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Silnice vedou...
Při každém startu je důležité znát nejen cíl ces-
ty, ale velkou výhodou je mít i dobře zmapova-
ný terén. Převedeno do řeči hejtmana, je pro mě 
důležité mít v  celém  kraji kvalitní silnice. Těší 
mě opravené a  bezpečné komunikace a  vidím 
ty, které na svoji velkou chvíli teprve čekají. Le-
tos poprvé získá hejtmanství na silnice druhých 
a třetích tříd peníze ze Státního fondu doprav-
ní infrastruktury. Co to znamená? Znamená to 
280  milionů korun navíc na opravy komuni-
kací, které protínají kraj od jeho jižní části až 
po severní hranice s  Polskem. Proto jsme nově 
připravili 17 projektů zaměřených na opravu 
silnic a také čtyři na opravy mostů. Celkově na 
naše silnice, s  velkým   přispěním evropských 
dotací, půjde částka přes jednu miliardu ko-
run. Ta bude rozdělena mezi 40 projektů urče-
ných na rekonstrukce pozemních komunikací. 
Hejtmanství spravuje přes tři tisíce kilometrů 
silnic a  letošní peníze z  Ministerstva dopravy 
tak poprvé pomůžou krajům s modernizací do-
pravní infrastruktury v  jednotlivých regionech. 
Letošní rok bude rokem silnic a  trochu i  zkouš-
kou trpělivosti řidičů. S  velkou zodpovědností 
připravujeme plán jednotlivých oprav tak, aby 
se občanů kraje dotkly co nejméně. Můžu vás 
také ujistit, že se o  všech plánech hejtmanství 
včas dočtete nejen v  tomto magazínu, ale in-
formace budeme od dubna denně aktualizovat 
i na webových stránkách kraje na hlavní straně, 
v červené části „Nepřehlédněte“.

Jiří Rozbořil,
hejtman

Olomouckého kraje

 Cenu veřejnosti loni získala exteriérová výstava Kov ve městě v Lipníku nad Bečvou. | Foto: archiv
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Napište mi SMS ve tvaru 
87SSF a svůj dotaz na 

číslo 900 30 46

Vím co se stane! 
Jasnovidné schopnosti.

K A R T Á Ř K A

LAURA!
J

AKK A

Pošlete SMS  
ve tvaru 68JCC a datumy 
narození na 904 30 55

Ověřte si, jak se k sobě
s partnerem hodíte!

Jedinečná šance!

LÁSKO

E.M.A.Europe, POBox14, Praha05, 11005, Materna, 1sms/55Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

www.baumatex.cz
BAUMATEX s.r.o.
Velkoobchod second hand textil

Třídíme víc jak 200 tun měsíčně různé kvality
Pro více informací nás kontaktujte

na tel. 777 212 940 nebo www.baumatex.cz

Provádíme prodejní akce v těchto městech:
Jihlava, Kopřivnice, Slavkov u Brna, Havlíčkův Brod, 

Zábřeh na Moravě, Žďár na Sázavou, Bystřice 
pod Hostýnem, Opava, Krnov, Zlín, Frýdek Místek.
Pokud chcete vědět místo a datum konaní akce 

pošlete sms na tel. č. 736 370 349
se jménem daného města.

Zveme Vás i do našich prodejen:
Hrabárna v Olomouci Holická 156/49

(bývalá prodejna Jena nábytek)

Prostějov Plumlovská ul.
(bývalá prodejna U Žebráka)

Hlasujte pro svoje oblíbené akce
Od 23.  února může veřejnost hlasovat 
v  tradiční anketě Olomouckého kraje, 
ve které vítěz získá cenu za přínos v ob-
lasti kultury. Ceny za mimořádné poči-
ny v oblasti kultury bude letos udělovat 
Olomoucký kraj už podeváté. „Veřejnost 
měla možnost poprvé hlasovat a  roz-
hodnout o  Ceně Olomouckého kraje 
za přínos v oblasti kultury Olomoucké-
ho kraje v  roce 2012. V  anketě jsme 
tehdy obdrželi přes 2300 hlasů a v roce 

2013 dokonce 2640 hlasů. Proto chceme 
i v  letošním roce dát prostor občanům 
kraje zvolit si oblíbenou kulturní akci 
roku 2014,“ uvedl náměstek hejtmana 
Radovan Rašťák. Vítěze v deseti katego-
riích budou vybírat i krajští zastupitelé. 
Anketa potrvá do 27. března. Slavnost-
ní předávání cen se uskuteční 9. dubna 
v  Národním domě v  Prostějově. Více 
informací včetně návodu k hlasování na 
www.kr-olomoucky.cz. »red

Olomoucký kraj má nové webové stránky
Po čtyřech letech mění Olomoucký 
kraj svoje ofi ciální internetové stránky. 
S  novou grafi kou a  rozmístěním jed-
notlivých sekcí mají být pro uživatele 
příjemnější a  přehlednější. Na nejdů-
ležitější a  aktuální informace upozor-
ňuje přímo na úvodní stránce červená 
sekce „Nepřehlédněte“. Podle důvodu 
návštěvy webu mohou lidé zvolit, zda 
chtějí vidět informace o  kraji, veřejné 
správě nebo informace pro fi rmy, pro 
média, pro občany nebo přichází na 
stránky kvůli turistickým zajímavos-
tem. Nadále zůstává těsné propojení 
krajského webu se sociálními sítěmi, 
kde mohou být velmi rychle zveřejňo-
vány aktuální informace i  fotografi e 
a videa ze zajímavých akcí. Podívejte se 
sami na www.kr-olomoucky.cz. »red
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• Olomoucký kraj vlastní 3095,8 km silnic – 
z  toho 925,7 km II. třídy, 2 170,1 km III. třídy, 
a celkem 1114 mostů, z toho 379 mostů na sil-
nicích II. třídy a 735 na silnicích III. třídy.

• V zimním období je v kraji pouze 204,077 km 
neudržovaných úseků silnic II. a  III. třídy. Údržbu 
komunikací zajišťuje Správa silnic Olomouckého 
kraje, p. o. (SSOK), která provádí tyto činnosti:
– zimní údržba (posyp vozovek, odstraňování 

sněhu, úklid po zimě),
– opravy vozovek (vysprávky výtluků, nátěry, 

kalové zákryty),
– dopravní značení (čištění, výměna, zřízení 

a obnova vodorovného i svislého),
– bezpečnostní zařízení (zřízení a obnova ocelo-

vých svodidel, zábradlí a směrových sloupků),
– údržba silničního tělesa (odvodnění sil. těle-

sa,  seřezání krajnic, hloubení příkopů, čiště-
ní rigolů, propustků, vpustí a šachet),

– mostní objekty (údržba a opravy), 
– ostatní objekty (údržba a  opravy ostatních 

silničních objektů – opěrné zdi), 
– silniční zeleň (výsadba, údržba a kácení dře-

vin, křovin, frézování pařezů, kosení travních 
porostů), 

– správní činnosti (dozor a ochrana nad silni-
cemi, pasporty a  registry silnic, prohlídky 
mostů),

– pro Ředitelství silnic a  dálnic ČR provádí 
zimní údržbu a dále na základě objednávek 
zabezpečuje údržbu a  drobné opravy silnic 
I. třídy.

• Střediska SSOK – cestmistrovství: Olo-
mouc, Litovel, Šternberk, Šumperk, Zvole, 
Vikýřovice, Hanušovice, Jeseník, Prostějov, Ko-
nice, Přerov, Hranice, Muzeum silnic Vikýřovice. 
Důležité kontakty: www.ssok.cz, www.do-
pravniinfo.cz, www.dobrapumpa.cz.

aktuality aktuality

Odkaz Vincenze Priessnitze a jeho vodoléčba 
je na národním seznamu lidové kultury

Prvním nemateriálním historickým stat-
kem Olomouckého kraje se stal odkaz 

jesenického rodáka Vincenze Priessnitze 
a  jeho tradiční léčebné procedury. Nomi-
naci podal Olomoucký kraj a jeho oprávně-
nost posuzovali historici, etnologové a Ná-
rodní rada pro tradiční lidovou kulturu. 

„Vodoléčba, lázeňství, Jeseníky a Vin-
cenz Priessnitz jsou navzájem pro-
pojené pojmy již bezmála 200 let. 
Olomoucký kraj se k  těmto tradicím 
hlásí a  váží si odkazu svých velkých 
rodáků,“ uvedl hejtman Jiří Rozbořil. 
„Priessnitzovo jméno a  přínos jsou 
známy především odborné medicín-
ské veřejnosti, laické veřejnosti tolik 
známy nejsou. Ze zápisu proto máme 
velkou radost a  věříme, že pomůže 
nejen v popularizaci jeho opravdu nad-
časového léčitelství, ale také bude pří-

nosem pro vnímání Jesenicka jako za-
jímavého regionu s jedinečnou tradicí,“ 
uvedl MUDr. Jaroslav Novotný, před-
seda Společnosti Vincenze Priessnitze 
z Jeseníku. 
Priessnitz na základě pozorování dějů 
v  přírodě objevil blahodárné účin-
ky vody na počátku 19. století v osadě 
Gräfenberk u  Jeseníku. Prostý sedlák 
se stal zakladatelem moderní vodo-
léčby, a  tedy ve své podstatě autorem 
autentického a  výjimečného prvku 
nehmotného dědictví regionu Jesenic-
ka. Priessnitzův zábal už zlidověl jako 
prostředek k  lokálnímu prokrvení, při 
angíně, vysoké horečce, suchém dráž-
divém kašli či  k  relaxaci kosterního 
svalstva. Jeho metody se staly zákla-
dem moderní hydroterapie, jeho jméno 
se používá pro polské označení sprchy 
(sprcha = polsky prysznic). »red

Otevíráme našim žákům dveře do „velkého 
světa”, říká ředitel gymnázia Radek Čapka
Nejmladším gymnáziem nabízejícím 
dvojjazyčnou, bilingvní, výuku v na-
šem kraji je gymnázium Čajkovské-
ho v Olomouci. Co si pod tímto ty-
pem studia můžeme představit?
Španělská bilingva byla ustavena na na-
šem gymnáziu v roce 2002, tehdy jako 
třetí španělská bilingva v České repub-
lice. Jde o  šestiletý typ studia s výraz-
nou jazykovou profi lací, do kterého se 
hlásí žáci ze sedmé třídy základní školy. 
V prvním ročníku mají 10 hodin inten-
zívní výuky španělštiny týdně, ve dru-
hém ročníku 11 hodin španělštiny a od 
třetího ročníku mají vedle hodin špa-
nělského jazyka i velkou část další vý-
uky ve španělštině, konkrétně dějepis, 
zeměpis, matematiku, fyziku a chemii. 
Výuku zabezpečují vedle českých vy-
učujících také španělští lektoři, jejichž 
odbornou úroveň garantuje přímo špa-
nělské velvyslanectví.
Získají vaši žáci, kromě maturitní-
ho vysvědčení, osvědčení o studiu 
španělštiny? 
Bilingvní studium je zakončeno ma-
turitní zkouškou certifi kovanou čes-
kou i španělskou stranou a maturanti 
obdrží dvě maturitní vysvědčení. Pro 
studenty je organizována řada akcí 
a soutěží, mají možnost získat i mezi-
národní jazykový certifi kát D.E.L.E., 
který odpovídá stupni jazykové úrov-
ně B2 a  umožňuje studentům po-
kračovat v  dalším vysokoškolském 
vzdělávání přímo na španělských uni-
verzitách a školách. Současně ulehčuje 
hledání a  získání práce ve španělsky 
mluvících zemích, ale koneckonců 
i  u  fi rem u  nás, protože vedle poža-

davku na znalost angličtiny je kvalitní 
znalost dalšího světového jazyka vždy 
velkou výhodou. V  této souvislosti 
bych pak chtěl poukázat na skuteč-
nost, že španělština patří ke světově 
nejrozšířenějším jazykům. 
Mají vaši žáci možnost během stu-
dia navštívit Španělsko? 
Každoročně na přelomu září a  října 
je pro naše studenty organizován zá-
jezd do Španělska, který umožňuje 
nejen poznání této krásné země, ale 
i  ověřování získávaných jazykových 
dovedností v praxi. Stejně tak se kaž-
doročně žáci účastní soutěže student-
ského divadla ve španělštině, která je 
organizována španělskou ambasádou. 
Španělské velvyslanectví také pořádá 
pro žáky a  zástupce škol každoroční 
setkání ve svých rezidenčních pro-
storách v  Praze. Žáci mají možnost 
zapojovat se i  do dalších soutěží po-
řádaných španělským ministerstvem 
školství a  Velvyslanectvím Španěl-
ského království, kde mají zapojení 
a úspěšní soutěžící možnost získat stu-
dijní pobyty například na Kanárských 
ostrovech a ve Valencii. »red

Ministr zdravotnictví 
navštívil nemocnice v kraji
Financování zdravotní záchranné služby a lázeňství 
nebo podpora státu při zřízení dětské jednotky 
intenzivní péče – taková témata probíral hejtman 
Jiří Rozbořil s ministrem zdravotnictví Svatoplukem 
Němečkem při jeho lednové návštěvě v regionu.
Hejtman společně s  ministrem Němečkem na-
vštívili prostějovskou nemocnici a  její vloni ote-
vřené Centrum sportovní a preventivní medicíny. 
Odpoledne se pak zúčastnili také slavnostního 
otevření nové lékárny ve Fakultní nemocnici Olo-
mouc. S  vedením prostějovské nemocnice jed-
nali o možnostech vybudování dětské jednotky 
intenzivní péče, která by byla první svého druhu 
u nás, a o specializovaném oddělení pro pacienty 
s chronickými onemocněními. Ministr Svatopluk 
Němeček přislíbil podporu oběma projektům. 
Návštěvu zdravotnického zařízení i  spolupráci 
se společností Středomoravská nemocniční, 
která má nemocnici v Prostějově v pronájmu, si 
pochvaloval i hejtman Jiří Rozbořil: „Systém zdra-
votnické péče v našem kraji je ojedinělý v tom, 
že vedle Fakultní nemocnice v Olomouci máme 
pouze soukromá zařízení, proto jsme modelově 
zajímaví. Každoročně investujeme zpět do našich 
zdravotnických zařízení částku 43 milionů korun, 
kterou získáme z nájmu.“ Nemocnici v Prostějo-
vě společně s dalšími ústavy převedl stát v roce 
2003 na kraj, o čtyři roky později byla pronajata 
společnosti Středomoravská nemocniční. »red

 Součástí výuky je i návštěva Španělska. | Foto: archiv GČ

 Koupel horních končetin, Balneopark Vincenze Priessnitze. | Foto: archiv PLL a.s.

 Ředitel Agel sport clinic Radim Šlachta představuje nové 

zdravotní centrum v areálu prostějovské nemocnice. | Foto: KN
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ZAHÁJEN PRODEJ UZNANÉ SADBY BRAMBOR
VELMI RANÉ – Adora, Magda, Monika, Impala, Agáta, Rosára

RANÉ Marabel, Belana, Adéla, Dali. POLORANÉ – Ditta, Concordia, Red anna, Laura, 

Agria, Jelly. PRODEJ KONZUMNÍCH BRAMBOR – Adéla, Dali, Princes, Red anna.
Zajišťujeme rozvoz v okolí Přerova, prodej PO–SO: 15–17 h.

INFORMACE, OBJEDNÁVKY NA TEL.: 776 662 986
VĚRA MARTINKOVÁ, BEŇOV 124, 750 02 PŘEROV

Europoslankyně Olga Sehnalová nabízí stáže v Evropském parlamentu
Nahlédnout přímo do dění Evropského parlamentu 
a v praxi poznat problematiku Evropské unie nabízí v rám-
ci stáže v  Bruselu europoslankyně Olga Sehnalová. Nyní 
vyhlašuje další kolo zahraničních stáží ve své kanceláři 
v  Evropském parlamentu. Zájemci, kteří mají ukonče-
ný alespoň bakalářský stupeň vysokoškolského vzdělání, 
se mohou hlásit prostřednictvím formuláře na webových 
stránkách poslankyně do 9. března. Délka zahraničních 
stáží je stanovena na dobu 6 až 8 týdnů, probíhat budou 
v termínech od září 2015. Stážisté se zblízka seznámí s cho-
dem a organizací Evropského parlamentu, zúčastní se jed-
nání parlamentních výborů i  delegací, navštíví odborné 

konference a budou se moci profesně rozvíjet v oblastech, 
jimž se kancelář Olgy Sehnalové věnuje. Všechny informa-
ce najdete na www.sehnalova.cz. »red

 Víte, že...?

Olomoucký kraj (se) vzdělává v sociálně-právní ochraně dětí
Od února loňského roku realizuje Olo-
moucký kraj projekt „Podpora standar-
dizace orgánu sociálně-právní ochrany 
na Krajském úřadě Olomouckého kraje“. 
Hlavním cílem projektu je zajištění pod-
mínek pro standardizaci a  zkvalitnění 
činností souvisejících s výkonem agendy 
sociálně-právní ochrany krajského úřa-
du. Zaměstnanci příslušného oddělení 
se vzdělávají zejména v oblasti novely zá-

kona č. 359/1999 Sb., o  sociálně-právní 
ochraně dětí. Dále dochází k  nastavení 
spolupráce mezi Krajským úřadem Olo-
mouckého kraje, orgány veřejné moci, 
fyzickými a právnickými osobami, regis-
trovanými poskytovateli sociálních slu-
žeb a organizacemi s pověřením k výkonu 
sociálně-právní ochrany. Za tímto účelem 
již byly zrealizovány dva workshopy a le-
tos se připravují další semináře, ze kterých 

vzejdou odborné manuály a  příručky. 
Projekt „Podpora standardizace orgánu 
sociálně-právní ochrany na Krajském 
úřadě Olomouckého kraje“ je spolufi nan-
cován z  Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost, celková výše do-
tace na období realizace od 1. 2. 2014 do 
30. 6. 2015 činí 1 543 781 korun. »red
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Sportovcem roku 2014 Olomouckého 
kraje je tenistka Petra Kvitová

Trofej nejlepšího sportovce Olo-
mouckého kraje si podle očekávání 
odnesla vítězka Wimbledonu Petra 
Kvitová. Anketu vyhrála před obháj-
cem soutěže Tomášem Berdychem. 
V  kategorii týmů zvítězili hokejisté 
Olomouce a čestnou cenu získal býva-

lý prostějovský atlet Jan Mrázek. V le-
tošním roce se udělovaly také dvě ceny 
Olomouckého kraje. První si převzal 
fotbalista Tomáš Ujfaluši a druhou te-
nistka Lucie Šafářová. Ceny nejlepším 
sportovcům Olomouckého kraje se 
udělovaly už počtrnácté. »red

Tipy na návštěvu mikroregionu Rozvodí:
Střítež n. L.: Humplíkův mlýn, čp. 2 – první zmínka z roku 1569, majitel umožňuje prohlídku mlýnského stroje pro veřejnost. Malé soukromé muzeum 

minerálů, č. p. 123. Partutovice – funkční větrný mlýn postaven v roce 1837. Polom – kaple sv. Kateřiny s unikátními barokními varhanami z dílny 

Johana Neussera. Potštát – zámek s expozicí Historie Potštátska, barokní hodinová věž z 16. stol. na náměstí, zřícenina hradu Puchart, Potštátské skalní 

město, dřevěný kostel sv. Jana Křtitele v místní části Lipná. Olšovec – zvonice na návsi z roku 1717, přírodní koupaliště Olšovská skala. Jindřichov – farní 

kostel Nanebevzetí Panny Marie. Bělotín – stálá muzejní expozice, která mapuje životní dráhu papežského preláta Mons. doc. ThDr. Jaroslava Studeného, 

Evropské rozvodí, barokní kostel sv. Jiří, barokní kostel sv. Urbana s areálem v místní části Nejdek.

Pravidelné akce mikroregionu:
Ve všech obcích v průběhu roku pořádají spolky nebo samotné obce kulturní akce, sportovní turnaje, hasičské soutěže, myslivecké dny, zábavy a plesy. 

Tradiční jsou květnové hasičské oslavy patrona sv. Floriána v okrsku obcí Střítež nad Ludinou, Olšovec, Partutovice a Jindřichov. V Bělotíně se každoročně 
konají pivní slavnosti a Bělotínský týden zpěvu.

Obce mikroregionu:
Bělotín, Olšovec, Partutovice, Potštát, Polom, Jindřichov, Střítež nad Ludinou

zpravodajství na pokračování

Představujeme vám – mikroregion Rozvodí
Venkovský mikroregion Rozvodí je součástí Oderských vrchů, které 

se celé rozkládají na území Olomouckého kraje. Na severu nava-
zují na pohoří Nízký Jeseník, východ ohraničuje Moravská brána a zá-
padní a jižní část Hornomoravský úval. Symbolem tohoto svazku se 
stal monument postavený na místě, kde skončil v době ledové svou 
pouť skandinávský ledovec. V  nadmořské výšce 320 m  leží nejnižší 

místo evropského vodního předělu mezi Černým a Baltickým mořem, odtud pochází i ná-
zev regionu. Podrobnosti sděluje předseda mikroregionu Zdeněk Lév.

Co bylo impulzem pro založení  a s jakým 
cílem vznikl mikroregion Rozvodí?

V  listopadu roku 2001 vytvořilo sedm 
obcí okresu Přerov svazek – mikrore-
gion Rozvodí, jako vyústění myšlenky 
na vzájemnou ochranu a  prosazování 
společných zájmů malých venkovských 
obcí. Cílem bylo řešit otázky v  oblasti 
školství, dopravy a také společný zájem 
o prosazování venkovské turistiky.

Jak se podařilo tyto cíle splnit? Co je 
pro sdružené obce největším přínosem?

Mikroregionu se dařilo úspěšně žádat 
z  dotačních titulů Olomouckého kraje 

a realizovat nákupy techniky pro údrž-
bu veřejné zeleně. Z  dotačního titulu 
MMR ČR jsme postavili budovu pro 
zázemí hřiště v Partutovicích a pořídi-
li jsme velkoprostorové stany a topidla, 
které používají členské obce a spolky při 
kulturních a sportovních akcích. Poda-
řilo se společně opravit v některých ob-
cích památky místního významu.

Co považujete za největší úspěch, 
kterého jste v mikroregionu dosáhli? 

Připravili a  realizovali jsme turistickou 
trasu, která propojuje tématiku vodních 

a větrných mlýnů. Trasa „Po stopách vě-
trné a vodní energie“ se otevírala v říjnu 
2005. Velmi brzy se zjistilo, že náš nápad 
potřebuje větší prostor, a  dnes je trasa 
rozšířena na celý mikroregion Hranic-
ko, který ji také spravuje, a navazují na 
ni další regionální cyklotrasy.

Jak vidíte fungování mikroregionu 
v následujících letech, co plánujete? 

Nemáme v současné době naplánovanou 
investiční akci. Mobilní vybavení, které 
se používá prakticky od jara do podzi-
mu každý víkend, už pomalu potřebuje 
obnovit a  to si vyžádá nějaké fi nanční 
prostředky ze společného účtu. Dotační 
programy pro nové programovací obdo-
bí EU ještě nejsou schváleny a uvidíme, 
jaké nám dají možnosti pro společný 
rozvoj v budoucnu a v které oblasti bude-
me chtít postupovat společně.  »red

Připravujte magazín s námi 
V březnovém čísle magazínu Olomoucký kraj představíme mikroregion Žulovsko, který sdružuje 8 obcí v nejsevernější části kraje na hranicích s Polskem. 

Pokud nám chcete něco zajímavého o regionu sdělit, poslat fotografi i nebo upozornit na nějakou akci v mikroregionu,
dejte nám vědět nejpozději do 6. března 2015 na e-mail redaktor@profi tisk.cz.

 Partutovský mlýn. | Foto: ZL

 Pohled do Moravské brány. | Foto: ZL

 Region Rozvodí prolíná řada cyklostezek. | Foto: ZL

 Ocenění sportovci  na slavnostním vyhlášení. | Foto: PL

Do Vlastivědného muzea 
zavítal premiér

V  sobotu 24. ledna navštívil Vlastivědné mu-
zeum v  Olomouci předseda vlády ČR Bohuslav 
Sobotka. Prohlédl si zde v  doprovodu ředitele 
muzea Břetislava Holáska a náměstka hejtma-
na Olomouckého kraje Radovana Rašťáka uni-
kátní výstavu Tváře Velké války. Následně se 
zúčastnil ve VMO i besedy se zástupci předních 
kulturních institucí Olomouckého kraje. Na 
setkání premiér odpovídal na otázky spojené 
s vícezdrojovým fi nancováním kultury či se zá-
konem o  veřejnoprávních institucích v  kultuře 
a jeho přípravě. Hovořilo se rovněž o zastoupení 
regionů v grantové politice státu v oblasti kul-
tury, standardizaci veřejných služeb  - přípravě 
novely zák. č. 122/2000 Sb., nebo o  propojení 
škol a kulturních institucí. »red

Za nejlepší müsli tyčinku 
30 000 korun

Smíchejte sušená jablka, ovesné vločky, lís-
kové oříšky, med a máslo s dalšími přísadami 
a vyhrajete 30 tisíc korun. Přesně tak to udě-
lal tříčlenný tým žáků osmé třídy litovelské 
základní školy Jungmannova, který zvítězil 
mezi dalšími více než 200 školáky z  Olo-
mouckého kraje v soutěži Fit s müsli. Nyní se 
spolužáci Kateřina Dospivová, Roman Nevrlý 
a Marek Solovský kromě finanční prémie mo-
hou těšit i na to, že jim jeden z organizátorů 
projektu, ÚSOVSKO FOOD, a. s., jejich müsli 
tyčinku vyrobí, a  to včetně jimi navrženého 
obalu. V  něm najdou žáci taháky například 
do matematiky nebo češtiny. Všichni soutěžící 
museli podstoupit vstupní test, podniknout 
průzkum trhu, vypracovat obchodní model, 
vytvořit obal a  především vymyslet složení 
müsli tyčinky tak, aby všechny její součásti 
držely pohromadě, mohla na trhu konkuro-
vat cenou a  byla chutná. Vítězná tyčinka má 
příchuť štrúdlu, prodejní cena by neměla 
překročit 9 korun. Cílem soutěže, kterou orga-
nizovalo zájmové sdružení právnických osob 
OK4Inovace, Pedagogická fakulta Univerzity 
Palackého v Olomouci a ÚSOVSKO FOOD, a. s., 
bylo inspirovat žáky ke studiu potravinář-
ských a  zemědělských oborů a  podpořit je 
k podnikavosti. »red

Hanácký jezdecký klub přišel o seno, pořádá sbírku
V polovině června loňského roku shořela hala s uloženým krmivem Hanáckého 
jezdeckého klubu Litovel. Oheň založil dosud neznámý pachatel. Jezdecký klub 
přišel o 150 balíků sena o průměru 160 cm, tedy krmivo pro další období. Požár 
halu takřka zničil a Hanácký jezdecký klub tak přišel nejen o skladovací prosto-
ry, ale v předjaří, v přípravném tréninkovém období, přišel o možnost  halu vy-
užívat k tréninku. Na pomoc klubu byla založena veřejná sbírka. Finanční dary 
je možné zasílat na č. účtu: 37370267/0100.

UZÁVĚRKA INZERCE DO PŘÍŠTÍHO 

VYDÁNÍ JE 9. BŘEZNA.

INZERTNÍ MANAŽER: JANA JURÁKOVÁ

TEL.: 773 617 353

E-MAIL: JURAKOVA@REGVYD.CZ
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V kraji začal fungovat jednotný systém dopravní obslužnosti

Od 1. ledna letošního roku převzal Olo-
moucký kraj objednávání části doprav-

ní obslužnosti, kterou dosud zajišťovaly 
obce. Nový systém je dalším krokem k  za-
vedení jednotné jízdenky pro všechny dru-
hy dopravy v  kraji. Na společnou jízdenku 
by tak lidé mohli cestovat vlakem, autobu-
sem nebo tramvají.

Do konce loňského roku zajišťoval 
kraj takzvanou základní dopravní 
obslužnost. Tou  je zejména dopra-
va občanů do práce a  žáků do škol. 
Ostatní dopravní obslužnost, přede-
vším o  víkendech, pak objednávaly 
obce. Nyní jsou všechny tyto spoje 
sjednoceny do nového systému. Řídí 
jej Koordinátor Integrovaného do-
pravního systému Olomouckého kra-
je (KIDSOK). „Společným zájmem 
kraje i obcí je funkční veřejná osobní 
doprava s přiměřenými náklady a ří-
zená z jednoho místa,“ říká náměstek 
hejtmana pro oblast dopravy Alois 
Mačák.

Zavedení nového systému předcháze-
lo jednání Olomouckého kraje a KID-
SOK se  starosty. Obce, které dosud 
hradily vzniklou ztrátu jednotlivým 

smluvním partnerům, nově peníze 
poskytují kraji. Dopravci nyní dostá-
vají společnou objednávku, což jim 
zjednodušuje administraci celého 

Doprava je zásadní prioritou hejtmanství i města Olomouce
Hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil a primátor statutárního města Olo-
mouc se domluvili na užší spolupráci. Jako prioritu oba vnímají oblast do-
pravy. Olomouc v současné době nejvíce trápí rušené přechody pro chodce. 
V  olomouckém regionu se rušení týká stovek přechodů, v  samotném kraj-
ském městě jde o více než dvacítku. „V krajském rozpočtu máme na přechody 
částku 5 milionů korun. To je ale na řešení přechodů v Olomouci i v ostatních 
obcích kraje málo. Uvidíme, kolik bude nakonec požadavků od samotných 
obcí. Pokud se ukáže, že je potřeba navýšit částku v dotačním titulu na pře-
chody, určitě tak uděláme. Budeme ale také požadovat, aby hrazení nákladů 
na úpravy přechodů šlo z velké části z prostředků Státního fondu dopravní 
infrastruktury,“ uvedl hejtman Jiří Rozbořil. Zda přechody vyhovují a odpoví-
dají současným normám, posuzuje dopravní policie.

systému. Dosavadní reakce dopravců 
jsou jednoznačně pozitivní.

Ročně jde na dopravu v kraji 50 milionů

Obce přijde fi nancování dopravní ob-
služnosti dohromady na 45 milionů 
korun ročně. Dalších 5 milionů přidá 
na tyto účely kraj. „Sjednocení doprav-
ní obslužnosti je nutným systémovým 
krokem před vyhlášením veřejných 
soutěží na dopravce, jejichž podmínkou 
je jednoduché transparentní prostře-
dí. Navíc umožní kompletně dokončit 
integraci dopravy a  zavést jednotný 
systém elektronického odbavení ces-
tujících,“ konstatoval hejtman Olo-
mouckého kraje Jiří Rozbořil. Změny 
umožní soutěžit dopravní obslužnost 
na rok 2018 jako jeden celek.
Obce nyní do nového systému přispí-
vají částkou 70 korun za každého své-
ho občana. Většině z nich to přineslo 
úspory v rozpočtu. Navíc mají i nadá-
le vliv na  konkrétní nastavení spojů 
obsluhujících jejich území.
Integrace dopravy v  kraji loni dále po-
kročila díky zapojení části trati 310 Olo-
mouc–Nezamyslice. Cestující z Hluboček 
mohou v Olomouci se stejnou jízdenkou 
přesednout na autobus či  tramvaj měst-
ské hromadné dopravy. Dosavadní zku-
šenosti ukazují, že tento systém může 
omezit konkrétní tržby, nicméně celkově 
přispívá k růstu obliby veřejné dopravy.
Letos se integrace této trati rozšíří až do 
Moravského Berouna. KIDSOK na leto-
šek připravuje také integraci dalších tra-
tí, jmenovitě 275 Olomouc – Senice na 
Hané a 310 Olomouc–Nezamyslice. »red
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připravované akce tipy Olomouckého kraje

Hasiči připravují knihu 
pohádek – znáte nějakou? 

Vyprávíte dětem po-
hádky o  hasičích? Znáte 
nějakou nebo dokážete 
napsat vlastní příběh, 
kde vystupují hasiči? 
V  tom případě máte 
šanci uspět v  sedmém 
ročníku projektu „Dávají 
za nás ruku do ohně“, 
který vyhlašuje generál-
ní ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR. 
Cílem soutěže je sesbírat 
nové pohádky a  dětské 
kresby s  hasičskou te-
matikou a  vydat knížku 
pohádek pro předškol-
ní děti. Do soutěže se 
mohou zapojit žáci základních a středních škol, 
hasiči profesionální i  dobrovolní a  tvořiví rodi-
če. O vítězích rozhodne odborná porota a ti pak 
budou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků 
do Expozice požární ochrany HZS ČR ve Zbirohu 
a odměněni cenami od hasičského záchranného 
sboru. Uzávěrka soutěže je 30. června 2015. Více 
informací na www.hzscr.cz. »red

inzerce
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Sportovní kluby a vysoké školy si převzaly 
smlouvy o podpoře z krajského rozpočtu

Zástupcům třech desítek sportovních 
organizací předal hejtman Jiří Rozbo-
řil společně s náměstkem Radovanem 
Rašťákem smlouvy o  podpoře z  kraj-
ského rozpočtu. Peníze budou sloužit 
jednak k  podpoře činnosti špičko-
vých klubů hrajících nejvyšší soutě-
že a zároveň jako fi nanční pomoc při 
pořádání významných akcí. Smlouvy 
o příspěvku z rozpočtu Olomouckého 
kraje v  rámci přímé podpory si pře-
vzali také zástupci Moravské vysoké 
školy Olomouc, Vysoké školy logis-
tiky v  Přerově a  Univerzity Palacké-
ho v  Olomouci. Školy získají celkem 
10  milionů korun, sportovní oddíly 
27,7 milionu a na sportovní akce půjde 
podpora 13,7 milionu korun. »red

V Lošticích mají tvarůžky své 
vlastní muzeum

Za půl roku existence unikátního mu-
zea olomouckých tvarůžků v Lošticích 
prošlo jeho branami více než 15  ti-
síc návštěvníků. Jen v  Olomouckém 
kraji, v  Lošticích, se totiž vyrábějí 
Olomoucké tvarůžky a  jejich výrob-
ci, A.W. spol. s  r. o. provozují vlastní 
muzeum věnované této regionální de-
likatese. V  moderně pojatých expozi-
cích uvidí návštěvník průřez historií 
Olomouckých tvarůžků od nejstarších 
pramenů až do současnosti. Všechny 

exponáty mají popisky v českém jazyce, 
pro cizojazyčné návštěvníky jsou k dis-
pozici tištěné texty v angličtině a něm-
čině. Součástí celého prostoru je i malý 
dvorní prostor, který stejně jako místo 
před vchodem do vlastního muzea na-
bízí návštěvníkům během roku drobné 
doplňující programy – výstavy, koncer-
ty, kulturní společenské akce. Muze-
um je otevřeno 7 dní v týdnu od 9 do 
17 hodin. Více informací o  vstupném 
a akcích na www.tvaruzky.cz. »red

Hejtmanství připravuje dva 
projekty prevence kriminality
Upozornit na problematiku vandalství, vzbudit 
zájem o dění kolem nás či zamezit trestným činům 
páchaných na seniorech. To je hlavním cílem dvou 
projektů, které plánuje vedení kraje realizovat v le-
tošním roce. Projekt „Drahá lhostejnost“ se zaměří 
na prevenci vandalství. „Malý průvodce domácím 
bezpečím II“ pak nabídne vzdělávání pracovníků 
domácí ošetřovatelské péče, kdy budou schopni 
zprostředkovat a předat svým klientům praktické 
návody a informace, jak se nestát obětí  trestného 
činu. Realizace obou projektů bude stát zhruba 
247 tisíc korun. Vedení kraje počítá s  tím, že od 
Ministerstva vnitra získá dotaci ve výši 90 % a ze 
svého rozpočtu uvolní částku 49 tisíc korun. »red

Olomoucký kraj fi nančně 
podpoří regionální knihovny
Devět milionů korun poskytne Olomoucký kraj ze 
svého rozpočtu jako podporu určenou na regio-
nální funkce knihoven. Podobně jako v uplynulých 
letech bude smlouva uzavřena se sedmi pověře-
nými knihovnami. Konkrétně se jedná o Městskou 
knihovnu Hranice, Knihovnu Vincence Priessnitze 
v Jeseníku, Městskou knihovnu Lipník nad Bečvou, 
Knihovnu města Olomouce, Městskou knihovnu 
Prostějov, Přerov a Šumperk. Prostřednictvím těch-
to knihoven bude zajišťována metodická a organi-
zační pomoc včetně dalších odborných činností pro 
473 základních knihoven, které v kraji zřizují města 
a obce. Ty musí zajišťovat především kvalitní servis 
pro čtenáře. Stejnou částkou hejtmanství podpoři-
lo knihovny i v loňském roce. »red

 Smlouvy o podpoře si převzali osobně zástupci klubů a škol 6. února na krajském úřadě. | Foto: PV

 Muzeum tvarůžků ukazuje i původní proces výroby této pochoutky. | Foto: PP

Olomoucký kraj nabízí k odprodeji tento nemovitý majetek:
Pozemek parc. č. 197 zast. pl. o výměře 560 m2, 
jehož součástí je stavba č. p. 150, obč. vyb., po-
zemek parc. č. 198/1 zast. pl. o výměře 667 m2, 
jehož součástí je stavba č. p. 151, obč. vyb., 
a  pozemek parc. č. 198/2 zast. pl. o  výměře 
365 m2, jehož součástí je stavba bez č. p. / č. e., 
garáž, vše v k. ú. a obci Prostějov, se všemi součást-
mi a  příslušenstvím, vše z  vlastnictví Olomouckého 
kraje, z  hospodaření SCHOLY SERVIS – zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků a středis-
ko služeb školám, Prostějov, příspěvkové organizace, 
za minimální kupní cenu ve výši 13 000 000 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 21. 1. 2015 do 
23. 3. 2015 do 14.00 hod. na adresu: Olomoucký 
kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti, Jere-
menkova 40a, 779 11 Olomouc. Nabídku je nutno 
zaslat ve dvou uzavřených obálkách*) a  v  levém 
horním rohu obálek výrazně uvést slova „neot-
vírat – cenová nabídka – Prostějov“. Na obálce 
musí být rovněž uvedena doručovací adresa zá-
jemce. Za včas doručené se považují nabídky, kte-
ré byly Olomouckému kraji na uvedenou adresu 
v uvedeném termínu doručeny. 
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru 
Olomouckého kraje se přijímají do 23. 3. 2015 do 
14.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého 

kraje, odbor majetkový a  právní, Jeremenko-
va 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru:
od 21. 1. 2015 do 23. 3. 2015
Kontakty: a.brenkova@kr-olomoucky.cz, 
tel. 585 508 416, regina.vrbova@kr-olo-
moucky.cz, tel. 585 508 423.

*) Nabídku vložte nejprve do jedné obálky s  ozna-
čením nabídky a  tuto obálku poté vložte do druhé 
obálky a opět uveďte název nabídky. Pro další jed-
nání v  předmětné záležitosti, prosím, uveďte do 
nabídky vaši přesnou adresu a telefonický kontakt, 
popřípadě e-mailovou adresu. V  případě fyzických 
osob je nutné nabídku doplnit o rodné číslo.

Střední Morava se připravuje na turisty
Sdružení cestovního ruchu připra-
vilo pro letošní rok nové propagační 

materiály. Turistický průvodce nabízí 
informace o  nejzajímavějších atrak-
tivitách v  regionu Střední Morava 
včetně přehledu o  památkách, cyk-
lostezkách, tradičních akcích a  nabízí 
i  tipy na trávení volného času a zába-
vy. Informační leták Ochutnejte Ha-
nou je určen těm, kdo si chtějí odnést 
z návštěvy Hané i kulinářské zážitky. 
Osmnáct uvedených gastronomických 
zařízení již zařadilo do svých jídelníč-
ků celoročně hanácké pokrmy z míst-
ních a  sezonních surovin. Více infor-
mací najdete na webových portálech 
www.moraviaforyou.cz a  propagač-
ní materiály včetně  anglické, němec-
ké a  polské verze jsou ke stažení na 
www.central-moravia.cz. »red
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Olomoučtí tanečníci 
v letošní sezoně bodovali

Skvělých výsledků letos dosáhli mladí sportovní ta-
nečníci z Tanečního klubu Olymp Olomouc. Svěřenci 
rodiny Hýžových se na lednovém Mistrovství České 
republiky ve standardních tancích v  Otrokovicích 
zasloužili o  největší úspěch olomouckého taneč-
ního sportu za posledních 14 let.  Přesně po tolika 
letech se olomouckým tanečníkům podařilo vybo-
jovat titul mistr České republiky. Konkrétně se jím 
stal Daniel Borůvka a Barbora Borůvková (11 a 9 let) 
v kategorii juniorů do 13 let. Vynikajícího výsledku 
také dosáhl v kategorii do 18 let pár Roman Pecha 
s  Kateřinou Srostlíkovou, kterým patří za druhé 
místo titul vicemistr České republiky. »red

Hendikepovaní mají za sebou kurzy tance a etiky

Dvaadvacet dospělých účastníků pře-
devším s  mentálním a  kombinovaným 
postižením absolvovalo kurzy společen-
ského tance a etiky, které pořádal spolek 
Balanc, o. s. – Společnost pro vyrovná-
vání příležitostí. V rámci sedmi večerů 
mohli účastníci kurzu proniknout do 
základů několika společenských tanců 
a  upevnit či obohatit svoje dovednosti 
v oblasti společenského chování. To vše 
pod vedením zkušených lektorů a v do-

provodu asistentů a dobrovolníků. Kurz 
probíhal od října 2014 do konce ledna 
ve dvoutýdenních intervalech. Osmý, 
poslední večer pak byl věnován zakon-
čení celého běhu za přítomnosti rodi-
čů a  blízkých účastníků, kteří si mohli 
připomenout průběh kurzu, zatančit 
si a  také převzít certifi kát o  absolvová-
ní. Kurz navazuje na úspěšnou aktivitu 
Společenské večery pro mladé lidi se 
zdravotním znevýhodněním. »red

Hledání Petra Staňka 
v olomouckém muzeu

Od 13. února do 29. března hostí Handkeho sál 
Vlastivědného muzea v Olomouci výstavu bron-
zových plastik Petra Staňka – Hledání. Autor na 
ní veřejnosti představuje na tři desítky objek-
tů, které sám nejen navrhuje, ale i odlévá a do 
nichž se pokusil dle vlastních slov „promítnout 
představy a zkušenosti získané v průběhu celé-
ho svého života“. »red

Hrady a zámky z papíru 
v litovelském muzeu

Od 12. února do 12. dubna prezentuje litovel-
ské muzeum ojedinělou výstavu papírových 
modelů. Největší část vystavených exponátů 
pochází od olomouckého stavitele Jiřího Struže. 
K vidění jsou nejen nejznámější hrady a zámky, 
ale i  papírové fi gury vojáků, modely domečků 
i nejjednodušší stavby, tzv. miniboxy. Prostoro-
vé dioráma historického města představuje sta-
vitel Jiří Prokeš. Zajímavé stavby zde prezentují 
i šikovní stavitelé papírových modelů z Litovel-
ska. Výstava přináší také zajímavosti o  vzniku 
vystřihovánek a  papírových modelů. V  rámci 
výstavy si mohou návštěvníci sami vyzkoušet 
vystřihnout a  slepit papírový model a  odnést 
si z muzea zajímavý suvenýr. Více informací na 
www.muzeumlitovel.cz. »red

Výstava, kterou neuvidíte, pokračuje

Výstava v  absolutní tmě – (Ne)vidi-
telná Olomouc,  přibližuje návštěv-
níkům život nevidomých na vlastní 
kůži. Poznají, jak se žije bez zraku 
v hanácké metropoli. Návštěvníci za-
žijí a  vyzkouší, jaké to je pohybovat 
se po rušném městě bez zrakových 
vjemů. Cílem dlouhodobé výstavy je 
představit široké veřejnosti život ne-
vidomých a  také propagovat výrobky 
a  služby sociální fi rmy Ergones a  so-

ciální služby pro nevidomé a  slabo-
zraké, které zajišťuje Tyfl oCentrum. 
Původně měla výstava skončit na 
konci ledna, pro obrovský zájem je 
ale prodloužena až do konce roku. Její 
součástí bude i  řada doprovodných 
akcí během celého roku. Expozici 
najdete v  Olomouci na adrese Kříž-
kovského  5. Otevírací dobu, dopro-
vodný program i  další informace na 
www.neviditelnaolomouc.cz. »red

inzerce
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 Návštěvníci výstavy si mohou „osahat“ významné památky Olomouce. | Foto: PZ

www.interiery-centrum.cz     www.kueppersbusch-cz.cz

Těší se na Vás největší prodejce tohoto výrobce v Olomouckém kraji.

Informace o probíhajících akcích v prodejnách.
Výrobce si vyhrazuje právo změn.

Nejlepší ceny v historii naši společnosti.

INTEA nova s.r.o.
OLOMOUC, Wellnerova 3B

(u „Ušatého domu“ vedle Oriflame)
telefon: 777 575 870

e-mail: info@interiery-centrum.cz

ŠUMPERK, Slovanská 33123/13
(naproti bývalému kinu Svět)

telefon: 775 575 820

NEJLEVNĚJŠÍ LAKOVANÉ KUCHYNĚ V REGIONU

SLEVYAŽ 69 %

Radek Pilař dětem a Šumperku pro radost
Jméno výtvarníka možná všichni neznají, 
ale jeho dílo zná určitě každý. Radek Pi-
lař a jeho tvorba je spjata s postavičkami 

Večerníčka a loupežníka Rumcajse. Právě 
Pilařovu práci věnovanou těm nejmen-
ším představí výstava, která byla zahájena 
5. února v šumperském muzeu a potrvá 
do 29. března. Návštěvníci se na výstavě 
potkají nejen s  Večerníčkem, loupežní-
kem Rumcajsem, jeho ženou Mankou 
a malým Cipískem, ale i s dalšími pohád-
kovými postavami, u  jejichž zrodu stál 
jeden z   nejtalentovanějších českých ilu-
strátorů. V rytířském sále a jeho předsálí 
ožijí téměř všichni obyvatelé lesa Řáholce 
– víly, vodníci, lesní zvířátka – i  jičínská 
vrchnost. Návštěvníci si vyzkouší od-
vyprávět pomocí jednoduché animační 
techniky svůj vlastní příběh s Rumcajsem 
v  hlavní roli, pohrát si se světlem a  stí-
nem či otestovat, jak dobře znají nejdéle 
vysílanou znělku v  českých televizích. 
Dokonce si mohou sami ozvučit krátkou 
ukázku večerníčku. Více informací na 
www.muzeum-sumperk.cz. »red
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zábava pro vás informace pro vás

Tajenka z minulého čísla: PŘÍPRAVKY Z LÉKÁRNY AVE. Vylosovaným výhercem, který získá dárek od sítě lékáren AVE, je Marie Vobořilová z Hanušovic.

Tajenku křížovky zasílejte do 8. března na adresu Profi -tisk group s. r. o., Slavonínská cihelna, Kyselovská 125, 783 01 Olomouc, anebo e-mailem na produkce@profi tisk.cz.

Do předmětu elektronické zprávy uveďte: „křížovka – magazín Olomoucký kraj“. Stejně označte i poštovní obálku. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho čtenáře, 
kterému pošleme dárek od sítě lékáren AVE. Nezapomeňte uvést jméno a celou adresu. Pokud nebude adresa kompletní, nemůžeme výhru odeslat.

Soutěžící bere na vědomí a pro případ výhry v soutěži souhlasí s uveřejněním svého jména, příjmení a názvu obce bydliště v příštím vydání magazínu.
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ČEKÁME NA VAŠE OBRÁZKY 
DO FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

Děkujeme všem čtenářům, kteří už poslali do redakce magazínu 
Olomoucký kraj svoje fotografi e na téma zimní a vánoční atmo-
sféra v  Olomouckém kraji. Nabízíme opět malou ochutnávku 
a těšíme se na další vaše fotografi e až do 6. března. Fotku, která 
zimní atmosféru v  kraji vystihne nejlépe, zveřejníme a  autora 
oceníme drobným dárkem.
Vaše příspěvky posílejte e-mailem na redaktor@profi tisk.cz. 
Nezapomeňte uvést jméno a celou adresu. Pokud nebude adre-
sa kompletní, nemůžeme výhru odeslat. Do předmětu elektro-
nické zprávy uveďte: „fotosoutěž – magazín Olomoucký kraj“. 
Soutěžící bere na vědomí a pro případ výhry v soutěži souhla-
sí s  uveřejněním svého jména, příjmení a  názvu obce bydliště 
v příštím vydání magazínu.

Fotografi i zimní atmosféry nám zaslal například i  pan František 
Dostál z Olomouce, děkujeme.

Výrobek Olomouckého kraje – to je „Výrobek OK ®”
Od roku 2005 udě-
luje Agrární komo-
ra Olomouckého 
kraje ocenění „Vý-
robek Olomoucké-
ho kraje“ s právem 
označení „Výrobek 
OK ®“. Tuto značku mohou na svých 
produktech uvádět nejlepší potravi-
nářské a zemědělské výrobky. Celkem 
ji už nosí 120 produktů, které jsou vy-
robeny v Olomouckém kraji. Cíle této 
soutěže jsou shrnuty v  následujících 
bodech:
• podpora regionálních výrobců po-

travin a zemědělských plodin
• snaha o  udržení kvality výrobků 

a tradičních receptur
• zaměstnanost

• zviditelnění malých výrobců
• motivace zákazníka ke koupi regio-

nálních výrobků.
Soutěž o  značku „Výrobek OK ®“ vy-
hlašuje Agrární komora Olomoucké-
ho kraje jednou ročně, a  to v  9  ka-
tegoriích (masné výrobky, masné 
výrobky trvanlivé, sýry včetně tvaro-
hu, mléčné výrobky ostatní, pekařské 
výrobky včetně těstovin, cukrářské 
výrobky včetně cukrovinek, alkoho-
lické a  nealkoholické nápoje, ovoce 
a zelenina v čerstvé nebo zpracované 
formě a  ostatní). Základní podmín-
kou účasti v  soutěži Výrobek OK je, 
že daný produkt musí být v  tomto 
regionu vyroben a  distribuován do 
maloobchodní sítě. Hlavní důraz je 
kladen na regionální původ, origi-

nální recepturu a  tradici. Odborníci 
hodnotí nadstandardní charakteris-
tiky barvy, chutě a vůně nebo design 
výrobku. Vítězné produkty získávají 
logo, které mohou používat na svých 
obalech. Tvoří je kombinace žluto-
-zeleného a  modrého trojúhelníku 
a  rok, v  němž byl výrobek oceněn. 
Žluto-zelený trojúhelník znázorňuje 
přechod úrodné Hané do jesenického 
pohoří, postupně tmavnoucí modrý 
představuje Moravu, která stéká z Je-
seníků a  mění se v  mohutnou řeku. 
Agrární komora Olomouckého kraje 
touto akcí usiluje o podporu místních 
výrobců zemědělských a  potravinář-
ských výrobků a  hledá cesty, jak je 
nejlépe motivovat a  odměňovat v  je-
jich poctivé práci. »red

Bavte se s námi – křížovka o ceny

VA
ŠE

PORADNA:

Přin
áš

ím
e d

ůle
žit

é 

inf
or

mac
e!

Informace o dopravě nejen v Olomouckém kraji ale i v celé republice najdete na: 

www.dopravniinfo.cz, www.uamk.cz

Aktuální pohled na dopravní situaci v Olomouci prostřednictvím kamer: 

www.dopravavolomouci.cz

Dopravní omezení a sjízdnost silnic v Olomouckém kraji – Správa silnic Olomouckého kraje:

bílá linka 841 119 119, www.ssok.cz

Poděkování nemocnici
Vážené vedení nemocnice Prostějov, chceme 
touto formou ještě jednou velmi poděkovat 
za vzornou péči o  naši maminku paní Andělu 
Pazderovou, která byla v posledních dnech svého 
života v péči na oddělení LDN-C.  Vážíme si velmi 
citlivého a profesionálního přístupu lékařů, zdra-
votnického i  pomocného personálu, se kterým 
jsme se v jiných zdravotnických zařízeních na ta-
kové úrovni ještě nesetkali. Informaci o skvělých 
službách na LDN-C v  Prostějově posíláme také 
na Olomoucký kraj. Mnohokrát děkujeme, jmé-
nem celé rodiny dcera Hana Stejskalová.

 Z vašich dopisů
inzerce

Zastavme utrpení! Spolek za práva zvířat a  etické zacházení s  nimi pro-
vozuje v  Křelově u  Olomouce azyl pro akutní stavy týraných, handicapo-
vaných, starých a  nechtěných psů... Máte-li zájem o  čtyřnohého věrného 
kamaráda, neváhejte a kontaktujte tento azyl. NEKUPUJTE – ADOPTUJTE.
tel.: 604 310 280, 777 977 388 • www.oszastavmeutrpeni.g6.cz
e-mail: oszastavmeutrpeni.info@seznam.cz

Pejskové jsou očkovaní, odblešení, odčervení a kastrovaní.

MAX
Je mi pět let a jsem 
labrador. Od štěněte mě 
přivazovali k řetězu. Tady 
v azylu už nejsem zavřený, 
hraji si s fenkami, psy ne-
musím. Jsem hodný, klidný 
a nenáročný mazel. Hledám 
domov s lidmi, kteří mě 
budou brát na procházky. 
Dejte mi, prosím, šanci.

ELA 
Je to asi patnáctiměsíční fen-
ka křížence ovčáka středního 
vzrůstu. Majitel se odstěhoval 
a nechal Elu opuštěnou na 
pospas osudu. Je velmi hravá, 
vděčná a přítulná. Zvládá 
chůzi na vodítku, je velice 
bystrá a vše se rychle naučí. 
Ocenila by dům se zahradou 
a milující rodinu.
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