MĚSÍČNÍK OBČANŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Kraj přidá
peníze na akce
dobrovolných
hasičů
Hejtmanství navýší
podporu na 4 miliony

Náměstek
hejtmana
Dalibor Horák:
Dlouhodobý pronájem
krajských nemocnic
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DISTRIBUOVÁNO ZDARMA VŠEM DOMÁCNOSTEM V KRAJI

SLOVO HEJTMANA

Není to cár papíru
Když slyšíte „programové
prohlášení“, možná jen mávnete rukou. Ano, četli jste už
hodně politických programů, které se nikdy nenaplnily. Pro nás je ale Programové
prohlášení Rady Olomouckého kraje Biblí, směrodatným plánem a návodem, jak
neuhnout.
Nedávno jsme vyhodnotili, jak tento program
po roce plníme, a už pracujeme na jeho dalších částech,
které se týkají zdravotnictví
a bezpečnosti. Nové silnice
a cyklostezky, dobrá práce
a kvalitní životní prostředí, to
jsou všechno důležité věci.
Ale stejně to nejzásadnější
pro každého z nás je zdraví
a bezpečí našich blízkých…
Takže stručně o tom, co
chystáme: Staré dosluhující
sanitky vyměníme za nové.
Do všech okresů pořídíme za 61 milionů korun celkem 30 automobilů v nejmodernější výbavě a s pohonem všech kol, aby se dostaly i do těch nejodlehlejších
míst. Dohodli jsme se také
s Polskem, že naši záchranáři si budou vzájemně pomáhat, což ocení hlavně příhraniční Jesenicko.
Věnujeme se i hasičům.
Předali jsme jim nové vybavení a vyhlásili užitečné dotační programy, které pomohou třeba s modernizací
nebo stavbou nových zbrojnic a taky podpoří jejich aktivity pro veřejnost. Vždyť právě hasiči jsou v mnoha vesnicích jediným spolkem, který
„něco dělá“. Ne pro sebe, ale
hlavně pro ostatní. A za to
jim patří nejen krajské (tedy
naše společné) peníze, ale
hlavně velké poděkování.

Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Pomoc kraje pocítí
lidé v celém regionu
Třídenní cvičení Povodeň 2018 prověřilo připravenost Olomouckého kraje na velkou vodu. Do rozsáhlé simulace se zapojila větší města v regionu i složky krajského integrovaného záchranného systému. „Potvrdilo se, že bezpečnost kraje mají v rukou skuteční profesionálové," shrnul hejtman Ladislav Okleštěk.
Foto: Olomoucký kraj

A

ni v nejmenší vesnici Olomouckého
kraje se lidé nemusejí obávat, že je v případě
náhlých zdravotních problémů nebo živelních katastrof
nechá hejtmanství na holičkách. Kraj totiž letos investuje desítky milionů korun
do modernizace zdravotnické záchranné služby. Pokračovat bude také v opravách
nemocnic a zajištění lékárenské i lékařské pohotovosti. Pod hejtmanství navíc
spadají i střední školy, které připravují budoucí sestřičky a zdravotníky. A velký
důraz kraj přikládá podpoře
profesionálních i dobrovolných hasičů.
„Až ve chvíli, kdy se člověk začne potýkat s různými zdravotními problé-

my, pochopí, jak je dostupnost lékařů, lékáren nebo
záchranné služby důležitá.
Olomoucký kraj chce, aby se
v těchto životních situacích
mohli lidé spolehnout na to,
že je ošetří v moderních nemocnicích, kam je přepraví
spolehlivé a rychlé sanitky
nebo že si budou moci koupit léky i o svátcích a víkendech. To všechno pro lidi
zajišťujeme,“ vysvětlil
hejtman Olomouckého
kraje Ladislav Okleštěk.
Už vloni investovalo
hejtmanství například
do nemocnice v Přerově nebo do výstavby heliportu záchranné služby v Kojetíně.
Letos pořídí za desítky milionů korun nové
sanitky. Kromě toho

dojde i k nákupu moderních respirátorů a speciálních tréninkových figurín,
na kterých budou záchranáři procvičovat oživovací postupy.
„Olomoucký kraj zajišťuje
také lékařskou pohotovost.
Letošní novinkou je například to, že od 1. července
bude v Šumperku tyto služby zajišťovat tamní nemoc-

nice ve větším rozsahu než
dosud, a to v pracovní dny
od 15 do 7 hodin, a o víkendech a o svátcích bude pohotovost poskytována nepřetržitě,“ slíbil náměstek
hejtmana pro oblast zdravotnictví Dalibor Horák.
S ochranou obyvatel bezprostředně souvisí také fungování profesionálního hasičského sboru, který by bez
podpory hejtmanství
nemohl
pracovat.
Totéž platí i pro dobOd července zajistí
rovolné požárníky,
nemocnice v Šumperk
u
kterým kraj rozdělupohotovost ve větším
je peníze na činnost,
rozsahu. Přes týden
pořádání hasičských
soutěží nebo jim bezsou
od 15 do 7 hodin,
platně převádí techo víkendech a svátcích
niku, která dosloužinepřetržitě.
la u jejich profesionálních kolegů.
(red)

ČÍSLO MĚSÍCE

80 000
S takovou částkou může
nastartovat svůj byznys
vítěz soutěže Podnikavá
hlava Jakub Navařík z Přerova. V devátém ročníku porotu zaujal recyklací plastů pro použití ve 3D
tisku. Výhru jednatřicetiletý vědecký pracovník investuje do výrobní techniky. „Odpady jsou celosvětově problém, na jehož řešení se chci s mým projektem podílet,“ řekl Navařík.
Plánuje se soustředit hlavně na využití starých PET
lahví. Soutěž začínajících
podnikatelů zaštiťuje Olomoucký kraj.
(red)
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Olomoucký kraj

Euroklíč otevírá dveře Hejtman rozdal dárcům Zlaté kříže
postiženým lidem

T

éměř sto padesáti tisíci korunami
podpoří Olomoucký kraj projekt Euroklíč.
Jeho cílem je vybavit veřejná sociální zařízení i ostatní prostory Eurozámky, které usnadní jejich používání lidem s tělesným postižením a například i seniorům.
Hejtmanství se na tom dohodlo s Národní radou osob
se zdravotním postižením.
„Kraj realizuje řadu projektů, které mají lidem s postižením usnadnit život. Jde
třeba o transformaci rozsáhlého zařízení v Nových Zámcích nebo nový dotační titul,
který podpoří hendikepované sportovce,“ přiblížil konkrétní podobu krajské podpory hejtman Olomouckého
kraje Ladislav Okleštěk.

Sídlo krajského úřadu
bylo v úterý 15. května místem shromáždění krajské
rady osob se zdravotním
postižením. Kromě informací o práci výboru za minulý rok se jednalo také
o plánu činnosti a návrhu
rozpočtu na letošek.
„Hájíme práva osob
se zdravotním postižením a Olomoucký kraj
nám v tom vydatně pomáhá. Chci vyzdvihnout například novátorský přístup
hejtmanství při sjednávání smluv s dopravci. Díky
tomu by všechny autobusy
v regionu měly být do osmi
let nízkopodlažní,“ uvedl
Milan Langer, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Olomouckého kraje.
(red)

D

árce krve z celého regionu, kteří za sebou mají
osmdesát odběrů, ocenil hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Slavnostní předávání Zlatých křížů doktora Jana Janského III. třídy proběhlo
v pondělí 28. května v prostorách Klášterního Hradiska v Olomouci.
„Dárci krve pomáhají zachraňovat lidské životy bez
nároku na jakoukoliv formu
ocenění, prostě jenom proto, že to považují za správné. A to se v dnešní době
nevidí moc často. Patří jim
velké díky,“ řekl hejtman
Ladislav Okleštěk.
Olomoucký kraj se na organizaci slavnostního předávání zlatých křížů podílí
od roku 2013. Kromě toho
každý rok podporuje oblastní spolky Českého čer-

Dárci krve zachraňují lidské životy. Olomoucký kraj je pravidelně podporuje.

Foto: Olomoucký kraj

tegrovaného záchranného
systému a pro veřejnost,“
vysvětlil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví
Dalibor Horák.
V Olomouckém kraji funguje šest transfuzních stanic.
Celkem registrují více než
devatenáct tisíc dárců krve.

„Přes veškeré pokroky
moderní medicíny je krev
stále nenahraditelná. Bez
dárců by lékaři nemohli
uzdravovat. Děkuji jim proto za všechny pacienty, kterým zachránili život,“ doplnil prezident Českého červeného kříže Marek Jukl. (red)

Odpady nejlépe třídí
v Ostružné, Majetíně, Kraj přidá peníze na akce
Jeseníku a Olomouci dobrovolných hasičů

SMSKY
Z KRAJE

N
V kategorii 2 001 - 15 000 obyvatel skončilo v soutěži O keramickou
popelnici jako druhé město Plumlov. Cenu předal náměstek hejtmana
Jan Zahradníček (zcela vpravo).
Foto: Olomoucký kraj

Z

ástupci měst a obcí
Olomouckého kraje, jejichž obyvatelé v minulém roce nejlépe třídili odpad, si v květnu
za svoji píli a odpovědnost
přezvali ocenění. V soutěži o Keramickou popelnici rozhodovala porota v celkem pěti kategoriích.
„Výtěžnost tříděného odpadu v našem kraji pořád
roste a potvrzuje se tak, že
lidé přikládají třídění odpadu stále větší váhu. Vítězové
Keramické popelnice ukazují cestu jiným obcím, kde
třeba ještě třídění nedávají tak velký význam,“ uvedl
Jan Zahradníček, druhý náměstek hejtmana Olomouckého kraje.
Do soutěže se zapojilo
396 obcí a měst Olomouckého kraje. V kategorii
nejmenších vesnic do 500
obyvatel jsou v třídění plastů, papíru, skla a nápojových kartonů nejlepší občané Ostružné. Také kategorie
obcí od 501 do 2 000 obyvatel má staronového šampiona, a to vesničku Majetín.
„Chtěla bych poděkovat
všem občanům, kterým se
snažíme dlouhodobě vytvářet takové podmínky, aby

pro ně třídění bylo co nejpohodlnější. Každý rok doplňujeme sběrná místa, letos
jsme například nově zavedli
sběr kovů. Do aktivit se pravidelně zapojují i naši hasiči,
kteří pomáhají se sběrem železného šrotu a vysloužilého
elektra,“ neskrývala radost
z vítězství starostka Majetína Miroslava Zavadilová.
V kategorii obcí od 2 001
do 15 000 obyvatel zvítězil Jeseník. Mezi městy nad
15 000 obyvatel třídili stejně jako v předchozím roce
nejlépe lidé v krajské metropoli.
Nově mohly letos radnice obdržet ocenění za odpadový počin roku. Odpadový lev je určen obci, které se
díky intenzivní práci na odpadovém systému podařilo
dosáhnout největšího zlepšení. V této speciální kategorii zvítězila Litovel.
Nedílnou součástí ocenění jsou i motivační odměny na podporu odpadového hospodářství, které obcím na medailových příčkách poskytne Olomoucký
kraj. Obce si mezi sebe v závislosti na konečném umístění rozdělí celkem 325 tisíc
korun.
(red)

a čtyři miliony korun navýší Olomoucký kraj podporu dobrovolných hasičů
v regionu. Peníze mohou
využít na pořádání soutěží
v požárním sportu dospělých i mládeže, organizaci
významných oslav založení
sborů nebo výstav a prezentací požární techniky.
„Původně kraj na tyto
účely uvolnil tři a půl miliónu korun. Už v prvním
kole ale krajští radní schválili 53 žádostí za více než tři
milióny a sto tisíc. V první
části druhého kola pak dalších dvaadvacet požadavků za téměř čtyři sta tisíc
a na dvaatřicet zájemců se
nedostalo. Právě proto bylo
potřeba celkovou částku to-

veného kříže. Letos jim poskytl 300 tisíc korun.
„Český červený kříž
tyto peníze použije právě
na podporu bezpříspěvkového dárcovství krve v Olomouckém kraji. Uspořádá
za ně také kurzy první pomoci pro příslušníky in-

hoto dotačního programu
navýšit,“ řekla
vedoucí oddělení krizového
řízení krajského úřadu Alena Hložková.
Navýšení
peněz pro hasiče už pro- Dobrovolní hasiči jsou mnohdy jediní, kdo se
jednala Rada na vesnicích stará o společenský a kulturní život.
Foto: Olomoucký kraj
Olomouckého
kraje. Podpora sborů je jednou z priorit kat k zajímavému a užitečnému požárnímu sportu,“
hejtmanství.
„Dobrovolní hasiči jsou připomněl hejtman Olov mnoha vesnicích čas- mouckého kraje Ladislav
to jediným spolkem, kte- Okleštěk.
Podrobnosti najdou zárý se stará o společenský
a kulturní život v obci. Na- jemci na webu www.krvíc aktivně pracují s mlá- olomoucky.cz v sekci dotadeží, kterou dokážou přilá- ce.
(red)

Ředitelka krajské dopravy:
Budeme více konkurovat autům

A

traktivnější veřejná
doprava, které by
lidé dali přednost
před cestováním autem –
takový je záměr nové ředitelky Koordinátora integrovaného dopravního systému (KIDSOK) Olomouckého kraje Kateřiny Suchánkové. Příspěvkovou organizaci vede od června.
„Mým cílem je zajistit
fungování mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy a zároveň nabídnout cestujícím další možnosti tak, aby pro ně byla
například jízda autobusem do práce mnohem výhodnější než dosud,“ řekla nově vybraná ředitel-

ka KIDSOK Kateřina Suchánková.
Místo ředitele KIDSOK se
uvolnilo v lednu poté, co vyšlo najevo, že organizace nezvládla nový model dopravní obslužnosti. „Vedení krajského dopravního systému
vyžaduje profesionála, a tím
paní Suchánková bezesporu
je. Vyzná se nejen v problematice veřejné dopravy, ale
i ve fungování KIDSOK, a to
je pro nás podstatné,“ uvedl
hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Podle krajských radních
je teď zásadní stabilizace veřejné dopravy. Žádné mimořádné úpravy jízdních
řádů už proběhnout nema-

jí. „Další pochybení si už nemůžeme dovolit. S novou ředitelkou proto budeme v úzkém kontaktu, aby výsledky
společné práce byly k užitku všech obyvatel Olomouckého kraje,“ slíbil náměstek
hejtmana Jan Zahradníček.
Nového ředitele vybírala komise ze čtyř uchazečů,
kteří splnili podmínky výběrového řízení.
Koordinátor integrovaného dopravního systému
funguje od roku 2012. Jde
o příspěvkovou organizaci
Olomouckého kraje. Jejím
úkolem je zajistit bezproblémový chod veřejné dopravy na celém území našeho regionu.
(red)

Odborníci radili,
jak na dotace
Jakým způsobem mohou využít peníze z národních i evropských fondů zjišťovaly v sídle Krajského úřadu Olomouckého kraje čtyři desítky zástupců měst a obcí z regionu. Květnové konference
s názvem Dotační příležitosti pro obce z MPSV se
uskutečnila pod záštitou
náměstka hejtmana Pavla
Šoltyse.

Dobrá zpráva
pro řidiče
a knihomoly
Radní
Olomouckého
kraje schválili zadání veřejných zakázek na projekty za stovky miliónů
korun. Konkrétně se jedná třeba o opravu silnice ze Šternberka do Strukova nebo stavební úpravy Vědecké knihovny
v Olomouci.

Vydávání pasů
a občanek
čekají změny
Od 1. července dochází ke změnám ve vydávání
pasů a občanských průkazů. Cestovní doklady bude
možné vyřídit rychleji,
všechny „občanky“ zase
budou nově disponovat
elektronickým čipem. Bližší informace přinášejí webové stránky kraje www.
kr-olomoucky.cz.
(red)

Olomoucký kraj

téma

červen 2018

S virtuální povodní zápasil kraj tři dny

I

ntenzivní
srážky
v oblasti Orlických
a Rychlebských hor
i Kralického Sněžníku.
Hladiny toků jdou prudce nahoru. Voda zaplavuje,
co se dá. Takové bylo zadání třídenního cvičení Povodeň 2018, které prověřilo, jak jsou na záplavy připravena nejen větší města v regionu, ale především
složky Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje. Akce se
konala od středy 16. května
do pátku 18. května.
„Během prvního dne
byla do cvičení zapojena města Litovel, Zábřeh
a Mohelnice. Jejich hlavním úkolem bylo procvičit činnost stálých pracovních skupin krizového štábu ve spolupráci s krajem
a hasiči,“ řekla vedoucí

ANKETA

oddělení krizového řízení
olomouckého hejtmanství
Alena Hložková.
Ve čtvrtek se scénář
povodní
zdramatizoval
a do terénu vyrazily všechny záchranné složky.
„Druhý den cvičení vyhlásil hejtman Olomouckého kraje krizový stav.
Hasiči postavili protipovodňové hrazení u Lukavice a také jsme zřídili evakuační středisko pro
obyvatele zatopené vesnice,“ doplnila mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková.
V průběhu pátku hasiči
nacvičovali vše, co by během reálné povodně zajišťovali, tedy záchranu osob
z vodní hladiny pomocí
vrtulníku a člunu nebo vyproštění vraku auta, které zůstalo uvězněné pod
vodou. Záchranný útvar

Do rozsáhlého cvičení se zapojily přibližně tři stovky lidí.

z Hlučína navíc stavěl provizorní most a pracovníci Povodí Moravy odstraňovali zátarasy z řeky Moravy.
„Velmi si vážím profesionality a nasazení všech

Foto: Olomoucký kraj

lidí, kteří se do cvičení zapojili. Potvrdilo se, že bezpečnost obyvatel kraje mají
v rukou skuteční profesionálové i to, že vždycky je co
zlepšovat,“ uvedl hejtman
Ladislav Okleštěk.

Průběh manévrů, do kterých se zapojilo na tři sta
lidí, teď vyhodnotí pozorovatelé. Jejich úkolem bude
najít slabá místa cvičení
a navrhnout, jak nedostatky napravit.
(red)

Co říkáte na to, že kraj letos investuje desítky milionů
korun do modernizace zdravotnictví?

Denis Vohrabal, Přerov
Je určitě dobře, že si kraj zakládá
na moderním zdravotnictví. Vím,
o čem mluvím, my sportovci kvalitní zdravotní péči potřebujeme. Často nám může pomoci od různých
zranění, díky čemuž se pak můžeme pohybovat
na hřišti a nemusíme zdlouhavě marodit.

Adam Mráček, Biskupice
Podle mě je to správný krok. Zdraví
je přece to nejdůležitější, co máme.
Osobně služby ve zdravotnictví zatím moc nevyužívám, ale přijde čas,
kdy já nebo mí nejbližší budou potřebovat pomoc.

Mikuláš Zbořil, Radslavice
Pokud se peníze dají do správných
částí zdravotnictví, myslím si, že to
není vůbec špatná investice. Nemocných a starých lidí přibývá. Pro každého bude příjemnější, když bude třeba
s poraněnou nohou čekat ve velké
pohodlné čekárně,
než když se bude
mačkat v malé
úzké místnosti.

Juraj Šimboch, Prostějov
Jestliže se modernizuje, mělo by se
zdravotnictví rozhodně posunout
k lepšímu. Jinak vlastně modernizace nemá ani cenu. Zdravotnictví se
modernizovat musí, i třeba po stránce stavebních dispozic
nemocnic nebo poliklinik.
(red)

3

SLOVO ODBORNÍKA

Dobře fungující zdravotnická záchranná služba je nezbytná pro zajištění dostupné kvalitní primární péče pro
občany Olomouckého kraje.
Jedním z nejdůležitějších
úkolů po vzniku krajské záchranky bylo sjednocení vozového parku a přístrojové techniky pro poskytování
přednemocniční neodkladné péče.
Zdravotnická záchranná
služba Olomouckého kraje
v posledních letech modernizuje své informační systémy.
Nyní například plánuje náhradu v komunikační radiové síti, kde vymění analogový
přenos za digitální. Nebránili
bychom se, kdyby mohla být
nová síť budována najednou
pro všechny složky integrovaného záchranného systému.
V personální oblasti u záchranných služeb je celorepublikovým problémem absolutní nedostatek kvalifikovaných lékařů. Jen v Olomouckém kraji jich v současné době chybí patnáct.
Zatím se nám daří za cenu
přesčasové práce a využití externích spolupracovníků zajišťovat službu v plném
rozsahu. To, že jsme nemuseli přijmout závažná opatření v této profesní kategorii,
však neznamená, že k takovým krokům nebudeme muset v budoucnu přistoupit.
Ivo Mareš,
radní Olomouckého kraje
bývalý ředitel Zdravotní
záchranné služby
Olomouckého kraje

Bezpečná a chytrá
města či obce. Odborníci
diskutovali v Olomouci

Hejtman: Nečekáme na stát

B

Třídenní květnové cvičení Povodeň 2018
zaměstnalo všechny,
kteří by při velké vodě
museli do akce. Kdyby
opravdu došlo na nejhorší, záchranné složky přesně vědí, co
mají dělat. Na vlastní
oči se o tom přesvědčil také hejtman Olomouckého kraje a zároveň předseda bezpečnostní
krajské
rady Ladislav Okleštěk.

Hejtman Ladislav Okleštěk (vpravo) při cvičení Povodeň 2018.
Foto: Olomoucký kraj

 Tři dny jste sledoval intenzivní cvičení. Jaký jste
z něj měl dojem?
Ukázalo se, že náš kraj je
v rukou profesionálů. Byl
jsem velmi spokojen s tím,
jak komunikují dobrovolní a profesionální hasiči,
jak probíhá spolupráce policie a hasičů při záchraně
z vody, ze střechy, při nasazení vrtulníku a člunu. Potěšila mě práce zdravotní záchranné služby. Když

jsem sledoval, s jakým obrovským nasazením zdravotníci oživují cvičnou figurínu, měl jsem pocit, že ji
skutečně oživí (smích) - dělali opravdu vše pro to, aby
do ní napumpovali život.
 Do manévrů se zapojily
také ostatní úřady a firmy. Co konkrétně měly
na starosti?
Prověřili jsme si třeba to,
že mobilní operátor dokáže posílit signál v lokalitě,

ezpečí na silnici,
ve městech i na úřadech. A taky pohodlnější život všech obyvatel. To byla témata setkání u kulatého stolu společnosti Magnus Regio
na téma Žijeme v bezpečném a chytrém městě či
obci, které se konalo 8.
června v Olomouci. Diskutovat spolu se starosty
přijeli zástupci kraje, státních firem i odborníci.
„Smart city je teď velké
téma i ve veřejné správě,
ať už jde o rozvoj energetiky, parkování a udržitelný rozvoj vůbec. Například
s Přerovem připravujeme
projekt udržitelné mobility města,“ uvedl náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Šoltys.
Podle vedoucího Odboru dopravy a silničního
hospodářství Olomouckého kraje Ladislava Růžičky jde bezpečnost na silnicích ruku v ruce se stavem
silnic. Kraj se podle něho

kromě oprav silnic II. a III.
třídy zaměří také na opravu mostů. „Pro zlepšení
bezpečnosti měníme některé křižovatky na kruhové objezdy. Máme dotační program i na podporu
cyklostezek. Od roku 2004
jsme poskytli zhruba 105
miliónů korun na téměř
100 kilometrů stezek,“ popsal Růžička.
Velkým tématem byly
také železniční přejezdy,
kde stále dochází k častým úmrtím. Problém mohou řešit chytré technologie jako je projekt C-roads,
připravovaná mobilní aplikace upozorňující na přijíždějící vlak nebo přímo
přebudování samotných
přejezdů.
Ze setkání vyplynulo, že
obce, města i kraj jsou novým a smart řešením otevřené. Je ale potřeba spolupráce všech zainteresovaných stran, aby novinky
mohly navázat na stávající
výsledky.
(red)

ROZHOVOR

kde to potřebujeme. Jako
dobrá se projevila také
spolupráce s Českým hydrometeorologickým ústavem, který umí předpovědět vývoj počasí podle jednotlivých lokalit. To je důležité pro řízení krizového
štábu.
 Stačily tři dny na prověření sil?
Všechno důležité jsme si
vyzkoušeli, na vlastní kůži
jsem poznal, že lidé jsou

dobře připraveni, ale také
to, že vždycky je co zlepšovat. Propojení profesionálních a dobrovolných hasičů se ukázalo při stavění
protipovodňových opatření, stěn přes cesty, pískování. Na cvičení nebyla
jediná složka, která by neprokázala odbornost.
 Jaké byly ohlasy účastníků?
Podle starostů jednotlivých obcí pro ně bylo cvičení velkým přínosem.
Ve stejném duchu se vyjádřily všechny složky záchranného systému, tedy
hasiči, zdravotníci i policisté.
 Které zásadní poznatky si odnáší Olomoucký
kraj?
Tím nejdůležitějším je, že
v případě mimořádných
událostí se musíme spolehnout sami na sebe a nečekat na pomoc státu nebo
někoho jiného. Při povodních je důležitá rychlost,
už proto je výhodou, že
na tyto mimořádné události cvičíme záchranáře přímo z našeho regionu. (red)
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Muzeum ve Zlatých
Horách představuje
novinky
JE S E N IC KO

N

a nové atrakce
láká návštěvníky
městské muzeum
ve Zlatých Horách na Jesenicku. Část expozic je
po modernizaci interaktivní a místní historie je
tak mimo jiné přístupnější pro cizince i děti.
Novinkou jsou především
vícejazyčné dotykové plochy.
Hlavní dotykový monitor
s úhlopříčkou 138 centimetrů najdou návštěvníci hned
v přízemní chodbě před vstupem do pokladny. Jednotlivé
kapitoly popisují historii muzea, ale odkazují také na partnerské muzeum v Prudniku,
městskou památkovou zónu,
zajímavosti v okolí a na zlatohorské podzemí. „Další
dvě dotykové plochy s úhlopříčkou osmdesát centimetrů jsou umístěny v prvním
patře. Jedna obsahuje historii regionu a druhá mapuje

středověké a novodobé hornictví. Model středověké štoly byl dovybaven zvukovými
efekty, které představují práci
v dole,“ uvedl průvodce muzea Marian Čep.
Na nejmladší návštěvníky
muzeum myslelo s podlahovou animací, která je vezme hledat zlato, odkrývat
nejrůznější obrazce či učit
se poznávat zlatohorské minerály a nerosty. „V příštím
roce by měly inovace muzea
pokračovat v podobě videoprojekce a vylepšením světelných nálad v různých expozicích,“ dodal průvodce.
S financováním pomohl projekt Kulturní bohatství památek Zlatých Hor
a Prudniku, který se snaží posílit vazby mezi městy vzdálenými v česko-polském pohraničí necelých
dvacet kilometrů.
(red)

Olomoucký kraj

Studenti vyzdobili další
prostějovské trafostanice
P R O S T Ě JO V S K

K nepoznání změnili
prostějovští studenti designu a módy dvě trafostanice ve městě. Na pohled nezajímavým stavbám dali nový vzhled
a výsledek jejich práce teď zdobí okolí. Jde
o součást dlouhodobější
aktivity, která má za cíl
omezit vandalismus.

O

N

ový „kabát“ mají
trafostanice v ulicích Švýcarská a E.
Valenty. „Za konkrétními
návrhy stojí studentka třetího ročníku Střední školy designu a módy Prostějov. Práce studentů probíhaly v rámci jejich odborné praxe a trvaly dva týdny.
Dnes jsou nicneříkající trafostanice zajímavým street
art doplňkem okolní architektury,“ uvedla energetička odboru správy a údržby majetku města Kateřina
Vosičková. Zkrášlování fasád technických staveb patří k projektu E.ON Smart
City, do kterého se měs-

„Nová" trafostanice v ulici E. Valenty v Prostějově a všichni, kdo se na proměně podíleli. Foto: prostejov.eu

to Prostějov opětovně zapojilo. Loni studenti přemalovali šedivou trafostanici u kruhové křižovatky
v Plumlovské ulici.
Podle náměstka prostějovské primátorky Jiří-

ho Pospíšila se město tímto způsobem snaží zamezit sprejerům v poškozování fasád podobných objektů. „To bylo naším hlavním
záměrem, neméně důležité
je také oživení fádních sta-

veb trafostanic,“ řekl. Prostějov proto na projekt přispívá.
První barevně vyzdobenou trafostanici měla Jihlava, dnes se jejich počet v celé
zemi blíží třicítce.
(red)

Šternberk bude mít krytý bazén
Stojan s dotykovou plochou v expozici hornictví.

Foto: zlatehory.cz

Odborníci prodloužili
život historické aleje
u rybníka Kolečko
Jedna z nejstarších dubových alejí na Moravě
v Tovačově má po omlazení šanci vydržet další
roky. Stromořadí u rybníka Kolečko založil
před více než čtyřmi stoletími rod Pernštejnů.

S

tromy nechal ošetřit
státní podnik Lesy
České republiky. Cílem bylo zachovat co nejvíce letitých stromů, které
se stanou kostrou porostu
a zároveň zůstanou domovem zvláště chráněných živočichů i silně ohrožených druhů. Jde například
o brouky páchníka hnědého, lesáka rumělkového
nebo kovaříka a také devět
druhů netopýrů. „Arboristé ošetřili celkem 179 velmi starých stromů. Vyřezali náletové dřeviny a vykáceli nebezpečné stromy
s malou vitalitou a krátkodobou
perspektivou.
Na místě je vysazeno 242

P Ř E R O V S KO
sazenic převážně dubu letního, ale také jilmu vazu
a topolu černého,“ uvedl
krajský ředitel brněnského
krajského ředitelství Lesů
ČR Dalibor Šafařík. Díky
projektu se prodloužila životnost historických stromů a zvýšila se bezpečnost
návštěvníků této vyhledávané lokality, kterou vede
frekventovaná cyklostezka
a turistická trasa. „I v dalších třech letech se budou
vysazené stromy pravidelně zalévat, dosazovat uhynulé sazenice a opravovat
oplocení jednotlivých dřevin,“ dodal Šafařík.
Náklady na omlazení aleje dosáhly téměř tří milionů korun. S projektem, který trval od loňského září
do letošního května, pomohla evropská dotace
a spolupracovala na něm
také Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
(red)

Š

ternberk po dlouholetých diskuzích potvrdil, že chce v dohledné době postavit krytý bazén. Koncem května dali
zastupitelé v hlasování stavbě jednomyslně zelenou.
Plavecký stadion by měl
vyrůst v letech 2020 a 2021.
Provoz má začít na jaře 2022.
Studie počítá s víceúčelovým bazénem s plaveckou,
rekreační, výukovou a dětskou částí. Plavecký stadion bude mít šest drah o délce 25 metrů určených především pro sportovní plavání.
Součástí wellness bu-

dou dvě suché sauny, parní lázeň, kneipův chodník, sprchové centrum,
odpočívárna a venkovní
terasa s ochlazovacím bazénem.
Krytý bazén bude stát
v místě mezi nemocnicí a fotbalovým areálem.
Spolu s chystaným atletickým stadionem tak město
získá sportovní komplex.
Kapacita
plaveckého
stadionu bude 125 lidí,
do wellness se vejde 24 návštěvníků. Odhadované
náklady se pohybují zhruba mezi 177 a 196 milio-

O LO M O U C KO

Budoucí podoba plaveckého stadionu.

ny korun podle způsobu
zajištění zdroje tepla. Fi-

Foto: sternberk.eu

nancování zajistí město
z vlastní pokladny. (red)

Ulice Šumperka mají nové lavičky a stojany na kola

L

idem v centru Šumperka slouží od jara
nové lavičky, koše
a stojany na kola. O jejich
pořízení rozhodli loni obyvatelé města v participativním rozpočtu, kdy mohli
hlasovat o využití půl milionu korun.
Do ankety se zapojilo
595 lidí, pro pořízení nového mobiliáře hlasovalo 196
z nich.
V pěší zóně v ulici
Gen. Svobody a na Hlavní třídě se tak od zimy
do jara postupně objevilo
celkem 33 laviček, 11 stojanů na kola a 24 odpadko-

Š U M P E R S KO
vých košů, které spolu na pohled ladí.
„V dalších letech město
plánuje pokračovat v pořizování nového mobiliáře
v jednotném vizuálním stylu i do dalších ulic města.
Děkuji tímto občanům, že
se zapojili a využili možnost
spolurozhodovat o tom, jakým způsobem město částku využije a pomohli tak
zkvalitnit prostor Hlavní
třídy a přilehlých ulic,“ sdělil šumperský místostarosta Lidé v Šumperku chtěli nové posezení v centru. Foto: sumperk.cz
Tomáš Spurný.
I letos Šumperští rozhodovali o částce tři čtvrtě mi- zapojilo 1071 lidí a z na- dětský parčík u šumperskélionu korun. Do ankety se bízených možností zvítězil ho divadla.
(red)

Olomoucký kraj

příběhy, relax

červen 2018

Transfuzní oddělení hledá dárce.
Jeden odběr zachrání až tři životy
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Kaša s ovocem
Kaša je krajové pojmenování jáhel

A

lespoň tisíc nových
dárců krve potřebuje každoročně
získat Transfuzní oddělení
Fakultní nemocnice Olomouc. Jeho pracovníkům
se to daří i zásluhou náborových akcí, drobných pozorností pro prvodárce, ale
především osvětovou činností včetně aktivit na sociálních sítích. Letos už tak
transfuzní oddělení největší nemocnice v kraji eviduje zhruba pětistovku nových dárců.
„Aktuálně máme v registru dohromady kolem
sedmi a půl tisíce dárců,“
uvedla referentka náboru
dárců krve Transfuzního
oddělení Fakultní nemocnice Olomouc Lucie Vybíralová. Znamená to podle ní, že krev pro potřeby
pacientů zajištěna je, přesto dárci chybí. „A to i takoví ti nepravidelní, kteří přijdou třeba jen jednou
za rok, ale jsou v naší databázi. Pak se totiž může
stát, že pro konkrétního
pacienta máme jen jednoho dárce s vhodným složením krve, kterého můžeme konkrétně oslovit
a požádat o pomoc,“ vysvětlila Vybíralová.
Výhody i náborové
akce
Nové dárce je potřeba podle jejích slov získávat také
proto, že jejich základna
postupně stárne. „Navíc
lidé dnes nemají mnohdy
čas, k tomu stoupá počet
nemocných s nejrůznějšími alergiemi, přičemž ty
na potraviny či léky přímo
vylučují dárcovství krve,“
poznamenala Lucie Vybíralová a doplnila, že sezonní alergici dávat krev mohou, ale pouze tehdy, neberou-li předtím alespoň měsíc na svou alergii léky, tedy
zpravidla mimo sezonu.

Co budeme potřebovat?
jáhly, mléko, cukr, jablka, máslo, sušené švestky nebo jiné
ovoce podle chuti

Zlaté medaile profesora Jana Janského za čtyřicet odběrů krve.

Jak se snaží pracovníci transfuzního oddělení olomoucké fakultní nemocnici získávat nové dárce? „Třeba pomocí přednášek na středních školách, tedy přímo mezi nejmladšími možnými adepty ve věku od osmnácti let.
Využíváme také různé náborové akce, například při
příležitosti Světového dne
dárců krve, který letos připadl na čtvrtek 14. června. Důležité je, aby se lidé
při takových příležitostech
dozvěděli, že se nemají během odběru čeho bát, že je
to záležitost několika minut, protože mnohdy je nevědomost naším největším
nepřítelem,“ konstatovala referentka náboru dárců krve.
Ti se podle jejích slov
mohou za svou dobrovolnou pomoc těšit i na některé výhody. „Mezi ně patří třeba den volna v práci nebo možnost odepsat
za jeden odběr tři tisíce
korun z daně. Občas dárcům nabízíme také volné vstupy na některé akce
a podobné drobné bonusy, daleko více se nám však

osvědčuje osvěta. Chystáme výstavu obrazů, natočili jsme DVD a pomocí těchto prostředků lidem
vysvětlujeme, proč darují. Ukazujeme jim například pacienty po nehodách, s leukémií, poruchou krvetvorby a tímto
způsobem nabádáme lidi,
že se dárcovství krve může
týkat osobně přímo jich
nebo jejich nejbližších,“
řekla Vybíralová.
Dárce shánějí
i na facebooku
Transfuzní oddělení šesté
největší nemocnice v zemi
využívá pro propagaci dárcovství rovněž nejnovějších technologií, zejména sociálních sítí. „Na facebooku máme založenou
stránku 470 ml, což je číslo značící hodnotu plného
odběru. Z něj se vyrobí tři
transfuzní přípravky, které
mohou zachránit až tři lidské životy. Naše facebooková stránka má opravdu
velký ohlas, například v situaci, kdy jejím prostřednictvím děkuje dárcům
pacientka za záchranu,“
zmínila Lucie Vybíralová.

Foto: Olomoucký kraj

O tom, že se tyto aktivity
vyplácejí, svědčí i fakt, že
z tisícovky potřebných nových dárců už transfuzní
oddělení letos získalo plnou polovinu.
Ocenění od kraje
Dárce krve z celého regionu oceňuje pravidelně
také Olomoucký kraj. Například 11. června předali
jeho zástupci na olomoucké radnici ocenění těm,
kteří mají za sebou čtyřicet odběrů krve Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana
Janského. „Každý z nás se
může v průběhu svého života dostat do situace, v níž
bude záchrana zdraví jeho
samotného nebo někoho
z blízkých záviset na poskytnutí nejcennější tekutiny – lidské krve. Jsem proto rád, že se stále daří nacházet ty, kteří pravidelně podstupují odběry a zachraňují tak životy jiných,“
uvedl náměstek hejtmana
pro zdravotnictví Dalibor
Horák.
V kraji funguje šest
transfuzních stanic, které
registrují více než devatenáct tisíc dárců krve. (red)

Příprava
Jáhly opereme a spaříme
horkou vodou. Pak je uvaříme v mléce. Vymastíme
pekáček, vložíme do něj

uvařené jáhly rozmíchané
s cukrem. Do nich zapícháme kousky ovoce a dáme
zapéct do trouby.

INFORMACE O ZÁMĚRU
OLOMOUCKÉHO KRAJE
ODPRODAT NEMOVITÝ MAJETEK
Olomoucký kraj nabízí k odprodeji tento nemovitý majetek:
pozemek parc. č. 352/18 vodní plocha o výměře 401 m2 v k.ú. Nová
Ves u Litovle, obec Litovel z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za minimální kupní cenu ve výši 20 050 Kč, když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných
nemovitostí prosím zašlete nebo osobně doručte v termínu od 24.
5. 2018 do 23. 7. 2018 do 13.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj,
komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. Nabídku je nutno zaslat ve dvou
uzavřených obálkách* a v levém horním rohu obálek výrazně uvést
slova „neotvírat – cenová nabídka – Nová Ves u Litovle-vodní plocha“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Za včas doručené se považují nabídky, které byly Olomouckému
kraji na uvedenou adresu v uvedeném termínu doručeny.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého
kraje se přijímají do 23. 7. 2018 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad
Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 24. 5. 2018 do 23. 7. 2018
Zveřejněno: 24. 5. 2018
Kontakty: regina.vrbova@kr-olomoucky.cz, tel. 585 508 423,
l.hynkova@kr-olomoucky.cz, tel. 585 506 416
* Nabídku vložte do jedné obálky s označením nabídky
a tuto obálku poté vložte do druhé obálky a opět uveďte název nabídky. Pro další jednání v předmětné záležitosti prosím uveďte do nabídky Vaši přesnou adresu a telefonický
kontakt, popřípadě e-mailovou adresu.

JÔRA A BOŽKA

Jôra a Božka ovádijó: Vélet na kolich
N

éhorši ze všeckyho je státni svátek. Né proto, že člověk nemosi do práce, to bê se eště přežêt dalo,
ale mê, co smê tak trochô workoholicê, smê z teho dňa volna dêcky zaskočeni. Zrovna jak na svátek 8. května. Jôž tédeň před ňém smê si s Božkó řikalê, že bê bêlo dobry nekde
vêrazêt. Třeba na kolich. Na ten deň
totiž smê nemělê naplánovany vubec
nic. Ani vnôkê, keři só ô nás normálně tak třê vikendê do měsica. Takže
smê se těšêlê, že nekde vêjedem. No
ja, ale kde? Já nésô žádné velké organizátor, abêch chňapl mapô a ôdělal
nejaké itinerář, a tak sem se teho plánováni s chôťó vzdal ve prospěch Božkê. „A proč já mám cosê vêméšlet?

Vêmêslê cosê sám!“ bêla ta moja
hneď pohotová. Ja - to je jednodôchy
- vêmêslê! Ale dêž mê smê jôž v okoló bêlê snaď všôdê! A navic: Vêjet mužem až tak k poledňô, protože je svátek, tož kdo bê si nepřêspal, že? Já ten
problém nemám. Stávám o pul osmé,
protože mě všecko jôž boli a nemužô
tak dlóho ležet, ale Božka, ta muže
chrnět dvanást hodin a eště se třê
vêvalovat. Takže dêž sem se o pul jedenásté vrátil ze zehrádkê, keró sem
mezêvá tém okopal a zalil, bêla sice
zhurô, ale eště dosnidávala. „Tož cos
vêmêslêl?“ povidá nevinně. Do mě
vjelê všeci čerti. „Tož seš hlópá? Já
makám od rána jak oteklé a eště mám
cosê vêméšlet? Tos mohla sama, v luž-

kô!“ „Nô já sem si to mêslêla, že se nemužô spolihnót. Tož to, mêslim, zvostanem doma, že? Nô, to bôde pěkné
svátek...“ To žensky ômijó dobře. Takle člověka vêdirat. A nedé Bože, dêž
jim odseknete. To vás eště čekajó slzê
a nebo pěkná hádka. Nikdá nemáte
pravdô, všecko mosi dělat ona a tak
dál. Já sem si to dobře ôvědomil eště
než smê se dohádalê a skôtečně poctivě sem zkóšel navrhnót nekolêk variant véletu - jak na piciglech, tak autem, dêbê třeba nepřestalo fókat. Nic
ale nebêlo to pravy, na všecko měla
Božka ohrnôté pesk. „Viš co?“ povidám nakonec, já si teda vêřidim poštô
na počétačô. Nô a to bêla ta posledni
kapka oleja do ohňa. „To sem si moh-

la mêslêt!“ bêlo to néslôšňéši, co sem
se dozvěděl. Vêdržel sem to štvrť hodine poslóchat, ale pak jôž mě to přestalo bavit. Nachêstal sem kola, dofókl dôše a bóchl pěsťó do stola: „A ven!
A člampat! A rychlo!“ Vêjelê sme
tam, kde vêjiždimê pokaždy, po stoosmdesáty páty sténé okruh, zastávka na pivko a za večera dom. Štêrêcet
kilometru v nohách a nakonec nám
vubec nevadilo, že trasô známê nazpaměť. A tak je to nélepši. Nic nevêméšlet, zbalêt se a jet. Šak nekde dojedem. Ale nevim, nevim, ešlê tech státnich svátku néni nejak moc. Dêž si
ôvědomim, kolêk mě eště čeká s Božkó zbêtečnéch hádek, tož bêch radš
zavedl svátkê v nedělô.
Jôra

spolky, příspěvkové organizace
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Olomoucký kraj

RC Klásek nabízí rodinám aktivní trávení času

V

Lutíně na Olomoucku a okolí
chybělo místo, kde
by se mohli rodiče s dětmi
a ostatními rodinami scházet. S pomocí obce a sponzorů proto v roce 2011 otevřeli hernu v pronajatých
prostorách Domova mládeže Sigmundovy střední školy strojírenské. O rok později založili Rodinné centrum Klásek. Hned ve stejném roce získalo centrum
ocenění Společnost přátelská rodině. Jak rodinné centrum ocenění vnímá a jak hodnotí podporu
prorodinné oblasti v kraji, popisuje jeho předsedkyně Lucie Migalová. „Naším
posláním je podpořit hodnotu a nezastupitelnou roli
rodiny ve společnosti a poskytnout rodičům s malými dětmi možnost načerpání duševních i fyzických sil.
Poskytujeme všem lidem
prostor pro vzájemnou pomoc a předávání zkušeností,“ vysvětluje.

Co vás přimělo ke vstupu do soutěže Společnost
přátelská rodině?
Ocenění získalo naše centrum po roce a půl svého
působení a znamenalo pro
nás signál, že svoje poslání
plníme dobře a směřujeme činnost správným směrem. Soutěž se v průběhu
let vyvíjela, zprofesionalizovala a dostala se do povědomí nejen organizací, ale i veřejnosti. V současné době znamená ocenění pro organizace určitý
„punc kvality“. S procesem
hodnocení jsem se seznámila velmi pečlivě, když
jsem v roce 2016 soutěž
z pozice krajské koordinátorky Sítě pro rodinu organizovala. Byla pro mne
cennou zkušeností a přínosem pro další práci.
Motivovalo vás ocenění
k dalšímu rozvoji činnosti
v hodnocených oblastech?
Cena nás dále motivovala, realizovali jsme pak několik projektů, díky nimž

jsme mohli rodinám nabídnout nové aktivity
a především semináře, kurzy, přednášky a poradenství vedoucí k posilování
rodičovských kompetencí.
Pracovníci centra absolvovali také řadu školení vedoucích k profesionalizaci
nabízených služeb. Chceme upevňovat pozici rodinných center jako míst,
kde rodiče tráví se svými
dětmi čas aktivně - na rozdíl od komerčních hracích
center, která jsou v poslední době rostoucím módním trendem.
Doporučili byste účast
v soutěži i dalším organizacím?
Jednoznačně ano. Vstupem
do soutěže a absolvováním
procesu hodnocení získají firmy ucelený přehled
o své činnosti v několika
oblastech, který jim může
pomoct najít silné a slabé
stránky organizace.
Jaké jsou vaše další plány
do budoucna?

Loňský příměstský tábor Rodinného centra Klásek Pohádky v Klásku.

Rádi bychom pokračovali ve své činnosti a nabízeli
rodičům a dětem nové aktivity a kroužky. Také bychom v našich řadách rádi
uvítali další maminky s novými nápady, které chtějí rodičovskou dovolenou
trávit s dětmi aktivně. Letos se zaměřujeme na ma-

minky s miminky a nabízíme novinky jako masáže
miminek a šátkohrátky, což
je oblíbené cvičení s dětmi
v šátku či nosítku.
Jak
vnímáte
rozvoj
a podporu prorodinné oblasti v Olomouckém kraji?
Rozvoj a podpora prorodinné oblasti v Olomouc-

Foto: RC Klásek

kém kraji prochází zhruba za posledních pět let
velkým vývojem v kladném slova smyslu. Rodinná a mateřská centra vešla do povědomí veřejnosti
i představitelů kraje a získala pevné místo v prorodinné oblasti, kde hrají velkou
roli hlavně v prevenci. (red)

Hasiči z Oprostovic pečují o historické stroje

V

obci s necelou
stovkou obyvatel
jsou jediným oficiálním spolkem. Není tak
divu, že se sbor dobrovolných hasičů těší v Oprostovicích na Přerovsku největšímu zájmu. V polovině června uplynulo 75 let
od chvíle, kdy vznikl.
U dobrovolných hasičů
se v Oprostovicích angažuje 34 lidí, skoro polovina celé vesnice. „Prakticky nic jiného tady nemáme. Akorát ještě rybáře, ti
ale nejsou oficiálním spolkem,“ vysvětluje Libor Sehnálek, který bezmála de-

vět let vykonává funkci
starosty sboru.
Svůj jediný spolek získala malá obec v okrese Přerov za druhé světové války.
Místní k tomu vedl strach
z požárů, které pro jejich
domy představovaly velké nebezpečí. Z popudu
tehdejšího starosty Josefa
Kociána se v hostinci sešli všichni, kdo se dobrovolnými hasiči chtěli stát.
Sbor tenkrát založilo přes
dvacet lidí.
V současnosti se oprostovičtí hasiči neúčastní žádných závodů. Zato
u
příležitosti
výroč-

ních slavností a dalších
akcí předvádějí veřejnosti ukázky zásahů se svými funkčními historickými vozidly. Mají dvě, oba
pocházejí z druhé poloviny minulého století.
Auto ERENA se stříkačkou zakoupil sbor v roce
1953, motorovou stříkačku značky PRAGA RN
pak pořídil začátkem 70.
let. „Vystupovali jsme třeba na náměstí v Přerově.
Většina členů sboru je už
starších, takže na běhání
přes překážky by to nebylo,“ poznamenal Sehnálek.
Osobně se dobrovolným

hasičem stal v 18 letech.
Když je potřeba, lidem se
svými kolegy stále ochotně pomáhá. Při požárech
v domech, v lesích nebo
při povodních. V letech
1997 a 2010 takhle Oprostovičtí odstraňovali škody
napáchané vodou v Přerově a Říkovicích.
Oprostovickému sboru dobrovolných hasičů se dostává také finanční podpory z Olomouckého kraje. I když patří
k nejmenším na jeho území. „Dotoval nám soutěže,
které jsme dříve pořádali.
Na spolupráci s krajem si

opravdu nemůžeme stěžovat. Svými penězi nám pomáhá třeba při pořizová-

ní nových stříkaček,“ prozradil starosta Libor Sehnálek.
(red)

Za války cvičili obranu proti letadlůmů
Od svého vzniku v listopadu 1943 do konce druhé světové války se dobrovolní hasiči z Oprostovic věnovali zejména výcviku souvisejícím s obranou proti náletům ze vzduchu. Po porážce nacistického Německa a jeho spojenců obdrželi na vypůjčenou motorovou stříkačku Stratílek.
V červenci 1945 se dokonce dočkala vysvěcení.
Za kmotry jí šly manželka starosty Antonie Kociánová a choť strojníka a majitele hostince Adéla
Páterová.
(red)

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE ODPRODAT NEMOVITÝ MAJETEK
Olomoucký kraj nabízí k odprodeji tento nemovitý majetek:
pozemek parc. č. 90/8 orná půda o výměře 2 227 m2 v k.ú. Unčovice,
obec Litovel z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za minimální kupní cenu ve výši 546 480 Kč, když jednotlivé nabídky budou
přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných
nemovitostí prosím zašlete nebo osobně doručte v termínu od 24. 5.
2018 do 23. 7. 2018 do 13.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti rady Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených obálkách* a v levém horním rohu obálek výrazně uvést slova
„neotvírat – cenová nabídka – Unčovice“. Na obálce musí být rovněž
uvedena doručovací adresa zájemce. Za včas doručené se považují
nabídky, které byly Olomouckému kraji na uvedenou adresu v uvedeném termínu doručeny.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají do 23. 7. 2018 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 24. 5. 2018 do 23. 7. 2018
Zveřejněno: 24. 5. 2018
Kontakty: regina.vrbova@kr-olomoucky.cz, tel. 585 508 423,
l.hynkova@kr-olomoucky.cz, tel. 585 506 416

Olomoucký kraj nabízí k odprodeji tento nemovitý majetek:
pozemky parc. č. 352/2 ost. pl. o výměře 2 337 m2 a parc. č. 353/2
ost. pl. o výměře 3 278 m2, oba v k.ú. Tři Dvory u Litovle, obec Litovel, oba z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za minimální kupní cenu ve výši 84 225 Kč, když jednotlivé nabídky budou přijímány
v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí prosím zašlete nebo osobně doručte v termínu od 24. 5. 2018
do 23. 7. 2018 do 13.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj, komise pro
majetkoprávní záležitosti rady Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc. Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených obálkách*
a v levém horním rohu obálek výrazně uvést slova „neotvírat – cenová nabídka – Tři Dvory u Litovle“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Za včas doručené se považují nabídky, které byly
Olomouckému kraji na uvedenou adresu v uvedeném termínu doručeny.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají do 23. 7. 2018 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 24. 5. 2018 do 23. 7. 2018
Zveřejněno: 24. 5. 2018
Kontakty: regina.vrbova@kr-olomoucky.cz, tel. 585 508 423,
l.hynkova@kr-olomoucky.cz, tel. 585 506 416

Olomoucký kraj nabízí k odprodeji tento nemovitý majetek:
pozemky parc. č. 231/30 orná půda o výměře 20 m2 a parc. č. 231/31
orná půda o výměře 30 m2, vše v k.ú. Nová Ves u Litovle, obec Litovel, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za minimální kupní cenu ve výši 750 Kč,
když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných
nemovitostí prosím zašlete nebo osobně doručte v termínu od 24. 5.
2018 do 23. 7. 2018 do 13.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených obálkách* a v levém horním rohu obálek výrazně uvést slova „neotvírat – cenová nabídka – Nová Ves u Litovle – orná půda“.
Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce.
Za včas doručené se považují nabídky, které byly Olomouckému kraji na uvedenou adresu v uvedeném termínu doručeny.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají do 23. 7. 2018 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 24. 5. 2018 do 23. 7. 2018
Zveřejněno: 24. 5. 2018
Kontakty: regina.vrbova@kr-olomoucky.cz, tel. 585 508 423,
l.hynkova@kr-olomoucky.cz, tel. 585 506 416

* Nabídku vložte do jedné obálky s označením nabídky a tuto obálku poté vložte do druhé obálky a opět uveďte název nabídky. Pro další jednání v předmětné záležitosti prosím uveďte do nabídky
Vaši přesnou adresu a telefonický kontakt, popřípadě e-mailovou adresu.
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Chráněné bydlení Klíč slaví
letos dvacáté narozeniny
Cestu od branky zdobí
papírové květiny. Nevadí jim, že prší, spolehlivě ukazují cestu
do zahrady Chráněného bydlení Domov pro
lidi s mentálním postižením, součásti olomouckého Centra sociálních služeb Klíč.
Slaví se totiž jeho dvacetiny.

N

a zahradní slavnosti se sešlo několik desítek lidí
– klientů Klíče i jiných zařízení, příbuzných, známých
a dalších příznivců. Přítomen byl i olomoucký arcibiskup Jan Graubner, dále
zástupci Olomouckého kraje coby zřizovatele a města
Olomouce.
Zelená oáza
Zahradě, která je zatím jen
oseta trávou, dominuje památný strom, dvě stě padesát let starý Chválkovický buk. Vedení Domova
doufá, že se díky dárcům
a příznivcům podaří ze zahrady vybudovat zelenou
oázu plnou květin a stromů. Však si tyto představy mohli návštěvníci prohlédnout na nástěnce, která sousedila s prodejním
stánkem. V něm bylo možné zakoupit výrobky klientů Klíče z dílen ve stacionáři na Selském náměstí:
svíčky a svícny, hedvábné
šátky, košíky, drátkování,
keramiku či šperky. Naproti čekal další stánek, který
nabízel pečené maso a klobásy, kávu, kofolu i pivo.
K těm dvacátým narozeninám samozřejmě dort.
I o zábavu bylo postará-

Přestože počasí zahradní slavnosti příliš nepřálo, návštěvníci byli spokojení a dobře se bavili. Foto: redakce

no: návštěvníci přes deštivé
počasí se zájmem sledovali
vystoupení taneční skupiny Jahanara Tribe a ukázky
ručního stříhání ovcí.
Na zahradní slavnost přišel také Radek Stibor, který
využívá služby Klíče v dílně
ve stacionáři na Selském náměstí. „Jsou tady i moje výrobky, dřevěné svícny, pracuju totiž se dřevem a moc
mě to baví. Slavnost se mi
líbí, je to špicový,“ řekl pan
Radek. Organizaci pochválila i jeho sestra Gabriela
Mádrová: „Slavnost je moc
pěkná. Radek je tady rád, je
mezi svými kamarády a je
spokojený.“
Paní Věrka Ondráčková
žije v Domově už osm let.
„Před osmi lety mi umřela
máma, tak od té doby žiju
tady a jsem tu moc spokojená. Teď pletu zhlaveček,
dneska už druhý. Taky barvím hedvábné šátky, jsou tu
na prodej. Slavnost je pěk-

ná a dort moc dobrý,“ řekla
paní Věrka.
Nežít jen pro sebe
Centrum sociálních služeb
Klíč vzniklo už v roce 1972.
Časem se jeho činnost rozšířila na poskytování několika služeb postiženým lidem. „Ve chválkovickém
Chráněném bydlení Domov nyní žije šestnáct klientů ve vlastních bytových
jednotkách,“ uvedla sociální pracovnice Andrea Čapková. Vedoucí služeb Ivana Bazínková k tomu dodala: „Klienti se učí samostatně se postarat o svou domácnost. Chodí také pravidelně do dílen ve stacionáři
na Selském náměstí. Chceme totiž, aby si zachovávali běžný denní režim. Tedy
ráno vstanu, umyju se, odejdu, něco udělám, odpoledne se vrátím zase domů.“
Jak řekl ředitel Klíče Petr
Matuška, před dvaceti lety

poskytovali chráněné bydlení víceméně v ilegalitě, protože ještě neexistovaly zákony, které by tento
typ služby řešily. „Byli jsme
první na Moravě, inspirací nám byly hlavně Dánsko a Rakousko. Myslím, že
se to podařilo. Šest klientů jsme dokázali připravit
na život v bytě s nižší mírou
podpory, tedy naučili jsme
je, jak se o sebe postarat –
jak si nakoupit, uvařit jednoduché jídlo, uklidit. Dostali jsme důvěru od veřejné správy, od klientů a jejich opatrovníků. Myslím,
že jsme ji nezklamali,“ uzavřel Petr Matuška.
Práci Klíče ocenil i arcibiskup
Graubner:
„Do zdravé lidské společnosti patří i rozvinutá péče
o slabší. Tato služba nepřináší užitek jen těm potřebným, ale i těm, kteří jim
pomáhají, kteří žijí pro ně,
nejen pro sebe.“
(red)
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Společnost přátelská
rodině pomáhá firmám

S

polečnost přátelská rodině je tradiční kampaň neziskové organizace Síť pro rodinu, z.s., která je realizována již od roku
2004 napříč Českou republikou. Za podpory Olomouckého kraje se koná v květnu a červnu právě v regionu. „Je obdivuhodné, jak aktivně přistupuje vedení Olomouckého kraje k oblasti rodinné politiky,“ říká krajská
koordinátorka Sítě pro rodinu v Olomouckém kraji Lenka Polášková. Záštitu kampani poskytl hejtman Ladislav
Okleštěk.
Tradiční kampaň Sítě pro
rodinu se zaměřuje na podporu rodiny v každé životní
fázi. Její aktivita se v posledních letech soustředila zejména na zaměstnavatele. Kampaň klade důraz na jejich motivaci k uplatňování rovných
příležitostí. Soustředí se také
na rozšiřování pozitivního
přístupu při zavádění kroků,
které směřují ke sladění rodinného a profesního života.
Zaměstnavatelé mohli získat
prestižní ocenění Společnost
přátelská rodině, které uděluje odborná porota složená
ze zástupců zaměstnavatelů,
Ministerstva práce a sociálních věcí a Krajského úřadu
Olomouckého kraje, na období tří let.
Zájemci z řad organizací
jakékoliv velikosti se mohli hlásit do poloviny května.
Do června prošly přihlášené organizace interním auditem, který byl zaměřen
na čtyři základní oblasti:
zaměstnavatelské podmínky, prorodinné aktivity organizace, společenskou odpovědnost firem a její přístup k životnímu prostředí.
Audit se uskutečnil ve třech
fázích: dotazníkové šetření,

návštěva auditora v organizaci a vyhodnocení odbornou porotou.
„V současné době, kdy je
poměrně nízká nezaměstnanost a chybí uchazeči o místa
na určitých pozicích, mají firmy šanci získat konkurenční
výhodu na trhu práce. Audit
jim pomůže udržet si dobrou
pověst mezi zaměstnavateli
a zlepšit firemní kulturu,“ vysvětluje Rut Kolínská, zakladatelka sítě mateřských center v České republice a prezidentka Sítě pro rodinu. „Těší
nás, že Olomoucký kraj podporuje naše kroky v oblasti posilování hodnoty rodiny
ve firmách,“ dodává.
Slavnostní vyhlášení oceněných organizací se uskutečnilo dne 18. 6. 2018 v areálu Korunní pevnůstky v Olomouci a v prostorách Pevnosti poznání, Přírodovědecké
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, to vše za přítomnosti zástupců Krajského úřadu Olomouckého kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí, neziskového sektoru a širší veřejnosti.
Letošní ročník zaznamenal
zvýšený zájem zaměstnavatelů. Účastníky jsou významní zaměstnavatelé regionu,
neziskové organizace i školy:
 Středomoravská
Nemocniční, a.s.
 Centrum pro rodiny
s dvojčaty a vícerčaty, z.s.
 Koyo Bearings Česká
republika, s.r.o.
 Laskavé rodičovství, z.s.
 Rodinné centrum
Provázek, z.s.
 Waldorfská základní a mateřská škola Olomouc, s.r.o.
Letos se jako držitel certifikátu přihlásila k obhajobě
také Hella Autotechnik Nova,
s.r.o. z Mohelnice.
(red)

Nenašli jste ve své schránce Měsíčník Olomouckého kraje?
Nebo nepřišel vašim sousedům a přátelům?
Napište nám a my sjednáme nápravu: noviny@kr-olomoucky.cz

Zprávy z Olomouckého kraje
sledujte ve vysílání ZZIP TV,
Televize Přerov a TV Morava.

Když se řekne Cantabile…

C

antabile
znamená v italském hudebním názvosloví zpěvně. Stejnojmennému komornímu pěveckému
sboru z Hranic to opravdu
zpívá. Důkazem je, že získal
Cenu veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury za rok
2017.
Počátky souboru sahají do roku 2002, kdy vznikl
při Základní umělecké škole v Hranicích dětský pěvecký sbor Cantabile. U jeho
zrodu stála současná sbormistryně Komorního sboru
Cantabile Markéta Lásková.
Jak šel čas, sbor se rozrůstal

a dnes pracuje ve třech odděleních skoro stovka zpěváků. Ti nejmenší si říkají
Cantabilka. „Je to přípravné oddělení pro šestadvacet dětí od 5 do 8 let. Těm
starším (od 9 do 15 let) je
určen Dětský pěvecký sbor
Cantabile, který má 46 členů,“ přibližuje současnost
tělesa sbormistryně. Dodává, že Komorní sbor Cantabile, tedy ti nejstarší, existuje teprve dva roky. Přesto
si za tu krátkou dobu dokázal najít své publikum a připsat si řadu úspěchů. K nim
patří například zlatá medaile na mezinárodní soutěži
Svátky písní Olomouc 2016

či reprezentace Olomouckého kraje na festivalu Kulturní léto v Senátu v roce 2017.
V komorním sboru zpívá čtyřiadvacet převážně
odchovanců, kteří dnes již
studují na středních a vysokých školách.
Podle Láskové je zájem
o zpívání v celém sboru veliký: rodiče přivádějí mladší
děti, které nastupují do přípravky. Když přijdou starší děti a mají pro zpívání dobré předpoklady, taky
je rádi přijmou, ale absence přípravky pro ně znamená více práce; musejí rychle zvládnout základy pěvecké techniky. „U nového čle-

na ověřujeme jen základní
předpoklady. Chuť zpívat,
hlas, intonaci a rytmus. Vše
ostatní je pak na nás. Pokud se týká přísnosti, tvoříme s dětmi a rodiči jednu velkou rodinu. Kázeň
tedy není třeba vynucovat.
Náročná jsem však v oblasti umělecké, kde usiluji o co
nejlepší zvládnutí studovaných skladeb,“ říká sbormistryně.
Zpěváci mají široký repertoár, zpívají hudbu klasickou, duchovní, lidové
písně, tradicionály i hudbu moderní. Podle Markéty Láskové neupřednostňují žádné období nebo oblast.

Komorní sbor Cantabile z Hranic se účastní také zahraničních
hudebních festivalů.
Foto: archiv sboru

Jak dodává, těleso se potýká s obecným problémem
pěveckých sborů: nechutí mužů zpívat. Zisku krajského ocenění to ovšem nepřekáželo. Cena je pro sbor
veliká pocta. „Přijali jsme
ji s nadšením a radostí. Je
to pro nás závazek a moti-

vace k další práci,“ dodává
sbormistryně. Přesvědčit se
o kvalitě Cantabile mohou
posluchači letos naposledy
28. června v Divadle na Staré střelnici při kulturním
pořadu Legendy v Hranicích. Tím sbor letošní školní rok zakončí.
(red)
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Olomoucký kraj

KŘÍŽOVKA O CENY
rátu se tam usadil přepadový oddíl SS. Odpověď skrývá červnová křížovka. Její
řešení zašlete do 1. července na adresu krizovky@kr-olomoucky.cz.

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA: Vysoké hole. DÁREK ZÍSKÁVAJÍ VYLOSOVANÍ VÝHERCI:
Olga Mojžíšková, Zábřeh. Josef Křupka, Prostějov. Helena Holičková, Buk.

Olomoucký kraj se pyšní unikátní památkou, která patří mezi nejnavštěvovanější v Česku. Podle legendy se v ní narodil král Jiří z Poděbrad, marně se ji pokoušeli dobýt Švédové a v dobách protekto-
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Pronájem krajských nemocnic se osvědčil,
hodnotí náměstek hejtmana Dalibor Horák
Dostupnost lékařské péče na venkově je v Olomouckém kraji dobrá, ale nemusí to tak být napořád. Postarat se musí hlavně stát, ovšem snaží se i hejtmanství. Kraj chce finančně motivovat
studenty medicíny, kteří by se zavázali odpracovat
několik let ve zdravotnickém zařízení podle potřeb
regionu. „Program spustíme v nejbližší době, takže brzy budeme vědět, jaký je o něj zájem,“ říká
náměstek hejtmana pro zdravotnictví Dalibor Horák v rozhovoru. Komentuje i výbavu záchranářů
nebo spolupráci s privátním sektorem.
Když se někdo zraní i v odlehlejší části Olomouckého
kraje, jako jsou hory nebo
okolí vojenského újezdu,
s jak rychlou pomocí záchranářů může počítat?
Současná legislativa ukládá
posádkám dojezdový čas 20
minut od zpracování hlášení a ten se podle mých informací daří i v odlehlejších
místech kraje dodržovat.
V jakém stavu je současná „flotila“ sanitek Zdravotnické záchranné služby
Olomouckého kraje? Kolik je sanitek nyní k dispozici a říkají si ještě některé
z nich o výměnu?
Olomoucká záchranka má
v současné době 45 vozů,
devět sanitek bylo pořízeno v loňském roce. V letošním roce bylo pořízeno jedno nové vozidlo pro systém
Rendez vous. V tomto systému se jedná o rychlý přesun
lékaře za posádkou bez lékaře v případě potřeby. V letošním roce a následujících
dvou letech bude záchranářům do užívání předáno
po deseti nových sanitních
vozech, čímž bude vozový
park výrazně omlazen.
Čeká kraj i jiné nahrazování dosluhující techniky?
Současně s obměnou vozového parku probíhá také

i

nákup nových defibrilátorů a transportních nosítek.
Aktuálně je modernizována také spojovací technika,
kdy se přechází z analogu
na digitál.
Jak to vypadá s připravovanou výstavbou čtyř nových výjezdových základen krajských záchranářů? Kdy by se mohlo začít
stavět?
Hotová je projektová dokumentace pro výstavbu
nových výjezdových základen v Uničově, Šternberku a Zábřehu. Příprava projektové dokumentace pro výstavbu základny v Jeseníku v současné
době finišuje. Pokud budou
na centrální úrovni vypsány v nejbližší době vhodné dotační tituly k tomuto účelu, Olomoucký kraj
je připraven požádat o dotaci na výstavbu těchto základen. Pokud dotační tituly vypsány nebudou, výstavba bude probíhat postupně po jedné základně
v jednom roce z vlastních
prostředků kraje. Do návrhu rozpočtu roku 2019
by v takovém případě byla
zařazena výstavba záchranářské základny v Uničově
a v případě schválení této
položky v rámci rozpočtu

Dalibor Horák

Snímek ze cvičení Povodeň 2018.

by byla výstavba základny
v uvedeném roce také zahájena.
V nedávné době se dost
diskutovalo o budoucnosti olomouckého heliportu
záchranky. Mohl byste shrnout, o co šlo a jak jednání
dopadla?
Tato záležitost byla živá
hlavně na konci roku 2016,
kdy končila nájemní smlouva na jeden z pozemků pod
heliportem. Od té doby se
mnohé posunulo dopředu,
kraj i vlastník pozemku si
vycházejí vstříc, nájemní
smlouvu se daří prodlužovat, aktuálně je dohodnuto prodloužení do poloviny
roku 2019. Současně probíhá příprava změny směru letových koridorů na heliportu a v nejbližší době
bude tato záležitost vyřešena s konečnou platností,
přičemž funkčnost heliportu nebyla a nebude žádným
způsobem dotčena.
Jak jste spokojen s dostupností lékařské péče
na venkově?

Víte, že...

...když se kdekoli na území Evropské unie a některých dalších států ocitnete v nouzové situaci a potřebuje urgentní pomoc záchranných či bezpečnostních složek (hasiči, policie, zdravotníci), pomohou
vám na tísňové lince 112?
• Je dostupná z pevných linek i z mobilních telefonů.
• Je zdarma na celém území EU.
• Umožňuje určení polohy volajícího.
Pokud budete řešit pouze zdravotní obtíže, trestný čin a podobně,
obracejte se přímo na národní čísla tísňového volání. Tedy:
 150 hasiči
 155 zdravotnická záchranná služba
 158 policie
 156 městská policie
Tato čísla jsou v současné době rovnocenná
číslu 112.

3. náměstek hejtmana, kompetenční oblast: zdravotnictví
Narodil se 4. června 1965 ve Vítkově. Od roku 1970 žije v Uničově, kde vychodil
základní školu a vystudoval gymnázium. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v oborech archivnictví a historie. Na pedagogické fakultě si doplnil učitelské vzdělání. Profesní kariéru začínal v roce 1983
jako dělník JZD v Pasece, mezi lety 1986–1990 pracoval jako skladník v podniku Ovoce – Zelenina. Od roku 1990 do roku 2002 podnikal v obchodu a zpracování zemědělských produktů. V roce 1994 vstoupil do komunální politiky,
když byl v Uničově zvolen zastupitelem a radním. Mezi lety 2002–2010 působil ve funkci místostarosty, v letech 2010–2016 byl starostou. V období 2004–
2012 byl krajským zastupitelem a v letech 2004–2008 také členem krajské
rady. Od roku 2004 je členem Rady pro kontrolu hospodaření Odborných léčebných ústavů v Pasece a Moravském Berouně, do roku 2012 radě předsedal.
Mezi jeho koníčky patří aktivní provozování hudby, historie, literatura a film.

Situace v této oblasti prozatím kritická není, ale je třeba pracovat na všech úrovních na tom, aby se kritickou do budoucna nestala.
Pomoc musí přijít zejména
z centrální úrovně a směřovat musí především k systému vzdělávání lékařů. Podle posledních zpráv se zdá,
že se blýská na lepší časy.
Ve spolupráci s příslušnými ministerstvy bylo k řešení problému ustaveno kolegium děkanů lékařských fakult a dohodnuto navýšení
počtu studentů. Olomoucký kraj v této oblasti aktuálně připravuje vyhlášení dotačního programu pro studenty medicíny, který by je
oproti finanční pobídce zavazoval k odpracování určitého počtu let ve zdravotnickém zařízení dle dispozic kraje. Program bude
spuštěn v nejbližší době,
takže brzy budeme vědět,
jaký je o něj zájem.
Před jedenácti lety se kraj
rozhodl zapojit do poskytování zdravotní péče sou-

kromý subjekt - společnost
Agel. Ta se „u nás“ skrze Středomoravskou nemocniční stará o nemocnice v Přerově, Prostějově
a Šternberku. Jak zpětně
tento krok hodnotíte?
Vstup privátního sektoru do systému poskytování lůžkové zdravotní péče
v kraji jednoznačně vnímám jako pozitivní krok.
Toto mi potvrzují i kolegové z ostatních krajů, kde se
potýkají s velkými finančními, investičními a organizačními problémy při
provozu krajských nemocnic. Tyto problémy se Olomouckému kraji vyhýbají,
ekonomika pronajatých nemocnic je stabilní a za deset let trvání pronájmu byla
v rámci reinvestic nájemného na budovách nemocnic proinvestováno okolo
jedné miliardy korun. Další investice jsou připravovány i v dalším období a v nejbližších dnech o nich budeme diskutovat s ministrem
zdravotnictví.

Musel jste někdy poskytovat první pomoc? Dokázal byste si poradit?
Před pár lety jsem přijel
jako první k vážné nehodě na stavbě. Starý pán pracoval na lešení na kapličce
v Křivé, která je místní částí Dlouhé Loučky. Ujely mu
nohy a oběma rukama propadl oknem, přitom si vážně poranil obě zápěstí včetně tepen. Silné krvácení se
sám snažil zastavit zaškrcením tkanicemi řemeslnické
zástěry a takto se vydal zastavovat projíždějící auta.
Jeho dva pomocníci byli
v šoku a nebyli mu schopni
poskytnout žádnou pomoc.
Zavolal jsem Zdravotnickou záchrannou službu,
do obou ran jsem mu jako
tlakový obvaz vložil klubko obvazu a druhým obvazem rány zavázal. Myslím,
že jsem tomu starému šikovnému pánovi zachránil
život, později mi jako poděkování věnoval vlastnoručně vyrobené kuchyňské prkénko.
(red)

Řešení ze strany 8

HLEDÁME JMÉNO!!!
Nová podoba
krajských novin zatím nemá
definitivní podobu.

Chybí jim totiž název.
Právě ten by redakce ráda slyšela
od vás, našich čtenářů. Návrhy
na pojmenování krajského listu
můžete i nadále zasílat na e-mail:
noviny@kr-olomoucky.cz
Autor nejlepšího nápadu
se může těšit nejen na to, že statisíce
výtisků ponesou jím vymyšlené
jméno, ale navíc dostane dárek.
Tipy na pojmenování měsíčníku
posílejte do 1. července.
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Olomoucký kraj

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE ODPRODAT NEMOVITÝ MAJETEK
Olomoucký kraj nabízí k odprodeji
tento nemovitý majetek:

Olomoucký kraj nabízí k odprodeji
tento nemovitý majetek:

Olomoucký kraj nabízí k odprodeji
tento nemovitý majetek:

pozemek parc. č. st. 165 zast. pl. o výměře 962 m2, jehož
součástí je stavba Veselíčko, č.p. 96, víceúčelová stavba, a pozemek parc. č. 1099 ost. pl. o výměře 594 m2, vše
v k.ú. Veselíčko 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 poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí prosím zašlete nebo osobně doručte v termínu od 6. 6. 2018 do 6. 8. 2018 do 13.00
hod. na adresu: Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. Nabídku je nutno zaslat ve dvou
uzavřených obálkách* a v levém horním rohu obálek výrazně uvést slova „neotvírat – cenová 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 Olomouckého kraje se přijímají do 6. 8. 2018 do 13.00 hod.
na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 11
Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 6. 6. 2018 do 6. 8. 2018
Zveřejněno: 6. 6. 2018
Kontakty: regina.vrbova@kr-olomoucky.cz, tel. 585 508 423,
l.hynkova@kr-olomoucky.cz, tel. 585 506 416

pozemek parc. č. 6829/7 ost. pl. o výměře 150 m2
v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy zemědělské, Přerov,
Osmek 47, za minimální kupní cenu v celkové výši
9 750 Kč, když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Záměr Olomouckého kraje bude zveřejněn i v měsíčníku Olomoucký kraj.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětné nemovitosti prosím zašlete nebo osobně doručte v termínu od 14. 5. 2018 do 9. 7. 2018
do 13.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj, komise
pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého
kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. Nabídku
je nutno zaslat ve dvou uzavřených obálkách* a v levém horním rohu obálek výrazně uvést slova „neotvírat – cenová nabídka – Přerov“. Na obálce musí být
rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Za včas
doručené se považují nabídky, které byly Olomouckému kraji na uvedenou adresu v uvedeném termínu doručeny.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru
Olomouckého kraje se přijímají do 9. 7. 2018 do 13.00
hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru:
od 14. 5. 2018 do 9. 7. 2018
Kontakty: regina.vrbova@kr-olomoucky.cz, tel. 585 508 423,
l.hynkova@kr-olomoucky.cz, tel. 585 506 416

pozemky parc. č. 1772/4 trvalý travní porost o výměře 354 m2 a parc. č. 1791/3 ost. pl. o výměře 8 m2, oba
v k.ú. a obci Litovel, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za minimální kupní cenu
ve výši 9 490 Kč, když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí prosím zašlete nebo
osobně doručte v termínu od 24. 5. 2018 do 23. 7.
2018 do 13.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených obálkách*
a v levém horním rohu obálek výrazně uvést slova „neotvírat – cenová nabídka – Litovel“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Za včas doručené se považují nabídky, které
byly Olomouckému kraji na uvedenou adresu v uvedeném termínu doručeny.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru
Olomouckého kraje se přijímají do 23. 7. 2018 do 13.00
hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru:
od 24. 5. 2018 do 23. 7. 2018
Zveřejněno: 24. 5. 2018
Kontakty: regina.vrbova@kr-olomoucky.cz, tel. 585 508 423,
l.hynkova@kr-olomoucky.cz, tel. 585 506 416

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

Olomoucký kraj

kultura, volný čas
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Vznik Československa připomene
výjimečná hudební událost

U

nikátní koncert,
kterým si Olomoucký kraj připomene 100. výročí založení Československa, už
zná své noty, a to doslova.
Pořadatelé zveřejnili jména interpretů, kteří 1. září
promění plochu před krajským úřadem v koncertní
sál. Večerem bude provázet Tereza Kostková.
„Chceme
důstojnou
a zároveň populární formou připomenout zcela
zásadní událost v historii
naší země. Sté výročí založení Československa si
takovou oslavu určitě zaslouží,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Ladislav
Okleštěk.
Slavnostní
open-air
koncert rozdělí pořadatelé do čtyř pomyslných
částí, ve kterých zazní například skladby Antonína Dvořáka, známé české a slovenské lidové písně a výběr populárních
filmových melodií. Neo-

pakovatelný hudební zážitek lidem zprostředkuje
Státní filharmonie Košice, operní pěvec Miroslav
Dvorský nebo multiinstrumentalista Felix Slováček. Lidé se mohou těšit
také na vystoupení známého houslisty Jaroslava Svěceného nebo výji-

mečných sopranistek Evy
Hornyakové a Andrey Tögel Kalivodové. Dirigentské hůlky se chopí Leoš
Svárovský.
Hudební vjem doplní vizuální projekce, která bude
během skladeb na velkoplošné obrazovce připomínat zásadní historické

události z dějin naší země.
„Chceme, aby na narozeninovou oslavu Československa přišlo co nejvíce
lidí. Koncert totiž děláme
hlavně pro ně. K dispozici bude patnáct set míst
k sezení a dva a půl tisíce
ke stání,“ upřesnil hejtman
Okleštěk.
(red)

Zámek v Čechách pod Kosířem
ožije v létě koncerty i divadlem

K

ulturní
léto
na zámku v Čechách pod Kosířem
2018
navazuje na úspěšné akce pořádané v zámeckém areálu v předchozích dvou letech, odkdy byl zámek poprvé zpřístupněn veřejnosti. Pokračovat v nich je
možné díky širokému zájmu a podpoře Olomouckého kraje.
Ještě před prázdninami
je na 28. června připrave-

Joan Osborne
zazpívá na Blues
Alive Dylanovy písně

M

Kraj pozval k oslavám 100. výročí vzniku ČSR i známého houslistu Jaroslava Svěceného.
Foto: www.jaroslavsveceny.com

no romantické představení Lenky Filipové v doprovodu smyčcového orchestru. O svátcích 5. a 6. července se na zámku budou
konat oblíbené kostýmované prohlídky a 21. a 22.
července již XI. ročník Josefkolu, letos připomínající našeho posledního – byť
nekorunovaného – krále
a císaře Karla I.
Na 15. srpna je nachystána proslulá filmová hudební komedie Světáci

ve hvězdně obsazené divadelní úpravě a 25. srpna
se v rámci Hradozámecké
noci koná před zámeckou
oranžérií open-air zámecký ples ve stylu první republiky. „Nejen, že si budete moci zatančit za doprovodu osmnáctičlenného orchestru na hudbu 30.
a 40. let, ale je připraven
i bohatý program včetně
módní přehlídky dobových kostýmů filmových
hvězd, jako například Adi-

ny Mandlové nebo Svatopluka Beneše,“ zve kastelán zámku Martin Váňa.
Na 7. září je naplánovaný koncert skupiny Olympic pod širým nebem
a na sv. Václava, 28. září,
završí letošní Kulturní léto
na zámku v Čechách pod
Kosířem Velké setkání
Hanáků, kterého se bude
účastnit přes osm set krojovaných členů tanečních
i hudebních folklorních
skupin.
(red)
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ezinárodní hudební
festival Blues Alive v Šumperku se letos
od 15. do 17. listopadu ponese ve znamená amerického blues.
K hlavním lákadlům letošního 23. ročníku patří
americká písničkářka Joan
Osborne, která se proslavila hitem One of Us a která
přijede s programem písní Boba Dylana. Velkými
jmény jsou také americká kytaristka Ana Popovic,
americký kytarista a držitel Grammy Joe Louis Walker, držitel loňské Grammy
v kategorii moderního blues Fantastic Negrito, baptistický reverend a společenský aktivista Rev. Sekou, Tamikrest, Tuaregové z Mali, americký bluesrockový kytarista Rick
Derringer a formace North Mississippi Blues Project složená z hudebníků
pocházejících z poslední
americké oblasti, kde ještě blues žije v původním
historickém stylu. „Všechny hlavní hvězdy přijíždějí
z USA,” shrnul ředitel Blues Alive Vladimír Rybička.

Pozvané muzikanty prověřila i zahraniční kritika.
„Letos se na pódiu v Šumperku sejde historicky největší počet hudebníků, kteří získali nebo byli nominováni na Grammy nebo
na prestižní ocenění Blues Music Awards,” doplnil
dramaturg Ondřej Bezr.
Vstupenky jsou v prodeji
na www.bluesalive.cz, kde
najdou zájemci také kompletní program a více informací.
(red)

Do Šumperku přijede i americká kytaristka Ana Popovic. Foto: Blues Alive

Pořádáte akci?
Máte tip
na zajímavou událost?
Posílejte nám své pozvánky,
pomůžeme vám oslovit
široké publikum.

noviny@kr-olomoucky.cz
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Letošní závod Ecce Homo:
rychlé časy i nový rekord trati

Olomoucký kraj

Poslední etapa a celkový
triumf. Na Závodě Míru
slavil Pogačar ze Slovinska

V

ydařený a také velmi rychlý byl letošní 38. ročník
mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu,
který se konal první červnový víkend na slavné šternberské trati Ecce Homo.
Novým traťovým rekordem jej ozdobil Ital Christian Merli.
Italský závodník na voze
Osella FA30 Zytek LRM
vylepšil maximum šternberské
trati
dokonce hned dvakrát, nejprve
v sobotním tréninku časem 2:42,51, který v neděli v ostré jízdě ještě posunul
na hodnotu 2:41,37. Po zásluze se stal také vítězem
celého závodu.
Životní výsledek zajel
také druhý v pořadí a nejlepší Čech Václav Janík se
strojem Norma M20FC.

Nový traťový
rekord stanovil
Ital Chris tian Merli
časem 02:41,37

Tři nejlepší jezdci letošního Závodu Míru do 23 let. Vlevo Ital Battistella,
uprostřed Slovinec Pogačar, vpravo Švýcar Hirschi.
Foto: Jan Brychta/svetcyklistiky.cz

Domácí jezdec Václav Janík se strojem Norma M20FC zajel životní výsledek a s časem 2:46,39
skončil druhý.
Foto: David Sedlák DS FOTO

Tomu uzmul český traťový rekord výkonem 2:46,39
nakonec čtvrtý Miloš Beneš (Osella FA30), jehož
o stupně vítězů připravila nevydařená druhá jízda.
Třetí pozici tak bral další Ital a osminásobný vítěz šternberského klání Simone Faggioli (Norma
M20FC).

„Velice rád bych poděkoval všem organizátorům za jejich práci a nasazení při přípravě takto velké a z mnoha stran náročné události. Děkuji všem,
díky jejichž dobrovolné a nelehké práci značka
Ecce Homo žije a proslavuje naše město. Všem občanům také děkuji za trpě-

livost, toleranci, pochopení, respekt a ohleduplnost,
protože příprava, průběh
i úklid takto náročného
podniku s sebou jistě přinesla řadu komplikací a situací, které někdy ztěžují
běžný život,“ řekl na závěr
letošního
mistrovského
závodu starosta Šternberka Stanislav Orság. (red)

Bikemaraton Bozeňov se jel
už podesáté
V sedle kol si to mezi sebou na závodě TDK Bikemaraton Bozeňov kromě několika kategorií
mužů rozdali také benjamínci nebo třeba chataři – hobby jezdci. Jednodenní soutěž odstartovala a poznala své nejlepší jezdce v sobotu 2. června. Bozeňovský bikemaraton se zařadil do Šumperského poháru horských kol.

Z

ávodu se mohli cyklisté zúčastnit v celkem šestnácti různých věkových kategoriích.
Kromě benjamínků do čtyř
let, kteří poměřili síly v jízdě na 100 metrů, připravili
organizátoři pět tras označených písmeny A až E.

Kuriózní byla především poslední trasa E určená pro všechny odvážlivce od 16 až do 99 let.
Absolvovali ji chataři –
hobby jezdci, dohromady měřila 34 kilometrů.
Start a cíl závodu se nacházel v místní části Zá-

Bikemaraton Bozeňov.

Ilustrační foto: Sport & Relax areál Bozeňov

břehu Dolním Bušínově,
na tradičním místě vedle
zdejší sochy svatého Jana
Nepomuckého ve sportovním a relaxačním areálu Bozeňov.

Jedním z vítězů závodu se stal Lubomír Petruš
z klubu Ethic Sport, jezdec
z kategorie Muži A, kde se
střetli cyklisté ve věku 19
až 29 let.
(red)

Prestižní cyklistický podnik Závod Míru U23
Grand Prix Priessnitz spa hostily od posledního
května do neděle 3. června Jeseníky. Celkovým
vítězem se stal Slovinec Tadej Pogačar. Do čela
závodu ho vyšvihla závěrečná etapa, kterou opanoval s více jak minutovým náskokem.

Z

ávěrečná etapa Závodu Míru U23
Grand Prix Priessnitz spa měla svůj start i cíl
v Jeseníku. Se 158 kilometrů dlouhou tratí mimo jiné
s pěti vrchařskými prémiemi se nejlépe ze všech vypořádal právě Tadej Pogačar. Před druhým Španělem Errazkinem Perezem
dokončil závod s náskokem přesahujícím minutu.
Slovinského cyklistu to
rázem z průběžného šestého místa katapultovalo
na konečnou první příčku. Před startem poslední etapy na ni ztrácel 32
sekund. Za Pogačarem
skončil v celkovém pořadí Závodu Míru do 23 let
druhý Ital Samuele Battistella. Ještě před závěrečnou částí podniku si při-

tom ze všech jeho účastníků vedl nejlépe. Třetí místo bral švýcarský jezdec
Marc Hirschi.
Nejlépe z českých závodníků dopadl Jakub Otruba. Do Jeseníku dojel čtyřicátý a v součtu s ostatními etapami si vysloužil 24.
místo. „V samotném závěru
mi již došly síly, ale celkově
jsem se svým účinkováním
na závodu spokojen,“ konstatoval.
V pořadí šestý ročník
Závodu Míru do 23 let se
skládal ze tří etap vedoucích přes území Olomouckého a Moravskoslezského kraje. První vedla z Jeseníku do Rýmařova, druhá
z Krnova na Dlouhé Stráně. Závěrečné vyvrcholení
podniku patřilo městu Jeseník.
(red)

Olomoučtí handicapovaní
sportovní střelci slaví
mezinárodní úspěch

Sportovní hvězdy si to rozdají
na Hořava Cupu v Kostelci
Exhibiční fotbalový turnaj plný známých jmen
hostí Kostelec na Hané na Prostějovsku.
Na místním fotbalovém hřišti se v sobotu 23.
června odehraje Hořava Cup, na kterém se objeví například Petr Švancara, Lukáš Zelenka
nebo řada špičkových hokejistů.

H

lavními pořadateli turnaje v malé
kopané jsou bývalý fotbalista a v současné době podnikatel Zdeněk Hořava a Lukáš Duba.
Ten zase dříve hrával hokej, nyní působí jako kus-

tod a masér hokejových
Jestřábů Prostějov. „Nápad
na takový turnaj jsem měl
v hlavně už delší dobu. Se
Zdeňkem jsme si u kávy
řekli, že do toho půjdeme.
Těším se, že si akci všichni
užijí,“ uvedl Duba.

Předvést své fotbalové
umění přijedou do Kostelce na Hané skutečné sportovní hvězdy. Kromě Švancary či Zelenky se představí
i bývalí hokejoví reprezentanti Rostislav Klesla s Petrem Čáslavou. Další týmy
utvoří hokejové kluby působící v druhé nejvyšší české soutěži - WSM lize. Půjde o Prostějov, Přerov či
Havířov.
Turnaj se koná pod záštitou náměstka hejtmana

Tomáš Pešek (uprostřed) z SK TPS získal v Hannoveru dvě zlata a bronz.

O

Logo turnaje.

Olomouckého kraje Františka Jury.
(red)

brovský úspěch
slavil Tomáš Pešek z SK TPS Olomouc, který dovezl v květnu z mezinárodní soutěže v Hannoveru dvě zlaté a bronzovou medaili.
Své úspěchy potvrdil vždy
v mistrovské třídě. V disciplíně standardní vzduchová pistole 40 ran na 10

metrů nástřelem 357 bodů
vytvořil nový český rekord.
Jakub Kosek z téhož klubu obsadil na Mistrovství
světa v Koreji 9. místo, taktéž výsledkem v mistrovské
třídě, a přivezl si splněný limit k účasti na Letních paralympijských hrách v roce
2020.
(red)

