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DISTRIBUOVÁNO ZDARMA VŠEM DOMÁCNOSTEM V KRAJI

SLOVO HEJTMANA

Vážení přátelé,
jsou časy, kdy se člověku
moc plánovat nechce –
jako třeba teď, v průběhu
druhé vlny koronaviru.
Nevíme, jak vážné následky bude mít covid-19 pro
společnost, jak rychle se
z nich dokážeme otřepat
nebo kdy epidemie skončí. Jenomže plánovat se
musí. Už jen proto, že kdo
nemyslí dopředu, nemá
budoucnost. A kdo nemá
budoucnost, jako by nebyl.
Na stránkách aktuálního
vydání Krajánka se dozvíte
o spoustě investic, které
Olomoucký kraj uskutečnil navzdory koronaviru.
Podařila se dokončit řada
užitečných akcí a projektů – řidiči dostali další
nové silnice, investovali
jsme do sociálních služeb
i do školství a zdravotnictví.
Další zásadní modernizace jsme právě rozjeli
a hejtmanství v nich bude
pokračovat i příští rok.
Není ani tak důležité, jestli
bude hejtmanem Franta
nebo Pepa. Nejdůležitější
jste vy. V první řadě jde
totiž o obyvatele Olomouckého kraje a o to, aby se
vám tady dobře žilo.
Kraj má spoustu plánů, vizí a snů, které by
chtěl uskutečnit. Některé
se jistě podaří realizovat
brzy a jiné se možná odloží do budoucna. Jak budoucnost bude vypadat?
To záleží jenom na nás.

Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Investice pokračují.
Koronaviru navzdory
Významnou investicí v rozpočtu Olomouckého kraje byla obnova hradu Helfštýn na Přerovsku. Projekt obnovy zahrnoval zastřešení objektu, využití velkých místností
pro expozice a vybudování nového prohlídkového okruhu. Architekti při výběru materiálů volili především beton a kov, na střechy použili pískované sklo. Olomoucký kraj
do projektu investoval zhruba 83 miliónů korun.
Foto: archiv hradu Helfštýn

D

ruhá vlna koronaviru nemá vliv
na rozsah investičních prací Olomouckého
kraje. V minulých týdnech
hejtmanství
dokončilo
řadu stavebních projektů
a další důležité stavby odstartovaly. Kraj zároveň
avizoval, že v nastaveném
tempu chce pokračovat
i příští rok.
„Současná
epidemiologická situace bude mít
samozřejmě dopad na ekonomiku. Krajské investice
negativa zmírní. Spousta projektů, které jsme
spustili letos, bude příští

rok pokračovat – například dostavba výjezdové
základny
záchranářů
v Uničově nebo modernizace domovů důchodců
v Července a Prostějově,“
uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Kvůli
koronaviru
počítá
hejtmanství
s propadem příjmů,
které chce dočasně
překlenout úvěrem,
jehož výši už schválilo
krajské zastupitelstvo.
Investovat se přitom
bude do všech oblastí, včetně sociálních

služeb, zdravotnictví nebo
školství.
„Pokračovat
budeme
v rekonstrukci silniční
sítě. Letos jsme do opravy vozovek investovali
1,3 miliardy korun,“ dodal
Jan Zahradníček, náměs-

Spousta projektů,
které jsme
spustili letos,
bude příští rok
pokračovat

tek hejtmana Olomouckého kraje pro dopravu.
Babí léto se v regionu
neslo v duchu dokončení
významných stavebních
akcí. Podařilo se například
zrekonstruovat Centrum
sociálních služeb v Prostějově, dokončit silnici
z Hanušovic k hranicím s Polskem nebo
dostavět nové učebny
odborného
výcviku
v Přerově.
Podrobnosti k nejzajímavějším
jí
projektům
a investicím najdete
v aktuálním vydání Krajánka.
(red)

Č Í S LO
MĚSÍCE

1,7 miliardy
Přesně
taková
je
částka připadající na
investice ve schváleném rozpočtu pro
letošní rok 2020. Jde
o rozpracované investice z rozpočtu
Olomouckého kraje
a na projekty spolufinancované z evropských a národních
fondů.
(red)

2 zpravodajství
V Přerově a Mohelnici
mají studenti
modernější výuku

Menší investice, ale stejně důležité, má za sebou také mohelnická
průmyslovka.
Foto: Olomoucký kraj

J

akým způsobem školy
využily krajské peníze
na modernizaci, to si
v září na vlastní oči prohlédli Ladislav Okleštěk,
hejtman
Olomouckého
kraje a Ladislav Hynek,
krajský náměstek pro školství. První z nich zamířil
do nově zrekonstruovaného gymnázia v Přerově,
druhý vyrazil opačným
směrem - do Mohelnice.
„Budova gymnázia Jakuba Škody patří mezi
památkově chráněné objekty. Po rekonstrukci je
nejen krásná, ale také plně
funkční a úsporná. Vyměněna byla okna, dveře, nová je střecha, fasáda
i dešťová kanalizace,“ pochvaloval si proměnu školy hejtman Okleštěk.
Náklady na opravu budovy dosáhly částky zhruba šedesát miliónů korun.

Olomoucký kraj přispěl
na výměnu oken, úpravu
fasády i přilehlého školního pozemku. O náročnosti
stavební akce svědčí doba
její realizace – ve dvou
etapách probíhala od léta
2017.
Menší investice, ale stejně důležité, má za sebou
také mohelnická průmyslovka. Ta se zaměřuje
na elektrotechniku a ekonomii, před časem se totiž
spojila s obchodní akademií. „Před dvěma roky
kraj přispěl škole na novou
odbornou učebnu CNC
strojů a opravu sociálního zařízení, vloni se zde
za krajské peníze realizovala energeticky úsporná opatření a letos došlo
na opravu omítek a podlah
v učebnách,“ vypočítal investice náměstek Ladislav
Hynek.
(red)

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

noviny@olkraj.cz

Krajské zastupitelstvo
bude mít novou podobu

L

idé v Olomouckém kraji rozhodli o nové podobě
krajského zastupitelstva.
Volby probíhaly v době
od pátku 2. do soboty
3. října a účast byla 37 procent. Hlasovat mohli i lidé
v karanténě s nemocí covid-19. „Chtěl bych poděkovat všem voličům,
kteří se voleb zúčastnili.
A to nejen těch krajských,
ale i senátních,“ uvedl
Ladislav Okleštěk, hejt-

man Olomouckého kraje.
Do krajského zastupitelstva se dostalo hnutí ANO
2011 (18 mandátů), Piráti a Starostové (13 mandátů), Spojenci (12 mandátů), ODS (7 mandátů)
a SPD (5 mandátů). Nové
vedení
Olomouckého
kraje budou zastupitelé
volit na svém následujícím zasedání. Do Senátu
se z regionu probojovala Jitka Seitlová a Marek
Ošťádal.
(red)
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Pečovatelská služba našla zázemí
v bývalé prostějovské nemocnici

N

ovotou září další
objekt v prostoru
Centra sociálních
služeb v Prostějově, které
sídlí v areálu bývalé nemocnice v Lidické ulici. Svoje
místo zde má pečovatelská služba, kterou mohou
využívat obyvatelé města
i okolních obcí Držovice,
Mostkovice a Žešov.
„Areál bývalé prostějovské nemocnice se Olomouckému kraji daří postupně rekonstruovat tak,
aby Centrum sociálních
služeb, které tu vzniklo,
nabízelo ucelenou péči
– od domova pro seniory, přes odlehčovací službu, až po denní stacionář
a chráněné bydlení. Pečovatelská služba je dalším
kamínkem do této mozaiky,“ uvedl hejtman Ladislav Okleštěk.

Centrum sociálních služeb v areálu bývalé prostějovské nemocnice nabízí ucelenou péči.

Rekonstrukce za bezmála
patnáct miliónů korun zahrnovala opravu dvou objektů tak, aby v nich mohlo
vzniknout administrativní
zázemí pečovatelské služ-

by, šatny a garáže. Nechybí
zpevněné venkovní plochy, nové inženýrské sítě
a okolí ozdobily okrasné
keře a stromy. Prostějovské
centrum sociálních služeb

Foto: Ol. kraj

nabízí pečovatelskou službu ve vlastních prostorách,
ale dokáže ji poskytnout
také formou domácí péče
nebo ve střediscích osobní
hygieny.
(red)

Řidiči dojedou bezpečněji do Polska

D

vě obří investiční
akce v severní části regionu ukončil v září Olomoucký kraj.
Opravou prošly frekventované silnice z Hanušovic
do Nové Seninky a z Leštiny
po hranice okresu Ústí nad
Orlicí. „V minulosti se často stávalo, že většina krajských investic se soustředila
na Olomoucko. To už dnes
neplatí. Do oprav silnic
na severu regionu šly stovky miliónů korun. A řidiči,
kteří dnes pojedou z Hanušovic do Nové Seninky
nebo z Leštiny do sousedního okresu, se o tom mohou sami přesvědčit,“ uvedl
Ladislav Okleštěk, hejtman
Olomouckého kraje.

Do oprav silnic na severu regionu šly stovky miliónů korun.
Náměstek hejtmana Jan Zahradníček (uprostřed) při slavnostním
otevření silnice.
Foto: Olomoucký kraj

Rekonstrukce cesty mezi
Hanušovicemi a Novou
Seninkou proběhla díky
česko-polskému projektu Přeshraniční dostupnost Hanušovice – Stronie
Ślaskie. Z celkových nákladů ve výši 113 milió-

nů korun na českou část
oprav hradil Olomoucký
kraj zhruba třetinu, zbytek
pokryla dotace.
„Projekt se týkal stavebních úprav silnice II/446
od Hanušovic směrem
k Nové Senince až po kři-

žovatku se silnicí III/44649
v délce téměř třináct kilometrů na české straně.
U našich polských sousedů se pak rekonstruovalo
necelých osm kilometrů
okresní silnice od obce
Stronie Ślaskie přes Bolesławów - Nowa Morawa
až ke státní hranici,“ dodal
náměstek hejtmana pro
oblast dopravy Jan Zahradníček.
Na více než 140 miliónů korun pak přišla rekonstrukce
komunikace
od hranic Pardubického
kraje do Leštiny na Zábřežsku. Opravou prošlo více
než dvanáct kilometrů vozovky, která teď lépe zvládne dopravní zatížení. (red)

Učni dostali moderní zázemí
SMSKY
Z KRAJE

N

a téměř šedesát
miliónů korun přišla stavba nových
učeben odborného výcviku
v přerovské „zemědělce“.
Střední škola tak získala
moderní halu, která ukrývá
zázemí pro servis i údržbu
zemědělské techniky. Novotou vonící budovu si v pátek 25. září prohlédl také
Ladislav Okleštěk, hejtman
Olomouckého kraje a jeho
náměstek pro oblast investic Jiří Zemánek. „Je to
už nějaký pátek, kdy jsem
studoval na zemědělce, ale
o takovém zázemí se nám
tehdy ani nesnilo. Věřím,
že to kluci ocení, protože
si vybrali poctivé a užitečné řemeslo,“ řekl hejtman
Okleštěk.
Jednopodlažní
hala
o rozměrech 53 x 17 metrů

Hasiči dostanou
nové vybavení

Hejtman Ladislav Okleštěk si prohlíží učebnu přerovské zemědělky.
Foto: Olomoucký kraj

obsahuje hned tři učebny
odborného výcviku, dále
prostor pro mytí techniky,
místnost pro učitele a instruktory nebo sklad pomůcek. Se stavbou začalo
hejtmanství vloni v srpnu,
kolaudovat se bude letos
v říjnu, tedy zhruba o měsíc
dřív, než počítal původní
termín. „Podpora řemeslných oborů je pro kraj
prioritou. I tento projekt

dokazuje, že nejde o prázdnou frázi, nýbrž o strategii,
se kterou to myslíme vážně a která má výsledky,“
dodal náměstek Jiří Zemánek. Vybudováním dílen
ve Střední škole zemědělské
Přerov dojde k faktickému
sloučení se zemědělským
učilištěm v nedalekém Lipníku nad Bečvou, odkud se
do nové haly přemístí část
vybavení.
(red)

Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje bude
moci využívat skříňové
ozonizéry. Nová technika
bude sloužit k rychlé
a efektivní dezinfekci požárního vybavení.

Kokory mají
novou kanalizaci
Také díky příspěvku Olomouckého kraje funguje
v Kokorech na Přerovsku
nová kanalizace. Její stavba
trvala dva roky a vyžádala
si investici přes sto padesát
miliónů korun.
(red)

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

téma
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Hasiči slavnostně otevřeli sídlo
územního odboru a stanici v Přerově

N

a téměř 244 miliónů korun přišla výstavba nové
požární stanice v Přerově.
Moderní komplex nabízí
profesionálním hasičům
zázemí, kde mohou prohlubovat svou odbornou
způsobilost i zvyšovat fyzickou zdatnost. Plánuje
se i stavba nové základny
hasičů a záchranné služby
v Prostějově.
V novém sídle přerovských hasičů nechybí prostorné šatny, zázemí pro
výkon služby, posilovna
a tělocvična. Součástí
areálu jsou také venkovní prostory pro praktický
výcvik hasičů. Pro fyzickou přípravu byl vybudován běžecký ovál s multifunkčním hřištěm. Nová
budova nabízí prostorné
garáže pro hasičské automobily, součástí garáží
je velký mycí box, strojní

ANKETA

dílna i montážní jáma pro
servis zásahových vozů.
Nové zázemí získali také
příslušníci spojové, technické a chemické služby,
kteří se starají o technické vybavení a dýchací
přístroje profesionálních
i dobrovolných hasičů.
Součástí dílen chemické služby je vysokotlaký
kompresor na plnění tlakových láhví dýchacích
přístrojů vzduchem. Nechybí ani skladovací prostory.
První krok na cestě
k modernímu areálu
Prvními dvěma milióny
korun přispěje Olomoucký
kraj na plánovanou stavbu
nové základny hasičů a záchranné služby v Prostějově. Peníze půjdou konkrétně na pořízení projektové
dokumentace. Jde o první
krok na dlouho očekávané
cestě, na jejímž konci bude

Profesionálním hasičům v Přerově teď slouží moderní komplex, jeho stavba vyšla na více než dvě stě
miliónů korun.
Foto: Olomoucký kraj

stát moderní areál. „Současná stanice hasičů v Prostějově už bohužel nevyhovuje kapacitně. Navíc
stojí tak nešťastně, že ani
není možné řešit nějakou
přístavbu. Stavba nového
areálu je tak jediné možné
řešení,“ vysvětlil Ladislav

Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.
Základna
má
stát
na městských pozemcích
za ulicí Brněnská. Kromě
hasičů a zdravotníků se počítá s jejím využitím i pro
vzdělávání veřejnosti v oblasti mimořádných situací.

Od roku 2021 bude možné na stavbu čerpat dotace
z Integrovaného operačního
programu. Podmínkou je
právě doložení projektové
dokumentace, kterou se kraj
rozhodl zaplatit. Finanční
příspěvek už schválilo krajské zastupitelstvo.
(red)

Kraj letos investoval do oprav stovky miliónů, co byste si ve svém
okolí přáli opravit vy?

Michal Kolář, Olomouc
Přál bych si, aby se Olomoucký
kraj v rámci rekonstrukcí v kraji
více zaměřil na sportovní vyžití
a podpořil například výstavbu
zimního stadionu v Olomouci.
Olomouc novou ledovou plochu potřebuje a myslím si, že
tato investice
kraji prospěje
a v nové multifunkční hale najde vyžití široká
veřejnost.

Alena Ryšavá, Olomouc
Přála bych si, aby novou tvář dostal olomoucký zimní stadion.
Myslím si, že si město, kde se
hraje nejvyšší soutěž ve všech
kategoriích, zaslouží lepší zázemí. Zároveň bych byla i za dostavbu druhé ledové plochy,
která by zajistila
lepší organizaci
zápasů a tréninků hokejistů
a krasobruslařů.

Alena Zapletalová, Olomouc
Investice do oprav lze vidět
na mnoha místech, ale bylo by
dobré také investovat do drobnějších oprav a úprav. Myslím
si, že by bylo vhodné investovat do úprav chodníků i mimo
centra obcí a měst. Ocenili by
to nejen lidé
s
omezenou
schopností pohybu nebo maminky s kočárky.

Štěpán Šípek, Loštice
Co se oprav v rámci Olomouckého kraje týče, můj názor je
takový, že by se měla opravovat
a vylepšovat veškerá infrastruktura. Převážně tedy silnice, a to
po celém kraji. Rekonstruovat
by se měly také školy a školská
zařízení, jež kraj
zřizuje.
(red)

3

SLOVO
ODBORNÍKA

Asi není třeba zdůrazňovat, že letošní a příští rok
bude z hlediska hospodaření kraje velmi náročný. Covid-19 udělal čáru
přes rozpočet mnoha akcím, ne však investicím.
Jen letos hejtmanství
investovalo přes šest set
miliónů korun do školství, sociální oblasti
nebo zdravotnictví. A to
ještě není konec roku.
Řada stavebních akcí
pokračuje a pokračovat
bude i v roce 2021, kdy
bude probíhat stavba nového interního pavilonu
ve šternberské nemocnici, stovky miliónů korun
využijeme na modernizaci domovů pro seniory
a další peníze kraj uvolní
na dokončení základny
záchranářů v Uničově.
Jde o ohromné částky,
které navíc nezahrnují
položky na opravu a modernizaci silnic. Kdybych
měl vyjmenovat vše, patrně by v Krajánkovi nezbylo místo na nic jiného. Věřím, že i navzdory
koronaviru se podaří
všechny
naplánované
akce uskutečnit.
Jiří Zemánek,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Na podzimní únavu není čas. V kraji Nové sanitky pro záchranáře.
odstartovaly velké stavební projekty Kraj obnovil vozový park

Ř

editelství
silnic
a dálnic pokračuje
ve stamiliónových
investicích do modernizace dopravní sítě v Olomouckém kraji. Koncem
září začaly práce na D46
v Prostějově a také modernizace I/55 v Přerově
– Předmostí. Olomoucké
hejtmanství si rozšíření
dálnic uložilo do svého
programového prohlášení. „Obě stavby podstatně
zvýší bezpečí řidičů a zefektivní dopravu. Jejich
součástí bude i realizace
protihlukových stěn, což
jistě přivítají obyvatelé
obou lokalit,“ uvedl Ladislav Okleštěk, hejtman
Olomouckého kraje. Letošek se na D46 ponese
v duchu přípravných prací. Naplno se začne stavět
příští rok. Modernizace
silnice v Prostějově vyjde

D

Koncem září začaly práce na D46 v Prostějově.

na zhruba 200 miliónů
korun. Bude zahrnovat
položení
odbočovacích
a připojovacích pruhů
i konstrukci nového mostu. „Rozsáhlé stavební
práce čekají také Přerov.
Projekt řeší prostor od při-

Foto: Olomoucký kraj

vaděče dálnice D1, jeho
propojení estakádou nad
železniční tratí s Polní ulicí a její budoucí napojení
na most Legií,“ přiblížil
investice do silnice I/55
Radek Mátl, generální ředitel ŘSD.
(red)

eset nových sanitek si v úterý
22. září převzala
záchranná služba Olomouckého kraje. Moderně vybavené automobily zamíří na základny
do Hanušovic, Hranic,
Jeseníku, Olomouce, Prostějova, Šternberku, Šumperka a Uničova.
„Díky novým sanitkám
se průměrné stáří vozového parku zdravotnických
záchranářů sníží na necelé
tři roky. Řada technických
vymožeností pak přispěje
k tomu, aby se pacientům
dostalo co nejrychlejší
a nejkvalitnější péče,“ uvedl
Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.
Nově pořízené Volkswageny přišly na zhruba 24,5 miliónu korun.
Na zadávacích podmínkách pro jejich dodavatele

Olomoucký kraj do dnešního dne pořídil třicet nových sanitek.
Foto: Olomoucký kraj

se podíleli přímo záchranáři. „Auta jsou tak kromě
nejmodernější
zdravotnické techniky vybavena
i pohonem všech kol. To
umožní
bezproblémové
zásahy také v horských
oblastech, a to i v zimě,“
dodal náměstek hejtmana
pro oblast zdravotnictví
Dalibor Horák.

Modernizaci vozového
parku záchranářů zahájil Olomoucký kraj v roce
2018. Do dnešního dne
pořídil třicet nových sanitek, stejný počet transportních nosítek a třiatřicet defibrilátorů. Celková
hodnota zakoupeného vybavení činila 95,5 miliónu
korun.
(red)

4 regiony
Pamětní deska
připomíná slavné
osobnosti Jeseníku
JE S E N IC KO

Původní deska byla z roku 1926 a po válce zmizela. Foto: R. Kapustka

J

osefu Weissovi, propagátorovi vodoléčby
v Anglii a jeho dvěma
synům, vědcům světového
významu, je věnovaná nová,
kamenná pamětní deska. Ta
nahradila původní plastovou cedulku na hotelu Slovan v Jeseníku.
Původní deska z roku
1926, jež nechali zhotovit němečtí krajané svým
slavným občanům, zmizela
po válce beze stopy. Josef
Weiss se narodil v roce 1795
v Širokém Brodě a byl současníkem Vincenze Priessnitze. V nedalekém Jeseníku
koupil dům na místě dnešního hotelu Slovan. Od mládí se zajímal o léčení lidí
a po dohodě s Priessnitzem
založil v Bezručově ulici
vodoléčebný ústav. Díky své
publikační činnosti se stal
známým v řadě zemí Evropy
a v roce 1842 kývl na nabídku Anglie, kde během svého
působení založil dva vodoléčebné ústavy.

Na pamětní desce jsou
zvěčněna také jména jeho
dvou synů, jež se narodili roku 1837 v Jeseníku.
Adolf Gustav zasvětil svůj
život botanice a zařadil se
v tomto oboru mezi největší rakouské kapacity. Jeho
bratr Edmund se věnoval
astronomii,
matematice
a fyzice. Za svou činnost
převzal rytířský kříž Řádu
Františka Josefa I., byl ředitelem vídeňské hvězdárny
a stal se členem Akademie
věd ve Vídni. Zajímavostí
je, že v roce 1876 pod ním
slavnostně promoval T. G.
Masaryk jako doktor filozofie. Impulsem pro obnovení
pamětní desky se stalo vydání překladu knihy Josefa
Weisse o vodoléčbě z angličtiny do češtiny, čehož se
ujal Jaroslav Zahajský, který
spolu se svou ženou uhradili zhotovení nové desky.
Město Jeseník podpořilo tuto myšlenku částkou
20 tisíc korun.
(red)

Kamenný kříž stál
v trase dálnice, teď
je v „oku“ křižovatky

T

ak trochu detektivní
práci připomínalo
pátrání
úředníků
a také archivářů po majiteli kamenného kříže, který
dlouhá léta stál u silnice
za přerovskou místní částí
Předmostí, v místě, kudy má
vést dálnice. Protože se jeho
majitel nenašel, přešel kříž
do majetku města. „Po vlastníkovi se pátralo od podzimu roku 2017, kdy se poprvé objevila výzva na úřední
desce Přerova. Protože se
nikdo nepřihlásil, přešlo
po třech letech vlastnictví
této opuštěné věci na město,“ uvedl náměstek primátora Michal Zácha.
O křížek u cesty z Předmostí do Rokytnice se začal
magistrát zajímat v souvislosti s projektovou přípravou
dálnice D1. Kvůli plánované
stavbě totiž bylo nutno kamenný kříž přesunout asi
o sedmdesát metrů dále,
k tomu ale chyběl souhlas
majitele. Nejdříve se k vlastnictví přihlásila žena z Přerova, která se domnívala, že

PŘ ER OV SKO
sakrální symbol kdysi patřil
její prababičce, nakonec se
ale z archivních dokumentů
zjistilo, že rodině patřil jiný
kříž.
Jednou z logických možností bylo, že může kříž patřit církvi, protože předměstská farní obec v roce 1943
pořizovala v okolí Předmostí
tři kříže, ale ani tady pátrání
nedopadlo. „Oslovili jsme
i Římskokatolickou farnost
v Předmostí, ale i odtud nám
přišla odpověď, že vlastnictví k tomuto kříži není nikde zapsáno a nebyl nalezen
žádný důkaz, že jde o majetek farnosti,“ doplnil vedoucí odboru majetku Miloslav
Dohnal.
Přerovští radní vlastnictví odsouhlasili a kříž coby
„opuštěnou“ věc přijali
do majetku města a úředníci už na žádost společnosti
Dopravoprojekt nechali přemístit kříž do „oka“ budoucí
mimoúrovňové křižovatky
Přerov – sever.
(red)
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Šternberk plánuje domov pro seniory
O LO M O U C KO

P

řípravou
nového
domova pro seniory
reaguje město Šternberk na současný trend
stárnutí populace. V budoucnu by mohl vzniknout v rozlehlé zahradě
v majetku města, která se
nachází v těsné blízkosti
centra a městského parku Tyršovy sady. „Jedná
se o pozemek příjemného
charakteru sousedící s mateřskou školou v ulici Obloukové. Možnosti stavby
zde dlouhá léta limitoval
nepravidelný tvar a omezené dopravní napojení.
Domov pro seniory se ukázal být ideálním využitím,“
uvedla mluvčí šternberské
radnice Irena Černocká.
Doplnila, že do budoucna
je možné pracovat i s tématem mezigeneračního
setkávání seniorů a dětí,
protože zahrady jak mateřské školy, tak i domova pro
seniory spolu přímo z velké části sousedí. „Aktuální

Ve Šternberku plánují nový domov pro seniory. Ten by v časovém horizontu pěti let mohl vzniknout v rozlehlé
zahradě, která je v těsné blízkosti centra a městského parku Tyršovy sady.
Foto: vizualizace masparti

návrh domu pro seniory
vznikal v úzké spolupráci se zástupci města a vedením Sociálních služeb
Šternberk,
příspěvkové
organizace, které budou
domov provozovat. Zadaná kapacita padesáti lůžek
odpovídá praxí dlouhodobě ověřené provozní efektivitě v počtu potřebných
pracovníků a velikosti pro-

vozního zázemí,“ pokračovala mluvčí.
Aktuálně na studii pracují architekti ze šternberského studia masparti,
na kolik by ale projekt měl
přijít a kdy by bylo možné
s budováním začít, zatím
však není jasné. Zastupitelé
města tak projekt prozatím
nevčlenili do střednědobého výhledu rozpočtu města

Šternberka na období 20212025, který počítá s dokončením významných investic
města jako je atletický stadion a krytý bazén. „Město
se stavbou tohoto objektu
v horizontu několika let
počítá, ale prozatím v rozpočtu částka není zahrnuta,
jelikož její výši ještě neznáme,“ doplnil starosta Stanislav Orság.
(red)

Mohelnická základní škola Vodní
využívá nové sportoviště ŠUMPERSKO

P

o čtrnácti letech
se Základní škola
Vodní v Mohelnici
dočkala obnovy venkovní
sportovní plochy. Slavnostní otevření se uskutečnilo
v pátek 2. října. V areálu
sportovišť je nová atletická
dráha a celá řada dalšího
sportovní vyžití pro děti
i širokou veřejnost. „V rámci tělesné výchovy bude hřiště využívat šest set šedesát
žáků naší školy, odpoledne
pak děti v rámci různých
kroužků a plánujeme hřiště zpřístupnit i veřejnosti,“
uvedl ředitel školy Miroslav
Hloušek.
Jednotlivá hřiště mají
jeden z nejlepších povr-

Pásku přestřihl ředitel školy Miroslav Hloušek, starosta Pavel Kuba
(uprostřed) a náměstek David Koppitz.
Foto: mohelnice.cz

chů, také z proto investice
dosáhla 16 miliónu korun. Na vybudování areálu přispělo Ministerstvo
pro místní rozvoj částkou

5 miliónů a Olomoucký kraj
částkou 1,2 miliónu, zbytek
byl dofinancován z rozpočtu města. „Že se jedná o významnou investici města,

jde vidět už na první pohled, a to i vzhledem k objemu vložených prostředků.
Proto jsem rád, že jsme i my
mohli tento projekt podpořit z národních peněz,“ řekl
David Koppitz, náměstek
pro řízení sekce regionálního rozvoje na Ministerstvu
pro místní rozvoj ČR, který přestříhával slavnostní
pásku. Také dodal: „Právě
v dnešní době bychom měli
dbát na to, aby se děti dostatečně hýbaly a v online
světě nezapomínaly na své
fyzické zdraví. I z tohoto
důvodu má vybudování
hřiště logiku. Věřím, že
bude výborně sloužit škole
i celé Mohelnici.“
(red)

Prostějov získal peníze na polopodzemní
kontejnery PROSTĚ JOVSKO

N

emalou
částku
na nové kontejnery získalo město Prostějov. Jde o dotaci
z Operačního programu
životního prostředí, přesahující tři a půl miliónu korun. „Naše žádost o dotaci
splnila formální náležitosti a kritéria přijatelnosti
projektu, prošla věcným
hodnocením a byla schválena k finanční podpoře,“
nastínil primátor František Jura. Projekt se uskutečnil v období dubna až
července letošního roku.
Pořízené polopodzemní
kontejnery na separova-

ný odpad byly umístěny
na devíti centrálních místech na sídlištích, vhodných z hlediska přístupu
občanů a dopravní obsluhy. „Realizací projektu
došlo k náhradě stávajících pětapadesáti kusů
kontejnerů o dostupném
objemu 60,5 metrů krychlových za třicet šest kusů
polopodzemních kontejnerů o dostupném objemu
130,5 metrů krychlových.
Došlo tedy k navýšení
dostupného objemu pro
odkládání odpadu. Kontejnery jsou používány
na separaci plastu, papíru,

Polopodzemní kontejnery na
na devíti centrálních místech.

skla a bioodpadu,“ uvedl
první náměstek primátora
Jiří Pospíšil.
Celkové náklady projektu jsou ve výši 4 772 398,96
korun včetně DPH, vlastní

separovaný odpad byly umístěny
Ilustrační foto: MMPv

zdroje činí 15 procent spoluúčasti žadatele a výše
dotace je 3 790 671,86 korun, tedy 85 procent z celkových uznatelných výdajů projektu.
(red)

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

příběhy, relax
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(NE)ZAPOMENUTÉ PŘÍBĚHY
Olomouckého kraje
Vážení čtenáři,
původně jsem začal poskytovatele sociálních služeb v Olomouckém kraji objíždět za jediným cílem –
chtěl jsem zjistit, co jejich klientům chybí a jak bych
jim jako hejtman mohl pomoci. Jenomže při každém
dalším rozhovoru s nimi jsem zjišťoval, jak úžasné
osudy naši senioři ukrývají. Jejich životní příběhy
jsou často plné bolesti, ale také radosti, optimismu
a víry v lásku a život.
Přišla mi velká škoda nechat jejich vzpomínky zapadnout, a proto jsem rád, že se Olomouckému kraji podařilo navázat úzkou spolupráci se šikovnými
studenty Univerzity Palackého v Olomouci, kteří se

za uživateli sociálních služeb vydali, strávili s nimi
čas a jejich vyprávění pro vás sepsali. Velmi jim za to
děkuji, stejně jako lidem, kteří se nestyděli poskytnout své příběhy ostatním.
Věřím, že osudy seniorů, které si uvnitř Krajánku
přečtete, pro vás budou stejně inspirující a nezapomenutelné, jako pro mě. Jistě je budete z hlavy dostávat jen obtížně. A právě o to jde – nezapomenout
na lidi, od kterých se máme co naučit a jež si zaslouží naši úctu a podporu.
Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Rumunsko-česká bojovnice

P

aní Alžběta pochází z Rumunska, konkrétně z oblasti u maďarských hranic, kde se v té době sdružovali
nejen Rumuni, převážně to ale byla oblast cizinců,
zejména Slováků. A její životní příběh začíná právě v jedné
malé vesničce v Rumunsku. Svůj příběh začíná slovy:
„Doma jsme mluvili slovensko-rumunsko-maďarským
jazykem. Byly jsme doma s maminkou čtyři děti – tři holky
a jeden kluk. Maminka nás vychovávala sama, protože tatínek zemřel, když měl 29 let, maminka měla tehdy 27 let.
Nejmladší sestra se narodila až 4 měsíce po tátovým pohřbu,
protože v té době s ním byla maminka těhotná. Poté se už
víckrát nevdala a žili jsme sami. Abych mamince pomohla,
já jako malá holka jsem měla na starosti naši drobotinu (nejmladší sourozence) a proto jsem už od 10 let musela umět
vařit a hospodařit, abych se mohla postarat o ty mladší.
Jenže, když mi bylo 15 let, nechtěla jsem sloužit bojarům,
kteří u nás v té době působili, ale chtěla jsem být soběstačná a něčím se vyučit. Protože jsem se nechala zlákat vidinou
svobody, přihlásila jsem se k tomu, abych mohla vyjet za prací. Doma jsem se hned nepřiznala, ale když přišel rozkaz, že
máme nastoupit a že se pojede, tak jsem musela s pravdou
ven. Maminka musela podepsat papíry, kde potvrzovala, že
s tímto rozhodnutím souhlasí, protože jsem nebyla plnoletá. Obě jsme to oplakaly. Maminka mi vyčítala, že odcházím
a že ji opouštím v době, kdy mě nejvíce potřebuje. Ale já
chtěla jít svou vlastní cestou.
Vyjeli jsme 7.10.1947 a ubytovali nás v Berouně u Prahy,
tehdejším koncentračním táboře a odtamtud nás rozdělovali
po celé republice. Mě poslali do brusírny skla v Jablonci nad
Nisou, kde jsem se naučila brousit sklo. Přesto, že se jednalo o Čechy, v brusírně pracovali především Němci a já jsem
se s nimi nedokázala domluvit, protože jsem němčinu neuměla. A když byla svačina, tak si všichni sedli do hloučku
a povídali si a já byla sama, protože jsem jim nerozuměla.
Nebylo to lehký.
Pak jsem se ale ocitla v Šumperku na internátě s dalšími
40 děvčaty. Hodně jsem četla a díky tomu jsem se naučila perfektně česky a také jsem začala chodit do podnikové
školy, kde jsem se vyučila tkadlenou. Dělala jsem krásné

věci. Dokonce i pro Brusel. Pracovala jsem s jednou paní
na směny, kde se tkalo povlečení a různé povlaky. Řekla mi,
že když si budu hledět kvality a budu odvádět dobré výkony, tak si s ní vydělám, no a já jsem si skutečně vydělávala,
byla jsem mezi stovkařkama a v roce 57, kdy se ještě nikdy
nikam nejezdilo, tak jsem byla dokonce i v Bulharsku na rekreaci za odměnu. Jednoduše jsem se snažila být užitečná
a hledět si svého.
Tak jsem i za čas potkala svého manžela. Mě bylo 19 a jemu
21. Vzali jsme se 28. dubna a měli svatbu, na kterou jsme si
museli sami vydělat, ale stálo to za to. Měli jsme tři sny, teď
už žije jen ten nejmladší. Druzí dva zemřeli. Všichni ale byli
velice úspěšní, hodně cestovali a pracovali po světě. Dělali mi
jen samou radost, taky po sobě zanechali i vnoučata. Celkově
mám osm vnuků a dvě vnučky. A těch pravnoučat… ty nemám ani spočítané. Všichni se ke mně hlásí. Nemám s nimi
žádné problémy.“
Přesto, že její život nebyl lehký a paní Alžběta si prošla
velkými trápeními, jako byla její samota v začátcích při příjezdu do nové země, či smrt synů, mohla se vždy spolehnout
na svou rodinu a přátele, které si během let našla a věděla,
že v nich má oporu. Ale také svou poctivostí a pracovitostí si vybudovala pěkný život. A i když ji osud často zkoušel,
paní Alžběta v sobě stále měla a má tu nezdolnou patnáctiletou Rumunsko-českou bojovnici, která chtěla být svobodná
a která ji pomohla všechny nástrahy života zvládnout.

Zpracováno na základě rozhovoru paní Alžběty Komůrkové, který vedly Barbora Smyčková a Lucie Zbořilová, studentky
Katedry křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod odborným
vedením Zlatice Dorkové v rámci projektu (Ne)zapomenuté příběhy Olomouckého kraje.
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OKÉNKO STAROSTKY
Městys Tištín

R

áda bych vás pozvala
na návštěvu našeho
městyse, který se nachází
v nejjižnějším cípu Olomouckého kraje, v okrese
Prostějov a v sousedství
katastrů krajů Jihomoravského a Zlínského.
První písemná zmínka
pochází z roku 1327 v darovací listině Jana Lucem- Alena Wagnerová
burského, který daruje
polovici Tištína biskupu Hynku Berkovi z Dubé. Dominantou městyse je mimořádně působivý barokní kostel
Sv. Petra a Pavla s blízkou kaplí, přestavěnou na knihovnu s výstavní galerii. V centru se nachází také nedávno
zrekonstruovaná multifunkční sokolovna, která slouží
jak pro sportovní, tak pro kulturní aktivity.
Městys Tištín má rozlohu 820 ha, leží v nadmořské
výšce 220 m nad mořem a v současnosti v něm žije
483 obyvatel.
Jsme spíše malebnou hanáckou vesničkou s bohatou historií, s právem výročních trhů, o kterých hovoří
zachovaná archiválie Privilegium císaře Ferdinanda V.
s jeho pečetí. Ten v roce 1845 povoluje městečku konání
výročních trhů. Právě z tohoto důvodu jsme si v roce
2007 požádali o navrácení titulu, který obci historicky
přináležel.
Přesto, že populační vývoj Tištína v posledních letech
poklesl, zřizujeme Základní a mateřskou školu, máme
poštu, ordinaci praktického lékaře a základní služby.
Potýkáme se s nedostatkem stavebních pozemků, přesto
jsme loni čtyři parcely nabídli a nyní jsou již ve stádiu
výstavby či stavebních a projekčních příprav. Poskytovatelem zaměstnání je místní Agrodružstvo Tištín, ale
nedaleká dálnice umožňuje našim občanům dojíždět
směr Brno, Kroměříž či do okresního města Prostějova.
Naši občané jsou pracovití, přičinliví, pohostinní
a veselí. Sdružují se ve čtyřech aktivních spolcích. Sbor
dobrovolných hasičů z. s., s jednotkou, podílející se
na ochraně obyvatel, Tělovýchovná jednota Tištín, z. s;
s fotbalových klubem, Klub přátel školy z. s. a Myslivecký spolek obohacují sportovní, kulturně společenský život a posilují vzájemnou pospolitost. Ta je pro nás velmi
důležitá. To, že obec žije, potvrzuje mnoho akcí, s bohatou účastí i z okolí. Žel letos nám jich bylo mnoho odepřeno, vinou pandemie. Také jsme byli postiženi přívalovými dešti, které napáchaly škody na majetku obce.
Velká voda odnesla část účelové komunikace, zaplavila
sklepy a zahrady.
Troufám si tvrdit, že i okolí našeho Tištína je malebné a přinejmenším vás jistě nezklame projížďka po cyklostezce, která vede naším katastrem v délce 4 km
a je zbudovaná po bývalé železniční trati Nezamyslice
– Morkovice. Občerstvení naleznete v hostinci Na lihovaru, kde se můžete i ubytovat. Nyní u nás narazíte
na stavební a výkopové práce spojené s budováním kabelizace NN, rekonstrukcí části chodníků a veřejného
osvětlení, což trochu znepříjemňuje klidný život a dotýká se obyvatel.
Ale jakmile skončí nouzový stav a všechny nepříjemné zákazy, dojeďte! U nás je dobře!
Alena Wagnerová, starostka

JÔRA A BOŽKA

Jôra a Božka ôvádijó: Jôra hóbaři
Včerá Jôra bóchl pěsťó do stolô: "A dosť! V pátek si berô
dovolenó! Jôž teho mám v prácê plny zôbê. Nevim, kde
dřiv skočêt, všeci po mně cosê chcó a já abêch se ôlital.
A přêtem mám eště kybl staré dovolené a nemám jô kdê
vêbrat!" Nô a jeho šéfová mô na ten deň dovčô napsala.
"Co s tém dněm bôdeš dělat?" povidám Jôrovi já. "Šak jeden deň je tak na prd a v sobotô zas mosiš do rachotê, né?
Tê si mêsliš, že si odpočêneš? Nô to sô zvědavá." "Božka,
nemel furt, já ten deň faktickê potřebôjô, sô ztáhané jak
pivovarská kobêla. A jôž takê vim, co bôdô dělat." Těšêla
sem se, že pospravôje nejaky hlóposti doma - volny klôčkê ô dvirek, protikajici záchod, dirkô na střeše, čê aspoň
že vêmalôje. Šak to jôž mně slêbôje rok. Ale to né. Pré:
"Pudô na hřébkê. Letos sem eště nebêl a viš, že sô celé
nervózni, dêž všeci okolo nosijó plny koše." To je pravda,
na hřébkê bê mohl Jôra chodit furt, je to jeho velêké ko-

niček. Jenomže jak je ôvázané v prácê, nemá na to kdê.
A v sobotê a v neděle jôž bévá po hřébkách. Tož řikám:
"A šak di, jôž smê nemělê smažák - ani nepamatôjô."
A take ja. V pátek zahrčel Jôrovi budik o chvilô spiš na hřébkê se chodi brzo. Jôra vêskočêl jak mladik, oblikl
se, nasnidal a vteřênô po tem, co mně řekl: "S obědem
na mě nečeké", zmizel ê s autem. Je teda pravda, že dêž
otevřete internet nebo zprávê na Nově, tož kromě róšek
nepišó nic inyho, než že hóbaři majó žňa. Jak to pak má
chôdáček Jôra vêdržet? Rozômim temô a Jôrovi sem eště
aji svačênô nachêstala, jenom ať si ten deň ôžêje. Odpoledne jôž bêlo dávno a já sem se jôž takê vrátila z práce,
ale Jôra nikde. Tož to si to, chlapec, ôžévá pěkně. Mêslim
nachêstám pořádné hrnec na tê hřébkê, ôdělám je eště
dnes. A vtem slêšim motór a Jôra se belhá s vozô ven.
V pazóře košék a v kapcê nuž. Divám se, ale netváři se

buhvijak. "Tož se pochlôb, rostó?" křêčim na něho z balkónô. "Ja, rostó, ale mêslim nejak moc daleko od sebe",
mômle si Jôra pod fósê. Skoro sem mô věřêt nechtěla,
že bêl na hřébkách. Na dně koša se rozvalôjó třê babkê
a jeden chôdáček klózek. Vic sem se neptala, viděla sem,
jak je Jôra zdrchané, ale on spôstil sám. Jak nachodil deset kilometru a furt nic. Až dêž jôž se natahoval k temô
klózkovi, podjela mô čapa a on si natahl sval. Proto tak
kulhal! Bêl načêsto zófalé. Nô ale nakonec smê ê tô šmahôlô mělê. Vzala sem tê štêrê hřébkê, nakrájela sem je
nadrobno se zavřenéma očêma, abêch neviděla tê červê,
podôsêla sem je na cebôlce, přêdala do teho dvanást vajec a hrsť krôpice a bêlo teho pro oba až až. Véce s vuňó
hřébku. Žvanec dêcky ômi Jôrô oklidnit a řekl mně, že bê
nevěřêl, že teho nazbiral tolik. Nô ale na hřébkê pré zasé
pude, jenom, co se mô zahoji ta čapa.
Božka

spolky, příspěvkové organizace
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Zajištění lékárenské
pohotovostní služby
28. 10. 2020
Okres

Otevírací
doba

Místo

Olomouc

Lékárna Fakultní nemocnice
Olomouc
Non-stop
pohotovost* I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Prostějov

9.00–13.00

Lékárna Karlov s.r.o.
Karlov 2389/1, 796 01 Prostějov

Přerov

9.00–13.00

Lékárna MD
Bohuslava Němce 371/7a
750 02 Přerov

Šumperk

9.00–13.00

Krajinská lékárna
Komenského 882/4
787 01 Šumperk

Jeseník

9.00–13.00

Lékárna Jesenia s.r.o.
Fučíkova 1238/16, 790 01 Jeseník

* Mimo běžnou otevírací dobu lékárny je k dispozici pohotovostní
okénko. Služby lékárny jsou tedy dostupné 24 hodin 7 dní v týdnu.

Šumperk zabodoval
v Odpadovém Oskarovi

M

nožství směsných odpadů,
které vyprodukují občané jednotlivých
obcí vyhodnocuje soutěž
Odpadový Oskar neziskové organizace Arnika.
Krajský primát v kategorii obcí nad 5 000 obyvatel získal Šumperk, jeho
občané dokážou vytřídit
38 % odpadů. Uznání si
zasloužily i další obce
Olomouckého kraje, které
získaly ocenění Odpadový Oskar. Kromě města
Šumperk v Olomouckém
kraji vynikaly Tučín mezi

městy do 1 000 obyvatel
a Mikulovice mezi městy
do 5 000 obyvatel. Vedle
oceněných obcí a měst
Arnika také vyzdvihla
příklad dobré praxe města Jeseník za výbornou
práci na zlepšování odpadového hospodářství.
Soutěž pro všechny obce
v České republice upozorňuje na zodpovědné
nakládání s odpady a motivuje k lepšímu třídění
a ke snižování směsného
komunálního
odpadu.
Letos ji vyhlásil spolek
Arnika už pošesté. (red)

i Víte, že...
…všechny důležité informace
na jednom místě v souvislosti
s epidemií koronaviru
zprostředkovává obyvatelům
Olomouckého kraje web
KRAJPOMAHA.CZ?
• Na webu najdou zájemci všechny důležité
informace. Například o aktuálním vývoji
šíření koronaviru nebo kontakty na další
pracoviště, kam se mohou obrátit o pomoc
• Kromě toho hejtmanství nabízí e-mailovou
adresu pomoc@olkraj.cz, kam mohou lidé
posílat třeba nabídky na dobrovolnickou
činnost, služby nebo zajištění respirátorů
(adresa není určena pro řešení zdravotních
otázek)
• Lidem je k dispozici také telefonní
informační linka krajských hygieniků
na čísle 585 719 719

říjen 2020

Olomoucký kraj KRAJÁNEK

Hejtmanství si připomnělo
památný den sokolstva

U

příležitosti Památného dne sokolstva vyvěsilo
hejtmanství Olomouckého
kraje 8. října před svým
sídlem vlajku České obce
sokolské. Vzdalo tak poctu
všem členům a členkám
Sokola, kteří během téměř
160 let existence spolku
obětovali své životy v boji
za svobodu, demokracii
a samostatnost. Od roku
2019 je tento den zařazen
do kalendáře významných
dnů České republiky.
Datum 8. října bylo zvoleno jako připomínka tragických událostí roku 1941.
V noci ze 7. na 8. října 1941
gestapo v rámci „Akce Sokol” zatklo na 1 500 sokolských činovníků z ústředí,
žup i větších jednot. Byli
mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních
táborů. Plných 93 % z nich
do konce války zahynulo.
Ještě během této noci podepsal Reinhard Heydrich

Datum 8. října bylo zvoleno jako připomínka tragických událostí roku 1941.

úřední výměr o rozpuštění
České obce sokolské, kterou
nacisté považovali za nejnebezpečnější domácí organizaci, jejíž organizační
aparát sloužil v masovém
měřítku odbojovému hnutí.

Po celý den 8. října se
v místech, kde působí sokolské jednoty, konaly
různé pietní akty a společenská setkání. Celý den
zakončil Večer sokolských
světel. Tradiční sokol-

Foto: www.sokolprerov.cz

ská vzpomínková akce
má svíčkami puštěnými
po vodní hladině připomenout osud konkrétního
sokolského hrdiny, který
obětoval život pro svou
vlast.
(red)

Projekty zkvalitní vzdělávání
v regionu, i propojení škol a firem

O

lomoucký
kraj
uspěl se dvěma
projekty,
které
výrazně zkvalitní systém
vzdělávání v regionu.
Oba programy v hodnotě zhruba 230 miliónů
korun finančně podpoří Ministerstvo školství.
V rámci Česka byl záměr
olomouckého hejtmanství hodnocen jako jeden
z nejlepších. „První projekt se zaměří například
na podporu polytechnického vzdělávání, spolupráci škol a firem nebo

vzdělávání
pedagogických pracovníků. Druhý je orientován na žáky
a studenty se speciálními
potřebami s tím, že důraz
bude kladen na tělesnou
výchovu a další mimoškolní a volnočasové aktivity,“ uvedl Ladislav Hynek, náměstek hejtmana
Olomouckého kraje pro
oblast školství.
Školy se mohou těšit
rovněž na nová a moderně
vybavená technická pracoviště. Na realizaci bude
hejtmanství spolupracovat

Olomoucký kraj uspěl v oblasti vzdělávání se dvěma projekty. Ilustrační foto

s Univerzitou Palackého.
Oba projekty patří svým
rozsahem mezi největší

Chcete rychlejší spravedlnost?
Soud hledá nové přísedící

N

ové přísedící hledá
pro svoji pobočku
v Olomouci Krajský soud v Ostravě. Aktuálně potřebuje zhruba padesát
lidí, kteří musí splnit zákonem stanovené náležitosti.
Vybrané kandidáty schvaluje Zastupitelstvo Olomouckého kraje. „Podle zákona
o soudech a soudcích může
být přísedícím státní občan
České republiky, který je
plně svéprávný a bezúhonný, jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku,
že svou funkci bude řádně
zastávat a v den ustanovení dosáhl nejméně 30 let,“

uvedl Luděk Niče, vedoucí
odboru kanceláře hejtmana
Olomouckého kraje. Právě hejtmanově kanceláři
mohou zájemci své žádosti
o funkce přísedících zasílat.
Příslušné formuláře najdou
na webu OLKRAJ.CZ, potřeba je doložit také výpis
z rejstříku trestů. Vhodné

aspiranty volí krajské zastupitelstvo, slib přísedícího se
skládá přímo na krajském
soudu a jeho funkční období trvá čtyři roky. „Přísedící je většinou prvotřídní
odborník, a hlavně člověk
s vysokým morálním kreditem. Z vlastní zkušenosti
vím, že takových lidí máme
v regionu dost a budu rád,
pokud se krajskému soudu stanou oporou,“ dodal
Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.
Bližší informace získají zájemci na telefonním čísle
585 508 804 a e-mailu l.nice@olkraj.cz.
(red)

akce zaměřené na vzdělávání, které se v historii
kraje uskutečnily.
(red)
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Obce a školy v Olomouckém
kraji získaly prestižní ocenění

V

ybrané obce a jejich
příspěvkové organizace – základní
a mateřské školy získaly
ocenění v oblasti bezpečnosti. Ocenění „Bezpečný
úřad“ pro obce a „Bezpečná
organizace“ pro základní
a mateřské školy převzali v sídle Krajského úřadu
Olomouckého kraje starostové či tajemníci obcí a ředitelé mateřských a základních škol. Slavnostní akt
proběhl 22. září za účasti
ředitele krajského úřadu
Lubomíra Baláše a náměstka hejtmana Olomouckého
kraje Jana Zahradníčka.
Přehled obcí, které
získaly ocenění
„Bezpečný úřad“
- Město Tovačov
- Obec Bělkovice-Lašťany
- Obec Bohuslavice
- Obec Čehovice
- Obec Dubicko
- Obec Klenovice na Hané
- Obec Malá Morava
- Obec Medlov
- Obec Skrbeň
- Obec Uhřičice
- Obec Zvole

Přehled škol, které
získaly ocenění
„Bezpečná organizace“
- Mateřská škola Čehovice, okres Prostějov,
příspěvková organizace
- Mateřská škola Klenovice na Hané, příspěvková
organizace
- Mateřská škola Malá
Morava, příspěvková
organizace
- Mateřská škola Tovéř,
okres Olomouc, příspěvková organizace

- Základní škola a mateřská škola Dubicko,
příspěvková organizace
- Základní škola a Mateřská škola Medlov,
příspěvková organizace
- Základní škola a mateřská škola Skrbeň,
příspěvková organizace
- Základní škola a Mateřská škola Tovačov
- Základní škola a Mateřská škola Zvole, okres
Šumperk, příspěvková
organizace

- Základní škola
a Mateřská škola,
Bohuslavice, okres
Šumperk, příspěvková
organizace
- Základní škola Boleslava
Hrbka a Mateřská škola
Leština, příspěvková
organizace
- Základní škola Klenovice na Hané, okres
Prostějov, příspěvková
organizace
- Základní škola Šternberk,
Olomoucká 76
(red)

Kraj jednal se zástupci sociálních služeb.
On-line rozhovor měl 150 účastníků

A

ni zpřísněná hygienická opatření
v souvislosti s covid-19 neodradila Olomoucký kraj od pořádání
dalšího pravidelného setkání se zástupci provozovatelů sociálních služeb.
To se uskutečnilo prostřednictvím videohovoru,
do kterého se zapojilo na
150 osob. „Hlavním té-

Vozíčkáři navštívili
středověkou říši
v Hodoníně u Kunštátu

A

Vybrané obce a jejich základní a mateřské školy získaly ocenění v oblasti bezpečnosti. Foto: Olomoucký kraj

matem byl samozřejmě
koronavirus. Mimo něj se
ale probíraly také záměry
Olomouckého kraje do budoucna, konkrétně střednědobý plán rozvoje sociálních služeb do roku 2023,“
přiblížil náplň jednání Ladislav Okleštěk, hejtman
Olomouckého kraje.
Kromě zástupců hejtmanství a sociálních

služeb se do diskuze zapojili také pracovníci
Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).
David Pospíšil z MPSV
se ve svém příspěvku věnoval například přípravě nových legislativních
norem. Olomoucký kraj
pořádá tato setkání pravidelně. Letos šlo už o šesté
pokračování.
(red)

7

lfa handicap Přerov
organizuje pro vozíčkáře a zdravotně
postižené občany každým
rokem rekondičně edukační pobyt v bezbariérovém
prostředí Rekreačního zařízení Zámeček v Hodoníně u Kunštátu. Uprostřed
nádherné přírody Českomoravské vysočiny prožili
8 nevšedních dnů v „středověké říši“. Účastníci rekondičního pobytu se rozdělili do 4 rodů, které mezi
sebou soutěžili ve „středověkých rytířských hrách“
– lukostřelbě, střelbě ze

vzduchovky (muškety), pétanque, ruských kuželkách,
šipkách i kroketu. V průběhu pobytu si členové rodů
společnými silami vytvořili
svůj erb, který zdobil společenskou místnost, z papírových krabic a rolí si postavili svá středověká sídla,
stali se také zahradními
architekty a vymysleli nejen zahradní úpravy okolí
svých sídel. „Středověký
ples“ se pak stal důstojným
zakončením celého pobytu, vozíčkáři předvedli, že
i na tanečním parketu jim
pohyb není cizí.
(red)

Projekt nabízí možnost,
jak začít znovu

N

a Olomoucku se
rozjíždí II. běh
projektu pro nezaměstnané. BEC Družstvo –
Business and Employment
Co-operative s pobočkou
v Šumperku jej směřuje
k osobám na rodičovské
dovolené v Olomouckém
a Moravskoslezském kraji,
které se po jejím ukončení nemají možnost vrátit
do zaměstnání. Určený je
i osobám pečujícím o děti
do 15 let nebo jiné závislé
osoby, které jsou současně
v evidenci na Úřadu práce
nebo ekonomicky neaktivní. Účastníkům projektu
bude nabídnuto pracovní poradenství, odborné
vzdělávací kurzy, motivační
workshopy a rekvalifikace
na míru. „Cílem projektu
je pomoci nalézt účastníkům vhodné a udržitelné
zaměstnání, které mohou

zkombinovat s péčí o malé
děti nebo jinou závislou
osobu, například zkrácený pracovní úvazek, pružná pracovní doba apod.,“
uvedla asistentka projektů
Petra Navrátilová. Doplnila,
že účastníci programu mají
možnost využít dotované
pracovní místo na šest až
dvanáct měsíců. Těm, kteří chtějí zkusit podnikat,
bude umožněna podpora
metodou podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva. To znamená, že jako
zaměstnanci družstva si
budou moci vyzkoušet
vlastní podnikání v reálném tržním prostředí. Pro
bližší informace mohou
zájemci kontaktovat BEC
Družstvo – Business and
Employment Co-operative
tel.: 775 760 348, E-mail:
kancelar@bec-coop.cz Web:
www.bec-coop.cz.
(red)

OLOMOUCKÝ KRAJ NABÍZÍ K ODPRODEJI TENTO NEMOVITÝ MAJETEK:
Část pozemku parc. č. 31/3 zast. pl. o výměře 402 m2, dle geometrického plánu č. 4722-22/2019 ze dne 18. 4. 2019 pozemek parc. č. 6446
zahrada o výměře 402 m2, v k. ú. a obci Šternberk z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk, za minimální kupní cenu ve výši 381 900 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 bude zveřejněn i v měsíčníku Krajánek.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí, prosím, zašlete nebo osobně doručte v termínu
od 24. 9. 2020 do 23. 11. 2020 do 13.00 hod. na adresu: Olomoucký
kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje,
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc. Nabídku je nutno zaslat ve dvou
uzavřených obálkách* a v levém horním rohu obálek výrazně uvést
slova „neotvírat – cenová nabídka – Šternberk“. 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. 11. 2020 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad
Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 24. 9. 2020 do 23. 11. 2020
Kontakty: Ing. Regina Vrbová, regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

Pozemek parc. č. st. 675 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 746 m2,
jehož součástí je stavba Hranice I – Město, č. p. 600, rod. dům, a pozemek parc. č. 2282/2 zahrada o výměře 170 m2, vše v k.ú. a obci Hranice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za minimální kupní
cenu ve výši 4 900 000 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.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí, prosím, zašlete nebo osobně doručte v termínu
od 24. 9. 2020 do 23. 11. 2020 do 13.00 hod. na adresu: Olomoucký
kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje,
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc. Nabídku je nutno zaslat ve dvou
uzavřených obálkách* a v levém horním rohu obálek výrazně uvést
slova „neotvírat – cenová nabídka – Hranice“. 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. 11. 2020 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad
Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 24. 9. 2020 do 23. 11. 2020
Kontakty: Ing. Regina Vrbová, regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

Pozemek parc. č. 925/9 ost. pl. o výměře 1 688 m2 v k.ú. Studená
Loučka, obec Mohelnice, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za minimální kupní cenu ve výši 84 400 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. 9. 2020 do 23. 11. 2020 do 13.00 hod. na adresu:
Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti Rady
Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc. Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených obálkách* a v levém
horním rohu obálek výrazně uvést slova „neotvírat – cenová nabídka – Studená Loučka“. 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. 11. 2020 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad
Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 24. 9. 2020 do 23. 11. 2020
Kontakty: Ing. Regina Vrbová, regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

* 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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KŘÍŽOVKA O CENY

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA: SENATUS POPULUSQUE OLOMUCENSIS. DÁREK ZÍSKÁVAJÍ VYLOSOVANÍ VÝHERCI:
PETR SEKANINA/PROSTĚJOV, JAROMÍR BOGUMSKÝ/HRANICE, JOSEF JANOTA/LOUČNÁ NAD DESNOU

Kdo navštívil letošní podzimní etapu Flory v Olomouci, nemusí ani luštit. Všem ostatním tajenka prozradí, jak se jmenovalo hlavní téma oblíbené zahrádkářské
výstavy. Řešení křížovky posílejte do 5. listopadu na e-mailovou adresu krizovky@olkraj.cz.

Foto: Olomoucký kraj
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Olomoucký kraj pomáhá v boji s Covidem
Hejtman Ladislav Okleštěk, ředitelka Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Lenka Pešáková a Karel Kolářík, ředitel Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje, odpovídají na důležité otázky
týkající se koronaviru

Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje

Jak je v tuto chvíli Olomoucký kraj připravený na opatření související s koronavirem?
Jednou týdně jedná krizový štáb a nově máme takzvanou
operační skupinu, která aktivně spolupracuje s obcemi
s rozšířenou působností. Každý týden se také schází tým
ředitelů nemocnic a další experti. Takže o konkrétních postupech rozhodují odborníci a kraj těmto radám naslouchá.
Myslím, že to je záruka úspěchu.

Jsou hmotné zásoby pro zdravotnická ale i sociální zařízení dostatečné?
Ano, jsou. Zásoby roušek a respirátorů mají naše sociální
služby na dva měsíce dopředu a ve stejném smyslu se vyjadřovali také ředitelé nemocnic, se kterými jsem o tom mluvil.

Ruší se velké akce. Obrací se na vás jejich pořadatelé a žádají o pomoc?
Ano. A my jim vycházíme vstříc. Budeme postupovat stejně jako na jaře – pokud někdo dostal krajské dotace na pořádání třeba koncertu nebo výstavy, kterou musel kvůli
covid-19 zrušit, o krajskou podporu nepřijde. Akci ale bude muset uspořádat v náhradním termínu – to je podmínka.

Kvůli koronaviru řada firem z našeho regionu oznámila snižování počtu zaměstnanců. Jak Olomoucký kraj pomáhá firmám, ale i propuštěným?
Vytvořili jsme ekonomický tým, který se otázkou dopadů koronaviru na ekonomiku
zabývá. Jsou v něm zástupci kraje, firem i drobných živnostníků. Ve všech případech
jde o odborníky, kteří problematice rozumí. Jedním z výstupů je například navýšení kotlíkových dotací, což přinese práci drobným živnostníkům, jakou jsou instalatéři
nebo topenáři. Významně jsme navýšili podporu cestovního ruchu, kterému je potřeba
pomoci. Kraj bude zároveň pokračovat v investicích, aby ekonomiku zbytečně nepřidusil a aby mohla vznikat nová pracovní místa.

Olomoucký kraj zřídil speciální web. Připomeňte prosím, jaké informace na něm
lidé najdou…
Šlo o impulzivní nápad, který se během první vlny skvěle osvědčil. Na webové stránce
KRAJPOMAHA.CZ najdou lidé vše, co se koronaviru týče – počet nemocných, vyléčených, nařízení hygieniků, důležité kontakty, rady i postupy. A také nabídky na pomoc.

Karel Kolářík, ředitel Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje

Jak hasiči v Olomouckém kraji koronavirovou situaci
aktuálně zvládají?
Aktuálně zvládáme situaci dobře. Po letních měsících, které byly relativně klidné, nabírá pandemie koronaviru opět
na obrátkách. S nárůstem počtu nemocných a zpřísňováním opatření přibývá i úkolů pro hasiče. Jedná se o úkoly
související s vyhlášením nouzového stavu, zahájením činnosti krizových štábů a stálých pracovních skupin na všech
úrovních, opět se rozjíždí distribuce ochranných pomůcek,
dezinfekce prostor apod. Rozsah a náročnost úkolů bude
úměrný vývoji situace.

Jak se na ni připravujete a jak nutná omezení zvládáte v praxi?
Z hlediska zásahové činnosti pracujeme ve standardním režimu, pouze pro některé
typy mimořádných událostí jsme zvýšili úroveň ochrany zasahujících hasičů. Jsme
předzásobeni ochrannými prostředky tak, abychom zvládali zvýšený nápor, který zhoršující se situace přinese. Uvnitř sboru postupně přijímáme hygienická a organizační
opatření a dá se říci, že ještě přísnější, než obecná, protože prioritou je zachování akceschopnosti. Na přechodné období jsme částečně utlumili kontrolní činnost. Pokud to
bude situace vyžadovat, máme připravena další opatření, která však v žádném případě
nebudou mít dopad na bezpečnost obyvatel.

Připomeňte prosím, kde hasiči pomáhali a jak jste jarní etapu zvládli.
Letošní jaro přineslo hasičům naprosto nové zkušenosti, se kterými se dříve neměli
možnost setkat. Vyhlášení nouzového stavu pro celou republiku a navíc ne z důvodu
živelních pohrom, jak jsme byli zvyklí dříve, ale kvůli novému typu viru, to bylo překvapením pro všechny. Není to však poprvé a zcela určitě ani naposled, kdy jsme byli
postaveni před nový typ události (ptačí chřipka, antrax apod.). Hasiči byli vždy velmi
flexibilní, a proto si myslím, že se s novou situací vypořádali výborně. Ať už se jednalo
o práci v krizových štábech a stálých pracovních skupinách na úrovni kraje a ORP,
distribuci ochranných prostředků a dalšího materiálu, výrobě a rozvozu dezinfekce,
repatriacích osob ze zahraničí, dezinfekci prostor apod. Řadu problémů a úkolů nám
přineslo uzavření zóny Litovel, Červenka, Uničov, kde máme dvě naše stanice, ale i tuto
složitou situaci jsme zvládli.

Na jaře se zvedla se záchranáři velká vlna solidarity. Lidé zdravotníkům ale i dalším složkám IZS tleskali, darovali jim občerstvení. Pokud by chtěl někdo složkám
IZS poděkovat i dnes, je to stále možné?
Solidarita lidí se záchranáři obecně byla úžasná a patří k fenoménům té doby. Dary
v podobě doma šitých roušek, občerstvení a především organizovaný potlesk jako poděkování za práci vyvolávají i s odstupem času velmi dojemné vzpomínky.

Lenka Pešáková, ředitelka Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje

Nastává období nachlazení a běžné sezónní chřipky.
Jaká jsou základní doporučení a rady, můžeme sami rozeznat příznaky mezi onemocněním Covid-19 a sezónním nachlazením?
V každém případě by měl člověk zůstat odpovědný, a to
jak ke svému okolí, tak k sobě samému. Každé onemocnění může mít různě závažný průběh, ovlivňovaný řadou
okolností, a proto je potřeba ke každé nemoci přistupovat
s respektem. Běžné sezónní nachlazení, chřipka a onemocnění COVID-19 mají řadu společných projevů. Klasická
chřipka začíná většinou náhle z plného zdraví horečkou
38 °C a vyšší, zimnicí, třesavkou, bolestí svalů a kloubů, později se často přidružuje
suchý dráždivý kašel. Inkubační doba u chřipky je uváděna v rozmezí 1-3 dnů. Jedná se o virové onemocnění vyvolané virem chřipky, trvající většinou 14 dnů. Léčba
základního onemocnění je symptomatická. Komplikacemi mohou být zánět hrtanu,
zápal plic, onemocnění srdečního svalu a další. Onemocnění COVID-19 způsobené
tzv. novým koronavirem, označovaným SARS-CoV-2 je pro nás všechny nové, vlastnosti a chování původce onemocnění postupně poznáváme. Inkubační doba nemoci je
zjišťována v rozmezí 2-14 dnů, nejčastěji 4-6 dnů. Pacienti uvádí únavu, slabost, zvýšenou teplotu až horečku, obtížné dýchání, závrať, suchý dráždivý kašel, dále pak bolest
v krku, ztrátu chuti, ztrátu čichu, bolest hlavy, ale také záněty spojivek, svědivou vyrážku nebo průjem. Délka trvání nemoci bez dalších komplikací bývá 10 až 14 dnů, léčba
je symptomatická. Běžným sezónním nachlazením označujeme obecně respirační infekce zapříčiněné jinými než chřipkovými viry. Virů způsobujících nachlazení existuje
velké množství, běžně se nevyšetřují. Sezónní nachlazení provází nejčastěji rýma, kašel
a zvýšená teplota. Na tomto místě bych ráda zmínila, že výskyt akutních respiračních
infekcí, včetně chřipky je každoročně sezónně monitorován. O aktuální situaci v jednotlivých okresech našeho kraje se občané mohou informovat prostřednictvím webových stránek KHS, sekci „Občanům“.

Pokud se necítíme dobře, jak tedy postupovat, co dělat?
Nastává období podzimu, kdy se běžně zvyšuje výskyt respiračních infekcí. Příznaky
žádné nemoci nepodceňujeme. Pokud se necítíme dobře, zůstaneme doma, omezíme
co nejvíce kontakt s ostatními osobami. Snažíme se přijímat dostatek tekutin, pestré
stravy, vitamínů a minerálů. V případě horečky užíváme volně dostupné léky snižující
teplotu, dbáme na dostatečnou ústní hygienu, často a důkladně větráme, dodržujeme
zásady respirační hygieny, tedy kýcháme a smrkáme do kapesníků, nejlépe jednorázových, které po použití ihned odhazujeme do koše, často si myjeme ruce, při kýchání
a kašlání si ústa nezakrýváme dlaní, apod. Podle symptomů užíváme léky na bolest,
přípravky na kašel, spreje do nosu apod. Ve všech případech doporučuji nemoc vyležet.
Dle potřeby a při přetrvávání zdravotních obtíží několik dnů telefonicky kontaktujeme
svého registrujícího lékaře. Po odeznění obtíží je třeba počítat s rekonvalescencí.

Stále se v médiích různí názory na to, zda srovnávat Covid-19 s běžnou sezónní
chřipkou. Jak onemocnění vnímáte vy?
Každé onemocnění má svého původce, tudíž by se neměla zaměňovat. Osoby, které
prodělaly chřipku i nemoc Covid-19 vám odpoví, že průběh a projevy obou nemocí
se liší.

I přes nařízená opatření, kdy očekáváte nejhorší situaci, dá-li se něco takového
vůbec predikovat.
Ukazuje se, že přítomnost viru v prostředí a následný výskyt onemocnění v populaci
závisí na velkém množství proměnných. Jednou z nejvýznamnějších je dle mého názoru odpovědný přístup každého jednotlivce, se kterým souvisí i dodržování základních
hygienických pravidel zmiňovaných výše. Ústenka, respirátor nebo jednorázové rukavice plní svoji funkci v případě, že jsou správně k danému účely používány.
Závěrem si dovolím apelovat zejména na mladou generaci, která i když zvládá onemocnění COVID-19 z velké části bezpříznakově nebo jako lehké nachlazení, může představovat skryté riziko pro své nejbližší okolí, zvláště pak pro osoby s jiným závažným
onemocněním a osoby starší.
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Novinka ve světě p
podlah
■ husté kompozitní Jádro
■ rozměrová stálost (žádné dilatační spáry)
■ integrovaná podložka je součástí lamely
■ nižší hlučnost, větší tepelná vodivost
■ odolnost proti vodě, pokládka do koupelen

699,-/m2 vč. podložky
OLOMOUC - Kafkova 1343/4

ZÁBŘEH - ČSA 34

u OC Haná, vedle McDonald

naproti Kauflandu

tel.: 724 087 813

tel.: 724 783 381

SKLADEM

nek o m erč ní sd ěl e n í

Upřednostňování automobilové dopravy
je neudržitelné, říká docent Burian z MVŠO
Města po celém světě neustále rostou. V současné době v nich
žije více než 50 % světové populace. Ve vyspělých zemích je
situace ještě dramatičtější. Například v České republice v nich
aktuálně žije téměř 75 % obyvatel, ještě v roce 1950 to však
bylo o 20 % méně. Jaké problémy přelidnění měst přináší,
prozradil docent Jaroslav Burian z Ústavu informatiky a aplikované matematiky Moravské vysoké školy Olomouc.
Kde aktuálně města tlačí bota nejvíce
a kde vidíte do budoucna nejzásadnější
překážku v jejich rozvoji?
Každé město je specifickým systémem,
který má jinou velikost, stáří, vlastnosti
a zejména trochu jiné potřeby. Jiné problémy má desetitisícové město v jižní
Itálii, jiným výzvám čelí několikamilionové čínské metropole. Společným jmenovatelem všech měst je však doprava, se
kterou se města potýkají a budou potýkat
i v budoucnosti. V současnosti neexistuje
město, které by vyřešilo otázku mobility
obyvatel, která se neustále vyvíjí, tak jako
se mění požadavky jejích aktérů, tedy
obyvatel. Města si ale často překážky vytváří sama. Většina evropského osídlení
vznikla ve středověku, a právě středověký charakter center většiny evropských
měst už dopředu předurčil potíže spojené s dopravou. Ani dnes se ale situace moc nelepší a řada plánovačů (nebo
spíše politiků, kteří mají poslední slovo)
zůstává svými koncepcemi kdesi v minulosti. Nehledě na dopravní indukci velmi
často preferují automobilovou dopravu a upřednostňují řešení, která budou
znamenat opět další problémy spojené
s dopravou. Cestou ke zlepšení situace

je dle mého názoru změna v dopravním
chování obyvatel, kteří si až moc zvykli
na pohodlí parkování do 50 m od obchodu nebo práce, a přesun automobilem
i na velmi krátké cesty (do cca 1,5 km).
Tím nechci říct, zakažme automobily
ve městě, ale vytvořme lepší (bezpečnější, rychlejší, efektivnější, levnější, zdravější) podmínky pro pěší, cyklistickou
a hromadnou dopravu. To může městům
a jejím obyvatelům v budoucnu hodně
pomoci.
Podílíte se na tvorbě nástroje Urban
Planner, který městům, ale i krajům
pomáhá detekovat vhodné plochy pro
územní rozvoj. Jak tento nástroj funguje
a jaké parametry využívá?
Urban Planner funguje jako extenze programu ArcGIS, což je jeden z nejrozšířenějších geografických informačních systémů. Nástroj používá na vstupu značné
množství prostorových dat (více než 200
tematických vrstev), které pokrývají většinu témat, se kterými pracují územní
plánovači. Jde o data přírodních podmínek (např. záplavové zóny, kvalita půd,
zdroje znečištění), ale zejména o mnoho
sociálních a ekonomických vrstev (např.

veškeré inženýrské sítě, hustotu zalidnění
nebo dostupnosti k veřejným službám).
Všechna tato data se v Urban Planneru
kombinují pomocí multikriteriální analýzy, která umožňuje jednotlivým tématům
přiřazovat různou důležitost (např. s ohledem na specifické území nebo typ vyhledávané lokality). Výstupem z modelu jsou
potom mapy zobrazující vhodnost území
pro územní rozvoj, např. tedy nejvhodnější lokality pro bytovou nebo průmyslovou
výstavbu.
Aktuálně Urban Planner používá například Olomoucký nebo Moravskoslezský kraj. Máte informace o tom, kde jim
tento nástroj pomohl v rozhodování?
Urban Planner byl od začátku vytvářen
jako nástroj, který by pomocí objektivního
hodnocení připravoval jeden z podkladů
pro rozhodování. Není tedy úplně možné jednoznačně říci, že např. tato stavba
vznikla díky analýzám Urban Planneru, je
to jen jeden dílčí střípek při rozhodování.
Ověřovali jsme však vhodnost umístění
celé řady nových rozvojových aktivit, namátkou mohu uvést novou komerční oblast v Karviné, průmyslové plochy v Moravských Budějovicích na Vysočině nebo
několik potenciálních ploch pro rozvoj
Olomouce.
Jak bude vypadat plánování měst
v dohledné době? Je možné, že se eliminuje lidský faktor a bude jej řídit
umělá inteligence, která bude mít vhled
do všech dat?

Moderní technologie hrají v oblasti plánování měst značnou roli. Už dnes je poměrně běžné vytvářet pokročilé 3D modely měst a v nich například simulovat
dopravu, modelovat stěhování obyvatel,
růst města, analyzovat viditelnosti a zastínění budov, šíření hluku a celou řadu
dalších jevů. V rámci výzkumů se pracuje na celé řadě modelů využívajících
mikrosimulace, neuronové sítě, včetně
prvků umělé inteligence. Na druhé straně je nutné zmínit, že žádný z modelů
nedokáže vystihnout pestrost a zejména
proměnlivost městských systémů, které
jsou tvořené lidmi a ti se mohou chovat
velmi neočekávaně. Kromě objektivních
situací, které lze změřit pomocí tvrdých
dat, na nás města také nějak působí, jednotlivé lokality mají svoji atmosféru, a to
lze objektivně vyjádřit jen těžko. Mnoho
rozvojových aktivit je ve městech umístěno na základě kompromisu, který nikdy nebude vyhovovat všem. Mnoho
nových staveb může být obecně umístěno i ve více lokalitách, ale jen málokdy
velké stavby v podobě obchodních center
nebo městských obchvatů nezasáhnou
do práv jednotlivců. Vždy někde naroste doprava, vždy bude někde více hluku
nebo znečištění. Proto bude i v budoucnu nezbytné, aby konečné slovo bylo vždy
na lidech, kteří dokáží na základě tvrdých
dat a analýz dělat zodpovědná rozhodnutí. Jen je potřeba pohlídat, aby to nebylo zneužíváno různými lobbistickými
skupinami nebo politiky, což se bohužel
často děje.
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Kniha přibližuje dějiny rytířů Božího hrobu Vědecká knihovna
v Olomouci v listopadu
vydává Ottovy Čechy

N

a knižní trh vstupuje mimořádná
publikace Rytíři,
dámy a poutníci mapující dějiny Rytířského řádu
Božího hrobu jeruzalémského v českých zemích.
Jde o jeden ze dvou rytířských řádů oficiálně uznaných Vatikánem, v našem
prostředí se jeho historií
dosud nikdo tak komplexně nezabýval. Autorem
knihy je církevní historik
Tomáš Parma z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci.
Na více než 400 stranách
se čtenáři seznámí s dlouhou historií řádu, od legendárních počátků až
po nedávnou změnu jeho
statutu, přičemž autor klade důraz na působení řádu
v českých zemích. Kniha dává nahlédnout také
do organizační struktury
řádu a představuje jeho
symboly, liturgické oděvy
a především poslání, jímž
je podpora charitativních,
kulturních a společenských aktivit a institucí
katolické církve ve Svaté
zemi. Součástí je i přehled
českých, respektive československých osobností, které byly členy řádu.

V
Kniha byla představena v komorním kruhu několika členů řádu v Andělském sále olomouckého Arcibiskupského paláce. Arcibiskup Jan Graubner (uprostřed) knize požehnal a popřál, ať svým čtenářům přinese
radost z poznání a poučení a také novou oblibu v kráse a ušlechtilosti.
Foto: archiv UPOL

„První rytíř Božího hrobu
je u nás doložený v prvních desetiletích 15. století, k těm nejslavnějším
patří například Kryštof
Harant z Polžic a Bezdružic. Přehledy ale zahrnují
i jména biskupů, duchovních, šlechticů nebo například i průmyslníků,“ uvedl
autor knihy, který informace o řádu a jeho členech
vyhledával jak v jeruzalémských vatikánských či
římských archivech, tak
v Národním archivu ČR.
Doplnil, že za první republiky byl hybnou silou a šedou eminencí, co se týče

působení rytířstva Božího
hrobu u nás, právník, politik a majitel skláren Jan
Jiří Rückl. U příležitosti
oslav tisícího výročí smrti
sv. Václava, se rytířem Božího hrobu stal i prezident
Tomáš Garrigue Masaryk.
Nebyl však příkladem vzorového katolíka, takže jeho
členství tehdy vzbuzovalo
diskuze. Po druhé světové
válce činnost řádu v českých zemích utichla a až
teprve v roce 2015 došlo
k jejímu obnovení a ustanovení České magistrální
delegace. Zásluhu na tom
má zejména historik a etik

Jiří Pořízka, který byl iniciátorem vzniku knihy
a donedávna také zastával funkci magistrálního
delegáta. Loni ho v pozici
nahradil Tomáš Parma,
další důležitou postavou
je olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který
je velkopřevorem české
delegace. Publikace Rytíři, dámy a poutníci bude
k dostání ve Skriptárně –
prodejně odborné literatury Univerzity Palackého
ve Zbrojnici na olomouckém Biskupském náměstí nebo v distribuční síti
Kosmas.
(red)

listopadu vyjde ve Vědecké
knihovně v Olomouci publikace, která čtenářům zpřístupní
monumentální vyprávěcí
pramen z přelomu 19.–
20. století. Jan Otto, kterého znají čtenáři jako
vydavatele Ottova slovníku naučného, vydával
v letech 1883–1908 cyklus Čechy s podtitulem
Společnou prací spisovatelův a umělců českých.
Patnáctisvazkové
dílo,
na kterém se podíleli
umělci jako Eliška Krásnohorská, Jaroslav Vrchlický, Teréza Nováková,
Karel a Adolf Liebscherovi nebo třeba Bedřich
Bernau a Alois Jirásek.
Autorský tým Vědecké
knihovny zajímalo, jak
získané poznatky doboví
přispěvatelé analyzovali,
jaké úvahy s nimi spojovali, jaké významy přiznávali získaným informacím, jak zachytili krajinu
a sídla Čech. Zajímalo je
i působení tradovaných
stereotypů, příběhů, mýtů

Publikace nabízí to nejzajímavější z putování Čechami na přelomu věků.
Foto: archiv VKOL

a jejich podíl na utváření národní identity a role
v kulturně-historické paměti. Přední čeští výtvarníci zaplnili tento cyklus
více než 4 tisíci uměleckými vyobrazeními krajiny
a památek Čech.
Publikace Ottovy Čechy.
Obraz země v letech 1883–
1908 nabízí to nejzajímavější z putování Čechami
na přelomu věků jak v psané, tak v obrazové formě
a bude k dostání ve Vědecké knihovně a v knihkupectví Kosmas.
(red)

Nejlepší knihovnicí je Dřevěný kostel v Maršíkově ožil při koncertě
Lenka Drechslerová ručně vyráběných hudebních nástrojů

O

becní knihovna
v Rapotíně patří
mezi menší bibliotéky. Přesto tu mají otevřeno od pondělí do soboty
a čtenáři si kromě knížek
a časopisů mohou půjčit
také e-čtečku, interaktivní
publikace nebo stolní hry.
Za snahu udržet knihovnu na vysoké úrovni získala její pracovnice Lenka Drechslerová v úterý
22. září titul Nejlepší venkovský knihovník Olomouckého kraje 2020.
„Ocenění je pro mě opravdu
velké překvapení a radost
zároveň. Na druhou stranu
jde také o obrovskou odpovědnost, protože udržet naši
knihovnu na vysoké úrovni
není jednoduché. Dělám
to však s láskou a citem, to
samé přeji také všem ostatním knihovníkům,“ řekla
Lenka Drechslerová.
Druhé místo obsadila Kateřina Trundová
z knihovny v Protivanově. Třetí skončila Libuše
Veselková, která působí
v knihovně v Medlově. Nominován letos nově mohl
být pracovník jakékoliv
obecní knihovny, která
sídlí na území kraje a v níž
počet úvazků nepřesahuje jedno pracovní místo. „Práce knihovníků si

U
Lenka Drechslerová získala titul
Nejlepší venkovský knihovník
Olomouckého kraje 2020.
Foto: Olomoucký kraj

opravdu vážím. Je téměř
pravidlem, že jí věnují všechen svůj volný čas, jsou
nápadití a dávají do ní srdce. To je v obcích, kde je
knihovna v mnoha případech jediným centrem kulturního a společenského
dění, velmi důležité,“ řekl
náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast
kultury, sportu a památkové péče Petr Vrána.
Odborná porota hodnotila osobnost knihovníka,
péči o knihovnu a snahu
o její propagaci. Důležitá
byla také míra spolupráce
s obcí a školami. V Olomouckém kraji je celkem
480 půjčoven knih. Hejtmanství letos jejich provoz
podpořilo téměř dvanácti
milióny korun.
(red)

ž potřetí se Společenský dům v Maršíkově, místní části Velkých Losin, naplnil
zvukem
opracovávaných
přírodních materiálů, jako
bylo dřevo, kůže nebo keramika při netradičních hudebních dílnách vedenými
amatérskými i profesionálními lektory. Akce se konala
28. září. Příchozí si mohli
poslechnout poutavé povídání o hudebních nástrojích
a následně vytvořit svoji
vlastní píšťalku z křídlatky
u profesionálního výrobce
koncovek, Vítka Kašpaříka

Společenské odpoledne vyvrcholilo koncertem v kostele sv. Michaela.
Foto: archiv MU Velké Losiny

z Velkých Karlovic, pracovalo se také s daňčí kůží při
potahování keramického
bubnu vyrobeného dle prastarých vzorů s Miroslavem
Endrychem z Uherského
Ostrohu a pestrou paletu pak doplnily například
i barevné glazury keramické dílny Heleny Habartové
z Červené vody. Společné
tvoření pak vyvrcholilo závěrečným improvizačním
koncertem v krásném prostředí dřevěného kostelíka
sv. Michaela v Maršíkově
pod vedením muzikoterapeutky Ivy Smýkalové. (red)

INFORMACE COVID-19
INFOLINKA Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje

585 719 719 (po-pá / 9:00-15:00 hod.)
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Sportovci změřili
Trenéři a sportovní funkcionáři si
odnesli ocenění za dlouholetou práci síly při běhu
Šumperkem

Č

trnáct trenérů, cvičitelů a funkcionářů sportovních
klubů z celého regionu bylo
v polovině září vyznamenáno za svoji dlouholetou práci a přínos k rozvoji sportu.
Ocenění převzali v prostorách hotelu Flora v Olomouci z rukou náměstka
pro oblast sportu Petra Vrány. „Velmi si vážím toho, co
tito lidé pro sport udělali.
A nejen pro něj. Pomáhali
vychovat stovky lidí, pro
které se stal pohyb koníčkem, vášní nebo dokonce
profesí. Především jim však
vštěpili zásady fair play, což
je důležité pro celou naši
společnost,“ řekl náměstek
Vrána.
Olomoucký kraj věnuje oblasti sportu velkou
pozornost.
Především
se zaměřuje na mládež.
Spolkům, které působí
na území regionu, pomáhá například prostřednictvím dotačních programů
a podporuje i výchovu
kvalitních trenérů. Pravidelně organizuje také
vyhlášení nejlepších sportovců Olomouckého kraje.

D

ruhý ročník běžeckého závodu
historickým centrem Šumperka ŠumpeRUN
2000 se i letos těšil zájmu
široké amatérské veřejnosti. Trať dlouhou 3,33 kilometru si soutěžící zaběhli

Hejtmanství ocenilo trenéry a sportovní funkcionáře za dlouholetou práci a přínos k rozvoji sportu.
Foto: Olomoucký kraj
Centrum Šumperka ožilo běžeckým závodem. Foto: Olomoucký kraj

Komise Rady Olomouckého kraje pro mládež
a sport navrhla ocenění několika kandidátů
z téměř každého okresu.
„Ocenění byli vybráni podle toho, jak jednotliví komisaři předložili návrhy.
Snažili jsme se ocenit ty
nejlepší z každého okresu.
Jsou to lidé, kteří se sportu
věnovali celý život bez ná-

roku na odměnu,“ dodal
Vrána.
(red)
Ocenění zasloužilých
trenérů a sportovních
funkcionářů získali:
Olomouc:
Vlastimil Kubáček
Marie Chrástová
Šumperk:
Antonín Haltmar
Karel Polách

Prostějov:
Táňa Beránková
Zdeněk Zachar (red)
Richard Beneš
Jiří Běhal
Jiří Kremla
Přerov:
Vladimír Vybíral
Jan Gebauer, in memoriam
Jaroslav Hýzl
Vojtěch Burian, in memoriam
Pavel Vrba, in memoriam

Olomoučtí vodní slalomáři přivezli
z Mistrovství Evropy cenné kovy

O

lomoučanka Tereza Kneblová je
juniorskou mistryní Evropy ve vodním slalomu na singlkánoi. V polském Krakově potvrdila, že
na konci sezony má skvělou
formu. Starší ze sester Kneblových totiž skončila šestá
mezi dospělými na mistrovství Evropy seniorů v pražské Tróji, už tam
ale hlásila, že hlavní závod
sezony teprve přijde. „Jsem
nejvíc šťastná. Je to sen. Jelo
se mi fantasticky a ten pocit v cíli, to chci ještě někdy
zažít, pro takové chvíle ten
sport dělám,” svěřovala se
po finálové jízdě novopečená mistryně Evropy.
Pro Terezu to bylo už druhé zlato na šampionátu, to
první vybojovala v závodě

13. září třikrát a zdolali
tak celkem 10 kilometrů.
Novinkou tohoto ročníku
byly štafetové závody tříčlenných týmů. Závodníky
přijel pozdravit hejtman
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
(red)

Zlatá hlídka 3 x C1 juniorky (Zleva: Veronika Janů, Tereza Kneblová, Klára Kneblová).

hlídek spolu se svou sestrou
Klárou a další olomouckou
kamarádkou
Veronikou
Janů. Tereza tak jako jediná z celé české výpravy vy-

Kajakář Martin Rudorfer se raduje ze stříbrné medaile. Foto: P. Doležal

bojovala dvě zlaté medaile.
„Mám Krakov hrozně ráda,
loni jsem tady byla druhá na světě a teď dvě zlaté
na Evropě. Závod hlídek byl
skvělý v tom, že jsme jely tři
holky z Olomouce a hlavně jsem v týmu závodila se
svou sestrou, to bylo úplně
nejvíc a vítězství jsme hrozně prožívaly,“ přidala Tereza
Kneblová. Na vrchol juniorské sezony vyjelo z Hané rekordních pět lodí a všechny
předvedly výbornou formu. Druhou individuální
medaili přidal v posledním
závodě celého šampionátu
kajakář Martin Rudorfer,
domů si odvážel stříbro.

Foto: Pavel Doležal

Zlatou medaili vezl do Olomouce singlkanoista Martin
Kratochvíl. Kratochvíl ale
spolu s pražskými kolegy
Adamem Králem a Kryštofem Lhotou vybojoval zlato
v soutěži družstev.
Po boku Terezy Kneblové zažila jako singlkanoistka v Polsku první velkou
mezinárodní akci také její
o dva roky mladší sestra
Klára. Třetí českou juniorskou singlířkou na startu
pak byla rovněž patnáctiletá Veronika Janů. Olomoucký oddíl tak poprvé
ve své historii dodal slalomové reprezentaci jednu
celou kategorii.
(red)

Cyklokrosaři
závodili na Hané

L

esopark
Šibeník
a bikrosová dráha
v Uničově patřila
třetí zářijový víkend vyznavačům sportovní cyklistiky. Na tratích v tomto
pěkném
odpočinkovém
areálu se za organizace Romana a Dominika Brandýsových a technické pomoci
úřadující mistra ČR v cyklokrosu Emila Hekeleho
uskutečnily
duatlonové
závody a úvodní dvě klání
Oderského poháru Force-Kolarna 2020. Tímto byla
oficiálně zahájena letošní
domácí pohárová cyklokrosová sezona.
V páteční odpoledne
otestovali dvoukilometrový
bikový okruh spolu s běžeckou částí příchozí dospělí duatlonisté. Po 3kilometrovém běhu, 6kilometrovém crosss country a závěrečném
1,5kilometrovém běhu protrhl cílovou pásku jako první Filip
Hanslian z Mountaintime
Cross Tri Teamu. „Sobotní
úvodní cyklokros pohárového Oderského poháru se
setkal s velkou účastí závodníků a potěšitelné je, že
především z řad mládeže.
V závodě na 3 okruhy zvítězil žák Lukáš Opletal z olomouckého týmu Short Bike
Academy Opletal. V dalším
startu na 30 minut kraloval
Ondřej Novotný z Dukly Praha,“ uvedl Roman
Brandýs. Nejsledovanější
hlavní závod na 40 minut
pak za účasti mistra Polska
Marka Konwy ovládl český
reprezentant Daniel Mayer
z KC Hlinsko, polský cyklokrosař dojel druhý. Čestní
hosté zastupitel Josef Suchánek a uničovský starosta

Radek Vincour odměnili
tři nejlepší cyklokrosaře
ve čtrnácti věkových kategoriích. Sobotní podvečer
patřil nadějným sportovním adeptům, děti do 15 let
absolvovaly Hanácký pohár
v duatlonu. Vyzvednout
je třeba výkon nejmladší
účastnic, dvouleté Natálky
Hájkové a její čtyřleté sestry Nely Hájkové, které bez
problémů zvládly a zvítězily
na připravených běžeckých
a cyklistických tratích.
Mistrovství
Olomouckého kraje
V neděli před polednem
odstartoval druhý pohárový závod, který se jel jako
mistrovství Olomouckého
kraje v cyklokrosu. V úvodním startu potvrdil svoji
formu vítězný žák Lukáš
Raška z Short bike Academy Opletal, další peloton
kadetů, masters a žen ovládl
Adam Bernát z Dukly Praha. Za bouřlivých ovací
vyhrál prestižní mužskou
elitní kategorii domácí cyklokrosař, mistr ČR, Emil
Hekele. Za tři víkendové
dny se na tratích představilo celkem 265 mladých
i dospělých sportovců.
Nádherné babí léto a početná divácká kulisa podtrhla
vydařený sportovní víkend
v areálu bikrosové dráhy
v Uničově. O atraktivitě
svědčí i zájem zahraničních
závodníků, početná polská výprava sekundovala
domácím reprezentantům
ve všech věkových kategoriích. Slováci z důvodu přijatých opatření nedorazili
a zájem byl i ze strany zemí
Beneluxu. Závody se uskutečnily za podpory Olomouckého kraje.
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