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V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA

VÝPRAVNÝ MUZIKÁL
PRO VELKÉ I MALÉ

VŠECHNY ZNÁMÉ PÍSNĚ J. UHLÍŘE A Z. SVĚRÁKA

w w w . AT Z I J I D U C H O V E M U Z I K A L . c z

Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová,  
R. Genzer, M. Suchánek, A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková,   

V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová, M. Pleštilová a další

Hlavní partneřiGenerální partner Generální mediální partner
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V listopadu přijede prezident Zeman
Už popáté za dobu svého úřadování 
přijede do Olomouckého kraje prezi-
dent Miloš Zeman. Návštěvu regionu 

zahájí ve středu 8. listopadu a ofi ciál-
ní program je naplánován na tři dny. 
V programu jsou setkání s obyvateli 
i návštěvy různých institucí.
Na pozvání hejtmana Oklešťka plá-
nuje prezident Zeman zamířit do 
Lipníku nad Bečvou, Mohelnice, Zá-
břehu a navštívit i vesnici roku 2017 
Vápennou na Jesenicku. Podrobný 
harmonogram včetně míst setkání 
s prezidentem najdete na webových 
stránkách kraje. »red

Měsíčník Olomoucký kraj, periodický tisk. | Vydává Olomoucký kraj ve spolupráci se společností Profi -tisk group.
Adresa vydavatele: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc | IČ: 60 60 94 60. | Registrováno pod číslem MK ČR E 13609.
Šéfredaktor: Mgr. Juraj Aláč, redaktor@profi tisk.cz. Adresa redakce: Profi -tisk group s.r.o., Slavonínská cihelna, Kyselovská 125, 783 01 Olomouc-Slavonín.
Inzerce: Jana Juráková, jurakova@regvyd.cz, tel.: 773 617 353.
Číslo 10, ročník 16 | Olomoucký kraj – periodický tisk Olomouckého kraje. | Toto číslo vychází v Olomouci 19. 10. 2017.
Měsíčník je distribuován prostřednictvím České pošty, s. p., do všech schránek v kraji. Problémy s distribucí, prosím, hlaste na 773 617 353,
e-mailem na produkce@profi tisk.cz nebo reklamujte u svého poštovního doručovatele.

aktuality

Roztržený pytel
V  poslední době jsem párkrát zaslechl, že se 
s různými soutěžemi a anketami „roztrhl pytel“, 
že je jich nějak moc. Já si to ale nemyslím.

Jako děti jsme běhali podle fáborků o Partyzánský 
samopal, ti později narození v  mnohem dobro-
družnějším Svojsíkově závodu. Většina z nás v té 
době vyhrála fotbalový turnaj, soutěž v nejlepším 
přednesu, knížku za dobré chování či známky ve 
škole nebo alespoň balíček sladkostí za snahu na 
dětském dni. Soutěžení máme v krvi, jen si to už 
jako dospělí nechceme připustit.

Ale radost ze soutěžení nám zůstala pořád. Bylo 
to vidět na Julii Suché z  Dubicka, jež vyhrála 
titul babička roku Olomouckého kraje, hlavně 
díky své bezprostřednosti a originální recitaci. 

Skvělá soutěžní a především přátelská atmosféra 
byla na multižánrovém festivalu hendikepova-
ných Nad oblaky, což můžu osobně dosvědčit 
jako člen poroty. Podnikatelé se zapojují do anke-
ty EY Podnikatel roku Olomouckého kraje, která 
je ideální příležitostí pro propagaci malých fi rem. 
Letošní novinkou je anketa o  Ceny cestovního 
ruchu Olomouckého kraje. Ta je povzbuzením pro 
lidi podnikající v oblasti cestovního ruchu – často 
jde o  nadšence, kteří přípravě různých turistic-
kých aktivit věnují úplně vše, a přitom je málok-
do zná. Myslím, že nastal čas to změnit a veřejně 
jim poděkovat. Tak jako všem dalším, kteří dělají 
něco pro své sousedy, pro svoji vesnici či město, 
nebo dokonce pro celý kraj.

Když se něco roztrhne, většinou to chce pořád-
nou záplatu. V tomto případě to ale neplatí…

Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého krajewww.kr-olomoucky.cz

Lesní bar z Jeseníků ovládl 
prestižní anketu

Arcibiskupský palác v  Olomouci byl ve 
čtvrtek 12. října dějištěm historické-

ho okamžiku. Vůbec poprvé zde Olomouc-
ký kraj uděloval ceny cestovního ruchu. 
O  jejich držitelích rozhodla veřejnost 
v  internetové anketě, hlasující si moh-
li vybírat z  pětadvaceti nominací v  pěti 
kategoriích. Absolutním vítězem s  nej-
větším počtem hlasů a zároveň jedničkou 
v oblasti turistických cílů se stal lesní bar 
v Horní Lipové.

Téměř dva týdny hodnotili lidé pro-
střednictvím internetových stránek 

www.cenykraje.cz to, jaké zařízení 
poskytuje v regionu nejlepší gastro-
nomické služby, kde jsou prvotřídní 
podmínky k rekreaci, jaký je nejoblí-
benější turistický cíl, nebo mohli dát 
hlas vydařené akci či ubytovacímu 
zařízení. „Cenami v oblasti cestovní-
ho ruchu jsme chtěli hlavně poděko-
vat lidem, kteří se o rozvoj turistiky 
v regionu zasloužili a kteří často stojí 
v pozadí úspěšných akcí a projektů,“ 
uvedl hejtman Olomouckého kraje 
Ladislav Okleštěk.
Ocenění si v prvním ročníku anke-
ty kromě zmiňovaného lesního baru 
převzala také restaurace Kovárna 
v Horní Lipové, Termály Losiny, se-
tkání uměleckých kovářů Hefaiston 
a sanatorium Priessnitz v Jeseníku. 
Zvláštní cenu hejtmana Osobnost 
cestovního ruchu obdržel Pavel Hor-
ník, zakladatel a tvůrce Rychleb-
ských stezek. »red

kompletní výsledky na

www.cenykraje.cz
 Provozovatel lesního baru – absolutní vítěz ankety. | Foto: AS
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• Olomoucký kraj má 503 sborů dobrovol-
ných hasičů (SDH) ve 402 obcích. 

• V Olomouckém kraji je 24 562 členů sborů 
dobrovolných hasičů.

• Nejstarším sborem na území našeho kraje je 
SDH Uničov, který byl založen 18. 12. 1868.

• SDH si u Olomouckého kraje každoročně žádají 
především o dotace na: významná výročí zalo-
žení sborů, na soutěže v požárním sportu do-
spělých i mladých hasičů nebo na materiálně 
technické vybavení kolektivu mladých hasičů, 
kteří jsou zapojeni do celostátní hry Plamen.

• Celková výše příspěvků na sbory dobrovol-
ných hasičů ze strany Olomouckého kraje za 
jednotlivé roky:

 2014 celkem 569.000 Kč
 2015 celkem 967.000 Kč
 2016 celkem 1.093.000 Kč
 2017 celkem 1.658.000 Kč

 Víte, že...?

Pokud , 

HLEDÁME 

Hejtman ocenil opravdového člověka 
Darina Nešporová zůstane navždy jed-

nou z  nositelek medaile Olomouckého 
kraje a  hlavně ženou, která díky nasazení 
vlastního života zachránila čtyři děti. Sta-
tečnou učitelku mateřské školy v  Jívové 
vyznamenal hejtman Olomouckého kraje 
před jednáním krajského zastupitelstva.

„Paní Nešporové si velmi vážím. 
Její mimořádný čin si zaslouží oce-
nění a poděkování,“ řekl na začátku 
slavnostního aktu hejtman Ladislav 
Okleštěk. Díky obětavosti Dariny 
Nešporové se 16. červen nezapsal 
tučným písmem do černé kroniky. 
Při návratu dětí z vycházky dostalo 
projíždějící auto smyk a neovladatel-
né se řítilo na malé předškoláky. Tři 
z nich stačila učitelka odstrčit, čtvr-
tého hocha zalehla vlastním tělem, 
aby náraz auta utlumila. Chlapec 
díky zásahu učitelky utrpěl pouze 
lehká poranění, Darina Nešporová 
musela být kvůli těžkým zraněním 
převezena do nemocnice. Zbývající 
tři děti vyvázly z nehody bez újmy 
na zdraví.

„Těší mě, že celá událost má i přes 
hrůzostrašný průběh šťastný konec 
a paní učitelka tu dnes může být 
s námi stejně jako všechny děti, o kte-
ré se ve školce stará,“ dodal hejtman 
Okleštěk. »red

 Darina Nešporová zachránila svěřené děti před rozjetým 

autem a sama skončila v nemocnici. Za svoji obětavost získala 

medaili Olomouckého kraje. | Foto: PV

Rada Olomouckého kraje vyjela jednat na Zábřežsko
Cestou po Zábřežsku pokračovala 
v říjnu série pravidelných výjezd-
ních jednání Rady Olomouckého 
kraje. I tentokrát byla součástí pro-
gramu prohlídka škol, sociálního 
zařízení, návštěva soukromé fi rmy 
nebo jednání se zástupci nezisko-
vých organizací. Radní probírali 
například plánované investice v re-
gionu a zajímali se o problémy, kte-
ré Zábřežsko nejvíce trápí. „Osobní 

setkání se starosty, zaměstnavateli, 
pracovníky a občany nic nenahradí. 
Přímo z první ruky se tak dozvím 
řadu podnětných informací a mohu 
lépe rozhodovat například o projek-
tech, které se mi dostanou na stůl,“ 
řekl Ladislav Okleštěk, hejtman Olo-
mouckého kraje. Na Zábřežsku rad-
ní řešili například plánovanou stav-
bu silnice R35 nebo obchvat Bludova 
a Zábřeha. »red

 Každý z radních měl vlastní program zaměřený na oblast, kterou 

v rámci hejtmanství spravuje. Společně navštívili fi rmu MBG, která 

se zabývá výrobou vybavení pro interiéry prodejen. | Foto: OS
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Sokolovna omládla
První část rozsáhlé rekonstrukce má za sebou so-
kolovna v prostějovské místní části Čechovice. Dvě-
ma miliony korun na ni přispěl Olomoucký kraj. 
Špatný stav objektu trápil sportovce léta. Do bu-
dovy dokončené po II. sv. válce se téměř neinves-
tovalo a probíhala jen běžná údržba. Rekonstrukce 
za téměř osm milionů korun zahrnovala přístavbu 
hlavního sálu, opravu nosné konstrukce, moderní 
elektroinstalaci a rozvody vytápění. Nové jsou také 
povrchy v  hlavním sále i  přísálí a  sociální zázemí 
v přízemí budovy. „Podporu při budování sportov-
ní infrastruktury jsme deklarovali v programovém 
prohlášení kraje. Tato rekonstrukce je dokladem 
toho, že svoje sliby plníme,“ uvedl při slavnostním 
otevření modernizované sokolovny Ladislav Okleš-
těk, hejtman Olomouckého kraje. »red

inzerce

Obec Rájec má nový vodovod, 
dotací pomohlo také hejtmanství

Roky se obyvatelé Rájce na Šumpersku 
potýkali jak s  nedostatkem vody, tak 

se špatnou kvalitou pitné vody. Obec proto 
usilovala o  výstavbu vodovodu, který by 
tyto problémy vyřešil. I  díky podpoře Olo-
mouckého kraje ho na konci října uvedla 
obec do provozu. 

„Projektovou dokumentaci jsme po-
řídili už v roce 2005. Od té doby jsme 

se snažili uspět se žádostí o dotaci, 
kde to jen bylo možné. Jsme malá 
obec a z vlastního rozpočtu bychom 
vodovod postavit nedokázali,“ řekl 
starosta Rájce Vladimír Hroch. Ves-
nice nakonec potřebné peníze získala 
a v roce 2011 vybudovala za více než 
osm milionů korun přivaděč a úsek 
sítě vodovodních řadů. Letos se poda-
řilo vodovod dokončit. Druhá etapa 
přišla na téměř dvanáct milionů. Na 
obě části projektu přispěl Olomoucký 
kraj necelými pěti milióny korun.
„Zajištění dostatku kvalitní pitné 
vody pro obyvatele regionu je pro 
nás naprosto zásadní věc. Proto také 
máme dotační program na podporu 
výstavby a obnovy vodohospodář-
ské infrastruktury,“ uvedl náměstek 
hejtmana Olomouckého kraje Milan 
Klimeš. Rájec, ve kterém žije bezmála 
pětistovka obyvatel, teď plánuje ješ-
tě budování kanalizace. Obec už má 
uzemní rozhodnutí a chystá se podat 
žádost o dotaci. »red

 Se stavbou vodovodu začala obec Rájec v roce 2011. Letos 

už ho využívá zhruba pětistovka obyvatel. | Foto: VH

 Po rekonstrukci sálu budou dostavěny šatny, sociální 

zázemí a rampa pro vozíčkáře. | Foto: PV
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Živnostníkem roku je majitelka tvarůžkové cukrárny a výrobce cementotřískových desek
Firmou roku Olomouckého kraje se letos stala spo-
lečnost CIDEM, která je evropským lídrem ve výrobě 
cementotřískových desek. Získala i titul odpovědná 
fi rma. Živnostníkem kraje byla vyhlášena Blanka 
Poštulková, která úspěšně vyrábí ve své tvarůžkové 
cukrárně speciality z  olomouckých tvarůžků. Oba 
vítězové postupují do celostátního kola.
Vítězná živnostnice Blanka Poštulková se dovedla 
prosadit s  netradičním výrobkem. „Paní Poštulková 
představuje typickou regionální živnostnici, bezvadně 
dovede využít regionální produkt. Porota se na jejím ví-
tězství shodla jednoznačně,“ okomentoval volbu poroty 
jeden z jejích členů Petr Vavřín z České spořitelny. 
Mezi fi rmami suverénně zvítězila společnost CIDEM 
Hranice. Ve svém moderním výrobním závodě produ-
kuje atraktivní deskový materiál současnosti, cemen-
totřískové desky. Je v současnosti největším výrobcem 
těchto desek v Evropě. „Velmi mě zaujal příběh vítězné 
společnosti, stejně jako její produkt. Výborně reprezen-

tuje Olomoucký kraj, je to jeden z největších zaměst-
navatelů na Hranicku a  v  Olomouckém kraji vůbec,“ 
zhodnotil volbu člen poroty Kamil Homola z Vodafone 
Czech Republic. Titul odpovědná fi rma si podle poroty 
zaslouží za přístup ke svým zaměstnancům. »red

Vodafone Odpovědná fi rma roku 2017
Olomouckého kraje: 
CIDEM Hranice, a.s. – výroba cementotřískových 
desek (Hranice)

Vodafone Firma roku 2017 
Olomouckého kraje: 
1.  CIDEM Hranice, a. s. – výroba cementotřísko-

vých desek (Hranice) 
2.  Senior Flexonics Czech, s. r. o. – výroba kompo-

nentů pro automobilový průmysl (Olomouc) 
3.  CONSTRUSOFT, s. r. o. – vývoj a distribuce soft-

ware pro stavebnictví (Přerov)

Česká spořitelna Živnostník roku 2017
Olomouckého kraje: 
1.  Blanka Poštulková – tvarůžková cukrárna (Loštice)
2.  Dagmar Ponechalová – marketing v  podobě 

prováděných tržních analýz (Jeseník) 
3.  Aleš Valnoha – organizování zájezdů s  vojen-

sko-historickou tematikou (Zábřeh)
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HLEDÁME KE KOUPI DŮM
STAV NEROZHODUJE

CENA DOHODOU
REALITKY NEVOLAT

774 414 525

Novinky v dotačních programech v oblasti sportu, kultury 
a památkové péče pro rok 2018 

Olomoucké hejtmanství od svého vzniku 
podporuje celoroční činnost i jednotlivé 

projekty v oblasti sportu, kultury a památ-
kové péče prostřednictvím různých dotač-
ních titulů. V roce 2018 dojde ke změnám, 
které mají přinést zjednodušení a zlepšení 
plynulosti dotačního procesu. 

Dotace ve sportu přinesou novinky

Některé dotační programy v oblasti 
kultury a sportu budou vyhlášeny 
jako dvoukolové, prodlouží se tak 
doby podávání žádostí. Kraj nově ne-
bude požadovat fi nanční spoluúčast 
příjemců při poskytování malých 
dotací do 35 tisíc korun. Vznikne 
celá řada nových dotačních progra-

mů, které vycházejí z poptávky obča-
nů kraje.
Program na podporu sportovní čin-
nosti v Olomouckém kraji v roce 2018 
bude vyhlášen už v říjnu letošního 
roku a bude mít 2 dotační tituly – 
Podpora celoroční sportovní činnosti 
a Podpora přípravy dětí a mládeže ve 
vrcholových sportovních klubech. 
Zcela nový bude program na podporu 
handicapovaných sportovců. Dotace 
bude možné získat i na stavbu a rekon-
strukci sportovních zařízení.

Kultura nepřijde zkrátka

V oblasti kultury pokračuje z roku 
2016 dotační titul Víceletá podpora 

významných kulturních akcí. Pro-
gram podpory kultury, který je nově 
také dvoukolový, doplní Program na 
podporu stálých profesionálních sou-
borů v Olomouckém kraji. Pro vlast-
níky kulturních památek bude nově 
titul Obnova nemovitostí, které nej-
sou kulturní památkou a nacházejí 
se na území památkových rezervací 
a památkových zón.
Kraj pro žadatele připravuje meto-
dické semináře, na kterých je se-
známí s novým systémem dotačních 
pravidel.
Veškeré informace najdete na webu 
kraje www.kr-olomoucky.cz v sekci 
Krajské dotace. »red
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Sociální služby pro seniory Olomouc 
je organizace přátelská rodině
Sociální služby pro seniory Olomouc, 

příspěvková organizace, je třetí oceně-
nou organizací v  Olomouckém kraji, která 
v  roce 2016 uspěla v  soutěži Společnost 
přátelská rodině, a  může se tak pyšnit 
označením family friendly. Jak organizace 
ocenění vnímá a jak hodnotí podporu pro-
rodinné oblasti v  kraji, popisuje její ředi-
telka Karla Boháčková.

„Olomoucké zařízení má dlouholetou 
tradici a poskytuje 3 sociální služby. 
V terénní formě poskytujeme pečova-
telskou službu, v pobytové formě na-
bízíme 76 obytných jednotek v rámci 
chráněného bydlení a v ambulant-
ní formě mohou naši klienti vyu-
žít centrum denních služeb. V péči 
máme v rámci všech poskytovaných 
služeb téměř 1200 klientů a denně 
jsme schopni poskytnout službu až 
230 osobám v terénní a ambulantní 
službě. Působíme nejen ve městě Olo-
mouci, ale i v dalších 6 obcích v blíz-
kosti Olomouce. Naše organizace 
zaměstnává 120 zaměstnanců a jejím 
zřizovatelem je Olomoucký kraj. Jsme 
členy Asociace sociálních služeb ČR 
a České asociace pečovatelské služby. 
Také jsme držiteli mnoha ocenění, 
z nichž posledním úspěchem je Pečo-
vatelka roku 2016.“

Co vás přimělo ke vstupu do soutěže 
Společnost přátelská rodině?
Bylo to hlavně přesvědčení, že již sa-
mou podstatou naší činnosti – vyko-
náváním sociálních služeb pro senio-
ry a chronicky nemocné osoby – jsme 
nápomocni rodinám v péči o jejich 
blízké. Navíc jsme organizace, která 
zaměstnává převážně ženy, a prožívá-
me ve svých pracovních kolektivech 
všechny rodinné radosti i starosti. 

Motivovalo vás ocenění k  dalšímu 
rozvoji činnosti v  hodnocených ob-
lastech?
Ocenění nás ještě více motivovalo 
k zamyšlení se nad propojením pra-
covního a rodinného života našich za-

městnanců. V tomto roce jsme v rámci 
Fondu kulturních a sociálních potřeb 
rozšířili návštěvy kulturních sportov-
ních a jiných aktivit o vstupenku nejen 
pro jednotlivého zaměstnance, ale 
i pro dalšího rodinného příslušníka. 
Navíc jsme umožnili nejen rodinným 
příslušníkům našich zaměstnanců, ale 
i veřejnosti včetně maminek na mateř-
ské dovolené v rámci doplňkové čin-
nosti zakoupit si u nás kvalitní oběd 
včetně možnosti výběru specifi ckých 
diet. Dětem našich zaměstnanců na-
bízíme odborné stáže v rámci jejich 
školní přípravy na budoucí povolá-
ní a v rámci našich možností brigády 
o letních prázdninách.
V naší práci mimo péči o naše klienty 
a jejich domácnosti věnujeme hodně 
času i aktivizaci. Na různé kulturní 
a společenské akce zveme děti z ma-
teřských, základních i uměleckých 
škol, aby se setkávaly se seniory a po-
těšily je svým vystoupením a ukáz-
kou svých schopností a dovedností. 

Jaké jsou vaše další plány do budoucna?
Naším hlavním cílem je poskytování 
co nejkvalitnějších sociálních služeb 

a to je dle mého názoru největší po-
mocí rodinám, kde se vyskytuje blíz-
ký člověk, který je závislý na pomoci 
další osoby. Vzhledem k prodlužová-
ní lidského věku prodlužujeme mno-
hým lidem i dobu jejich závislosti na 
pomoci, kdy při dnešním pracovním 
vytížení, spěchu a rychlosti, jakou ži-
vot žijeme, je ponechání veškeré péče 
na bedrech rodiny téměř nemožné 
a narušuje to ve většině případů dob-
ré rodinné klima a kvalitní fungová-
ní rodiny. Proto je nutné mít profe-
sionální sociální služby, které jsou 
připraveny pomoci.

Jak vnímáte rozvoj a podporu proro-
dinné oblasti v Olomouckém kraji?
Dále chceme pokračovat ve spolu-
práci v rámci odborných praxí s UP 
Olomouc a středními školami, které 
připravují studenty pro výkon práce 
v sociálních službách, a i tímto pro-
hlubovat povědomí rodiny o více-
genereční solidaritě a soužití. Jsem 
potěšena, že se Olomoucký kraj za-
jímá o aktivity, které posilují rodinu 
ve společnosti. Tak dává jasně najevo, 
jaké zastává priority. »red

na pokračování

Listopadové číslo přiblíží další oceněnou organizaci, kterou je Rodinné centrum Heřmánek, z. s.

 Sociální služby pro seniory Olomouc, p. o., sídlí na Zikově ulici 14. | Foto: MZ
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Dobrovolní hasiči jsou pro obce nepostradatelní,  
Sbory dobrovolných hasičů (SDH) jsou 

pro obce a  města nepostradatelnými 
organizacemi. Jejich činnost se neome-
zuje jen na zásahy, obrovskou měrou se 
podílejí na společenském a  komunitním 
životě obcí. Často jsou jedinými pořada-
teli kulturních, sportovních a  dětských 
akcí, vychovávají své mladé nástupce. 
U  mimořádných událostí, zejména na 
vesnicích, bývají dobrovolní hasiči první 
na místě. Jejich hasičská technika se sice 
výbavě profesionálních hasičů vyrovnat 
nemůže, s  finanční pomocí hejtmanství 
se ale její úroveň postupně zvyšuje. Pro 
příští rok získají dobrovolní hasiči v kraji 
až deset milionů korun – ať už v podobě 
nových zbrojnic, nebo ve formě příspěv-
ků na svoji činnost.

V Olomouckém kraji je registrováno 
více než 24 tisíc dobrovolných hasi-
čů. Každá obec musí podle zákona 
zřídit vlastní jednotku sboru dob-
rovolných hasičů. Mnohé obce jich 
ale zřizují i více, vlastní dobrovolné 
hasiče mají i průmyslové, dopravní 
a jiné fi rmy. Tyto dobrovolné sbory 
jsou právně samostatné nebo fungu-
jí jako občanská sdružení. Finančně 
jsou tyto spolky závislé na obci nebo 
jiných dárcích. 
Dobrovolní hasiči jsou často hyba-
telem společenského, kulturního 
a sportovního dění v obcích. Pořá-
dají například plesy, drakiády a vý-
znamnou společenskou událostí se 
stávají soutěže v požárním sportu. 
Samozřejmě mohou být požádá-
ni o pomoc profesionálním hasič-

ským sborem při hašení požárů, při 
povodních, živelních pohromách, 
ekologických haváriích a pomáhají 
také při dopravních nehodách a ji-
ných mimořádných událostech, kdy 
poskytují technickou pomoc. Spo-
lupůsobí také při prevenci požárů 
a prevenci dalších podobných nežá-
doucích událostí.

Za krajské peníze postaví zbrojnice

Zastupitelé Olomouckého kraje pod-
pořili na svém posledním zasedá-
ní výstavbu nových a rekonstrukci 
stávajících požárních zbrojnic. Díky 
příspěvku hejtmanství se může do 
stavebních akcí pustit hned pět obcí 
a dvě města.
„Větší část peněz půjde na venkov, 
kde je hodně požárních zbrojnic 

opravdu ve špatném stavu. Kro-
mě této podpory dá kraj peníze 
i na samotnou činnost hasičů,“ řekl 
hejtman Olomouckého kraje Ladi-
slav Okleštěk. Krajské zastupitelstvo 
schválilo poskytnutí dotace na nové 
zbrojnice obcím Dzbel, Luká, Ma-
letín, Ostružná a Rakov. Městům 
Plumlovu a Lipníku nad Bečvou po-
mohou krajské peníze s rekonstrukcí 
stávajících požárních stanic. Kromě 
krajské podpory a vlastních pro-
středků využijí obce pro fi nancová-
ní stavebních akcí i peníze z minis-
terstva vnitra. Například jen stavba 
nové hasičárny v Maletíně vyjde na 
téměř pět milionů korun.

Stovky soutěží, desítky 
oslav a nová technika

Celkem tři a půl milionu korun ješ-
tě letos rozdělí Olomoucký kraj mezi 
žadatele o dotaci z programu Pravidla 
SDH. Finance jsou určeny na činnost 
a projekty neprofesionálních hasičů. 
Hejtmanství už podpořilo pořádání 
téměř tří stovek jejich akcí. 
„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.
Prostředky z Olomouckého kraje tak 
letos šly nebo ještě půjdou na orga-

 Hasičská zbrojnice v Lipníku nad Bečvou projde rozsáhlou rekonstrukcí. | Foto: MěÚ Lipník nad Bečvou

 Hasičům ve Dzbelu na Prostějovsku slouží jako zbrojnice stará zvonice. Díky krajským dotacím postaví v sousedství novou. | Foto: AJ



9

téma čísla

RV
17

01
66

9/
01

RV
17

01
65

3/
02

 
RV

17
00

05
8/

09

RV
17

01
64

1/
01

inzerce

1 bm od 4200 Kč

1 bm od 4200 Kč

sleva30% při

předložení inzerátu

do konce listopadu 2017

VOLTE ČESKOU KVALITU

PETR KUBA, s. r. o., MOHELNICE,

HLEDÁ ZAMĚSTNANCE !!!
Výroba a montáž  Mohelnice na HPP + DPČ
(třísměnný / nepřetržitý provoz):
• operátor/ka výroby: až 27.000 Kč/měsíc
Výroba a montáž Moravičany (dvousměnný / třísměnný provoz):
• řidič VZV: až 27.000 Kč/měsíc
• seřizovač: až 27.000Kč/měsíc
• operátor/ka výroby: až 25.000 Kč/měsíc
Nabízíme: výkonnostní a docházkové bonusy • příplatky a prémie • po 

dohodě ubytování v nové zrekonstruované budově ZDARMA 
• dotované závodní stravování • 25 dnů dovolené/rok • svoz 
do zaměstnání dle lokality (příspěvek na dopravu) • firemní 
akce pro naše zaměstnance a jejich rod. příslušníky

Kontakt: 605 297 823, 733 537 012 nebo zašlete životopis na e-mail: 
zuzana.faltynkova@uklizime.cz

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

774 405 644
PLATBA HOTOVĚ

HLASUJTE PRO NAŠE MLADÉ HASIČE!
PODPOŘTE NÁŠ SBOR, MĚSTYS A KRAJ!

Tak je to tady! Náš SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DUB NAD MORAVOU byl odbornou porotou 
vybrán mezi 25 fi nalistů z celé ČR jako jediný z Olomouckého kraje ze 75 přihlášených sborů, a to 
především na základě dlouhodobé práce s dětmi a mládeží! Díky vaší podpoře formou SMS můžeme 
získat dobré umístění v soutěži a významné ceny, ale především to bude pro nás velká odměna za 
dobře odvedenou práci! Pokud se rozhodnete náš sbor podpořit, zašlete SMS na 9007706 ve tvaru 
HASICI SSM2, cena 6 Kč vč. DPH, nebo pomocí odkazu přes počítač.

Hlasovat můžete hned až do 31. 10. 2017, více info o soutěži a hlasování na www.adhr.cz/hlasovani.

Slavnostní vyhlášení za účasti zástupců z našeho sboru můžete sledovat v přímém přenosu na ČT1 
v sobotu 25. 11. 2017.

Za všechny vaše hlasy předem děkujeme! HASIČI Z DUBU

 hejtmanství jim vydatně pomáhá

nizaci 89 soutěží v požárním sportu 
pro dospělé, 167 mládežnických klá-
ní, dále hry Plamen a třiadvacet oslav 
výročí založení sboru dobrovolných 
hasičů Olomouckého kraje. Další pe-
níze poslouží na samotnou činnost 
krajské organizace a okresních hasič-
ských organizací.

Tři sta tisíc korun z krajského roz-
počtu získalo i Krajské sdružení hasi-
čů Olomouckého kraje. To za peníze 
pořídí osobní automobil pro organi-
zační potřeby. „Vozidlo nám poslouží 
při zajišťování akcí, návštěvách sborů, 
valných hromad a dalších aktivitách, 

které souvisí s naší činností,“ uvedla 
starostka Krajského sdružení hasičů 
Olomouckého kraje Vlastimila Švubo-
vá. Částku ve výši sto tisíc v Programu 
na podporu JSDH 2017 získali i hasiči 
z Majetína. Příspěvek použili na nákup 
nového dopravního automobilu. »red

 Automobil v rámci oslav 125 let od založení sboru dobro-

volných hasičů v Majetíně pokřtil hejtman Olomouckého kraje 

Ladislav Okleštěk. | Foto: SDH Majetín

UZÁVĚRKA INZERCE 
DO PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ 
JE 3. LISTOPADU

inzertní manažer: JANA JURÁKOVÁ
tel.: 773 617 353, e-mail: jurakova@regvyd.cz

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ VYCHÁZÍ 16. LISTOPADU
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Kraj má schválenou 
Koncepci rozvoje kultury 
a památkové péče pro 

období 2017–2020
Na svém zářijovém 
zasedání Zastupitel-
stvo Olomouckého 
kraje schválilo stra-
tegický materiál pro 
oblast kultury a  pa-
mátkové péče, jímž 
je Koncepce rozvoje 
kultury a  památkové 
péče Olomouckého 
kraje pro období 2017–2020. Tento materiál 
v  sobě zahrnuje dlouhodobé záměry, klíčové 
investiční akce a  cíle samosprávy ve výše uve-
dených oblastech v příštích třech letech. Doku-
ment připravil Odbor školství, sportu a kultury 
Krajského úřadu Olomouckého kraje. 
Páteří koncepce je důraz na plnění úkolů pří-
spěvkových organizací zřizovaných krajem 
v  oblasti kultury a  snaha posílit hmotné pod-
mínky pro jejich každodenní provoz s využitím 
nejmodernější techniky. 
Pilíři krajského vztahu ke kultuře i  památkové 
péči jsou dotační programy, jimiž kraj přispívá 
k  činnosti různých institucí. Kraj se také při-
hlásil k  trvalé podpoře tradiční lidové kultury, 
regionálních funkcí knihoven i  k  subvencování 
dalších významných kulturních institucí v kraji, 
za všechny např. věnuje mimořádnou podporu 
provozu Muzea umění Olomouc. Součástí kon-
cepce je i fi nancování výstavby knižního depo-
zitáře v  Olomouci-Hejčíně a  projekt záchrany 
renesančního paláce na hradě Helfštýně, revi-
talizace červeného kostela v  Olomouci na kul-
turně společenské centrum nebo pokračování 
rekonstrukce zámku v Čechách pod Kosířem. 
Koncepce je k dispozici na webu Olomouckého 
kraje www.kr-olomoucky.cz a  v  tištěné po-
době na Odboru sportu, kultury a  památkové 
péče Krajského úřadu Olomouckého kraje. »red

inzerce

1.10.-29.10.
2017

festival
 pohádek

Druhá vlna kotlíkových dotací startuje
Olomoucký kraj 19. 9. 2017 vyhlásil dru-

hou vlnu kotlíkových dotací. Mezi oby-
vatele bude rozděleno 124 milionů korun. 
Dotace z operačního programu Životní pro-
středí je určena na výměnu starých kotlů 
za moderní ekologické typy. 

„Finanční podpora dotačního pro-
gramu Kotlíkové dotace v Olo-
mouckém kraji II. je poskytována na 
výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy na 
pevná paliva s ručním přikládáním 
v rodinných domech na území celé-
ho Olomouckého kraje. Žadatelé si 
mohou pořídit nový kotel na pevná 
paliva, tepelné čerpadlo nebo plyno-
vý kondenzační kotel. Upozorňuji, že 
v rámci tohoto dotačního programu 
již není možné poskytnout fi nanční 
podporu na kotel výhradně na uhlí 
ani kombinovaný kotel (uhlí/bioma-
sa) s ručním přikládáním,“ uvedl ná-
městek hejtmana Pavel Šoltys.
Dotační program je vyhlášen od 
19.  9.  2017 do 31.  12.  2017. Žádost 
o poskytnutí dotace se podává elek-
tronicky prostřednictvím elektronic-
kého formuláře, který je dostupný na 
webových stránkách Olomouckého 
kraje – www.kr-olomoucky.cz/kotli-
kovedotace.
„Tento formulář je pro žadatele zveřej-
něn od 19. 9. Na webových stránkách 
najdou žadatelé veškeré informace 
k dotačnímu programu, samotný for-
mulář žádosti, návod k jejímu vypl-
nění včetně návodu pro následnou 
evidenci žádosti. Samotná evidence 
žádostí bude probíhat od 24. 10. 2017 
od 10:00 hodin, kdy na výše uvede-
ných webových stránkách bude zpří-
stupněn portál pro elektronickou 

evidenci žádostí,“ doplňuje náměstek 
Šoltys. Následně do 10 pracovních 
dnů od elektronické evidence, tedy od 
24. 10. 2017, je žadatel povinen doručit 
na adresu Olomouckého kraje žádost 
také v listinné podobě, včetně povin-
ných příloh. Příjem žádostí bude až do 
30. 11. 2017 do 12 hodin.
Podpora fyzickým osobám bude po-
skytována zpětně ve výši 75 až 80 % 
způsobilých výdajů, maximálně však 
120 tisíc Kč. Žadatelům z prioritních 
obcí bude poskytovaná podpora navý-
šena o 7500 Kč. Žádat o dotaci mohou 
i lidé, kteří vyměnili starý kotel za nový 
po 15.  červenci 2015, musí ale splnit 
podmínky dotačního programu.
„V první vlně kotlíkových dotací, 
která byla vyhlášena v loňském roce, 
byl o dotaci velký zájem. Bylo před-
loženo 1967 žádostí, všechny jsme 
bohužel nemohli z důvodu vyčerpání 
fi nančních prostředků podpořit. Vě-
řím, že zájem veřejnosti bude i v dru-
hém kole obdobný a občané kraje vy-
užijí nabízených dotací z EU," uvedl 
náměstek Šoltys. »red

Díky kotlíkové dotaci
můžu v naší obci i já
lépe dýchat.

www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace

e-mail:

kotlikovedotace@kr-olomoucky.cz

Odbor strategického rozvoje kraje, 

Jeremenkova 40b, Olomouc 

(výšková budova RCO, 6. patro)
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Koncerty 
v Olomouckém kraji

U  příležitosti Dne vzniku samostatného čes-
koslovenského státu Moravská fi lharmonie 
Olomouc připravila atraktivní program, se 
kterým vyrazí do bývalých okresních měst 
Olomouckého kraje.

21. 10. – Jeseník
kongresový sál, Priessnitzovy léčebné lázně 
Jeseník, 15:00 hodin

23. 10. – Přerov
Městský dům Přerov, 19:30 hodin

24. 10. – Šumperk
Dům kultury Šumperk, 19:30 hodin

26. 10. – Prostějov
Městské divadlo v Prostějově, 19:00 hodin

Slavnostní atmosféru navodí slavné soprá-
nové árie italských mistrů opery – G.  Doni-
zettiho, G. Rossiniho a V. Belliniho. Sólistkou 
večera bude Jana Šrejma Kačírková, Morav-
skou filharmonii Olomouc řídí dirigent Ro-
bert Jindra.
Projekt se koná za podpory Olomouckého kra-
je. Se stejným programem orchestr vystoupí 
29. října na zámku v Holešově. »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

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

ZÁBŘEH t l 724 783 381 k b j hl @
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Univerzita Palackého přivítá 
na konferenci úspěšné podnikatele

Marcel Gecov, vicemistr světa ve fot-
bale do 20 let, nebo Jan Vlachynský, 

spolumajitel Baru, který neexistuje. Oba 
přijedou 11. listopadu na pátý ročník uni-
verzitní konference UP Business Camp, 
kde poodhalí úspěchy svého podnikání. 
Společně s  nimi do Olomouce dorazí i  his-
toricky nejmladší radní v ČR a student práv 
Dominik Feri. Na konferenci chce motivo-
vat mladé lidi k podnikání a aktivní roli ve 
společnosti.

„Naše konference je určena pro začí-
nající podnikatele, fi rmy a kohokoliv, 
koho zajímá marketing, podnikání, 

startupy, příběhy úspěšných podni-
katelů a zajímavých osobností,“ uvedl 
Michal Kukučka, hlavní organizátor 
konference. „UP Business Camp je 
jednou z největších akcí podobného 
typu na Olomoucku,“ dodal.
Novinkou letošního ročníku konfe-
rence bude v angličtině vedený work-
shop o budování značky s Paulem 
Skahem, který má za sebou tvorbu 
strategií pro takové fi rmy, jako jsou 
Orange nebo HBO. Organizátoři při-
pravili i workshop s Jakubem Dohna-
lem z advokátní kanceláře Dohnal 
Pertot Slanina, který přiblíží úskalí 
podnikání a nabídne praktické rady 
z právního pohledu. 
Konference se uskuteční na Právnické 
fakultě Univerzity Palackého v Olo-
mouci. Prodej vstupenek a registrace na 
konferenci probíhají na webu www.up-
businesscamp.cz, kde kromě podrob-
ného programu a seznamu přednáše-
jících naleznete i další partnery kon-
ference. »red
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Sociální síť vznikající 
v Olomouci má zlepšit svět

Mladý olomoucký tým nadšených IT developerů 
vyvíjí sociální síť s ambicí zlepšit svět. V této síti a zá-
roveň mobilní aplikaci s  prvky umělé inteligence 
bude možné propojit miliony lidí, tak aby společně 
pomáhali dobré věci a vzájemně se podporovali.
Jak si to představit, vysvětluje autor a  investor 
projektu Michal Valta: „Rozhodnete se napří-
klad podpořit záchranu nosorožců v jižní Africe. 
Přes mobilní aplikaci viaGoood jednoduše po-
šlete fi nanční podporu organizaci nebo dob-
rovolníkům, kteří z ní postaví ploty v  rezervaci 
s nosorožci. viaGoood vám ukáže, co se zlepšilo, 
například, že i díky vám se narodil nový nosoro-
žec. Zároveň také vaši přátelé uvidí, co jste dob-
rého udělal, a mohou vás následovat. Váš dobrý 
skutek se zobrazí dalším desetitisícům podobně 
smýšlejících lidí. Takto společně utvoříme ko-
munitu, díky které mohou přežít nosorožci.”
viaGoood funguje na efektu „sněhové koule”. 
Uděláte jeden dobrý skutek a  podobně smýš-
lející lidé vás následují. Jak sám olomoucký 
tým přiznává, jde o  velmi ambiciózní projekt. 
Mají 60 % hotovo a  pro úspěšný start projek-
tu spustili vlastní crowdfundingovou kam-
paň. Pokud je chcete podpořit, navštivte web 
www.50000goodpeople.com. »red

inzerce

Podané ruce – osobní asistence pomáhá už 10 let
Mnoho „zdravých“ lidí si ani neuvědo-
muje, jak složitý je život v situaci, kdy 
nemůžete dělat každodenní obvyklé 
věci. Například – vstát ráno z postele, 
nasnídat se, umýt se, obléknout se a jít 
do práce či do školy. To je přece ruti-
na… Co když to sám nezvládnu? Tyto 
starosti řeší mnoho lidí kolem nás, bez 
ohledu na věk. Pokud se člověk ocitne 
v takové situaci, hledá pomoc. Organi-
zace Podané ruce – osobní asistence ta-

kovou pomoc nabízí. V Olomouckém 
kraji působí už deset let. 
Osobní asistent/asistentka pomůže 
při zvládání běžných domácích čin-
ností, jako jsou hygiena, oblékání, 
péče o domácnost a dalších. Nabízí 
také doprovod na procházky, na ná-
kup, ale také do zaměstnání či školy, 
do kina a podobně. Rozsah služby 
a její přesná náplň záleží na potřebě 
konkrétního člověka. U někoho to 

může být třeba jen pár hodin týdně, 
u dalšího několik hodin denně. Na-
šimi klienty jsou děti i dospělí s růz-
nou formou postižení a senioři. Na 
úhradu služby je možné využít pří-
spěvek na péči.
Více informací o naší činnosti, kontak-
ty a další údaje najdete na našich webo-
vých stránkách www.podaneruce.eu 
nebo na telefonu 777 011 745 (Kateřina 
Fajstlová). »Jana Marková

Babičkou roku se stala Julie Suchá
Julie Suchá z Dubicka letos zvítězila v an-

ketě Babička roku Olomouckého kraje. 
Porotu zaujala svou hanáčtinou, bezpro-
středním humorem, a  především recitací 
v rámci volné disciplíny.

Hejtmanství soutěž pořádalo teprve 
podruhé a po velkém úspěchu, kdy 
se akce setkala s obrovským ohla-
sem soutěžících i veřejnosti, je jasné, 
že další ročníky budou následovat. 
Vyhlašování se zúčastnily stovky 
seniorů. „Na vystoupení jsem se sa-
mozřejmě připravovala. Vítězství mě 
ale velmi překvapilo. Chci poděko-
vat organizátorům, bez jejich tvrdé 
práce by se taková akce vůbec ne-
mohla uskutečnit,“ svěřila se babička 
Olomouckého kraje roku 2017 Julie 
Suchá.
„Obdivuji připravenost a odvahu 
soutěžících. Senioři dnes tvoří dů-
ležitou část obyvatel kraje a my jim 
chceme připravit dobré podmínky 
pro trávení volného času. Tato akce, 
které se zúčastnilo více než devět set 
seniorů, dokazuje, že se nám to daří,“ 

řekl Ladislav Okleštěk, hejtman Olo-
mouckého kraje.
Finalistky soutěžily ve třech disciplí-
nách. Porotu musely přesvědčit slov-
ním projevem, ukázat, v čem vyni-
kají, a vrcholem byla promenáda ve 
společenském oděvu. »red

 Julie Suchá s  dalšími vítězkami – druhé místo obsadila 

Jarmila Otavová z Olomouce. A třetí skončila Pavla Grygarová 

z Dubu nad Moravou. | Foto: VK
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13. 10.–31. 12. 2017

Mendelův sál Vlastivědného muzea v Olomouci

www.vmo.cz | www.sgo.cz

Výstava se koná pod záštitou Miloše Zemana, prezidenta České republiky.

150 LET
SLOVANSKÉHO

GYMNÁZIA
OLOMOUC

Signum indelebile

Knihovna představuje 
významného nakladatele

Vědecká knihovna v  Olomouci připravila k  200. výročí naroze-
ní Eduarda Hölzela výstavu věnovanou tomuto významnému 

knihkupci a nakladateli.

Hölzel otevřel v roce 1844 na olomouckém Horním náměstí ob-
chod s knihami, uměním a hudebninami a postupně se vypra-
coval na jednoho z předních vydavatelů rakouské monarchie. 
Ke kulturnímu dědictví českých zemí i střední Evropy přispěl 
řadou odborných publikací a učebnic, ale také jako vydavatel 
novin, především olomouckého listu Die Neue Zeit.
Výstava v galerii Biblio ve Vědecké knihovně v Olomouci 
představuje nejvýznamnější publikace z prvních desetiletí 

produkce nakladatelství, pře-
devším odborné práce, mapy 
a atlasy, litografi e a chromo-
litografi e. K vidění bude ori-
ginál Kocenova atlasu i dal-
ších atraktivních publikací. 
Knihovna připravila také vý-
běr dokumentů, které si ná-
vštěvníci výstavy mohou za-
koupit jako faksimile. Výstava 
začíná 2. listopadu a potrvá 
až do konce roku. Více infor-
mací na www.vkol.cz. »red

RV
17

01
44

5/
02

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 

ŠKODA KAROQ: 4,6–5,5 l/100 km, 119–137 g/km

Osobní strážce 

Představte si den strávený jinak – ve společnosti vozu 
ŠKODA KAROQ. Mezi kompaktní SUV přiváží sebevědomý 
design, nový standard bezpečnosti a prvky výbav z vyšší 
třídy.* Mimo jiné disponuje technikou, která pomáhá snížit 
následky dopravní nehody. Pokud na základě čidel a radaru 
vyhodnotí krizovou situaci, podnikne řadu opatření s cílem 
připravit posádku na případný náraz. V nejkrajnějších 
případech se cestující ve voze KAROQ mohou spolehnout 
až na 9 airbagů. Navštivte nás a poznejte bezpečně jiné SUV.

* Některé prvky mohou být součástí příplatkové výbavy.

novaskodakaroq.cz

NOVÁ 
ŠKODA KAROQ.

BEZPEČNĚ JINÁ.

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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NEJVĚTŠÍ HVĚZDOU LETOŠNÍHO FESTIVALU BLUES ALIVE JE …TAJENKA…  JONNY LANG. Tajenku křížovky zasílejte do 3. listopadu 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 pří-
padě 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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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR – 20. A 21. ŘÍJNA 2017

V  Olomouckém kraji bude možné vybírat z  25 politických 
stran a  hnutí, které na kandidátních listinách uvedly celkem 
504 kandidátů. Olomoucký kraj je rozdělen na 931 volebních 
okrsků.

Voliči na území České republiky budou moct hlasovat
• v pátek 20. října 2017 v době od 14:00 do 22:00 hod.
• v sobotu 21. října 2017 v době od 8:00 do 14:00 hod.

Ve volbách mohou hlasovat pouze občané České republiky, 
u kterých není překážka výkonu volebního práva a kteří nej-
později 21. října 2017 dovrší věku 18 let.

S  voličským průkazem může občan volit v  kterékoli volební 
místnosti v republice. 

Ze závažných důvodů, zejména zdravotních, je možné požádat 
volební komisi o hlasování mimo volební místnost – do pře-
nosné volební schránky. 

Hlasovací lístky dostanou voliči do schránky nejpozději tři dny 
před otevřením volebních místností. Pokud volič ztratí nebo 
dostane poškozené či nekompletní hlasovací lístky, může po-
žádat o  nové ve volební místnosti. Při sněmovních volbách 
občané volí stranu, a pokud jim nevyhovuje pořadí osobností 
na kandidátce, mohou prostřednictvím preferenčních hlasů 
své favority do sněmovny zakroužkovat – nejvýše však 4. 
K volbám je nezbytné vzít s sebou platný průkaz totožnosti!

Více informací na www.psp.cz a www.kr-olomoucky.cz, 
odkaz VOLBY 2017.

Tajenka z minulého čísla: NÁVRAT KE KOŘENŮM. Vylosovanou výherkyní, které jsme zaslali dárek, je Stanislava Šrámková z Olomouce.
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Konkrétní podpora obcím 
na dosah, chci, aby se 

zapojily i kraje
Malé, odlehlé a  špatně dostupné obce si za-
slouží více pozornosti. V posledních letech jsme 
svědky vylidňování vesnic. Nejzranitelnější 
jsou obce do 500 obyvatel vzdálené od velkých 
měst. Spolu s  úbytkem obyvatel a  pracovních 
příležitostí se rozpadá i přirozená sociální a kul-
turní integrita těchto obcí a  hrozí izolovanost, 
reálná chudoba a totální odliv mladých lidí. 
V posledních několika týdnech se mi po téměř 
ročním úsilí podařilo prosadit konkrétní ná-
vrh podpory tzv. „znevýhodněným oblastem“. 
Jedná se především o  malé obce, kde nejsou 
pracovní příležitosti, mají špatnou dopravní do-
stupnost nebo zde nejsou dostatečně vybudo-
vané dopravní komunikace, chybí služby, jako 
je obchod, pošta, lékař a další. I v Olomouckém 
kraji jich máme mnoho. Chci, aby se v  malých 
znevýhodněných obcích podařilo podpořit jak 
malé podnikatele, tak zaměstnance. Vláda již 
na svém jednání schválila možnou podporu ve 
formě zvýhodněných úvěrů pro podnikatele 
a  subvenci úroků z  komerčních úvěrů. Vzhle-
dem k tomu, že venkov je potřeba podporovat 
komplexně, byl bych rád, aby ruku k dílu přilo-
žily i kraje a v budoucnosti se do projektu zapo-
jily. Budou se tak moci podílet na rozvoji svých 
regionů. V těchto dnech se dojednávají konkrét-
ní parametry podpory a věřím, že se následně 
celý proces podaří rychle dokončit. 
Není to však jediný způsob, jak těmto obcím 
pomoci. Chceme prosazovat další opatření, 
kterým je sleva na sociálním zabezpečení 
pro každého zaměstnance trvale žijícího ve 
„znevýhodněné obci“, která má méně než 
500  obyvatel. Podle našich propočtů by se 
tato sleva mohla v  ideálním případě týkat 
téměř 400 000  našich občanů a podpořili by-
chom tak na 2000 obcí. 
Jako ministr, krajský zastupitel a  zároveň člo-
věk, který žije a hospodaří v malé obci, chci po-
moct těmto lokalitám uchopit potenciál, který 
zde vidím, a  efektivně propojit podporu státu 
s iniciativou podnikatelů a lidí, kteří tu žijí. Pak 
se o  budoucnost malých obcí a  krajů nemusí-
me obávat.

 »Marian Jurečka, zastupitel Olomouckého kraje

FOTOSOUTĚŽ POKRAČUJE
Děkujeme všem čtenářům, kteří nám do redakce zaslali svoje fotografi e na téma „Co děláme na podzim“. 
Houbařská sezona vypukla naplno a svůj snímek nám zaslala Jarmila Procházková z Branné. Děkujeme!
Fotosoutěž pokračuje dál. Další snímky budeme v redakci očekávat až do 3. listopadu. Posílejte i nadále 
nejvýše tři snímky na adresu redaktor@profi tisk.cz. Nezapomeňte uvést jméno a celou adresu. Do předmě-
tu 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

VÁŽENÍ ÚČASTNÍCI SILNIČNÍHO PROVOZU – MOTORISTÉ
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, vám sděluje, že od 1. října 2017 již nepro-
vádí na státních silnicích prvních tříd na území Olomouckého kraje údržbu. Zdůrazňujeme, že ani za 
zimní údržbu silnic prvních tříd nejsme již zodpovědní. Ředitelství silnic a dálnic České republiky si 
na tuto činnost vybralo soukromé fi rmy. V případě jakýchkoliv problémů na silnicích I. tříd se prosím 
obracejte na Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Správa Olomouc (www.rsd.cz).

 Slovo zastupitele

Krajský úřad získal cenu za respektování příležitostí
Krajský úřad Olomouckého kraje za-
bodoval v soutěži Úřad roku „Půl na 
půl.“ Speciálně složená komise hodno-
tila nejen to, zda úřad dbá na rovno-
právný přístup k ženám a mužům, ale 
v hledáčku poroty se ocitla například 
i podpora rodin. A právě v této oblasti 
má olomoucká správa velmi dobré vý-
sledky. V konkurenci ostatních krajů 

získalo hejtmanství třetí příčku. Lepší 
ocenění už dostal pouze kraj Jihomo-
ravský a Vysočina.
„Zaměřili jsme se především na naši 
podporu prorodinným aktivitám, pro-
tože s ní máme velké zkušenosti. Gen-
derově vyvážený přístup veřejné správy 
s tím úzce souvisí,“ uvedla Monika Bár-
tová z oddělení řízení lidských zdrojů 
krajského úřadu.
Porota ocenila například zprovoznění no-
vého informační portálu RodinajeOK.cz, 
krajskou mateřskou školu nebo dětský 
koutek přímo v budově úřadu.
„Rovnoprávný přístup k ženám, mužům, 
ale například i zdravotně postiženým je 
základem každé kulturní společnosti. 
Jsem moc rád, že v tomto směru může-
me jít příkladem,“ uvedl hejtman Olo-
mouckého kraje Ladislav Okleštěk. »red
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TÝDNY NOVINEK Renault
se speciální nabídkou

Bonus 30 000K za váš stávající 

Zimní pneumatiky ZDARMA
5 let záruka Renault

Výbava od
 25 000 do 50 000 zdarma

podle modelu

Renault dopo e

Uvedené ceny jsou v etn DPH. Cena pneu je za 1 ks. Ak í prohlídka nenahrazuje p edepsanou servisní prohlídku. Akce platí odí  1. 10. do 31. 12. 2017.
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1 149 K

299 K

Zimní pneu s p ezutím z
Ful

Zimní p ohlídka
+ voda do os kov

JEDINÁ 

NON-STOP 
LÉKÁRNA V KRAJI

24 hodin 
7 dní v týdnu 

365 dní v roce
LÉKÁRNA 

24
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