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Petr Kuba, s.r.o., hledá pro své významné
klienty zaměstnance na pozici

Hella autotechnik NOVA, s. r. o. – Operátor výroby:
• nadstandardní platové podmínky, při odpracování 

měsíčního pracovního fondu včetně bonusů, 
prémií a příplatků

• 25 dní dovolené/rok, příspěvek na stravné
• firemní svoz ze vzdálenějších míst
• práce na 12-hodinových a 8-hodinových směnách

Siemens, s. r. o. – Pracovník navijárny a obráběč CNC stroje:
• mzda: 20.000–27.000 Kč
• výkonnostní bonusy
• závodní stravovaní za nízké ceny
• dovolená 25dní/rok
• ze vzdálenějších míst ubytovaní v nové zrekonstruované 

budově 
• ze vzdálenějších lokalit umíme zabezpečit svoz firemním 

autobusem

Požadujeme: • manuální zručnost
 • pracovitost
 • spolehlivost
 • aktivní přístup k práci

V případě zájmu kontaktujte personální odd. 
tel.: 733 537 012, 605 297 823, personalni@uklizime.cz

www.agentura-kuba.cz

Výhodný fi lmový balíček
poukázky na fi lm i na menu 

Ve dvou 
ušetříte 

až 220 Kč!

ubytování po dobu výkonu služby ZDARMA!!

  výhodou.

GARANTUJEME MINIMÁLNĚ 
350–450 tisíc Kč ročně ČISTÉHO!!! 
(za 20 odpracovaných měsíčních směn 
v závislosti na druhu obsluhované autobusové linky)

+420 725 688 755

přijme pro svoji českou pobočku na HPP
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aktuality

Nechci se chlubit
Historkami z  letošních prázdnin/plnin bych mohl 
popsat mnoho stran tohoto zpravodaje. Snažil 
jsem se svou účastí podpořit aktivní pořadatele, 
kteří mě pozvali na tábory, festivaly a další akce, 
aby si prázdniny užili děti, místní obyvatelé i  tu-
risté odjinud. Takže jsem se opravdu nenudil a ces-
toval z místa na místo. Ale nechci se chlubit, kde 
všude jsem byl. Vždyť každý, kdo mohl, tak si léto 
užil a cestoval, aniž by o tom psal do novin.
Svůj prostor ve zpravodaji bych chtěl tentokrát 
využít k  dalšímu poděkování. Během srpna se 
mi podařilo navštívit několik domovů a dalších 
zařízení pro seniory, kde jsem se opět přesvědčil, 
jak namáhavá je práce personálu v těchto orga-
nizacích a v sociálních službách vůbec. O tom, že 
je mizerně ohodnocená, jsem se přesvědčovat 
nemusel, to víme všichni. Nedávné zvýšení pla-
tů, které schválila vláda, je jen prvním krokem, 
protože těmto lidem, kteří pro staré a hendike-
pované lidi pracují srdcem, dlužíme mnohem 
více. Vedle těch peněz bychom měli začít hlavně 
poděkováním, proto jim i já s úctou děkuji.
Kromě personálu jsem se setkal samozřejmě také 
s obyvateli domovů pro seniory, například v Ja-
vorníku, Jeseníku, Šumperku nebo Kobylé nad 
Vidnávkou nebo na sportovních hrách seniorů 
Olomouckého kraje v Prostějově. Měl jsem radost 
z  toho, že ač je trápí zdraví a  rozličné starosti, 
uchovali si pozitivní pohled na svět a  radost 
ze života. Stejně jako paní Františka Velechová 
z domova v Pavlovicích u Přerova, které jsem byl 
popřát ke 100. narozeninám. Takže kromě podě-
kování a radosti ještě jedna velká gratulace!

Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Nový webový portál pro rodinu
Se začátkem školního roku rozjíždí 

Olomoucký kraj nové webové stránky 
www.rodinajeOK.cz. Díky tomu už mámy 
a tátové nebudou muset složitě prohledá-
vat celý internet, aby zjistili, kam mohou 
společně s rodinou vyrazit na výlet, kde je 
nejbližší školka, dětský lékař či jesle. Orga-
nizace, které se prorodinným aktivitám vě-
nují, zase získají skvělý způsob, jak se jed-
noduše a  efektivně prezentovat. Webové 
stránky se budou všemi těmito důležitými 
informacemi postupně zaplňovat.

„Rodina není jen základ státu, ale 
prostě všeho. Už dlouho jsme uvažo-
vali o tom, jak na jednom místě pre-
zentovat všechny organizace, které 
se na rodinný život zaměřují. Kraj si 
jejich práce velmi váží a vznik nové-

ho webu to doklá-
dá,“ uvedl hejtman 
Olomouckého kraje 
Ladislav Okleštěk. 
Pilotní projekt, jenž 
je prvním tako-
vého typu v našem regionu, ušetří 
rodinám a těm, kteří jim pomáhají, 
spoustu času. Rodiče na webu najdou 
všechny potřebné informace, kte-
ré usnadní trávení společného volna 
i běžnou péči o potomky.
„Jednotlivé organizace, jako jsou na-
příklad dětské koutky, Family Pointy, 
jesle, mateřské školy nebo střediska 
volného času, budou zaneseny a ba-
revně odlišeny na mapě kraje. Její 
spuštění chystáme během podzimu,“ 
podotkla Lucie Brlková ze sociálního 
odboru Olomouckého kraje.
Na webu si zatím lidé mohou prostu-
dovat krajskou rodinnou politiku, se-
známit se s profi ly jednotlivých orga-
nizací nebo se díky záložce Kalendář 
akcí podívat, co zajímavého se pro děti 
chystá. Obce navíc dostanou možnost 

prezentovat na webu svoje aktivity, 
kterými rodiny podporují. »red

odboru Olomouckého kraje.
Na webu si zatím lidé mohou prostu-
dovat krajskou rodinnou politiku, se-
známit se s profi ly jednotlivých orga-
nizací nebo se díky záložce Kalendář 
akcí podívat, co zajímavého se pro děti 
chystá. Obce navíc dostanou možnost 

prezentovat na webu svoje aktivity, 
kterými rodiny podporují. »red

Hanáci se letos potkají pod Kosířem
Tradiční Setkání Hanáků se poprvé 
uskuteční v zámeckém parku v Če-
chách pod Kosířem. Letošní Malé setká-
ní Hanáků proběhne 28. září od 14:00. 
Svoji účast přislíbily: Cimbálová muzika 
Krušpánek, Hanácká môzêka Litovel, 
Hanácký soubor písní a tanců Klas Kra-
lice na Hané, Cimbálová muzika Zá-
letníci, Hanácký mužský sbor Rovina, 
Dívčí pěvecký sbor Jaderničky, Cimbá-
lová muzika Bukovinka, VSPT Rusava, 
Záhorská cimbálová muzika, Mladá 

Haná z Velké Bystřice a Dětský folklor-
ní soubor Trávníček z Přerova. 
Malé setkání Hanáků je minifestivalem 
folklorních souborů a muzik z Hané 
i hostýnského Záhoří, který se koná 
každý lichý rok jako předzvěst mnohem 
rozsáhlejšího Setkání Hanáků s hejtma-
nem Olomouckého kraje v roce násle-
dujícím. Akci pořádá Hanácký folklorní 
spolek za podpory kraje a ve spolupráci 
s Vlastivědným muzeem v Olomouci 
a zámkem Čechy pod Kosířem. »red
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Nové trhy podnikatelům
Krajská hospodářská komora Olomouckého kra-
je (KHK OK) podepsala v  srpnu memorandum 
o  spolupráci s  Federací kurdistánských komor. 
Podnikatelům z regionu se tak otevírají možnos-
ti propagovat a prodávat svoje výrobky v tomto 
asijském regionu, kde žije více než 5,5  milionu 
lidí. Dohodu podepsal předseda KHK OK Bořivoj 
Minář při své cestě s podnikatelskou delegací do 
Iráku a Kurdistánu. Odbytiště by tam mohly najít 
fi rmy z oblasti strojírenství, elektrotechniky, op-
tiky nebo v oblasti vědy a výzkumu. »red
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• V Olomouckém kraji funguje 43 turistických 
informačních center (TIC), činnost 27 z nich 
kraj letos podpořil částkou 830 tisíc korun.

• Z dotačního titulu Podpora cestovního ruchu 
v  turistických regionech Jeseníky a  Střední 
Morava Olomoucký kraj podpořil 22 projek-
tů v celkové výši 7,1 milionu korun. Podpo-
ru získala například Kamzičí stezka v PARKU 
SPORTU Hrubá Voda nebo Muzeum pivovar-
nictví a  audiovizuální centrum v  pivovaru 
v  Litovli. Díky podpoře došlo k  vyznačení 
pěti nových lyžařských tras v  celkové délce 
48 km v okolí chaty Paprsek.

• Olomoucký kraj se s  celkovou délkou cyk-
lotras 2646,7 km řadí na 6. místo ze všech 
krajů a jeho podíl tvoří 7,4 %. 

• Na území kraje je vyznačena nejdelší síť pá-
sových turistických tras (značené třemi vodo-
rovnými pruhy) ze všech krajů ČR – celkem 
708,7 km. Naopak v délce silničních tras se řadí 
až na 9. místo – celkem 1938,0 km těchto tras.

 Víte, že...?

1 bm od 4200 Kč

1 bm od 4200 Kč

Kraj řešil na Floře povodně i hackery
Už čtvrtou debatu na téma zajištění 
obrany a bezpečnosti Olomoucké-

ho kraje i celé České republiky si za-
čátkem září nenechalo ujít čtyři sta 
lidí z řad významných odborníků 
i veřejnosti. Akce pod názvem Road 
show 2017 – My a naše bezpečnost se 
uskutečnila na olomouckém výstaviš-
ti Flora s podporou hejtmanství. „Ve 
čtyřech blocích této panelové diskuse 
byla řeč o protipovodňových opatře-
ních v Olomouckém kraji, kybernetic-
ké bezpečnosti a bezpečnosti obyva-
tel. Došlo také na roli průmyslu, vědy 
a výzkumu jako součásti bezpečnosti 
regionu,“ zmínil hejtman Olomoucké-
ho kraje Ladislav Okleštěk. »red

Péče o seniory patří k prioritám 
hejtmana Ladislava Oklešťka

Co trápí seniory, jak jsou spokojení se so-
ciálními službami a co jim nejvíce chybí. 

O  to vše se zajímal hejtman Olomouckého 
kraje Ladislav Okleštěk, když vyrazil na se-
ver regionu, aby navštívil organizace, kte-
ré sociální služby poskytují. 

„Jde o první z řady cest, během kte-
rých se chci blíže seznámit s tím, jak 
příspěvkové organizace v sociální 
oblasti fungují. Poznatky následně 
využiju například při přípravě in-
vestičních akcí nebo při rozhodování 
o dotacích,“ řekl Ladislav Okleštěk.
Hejtman si prohlédl Domov pro 
seniory v Javorníku a Kobylé nad 
Vidnávkou, Středisko pečovatelské 
služby v Jeseníku, Sociální služby pro 
seniory v Nových Losinách, Šumper-
ku a Bludově a Domov u Třebůvky 
v Lošticích. Všude mluvil nejen se 

zaměstnanci, ale především s klienty. 
Zajímalo ho, jak jsou spokojení s péčí 
i prostředím.
Olomoucký kraj zřizuje 27 organiza-
cí, které poskytují celkem 57 druhů 
sociálních služeb klientům z celého 
regionu. »red

 V  rámci Road show se na výstavišti prezentovaly všechny 

složky Integrovaného záchranného systému Olomouckého 

kraje. Nechyběla ani armáda či vězeňská služba. | Foto: PV

 Hejtman Ladislav Okleštěk při rozhovoru s klienty v Kobylé 

nad Vidnávkou. | Foto: OP
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Olomoucký kraj zve všechny zájemce na 
informační semináře k dotačnímu pro-

gramu Kotlíkové dotace v  Olomouckém 
kraji II., který byl vyhlášen dne 19. 9. 2017.

„Na seminářích seznámí pracovníci 
krajského úřadu občany s podmínka-
mi dotačního programu, bude prezen-
tována žádost, způsob jejího vyplnění 
a další potřebné informace. Občané 
budou mít možnost vznést své dotazy 
a individuálně konzultovat problema-
tiku kotlíkových dotací,“ uvedl náměs-
tek hejtmana Bc. Pavel Šoltys, DiS.
Semináře se budou konat ve 14 měs-
tech Olomouckého kraje v níže uve-
dených termínech vždy od 13:00 do 
16:00 hod.
Veškeré informace naleznete na webo-
vých stránkách Olomouckého kraje. »red

Olomoucký kraj pořádá semináře
k dotačnímu programu Kotlíkové dotace

Konice
Městské kulturní středisko Konice (Zámek Konice), zasedací místnost v 1. patře, 
Kostelní 46, 798 52 Konice

20. 9. 2017

Hranice Zámecký klub Hranice, Pernštejnské náměstí 1 (nad zámeckou zahradou), 753 01 Hranice 25. 9. 2017

Uničov Městské kulturní zařízení Uničov, malý sál, Moravské náměstí 1143, 783 91 Uničov 26. 9. 2017

Jeseník
Městský úřad Jeseník (budova IPOS), velká zasedací místnost, Karla Čapka 1147/10, 
790 01 Jeseník

27. 9. 2017

Zábřeh
Střední škola, Základní škola, Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh, Sušilova 40, 
789 01 Zábřeh

2. 10. 2017

Šternberk Kulturní dům Šternberk, konferenční sál, Masarykova 307/20, 785 01 Šternberk 3. 10. 2017

Prostějov Městské divadlo v Prostějově, přednáškový sál, Vojáčkovo nám. 218/1, 796 01 Prostějov 4. 10. 2017

Konice
Městské kulturní středisko (Zámek Konice), zasedací místnost v 1. patře, Kostelní 46, 
798 52 Konice

5. 10. 2017

Němčice 
nad Hanou

Kino Oko, Palackého nám. 25, 798 27 Němčice nad Hanou 9. 10. 2017

Mohelnice
Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s.r.o., Malý sál – Kino, Lazebnická 974/2, 
789 85 Mohelnice

10. 10. 2017

Lipník nad 
Bečvou 

Kulturní dům Echo, společenský sál, Novosady 1380, 751 31 Lipník nad Bečvou 11. 10. 2017

Moravský 
Beroun

Výchovně vzdělávací centrum, kinosál, Nádražní 373, 793 05 Moravský Beroun 12. 10. 2017

Šumperk Městský úřad Šumperk, velká zasedací místnost, Jesenická 31, 787 01 Šumperk 16. 10. 2017

Přerov
Magistrát města Přerova, zasedací místnost – dvorní trakt v 1. patře, Smetanova 7, 
750 02 Přerov

17. 10. 2017

Litovel Městský klub Litovel, koncertní sál, nám. Přemysla Otakara II. 753, 748 01 Litovel 18. 10. 2017

www.kr-olomoucky.cz/

kotlikovedotace
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Cestujícím pomáhá nová informační linka
Od 1. září mohou cestující ve veřejné dopravě v Olo-
mouckém kraji využívat služeb telefonní informační lin-
ky. Zavedl ji krajský koordinátor dopravy KIDSOK. Nová 
linka pro Integrovaný dopravní systém Olomouckého 
kraje (IDSOK) bude mít telefonní číslo 588 88 77 88. Zá-
jemcům bude k dispozici v pracovních dnech od 7 do 
15 hodin. Cestující se na lince dozvědí například podrob-
nosti o cenách a platnosti všech jízdních dokladů v ID-
SOK, seznámí se s KOMBIZÓNAMI, pracovníci linky 
také poradí s možnými slevami při nákupu jízdného 

a uznáváním dokla-
dů při přestupování 
mezi dopravci. »red

Dotace půjdou k obcím snadno a rychle. 
Na svoje projekty potřebují 28 miliard korun 

Celkem 28 miliard korun potřebují na své 
projekty města a  obce v  Olomouckém 

kraji. Vyplývá to z  průzkumu, kterým 
hejtmanství zjišťovalo záměry a  potřeby 
jejich starostů. Také proto bude čerpání 
krajských dotací jednodušší. Nově budou 
některé programy vyhlášeny ještě letos 
a  po schválení krajského rozpočtu dosta-
nou žadatelé peníze už počátkem příští-
ho roku. Vedení kraje o  tom informovalo 
starosty na zářijové konferenci samospráv 
a setkání starostů.

Jaké jsou potřeby a plány obcí, zjiš-
ťoval Olomoucký kraj prostřednic-
tvím dotazníkového šetření. Z něho 
vyplynulo, že by starostové chtěli 
v rámci nejrůznějších projektů pro-
investovat v příštích letech zhruba 
28 miliard korun.

„Dotazník vyplnilo více než čtyřicet 
procent obcí, což představuje dvě tře-
tiny obyvatel kraje. Většina plánova-
ných investic by směřovala do oprav 
místních komunikací, výstavby chod-
níků, kanalizací a čistíren odpadních 
vod. Zájem je také o nové sportov-
ní areály,“ uvedl Ladislav Okleštěk, 
hejtman Olomouckého kraje.

Žádosti budou elektronické

„Hned po vyhlášení dotačního pro-
gramu bude zveřejněn srozumitelný 
popis podání žádosti a její adminis-
trace. Do měsíce po vyhlášení pak 
uspořádáme seminář k podmínkám 
poskytování dotací. Součástí semi-
nářů bude vysvětlení elektronického 
podání žádostí v systému, který je 
uživatelsky přívětivější, umožní je-

dinou registraci nebo předvyplnění 
položek o žadateli,“ řekl náměstek 
hejtmana pro kulturu, sport a volný 
čas František Jura.
Žadatelé se tak snáz dostanou k pe-
nězům například na výstavbu či re-
konstrukci sportovních zařízení, 
přípravu projektových dokumentací, 
obnovu nemovitostí v památkových 
zónách nebo budování cyklostezek 
a přechodů pro chodce.
„Podpora kvalitních projektů, které 
zlepší život obyvatel regionu, je pro 
Olomoucký kraj jednou z priorit. 
Proto právě do této oblasti směřuje-
me celou řadu dotačních programů, 
aby šanci na realizaci svých plánů 
dostali opravdu všichni,“ sdělil prv-
ní náměstek hejtmana Olomouckého 
kraje Jiří Zemánek. »red

Infolinka KIDSOK: 588 88 77 88

 Konference samospráv se zúčastnily na dvě stovky starostů. S vedením kraje diskutovali také o odpadovém hospodářství, kot-

líkových dotacích a dalších aktuálních tématech. | Foto: PV
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Restaurace Fontána 
je přátelská k rodinám
Minulé vydání našeho měsíčníku přiblí-

žilo první ze tří oceněných organizací 
v soutěži Společnost přátelská rodině za rok 
2016, kterou byla fi rma HELLA AUTOTECH-
NIK NOVA, s.r.o. Nyní máte možnost poznat 
další, a  to restauraci Fontána v  Olomouci. 
Jak organizace ocenění vnímá a jak hodnotí 
podporu prorodinné oblasti v kraji, popisu-
je její provozovatel Libor Mysliveček.

„Historie budovy sahá do první polo-
viny devatenáctého století. V průběhu 
let se podoba a využití stavby měnily 
až do současné doby, kdy je restaura-
ce Fontána známá jako krásná secesní 
budova v centru Smetanových sadů. 
Objekt patří manželům Beckertovým, 
kteří jej převážně pomocí vlastních 
zdrojů zrekonstruovali a usilovali o na-
vrácení původního vzhledu,“ uvedl Li-
bor Mysliveček a dodal: „V současné 
době zde s manželkou Klárou a týmem 
dalších fajn lidí provozujeme restaura-
ci, kavárnu, venkovní posezení a často 
i kulturní centrum v jednom. Zabý-
váme se tedy službami v gastronomii. 
Navíc naši činnost rozšiřujeme o spo-
lupráci s mnoha jednotlivci a organi-
zacemi, společně pak pořádáme různé 
koncerty, výstavy, kurzy, dětské dny, 
příměstské tábory a podobně.“

Co vás přimělo ke vstupu do soutěže 
Společnost přátelská rodině?
LM: Nominovalo nás olomoucké ro-
dinné centrum Provázek, se kterým 
poměrně často spolupracujeme. Takto 
vlastně začala naše snaha o nějaké pěk-
né soutěžní umístění. 

Motivovalo vás ocenění k dalšímu roz-
voji?

LM: S manželkou máme dvouletou dce-
ru a účast v soutěži v nás ještě posílila 
snahu zaměřit naši práci právě na ro-
diny. Pokud v něčem soutěžíte, určitě 
o tom více přemýšlíte a to je v podstatě 
nejlepší motivace, jakou můžete mít. Po-
řád bychom se rádi zaměřovali na zpří-
jemnění chvil všech návštěvníků parku 
a restaurace. Dá se říci, že se snažíme 
vycházet vstříc hlavně rodinám s dětmi. 

Vaše pojetí přístupu restaurace k  rodi-
nám je originální. Co na to říkají lidé?
LM: Naštěstí máme hlavně kladné ohla-
sy, a to v současné době považuji za nej-
důležitější. Hlavním cílem je pro nás při-
rozená spolupráce se všemi, kteří mají 
snahu prostředí zlepšovat a zpestřovat. 
Doufáme, že v našem městě a kraji bu-
dou prorodinné aktivity pokračovat.

Jak hodnotíte rozvoj a  podporu proro-
dinné oblasti v Olomouckém kraji?
LM: Myslím, že je dobře, že se Olomouc-
ký kraj zajímá o organizace, pro které 
jsou rodiny s dětmi na prvním místě. 
My si této podpory vážíme a jsme rádi, 
že soutěž Společnost přátelská rodině 
bude pokračovat i v příštím roce. »red

na pokračování

Říjnové číslo krajského měsíčníku přiblíží další oceněnou organizaci, kterou jsou Sociální služby pro seniory Olomouc, p. o.

 XIX. Hanácké okruh – Smetanovy sady (výstava veteránů) | Foto: LM

 Koloběžkiáda s Dobrým místem pro život a Radiem Haná | Foto: LM
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Zvýhodněné cestování nabízí kraj seniorům 
i letos, navíc rozšiřuje nabídku zájezdů

Olomoucký kraj i letos podpoří další roč-
ník Seniorského cestování. Projekt, 

který nabízí vyjížď ky za poznáním krás re-
gionu lidem starším šedesáti let, spustilo 
hejtmanství poprvé před devíti lety a letos 
ho rozšíří o další nové lokality. Zájem o ces-
ty na atraktivní místa Olomouckého kraje 
je velký a každým rokem roste. V loňském 
roce se akce zúčastnilo více než dva a  půl 
tisíce seniorů z celého kraje. 

Na první zájezd vyrazí senioři už 
22. září. Možnost cestovat s krajem 
pak budou mít do 29. listopadu. Pod-
pora seniorů je jedním z pilířů krajské 
politiky, jdou na ni miliony korun.
„Seniorské cestování se stalo velmi 
populární. Kvůli velkému zájmu jsme 
dokonce museli navýšit kapacitu zá-

jezdů. Na putování po regionu se le-
tos vydají tři tisícovky seniorů. Celý 
projekt přijde na zhruba jeden a půl 

milionu korun,“ řekl Ladislav Okleš-
těk, hejtman Olomouckého kraje.
Zájezdní autobusy se letos nově vyda-
jí například na hrad Bouzov, do Stří-
žova, kde je v provozu zahradní že-
leznice, nebo do muzea pivovarnictví 
v Litovli. 
„O zařazení těchto atraktivit do se-
znamu plánovaných výletů byl ze 
strany seniorů dlouhodobě velký zá-

jem, takže jsme jim vyšli vstříc,“ sdě-
lil vedoucí oddělení cestovního ruchu 
a vnějších vztahů Krajského úřadu 
Olomouckého kraje Radek Stojan.
Chybět nebudou ani tradiční cíle Se-
niorského cestování. Výletníci tak 
pojedou třeba na zámek ve Velkých 
Losinách i do nedaleké ruční papír-
ny, do zámku v Čechách pod Kosí-
řem a tamního muzea kočárů nebo 
například na rozhlednu Biskupská 
kupa u Zlatých Hor na Jesenicku. 
Čekají je také výlety do lázeňských 
měst, jeskyní a na poutní místa. Je-
den výlet bude připraven i pro zdra-
votně znevýhodněné a cílem bude 
město Litovel.
Organizační část celého projektu za-
jišťuje cestovní kancelář, kterou Olo-
moucký kraj vybral ve výběrovém 
řízení. Hejtmanství pak dohlíží na 
to, aby cestovka řádně plnila dojed-
nané smlouvy a senioři byli spoko-
jení. Každý ze zájezdníků se na cestě 
podílí částkou dvě stě korun s tím, že 
ročně může absolvovat jeden výlet.
Veškeré podrobnosti k Seniorskému 
cestování včetně možnosti objednávek 
zájezdů najdou zájemci na stránkách 
www.seniorske-cestovani.cz. »red

PRODEJ VÝLETŮ SENIORSKÉ CESTOVÁNÍ 

– PRO JEDNOTLIVCE A SKUPINKY 

DO 9 OSOB: OSOBNĚ NA POBOČCE 

PEKAŘSKÁ 12, 779 00 OLOMOUC

PRODEJ VÝLETŮ PRO SKUPINY OD 

10 OSOB: NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU 

NA E-MAIL: SENIOR1@ZASLUNCEM.CZ 

NEBO TELEFONICKY 585 515 870.

 Senioři s podporou kraje jezdí na dotované zájezdy už desátým rokem a každoročně se kapacity zájezdů navyšují. Účastníci 

zaplatí 200 korun a zbývající cenu zájezdu dotuje Olomoucký kraj. | Foto: archiv
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Ve speciální nabídce Maraton Edition teď můžete mít Nový Golf, a další modely 

vozů Volkswagen za mimořádně výhodných podmínek mj. s měsíční splátkou již 

za 4 400 Kč a s balíčkem nadstandardní výbavy. Zeptejte se u nejbližšího prodejce 

vozů Volkswagen.

www.maratonedition.cz

Mnoho otázek, jedna odpověď.

Vzorový příklad úvěru na model VW Golf 1.0 TSI v ceně 502 900 Kč, splátka předem 251 450 Kč (50 %), výše úvěru 251 450 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 287 315 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění  362 495 Kč, RPSN  

vč. pojištění 12,706 %, délka úvěru 60 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 100 580 Kč, měsíční splátka úvěru 3 112 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 4 365 Kč, úroková sazba p. a. 3,99 %. Pojištění obsahuje značkové Volkswagen pojištění 

s nadstandardním krytím (5% spoluúčast) a povinné ručení s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím 

přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 modelu Golf: 3,9–8,0 l/100 km, 102–182 g/km. Vyobrazení vozu je ilustrativní a model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

„Bude ve výbavě vše, co potřebuji?“

Jasně. Nový Golf teď 
může být Váš s cenovým 
zvýhodněním 75 800 Kč  
i s bohatou výbavou.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Horní lán 455/1, 779 00 Olomouc, tel.: 585 750 351, www.vwolomouc.cz; e-mail: info@vwolomouc.cz

Levandule, nebo tvarůžky? Vyberte nejlepší turistické zážitky
Byl nejlepší turistickou událostí v  Olo-

mouckém kraji tvarůžkový festival, 
nebo setkání milovníků levandule v Bezdě-
kově? A  kde nejchutněji vaří, v  Přerově, či 
v Horní Lipové? Na tyto a ještě spoustu dal-
ších otázek mohou lidé odpovídat v anketě 
o Ceny cestovního ruchu Olomouckého kra-
je. Hejtmanství spustilo internetové hlaso-
vání v pátek 15. září.

Kraj vyhlašuje ceny cestovního ruchu 
vůbec poprvé. Lidé o nich rozhodnou 
prostřednictvím stránek www.ce-
nykraje.cz. Na výběr mají hned pět 
kategorií, jako je například nejlepší 
turistický cíl, událost nebo ubytovací 
zařízení. K vyhlášení soutěže se Olo-
moucký kraj rozhodl proto, aby do re-
gionu přilákal ještě více návštěvníků 
a odměnil ty, jež v oblasti cestovní-
ho ruchu aktivně pracují. „Často jde 
o nadšence, kteří přípravě různých 
turistických aktivit věnují úplně vše, 
a přitom je málokdo zná. Myslím, že 
nastal čas to změnit a veřejně jim po-
děkovat,“ uvedl hejtman Olomoucké-
ho kraje Ladislav Okleštěk.

Letošní fi nalisty ankety vybrala odbor-
ná porota na základě nominací turis-
tických informačních center z celého 
kraje. Tři medailisté v každé kategorii 
budou vyhlášeni ve čtvrtek 12. října 
v Arcibiskupském paláci v Olomouci.

Nominovaní fi nalisté

Nejlepší turistický cíl
• Muzeum umění Olomouc
• Hrad Bouzov
• ZOO Olomouc
• PVE Dlouhé stráně
• Lesní bar Horní Lipová

Nejlepší turistická akce
• Olomoucký tvarůžkový festival
• Flora Olomouc
• Hefaiston na hradě Helfštýn
• Bezděkovský levandulový festival
• Blues Alive Šumperk

Nejlepší gastronomické zařízení
• Restaurant Entrée, Olomouc
• Restaurace U Labutě, Přerov
• Restaurace Křížový vrch, Jeseník
• Restaurace Kovárna, Horní Lipová
• Konvikt Restaurant, Olomouc

Nejlepší ubytovací zařízení
• Th eresian hotel & Spa Olomouc
• Sanatorium Priessnitz, Jeseník
• Villa Regenhart, Jeseník
• Clarion Congress Hotel Olomouc
• Rezidence U Jezera, Písečná

Nejlepší rekreační zařízení
• Park sportu Hrubá Voda
• Termály Losiny, Velké Losiny
• Aquapark Olomouc
• Sport & Relax areál Bozeňov
• Areál Kouty

Ceny budou uděleny 
v těchto pěti kategoriích: 

1.  nejlepší turistický cíl

2.  nejlepší turistická akce

3. nejlepší gastronomické zařízení

4. nejlepší ubytovací zařízení

5.  nejlepší rekreační zařízení

www.cenykraje.cz
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Krajské školy nabízejí nové 
učební obory

Školy zřizované Olomouckým krajem vyslyše-
ly přání zaměstnavatelů a  od září nabídly dva 
nové obory, po kterých je na trhu práce velká 
poptávka. Montér suchých staveb má uspokojit 
fi rmy, jež marně hledají schopné řemeslníky 
například na sádrokartonářské práce. Vlasovou 
kosmetiku zase mohou začít studovat kadeřni-
ce toužící po kvalifi kovaném středním vzdělání 
s maturitou. 
„Obor montér suchých staveb, který je dlou-
hodobě žádaný zaměstnavateli v  regionu, roz-
šíří vzdělávací nabídku Střední školy technické 
v Přerově. Nástavbové studium vlasová kosme-
tika pak vhodně doplní stávající obory na Střed-
ní odborné škole obchodu a služeb v Olomouci,“ 
řekl Ladislav Hynek, náměstek hejtmana pro 
oblast školství.
Hejtmanství bude v novém školním roce pokra-
čovat v  podpoře polytechnického vzdělávání 
a  řemesel. „Olomoucký kraj podporuje cel-
kem 40  oborů vzdělání, z  toho je 28  učebních 
a  12  technických oborů zakončených maturitní 
zkouškou. Dohromady tak kraj na stipendiích 
vyplatí ročně 6 800 000 korun,“ dodal náměstek 
Ladislav Hynek. Olomoucký kraj v současné době 
zřizuje 111 školských zařízení, ve kterých se vzdě-
lává více než 25 tisíc učňů a studentů. »red

inzerce

1.9.-30.9.

Kraj i letos podpoří dobrovolné 
hasiče, dostanou miliony

Celkem tři a půl milionu korun letos roz-
dělí Olomoucký kraj mezi žadatele o do-

taci z programu Pravidla SDH. Finance jsou 
určeny na činnost a  projekty neprofesio-
nálních hasičů. Hejtmanství už podpořilo 
pořádání téměř tří stovek jejich akcí. 

Rada Olomouckého kraje na srpnovém 
jednání schválila poskytnutí třísettisí-
cové dotace Krajskému sdružení hasičů 
Olomouckého kraje. To za peníze po-
řídí osobní automobil pro organizač-
ní potřeby. „Vozidlo nám poslouží při 
zajišťování akcí, návštěvách sborů, val-
ných hromad a dalších aktivitách, které 
souvisí s naší činností,“ sdělila starost-
ka Krajského sdružení hasičů Olo-
mouckého kraje Vlastimila Švubová.

Stovka žádostí, převážně 
na sportovní klání

Prostředky z Olomouckého kraje šly 
letos nebo ještě půjdou na organizaci 
89 soutěží v požárním sportu pro do-
spělé, 167 mládežnických klání, dále 
hry Plamen a třiadvacet oslav výročí 

založení sboru dobrovolných hasičů 
Olomouckého kraje. Další peníze po-
slouží na samotnou činnost krajské 
organizace a okresních hasičských 
organizací. V regionu působí desítky 
sborů dobrovolných hasičů a hejtman-
ství jejich činnost podporuje.
„Ve třech etapách se na nás obrátilo 
téměř sto třicet zájemců o dotaci. Ve 
většině případů žádali peníze na za-
jištění soutěží v požárním sportu pro 
děti i dospělé. Podporujeme ale také 
například významné oslavy výročí 
založení sborů dobrovolných hasičů,“ 
řekl Ladislav Okleštěk, hejtman Olo-
mouckého kraje. »red

Operační program Doprava v Olomouckém kraji 
Zkrácení cestovních dob, snížení 
negativních vlivů, vyvedení tran-
zitní dopravy z center měst, to vše 
jsou cíle, které se daří plnit i díky 
operačnímu programu Doprava 
2014–2020 (OPD2). OPD2 navazu-
je na operační program Doprava 
2007–2013 (OPD1) a představuje 
nejvýznamnější zdroj prostředků 
pro fi nancování výstavby doprav-

ní infrastruktury v České republice 
v období 2014–2020.

Nové silnice a modernizované tratě

Prostřednictvím OPD1 bylo podpoře-
no 419 projektů, postaveno a zrekon-
struováno 319 km dálnic a silnic I. třídy 
a zmodernizováno 675 km železničních 
tratí. V Olomouckém kraji pak bylo 
realizováno 18 projektů týkajících se 

dopravy, jejichž prostřednictvím bylo 
zrekonstruováno 37,31 km železničních 
tratí a 32,97 km bylo elektrizováno. Co 
se týká silniční dopravy, bylo zde posta-
veno nebo zrekonstruováno 12,91 km 
silnic. Bližší informace naleznete na 
webových stránkách www.opd.cz.
 » Odbor fondů EU, Ministerstvo dopravy
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750 let města Jeseník
Pod tímto názvem proběhne letošní již XVII. ročník 
Svatováclavského setkání v  Jeseníku. Jeho hlavní 
pořadatelé, Státní okresní archiv Jeseník a  Vlasti-
vědné muzeum Jesenicka, připravili ve spolupráci 
s řadou dalších podporovatelů ke Dni české státnosti 
dvoudenní akci, která začne ve středu 27. září 2017 
vlastivědným seminářem na téma 750  let města 
Jeseník. Seminář se bude konat v  Zimní zahradě 
Priessnitzova sanatoria Lázní Jeseník od 9:00 do 
13:00 hodin. Vstup na přednášky je volný. Zájemci 
mohou získat vlastivědný sborník obsahující pří-
spěvky, které přibližují zajímavé okamžiky dějin 
v rámci 750 let existence města Jeseníku. 
V  15:00 hodin se účastníci semináře přesunou 
do Vlastivědného muzea Jesenicka k  prohlídce 
stejnojmenné výstavy.
O  státním svátku, ve čtvrtek 28. září, se usku-
teční pietní setkání v Bílé Vodě se vzpomínkou 
na násilnou internaci řádových sester komunis-
tickým režimem ve zdejší obci. V 9:30 proběhne 
v  kostele Navštívení Panny Marie mše svatá 
a po ní vzpomínkový akt na hřbitově, kde jsou 
řádové sestry pochovány.
Sváteční atmosféru podtrhne podvečerní slav-
nostní koncert Janáčkova kvarteta, který se 
koná v  kapli v  Průchodní ulici v  Jeseníku od 
17:00 hodin. Vstupné činí 120 Kč. »red

inzerce

OLOMOUC tel.: 724 087 813      olomouc@jehla.cz

ZÁBŘEH tel.: 724 783 381      kobercejehla@seznam.cz

ŠUMPERK tel.: 724 978 161      sumperk@jehla.cz

kvalitní laminátové podlahy
síla: 7 mm – třída 31 – vše skladem

199,-/m2

Muzeum Zdeňka a Jana Svěrákových 
se rozrostlo o jejich nejnovější fi lm

Nejnovější fi lm otce a  syna Svěrákových 
s názvem Po strništi bos, lyrický snímek 

o dětství a hrdinství v každém z nás, vstou-
pil do českých kin ve čtvrtek 17.  srpna. Té-
měř současně s premiérou se Vlastivědnému 
muzeu v Olomouci podařilo rozšířit unikátní 
Muzeum fi lmů Zdeňka a  Jana Svěrákových 
na zámku v  Čechách pod Kosířem, jehož je 
muzeum správcem, právě o tento snímek. 

Kromě fotografi í z natáčení a drobných 
rekvizit návštěvníky expozice bezpo-
chyby zaujme pletený kříž do vlasů, kte-
rý nosil hlavní hrdina fi lmu, malý Eda 
Souček, a který sloužil k tomu, aby vlasy 
držely stále pěkně učesané a patka ne-
padala do čela (nosil ho v dětství i Zde-
něk Svěrák), či vystavené šaty a plavky 
Edovy maminky. Nejrozměrnějším pří-
růstkem do expozice je ovšem přídavná 
nádrž letounu Lockheed P-38 Light-
ning. „Ta umožňovala dvoumotorové 
stíhačce výrazně zvýšit dolet potřebný 
pro doprovázení bombardérů. Origi-
nální nádrž byla pro natáčení pečli-

vě zrestaurována do původní podoby 
a dnes je natrvalo zapůjčena Vlastivěd-
nému muzeu v Olomouci,“ řekl ředitel 
muzea Břetislav Holásek.
„Jako velký fanoušek Svěrákových fi lmů 
jsem hrdý na to, že právě v Olomouckém 
kraji máme tuto unikátní expozici. Tě-
ším se, až si prohlédnu rekvizity a před-
měty z nového fi lmu Po strništi bos, 
určitě se půjdu podívat i s manželkou 
a dětmi," uvedl hejtman Olomouckého 
kraje Ladislav Okleštěk. »red

 Nové exponáty si mohli návštěvníci poprvé prohlédnout 

v pátek 8. září 2017, kdy se otevření rozšířené expozice osobně 

zúčastnil oscarový režisér Jan Svěrák. | Foto: PR
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Podmínky a více informací naleznete na www.fokusoptik.cz

na kompletní 
dioptrické brýle 

a na všechny 
sluneční brýle

* Kompletní dioptrické brýle ZDARMA jsou vždy levnější nebo do max. hodnoty 5000 Kč.

Pořiďte si nové dioptrické brýle 
nebo sluneční brýle 

a druhé pro vás nebo vaše blízké 
dostanete zcela zdarma! *

V Olomouckém kraji nás najdete v těchto pobočkách:
Denisova 10, 772 00, Olomouc; Horní náměstí 1, 779 00, Olomouc

Centrum Olympia - Olomoucká 90, 777 00, Velký Týnec 2
Pernštýnské náměstí 3, 796 01, Prostějov; Šířava 17, 750 02, Přerov

Těšíme se na vás!

Olomoucká poradna podporuje zdravou rodinu už 45 let
45 let, to je dnes u  člověka, u  dámy 

zvlášť, věk plné zralosti. Dotyčná má 
za sebou mnohé zkušenosti a  před sebou 
stále mnohé výzvy. Zkušenosti jí přinesly 
klid, nadhled a rozvahu, budoucí výzvy do-
dávají motivaci a víru v pozitivní změny.

Poradna pro rodinu Olomouc je prá-
vě taková zralá dáma. Byla založena 
v roce 1972 jako jedna z prvních man-
želských poraden u nás a hned od své-
ho vzniku byla výrazným pilířem roz-
víjejícího se odborného poradenství, 
zaměřeného na podporu manželství 
a mezilidských vztahů. Po mnoho let 
poradna metodicky vedla rodinné po-
radenství v Severomoravském kraji. 
Olomoucká poradna je dnes součástí 
sítě Poraden pro rodinu Olomoucké-
ho kraje pod Střediskem sociální pre-
vence Olomouc, příspěvkovou orga-
nizací.

Puncem poradny je vysoce kvalifi kova-
ná a kvalitní práce odborných pracov-
níků. S respektem zmíníme zakladatele 
poradny Josefa Šandu a Agnesu Mráz-
kovou, která vychovala mnoho svých 
následovníků, včetně některých dneš-
ních pracovníků poradny. Poradnou 
prošly desítky odborníků (např. bývalý 
děkan FF UP Olomouc Vladimír Řehan, 

Jan Papica, Miro-
slav Červenka, Sva-
toslava Kalábová, 
Lubomír Smékal, 
Jaroslava Holická nebo doc. Dana Štěr-
bová, z mladších třeba manželé Hrocho-
vi). Všechny spojovala víra ve zdravou 
rodinu jako základ zdraví celé společ-
nosti. Cílem poradny je a bude rodina co 
nejvíce samostatná, se vztahy plnými re-
spektu a láskyplnosti. Ano, i v dnešních 
časech, kdy se rozvádí 61 rodin ze sta.
A to je hlavní důvod, proč Středisko so-
ciální prevence Olomouc pořádá 28. lis-
topadu 2017 konferenci PRO ZDRAVOU 
RODINU s tématem „Co potřebuje sou-
časná česká rodina, aby byla zdravá?“, 
na kterou srdečně zve odbornou veřej-
nost. Více informací najdete na webu 
www.prozdravourodinu.eu.
 » Petr Hroch, Středisko sociální prevence Olomouc, p. o., 

 Poradna pro rodinu Olomouc

Nový program pro práci s rizikovými dětmi a mládeží
Práce s dětmi a mladistvými, kteří 
se dopouštějí rizikového a trestního 
chování, byla klíčovým tématem již 
třetího letošního setkání Týmu pro 
mládež v Jeseníku. Tým tvoří pře-
devším odborníci na problematiku 
dětí a mládeže z řad orgánů činných 
v trestním řízení, kteří na místní 
úrovni realizují potřebná opatření při 
předcházení trestných činů mladých 
lidí a řešení jejich následků. Tým pro 
mládež se chce přednostně věnovat 
třem tématům: zefektivnění přístu-
pu institucí při řešení rodičovských 
sporů při rozvodech, podpoře reso-
cializačních a návazných programů 

pro mládež páchající trestnou činnost 
a dále zvýšení právního povědomí 
dětí o trestné činnosti.
Cílem prvního tématu je zlepšit sou-
činnost a přístup zainteresovaných 
institucí při řešení rodičovských spo-
rů v rámci rozvodového řízení. Cílem 
druhé priority je důraz na návaznou 
péči pro děti a mladistvé, kteří se opa-
kovaně dopouštějí rizikového anebo 
jinak trestního jednání. „Tým pro mlá-
dež se v této oblasti rozhodl navázat 
spolupráci s neziskovými organizace-
mi, které již mají zkušenosti při reali-
zaci programů pro mladistvé páchající 
trestnou činnost,“ doplňuje koordiná-

torka Týmu pro mládež Jeseník Karo-
lína Petřeková. Tým klade důraz také 
na zvýšení právního povědomí dětí 
o trestných činech, které samy páchají 
nebo které jsou páchány na nich.
Více informací o projektu získáte na 
www.pmscr.cz/na-spravnou-cestu-ii 
nebo kontaktováním Karolíny Pe-
třekové, tel.: 727 940 198, petreko-
va.pms@gmail.com. »red

MÁM ZÁJEM O KOUPI DOMU
NEJLÉPE SE ZAHRADOU

PLATBA HOTOVĚ
774 414 525

KOUPÍM BYT 1+1 NEBO 2+1
DO 30 km OD OLOMOUCE

775 915 032
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Burzy nabídnou práci i vzdělání
Pod společným heslem „Hledejte práci 

tam, kde skutečně je!“ proběhnou v září 
a  říjnu hned čtyři burzy práce a  vzdělání 
v  Olomouckém kraji. Prezentovat se na 
nich budou nejvýznamnější zaměstnavate-
lé našeho regionu. 

Sérii odstartuje již ve středu 20. září 
Burza práce a vzdělání v Prostějově. Říj-
nové burzy se budou konat v Šumperku, 
v Přerově a závěrečná burza v Olomou-
ci. Všechny burzy proběhnou od 9 do 

17 hodin. Vstup a veškeré poradenské 
služby budou pro veřejnost zdarma. 
Na akci se budou prezentovat perspek-
tivní zaměstnavatelé z Olomouckého 
kraje, kteří už teď nabízejí stovky vol-
ných pracovních míst ve strojírenství, 
elektrotechnice, optice, informatice, 
potravinářství, textilnictví, chemic-
kém průmyslu, stavebnictví, v dopravě 
a spojích, obchodu nebo zdravotnictví. 
Chybět nebudou ani personalisté z ar-
mády a policejních složek. Své vzděláva-
cí programy představí vybrané střední 
a vysoké školy, o jejichž absolventy mají 
zaměstnavatelé největší zájem.
Veškeré informace o burzách (včetně 
seznamu vystavovatelů) jsou na webu 
www.burzapav.cz. »red

OLOMOUC  17. ŘÍJNA 2017
9–17 hod. – Výstaviště Flora, pavilon A

KDE

BURZA PRÁCE A VZDĚLÁNÍ
URČENA PRO KAŽDÉHO:

Kdo hledá práci (profesní životopisy s sebou)
Kdo vybírá povolání pro sebe nebo své děti
Kdo se zajímá o pracovní trh

VYSTAVOVATELÉ:

Významní zaměstnavatelé Olomouckého kraje
Školy, které s nimi spolupracují

DOPROVODNÝ PROGRAM:

Poradenství Úřadu práce ČR – volná místa, volba 
a změna povolání, rekvalifi kace, práce v zemích EU
Věda a technika populárně i hravě
Soutěže pro žáky ZŠ a SŠ o hodnotné ceny

VÍCE INFORMACÍ NA:

www.burzapav.cz 
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Šumperk – čtvrtek 5. října, Dům kulturyPřerov – čtvrtek 12. října, hotel JanaOlomouci – úterý 17. října, pavilon A, 
Výstaviště Flora

Výstava Uloupené umění ukáže vynucené dary i válečné deponáty
V prostorách atria Regionálního centra Olomouc mů-
žete do 19. října zhlédnout výstavu Uloupené umění, 
kterou pořádá Centrum pro dokumentaci majetko-
vých převodů kulturních statků obětí II. světové války, 
o. p. s., ve spolupráci s Olomouckým krajem.

Výstava poukazuje na fakt, že se ve sbírkách a expozicích 
muzeí a  galerií dodnes nacházejí umělecké předměty 
pocházející z  majetku židovských občanů, které se do 
těchto institucí dostaly v období války i v poválečném 
čase v  rámci plánované pauperizace židovského oby-

vatelstva orgány okupační nacistické moci. Prostřed-
nictvím informačních panelů ukazuje výstava osudy 
původních vlastníků uloupených uměleckých artefaktů 
a také válečné a poválečné nakládání s těmito předmě-
ty. Podrobnosti o výstavě na www.cdmp.cz. »red
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… TAJENKA… TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY A ŠKOLKAŘSKÝCH VÝPĚSTKŮ FLORA OLOMOUC 2017 (5.– 8. ŘÍJNA). Tajenku křížovky zasílejte do 30. září 
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. Vylosovanému výherci zašleme dárek. Nezapomeňte uvést jméno a celou adresu. Pokud nebude adresa kompletní, 
nemůžeme výhru odeslat. Soutěžící v případě výhry souhlasí s uveřejněním svého jména, příjmení a názvu obce bydliště v příštím vydání magazínu.

Bavte se s námi – křížovka o ceny
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 V OLOMOUCKÉM KRA JI:

Školní vyučování ve školním roce 2017/2018 začalo 
ve všech základních školách, středních školách, zá-
kladních uměleckých školách a konzervatořích v pon-
dělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí 
ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období škol-
ního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 
v pátek 29. června 2018.
Podzimní prázdniny – čtvrtek 26.  října a  pátek 
27. října 2017. 
Vánoční prázdniny – od soboty 23.  prosince 2017 
do úterý 2.  ledna  2018. Vyučování začne ve středu 
3. ledna 2018. 

Jednodenní pololetní prázdniny – pátek 2. února 
2018. 
Jarní prázdniny v  délce jednoho týdne jsou podle 
sídla školy stanoveny takto:
12.–18. 2. 2018 – okres Přerov
5.–11. 3. 2018 – okresy Olomouc, Šumperk, Jeseník
12.–18. 3. 2018 – okres Prostějov
Velikonoční prázdniny – čtvrtek 29. března a pátek 
30. března 2018. 
Hlavní prázdniny začnou v pondělí 2. července 2018 a po-
trvají do pátku 31. srpna 2018. Období školního vyučování 
ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Tajenka z minulého čísla: MEZINÁRODNÍ KVĚTINOVÉ VÝSTAVY. Vylosovanou výherkyní, které jsme zaslali dárek, je Iveta Lukešová z Olomouce.
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GRATULUJEME VÝHERCI FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
Děkujeme všem čte-
nářům, kteří nám do 
redakce zaslali svoje fo-
tografi e a  ukázali místa, 
která jsou podle nich 
nejkrásnější v  našem 
kraji. Vítězný snímek, 
Vřesovou studánku, nám 
zaslala Ludmila Johnová 
z  Bludova. Děkujeme 
i  ostatním autorům fo-
tografi í, výherci gratulu-
jeme a  posíláme dárek! 
Výběr ostatních snímků, 
které jste nám poslali, 
zveřejníme na webových 
stránkách www.kr-olo-
moucky.cz.

Nové téma fotosoutěže: Co děláme na podzim

Následovat musí samozřejmě nová soutěž a my se opět těšíme na vaše snímky. Tentokrát budeme oče-
kávat fotografi e nejen barevné přírody Olomouckého kraje, ale i snímky z podzimních akcí, na které 
byste chtěli čtenáře upozornit. Posílejte nejvýše tři snímky, a to až do 24. listopadu 2017 na adresu 
redaktor@profi tisk.cz. Nezapomeňte uvést jméno a  celou adresu. Do předmětu elektronické zprávy 
uveďte: „fotosoutěž – magazín Olomoucký kraj“. Účastí ve fotosoutěži autoři snímků souhlasí s jejich 
použitím i v jiných tiskových a elektronických materiálech Olomouckého kraje. »red

INFORMACE O ZÁMĚRU 
OLOMOUCKÉHO KRAJE 

ODPRODAT NEMOVITÝ MAJETEK
Olomoucký kraj nabízí k  odprodeji tento 
nemovitý majetek:
•  pozemky parc. č. 352/2 ost. pl. o výměře 2337 m2 

a parc. č. 353/2 ost. pl. o výměře 3278 m2, oba 
v  k. ú. Tři Dvory u  Litovle, obec Litovel, oba 
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření 
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové 
organizace, za minimální kupní cenu ve výši 
112 300 Kč, když jednotlivé nabídky budou při-
jímány v uzavřených obálkách. 

Olomoucký kraj nabízí k  odprodeji tento 
nemovitý majetek:
•  pozemek parc. č. 90/8 orná půda o  výměře 

2227 m2 v  k. ú. Unčovice, obec Litovel z  vlast-
nictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy 
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organiza-
ce, za minimální kupní cenu ve výši 679 995 Kč 
(cena dle posudku 614 790 Kč + 65 205 Kč DPH 
z části pozemku), když jednotlivé nabídky budou 
přijímány v uzavřených obálkách. 

Cenové nabídky s  uvedením případného úče-
lu využití předmětných nemovitostí prosím 
zašlete nebo osobně doručte v  termínu od 
8. 9. 2017 do 7. 11. 2017 do 13.00 hod. 
na adresu: Olomoucký kraj, Komise pro majet-
koprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje, 
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. 

Doba zveřejnění záměru: od 8. 9. 2017 do 
7. 11. 2017

Kontakty: regina.vrbova@kr-olomoucky.cz, 
tel. 585 508 423,  l.hynkova@kr-olomoucky.cz, 
tel. 585 506 416

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ KE 
KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM EU
který pro vás organizuje Olomoucký kraj ve 
spolupráci s národními gestory programů

Termín konání:
středa 4. října 2017, 10:30 hodin
prezence od 10:00 hodin

Místo konání: Krajský úřad Olomouckého kraje, 
kongresový sál (2.  podlaží), Jeremenkova  40a, 
779 11 Olomouc

Program: Informace ke komunitárním pro-
gramům HORIZONT 2020, LIFE, Cosme, Europe 
for Citizens, Kreativní Evropa

Registrace: alice.navratilova@kr-olomoucky.cz
 do pátku 29. 9. 2017

Seminář je pro přihlášené účastníky zdarma.

Zajištění lékárenské pohotovostní služby 
Krajský úřad Olomouckého kraje za-
jistil ve spolupráci s okresními sdru-
ženími lékárníků ve svátečních dnech 
28. 9. 2017 a 28. 10. 2017 lékárenskou 
pohotovostní službu v každém okre-
se Olomouckého kraje, protože podle 

dostupných informací bude v uvede-
ných dnech většina lékáren zavřená.
Vzhledem k omezené otevírací době 
lékáren doporučujeme občanům, aby 
si včas zajistili dostatečné množství 
pravidelně užívaných léků. »red

Zajištění lékárenské pohotovostní služby ve dnech 28. 9. 2017 a 28. 10. 2017

Okres Otevírací doba 28. 9. 2017 28. 10. 2017

Olomouc
Non-stop 

pohotovost *

Fakultní nemocnice Olomouc, 
výdejna v budově A
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Fakultní nemocnice Olomouc, 
výdejna v budově A
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Prostějov 9:00 – 13:00
Lékárna Karlov s.r.o. 
Karlov 2389/1
796 01 Prostějov

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

Přerov 9:00 – 13:00
ALFA, nám. Přerovského po-
vstání 2803/1, 750 02 Přerov 

ALFA, nám. Přerovského po-
vstání 2803/1, 750 02 Přerov 

Šumperk (ote-
vřena lékárna 
v Zábřehu)

8:00 – 17:00
Dr. Max
Leštinská 2429/1
789 01 Zábřeh

Dr. Max
Leštinská 2429/1
789 01 Zábřeh

Jeseník 9:00 – 13:00
Lékárna Jesenia s.r.o.
Fučíkova 1238/16
790 01 Jeseník

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

*   Mimo běžnou otevírací dobu lékárny je k dispozici pohotovostní okénko. Služby lékárny jsou tedy do-
stupné 24 hodin 7 dní v týdnu.
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STYLOVÁ, PROSTORNÁ, VYBAVENÁ,
KOMFORTNÍ, ÚSPORNÁ, … 
Zjistěte sami, která slova nejlépe vystihují naši novinku. 
Zaujme Vás mimo jiné Low Bi-xenonovými světlomety, 
elegantní linkou LED denního svícení, hodnotným 
interiérem, moderními motory a řadou vyspělých 
asistentů. Taková je prostě ŠKODA RAPID SPACEBACK! 
JEDNÍM SLOVEM NEPOPSATELNÁ.

Navštivte nás a seznamte se s vozem ŠKODA RAPID 
SPACEBACK při testovací jízdě.

novaskodarapid.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Auto Hégr, a. s., Hněvotínská 658/54a, Olomouc
Tel.: 585 758 321, www.auto-hegr.cz

Auto Hégr, a. s., Jesenická 2839/1b, Šumperk
Tel.: 583 301 007, www.auto-hegr.cz

NOVÁ ŠKODA

RAPID
SPACEBACK  
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Kelčice 144, 7KK 98 08
Vranovice-KelčiceKK

Pece na vypalování keramiky
V rámci rozšíření pracovního týmu

přijmeme do hlavního pracovního poměru:

Technolog
Technolog – Konstruktér
Elektrotechnik
Stavěč pecí

NABÍZÍME:
– perspektivní dlouhodobé zaměstnání ve firmě se zahraniční účastí
– odpovídající ohodnocení
– firemní benefity
– práci v zajímavém oboru

a.s.

Telefonická dohoda předem nutná!!!
Bližší informace podá Bc. Alena Háderová,
tel.: 605 277 026, e-mail: vedeni@kittec.cz

585 120 402


