věkové a zájmové
skupiny. Rozlišeny jsou také
svou náročností fyzickou i časovou. Doporučené cíle zahrnují
také přehled o cenách vstupného, otevírací době, možnosti

parkování, vstupu se zvířaty, občerstvení nebo průvodce v češtině,“ uvedl k projektu sekretář
euroregionu Jaroslav Štefek.
Manuál je v tištěné podobě, jeho
elektronická verze je dostupná
na webových stránkách Euroregionu Glacensis. Podle manuálu
lze organizovat celodenní výlety
jak soukromé, tak i pro přípravu
organizovaných zájezdů.

Juraj Aláč

SMS
Z KRAJE

OLOMOUC | V areálu Fakultní nemocnice Olomouc se dočkal rekonstrukce Společenský pramen (Gesellschaftlich Quelle) z počátku
19. století. Stal se součástí nově vzniklé odpočinkové zóny pod Dětskou klinikou a slouží nejen pacientům a návštěvníkům nemocnice,
ale i široké veřejnosti.

červen 2022 |

Záchranáři v Uničově
mají novou základnu
Nová výjezdová základna
Zdravotnické záchranné
služby Olomouckého kraje
vyrostla mezi vlakovým
nádražím a stanicí
hasičského záchranného
sboru. Od května už
slouží záchranářům.
„Zdravotnická
záchranná
služba Olomouckého kraje vyjíždí k případům z šestnácti výjezdových základen, z nichž některé
neodpovídají současným standardům pro práci záchranářů.
Jedna z těchto zastaralých základen donedávna sídlila v zadní
části uničovské polikliniky,“ řekl
náměstek hejtmana pro oblast
zdravotnictví Dalibor Horák.
Vedení záchranné služby proto
v roce 2016 kontaktovalo vedení města Uničov i dalších měst
v kraji s žádostí o poskytnutí
pozemků pro výstavbu moderních záchranářských základen.
„Zástupci města Uničov tehdy
reagovali na požadavek bezodkladně. Ve volbě lokality hrálo důležitou roli i to, že v těsné
blízkosti mají své sídlo další dvě
složky integrovaného záchranného systému, a to policie a hasiči,“ doplnil náměstek Horák.
Stavba trvala dva roky, je první
z řady plánovaných základen
Stavba nové výjezdové základny trvala dva roky a projektantem

PŘEROV | Dotaci 200 tisíc korun nabízí přerovská radnice zubaři, který si ve městě zřídí stomatologickou ordinaci nebo ji převezme od
stávajícího lékaře. Peníze bude moci lékař použít na vybavení ordinace. Dotaci má šanci získat pouze jediný zájemce, vybraný dle hodnotících kritérií.

byla navržena tak, aby svými
parametry a kapacitou poskytla
potřebné prostory pro umístění
jedné výjezdové skupiny a technické zázemí s garážemi pro dvě
sanitní vozidla. Celkové náklady
přesáhly 22 milionů korun. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie
na pandemii covid-19. Celková
dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pak
činila téměř 16 milionů korun.
Výstavba nové výjezdové základny v Uničově je součástí

širší krajské koncepce, která má
uvést činnost zdravotnických záchranářů na úroveň standardů
21. století.
„Olomoucký kraj připravuje
výstavbu nových záchranářských
základen také v dalších městech
regionu. Výstavba základny v Zábřehu, která bude zahájena ještě v letošním roce, získala také
významnou dotační podporu ve
výši téměř 25 milionů korun,“
doplnil neuvolněný krajský radní Ivo Mareš.

Juraj Aláč

O podporu požádalo osmdesát včelařů
Olomoucký kraj i v letošním
roce přispívá na chov včel. Cílem dotace je rozvoj včelařského
oboru a zajištění kvalitních podmínek pro včelaře. „Včelaři si
z krajské dotace mohou nakoupit například nové úly, včelí královny, ochranné pomůcky nebo

kuřák či mezistěny,“ uvedl radní
pro oblast životního prostředí
a zemědělství Martin Šmída.
Celkem se sešlo 97 žádostí
o poskytnutí dotace. Hodnoceno nakonec bylo 77 řádně podaných žádostí. Požadovaná částka přesáhla sedm set tisíc korun.

Vyhověno bude všem. „O podporu mohli žádat začínající
i zkušenější včelaři. Drobným
včelařům přispívá hejtmanství
dlouhodobě, s dotacemi pro
stávající chovatele začalo v roce
2018,“ doplnil radní Šmída.

Juraj Aláč

Kraj patří mezi špičku v třídění odpadu
Téměř devadesát kilogramů
odpadu na osobu vytřídí v průměru obyvatelé Olomouckého
kraje. Je to jeden z nejlepších
výsledků mezi všemi ostatními regiony v Česku. Vyplývá to
z aktuálních údajů společnosti
EKO-KOM.

HRANICE | Hranická nemocnice je od 1. června, symbolicky na Den
dětí, vybavena babyboxem, tedy chráněnou schránkou, kam může
matka anonymně odložit nechtěné dítě. Poté se ihned spustí alarm,
který několika způsoby informuje lékaře o uložení dítěte. Babybox je
umístěn při vstupu na dětské oddělení, jde už o 82. schránku v ČR.
ŠUMPERK | Cesta na Praděd mezi Ovčárnou a Hvězdou prochází
opravou a až do října musí turisté počítat s omezeným provozem.
Průjezd je možný od 7. hodiny ranní do 10:20. Pak na silnici pracuje
stavební firma až do 15:20, poté je komunikace opět průjezdná pro
autobusy i auta až do půl osmé večer. Toto omezení platí jen ve všedních dnech, o víkendech je průjezd volný bez uzavírky.

Nový objekt poskytuje záchranářům nejmodernější zázemí pro jejich práci a garáže pro dvě sanitní vozidla.

Foto | Olomoucký kraj

„Chci poděkovat všem obcím a lidem, kteří odpad třídí,
a poprosit je, aby ve svém úsilí
nepolevovali. Separace odpadu
je nutnou podmínkou k jeho
recyklaci či jinému využití, což
je směr nejen správný, ale po

ukončení skládkování i nezbytný,“ uvedl Martin Šmída, radní
Olomouckého kraje pro oblast
životního prostředí, odpadů
a zemědělství.
Lidé v Olomouckém kraji
podle aktuálních dat vytřídili
minulý rok 89,7 kilogramu papíru, skla, kovu, plastu a nápojových kartonů.
Kraj připravuje nový
systém třídění odpadu
Hejtmanství společně s městy a obcemi v regionu pracuje na
novém projektu úpravny odpadu. Do dvou let by v Olomouci
mělo vyrůst centrum, které bude
zpracovávat odpad od všech zapojených měst a obcí. To jim dá
jistotu, že budou mít kam dávat
odpad i po zákazu skládkování. „Systém nabídne nejlepší
technologii, kdy budeme moci
dotřiďovat směsný i separovaný odpad. Tak budeme schopni co nejvíce surovin směrovat

k materiálové recyklaci, případně k energetickému využití,
a naopak se maximálně obejít
bez skládek, jejichž poplatky se
budou každý rok skokově zvedat,“ dodal radní Šmída.
Na financování projektu za
zhruba půl miliardy se budou
podílet obce a města, stávající,
ale i noví členové spolku Odpady Olomouckého kraje. „Pro
uskutečnění záměru centrální
dotřiďovací linky bude nutné
shromáždit alespoň 300 milionů korun. Požadovaný příspěvek je 1500 korun na obyvatele.
Tato částka pokryje investiční
náklady na vybudování potřebných zařízení,“ vysvětlil Lukáš
Václavík, projektový manažer
Technických služeb města Olomouce. Projekt v následujícím
období představí zástupci kraje
a odborníci ve městech a obcích
v regionu, aby sídla v kraji postupovala v synergii.

Eva Knajblová

téma
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Olympiáda je vstupem
do velkého světa sportu

SLOVO ODBORNÍKA

Čtyři dny plné sportu čekají šest měst v Olomouckém
kraji. Do regionu přijedou zhruba čtyři tisíce sportovců
a jejich doprovod, pro ty nejlepší je připraveno
686 sad medailí. Na přípravě akce se podílí společně
s Olomouckým krajem Český olympijský výbor.
Za projekt Olympiády dětí a mládeže (ODM) je
zodpovědný jeho místopředseda Filip Šuman.
Olympiáda dětí a mládeže má být podobnou akcí,
jako jsou Olympijské hry –
v čem mají společné rysy?
Hlavně v atmosféře! Už samotné zahájení, které letos proběhne 26. června v 18:00 hodin
na Andrově stadionu SK Sigma
Olomouc, má řadu podobných
prvků. Například slavnostní nástup všech krajských výprav pod
vedením vlajkonošů, kterými
jsou vždy top sportovci daného

Vítězný kraj má
rozhodující slovo ve
výběru sportovišť,
ubytování pro
účastníky a řeší také
dopravu i stravování.
Filip Šuman
místopředseda ČOV
zodpovědný za projekt ODM

regionu. Součástí je i přísaha
sportovců či zapálení ohně. Každé sportoviště má speciální výzdobu v barvách loga aktuální
Olympiády dětí a mládeže a nechybí ani olympijská vesnice či
olympijský dům, který vznikne
v Pevnosti poznání a bude nabízet řadu zábavných aktivit i pro
širokou veřejnost.

V Olomouckém kraji se
měla konat už vloni, ale
kvůli covidu byla olympiáda přeložena o rok později. Když bylo více času
na přípravu, bude akce
v něčem výjimečná a jiná
než ty předchozí ročníky?
Organizace ODM je extrémně náročná a rok navíc se určitě hodil. Jsme vděční, že
se Olympiáda dětí a mládeže
letos uskuteční se vším všudy a bez omezení. Věříme, že
právě kvalifikace na ODM byla
pro řadu dětí motivací vydržet
u výkonnostního sportu a o to
víc si letošní ročník užijí. Vidíme, že projekt oslovuje víc
a víc širokou veřejnost.
Jaké slovo při organizaci má Český olympijský
výbor a co má na starosti
Olomoucký kraj nebo jednotlivá města, kde se hry
konají?
Je to vždy dlouhodobá společná práce. Český olympijský výbor má úzký tým lidí,
který ODM dělá pravidelně
a zná všechna úskalí organizace akce. Úkoly jsou rozdělené
zhruba půl na půl a jejich výčet
by byl opravdu dlouhý. Vítězný kraj má rozhodující slovo
ve výběru sportovišť, ubytování pro účastníky a řeší také
dopravu i stravování. Společně pak připravujeme výzdobu
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Kolik druhů sportů je letos
zařazeno na ODM? Uvažuje
se, že by přibývaly nějaké
další? Třeba do budoucna…
Olympiáda dětí a mládeže
v Olomouckém kraji nabídne
20 sportů na 34 sportovištích.
O tom, jaký sport to nakonec
bude, vždy rozhoduje pořádající kraj a důležitým kritériem je
i popularita. Musí se ale zohlednit řada dalších aspektů, jakými
jsou třeba vhodná sportoviště,
jejich dostupnost a dalším důležitým kritériem je, aby vybraný
sport dokázala obsadit svými
sportovci většina krajů. V Olomouckém kraji bude například
poprvé šerm a po dlouhé době
se vrací kanoistika.

Během čtyř dnů se rozdá 686 sad medailí. Jejich
podobu navrhla studentka grafického oboru na VOŠ
a SPŠ v Šumperku Karolína Ščučková, která je současně autorkou návrhu maskota. 
Foto | ČOV

sportovišť, vymýšlíme všechny
ceremoniály – nejen úvodní
a závěrečný, ale i ty květinové
a medailové.
Český olympijský výbor zajišťuje během akce například
rychlé a přesné výsledky ze
všech soutěží, má na starosti
celou komunikaci akce i dvacetiosmihodinové
vysílání
s Českou televizí. Společně se
sportovními svazy letos poprvé
nabídneme i streamy z většiny sportovišť. Věříme, že tento servis ocení nejen rodiče
kvalifikovaných sportovců, ale
i sportovní fanoušci.

Dá se říct, že účastníci
dětských olympiád mají
předpoklady věnovat se
sportu profesionálně a zažít i velkou Olympiádu?
Těší nás, že řada dnes úspěšných sportovců prošla Olympiádou dětí a mládeže, jako
například Josef Dostál, Ester
Ledecká, Barbora Krejčíková
či Markéta Davidová. Shodují se na tom, že to byla pro ně
často první důležitá zkušenost
s velkou akcí a díky propojení
mnoha sportů tak poznali nové
kamarády a dodnes na ODM
rádi vzpomínají. Je nám jasné,
že ze všech účastníků nebudou
vrcholoví sportovci. Sport jim
ale dal vytrvalost, sílu jít si za
svým cílem a řadu hodnot jako
je fair play či respekt k soupeři.
Věříme, že právě účast na ODM
pro ně byla největším sportovním zážitkem. A tohle všechno
je i naším hlavním cílem, proč
tuto akci pořádáme.

Juraj Aláč

Petr Flora
Vedoucí odboru sportu, kultury
a památkové péče

Hry X. letní Olympiády dětí
a mládeže ČR 2022, které se letos uskuteční od 27. června do
1. července v Olomouckém kraji, jsou jednou z největších, ne-li
vůbec největší sportovní událostí pro děti a mládež v České
republice. Letošní akce je výjimečná i tím, že bude uspořádána po roční pauze způsobené
pandemií koronaviru.
Do sportovních klání se zapojí na 4 tisíce sportovců, kteří budou soutěžit ve dvaceti
sportech v šesti městech Olomouckého kraje. Pro všechny
účastníky je po dobu konání
her zajištěno ubytování v Olomouci a doprava na sportoviště
kyvadlovou autobusovou dopravou a městskou hromadnou
dopravou.
Celá akce bude zahájena
ceremoniálem na stadionu SK
Sigma Olomouc, a. s. a ukončena v Areálu Korunní pevnůstky.
Za odbor sportu, kultury
a památkové péče, jenž byl
organizací her pověřen, děkujeme především vedení kraje
a všem partnerům za podporu
a spolupráci a věříme, že i s jejich přispěním se nám podaří
uspořádat nezapomenutelnou
sportovní akci nejen pro děti
a mládež.

Vysokoškolské koleje obsadí olympionici.
V menze pak dostanou řízek i hráškový krém

Vysokoškolské koleje po celé Olomouci ubytují 3973 účastníků her. 

Připravit 3 973 lůžek v 1 477
pokojích musí pracovníci Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci. Na konci
června v nich totiž najdou zázemí účastníci letní Olympiády dětí
a mládeže.
„Standardně se se studenty
Univerzity Palackého loučíme
k poslednímu červnu, tentokrát

ale všichni opustí koleje už 19.
Pokoje musíme uklidit a nachystat na 26. června, kdy se k nám
mladí sportovci sjedou,“ řekl
Libor Kolář, ředitel Správy kolejí a menz Univerzity Palackého
v Olomouci. Účastníci olympiády budou bydlet po celém městě: v Neředíně, Chválkovicích,
ve studentském kampusu na

Foto | Olomoucký kraj

Envelopě a hlavu složí i v šestipatrové budově kolejí Evžena
Rošického, která je v těsné blízkosti Sportovní haly UP.
Menza připraví desetitisíce
porcí celodenní stravy
Nejen v ubytovací části se připravují na konec června. Rušno
bude také v menze, kde se bude

pro sportovce chystat celodenní
stravování. „Jde celkem o bezmála osmnáct tisíc snídaní,
téměř devatenáct tisíc večeří
a obědů bude něco přes dvanáct
tisíc. Je jich méně, protože tím,
že se sportovci rozprostřou po
celém kraji, tak obědy budou
mít z části i mimo Olomouc. Na
cestu domů jim pak s sebou nachystáme balíček,“ pokračoval
ředitel Správy kolejí a menz.
Co bude na týdenním menu,
je už jasné. V neděli 26. června
účastníky her přivítá sekaná pečeně s bramborovou kaší.
„Vesměs jde o standardní jídla, která běžně vaříme. Například budeme podávat dýňovou
či frankfurtskou polévku nebo
hráškový krém. V menu je i vepřová roláda, kuřecí kung-pao,
vepřové rizoto se sýrem, rybí
filé nebo vepřový řízek,“ popsal
ředitel Libor Kolář. Přiznává, že
pro Správu kolejí a menz UP je
podobná akce výjimečná. „Není
to však nic, co bychom nebyli

schopni zvládnout. Děláme akce
pro externí zájemce standardně,
ale v takovém počtu to je jednou
za několik let. Podobně velkou
akcí bylo setkání křesťanské
mládeže před pěti lety a v minulosti jsme už účastníky dětské
olympiády ubytovávali. To jsou
opravdu akce pro tisíce lidí,“
uzavřel Libor Kolář.
Desátý ročník letní Olympiády dětí a mládeže startuje
v neděli 26. a potrvá do čtvrtka
30. června. Na programu jsou
soutěže hned ve dvaceti sportovních kategoriích, které se
uskuteční na území celého kraje. Seznam sportovišť, kde budete moci fandit, nabízí webové
stránky odm.olympic.cz. Tam
také najdete program her a další
podrobnosti. Akci pořádá Olomoucký kraj spolu s Českým
olympijským výborem.

Petra Pášová

odm.olympic.cz
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Konference
nabitá inovacemi
V polovině května se na půdě
přerovské Vysoké školy logistiky konala konference pod
taktovkou Inovačního centra
Olomouckého kraje. Inspirativní přednášky, panelová diskuze
a i bonus v podobě hudebního vystoupení v režii startupu
MyCello.
Akce představila roli inovačního prostředí v budování úspěšného businessu na příkladech
místních startupů (iParcely,

červen 2022 |

Dětský den se složkami IZS

MyCello) a vizi Inovačního hubu
Přerov, který vzniká v tzv. Blažkově domě na náměstí T. G. Masaryka. Své brány otevře v polovině příštího roku, ale už letos na
podzim v něm připravují řadu
akcí, které budou k otevření
směřovat. Objekt pak nabídne
coworkingová místa, kanceláře
pro inkubaci inovativních firem,
multifunkční sál, ale třeba i technologické dílny.

Juraj Aláč

Výstaviště Flora zaplnila v pátek 10. června armádní, policejní i hasičská technika a nechyběli ani zdravotničtí záchranáři. Olomoucký kraj ve spolupráci s Krajským
ředitelstvím policie Olomouckého kraje pořádal Dětský den se složkami IZS. Ukázky své činnosti předvedli i celníci, jízdní policie, psovodi, hasiči nebo Vězeňská
správa. Nechyběli ani policejní pyrotechnici, ukázky zbraní a techniky Vojenské policie Olomouc nebo zdravotníci z Českého červeného kříže.  Foto | Olomoucký kraj

Olomoucký kraj připravuje adaptační
strategii na dopady změny klimatu
V rámci konference se prezentovaly úspěšné regionální startupy – třeba MyCello s hudebním vystoupením.

Foto | ICOK

Představujeme poslance Olomouckého kraje
Hana Naiclerová
poslankyně
Jaké problematice se jako poslankyně
věnujete?
Náplň práce poslance je určena tím, v jakých
výborech sněmovny pracuje. Já jsem členkou
rozpočtového, kontrolního a petičního výboru. Díky svému profesnímu zaměření se tedy věnuji zejména oblasti daní, která je mi blízká.
V kontrolním výboru řešíme hospodaření státu, v petičním se zabýváme problémy občanů, kteří se na nás obrátí. Vypíchla bych ale oblast jednoduchosti a stability podnikatelského prostředí. Pracovala
jsem jako hlavní ekonomka několika firem a zpracovávala jsem daňová přiznání pro desítky klientů. Znám problémy malých a středních podnikatelů a vím, jak by mohla správa daní v České republice
fungovat lépe a co by stát měl dělat, aby lidem podnikání usnadnil.
Velké téma je pro mě také boj proti korupci, kde bych ve sněmovně
ráda navázala na práci v prostějovském zastupitelstvu.
Co považujete za největší problém Olomouckého kraje
a jak se dá podle vás řešit?
Olomoucký kraj dlouhodobě bojuje se špatnou dopravní infrastrukturou. Jako velkou výzvu do budoucna vidím proměnu místní
ekonomiky v návaznosti na přechod na modernější průmysl, robotizaci práce a potřebu pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou.
Proto je důležité podporovat v kraji vzdělávání a inovace.
Co chcete pro Olomoucký kraj udělat ve svém funkčním
období?
Jako poslankyně chci pracovat nejen pro Olomoucký kraj, ale pro
celou republiku. Nemyslím si, že by se problémy občanů v Olomouckém kraji nějak zásadně lišily od problémů lidí v kterékoliv jiné části
naší republiky. Ráda bych ale pokračovala v práci, kterou jsem započala v Prostějově, a věnovala se místním problémům, v minulých měsících jsem poměrně aktivně vystupovala například proti páté změně
územního plánu.
Jaké místo v Olomouckém kraji máte nejraději?
Jednak je to Prostějov jako město, kde jsem se narodila a kde
s manželem vychováváme děti, ale současně musím dodat, že srdcovou záležitostí, nejen v rámci Olomouckého kraje, ale i celé republiky,
jsou pro mě Jeseníky. Máme v nich chalupu u lesa, kde s rodinou trávíme víkendy. Každý takový víkend pro mě znamená dobití baterek,
nasbírání energie, kterou čerpám každý den v práci.

Ucelený plán, jak zmírnit dopady změny klimatu v oblasti
životního prostředí v kraji pro
období let 2023–2030, nyní připravuje Olomoucký kraj ve spolupráci s Univerzitou Palackého
a společností Atregia.
Problematika změny klimatu
je sice částečně řešena v některých strategických dokumentech kraje, adaptační strategie

jakožto ucelený dokument, který
bude řešit adaptaci přes všechny
oblasti, však přinese ucelený přístup k problematice změny klimatu a navrhne vhodná adaptační a mitigační opatření.
Pokud vás toto téma zajímá,
přijďte si 28. června od 10 hodin vyslechnout výstupy analýzy
zranitelnosti kraje do Kongresového sálu Olomouckého kraje.

Pro potvrzení vaší účasti se obracejte na kontaktní osobu Janu
Procházkovou j.prochazkova@
olkraj.cz.

Petra Pášová

Adaptační strategie je podpořena grantem z Norských
fondů v rámci projektu Adaptační strategie Olomouckého kraje na dopady změny klimatu.

Kam za odpočinkem a zdravím v Olomouckém kraji

Lázně Slatinice
Lázně Slatinice jsou rodinné
lázně s dlouholetou tradicí, které naleznete pouhých 12 km od
Olomouce v malebném prostředí pod Velkým Kosířem. Klienti
přijíždějí na komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči hrazenou z prostředků zdravotních
pojišťoven a připraveny jsou
i pobyty pro širokou veřejnost.
K léčbě jsou využívány přírodní
léčivé prameny s obsahem sirovodíku. Rehabilitační péče je
poskytována na špičkové úrovni
v odborném léčebném ústavu,
kde jsou léčeni pacienti po totálních endoprotézách, po těžkých
úrazech, operacích páteře nebo
s revmatologickými a neurologickými onemocněními.
Procedury
K léčbě i relaxaci je využíváno
více než 100 různých léčebných
a speciálních procedur, jako například sirné i vonné koupele,
léčebné, podvodní i relaxační
masáže, různé varianty obkladů
a zábalů, lymfodrenáže, inhalace, termoterapie, světloterapie,
bazény, sauny a privátní SPA
a mnoho dalších lázeňských
procedur.
V Lázních Slatinice to žije
Chcete poznat Slatinice a okolní krajinu Hané? Máte chvíle volna a nevíte, jak je využít? Přímo
v areálu našich lázní naleznete
turistické informační centrum,
kde Vám poradí vhodné aktivity přímo pro Vás. Vydejte se na

procházku, za kulturou, sportem
nebo poznáním. Užijte si volný
čas v lázních podle svého gusta.
V lázních to žije. Po celý rok
jsou pořádány desítky koncertů, hudebních a tanečních večerů, tematických a vlastivědných
vycházek, výstav, přednášek,
workshopů a mnoho dalších
akcí. Aktuální program vždy naleznete na webových stránkách
www.lazneslatinice.cz
Navštívit byste měli určitě
tradiční akce, které každý rok
zaznamenávají úspěch nejen
u klientů lázní, ale i u široké
veřejnosti. Březnové zahájení
lázeňské sezóny a největší akci
s názvem Den zdraví již letos nestihnete, ale na červencový festival Slatinická struna a paleta
– VI. ročník festivalu tvořivosti,
který se koná 23. července, jste
zváni. Můžete se těšit na skvělý
hlavní i doprovodný program.
Čekají Vás zajímavé prezentace výtvarných děl začínajících
výtvarníků i tvorba zkušených
uměleckých lektorů, celodenní koncerty účastníků hudební

soutěže a závěrem již tradičně
koncert kapely Rangers-Plavci.
Veterán rallye aneb z lázní do
lázní je den, kdy se setkává historie se současností. Neděle 14. srpna je den, který si zamilujete. Čeká
na Vás úžasná atmosféra, dobové
kostýmy, jízda a výstava historických vozidel, tradiční jarmark,
lázeňské speciality, program pro
děti a mnoho dalšího.
Na poslední kulturní akci
v Lázních Slatinice Vás zve výkonná ředitelka Ing. Irena Vašicová: 18. září 2022 se uskuteční
druhý ročník akce Loučení s létem aneb IN BURČÁK & VÍNO
VERITAS. Těšit se můžete nejen
na skvělou zábavu, výbornou lázeňskou kuchyni, dobrou hudbu,
bohatý doprovodný program, ale
především bude probíhat ochutnávka vín a burčáku. Odpoledne
proběhne koncert vítěze festivalu Slatinická Struna a můžete se
těšit také na cimbálový zážitek.
Tak neváhejte a navštivte Lázně Slatinice.

www.lazneslatinice.cz
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Mnoho přátel padlo přímo přede mnou
Jednou z dominant Olomouce je vedle Katedrály
svatého Václava či Sloupu Nejsvětější Trojice také
Klášter Hradisko, bývalé sídlo premonstrátů. Dnes
se v něm nachází vojenská nemocnice, jejíž součástí
je i vojenská léčebna dlouhodobě nemocných.
Josef Novosad (*1925), veterán z druhé světové
války, se v ní letos dožívá devadesáti sedmi let.
Konec dobrých časů
Josef se narodil 18. března
1925 v obci Mali Zdenci ve Slavonii v tehdejším Království
Srbů,
Chorvatů
a Slovinců jako syn
českých emigrantů,
kteří sem na počátku 20. století přišli
s vidinou lepších životních podmínek.
Josef po obecné
škole nastoupil jako
krejčovský
učeň
v Daruvaru. Právě
tady během dubna 1941 prožil vpád italského a německého
vojska, jež zaútočilo na Jugoslávii a následně po této invazi zde
vznikl Nezávislý stát Chorvatsko,
do jehož čela se postavil nacionalista Ante Pavelić – zakladatel ultrapravicové organizace Ustaša,
která měla na svědomí mnoho
zločinů proti lidskosti.
Trefili mne, ale já mám
tvrdou palici
Aby se vyhnul povolávacímu rozkazu do německé armády, dohodl se s třemi kamarády, že se přidají k partyzánům
a postaví se nacistům se zbraní
v ruce. Odbojové skupině velel
Arnošt Šámal přezdívaný Maroko. Josef se okamžitě zapojil do

zásobovacích akcí. Skupina se
poté přesunula do pohoří Papuk,
kde již čekaly další partyzánské
jednotky. Ty se spojily a vznikla
tak I. československá brigáda Jana
Žižky z Trocnova.
V jejích řadách se
Josef zúčastnil bojů
proti
Němcům,
Maďarům, Italům,
ale také proti chorvatské domobraně
a ustašovcům.
Ještě v horách
byl Josef přidělen jako pomocník kulometčíka Antonína Stani,
jenž se stal jeho blízkým přítelem
a po jehož boku se pak zúčastnil
několika bitev. „Byli jsme oba
mladí, byli jsme hloupí, takže
kam nás poslali, tam jsme šli,“
vzpomíná Josef Novosad v rozhovoru pro Paměť národa a dodává, že několikrát jen s velkým
kusem štěstí unikli smrti: „Měl
jsem třeba prostřelený batoh,
ale mě to nechytlo. A to bylo tolik píšťalek kolem hlavy, uší, ale
já jsem se tomu pěkně vyhnul.“
V dalším boji už ale Josef takové štěstí neměl. „Střepina mě
chytla trochu do hlavy, takže mě
i s kulometem odhodila do boku.
To nic nebylo, to se zahojilo. Já
mám tvrdou palici,“ dodává.

Josef a Emilie Novosadovi se vzali v roce 1947. Společně dnes žijí v domově pro válečné veterány v Olomouci.

Smrt nejlepšího přítele
Krátce nato padl Antonín
Staňa: „Šli jsme vedle sebe kolem plotu. Staňa najednou tak
zařval… Byl to zvuk, který jen
tak neuslyšíte. Podíval jsem
se a on v tu ránu byl fialovej,
modrej a skrčenej na zemi.
Přivolal jsem záchranu a hned
jsem rozdělal svou srolovanou deku a Staňu odvezli. On
to chytl někde do klíční kosti,
do rozkroku. Byl starší než já
a volal tatínka, aby mu pomohl. Tatínek nemohl, protože

byl daleko, a tak Staňa zemřel.
Tak to bylo takové rozloučení se Staňou. A takovejch bylo
hodně. Já jsem viděl mrtvejch…
Moc jich padlo i přímo přede
mnou,“ vzpomíná Josef Novosad na smrt svého nejlepšího
přítele.
Titův osobní strážce
Krátce po osvobození Bělehradu v říjnu roku 1944 byl
Josef Novosad vybrán jako
kulometčík do osobní stráže
tehdejšího velitele Národně

osvobozenecké armády Jugoslávie (NOAJ) Josipa Broze Tita, kde sloužil až do září
1945. Brzy na to probíhala reemigrace krajanů do Československa. V jednom z vlaků opouštějících Jugoslávii seděl i Josef
Novosad, který se v roce 1947
oženil s Emílií Končelovou, se
kterou prožil šťastný život. Při
natáčení rozhovoru pro Paměť
národa v roce 2022 žili společně v LDN pro válečné veterány
v Olomouci.
 Jitka Andrýsová, 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

Lubomír Pejchal
starosta obce Mírov

Obec Mírov leží uprostřed
kopců Mírovské vrchoviny ve
400 m. n. m. Velkou část katastru pokrývají lesy, v současné
době v držení Arcibiskupství
Olomouc. Dominantou obce je
zdaleka viditelný rozsáhlý hradní komplex, typický svou červenou barvou. Dostupný je od východu, ale na západní straně se
sklání náhlý sráz do hluboce zaříznutého údolí říčky Mírovky.
První písemná zmínka o založení hradu se datuje do roku
1266 olomouckým biskupem
Brunem ze Schauenburgu. Postupně bylo založeno v podhradí
městečko, v údolí říčky Mírovky
osada Mírovský Grunt a na kopci proti hradu osada Míroveček.
Později ještě směrem na Mohelnici osada Nové Sady. Dnes jsou
tyto osady součástí obce.
Dnešní podobu hrad získal
v 17. století, kdy byl po dobytí
Švédy přebudován na barokní pevnost. Státní věznicí je od

roku 1859. Obec Mírov má dnes
370 obyvatel a tvoří ji 77 domů
a 25 bytovek původně pro zaměstnance místní věznice.
Mírov doznal velkých změn
po II. světové válce, kdy byl součástí tzv. Sudet. Z tehdejších cca
600 obyvatel zde zůstaly pouze
3 české rodiny.
Velká fluktuace obyvatel se
v nemalé míře projevila ve skladbě a soudržnosti jejich obyvatel.
Přicházející a odcházející obyvatelé si tak nezachovali celoživotní příslušnost k obci.
To se ale v několika posledních desetiletích mění. Dnes většina zaměstnanců státní věznice
především dojíždí. Státní bytový
fond se po privatizaci stal soukromým vlastnictvím a občané
tak zde, stejně jako v rodinných
domech, zůstávají dlouhodobě
a k místu získávají vztah.
Obec Mírov má i díky přítomnosti státní věznice velmi
dobrou dopravní dostupnost.
Je plynofikovaná, napojena na
vodovod z Mohelnice. Podařilo
se dobudovat kanalizaci v celé
obci.
I když se nám základní školu nepodařilo udržet, mateřská
škola je plně obsazena a slouží
i pro okolní obce. V obci je provozován obchůdek se smíšeným

zbožím, hostinec a také pošta
Partner.
V letních měsících je velmi
vyhledávané místní koupaliště
v údolí pod hradem. Cyklisté
dojedou na Mírov po nové cyklostezce od Mohelnice. Přes
Mírov vede několik dalších cyklotras, např. Čarodějnická z Velkých Losin jako vzpomínka na
čarodějnické procesy v našem
regionu.
Hrad Mírov je sice pro turisty
nepřístupný, ale obec má turistům jistě co nabídnout. Velmi
pěkným místem s pohledem na
celý hrad je tzv. „Vyhlídka“ nad

obcí. Také zcela nová lesní naučná stezka „Okolo hradu“, kde je
představena místní flora, fauna,
informativní tabule s místními
zajímavostmi a několik herních
prvků pro děti.
Za zmínku jistě stojí i bývalý
vězeňský hřbitov, kde je pohřbeno 666 vězňů z druhé světové
války a umístěn i pomník Jánoše Esterházyho, poslance parlamentu první republiky, který
byl uvězněn v gulagu a později
zemřel ve věznici Mírov r. 1957.
V obci nejsou v současné
době žádné spolky, přesto se
daří zastupitelstvu pořádat

během roku několik společenských a zábavných akcí. Patří
mezi ně obecní ples, dětský karneval, turistická akce Po stopách švédských vojsk, Dětský
den, Drakiáda, pochod Strašidelným lesem, setkání se seniory, rozsvícení vánočního stromu
a mnoho dalších.
V obci je také několik národních kulturních památek. Naše
obec je uprostřed krásných lesů,
bez jakéhokoliv zásahu průmys-lové výroby. Je tím určena, také
je takto chápána a využívána,
k rekreaci a dobrému místu pro
život.
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CO PRO VAŠE MĚSTO BUDE ZNAMENAT LETOŠNÍ OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE? OTEVÍRÁTE SVÁ SPORTOVIŠTĚ I VEŘEJNOSTI?
Miroslav Žbánek
primátor města Olomouc

František Jura
primátor města Prostějov

Olympiáda dětí a mládeže znamená pro děti možnost užít si pět dní
plných sportu, radosti z pohybu i ze vzájemného poměřování sil, ale také
přátelskou a podporující atmosféru. Láska ke sportu a k pohybu je základem zdravého života. Sport podporuje férovost, spolupráci i zdravou
soutěživost, což jsou vlastnosti a dovednosti, které děti zúročí v mnoha životních situacích.
A právě se záměrem podporovat děti v aktivním trávení volného času vznikl také projekt
Sportuje celá Olomouc, v rámci kterého se olomouckým dětem snažíme co možná nejvíce přiblížit výhody sportování a pohybu. Výzkumy posledních let totiž ukazují, že většina obyvatel,
a to nejen dospělých, ale i dětí, trpí nedostatkem pohybu, což s sebou samozřejmě nese neblahé následky, protože fyzická zdatnost je základním předpokladem zvládání pohybového
zatížení i stresu.
Základem je samozřejmě také vhodné zázemí. Proto neustále investujeme jak do rozvoje
sportovišť a míst vhodných k aktivnímu trávení volného času, tak i do do podpory profesionálního sportu. Je to například 150 milionů korun ročně, které směřují do sportovních klubů
a organizací na podporu hokeje, fotbalu, házené, volejbalu, atletiky nebo třeba juda. Další nemalé částky jdou na revitalizaci, vybavování a udržování zhruba 140 hřišť a sportovišť ve městě.
Nebo třeba každý rok zhruba 3 kilometry nových cyklostezek.
Petr Měřínský
primátor města Přerov
Badminton, střelba a házená budou mít v Přerově místo na letní Olympiádě dětí a mládeže. Malí sportovci v našem městě poznají badmintonovou arénu, sportovní halu a ještě novotou vonící sportoviště v místní
části Žeravice. Jsem rád, že se Přerov stane jedním z olympijských center, kde si děti poměří síly se svými vrstevníky, budou usilovat o místa na bedně i cenné kovy
a kde v kolektivech zcela jistě poznají i sílu sounáležitosti, která ke sportu neodmyslitelně patří.
V minulých dvou letech byli školáci kvůli kovidovým opatřením tak trochu násilně odtrženi od
sportu – o to víc bude potěšující vidět je zase „na značkách“, jak bojují sami se sebou i se soupeři
a mají radost z pohybu, který jim byl tak trochu odepřen. Budeme rádi, když dětem přijdou
fandit i Přerované.

Prostějovu dělá sport dobré jméno po celém světě. Nejznámější jsou
odchovanci zdejšího tenisového klubu, ale pochází od nás i skvělí atleti
a další sportovci. Prostějov je zkrátka městem sportu, což platí pro všechny generace.
Olympiádu dětí a mládeže považujeme za výbornou příležitost k propagaci. Mladým účastníkům ukážeme naše krásné město s pohostinnými obyvateli a kvalitními halami i venkovními
areály. Věřím, že řada z nich se později do Prostějova vrátí, například se svými rodinami, strávit
u nás několik hezkých dní.
Kromě Prostějova ale budeme propagovat také samotný sport, a to mezi našimi obyvateli.
Akci bereme jako příležitost ukázat, že je to výborná cesta ke zdraví a k důležitým hodnotám.
A že právě aktivně strávený volný čas nabízí každému nové výzvy, nové příležitosti překonávat
sám sebe, ale i nová kamarádství a vztahy. Proto zveme do hledišť a na tribuny také naše občany. Jednak pomohou vytvořit patřičnou atmosféru, jednak mohou získat inspiraci pro své
vlastní aktivity.
Marek Juráň
mluvčí Městského úřadu Uničov
V Uničově budou v pondělí a v úterý 27. a 28. června na dráze v lesoparku Šibeník probíhat závody bikrosu a horských kol. Bikrosové komunitě není potřeba tuto skvělou dráhu nijak představovat, neboť BMX
má v Uničově dlouhou tradici a zdejší oddíly vychovaly celou řadu úspěšných jezdců. Přínos Olympiády dětí a mládeže vidíme především v tom, že tento podnik dá
příležitost stovkám malých sportovců k předvedení jejich dovedností pod prestižní hlavičkou
Českého olympijského výboru. Bude pro ně odměnou za hodiny tréninků a současně motivací
pro další zlepšování.
Co se týká nabídky sportovních aktivit pro širokou veřejnost, tak v tomto ohledu může Uničov leckoho překvapit. Relativně malé město totiž skýtá nevšední spektrum možností: sportovci mohou využívat dobře vybavené areály pro celou řadu sportů, namátkou zimní stadion,
několik travnatých fotbalových hřišť či rozlehlý 18jamkový discgolfový areál. Také rovinatý terén okolí města protkaný kilometry cyklostezek je ideálním místem pro výkonnostní i rekreační
cyklistiku.

Leoš Ptáček
starosta města Kojetín
Pro Kojetín, který svým významem jen stěží může konkurovat Olomouci nebo Prostějovu, je spolupořadatelství LODM obrovskou příležitostí k propagaci města.
V Kojetíně sportem žijeme a zejména ve volejbalu a kanoistice máme
nepřehlédnutelné výsledky.
Pořadatelství volejbalového turnaje chlapců a plážového volejbalu dívek i chlapců tedy bereme jako ocenění za naši dlouhodobou práci s mládeží.
Sportovní hala i beach areál na koupališti budou po celou dobu volně přístupné veřejnosti,
kulisu pro mladé sportovce vytvoří i studenti gymnázia a základní školy.

Marek Pazdera
starosta města Velká Bystřice
Velka Bystřice bude v rámci ODM 2022 hostit mladé házenkáře. Když
jsem kdysi dávno tento krásný a tvrdý sport sám hrál, snil jsem o tom, že
jednou bude u nás ve Velké Bystřici opravdická hala a že se u nás bude
hrát nějaký skutečně velký turnaj. Uplynulo několik desetiletí, házenkářské haly máme dokonce dvě a navíc letos přivítáme X. ročník ODM a naše mladé házenkářské
vycházející hvězdy! Tak doufám, že se jim bude u nás líbit! Sportoviště (školní halu i sportovní
halu Na Letné) samozřejmě zpřístupníme široké veřejnosti i žákům základní školy, aby vytvořili
sportovcům bouřlivé fanouškovské prostředí.

Areál Hanáckého muzea v přírodě
obohatila unikátní stavba

Na první pohled obyčejná roubená stodola stála původně za selskou usedlostí čp. 3 ve Skaličce u Hranic v okrese Přerov. 

Akci udělil záštitu ministr pro evropské záležitosti Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

Hanácké muzeum v přírodě
v Příkazích na Olomoucku se
může pochlubit jedním z nejstarších roubených objektů na
území ČR a nejstarším v rámci Národního muzea v přírodě. Bezmála pět století starou
roubenou stodolu ze Skaličky
u Hranic tam slavnostně otevřeli ve čtvrtek 26. května.

Roubená stavba byla na podzim
2020 rozebrána a umístěna do
Frenštátu pod Radhoštěm, kde
se na konzervátorském pracovišti Národního muzea v přírodě
uskutečnily nezbytné konzervátorské, restaurátorské a tesařské zásahy.
Loni se pak jednotlivé části
postupně převážely do Příkaz

Foto | Národní muzeum v přírodě

a stodola se kompletovala přímo na místě. „V Hanáckém muzeu v přírodě má tato stavba
nezastupitelné místo. Můžeme
ukázat, jak vypadaly dřevěné
stodoly na Hané před masivním
rozvojem hliněné architektury,“
uvedl Petr Vodešil, vedoucí Hanáckého muzea v přírodě.

Hana Sedláková

neziskové organizace
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Držitelka Křesadla za rok 2021 – Aneta Zavadilová
Aneta Zavadilová pracuje jako dobrovolnice v Charitě
Šternberk ve středisku Litovel. Od svého dětství se účastní Tříkrálové sbírky a pomáhá
s organizací různých akcí Charity. Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
pomáhá rodinám, které mají
dítě se zdravotním postižením.

Ocenění jste získala za
činnost v oblasti sociálních
služeb. Víte, kdo vás nominoval na ocenění Křesadlo,
a jak vnímáte toto ocenění
s odstupem času?
Na ocenění mě nominovali
pracovníci Charity Šternberk
ve středisku Litovel. Ocenění
mě velice překvapilo a potěšilo.

Myslím si, že podobných dobrovolníků jako já je více, jen si jich
zatím nikdo nevšiml.
Křesadlo je cena pro obyčejné lidi, kteří dělají
neobyčejné věci – jak tuto
definici vnímáte vy?
Byla jsem takto vychovaná,
a proto dobrovolnickou činnost
vnímám jako samozřejmost.
Pokračujete nějakou formou v „dobrovolnictví“,
které vám přineslo ocenění
Křesadlo?
Ano, s Charitou jsem v neustálém kontaktu a nadále pomáhám rodinám dětí se zdravotním postižením. Před pár dny
jsem se vrátila z dalšího ročníku
Národního setkání rodin dětí
s mukopolysacharidosou. Tohoto setkání se účastním vždy
velmi ráda.
Přemýšlela jste, že byste
nominovala na tuto cenu
někoho ze svého okolí?
Zatím
jsem
nad
tím
nepřemýšlela.

Tříkrálové sbírky se Aneta Zavadilová účastní už 19 let.

Jan Šafařík: Chovat se odpovědně
se vyplácí firmám i obcím
Společenská odpovědnost je
termín, se kterým se v poslední
době mohou lidé setkat na každém rohu – mluví o něm politici, manažeři, zaměstnanci firem,
ale také zástupci veřejné správy. Jan Šafařík je náměstkem
hejtmana Olomouckého kraje
a zaměřuje se mimo jiné právě
na společenskou odpovědnost.
O ní, ale také o dalších věcech,
které s tímto pojmem souvisí, je
následující rozhovor.
Co je vlastně společenská
odpovědnost?
Znamená to chovat se férově a ohleduplně k lidem, k obchodním partnerům, ke komunitě, kde žijeme, k přírodě
a životnímu prostředí. Jedná se
o postupy, které vedou k dlouhodobé udržitelnosti fungování
organizací a společností. Stejně jako udržitelnost, zabývá se
společenská odpovědnost nejen
otázkami životního prostředí,
ale také sociálními otázkami
včetně spokojenosti zaměstnanců. Představit si můžeme
efektivní využívání energií,
třídění odpadu, rovný přístup
k zaměstnancům nebo možnost
vyváženosti pracovního a osobního života. V ekonomické oblasti to je třeba etické jednání,
transparentnost, etika v podnikání, podpora lokálních výrobců nebo také například včasné
placení faktur.
Kraj vyhlásil další ročník
soutěže o Cenu hejtmana za
společenskou odpovědnost.
O čem tahle soutěž je?
Cílem regionálního kola soutěže je zvýšit povědomí o společenské odpovědnosti a zviditelnit ty, kteří se ekologickými

Aneta Zavadilová pomáhá rodinám, které mají dítě se zdravotním postižením.  Foto | 2x archiv A. Zavadilové

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

Kraj připravil první veletrh
sociálního podnikání

tím, že podnik vysadí například
novou alej, udělá hodně pro životní prostředí i pro to, aby si
veřejnost takové firmy vážila.
Je společensky odpovědný
Olomoucký kraj?
Snažíme se. V minulém roce
jsme získali auditovaný certifikát společenské odpovědnosti.
Krajský úřad například pravidelně zjišťuje spokojenost svých
zaměstnanců, ptá se jich, co by
měl vylepšit, co úředníky trápí,
nebo naopak, co lidé hodnotí kladně. Naši zaměstnanci se
pravidelně zapojují do ekologických aktivit, nedávno se zúčastnili třeba akce Do práce na kole.

a sociálními aktivitami i férovým jednáním zabývají. Odpovědné chování je skutečně
ekonomicky výhodné. Podniku,
organizaci i obci může přinést
řadu výhod a zisků především
nefinančního rázu. Že máme
v našem kraji mnoho společensky odpovědných firem, neziskových institucí, ale i živnostníků, nám ukázal první ročník
soutěže.
Mluvil jste o ziscích nefinančního rázu. Můžete to
přiblížit?
Ano, je to trochu neobvyklá
formulace. Uvedu to na příkladu. Firma, která se dobře stará
o své zaměstnance i životní prostředí, získá výhodu v tom, že
lidé u ní budou rádi a dobře pracovat – zaměstnavatel tak nebude muset hledat nové pracovníky a složitě je zaškolovat. Prostě
proto, že mu zaměstnanci nebudou odcházet za lepším. Navíc

Jak si myslíte, že bude vypadat letošní ročník?
Minulý rok proběhl první ročník a jsem přesvědčen, že velmi
úspěšně. Když jsme si srovnali celkové hodnocení „našich“
výsledků s výsledky v jiných
krajích, byli jsme na tom srovnatelně, ne-li dokonce i lépe.
A vím, že takových firem, podniků nebo organizací je v našem
kraji spousta. Do soutěže společenské odpovědnosti se může
přihlásit každý. Proto bych chtěl
vyzvat všechny vhodné subjekty – obce, města, živnostníky,
malé či větší podniky či veřejné subjekty, aby se do soutěže
přihlásili.
Všechny informace o soutěži
a soutěžních kategoriích včetně přihlášky jsou k dispozici
na webových stránkách www.
cenykraje.cz /SPOLEČENSKÁ
ODPOVĚDNOST.

Petra Pášová

www.cenykraje.cz

Veletrh sociálního podnikání si nenechal ujít ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Foto | Olomoucký kraj

První veletrh sociálního
podnikání proběhl v pondělí
16. května v Olomouci. Akce se
uskutečnila za velkého zájmu
odborné veřejnosti a za účasti
ministra práce a sociálních věcí
Mariana Jurečky v regionálním
centru. V dalších letech chce
hejtmanství v pořádání stejného
setkání pokračovat.
„Sociální podnikání je o bourání technických, organizačních
bariér mezi firmami a lidmi znevýhodněnými na trhu práce, ale
také o boření našich mentálních
předsudků. Možnost nabídnout lidem s hendikepem práci
znamená dát jim šanci na lepší
život a seberealizaci,“ řekl Ivo
Slavotínek, náměstek hejtmana

pro oblast sociálních věcí a záležitosti seniorů.
Na prvním veletrhu sociálního podnikání se zájemci mohli
dozvědět informace třeba o tom,
jak rozjet nové sociální podniky,
na jaké granty a dotace mohou
dosáhnout nebo se nechat inspirovat několika úspěšně uskutečněnými startovacími projekty.
„V sociálním podnikání jde
hlavně o člověka a také o rovné
příležitosti – aby šanci pracovat
měli všichni lidé v Olomouckém
kraji bez rozdílu,“ zdůraznil Jan
Šafařík, náměstek hejtmana
pro oblast regionálního rozvoje,
územního plánování a rozvoje
venkova.

Eva Knajblová
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KŘÍŽOVKA PRO VÁS
Český červený kříž společně s Olomouckým krajem předal ve čtvrtek 2. června (znění v tajence) za osmdesát bezplatných odběrů krve. V loňském roce tohoto počtu odběrů dosáhlo 206 dárců, z toho 167 mužů a 39 žen. Nejstarší
dárce má v rodném listě uvedený rok narození 1956 a nejmladší 1995. V Olomouci krev darovalo 92, v Přerově 29, v Hranicích 9, v Šumperku 50, v Prostějově 20 a v Jeseníku 6 lidí.
Tajenku křížovky zasílejte včetně kontaktních údajů (jméno a adresa) do 5. července 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: Nováková Růžena, Troubelice, Jana Kavková, Bochoř, Jan Hundák, Jeseník
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... NÁM ZÁLEŽÍ
NA VAŠEM NÁZORU
Chcete se podílet na tom,
jak bude fungovat Olomoucký kraj? Hejtmanství
letos spouští další dotazníkový průzkum, který cílí na
veřejnost. V jeho rámci se
můžete vyjádřit například
k tomu, jakým způsobem kraj
s lidmi komunikuje, co vám
ve vztahu mezi hejtmanstvím
a občany chybí nebo za co si
hejtmanství naopak zaslouží
pochvalu. Vyplnění dotazníku vám zabere jen několik
minut. Za váš čas předem
velmi děkujeme. Výsledky
průzkumu poslouží pro
zkvalitňování služeb, které
Olomoucký kraj lidem nabízí.

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 6, ročník 21. Olomoucký kraj – periodický tisk Olomouckého kraje. ■ Toto číslo vychází 19. června 2022 v nákladu 291 300 kusů ■ Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla je 30. června 2022
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Chci, aby tělocvik ve školách děti bavil. Důležitá
je i podpora rodičů, říká náměstek Michal Zácha
Hry X. letní Olympiády dětí a mládeže patří
v letošním roce mezi největší a nejvýznamnější
sportovní události v našem kraji. O tom, kolik
sportovců z našeho regionu bude o cenné kovy
bojovat, ale také jakým způsobem hejtmanství
sport podporuje, jak jsou na tom děti s fyzičkou či
zda by mělo vzniknout ministerstvo sportu, mluví
v rozhovoru náměstek hejtmana Olomouckého
kraje pro oblast sportu Michal Zácha.
Jak významnou událostí
Olympiáda dětí a mládeže
pro Olomoucký kraj podle
Vás je?
Je to sportovní událost, kterou kvůli covidu chystáme už
dva roky. Jsem moc rád, že se
nám povedlo přesvědčit Český
olympijský výbor a hry odložit.
Byly by totiž bez diváků a to by
byla škoda. Na Den dětí, 1. června, se vyhlásil prodej lístků

Mým hlavním cílem
teď je, abychom
finanční prostředky
do sportu udrželi
v co nejvyšší míře.
Michal Zácha
náměstek hejtmana
pro oblast dopravy, sportu a volný čas

a o pár dnů později už vstupenky
nebyly, což jasně svědčí o tom,
že zájem o ně je opravdu enormní. My máme vše připravené.
Nachystaná jsou sportoviště,
ubytování, strava, ceremoniály
i olomoucká Pevnost poznání
coby místo olympijského zázemí. Teď ještě aby vyšlo počasí.
Osobně považuji olympiádu za
jednu z nejvýznamnějších akcí
tohoto roku.
Kolika dětí a v jakých věkových kategoriích se hry
týkají?
Celkový počet účastníků za
Olomoucký kraj je 316, z toho

265 sportovců, 48 trenérů
a 3 vedoucí výprav. Věková kategorie je v rozmezí 12 až 15 let,
pouze v tanečním sportu je
16 až 18 let. Celkově lze říct, že
na olympiádu přicestuje okolo
4 000 sportovců.
Bude mít Olomoucký kraj
v jednotlivých sportech
dostatečné zastoupení?
Ano, Olomoucký kraj obsadil
všechny sporty. To znamená,
že sportovci se kvalifikovali do
všech sportů. Jako na každou
olympiádu i tady byla kvalifikace, kdy bylo nutné splnit daná
kritéria.
Jak si ve sportu a pohybových aktivitách v našem
regionu vedeme?
Na základě návštěv různých
sportovišť napříč naším regionem si troufám říct, že Olomoucký kraj je na tom velmi dobře. Přispěly k tomu samozřejmě
poslední ekonomicky dobré
roky. Řada sportovišť se opravila, někde se i něco přistavělo.
Takže zázemí pro sportovce jsou
v dobré kondici. Teď však přichází ekonomicky horší časy a to
mě trápí. Všechno totiž enormně narostlo, a to nejen energie
na sportovištích, ale i doprava
sportovců na závody. To se samozřejmě odráží v rozpočtech
klubů, spolků, tělovýchovných
jednot. Mým hlavním cílem teď
je, abychom finanční prostředky
do sportu udrželi v co nejvyšší
míře. Jestliže kdysi to byla částka převyšující 200 miliónů korun, což byl standard, dnes jsme
na 115, 120 miliónech. Když

k tomu připočtu enormní nárůst
cen, tak musíme udělat maximum pro to, abychom zachovali
podporu činnosti klubů.
Jak konkrétně hejtmanství
sport v regionu podporuje?
Formou dotačních titulů.
Celkem máme vypsaných devět
programů na podporu sportů
v Olomouckém kraji, od podpory činnosti přes rekonstrukce
jednotlivých zařízení a nabízíme
i kooperaci, pokud spolky žádají o peníze z Národní sportovní
agentury. Podporujeme ale také
trenérské licence nebo například jednotlivé reprezentanty.
Finanční prostředky rozdělujeme na základě doručených žádostí a splněných kritérií.
Chtějí děti u nás sportovat?
Mají dostatek možností
a příležitostí se sportu
věnovat?
Z vlastní zkušenosti, kdy jsem
v určitém sportu byl velmi aktivní, cítím, že pohybová zdatnost
dětí je na horší úrovni. Je vidět,
že některé z nich mají problém
se základní gymnastikou, kotoulem vpřed a vzad, když jim

dáte lano nebo tyč, je to obrovský problém. To mě trápí a chtěl
bych apelovat na rodiče, aby děti
ke sportu opravdu vedli. Sport
totiž může pomáhat i jako prevence kriminality. Navíc, když
navštěvuji jednotlivé oddíly napříč sportovním spektrem, tak
děti, které jsou ke sportu vedené
a věnují se mu dlouhodobě, tak
jsou na velmi dobré výkonnostní úrovni.
Finanční náročnost některých sportovních odvětví je vyšší než u jiných.
Například výchova hokejisty je dražší než výchova
fotbalisty… Rozdělujete
tedy dotace i podle míry
náročnosti?
Každý sport má svoji náročnost. Vnímám, že třeba srovnání fotbal versus hokej je ve
sportovním vybavení neoddiskutovatelné, protože dítě
roste a je potřeba do výstroje
investovat. My ta hodnocení
ale máme nastavená podle několika daných kritérií. Určitě
to tedy není tak, že když přijde
hokejista, tak má velký náskok
třeba před florbalistou.

Co je potřeba v oblasti
sportu v Olomouckém kraji
zlepšit, kde jsou rezervy
a jak by podle Vás měl vypadat ideální stav?
Nechci se nikoho dotknout,
ale pro mě by byl ideální stav,
kdyby vzniklo ministerstvo
sportu. Bylo by součástí vlády,
mělo by svého kompetentního
ministra i svůj balík peněz, který by se přerozděloval do krajů,
a ty by pak peníze dělily dál.
Nechci žádnému z pánů ministrů nebo ministryň křivdit, ale
domnívám se, že školák měl
před sportovcem vždy drobný
náskok.
Dnes sport zaštiťuje Národní
sportovní agentura, ale od svazů i od sportovců slyším, že nefunguje úplně dobře. Takže tam
bych začal. Navíc bych se snažil
učitelům na školách vrátit zpět
autoritu, opět zavést tělesnou výchovu napříč sportovním spektrem, od gymnastiky, atletiky až
po nějaké dovednostní soutěže
a pak apelovat na rodiče. Ano,
peníze jsou samozřejmě důležité,
ale tlačil bych na školy a rodiče,
aby děti ke sportu vedli.

Juraj Aláč

Mistrem rukodělné výroby je kartáčník Alois Slepánek
Dřevem a žíněmi to voní v dílně Aloise Slepánka z Brodku
u Konice na Prostějovsku. Ruční
výrobě kartáčů se věnuje, jako jeden z posledních v České republice, už třicet let. Právě za jeho
řemeslnou zručnost mu Olomoucký kraj udělil titul Mistra
tradiční rukodělné výroby. Ocenění převzal z rukou hejtmana
Josefa Suchánka a radního pro
kulturu Jana Žůrka.
„Je to pro mě neuvěřitelná
čest. Málokdy se stává, že člověka, který pracuje rukama, někdo
takto ocení,“ řekl Alois Slepánek.
Svoje znalosti a dovednosti čerpal z odborné literatury,
od kartáčníků, ale především
z každodenní práce. Vždy se ale
snažil zachovat tradiční výrobní

postupy. „První kartáč jsem vyrobil v roce 1991. Pracoval jsem
jako mistr ve strojírenské firmě,
kde jsme používali ručně vyráběné úzké kartáče. Když jejich
výrobce zemřel, běžné smetáky
z obchodu nevyhovovaly, a tak
jsem se naštval a řekl si, že je
zkusím udělat sám,“ vzpomínal
Alois Slepánek.
Doma vyrobené kousky vzal
do fabriky, kolegové byli spokojení, a tak si objednali rovnou stovku úzkých smetáků.
Postupem času začalo zakázek
přibývat, až nakonec šikovný
kartáčník stál před rozhodnutím, jestli bude dál mistrovat,
nebo se věnovat řemeslu naplno. Ruční práce vyhrála a tak
si dnes sedmašedesátiletý muž

Ocenění přijeli Aloisi Slepánkovi předat osobně hejtman Josef Suchánek s radním pro kulturu Janem Žůrkem
do jeho dílny v Brodku u Konice.
Foto | Olomoucký kraj

založil firmu a spolu s rodinou
začal kartáče vyrábět.
K práci potřebuje tvrdé dřevo
a žíně. Vyrobit malý smetáček
mu trvá zhruba hodinu, záleží na
typu. „Ručně vyrobený smeták
lépe zametá a déle vydrží. Nedávno za mnou přijela zákaznice
z Vyškova, brala je i pro dceru
a říkala, že moje smetáky jsou
úžasné. S těmi, které se prodávají
v obchodě, to nemá nic společného,“ usmíval se Alois Slepánek.
Ceny Olomouckého kraje za
přínos v oblasti kultury vyhlásil kraj na konci dubna. Celkem
bylo oceněno 11 výjimečných
osobností a počinů v 8 kategoriích a udělen byl právě i titul Mistra tradiční rukodělné výroby.

Petra Pášová
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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

PRACOVNÍ AGENTURA
agentura s dlouholetou tradicí

Dujková Pavlína, MBA
Tel.: 603 218 526
Přijímáme zaměstnance,
zajišťujeme práci a brigády.
Prázdninová brigáda již od 16-ti let.
NAJDETE NÁS NA NOVÉ ADRESE:

Svatoplukova 60a, Prostějov
HOBBY–ROBI
Zahradní a modelová
železnice
www.hobby-robi.cz

RV2200437/02

na pozici
CUKRÁŘ-KA/PEKAŘ-KA

Znalost oboru není podmínkou,
ale výhodou.
Pokud vás baví doma péct a vyrábět
sladkosti, u nás se zdokonalíte.
Nové pracovníky zaučíme.
Požadujeme:
spolehlivost a časovou flexibilitu
Nabízíme: zodpovědnou práci v zavedené
společnosti, práci na trvalý pracovní poměr
na dvě směny, možnost profesního růstu

RV2201120/01

Kelčice 144, 798 08

Kelčice 144, 798 08
a.s.
Vranovice-Kelčice
a.s. Vranovice-Kelčice

Pece na vypalování keramiky

Pece na
na vypalování
vypalování keramiky
Pece
keramiky
Vrámci
Vrámci rozšíření
rozšíření pracovního
pracovního týmu
týmu
přijmeme
do
hlavního
pracovního
poměru:
přijmeme
do
hlavního
pracovního
poměru:
V rámci rozšíření pracovního týmu

Technolog
Technolog
Technolog
Technolog –– Konstruktér
Konstruktér
Elektrotechnik
Elektrotechnik
Konstruktér
Skladník
Skladník ––
administrativní
administrativní pracovník
pracovník
NABÍZÍME
Stavěč
pecí
perspektivní
dlouhodobé zaměstnání
pecí
• Stavěč
přijmeme do hlavního pracovního poměru:

Jako rodina, či partneři
získáte od

Do našeho kolektivu v Prostějově
hledáme šikovného,
pracovitého a spolehlivého pracovníka

Bližší informace na adrese
Žitná 22, Prostějov.
Zájemci volejte na tel.: 777 764 178,
nebo pošlete svůj životopis na e-mail:
m.makovec@mampekarstvi.cz

RV2200486/03

Krevní plazma zachraňuje životy!

web: www.mampekarstvi.cz
facebook: M a M pekařství

PRACOVNÍ AGENTURA
PAVLÍNA DUJKOVÁ

RV2201134/01

Inzerci v těchto novinách
pro vás zajistí:
Inzerci
v těchto
novinách
Zuzana
TOMASCHKOVÁ
Jana
JURÁKOVÁ
pro vás
zajistí:
773 617 353
Zuzana TOMASCHKOVÁ

ve firmě se zahraniční účastí

Najdete nás na adrese

Palackého 2820/27, Přerov

Více informací na:

RV2200365/06

NABÍZÍME:
NABÍZÍME:
• odpovídající ohodnocení

– perspektivní dlouhodobé zaměstnání ve firmě se zahraniční účastí
– perspektivní dlouhodobé zaměstnání ve firmě se zahraniční účastí
benefity: závodní stravování/stravenky,
• firemníohodnocení
– odpovídající
– odpovídající ohodnocení
– firemní
benefityakce
firemní
– firemní
benefity
– práci v zajímavém oboru
– práci
v zajímavém
oboru
v zajímavém
oboru
• práci

Telefonická
dohoda
nutná!!!
Bližší
informace
podápředem
Hana Žaláková
Bližší582
informace
Bc.zalakova@kittec.cz
Alena Háderová,
tel.:
361 341, podá
e-mail:
tel.: 605 277 026, e-mail: vedeni@kittec.cz

jurakova@regvyd.cz

Michal NOVÁK
739 724 774
novak@regvyd.cz

Tomáš KARAL
732
071
605530
405 799
karal@regvyd.cz
tomaschkova@regvyd.cz
605 405 799
tomaschkova@regvyd.cz

RV2201225/01

Užijte si dovolenou v lázních Luhačovice!
Pobyt v penzionech Sonáta a Sinfonietta – ideální volba pro všechny,
kteří rádi spojí aktivní dovolenou s poznáváním jedinečných architektonických památek

· WIFI v celém penzionu
· Bohaté a nevšední snídaně s domácí kuchyní
· Komentovaná prohlídka Luhačovic (vždy v úterý)
· Možnost zapůjčení Nordic Walking holí a veškerého vybavení pro děti
· Vstup na každý den Vašeho pobytu do wellness centra v blízkosti penzionů
NEVÁHEJTE SI REZERVOVAT POBYT !

www.tkjanacek.cz | tel.: 00420 724 638 200/201 | info@tkjanacek.cz

Využijte náš slevový kód MĚSÍČNÍK OLOMOUCKÝ KRAJ a získejte slevu 10% na ubytování v našich penzionech.
RV2201087/01

RV2101934/03

RV2200962/01

kultura
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Cirkuzkus 2022 láká diváky
pod širák do centra Olomouce
Akrobacie na samé hranici fyzických možností, spektakulární
obrazy i hravé choreografie, zapojující nejmenší nadějné akrobaty nebo živou hudbu. Tanec,
koncerty, workshopy.
Divadlo na cucky představilo
program druhého ročníku přehlídky Cirkuzkus, která se tentokrát uskuteční 9. až 17. července

v areálu olomouckého Letního
kina a na Dolním náměstí. Diváky čeká celkem jednadvacet akcí
v devíti dnech.
Na Dolním náměstí se uskuteční workshopy a DJ sety, situované do Divadla na cucky,
a také trojice večerních představení, na které se nebude vybírat
vstupné.

Na strhující večerní show
v areálu kina pod dómskými
hradbami mohou zájemci zakoupit vstupenky buď jednotlivě, nebo v rámci permanentky,
kterou letos pořadatelé mimořádně zvýhodnili.

Hana Sedláková

www.divadlonacucky.cz/cirkuzkus

Keltská noc v kempu Žralok
dvoudenním programu Keltské
noci 2022 vystoupí na 150 umělců a účinkujících z devíti evropských zemí. Festival je přehlídkou
hudebních a tanečních skupin
prezentujících hudbu s keltskými kořeny, tanci, ukázkami keltských bojových umění, starých keltských řemesel,
22.–23. červenec, kemp
Žralok Plumlovská přehrada

Festival Keltská noc se po třech
letech vrací do Plumlova. Minulé dva roky totiž poznamenala

pandemie Covid-19 i Keltskou
noc. Devatenáctý ročník festivalu nás proto čeká až letos. Ve

přednáškami
a
workshopy
o keltské kultuře, spiritualitě
a „čarování“.
Festival patří v současnosti
k nejlepším a nejprestižnějším
akcím tohoto žánru v ČR.

Hana Sedláková

www.keltska-noc.cz

Ocenění za celoživotní
přínos Vladimíru Žůrkovi

VÝSTAVY

Podivuhodný svět bezobratlých Pavla Krásenského
do 31. 7., Vlastivědné muzeum v Olomouci
Výstava fotografií Pavla Krásenského, předního Českého makro
fotografa, vás nechá nahlédnout do podivuhodného světa bezobratlých živočichů. Na velkoformátových fotografiích o velikosti
90 ×60 centimetrů se vám představí zástupci nejrůznějších skupin
hmyzu, často druhy, které jsou velmi vzácné a na fotografiích se téměř nikdy neobjevují.

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. Nejčastějším předmětem fotografií je žena,
ženské tělo a vztah ženy a muže. Na výstavě však uvidíte i méně
známou tvorbu raných let, kdy se fotograf zabýval spíše tematikou
dětství a rodiny.

Anna Sypěnová Němcová – Proč malovat?

od 24. 6. 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.

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. Stavby, které se v regionu dochovaly dodnes, jsou prezentovány
i fotografiemi zachycujícími jejich současný stav.

V rukou restaurátora

do 10. 7., Muzeum Mohelnice
Práce muzejního konzervátora nespočívá jen v oprašování sbírkových předmětů v depozitáři. Muzeum Mohelnice ukáže návštěvníkům, co tato práce všechno obnáší. Na vybraných sbírkových
předmětech je představen nejen um muzejního konzervátora, ale
také mnohem více patrné zásahy restaurátorů, kteří svými kouzly
zachraňují to, co konzervace již nedokáže.

Pavel Skrott – Tříštivé struktury

Vladimír Žůrek, který letos oslaví 80. narozeniny a v roce 1987 založil olomoucký Komorní
orchestr Iši Krejčího (KOIK), obdržel Cenu Ministerstva kultury v oborech zájmových aktivit
za celoživotní přínos v oblasti neprofesionální
hudby. Cenu převzal během slavnostního večera na Klášterním Hradisku. KOIK Olomouc
v letech 1998–2012 zorganizoval 12 ročníků
mezinárodního festivalu neprofesionálních
komorních orchestrů „SETKÁNÍ“, který byl
v sezoně 2020/2021 obnoven ve spolupráci
s Vojenskou nemocnicí Olomouc. Orchestr
v současnosti rovněž spolupracuje s Národním
informačním střediskem pro kulturu při pořádání Národního festivalu neprofesionálních
komorních a symfonických těles.

Foto | Archiv V. Žůrka

od 22. 6. do 21. 8., Muzeum Zábřeh (Minigalerie)
Motivy, které najdeme na obrazech zábřežského rodáka a absolventa pražské UMPRUM Pavla Skrotta (* 1987), se pohybují mezi přírodními a abstraktními. Častá je inspirace prchavými přírodními
jevy. Typické je opakování zvolených struktur, jejich vrstvení a překrývání, které při odstupu vytváří optické iluze. Svým působením
kresby reagují na limity lidského zraku a vnímání obrazu.

Zlaté české ručičky

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.

O máku

Doloplazy ovládne Jízda králů
Tradiční národopisná slavnost pořádaná každoročně Hanáckým národopisným souborem Olešnica se bude konat
první červencový víkend v Doloplazích na Olomoucku. Dnešní
Jízdy králů v několika obcích na
Moravě jsou jen torzem někdejšího výskytu letnicového obřadu.
Ten byl kdysi obecně rozšířený
nejen na Moravě a v Čechách,
ale i v mnoha dalších evropských
zemích. Svatodušní obřadní objížďka na koních byla v Doloplazích podobně jako ve většině hanáckých obcí zcela zapomenuta.
Iniciátorem obnovy Jízdy králů

11

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.

České vědkyně a jejich přínosy nejen české vědě

do 24. 7., Vědecká knihovna v Olomouci Galerie Biblio
Pod hlavičkou projektu Otevřená věda Akademie věd ČR vznikla výstava karikatur českých vědkyň a jejich vědeckých přínosů. Záměrem
výstavy je zábavnou formou představit české vědkyně a upozornit
především mladší generaci na jejich objevy, úspěchy a prvenství.

Josefkol
se stal hanácký národopisný soubor Olešnica a první Jízda králů se konala v roce 1977. Od té
doby se pořádá pravidelně každým rokem začátkem července,

v době cyrilometodějských hodů
na návsi v Doloplazích.

Hana Sedláková

jizdakralu.olesnica.cz

23.–24. 7., Čechy pod Kosířem, zámeký park
15. ročník akce Josefkol, mezinárodního srazu mistrů řemesla kolářského, kočárnického a mistrů opratí. Návštěvníci se na akci seznámí s dávnými řemesly při stavbě kočárů, používáním kočárů kdysi
a dnes, chovem a výcvikem kočárových koní, módou a etiketou při
provozování historických kočárů a také se se způsoby záchrany a jejich restaurování.
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Odměna za
desetitisícovou výzvu

Závod Míru
projel Jesenickem

Více než 2 200 lidí se
v Olomouckém kraji
zúčastnilo dubnové
Výzvy 10 000 kroků.
Slavnostního vyhlášení
výsledků, které se
uskutečnilo v poslední
květnový den ve
Velké Bystřici.

Jesenickem najeli cyklisté během čtyř dnů 436 kilometrů s celkovým převýšením více než 6 800 metrů.

Foto | Markéta Navrátilová

Český cyklista Pavel Bittner podruhé bojoval o vítězství
v etapě Závodu Míru a podruhé
těsně prohrál. Ve finiši poslední
etapy po 167 kilometrech ho na
náměstí v Jeseníku o setinu porazil Brit Samuel Watson. Další
český cyklista Mathias Vacek
projel cílem v hlavním pelotonu
na třicátém místě a v celkovém
hodnocení si udržel konečnou
třetí pozici. Celkovým vítězem
se stal Belgičan Lennert Van
Eetvelt, který nejlépe zvládl sobotní klíčový dvojí výjezd na
Dlouhé Stráně.
Závěrečná etapa čtyřdenního Závodu Míru skončila pro
českého jezdce Pavla Bittnera
zklamáním. V cíli ho totiž vyhlásili za vítěze, ale panovaly
nejasnosti z extrémně těsného

finiše, který rozhodčí přezkoumali, a pořadí nakonec změnili.
Změnu mu osobně přišel říct
nakonec vítězný Watson. Bittnerovi nezbývalo nic jiného než
mu pogratulovat. „Nebyl jsem
si jistý, protože někdo říkal, že
jsem první, pak zase druhý, ale
tak to prostě je,“ nelitoval nakonec Bittner, který byl druhý také
v páteční etapě rovněž s cílem
v Jeseníku.
Mathias Vacek chtěl vyhrát
celkově, ale ani on nebyl po závodu nijak zvlášť mrzutý. „Mohlo to být vítězství, ale člověk se
pořád může zlepšovat a do budoucna ještě snad nějaká vítězství přijdou,“ věřil Vacek, který
v Jeseníkách vyhrál úvodní prolog a byl čtvrtý v sobotní etapě.

Juraj Aláč

Ecce Homo má nový
traťový rekord

„Jde především o to, překonat sám sebe. Mluvím z vlastní
zkušenosti. Když člověk přijde
domů po dlouhém dni v práci,
už se mu nikam nechce. Právě
výzva mě motivovala k pravidelné chůzi a také ke zdravému
soupeření s mými kamarády.
Proto jsem se stal ambasadorem
této akce, neboť se mě přímo dotýká,“ uvedl náměstek Jan Šafařík při předávání cen nejlepším
jednotlivcům i týmům.
Výzva oslovuje stále více lidí
V některých obcích Olomouckého kraje se výzva stala velmi
oblíbenou a účastnil se jí každý
padesátý občan. Nejvíce lidí se
zapojilo ve městech Olomouc
(613), Prostějov (444) a Zábřeh (257). Novinkou letošního
ročníku bylo také zapojení firem a školních týmů. Nejmladšímu účastníkovi bylo 6 let

Za účast v jarní výzvě si ti nejlepší zasloužili ocenění i od Olomouckého kraje. 

a nejstaršímu přesně o 9 dekád
více. Nejlehčí účastník vážil 20
kilogramů a nejtěžší v den zahájení akce 196 kilogramů.
Cílem výzvy je podpořit společnost v pravidelném pohybu,
který je pro naše zdraví klíčový.
Chůze je nejpřirozenější pohyb,
který zvládne prakticky každý.
Zároveň je jedním z nejlepších léků na „nemoci životního
stylu“, jako je stres nebo obezita. Ty přitom podle Světové

Foto | Olomoucký kraj

zdravotnické organizace mohou
za více než 70 % všech úmrtí ve
světě. „Pohybem se odbourává
stres, zvyšuje obranyschopnost
organismu a oproti autům je výrazně šetrnější k našemu zdraví
i peněženkám,” dodal Jaroslav
Martinek ze spolku Partnerství
pro městskou mobilitu, který
výzvu dvakrát ročně pořádá.

Eva Knajblová

www.desettisickroku.cz

VÝSLEDKY
První tři ženy
1. Libuše Výkrutová, Želechovice
2. Věra Hájková, Prostějov
3. Věra Poklembová, Tovačov
První tři muži:
1. Zdeněk Haislar, Zábřeh
2. Pavel Doničák, Zábřeh
3. Antonín Motyčka, Přerov

Města / obce:
Zábřeh – 33 udatných (současně na 3. místě v republice)
Uničov – nejlepší průměr (současně nejlepší v republice)
Grymov – nejvíce aktivních (současně nejlepší v republice)
Chomoutov – nejlepší Galská vesnice (současně nejlepší v republice)
Týmy:
Jarní únava (Olomouc), (současně na 4. místě v republice)
Skaličáci (Zábřeh), Prostějovské šlapky

Do práce na kole – do výzvy
se zapojil i úřad

Letošního závodu se zúčastnilo 162 jezdců.

Poslední květnový víkend se
ve Šternberku konal 41. ročník
Mistrovství Evropy Ecce Homo.
Na tradiční závod se přišlo podívat zhruba dvacet tisíc diváků
a ti se dočkali nového traťového
rekordu. Nedělní počasí vyšlo
a ve druhé závodní jízdě překonal vlastní rekord z loňského roku Ital Christian Merli.
Překonal nejen vlastní loňský
čas, ale hodnotu traťového rekordu opět posunul. Nový nejlepší čas na trati Ecce Homo

Foto | Filip Žídek

činí 2:39,80. Merli se stal absolutním vítězem závodu Ecce
Homo 2022.
Obrovský úspěch zaznamenal
domácí Petr Trnka, který o víkendu zajel čas 2:44,53 a umístil se v absolutním pořadí na
druhém místě za nejrychlejším
Italem. Trnka získal také 1. místo ve skupině E2-SC, a co víc,
posunul český traťový rekord
a překonal tak Miloše Beneše
z loňského roku.

Juraj Aláč

Společnými silami najezdili,
naběhali nebo nachodili tisíce
kilometrů. Zaměstnanci Krajského úřadu Olomouckého kraje se v květnu při svých cestách
do práce i z ní zapojili do výzvy
Do práce na kole na Olomoucku. Celkem se už tradiční akce
zúčastnilo 71 registrovaných zaměstnanců, kteří soutěžili v devatenácti týmech.
„Naši zaměstnanci opět ukázali, jak je pro ně pohyb důležitý, a také to, že ctí týmového
ducha a soutěživost. Jsem rád,
že zájem o tuto akci je stále stejně velký,“ komentoval výsledek
výzvy ředitel Krajského úřadu
Olomouckého kraje Lubomír
Baláš.
V rámci výkonnostní soutěže jednotlivců se nejaktivnější
účastnicí stala Jana Svobodová,
která na kole ujela úctyhodných
1 223 kilometrů. Mezi muži byl
na kole nejaktivnější Martin Pokorný s 1 005,8 kilometry. V kategorii pěších stanula na prvním

místě Jana Brožová s 288 nachozenými kilometry.
„Mám radost, že lidé nechávají auta doma a do práce vyrážejí pěšky nebo na kole. Sám
na kole jezdím rád, a když to
jde, tak i do práce. Má to minimálně dvojí efekt. Uděláte něco
pro sebe a taky pro životní prostředí a své okolí. Proto děkuji
všem, kteří se do projektu zapojili,“ uvedl hejtman Josef Suchánek. Projekt Do práce na kole

organizuje spolek AutoMat a má
dvanáctiletou tradici. Je skvělou
motivací vykročit ze stereotypu
a zkusit se po městě pohybovat
jinak. Data, která účastníci zaznamenávají, neslouží ale jen
k vzájemnému špičkování, pomáhají i při plánování a tvorbě infrastruktury ve městech.
Umožňují například zjistit, kde
infrastruktura chybí nebo kde je
špatně navržená.

Juraj Aláč

