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Stavba roku 2014 Olomouckého kraje 
má své vítěze

Regionální kolo soutěže Stavba roku 2014 
Olomouckého kraje, kterou vyhlásilo olo-

moucké hejtmanství ve spolupráci s  Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, Českým svazem staveb-
ních inženýrů a  Svazem podnikatelů ve sta-
vebnictví v ČR, zná vítězné stavební projekty. 
Cílem soutěže je seznámit veřejnost s  úrovní 
současného stavitelství, architekturou a  pro-
jektováním v Olomouckém kraji.

Soutěž má sloužit k  podpoře kvalitní 
komplexní realizace staveb a  zviditel-
nění kvalitních dodavatelských fi rem 
v  Olomouckém kraji. Odborná porota 
hodnotila zejména architektonické vy-
znění díla a jeho celkový přínos, celkové 

prostorové a funkční řešení díla, začle-
nění stavby do daného prostředí včetně 
širších prostorových vztahů, kvalitu sta-
vebních prací a další parametry. 
Porota hodnotila stavby v pěti katego-
riích. Z  každé kategorie jedna stavba 

získala titul Stavba roku 2014 Olo-
mouckého kraje a dvěma stavbám byla 
udělena čestná uznání.

Prezentační panely všech zúčastněných 
staveb budou vystaveny na Výstavišti Flo-
ra v rámci stavebního veletrhu Stavotech 
ve dnech 26.–28. 3. 2015. Volnou vstupen-
ku na veletrh najdete na straně 12. »red
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inzerce aktuality

Účtenka krajské koalice
Po krajských volbách na podzim 2012 byla se-
stavena Rada Olomouckého kraje, složená ze zá-
stupců České strany sociálně demokratické a Ko-
munistické strany Čech a Moravy. Tato koalice se 
zavázala k plnění programových cílů zaměřených 
na důležité oblasti regionu, a to v souladu se zá-
jmy občanů, podnikatelských subjektů a nezisko-
vých organizací působících na jeho území. 
Po dvouletém fungování krajské koalice jsem si 
udělal malé shrnutí. Takovou pololetní účtenku 
průběžného plnění programového prohlášení. 
Jsou oblasti, jako například regionální rozvoj, 
zdravotnictví, sociální oblast, vzdělání, sport nebo 
kultura, kde se nám podařilo už v půli čtyřletého 
období splnit minimálně 80 procent vytyčených 
cílů. Dobrá bilance je i  v  otázce bezpečnosti či 
ochrany zdraví a majetku. Tady bych zmínil velkou 
podporu kraje jednotkám sboru dobrovolných 
hasičů ve všech pěti okresech regionu. Radost 
mám i z pravidelných setkávání se starosty našich 
obcí, kde si navzájem předáváme důležité infor-
mace a praktické zkušenosti. 
Jsou ale i okruhy a témata, která se podařilo čás-
tečně rozpracovat a  do konce nám přece jenom 
ještě zbývá pár desítek procent. Sem patří napří-
klad urychlení výstavby účinných protipovodňo-
vých opatření nebo sjednocení systému nakládání 
s komunálními odpady na území kraje. 
Spolu s dokončením sjednocení dopravní obsluž-
nosti, s  opravami silnic a  mostů či s  rozšířením 
centrálních nákupů na všechny naše organizace 
nás čekají ještě další 
měsíce práce a  jed-
nání. Přesto věřím, že 
konečný součet bude 
mít v roce 2016 kladný 
výsledek. Jiří Rozbořil,

hejtman
Olomouckého kraje

 KATEGORIE 1 – Stavby určené k  bydlení a  rekreaci: Poly-

funkční dům U Kavalerie, Olomouc. | Foto: archiv

 KATEGORIE 2 – Stavby občanské vybavenosti a úpravy ve-

řejných prostor: Galerie Šantovka. | Foto: archiv

 KATEGORIE 3 – Stavby dopravní, inženýrské a vodohospo-

dářské: Silnice I/44 Vlachov–Rájec. | Foto: archiv

 KATEGORIE 5 – Rekonstrukce a obnova: Silo Tower Olo-

mouc. | Foto: archiv

 KATEGORIE 4 – Stavby technologické a pro průmysl a země-

dělství: Novostavba lékárny FN Olomouc. | Foto: archiv
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Cena mletých minerálů v plechovce 595 Kč/400g vč. poštovného, vydrží 2 měsíce.
Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 560 Kč/1 kus, 3 ks = 545 Kč/1 kus, 4-5 ks = 515 Kč/1 ks, 6-11 ks = 490 Kč/1 ks, od 12 ks = 460 Kč/1 ks.

Ceny kapslí: 1 ks = 798 Kč, 2 ks = 766 Kč/1 kus, 3 ks = 746 Kč/1 kus, 4-5 ks = 716 Kč/1 ks, 6-11 ks = 691 Kč/1 ks, od 12 ks = 661 Kč/1 ks
Při objednání 4 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v ceně 150 Kč zdarma.

Množstevní slevy lze vzájemně kombinovat. Např. 2 plechovky + 2 kapsle = 2462 Kč (+ kniha zdarma).

 Denní náklady 7-9 Kč, podle ceny za plechovku, tedy za cenu malé oplatky, levnější než třetinka piva nebo pytlík brambůrků.

Kamenné zdraví, s.r.o.
Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909 , 777 690 712 

www.kamennezdravi.cz

Může tohle být náhoda?

  

 
 

 
  

 

 

Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?

Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.

 

Je mi 41 let a od 15 let trpím vysokou hladinou bilirubinů, tedy mám špatné jaterní testy. A tím se roztočil kolotoč kolem mého zdraví, 
za pár let na to jsem se kompletně osypala psoriázou, která se mi následně vrazila i do kloubů. Jsem revmatik a kdo revma má, dá mi 
za pravdu, že to není nic příjemného.  Užívám Schindeleho minerály 2 měsíce a jindy oteklé, nepohyblivé a bolestivé klouby jsou lepší. 
A hladina bilirubinů  poklesla. Lepší trávení a odkyselení organismu beru jako bonus k tomu, co jsem od minerálů očekávala. 
 Renata Matysová, Běšiny 

Využívala jsem jedno balení kapslí, a tím jsem mohla odložit plánovanou operaci-totální endoprotézu kolenního kloubu. Odložila jsem 
i berle a teď jsem schopna po půl roce opět chodit bez opory, pracovat na zahradě a rehabilitovat. Proto chci pokračovat v užívání 
minerálních kapslí. Takový výsledek (po dávkách léků a několika obstřicích kolenního kloubu) jsem opravdu nečekala. Děkuji!  
 Jarmila Kodrlová, Kostelany nad Moravou

Užíval jsem vaše minerály celý rok 2014 a stále pokračuji a zde jsou mé zkušenosti. Shrnul jsem to do několika bodů:
1)  minerály značně pozitivně působí na střeva, a sice tak, že nějakým způsobem upravují trávicí procesy a značně omezují, ne-li úplně 

odstraňují, potíže s nadýmáním, což ani léky proti plynatosti nedokázaly
2)  zabývám se ze zdravotních důvodů tématem odkyselení organismu, zjistil jsem, že Schindeleho minerály značně dokáží odkyselit 

tzv. překyselený organismus, neboť jakmile sníme něco, co v  těle tvoří kyseliny, tak tělo tyto kyseliny musí pomocí   vlastních 
zásad (vlastní minerály ze svých úložišť, např. z kostí, zubů, orgánů apod.) vzít a jimi zneutralizovat kyselé prostředí. Nemáme-li 
k dispozici dostatek minerálů ve stravě, bere si tělo tyto minerály z již zmíněných vlastních zásob. Proti celému tomuto škodlivému 
procesu nepřekonatelně působí tyto minerály 

3)  velmi pozitivní, zvláště pro ženy, je ten fakt, že minerály, jsou-li použité jako pleťová maska, opravdu neuvěřitelně oživují pleť 
a odstraňují vrásky, skutečně dodávají mladistvější vzhled

4)  mému pejskovi, kterému je nyní 12 let, se po užívání minerálů výrazně zlepšil stav kloubů, lépe chodí a kúra pomocí minerálů je 
opravdu znát. Pejsek je celkově živější a nemá prakticky potíže s chozením do schodů apod.  Pavel Černý, Most

Přeji dobrý den, chci vám poděkovat za skvělý produkt, který jsem si u vás objednala a který mi velice pomohl. Minerály jsem objed-
nala sobě i nevlastní dceři a jsou báječné. Měla jsem veliké bolesti kloubů způsobené revmatem i nemocnou páteří. S minerály se mi 
velmi ulevilo. Nemám křeče, můžu se bezbolestně hýbat a co je pro mě i hlavní, velmi se mi zlepšila lupénka. To je k nezaplacení. Dcera 
má také lupénku a je stresovaná blížící se maturitou, i u ní došlo ke zlepšení stavu lupénky. Minerály sice nebereme moc dlouho, ale 
jsme na tom líp než kdy předtím. Takže děkuji a zase příště.  Ivona Schafferová, Havířov

Před rokem jsem poprvé objednala minerály pro maminku, které je 80 let. Dnes má s minerály ty nejlepší zkušenosti. Po domluvě 
s lékařkou mohla vysadit léky na vysoký tlak, upravila se jí cukrovka a to hlavní-začaly se jí hojit bércové vředy, oboustranné a na obou 
nohách, které ji trápí již 15 let. Paní doktorka na kožním o minerálech věděla a doporučila jí je dále užívat.  Také bych nevěřila, že 
i v tomto věku může dojít k takovému zlepšení a jsme za to obě moc rády. Zlepšilo se jí i zažívání a vyprazdňování, ale nejdůležitější 
pro ni byly ty „bércáky“. Mně je 55 let a minerály beru preventivně, zlepšila se mi kvalita vlasů a nehtů a cítím se vitálnější. 
 Jana Osadčí, Týn nad Vltavou

Pošlete nám svůj pravdivý příběh a získejte plechovku minerálů zdarma a slevu na příští nákup.

Nebo snad podvod?
Záměrně si necháváme od  každého zákazníka schválit uveřejnění jeho zkušeností s  minerály pod celým 
jménem a městem. Ti lidé jsou dohledatelní. Jen nechceme, aby jim drnčely telefony, proto bez celé adresy, 
to je jistě pochopitelné. Kdyby to nefungovalo, nikdo by nám nenapsal. A nikdo by si minerály neobjednal 
podruhé. Rakušané vyvážejí minerály do mnoha zemí, i mimoevropských. Vytěžená hornina podléhá pravi-
delným kontrolám v Rakousku. Odborné analýzy udávají věrohodné informace o vstřebatelnosti jednotlivých 
prvků. Vše je možné zkontrolovat na našich stránkách nebo na stránkách výrobce: www.mineralien.co.at., 
stejně jako více než férové ceny pro české zákazníky.

Placebo?
Nikdy jsme netvrdili, že je to všelék. Nic není stoprocentní. Ale může si někdo po mnoha letech obtíží vsu-
gerovat ústup artrózy nebo prakticky vyléčení dny, kdy jsou lidé najednou dlouhodobě bez obtíží? Snížení 

hladiny cukru, cholesterolu, krevního tlaku - v mnoha případech na zcela normální hodnoty? 
Odeznění mnohaletých migrén, různých gynekologických obtíží? Jak to, že lidem najednou 
mizí různé vyrážky, ekzémy, lupénka? Proč se najednou daleko lépe všechno hojí? Atd. atd., 
mohli bychom pokračovat. Zlepšení stavu vlasů, nehtů, trávení, příliv energie a chuti do života 
už bereme skoro jako samozřejmost. A kdo dává minerály svému zvířátku nebo květině, za pár 
týdnů obvykle nevěří, co se to děje. Zde o efektu placeba těžko může být řeč.
A že to není klinicky ověřený lék? Není to lék, je to rezemletá hornina. Je to směs životadárných 
prvků, aditivované palivo pro tělo, které se pak obvykle začne uzdravovat samo.
Stále za tak nízkou cenu*, že zbývá snad jen připustit si, že by to mohla být pravda. 



4 5

Olomoucký kraj je zřizovatelem sedmi 
příspěvkových organizací v oblasti kultu-
ry a  ročně na jejich provoz vynaloží více 
než 125 milionů korun.

• Vlastivědné muzeum Olomouc – spra-
vuje i  Arboretum Bílá Lhota, zámek Čechy 
pod Kosířem.

• Muzeum a  galerie v  Prostějově – sou-
částí je i profesionální hvězdárna.

• Muzeum Komenského v Přerově – spe-
cializované na dějiny školství, hrad Helfštýn.

• Vlastivědné muzeum v  Šumperku – 
Muzeum v  Zábřehu, Lovecko-lesnické mu-
zeum v  Úsově, Pamětní síň Adolfa Kašpara 
v Lošticích, Muzeum v Mohelnici.

• Vlastivědné muzeum Jesenicka v Jese-
níku – Vodní tvrz v  Jeseníku a  rodný dům 
Vincenze Priessnitze.

• Vědecká knihovna v  Olomouci – sbírka 
starých tisků a hodnotných rukopisů.

• Archeologické centrum Olomouc – za-
měřeno na záchranné archeologické vý-
zkumy.

• Muzeum silnic ve Vikýřovicích – součást 
Správy silnic Olomouckého kraje.

Speciálně na kulturu je zaměřený „Program 
podpory kultury a  památkové péče v  Olo-
mouckém kraji“. Má tři dílčí programy – Obno-
va kulturních památek, Obnova staveb drobné 
architektury místního významu a  Podpora 
kulturních aktivit. V rámci programu byla roz-
dělena částka ve výši 19 642 522 Kč. Formou 
přímé podpory z  rozpočtu hejtmanství fi nan-
cuje nebo spolufi nancuje významné kulturní 
akce – letos bude podpořeno 23 kulturních 
akcí v celkové výši cca 8 000 000 korun.

aktuality aktuality

Podnikatelem roku se stal majitel 
strojírenské fi rmy z Litovle

David Dostál, majitel společnosti PAP-
CEL, a. s., zvítězil v  soutěži EY Podni-
katel roku 2014 Olomouckého kraje. Tu 
už devátým rokem organizuje společ-
nost EY a tento ročník byl pod záštitou 
Jiřího Rozbořila, hejtmana Olomoucké-
ho kraje. Slavnostní vyhlášení proběhlo 
v prostorách Divadla na Šantovce.
Letošní ročník soutěže EY Podnikatel 
roku se nesl v  duchu motta „Klíčové je 
mít odvahu“, která je pro úspěch v pod-
nikání důležitá. Na otázku, co on pova-
žuje za klíčové pro úspěch v podnikání, 
odpovídá David Dostál, že důležité je mít 
sebevědomí, dobré lidi kolem sebe a  tr-
pělivost. Podnikatelská fi lozofi e a fi rem-
ní slogan Papcelu je: „Growing Together 
– když umožníme růst zákazníkovi, tak 
porosteme i my.” Tuto fi lozofi i Papcel na-
plňuje jednoznačně. Počet zaměstnanců 
v Litovli stoupl od roku 2010 o více jak 
30 %. Cenu přišla převzít fi nanční ředi-

telka společnosti PAPCEL Marta Skvr-
nová. „Jsem hrdá na to, že tady můžu být 
a  zastupovat fi rmu PAPCEL. Ocenění 
je pro nás velkou výzvou a  zároveň zá-
vazkem do budoucna. Finanční dar od 
Olomouckého kraje jsme se rozhodli vě-
novat litovelským školám,“ řekla Marta 
Skvrnová k získanému ocenění. »red

Sdružení obrany 
spotřebitelů Moravy 

a Slezska, z. s., 
rozšiřuje své služby 

– otevírá další poradnu 
v Olomouckém kraji

Nevíte si rady s délkou záruční doby, s reklamací, 
s podmínkami odstoupení od smlouvy, případ-
ně s dalšími základními informacemi o právech 
spotřebitele? Je tady pro vás Sdružení obrany 
spotřebitelů Moravy a  Slezska,  z. s., nezisko-
vá, nevládní a  nepolitická organizace, která se 
všemi dostupnými prostředky snaží hájit práva 
spotřebitelů, poskytuje základní informace o re-
klamačním řízení, o délce záruční doby, o lhůtě 
k  vyřízení reklamace nebo o  podmínkách od-
stoupení od kupní smlouvy. Spotřebitelé z Jese-
níku a okolí mohou od února využít služeb nově 
otevřené výjezdní poradny, která bude pomáhat 
spotřebitelům získávat znalosti o  spotřebitel-
ských právech a umožní jim konzultovat spotře-
bitelské problémy. Nová výjezdní spotřebitelská 
poradna zahájila svou činnost ve spolupráci 
s Městským úřadem v Jeseníku 25. února 2015. 
Městský úřad tak reaguje na zvýšený zájem spo-
třebitelů o tyto služby ve městě a okolí. 
Poradnu v  prostorách Městského úřadu Jeseník 
– živnostenský úřad, kancelář č. 506, Karla Čap-
ka 1147/10, Jeseník, 790 01 (budova „IPOS“), mohou 
zájemci v případě potřeby navštívit vždy každou čtvr-
tou středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hodin, infor-
mace na tel. čísle: 584 498 466, 722 623 536, e-mai-
lu: poradna@sos-msk.cz, webu: www.sos-msk.cz.
V případě potřeby poradenství mimo poradní dny 
mohou spotřebitelé volat v době od 9.00 do 17.00 
hodin telefonní číslo 608 722 582. »red

 Cenu Podnikatel roku převzala z rukou hejtmana Jiřího Rozbo-

řila fi nanční ředitelka Papcel a.s. Marta Skvrnová. | Foto: PV

 Víte, že...? Hejtmanství spustilo informační 
systém pro řidiče

Olomoucký kraj letos investuje do oprav 
svých silnic rekordních 1,17 miliardy ko-
run. Kraj vlastní 3095 kilometrů silnic 
II. a III. tříd, což je 87 procent komuni-
kací na jeho území. V současné době má 
hejtmanství připraveno 59 projektů, kte-
ré jsou zaměřeny především na opravy 
povrchu a na rekonstrukce silnic a mos-
tů. „Hlavním kritériem při plánování 
seznamu silnic navržených k opravě byl 
jejich havarijní stav, význam, zatížení ko-
munikace nebo hluk v zastavěných čás-
tech obcí,“ uvedl hejtman Jiří Rozbořil.

Hotovo bude ještě letos

Všechny projekty musí kraj dokončit do 
konce roku. K těmto investičním akcím 
přibudou také rekonstrukce a  opravy, 
které má v plánu Ředitelství silnic a dál-
nic ČR nebo Správa železniční dopravní 
cesty. ŘSD do státní silniční sítě na úze-
mí Olomouckého kraje investuje zhru-

ba 1,14 miliardy korun, připraveno má 
20 akcí. SŽDC letos na železnici zreali-
zuje 8 projektů za více než 1,5 miliardy 
korun. Značný dopad na dopravu bude 
mít i  výstavba kanalizace ve zhruba 
40 městech a obcích v regionu.
„Z tohoto důvodu bude docházet ke znač-
ným omezením v dopravě. Na hejtman-
ství jsme zřídili řídicí pracovní skupinu, 
která koordinuje plánované akce tak, aby 
byly negativní dopady na plynulost do-
pravy co nejmenší. Situace v dopravě ne-
bude jednoduchá a letošní rok bude vyža-
dovat trpělivost a  pochopení především 
ze strany řidičů,“ řekl Rozbořil.
První rekonstrukce už začaly a  s  nimi 
i  uzavírky silnic. Aktuální informace 
jsou na titulní straně krajského webu na 
www.kr-olomoucky.cz v  červené části 
„Nepřehlédněte“ nebo na internetovém 
odkazu www.kr-olomoucky.cz/uzavir-
kysilnic. »red

Projekt pomáhá žákům ujasnit si budoucnost
V rámci projektu Cílevědomě za budou-
cím povoláním, který byl realizován za 
fi nanční podpory Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
vytvořilo Cyrilometodějské gymnázi-
um a mateřská škola v Prostějově systém 
kariérního poradenství, který je možné 
přenést i  na další školy. Žáci jeho pro-
střednictvím aktivně a  nenásilně sami 
hledají budoucí povolání.
V rámci projektu byla vytvořena sada pra-
covních listů pro žáky sekundy až oktávy 
osmiletého gymnázia a  pro odpovídající 
ročníky žáků základních a středních škol. 

Pracovní listy vyplňují sami žáci a vytvá-
ří si osobní profesní portfolio, do kterého 
kromě pracovních listů zakládají i  další 
doklady o studiu, např. vysvědčení, certi-
fi káty, výsledky olympiád a soutěží apod. 
Celý systém má žáky motivovat k tomu, 
aby už od základní školy pracovali na hle-
dání svého budoucího povolání. Všechny 
materiály i  kontakty na projektový tým 
jsou k  dispozici na metodickém portálu 
kariera.cmgpv.cz. »red

RV
 1

50
00

05
/0

3

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 naší 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 %
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kontakt: Ing.Jaroslav Mikulička, tel. 583 430 687 od 8.00 do 16.00

Lokalita »staré hřiště« Mohelnice
– volné stavební pozemky
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provádíme veškeré práce

zaměření

montáž oken,

parapetů, žaluzií, sítí

zednické zapravení

likvidace starých oken

záruka 60 měsíců

Německé profi ly

ALUPLAST

SMARTROLL Service s.r.o.

Průmyslová 4544/1c, Prostějov 796 01

tel.: 608 554 001

e-mail: aluplastokna@aluplastokna.cz

www.aluplastokna.cz

PROVOZOVNA, VÝROBA:

JARNÍ SLEVA 50%

na PLASTOVÁ OKNA
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Zastoupení kraje v Bruselu nabízí 
absolventům odborné stáže

Zastoupení Olomouckého kraje v  Bru-
selu přivítalo na počátku března několik 
mladých lidí z  regionu, kteří byli přijati 
na pracovní stáž do institucí a poradních 
orgánů Evropské unie. Mladí absolventi 
z  jednotlivých členských států se dosta-
nou například do Evropské komise nebo 
Evropského parlamentu.
Stážisté jsou zařazeni na oddělení a pra-
cují spolu se stálými zaměstnanci na 
všech tématech, kterými se daná in-
stituce zabývá. Věnují se tedy zejména 
přípravě nové legislativy, komunitárním 
programům nebo překladům odborných 
textů. K  obecným podmínkám přije-
tí patří znalost alespoň dvou úředních 
jazyků EU, dokončený základní stupeň 
vysokoškolského studia, státní přísluš-
nost některého členského státu, další 
podmínky určuje přímo instituce.
Jedna ze stážistek, Radka Hoková, pracu-
je v Generálním ředitelství Evropské ko-
mise pro překlady (DGT). „Jsem ráda, že 
jsem prošla náročným výběrem, na po-
čátku bylo přes 15 tisíc uchazečů o stáž. 
Těším se na novou práci, jako student-
ka anglické fi lologie získám zkušenosti 

s  překlady evropské legislativy a  snad 
i  tolik potřebný evropský nadhled,“ říká 
k nové zkušenosti Radka Hoková. Další 
českou stážistkou v Evropské komisi bude 
následujících pět měsíců Petra Zmeltová, 
která bude pracovat pro Výkonnou agen-
turu Evropské komise v Lucemburku.
Zájemci o informace o stážích v institu-
cích EU se mohou obrátit na Michaelu 
Vráželovou ze sdružení OK4EU e-mai-
lem (vrazelova@ok4eu.cz) nebo telefo-
nicky na číslo 587 432 016. »red

Originální nápady se rodí v podnikavé hlavě

Šestý ročník soutěže Podnikavá hla-
va, kterou vyhlašuje Vědeckotechnický 
park Univerzity Palackého v Olomouci, 
přináší každý rok nové nápady pro pod-
nikání. Autoři zajímavých podnikatel-
ských záměrů se do ní mohou přihlásit 
do 24. května. Odměnou pro ty nejlepší 
bude nejen fi nanční ocenění, ale zejmé-
na cenné rady odborníků a podpora při 
rozjezdu podnikání.
Soutěž je určena jak pro úplné začáteč-
níky v  podnikání a  studenty, tak i  pro 

zkušené podnikatele s novým nápadem. 
„Během přípravy svých projektů mohou 
účastníci využít pomoci konzultanta 
Vědeckotechnického parku nebo se zú-
častnit workshopů, které se budou pří-
pravě záměrů věnovat. Účast není ome-
zena věkem ani územně, hlásit se tak 
mohou zájemci z celé České republiky,“ 
uvedl ředitel Vědeckotechnického parku 
Jiří Herinek.
I letos se pořadatel a sponzoři soutěže roz-
hodli podpořit vedle hlavní soutěže také 
podnikavé středoškoláky a ženy, které už 
podnikají nebo by rády začaly. Podrob-
né informace o soutěži jsou dostupné na 
www.podnikavahlava.cz. »red

Tipy na návštěvu mikroregionu Žulovsko:
Skorošice – Vodopády Stříbrného potoka, od 1965 jsou přírodní památkou, zatopený lom Vaněk, turistické středisko v údolí Stříbrného potoka. 

Černá Voda – hlavní centrum nově vznikajícího resortu pro horská kola Rychlebských stezek, zatopený lom Rampa, zřícenina hradu Kaltenštejn. 

Stará Červená Voda – neprovozovaný kaolinový lom, Latzelova kaple s hrobkou. Velká Kraš – koupaliště, 72 bludných balvanů – hornin švédského, 

baltského a fi nského původu. Vidnava – barokní morový sloup, kostel sv. Kateřiny, renesanční fojtství. Vápenná – jeskyně Na Pomezí, které jsou největším 

zpřístupněným jeskynním systémem v ČR vzniklým rozpouštěním mramoru. Žulová – kaple na Boží hoře, z roku 1712. Přístup ke kapli je lemován křížovou 

cestou v soudobém provedení.

Pravidelné akce mikroregionu:
Pivní slavnosti v Žulové, Skorošické slavnosti, Masopust ve Vápenné, Vápenské bujaření, Hukovické hody ve Velké Kraši, 

Rychlebské stezky – Vidnavský okruh, Černá Voda – výročí obce.

Obce mikroregionu:
Černá Voda, Kobylá nad Vidnávkou, Skorošice, Stará Červená Voda, Vápenná, Velká Kraš, Vidnava, Žulová

zpravodajství na pokračování

Představujeme vám – mikroregion Žulovsko
Vůbec první zmínka o vzniku mikroregionu Žulovsko je datovaná počát-

kem roku 1999, kdy po společném jednání osmi obcí jejich zástupci po-
depsali dohodu obcí o založení mikroregionu Žulovsko. Čeho se jim během 
uplynulých patnácti let podařilo společně dosáhnout, shrnuje předseda mi-
kroregionu František Kadlec.

Co bylo impulzem pro vznik mikro-
regionu Žulovsko a jaké byly jeho cíle?
Cílem vzniku bylo vzájemně koordino-
vat postup při prosazování společných 
zájmů obcí mikroregionu v oblasti do-
tační politiky státu a  Evropské unie, 
dále pak zaměstnanosti, vzdělanosti, 
ochrany životního prostředí, podpo-
ry rozvoje malého a  středního podni-
kání a  také cestovního ruchu. Dalším 
impulzem bylo navázání příhraniční 
spolupráce s  obcí Opolského Slezska 
Skoroszyce. Hlavním posláním zůstává 
rozvoj v oblasti školství, kultury, spor-
tu, veřejné správy, zájmových organi-
zací a  dále podpora při realizaci indi-
viduálních projektů v oblasti životního 
prostředí, dopravy a turistiky. 

Jak se podařilo tyto cíle splnit? Co je 
pro sdružené obce největším přínosem?
Nejvíce fi nančně náročným projektem 
byla realizace protipovodňového opat-
ření, jehož součástí bylo vybudování 
varovného a  vyrozumívacího systému 
v obcích MŽ, včetně napojení na JSVV 
(Jednotný systém výstrahy a varování) 
a  zpracování digitálních povodňových 
plánů. Jako jeden z  posledních společ-
ných realizovaných projektů bylo zave-

dení systému likvidace biologických od-
padů v  regionu Žulovska. V  minulých 
letech se podařilo realizovat například 
zpřístupnění internetu pro širokou ve-
řejnost, projekt prezentace a  propaga-
ce a  zakoupení vybavení pro pořádání 
společenských událostí – pódium, party 
stan, mobilní ozvučovací zařízení, zaří-
zení na vytápění, mobilní osvětlení atd.

Co považujete za největší úspěch, kte-
rého jste v mikroregionu dosáhli a jak 
vidíte fungování mikroregionu v ná-
sledujících letech? 
Činnost MŽ lze hodnotit jako úspěšnou, 
viz již zmiňované projekty. Jsem rád, že 
po každém volebním období, kdy dochá-
zí k výměně vedení na jednotlivých rad-
nicích, se nově zvolení starostové ihned 
zapojí do společné práce a tak přispívají 
k  rychlejšímu rozvoji ve svých obcích 
a potažmo celého regionu. I do budouc-
na se bude MŽ snažit získávat prostřed-
ky na vlastní rozvoj z fondů EU. »red

Připravujte magazín s námi 
V dubnovém čísle magazínu Olomoucký kraj představíme mikroregion Zábřežsko. 

Pokud nám chcete něco zajímavého o regionu sdělit, poslat fotografi i nebo upozornit na nějakou akci v mikroregionu,
dejte nám vědět nejpozději do 10. dubna 2015 na e-mail redaktor@profi tisk.cz.

 Skorošice – Nýznerovské vodopády. | Foto: VJ

 Žulová – kostel sv. Josefa. | Foto: KH

 Kobylá nad Vidnávkou – hřbitovní kaple Svobodných pánů 

ze Skal. | Foto: ZJ

 Zastoupení kraje v  Bruselu – OK4EU motivuje absolventy 

z regionu k výjezdům do zahraničí. | Foto: archiv

Partneři řešili možnosti 
fi nancování projektů

V Olomouci se v únoru uskutečnilo druhé zase-
dání Regionální stálé konference pro Olomoucký 
kraj. Zástupci kraje, obcí, neziskových organizací, 
podnikatelského sektoru, univerzity, úřadu práce 
a dalších organizací z regionu diskutovali o mož-
nostech a příležitostech, které nabízí programo-
vé období EU 2014–2020. Hlavním programem 
jednání bylo nastavení spolupráce v regionu při 
sběru projektových námětů, které bude možné 
realizovat za fi nanční podpory z evropských fon-
dů prostřednictvím českých operačních progra-
mů. Další jednání partnerů je naplánováno na 
začátek dubna 2015. Diskuse se tentokrát zaměří 
na konkrétní projektové záměry. »red

Maltézská pomoc poskytuje 
služby i rodinám s dětmi

Centrum Maltézské pomoci v Olomouci poskytu-
je několik sociálních služeb, mezi nimi sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s  dětmi a  službu 
doprovázení pěstounských rodin. Sociálně ak-
tivizační služby jsou určené rodinám s  dětmi, 
které bydlí v  Olomouci a  blízkém okolí a  jsou 
ohrožené sociálním vyloučením. Cílem služby 
je zlepšení rodinné a sociální situace a podpora 
důstojného života těchto rodin. Rodinám na-
bízí výchovné, vzdělávací a  aktivizační činnosti 
– pracovně výchovná činnost s  dětmi, podpora 
a  nácvik rodičovského chování včetně vedení 
hospodaření a  udržování domácnosti, podpo-
ra a  nácvik sociálních kompetencí v  jednání na 
úřadech a  školách, podpora rozvoje schopností 
a dovedností dítěte, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím (doprovázení k  lékaři, 
na zájmové aktivity…), sociálně terapeutické 
činnosti (vedoucí k  rozvoji všech členů rodiny), 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí. Už druhým 
rokem poskytuje také službu doprovázení pěs-
tounských rodin. Každou klientskou rodinu do-
provází klíčový pracovník, který je rodině k  dis-
pozici, pravidelně ji navštěvuje, pomáhá jí, radí, 
ale zároveň dohlíží nad výkonem pěstounské 
péče. V rámci této služby Maltézská pomoc úzce 
spolupracuje s OSPOD. Pro pěstouny pak centrum 
připravuje i  vzdělávací semináře. Více informací 
o seminářích i jednotlivých programech najdete 
na www.maltezskapomoc.cz. »red
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HLASUJTE PRO CENU VEŘEJNOSTI ZA VÝJIMEČNÝ POČIN 

V OBLASTI KULTURY V ROCE 2014 V OLOMOUCKÉM KRAJI!

VÍCE NA  WWW.KR-OLOMOUCKY.CZ.

inzerce
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Zámek Čechy pod Kosířem prochází obnovou, stane se chloubou regionu
Klasicistní zámek obklopený romantic-

kým parkem o  rozloze 21,5 hektaru, 
který patří k  nejcennějším objektům his-
torické zeleně na Moravě, prochází už čtvr-
tým rokem kompletní obnovou. Historicky 
je zámek spjat se šlechtickým rodem Silva-
-Tarouca. Přítelem hraběcí rodiny byl slav-
ný český malíř Josef Mánes, který   Čechy 
pod Kosířem pravidelně navštěvoval a tvo-
řil zde v  letech 1849–1871. Po skončení 
stavebních úprav se očekává, že zámkem 
a  jeho expozicemi projde ročně až 19 tisíc 
návštěvníků. Olomoucký kraj investuje do 
poslední etapy rekonstrukce zámku a par-
ku 24 miliónů korun.

Opravy podlah, dveří, oken, rekon-
strukce elektroinstalace, topení, nová 
vodovodní přípojka a pak nové omítky 
a  výmalba – to je nejviditelnější výčet 
oprav na zámku v  Čechách pod Kosí-
řem. Rekonstrukcí nyní prochází první 
a druhé podlaží jižního a jihozápadní-
ho křídla objektu. „V prostorách bude 
umístěno muzeum věnované Josefu 
Mánesovi, který na zámku často pobý-
val, a šlechtickému rodu Silva-Tarouca. 
Vznikne samostatný okruh expozic 
přístupný ze schodišťové haly u hlavní-
ho vstupu,“ uvedl hejtman Jiří Rozbořil. 

Opravená věž poslouží jako rozhledna

V  přilehlém zámeckém parku stojí 
věž v  neogotickém stylu, která dosud 

nebyla veřejnosti přístupná. Po rekon-
strukci jí bude navrácen její dekorativ-
ní význam, včetně možnosti výhledu. 
Osmiboká věž je okenními otvory ilu-
zivně dělena do čtyř podlaží. Vnější 
stěny jsou provedeny z  lícových cihel, 
kterými jsou řešeny všechny archi-
tektonické detaily (kordonová římsa, 
vlys). Každá z osmi horních hran věže 

je ukončena vykonzolovanou poly-
gonální věžicí. Součástí rekonstrukce 
bude nové vnitřní schodiště. 

Peníze na obnovu získal kraj 
z evropských fondů

Poslední, třetí etapa stavebních úprav 
byla zahájena v  prosinci loňského 
roku, ukončeny musejí být práce ješ-

tě letos. „Náklady jsou odhadovány 
na 24  miliónů korun. Až 85 procent 
celkové částky by mohlo být zaplace-
no z  evropských zdrojů, zbývajících 
15 procent, tedy 3,6 miliónu korun, 

uhradí Olomoucký kraj. Podle pravi-
del čerpání dotace musí být celý pro-
jekt dokončen v roce 2015,“ přibližuje 
fi nancování oprav hejtman Jiří Rozbo-
řil. Dalších 5 miliónů je kraj připraven 

investovat do mobiliáře. Ten se poda-
řilo zčásti nalézt na různých místech 
České republiky. Původní vybavení 
pak doplní repliky nedochovaných 
předmětů. »red

RV
 1

50
01

17
/0

1

 

inzerce

Věděli jste?
• První zmínka o  obci Čechy pod Kosířem je 
z roku 1131, zámek svojí současnou pozdně klasi-
cistní podobu získal v letech 1839–46 díky Fran-
tišku Josefovi I. Silva-Tarouca (1773–1835), který 
se od roku 1809 plně věnoval zvelebování zadlu-
ženého panství a zámku. Ve 30. letech 19. století 
zahájil František Josef  I. velkorysou přestavbu 
okolí zámku v přírodně krajinářský park v anglic-
kém stylu, ve kterém pokračoval i jeho syn Ervín 
Vilém (1816–1846).

• Po Ervínově smrti se ujal panství jeho bratr 
August Alexander (1818–1872), štědrý mecenáš 
umění a  vědy a  také organizátor čilého spole-
čenského života v  Čechách. Byl nadaným kreslí-
řem a  příznivcem Josefa Mánesa, který v  letech 
1849–1871 na zámek často zajížděl  a stal  se po 
Leopoldu Brunnerovi „dvorním“ malířem rodu.

• V  letech 1852–1853 byla v sousedství zámku 
postavena pseudogotická oranžérie, do jejíhož 
průčelí Josef Mánes navrhl umístění dekorativního 
trojlistu s erby. V roce 1854 nechal hrabě podle ma-
lířova návrhu vybudovat zámeckou kapli.

• V roce 1949 byl zámek a celý majetek rodu vyvlast-
něn československým státem. V letech 1953–2005 byl 
na zámku zřízen dětský domov. V červenci 1957 zde 
byla otevřena Pamětní síň Josefa Mánesa pod správou 
Muzea Prostějovska v Prostějově, která byla zrušena na 
podzim 2011 v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí 
zámku. Oranžérie prošla v letech 2011–2012 komplet-
ní rekonstrukcí a konají se zde svatby a kulturní akce.

• Olomoucký kraj je majitelem zámku a parku od 
roku 2008. Jeho správa byla svěřena Vlastivědnému 
muzeu v Olomouci.

• Více informací včetně kontaktů najdete na 
www.zamekcechy.cz.
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Pořadatelé významných 
akcí převzali smlouvy 

o podpoře
Zástupci téměř čtyř desítek organizací po-
řádajících významné akce zavítali v  pon-
dělí 2.  března do sídla Olomouckého kraje. 
Hejtman Jiří Rozbořil jim, za přítomnosti 
svých náměstků, předal smlouvy o  podpoře 
z krajského rozpočtu, která byla schválena na 
zasedání zastupitelstva v  prosinci loňského 
roku. Finance ve výši 15 660 000 Kč pomohou 
celkem 42 významným akcím převážně v ob-
lasti kultury, zdravotnictví, sociálních věcí, 
cestovního ruchu, životního prostředí a  pod-
pory regionálních produktů. Mezi dotovanými 
projekty je například festival Blues Alive Šum-
perk, Mezinárodní festival fl amenca a španěl-
ské kultury v Olomouci či Šternberské kulturní 
léto pod hvězdami. »red

V kraji vznikla tři nová 
chráněná území

Přírodní rezervace Stráž – Skalka a dvě přírod-
ní památky Včelínské louky a  Deylův ostrůvek 
se staly zvláště chráněným územím v  Olo-
mouckém kraji. Přírodní památky, které kraj 
na seznam přidal v  prvním čtvrtletí letošního 
roku, jsou součástí evropsky významných lo-
kalit v rámci soustavy Natura 2000. „Cílem této 
soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů ži-
vočichů, rostlin nebo typů přírodních stanovišť, 
které jsou z  evropského pohledu nejcennější, 
nejvíce ohrožené nebo vzácné svým výskytem 
pro určitou oblast,“ upřesnil náměstek hejtma-
na Michal Symerský. »red

Aktuální uzavírky silnic 
v Olomouckém kraji

Drahanovice, úplná uzavírka 
silnice II/448 (1. 3. – 12. 4.)

Držovice, úplná uzavírka mostu 
ev. č. 44932-2A  (10. 3. – 4. 8.)

Kralice na Hané – Čechůvky, 
úplná uzavírka silnice III/3679 (2. 3. – 31. 5.)

Ondratice, úplná uzavírka 
silnice III/37735  (9. 3. – 22. 3.)

Říkovice, úplná uzavírka 
mostu ev. č. 4348-7  (3. 3. – 30. 6.)

Strukov, úplná uzavírka 
mostu ev. č. 446-7B (2. 3. – 15. 6.)

Šternberk – Uničov, úplná uzavírka 
silnice II/444  (2. 3. – 14. 7.)

Více informací o  aktuálních uzavírkách, včetně 
objízdných tras najdete na www.kr-olomoucky.cz 
v sekci Nepřehlédněte.

Olomoucký kraj nabízí k odprodeji tento nemovitý majetek:
Pozemek parc. č. st. 2192 zast. pl. a nádvoří 
o  výměře 725 m2, jehož součástí je budova 
bez č. p. / č. e., obč. vyb. (bez vlastního zdro-
je vytápění), pozemky parc. č. 196/2 ost. 
pl. o  výměře 642 m2, parc. č. 196/4 ost. pl. 
o  výměře 539 m2, parc. č. 197 ost. pl. o  vý-
měře 1910 m2 a parc. č. 199 ost. pl. o výměře 
363 m2, vše v k. ú. a obci Uničov, se všemi součást-
mi a příslušenstvím, vše z vlastnictví Olomoucké-
ho kraje, z hospodaření Domu dětí a mládeže Vila 
Tereza, Uničov, za minimální kupní cenu ve výši 
5 200 000 Kč, když jednotlivé nabídky budou při-
jímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí 
veškeré náklady spojené s převodem vlastnické-
ho práva a  správní poplatek spojený s  návrhem 
na vklad vlastnického práva do katastru nemo-
vitostí.
Cenové nabídky s  uvedením případného účelu 
využití předmětných nemovitostí, prosím, zašlete 
nebo osobně doručte v termínu od 18. 2. 2015 do 
20. 4. 2015 do 13.00 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 „neotví-
rat – cenová nabídka – Uničov“. Na obálce musí 
být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. 
Za včas doručené se považují nabídky, které byly 
Olomouckému kraji na uvedenou adresu v uvede-
ném termínu doručeny.
Žádosti, podněty a  připomínky k  tomuto záměru 
Olomouckého kraje se přijímají do 20. 4. 2015 do 
13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého 
kraje, odbor majetkový a právní, Jeremenkova 40a, 
779 11 Olomouc.

Doba zveřejnění záměru:
od 18. 2. 2015 do 20. 4. 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.

Horní lán – naproti OC Haná,
vedle McDonald’s

Muzeum ukazuje vesnice objektivem 
Vlastivědné muzeum 
v  Olomouci předsta-
vuje společný foto-
grafi cký projekt členů 
Skupiny [28], kteří 
po dobu několika let 
sledovali a  dokumen-
tovali každodenní ži-
vot současné vesnice 
v  Čechách, na Moravě 
i na Slovensku. Rozdílné a velmi osobité přístupy k fotografi i každého z šes-
ti autorů ukazují vesnici netradičním a  zcela neotřelým pohledem. Kurá-
torem projektu je profesor Jindřich Štreit, fotograf a pedagog na Institutu 
tvůrčí fotografi e Slezské univerzity v  Opavě, pro kterého se stala vesnice 
celoživotním tématem. Výstava ve Vlastivědném muzeu v Olomouci je in-
stalovaná v přízemí budovy a potrvá do 18. dubna. »red

Lázně Slatinice zahajují sezonu 
V  sobotu 28. března slavnostně zahajují lázeňskou sezonu ve Slatinicích. 
Nejen pro lázeňské hosty, ale i pro širokou veřejnost bude od 14 hodin při-
praven program v podobě dětského vystoupení, koncertů hudebních sku-
pin, tradičního příjezdu čtyřspřeží Muzea historických kočárů Václava Obra 
doprovázené hulány a večer slavnost zakončí setkání s tancem v lázeňském 
domě Morava. Během dne je připraven program pro děti, lázeňský jar-
mark s prezentací služeb a k ochutnání budou k dispozici dobroty z lázeň-
ské kuchyně – koláče, perníčky či bůček v bramboráku. Více informací na 
www.lazneslatinice.cz. »red

Bývalý dělostřelecký sklad se mění v muzeum vědy 21. století
V novém vědeckém muzeu, Pevnosti poznání Univerzity Palacké-

ho, odborníci dokončují instalace interaktivních exponátů, kte-
ré jako první vyzkoušejí děti některých základních a středních škol 
z Olomouckého kraje. Jedinečné centrum vzniká přeměnou bývalé-
ho dělostřeleckého skladu z roku 1857 v areálu Korunní pevnůstky 
v centru Olomouce. Pro veřejnost se otevře už 17. dubna.

Pevnost poznání je rozdělena do pěti expozic – Věda v pev-
nosti, Voda v  krajině, Rozum v  hrsti, Světlo a  tma a  Vě-
decké dílny. V  každé části se návštěvníci všech věkových 
kategorií zábavnou formou dozvědí zajímavosti o  daném 
oboru a nové informace si doslova osahají. Například v ex-
pozici Rozum v hrsti je obří model lidského mozku. Dutý 
objekt bude mít hloubku pět metrů a příchozí ho najdou ve 
druhém patře muzea.
„Ztemnělý vnitřní prostor bude rozdělený na tři samostat-
né tematické celky. Velkým lákadlem bude určitě projek-
ce světelné neuronové sítě, která bude umístěna na vnitřní 
straně klenuté části exponátu. Na tmavém pozadí pak ná-
vštěvníci uvidí světelné efekty znázorňující například neu-
rony nebo gliové buňky,“ řekla Ivana Fellnerová z přírodo-
vědecké fakulty.
Odborníci chtějí veřejnosti přiblížit také anatomii mozku. 
A to pomocí speciálních obrazovek, na kterých si návštěv-
níci zvolí konkrétní lidskou činnost a zobrazí se jim část 
mozku, která tuto činnost řídí. Dominantou expozice na-

zvané Světlo a tma bude šestimetrová kopule digitálního 
planetária, které návštěvníky seznámí s astronomickými 
jevy a ukáže jim další zajímavé pořady v netradičním pro-
středí. Lidé nahlédnou také do obřího modelu lidského 
oka. V další části muzea věnované historii se návštěvníci 
dozvědí, jak žili vojáci v  pevnosti v  polovině 18. století. 
Jednotlivé sekce přiblíží řemesla, oblast zdravotnictví, 
stavebnictví, balistiky i  kartografi e. Více informací na 
www.pevnostpoznani.cz. »red

 V Pevnosti poznání je možné si exponáty i vyzkoušet. | Foto: RM

Lávka na Červenohorském sedle 
bude do dvou let

Zvýšení bezpečnosti silničního provo-
zu, stejně tak zvýšení atraktivity lokali-
ty Jeseníků z pohledu cestovního ruchu. 
To jsou hlavní důvody, proč dá kraj v le-
tošním roce peníze na výstavbu lávky 
na Červenohorském sedle. Lávka, která 
spojí frekventovanou silnicí rozdělené 
lyžařské středisko, se začne stavět už 
letos. Z  celkové částky 16 milionů ko-
run zatím hejtmanství zaplatí polovinu. 
„Máme zájem podpořit takové inves-
tiční akce, které mají smysl. To je prá-
vě i  případ lávky na sedle. Myslím, že 
8 milionů korun je hezký začátek. Kolik 
ale nakonec kraj zaplatí, bude předmě-
tem další diskuze se starosty obcí kolem 
Červenohorského sedla,“ řekl náměstek 

hejtmana pro dopravu Alois Mačák. 
Stavba lávky se plánuje na letošní rok 
a  dokončena by měla být v  roce 2016. 
Práce budou spojeny s  opravou úseku 
silnice I/44, kterou má na starosti Ředi-
telství silnic a dálnic ČR. »red
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Soutěž našla nejlepší 
mladé chemiky regionu

Olomoucká Střední škola logistiky a chemie se 
letos už počtvrté zapojila do celostátní soutěže 
Mladý chemik. Tradici soutěže založila SPŠCH 
Pardubice už před 8 lety, je určena žákům de-
vátých, případně i  osmých tříd a  je zaměřena 
na celorepublikovou propagaci chemie na zá-
kladních školách. V  olomouckém regionu bylo 
osloveno přes 50 základních škol, z  toho 20 se 
přihlásilo do soutěže. Tříkolové klání prověři-
lo účastníky nejen z  teoretických znalostí, ale 
i praktických dovedností v chemické laboratoři. 
Ve třetím, regionálním kole se soutěžící stali 
detektivy. Mladí chemici jednoduchými poku-
sy pátrali po přítomnosti různých chemických 
látek. Nejlépe si vedl Ondřej Sedláček, druhá 
skončila vítězka z  druhého kola Michaela On-
dráková, oba ze ZŠ Heyrovského Olomouc. Na 
3. místo se probojoval Jaromír Novák ze ZŠ Zá-
břeh, B. Němcové. Vítězná trojice postoupila do 
celostátního kola v  Pardubicích, které pořádá 
11.  června Fakulta chemicko-technologická 
Univerzity Pardubice ve spolupráci se Svazem 
chemického průmyslu ČR. »red

Hanácký obr Drásal bude mít díky 
sbírce svůj kroj

Vlastivědné muzeum v Olomouci uspo-
řádalo ve spolupráci se senátorem za 
Olomoucký kraj Ing. Martinem Tesa-
říkem a  za podpory svého zřizovatele, 
Olomouckého kraje, veřejnou sbírku, 
jejímž cílem byla záchrana unikátní-
ho hanáckého kroje největšího histo-
ricky známého Hanáka Josefa Drásala 
(1841–1886). Výtěžek sbírky Oblečme 
obra Drásala byl určen na restaurování 
Drásalova kroje a k výrobě kopií někte-
rých částí tohoto kroje, které už nebylo 
možné zrestaurovat.
Náklady byly předběžně vyčísleny na 
78.600 Kč. Čistý výtěžek sbírky Oblečme 
obra Drásala činí 87.609 Kč a  podaři-
lo se ho získat nejen pomocí fi nančních 
darů, ale i prodejem speciální pohlednice 
s  Josefem Drásalem. Josef Drásal, rodák 
z Chromče na Šumpersku, byl výjimeč-
ný jak svou výškou kolem 240 centime-
trů, tak váhou 186 kilogramů, a  patřil 
tak ve své době mezi největší lidi světa. 
Asi v devatenácti letech začal cestovat po 
světě a za peníze se předváděl. Z tohoto 
důvodu si nechal ušít hanácký kroj, díky 
němuž tehdy v cizině propagoval náš ná-
rodopisný region. Drásal si za takto vydě-
lané peníze koupil dům v Holešově, kde 

strávil větší část svého života a kde také 
v roce 1886 zemřel na podvýživu. Figurí-
nu obra Drásala v kopii kroje vystaví mu-
zeum na podzim. Poprvé si ji návštěvníci 
budou moct prohlédnout v  rámci Dnů 
evropského dědictví a po dobu jednoho 
měsíce bude vystaven i originál unikátní-
ho zrestaurovaného kroje. »red

Fantastický svět 
Salvadora Dalího

Výstavu téměř tří stovek děl jednoho z nejslavnějších 
a  zároveň nejkontroverznějších umělců 20.  století 
připravilo od 13. března do 31. května 2015 Vlasti-
vědné muzeum v Olomouci. Na výstavní ploše větší 
než 400 m2 mohou dospělí i děti nahlédnout do jeho 
fantastického světa snů, symbolů a  metafor. Díky 
speciálním edukačním programům se s tímto origi-
nálním umělcem budou moct zblízka seznámit také 
školáci. Výstava je otevřena v  březnu od středy do 
neděle v době od 10 do 17 hodin, v dubnu a květnu 
denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin. »red

Výstava šperků nejen pro ženy
Touha člověka zdobit se je stará téměř 
jako lidstvo samo. Lidé však nevytvá-
řeli šperky pouze z estetických důvodů. 
K čemu sloužily, z jakých materiálů se 
vyráběly, a  nejen to, představí výsta-
va Šperkovnice šumperského muzea. 
Od 5. března jsou v Galerii Šumperska 
k  vidění náhrdelníky, náušnice, pří-
věsky a  řada dalších ozdob z  archeo-
logických a historických sbírek muzea. 
Poprvé v historii Vlastivědného muzea 
v  Šumperku se rozmanitému fondu 
šperků a bižuterie bude věnovat samo-

statná výstava. Nejstarším vystaveným 
předmětem, který je zároveň nejstar-
ším dokladem kovového šperku na se-
veromoravském území, je náhrdelník 
vytvořený z  mramorových korálků, 
měděných drátků svinutých do trubi-
ček a plechových perel. Pravěký náhr-
delník z 2. pol. 4. tisíciletí př. n. l. byl 
objeven při záchranném archeologic-
kém výzkumu na eneolitickém sídlišti 
na severním okraji Moravičan. Výstava 
potrvá do 7. června, více informací na 
www.muzeum-sumperk.cz. »red

inzerce

inzerce

Na ulici se za ní automaticky otočíte. A to ještě nevíte, co všechno 
nabízí. Třeba bezkonkurenční zavazadlový prostor ve své třídě. Nebo 
novou generaci motorů, které jsou až o 17 % úspornější, nejmodernější 
asistenční systémy a vynikající jízdní vlastnosti. Nová Fabia Combi 
se 6 airbagy a ESC s multikolizní brzdou již za 262 900 Kč. Navíc 
s financováním ŠKODA Finance povinné ručení za 1 Kč ročně a při využití 
protiúčtu výkupní bonus 15 000 Kč*. Seznamte se s novým vozem 
ŠKODA Fabia Combi přímo u nás.

NEPŘEHLÉDN
UTELNÁ

Zcela nová ŠKODA Fabia Combi 
s maximálním prostorem pro rodinu, za minimální příplatek

Kombinovaná spotřeba a emise C02 
vozů Fabia Combi: 3,4–4,8 l/100 km, 89–110 g/km

Stáhněte si interaktivní 
katalog do svého 
mobilního zařízení.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

mojefabiacombi.cz

* Nabídka bonusu platí při pořízení paketu Mobilita Plus se zárukou prodlouženou na 5 let.

SAMOHÝL OLOMOUC a.s.
Kosmonautů 846/2 
772 00 Olomouc
Tel.: 585 560 221
www.samohyl-olomouc.cz
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KOUPÍME DŮM NA VENKOVĚ
STAV NEROZHODUJE

MOŽNO I STAVEBNÍ POZEMEK

774 414 525
UZÁVĚRKA INZERCE DO PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ JE 13. DUBNA.
INZERTNÍ MANAŽER: JANA JURÁKOVÁ, TEL. 773 617 353, E-MAIL JURAKOVA@REGVYD.CZ

 V laboratořích SŠLCH Olomouc – praktické kolo Mladý 

chemik 26. 2. 2015. | Foto: PS

Smetanovy sady v Olomouci se promění v obří kuchyň
První regionální festival dobrého jídla a pití na střední Mo-
ravě se uskuteční 16.–17. května v  prostředí Smetanových 
sadů v  Olomouci. Návštěvníci budou mít možnost na jed-
nom místě ochutnat degustační menu dvacítky vybraných 
restaurací z  Olomouckého kraje a  seznámit se s  několika 
zajímavými koncepty kuchyní z  celé republiky i  zahraničí. 
Nebude chybět pestrá nabídka delikates, jako jsou husí játra, 
lanýže, sushi, hmyzí speciality, chilli papričky, olivové oleje, 
sýry a další. Vařit budou kuchařské hvězdy jako například 
Zdeněk Pohlreich nebo Roman Paulus. Svoje kuchařské 
umění ale ukáže i hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. 
Jedním z cílů Garden Food Festivalu je podpořit místní pro-
ducenty kvalitních nápojů a potravin. Část areálu tak bude 
patřit farmářům a výrobcům regionálních produktů od ma-
sových specialit, uzenin přes pečivo, marmelády, medy až po 
mošty nebo likéry. Více informací včetně nákupu vstupenek 
najdete na www.gardenfoodfestival.cz. »red
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zábava pro vás informace pro vás

Tajenka z minulého čísla: S PROCEROU KE ŠTÍHLÉ LINII. Vylosovaným výhercem, který získá dárek od sítě lékáren AVE, je Luděk Zavadil z Přerova-Předmostí.

Chtěli byste se potápět, ale máte obavy, jestli to zvládnete? Přijďte do potápěčské školy PISCES a kupte si (tajenka).
Tajenku křížovky zasílejte do 12. dubna 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 potápěčské školy PISCES. 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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Značka Regionální potravina oceňuje ty nejlepší výrobky z kraje
Už pátým rokem udělu-

je Ministerstvo země-
dělství značku Regionální 
potravina nejkvalitnějším 
zemědělským nebo potra-
vinářským výrobkům, které zvítězí v kraj-
ských soutěžích.

Projekt má za cíl podpořit domácí produ-
centy lokálních potravin a motivovat zá-
kazníky k  jejich vyhledávání na pultech 
obchodů, na farmářských trzích či přímo 
u výrobců. Značka Regionální potravina 
oceňuje ty nejlepší krajské výrobky, sou-
těže o  tuto značku se vyhlašují jednou 
ročně v každém ze 13 krajů České repub-
liky. Prestižní ocenění je garancí původu 
surovin, kvality a poctivé výroby.

Základní podmínky pro přijetí 
přihlášeného výrobku do soutěže jsou:

• Zemědělský nebo potravinářský vý-
robek, který je předmětem žádosti 
o udělení značky „Regionální potra-
vina“, musí být vyroben v příslušném 
regionu ze surovin z daného regionu, 

případně, je-li to z  objektivních dů-
vodů nutné, z  tuzemských surovin. 
Podíl těchto surovin musí tvořit mi-
nimálně 70 %. Hlavní surovina musí 
být ze 100 % tuzemského původu.

• Dále musí minimálně v jednom znaku 
vykazovat výjimečné kvalitativní cha-
rakteristiky, které zvyšují jeho přida-
nou hodnotu a  zaručují jeho jedineč-
nost ve vztahu k  běžným výrobkům 
dostupným na trhu, přičemž regionál-
ní charakter výrobku je rovněž dekla-
race výjimečných kvalitativních znaků.

• Do soutěže se mohou hlásit podni-
katelské subjekty s počtem maximál-
ně 250 zaměstnanců.

Značka Regionální potravina se uděluje 
pouze vítězi v těchto kategoriích:

1. Masné výrobky tepelně opracované 
včetně uzených mas

2. Masné výrobky trvanlivé
3. Sýry včetně tvarohu
4. Mléčné výrobky ostatní
5. Pekařské výrobky včetně těstovin
6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek

7. Alkoholické a  nealkoholické nápoje 
s výjimkou vína z hroznu révy vinné

8. Ovoce a  zelenina v  čerstvé nebo 
zpracované formě

9. Ostatní
Oceněné výrobky a  jejich producenti 
kromě možnosti využívat značku Re-
gionální potravina Olomouckého kraje 
získají zdarma i značnou mediální pod-
poru pro oceněné výrobky a  možnost 
prezentovat zdarma tyto výrobky při 
ochutnávkových a prodejních akcích.

Kvalita, místní suroviny, tradiční 
receptura a výborná chuť 

Zelenomodré logo Regionální potravina 
na obalech výrobků spotřebiteli zaručí, 
že produkt i  suroviny použité při jeho 
výrobě pochází z domácí produkce. Pro-
dukt musí být vyroben na území kraje, ve 
kterém bylo ocenění uděleno, a ze surovin 
dané oblasti. Oceněné potraviny splňují ty 
nejpřísnější evropské i národní požadav-
ky na kvalitu potravin. Seznamy oceně-
ných výrobků i další informace se dozvíte 
na www.regionalnipotravina.cz. »red

Bavte se s námi – křížovka o ceny
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MŮŽE SE VÁM HODIT
155 záchranná služba • 150 hasiči • 158 policie • 112 tísňová linka • 156 obecní policie

Pomoc seniorům v krizi – Zlatá linka seniorů: 800 200 007 (PO–PÁ 8–20 hodin)

Pomoc obětem trestných činů – Linka Bílého kruhu bezpečí, o. s.: 257 317 110

Pomoc dětem v krizi – Linka důvěry Dětského krizového centra: 241 484 149
 – Linka bezpečí: 116 111
 – Rodičovská linka: 840 111 234
 – Vzkaz domů: 724 727 777, 800 111 113 

www.resuscitace.cz • www.prevencekriminality.cz • www.policie.cz

inzerce

Váš servisní partner Volkswagen AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Horní Lán 1, 779 00 Olomouc
tel.: 800 737 385, e-mail: info@vwolomouc.cz, www.vw-seat-olomouc.cz

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service®

Volkswagen STK Service
Prevence je vždy lepší než později řešit nepříjemné následky. To platí u auta stejně jako  
u Vašeho zdraví. A nejlepší preventivní prohlídka je samozřejmě u skutečných odborníků.  
Náš servis je navíc spojen se zajištěním známky z technické kontroly a emisí zdarma.  
(*Prohlídka vozidla a odstranění případných závad před technickou kontrolou jsou  
zpoplatněny dle platného ceníku.) Zbavíme Vás tak nepříjemných formalit a ušetříme  
Vám čas, který můžete věnovat například svému zdraví. Proto jsme se stali partnerem  
Nadačního fondu Petra Koukala a jeho projektu „STK pro chlapy“. 

* V případě splnění podmínek uvedených na www.volkswagen.cz.

Svěřte se do péče
odborníků!

Možnost STK 

a emisí zdarma.

Více informací o projektu najdete na www.stkprochlapy.cz.

GRATULUJEME VÝHERCI FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
Děkujeme všem, kteří poslali do redakce magazínu Olomoucký kraj svoje fo-
tografi e na téma zimní a vánoční atmosféra v Olomouckém kraji. Po nároč-
ném výběru jsme zvolili vítězný snímek. Dárek od nás tentokrát získává La-
dislav Vesecký ze Zlatých Hor za zimní pohled na Horní Údolí. Další fotografi e, 
které nám zaslali ostatní čtenáři, najdete na webu Olomouckého kraje.

Pošlete nám fotografi i z jarního výletu v Olomouckém kraji
Využijte svoje fotoaparáty a  mobilní telefony naplno! Vyhlašujeme další 
soutěž a tentokrát pošlete váš tip na jarní výlet v Olomouckém kraji. Maxi-
málně tři soutěžní snímky zašlete do 5. června. V dalších číslech opět vybe-
reme a zveřejníme ty nejlepší fotografi e a vítěze nakonec oceníme drobným 
dárkem. Vaše příspěvky posílejte e-mailem na redaktor@profi tisk.cz. Ne-
zapomeňte uvést jméno a celou adresu. Do předmětu elektronické zprávy 
uveďte: „fotosoutěž – magazín Olomoucký kraj“.



10. 4. – 10. 5. 2015

Maturitní tabla 
v Šantovce

HLASUJTE A VYHRAJTE!

Lístkobraní

Cirkus
v Šantovce

Při nákupu nad 700 Kč ZDARMA lístek do KINA, 
DIVADLA nebo na BOWLING

20. 3. – 29. 3. 2015

16. 3. – 12. 4. 2015

Národní cirkus Originál Berousek

Více informací na

SANTOVKA.CZ
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