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inzerce aktuality

Sportujete? Ne? 
Tak aspoň fanděte…

V  měsíci červnu se můžeme těšit hned na dvě 
významné sportovní události, které se odehrají 
přímo v srdci našeho kraje.
V  sobotu 20. června opět po roce přivítáme 
v Olomouci jeden z nejoblíbenějších běžeckých 
závodů v  České republice, kterým je Mattoni 
1/2Maraton Olomouc. 
Již šestý ročník tohoto sportovního klání nám zno-
vu nabídne vzrušující podívanou. Start všech závo-
dů proběhne tradičně na Horním náměstí v  Olo-
mouci a  naplánované trasy povedou závodníky 
historickými zákoutími našeho krajského města. 
Oblíbenost půlmaratonu i  letos dokazuje stále se 
zvyšující počet zájemců o účast v závodech.
Další neméně významnou událostí je také mis-
trovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let, které 
bude hostit olomoucký Andrův stadion. První 
zápas se odehraje už 18. června, kdy proti sobě 
nastoupí mužstva Itálie a Švédska. Další utkání 
bude následovat v neděli 21. 6. soubojem mezi 
Švédskem a  Anglií a  ve středu 24. 6. se utkají 
Anglie a Itálie. 
Věřím, že vás bohatá sportovní nabídka v  červ-
nu zaujme a  že si napínavá sportovní klání do 
sytosti užijete. Všem přeji příjemně strávený čas 
v Olomouckém kraji, sportovcům pak hodně sil 
a  takové výsledky, se 
kterými budou sami 
spokojeni.

Jiří Rozbořil,
hejtman

Olomouckého kraje
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PLYN JAKÝ 
SVĚT NEVIDĚL

WWW.SPP.CZ | 800 789 789

Odebírejte zemní plyn od SPP 
a přidejte se k více než milionu 

spokojených zákazníků  
v ČR a na Slovensku.

VTT – Praha 2, Ječná 10, tel.: 224 920 177, info@vtt.cz, Brno –  Josefská 8, tel.: 542 210 736, brno@vtt.cz
zelená linka: 800 100 130 • www.vtt.cz •   www.facebook.com/ck.vtt

Řecko  Kypr
řecké ostrovy

LASTMINUTE  Dětská cena od 4 990 Kč
V ceně všech zájezdů komplexní cestovní pojištění. Nabízíme svozy až z 88 míst ČR na/z letiště v Praze. 

Termín Dny Ubytování Strava Cena (Kč)

Kréta 20.06. - 27.06. 8 H3* ALL 13 990
Zakynthos z Brna 19.06. - 30.06. 12 H3 PP 13 990
Kypr 22.06. - 02.07. 11 H3* PP 15 990 
Kypr 22.06. - 02.07. 11 H3* ALL 19 990
Rhodos 22.06. - 02.07. 11 H3* PP 12 990
Kos z Prahy i Brna 22.06. - 02.07. 11 H3* ALL 12 990
Rhodos z Brna 23.06. - 03.07. 11 H2+* PP+ 13 990 
Samos 23.06. - 03.07. 11 H3* PP+ 13 990
Kos 25.06. - 02.07. 8 H3* ALL 12 990 
Thassos z Prahy i Brna 25.06. - 06.07. 12 H2+* PP 13 990
Olympská riviéra 25.06. - 06.07. 12 H3* PP 12 990 
Chalkidiki 25.06. - 06.07. 12 H3* PP+ 12 990 
Zakynthos 27.06. - 08.07. 12 H3* ALL 16 990 
Zakynthos z Brna 30.06. - 10.07. 11 H3* PP 14 990
Rhodos 02.07. - 13.07. 12 H3+* PP+ 14 990
Kypr 02.07. - 13.07. 12 H3* PP 15 990
Limnos 02.07. - 13.07. 12 H3*  ALL 18 990
Kos z Brna 02.07. - 13.07. 12 H4* ALL 18 990
Kos 02.07. - 130.7. 12 H3* ALL 15 990
Rhodos z Brna 03.07. - 14.07. 12 H2+* PP+ 14 990
Samos 03.07. - 14.07. 12 H3* PP 15 990 
Lesbos 03.07. - 14.07. 12 ST BS 10 990
Thassos 06.07. - 16.07. 11 H3* PP 13 990
Olympská riviéra 06.07. - 16.07. 11 ST BS 10 990 
Limnos 13.07. - 23.07. 11 H4* ALL 16 990
Tyto ceny nelze kombinovat s fi rstminute slevou, ani seniorskou slevou. Katalog zasíláme zdarma

H – hotel, ST – studio PP – polopenze, PP+ – polopenze s nápojem u večeře, ALL – all inclusive, BS – bez stravy

25
spokojenosti

1990–2015

let

Karpathos, Samos, Thassos, Lesbos, Peloponés, Kalamata, Egina, Kos, 
Rhodos, Symi, Zakynthos, Kréta, Korfu, Chalkidiki, Limnos, Pierie, Kypr

Regiony 92x130 0618.indd   1 10. 6. 2015   11:55:05

Ideální na lehké střešní konstrukce a boční zavětrování
V provedení čirá (sv. prop. 86%) a bronz (sv. prop. 45%)  

| 

| 

|  Tepelná odolnost od -20°C do +100°C , desky nežloutnou
 

 

 

 

 

STŘEŠNÍ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY 
MARLON CS®embossed 

Extrémně odolné - 10 let záruka odolnosti proti krupobití 
Opatřené texturou (embossovaní), která zamezuje oslňování

Náhrada za lehké střešní krytiny a sklolaminátové desky

|

|

|

OBJEDNÁVEJTE NA            PŘÍMÝ PRODEJ

279,-
 

Jen za 
Kč/m2
vč. Dph !

 

      +420 585 151 211  AREÁL FERONA 
Velká Bystřice, ul. ČSA 730, Olomouc

Upozornění pro dopravce
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje upozorňuje, že nejpoz-
ději do 31. července 2015 jsou všichni podnikatelé v silniční dopravě, kteří provozují dopravu velkými 
vozidly, tj. nákladními automobily a jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 
3,5 tuny nebo autobusy, povinni doložit Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 
Olomouckého kraje splnění podmínek pro trvání fi nanční způsobilosti nebo musí osobně požádat 
o prodloužení této lhůty. Pokud tuto povinnost podnikatel v silniční dopravě včas nesplní, bude kraj-
ským úřadem podán k příslušnému živnostenskému úřadu návrh na snížení rozsahu jeho živnosten-
ského oprávnění pouze pro malá vozidla a podnikateli bude rovněž odňata eurolicence.

O titul vesnice roku soutěžilo 11 obcí
Již pojednadvacáté se obce v  regionu 
utkaly o titul vesnice roku Olomoucké-
ho kraje spojený s fi nančním da-
rem od Olomouckého kraje. 
Vítěze z  11 přihlášených 
obcí vyhlásil hejtman Olo-
mouckého kraje Jiří Roz-
bořil v  pátek 12. června 
2015 na tiskové konferenci. 
Slavnostní předání oceně-
ní v  krajském kole soutěže se 
uskuteční v  pátek 24.  července 2015 
ve vítězné obci. Do celostátního kola 

pak postoupí za každý kraj jedna obec. 
V  letošním roce bylo v  Olomouckém 

kraji v  termínu 8.–11. června 
2015 navštíveno a hodnoceno 

11  přihlášených obcí: Babi-
ce, Dlouhá Loučka, Dub 
nad Moravou, Haňovice, 
Hněvotín, Mořice, Něm-

čice nad Hanou, Černotín, 
Křtomil, Rouské, Rapotín.

Podrobnosti o  soutěži a  vítězné 
obci přineseme v  červencovém čísle 
magazínu Olomoucký kraj. »red

Vlastivědné muzeum Jesenicka získalo 
významné ocenění

Ve Smetanově síni Obecního domu v Praze se ve čtvrtek 14. 5. 2015 uskutečni-
lo za přítomnosti ministra kultury Daniela Hermana slavnostní vyhlášení vítě-
zů XIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2014. Za novou geo-
logickou expozici „Spirála času Země“ bylo do soutěže nominováno Vlastivědné 
muzeum Jesenicka, které je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje. V kon-

kurenci 43  přihlášených 
výstav a  expozic získalo 
muzeum v  kategorii Mu-
zejní výstava roku třetí 
místo. Vlastivědné mu-
zeum Jesenicka si tak 
připsalo další úspěch. Ve 
stejné soutěži před třemi 
lety obdrželo druhé místo 
za svou expozici o čaroděj-
nických procesech. Cílem 
soutěže je upozornit ve-
řejnost na špičkové počiny 
v oboru muzejnictví. »red
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Olomoucký kraj se během roku stává mís-
tem důležitých setkání. Vrcholem byl le-
tošní příjezd prezidenta republiky Miloše 
Zemana – více na str. 8–9. Další význam-
né návštěvy jsou v  sídle Olomouckého 
kraje poměrně časté. 

Návštěvy zástupců diplomatického sboru a setká-
ní s politickými představiteli Olomouckého kraje:
• velvyslanec Slovenska Peter Weiss (30. 1.)
• velvyslankyně Polska Grazyna Bernatowicz 

(13. 2.)
• velvyslankyně Lucemburska Michèle Pran-

chere-Tomassini (14. 4.)
• velvyslanec Nizozemského království Edu-

ard Wilhelmus Hoek (26. 5.)
• velvyslankyně Velké Británie Jan Thomson 

OBE (5. 6.)
• honorární konzul Austrálie Petr Vodvářka (8. 6.)
• velvyslanec Ázerbájdžánu Farid Shafi yev (30. 9.)
• velvyslankyně Čínské lidové republiky Ma 

Keqing (7. 11.)
• velvyslanec Arménie Tigran Seiranian (19. 11.)
• velvyslanec Itálie Aldo Amati (26. 11.)
• honorární generální konzul České republiky 

v Calgary – Kanada (11. 12.)

V  případě návštěv velvyslanců a  jiných diplo-
matů se vždy jednalo o  návštěvu zdvořilostní 
se zaměřením na více témat.

Příklady návštěv s konkrétním účelem jednání: 
• delegace z  partnerského regionu Würzburg 

s tématem výměny zkušeností v oblasti zdra-
votnictví, sociálních věcí, nakládání s komu-
nálním odpadem a hromadné dopravy 

• účast zástupců Opolského vojvodství na 5. roč-
níku Mattoni 1/2 maratonu Olomouc 

• delegace z partnerského regionu GRADD (Green Ri-
ver Area Development District) v Olomouckém kraji

• setkání s  experty na regionální rozvoj z  Opol-
ského vojvodství a  prezentace podpora malých 
a středních podniků a inovací v Olomouckém kraji

aktuality aktuality

 Víte, že...?

O projekty česko-polské spolupráce je velký zájem
Ve středu 3. června uspořádalo oddě-
lení regionálního rozvoje krajského 
úřadu seminář pro žadatele s informa-
cemi o  novém programu česko-pol-
ské přeshraniční spolupráce v  období 
2014–2020, který nese název INTER-
REG V-A ČR–Polsko. I když program 
není dosud schválen Evropskou komi-

sí, už nyní je zřejmé, že o něj bude mezi 
žadateli velký zájem. Veřejnoprávní 
instituce a  jimi zřízené organizace, 
neziskové organizace i  další subjek-
ty způsobilé žádat o  fi nanční podpo-
ru začínají sestavovat záměry svých 
projektů, tak aby v  září po vyhlášení 
první výzvy byly připraveny před-

kládat projektové žádosti. Semináře 
se zúčastnilo více než 70 posluchačů. 
V souvislosti s vyhlášením výzev před-
pokládá oddělení regionálního rozvoje 
realizaci dalších podobných seminářů. 
Zájemci mohou konzultovat své pro-
jektové záměry i  na e-mailové adrese 
m.safarova@kr-olomoucky.cz. »red

Cestování v kraji je opět jednodušší
Koordinátor Integrovaného dopravního 

systému Olomouckého kraje od 1. červen-
ce zavede nový typ jízdního dokladu nazvaný 
KOMBI ZÓNA. Ten cestujícím umožní využí-
vat různé druhy dopravních prostředků bez 
ohledu na zóny, jimiž jejich trasy vedou.

Dosud bylo podobné využívání vlaků 
a  autobusů podmíněno tarifními vý-
jimkami. Ty budou nyní v případě, kde 
už proběhla integrace železničních tratí, 
zrušeny. „Jdeme cestou maximálního 
zjednodušení celého systému pro cestu-
jící, kteří si mohou vybírat mezi různý-
mi typy dopravy,“ říká ředitel krajského 
koordinátora Jaroslav Tomík. KOMBI 
ZÓNU bude možné si zakoupit v týden-
ní nebo měsíční variantě. Cestující s ní 
budou moci využívat i  městskou hro-
madnou dopravu včetně tramvají. Pří-
kladem může být doprava z Olomouce 
do Prostějova. Aby cestující nemusel 
kupovat zvlášť jízdenku na cestování 
čtyřmi zónami autobusem a čtyřmi zó-
nami vlakem, koupí si KOMBI ZÓNU 

a  vystačí si s  jednou jízdenkou platí-
cí pro všechny dopravní prostředky 
a všechny zóny na trase. 
„Naším cílem je dosáhnout cestování na 
jeden jízdní doklad po celém území Olo-
mouckého kraje. Integrace tratí je pro 
nás dalším krokem, kterým se našemu 
záměru blížíme,“ zdůvodňuje kroky ře-
ditel KIDSOK Jaroslav Tomík. V polovi-
ně letošního roku se Integrovaný doprav-
ní systém Olomouckého kraje rozšíří 
o tři další železniční trati. Od 1. července 
do něj budou patřit tratě 275 Olomouc 
– Drahanovice, 301 Olomouc–Prostě-
jov–Nezamyslice a  310 v  úseku Hrubá 
Voda – Moravský Beroun. Integrace tratí 
cestujícím umožní cestovat na jednu jíz-
denku vlakem, příměstským autobusem 
a v případě Olomouce a Prostějova také 
městskou hromadnou dopravou. Pod-
mínkou bude zažádat o  příslušnou jíz-
denku v některém z prodejních míst.
Více informací včetně tras, cení-
ku a  možnosti slev najdete na webu 
www.kidsok.cz. »red
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Vítězové fotografi cké 
soutěže jedou do Bruselu

V  pátek 15. května byly vyhlášeny výsledky fo-
tografi cké soutěže Europe4You, kterou připravilo 
zájmové sdružení právnických osob OK4EU. Soutěž 
byla určena studentům středních škol a  druhého 
stupně víceletých gymnázií z  Olomouckého kraje 
a měla přiblížit pohled studentů na Evropskou unii. 
Studenti soutěžili ve dvou tematických kategoriích: 
Občanství EU, kde se zamýšleli, jaké příležitosti 
v  oblasti cestování, vzdělávání či zaměstnání při-
neslo občanství EU, a Dědictví Evropy, kde si kladli 
otázky: Co je Evropa? Jaké má společné tradice? Co 
národy, členské státy spojuje, či rozděluje? Do sou-
těže se přihlásilo více než 70 studentů, na prvních 
třech místech se v kategorii Občanství EU umístili 
Anežka Dostálová, Dita Hromádková, Anastázie 
Rešková a  v  kategorii Dědictví Evropy Michaela 
Kouřilová, Lucie Talarczyková a Václav Gregor.

Hejtmanství plánuje další 
rozvoj regionu

Jedním z úkolů Olomouckého kraje je péče o vyvá-
žený rozvoj území kraje. Právě k lepší práci v oblasti 
rozvoje regionu má zastupitelům a  vedení Kraj-
ského úřadu Olomouckého kraje pomoci Program 
rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 
(PRÚOK). Hlavním posláním dokumentu je formu-
lace základních rozvojových priorit kraje. Ty ukazují 
směry, kam soustředit svou činnost, aby se situace 
v  kraji zlepšovala. Důležitý impulz pro aktualizaci 
PRÚOK jsou nové dotační programy Evropské unie. 
PRÚOK slouží také jako podklad pro plánování 
a  hodnocení rozvojových aktivit Olomouckého 
kraje, krajského úřadu a  organizací zřizovaných 
Olomouckým krajem. K  tomuto účelu budou 
připraveny tzv. akční plány, které budou nadále 
upřesňovány na základě krajského rozpočtu. Návrh 
aktualizované verze PRÚOK najdete na webu kraje 
www.kr-olomoucky.cz. Veřejné projednání je 
naplánováno na úterý 21. července od 14:00 hodin 
v kongresovém sále v budově Krajského úřadu Olo-
mouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc. »red

Hejtman předal prestižní ocenění Zlatý Permon
Hejtman Jiří Rozbořil předal v polo-
vině května řediteli společnosti Vá-
penka Vitoul panu Ladislavu Vitou-
lovi cenu za dodržování bezpečnosti 
při hornické činnosti „Zlatý Permon“. 
Tu uděluje Český báňský úřad jako 
projev uznání za dosažení vynikají-
cích výsledků v  oblasti bezpečnosti 
práce. Společnost uspěla v  kategorii 
organizací do padesáti zaměstnanců. 
Chudobínské fi rmě bylo ocenění za 
bezúrazový provoz uděleno již v roce 
2012 a 2013. »red

Obyvatelé kraje ulevili životnímu prostředí

Snaha obyvatel recyklovat staré a nepo-
užívané elektrospotřebiče se již několik 

let vyplácí. Náš kraj obdržel certifi kát vy-
povídající nejen o přínosech třídění televizí 
a počítačových monitorů, ale také o význa-
mu sběru drobných spotřebičů.

Díky environmentálnímu vyúčto-
vání společnosti ASEKOL můžeme 
nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické 
energie, ropy, uhlí, primárních suro-
vin či vody jsme díky recyklaci vy-
sloužilého elektra ušetřili ekosystém 
Země. Víme také, o  jaké množství 
jsme snížili produkci skleníkových 
plynů nebo nebezpečného odpadu. 
Informace vycházejí ze studií ne-
ziskové společnosti ASEKOL, která 
s  krajem spolupracuje na recyklaci 
vytříděných elektrozařízení již něko-
lik let. Loni občané kraje odevzdali 
k  recyklaci 23 142 televizí, 9562 mo-
nitorů a 251 728 kg drobného elektra. 
Tím jsme uspořili 11 058 MWh elek-
třiny, 529 687 litrů ropy, 48 924 m3 

vody a  439 tun primárních surovin. 
Navíc jsme snížili emise skleníkových 
plynů o 2449 tun CO2 ekv. a produkci 
nebezpečných odpadů o 9685 tun. »red

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Krajský úřad Olomouckého kraje

ZA ROK 2014 JSTE ZAJISTILI SBĚR 903 935 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
11 058 MWh

Úspory vody *
48 924 m3

Úspory ropy **
529 687 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 9 685 t

Úsporu primárních
surovin
439 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 2 449 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
656 695 
SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO

MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
7 789 520 KM 
V BĚŽNÉM OSOBNÍM 
AUTOMOBILU.

RV
 1

50
02

10
/0

3

RV
 1

50
02

52
/0

8

Program Nová zelená úsporám
znovu spuštěn:

 Dostupnější dotace (i dílčí opatření)
 Jednodušší výpočty
 Rychlejší administrace
 Výše dotace až 50 %!

Chcete pořídit zateplení domu s dotací?
Poradíme, zkalkulujeme (zdarma a nezávazně), podáme žádost a vyřídíme dotaci.

Více informací na www.dotacevkostce.cz, 737 227 288, wha.horava@wha.cz.

Působíme v celém Olomouckém kraji!!!

Chcete mít stabilní 
 

  bezúhonnost a spolehlivost
  komunikativnost 

  samostatnou práci

inzerce

zdroj: www.kidsok.cz
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Senioři v regionu jsou aktivní díky 
svojí krajské radě

Členové Krajské rady seniorů mají za 
sebou první kulturní i  sportovní akci. 

Májové přátelské setkání bylo první spo-
lečenskou akcí, jejímž cílem bylo setkání 
a sdružování seniorských klubů Olomoucké-
ho kraje s motivací rozvoje aktivního života 
seniorů v oblasti kulturní, spolkové a spole-
čenské s možností založení nové tradice.

Akce se účastnilo 260 seniorů a  další 
zájemce museli organizátoři z  kapa-
citních důvodů odmítat. Senioři tak 
měli jedinečnou příležitost seznámit 
se s  nově zvoleným předsednictvem 
KRS Olomouckého kraje a se zaměře-
ním činnosti Krajské rady seniorů na 
rok 2015, seniorské volnočasové akti-
vity, vzdělávací programy, inteligentní 
semináře, ale také možnost ovlivnit 
legislativní přípravu zákonů týkají-
cích se plnohodnotného života senior-
ské populace v České republice. Další 
akcí sdružení byla účast olomouckého 
družstva na sportovních hrách senio-
rů v  Havířově. Mimo skvělých spor-

tovních a  kulturních zážitků se spřá-
telenými seniory Moravskoslezského 
kraje přivezli domů dvě zlaté medaile 
(Květoslav Pytlíček, Senice na Hané 
a  Ludmila Krůželová, Jívová) a  jedno 
stříbro (Vladimír Krušina, Olomouc) 
z  víceboje. Byla to dokonalá příprava 
a  zkušenost na plánované celorepub-
likové sportovní hry 2016, které uspo-
řádá Rada seniorů České republiky 
v Olomouci. »red

Tipy na návštěvu mikroregionu Olomoucko:
Olomouc – městská památková rezervace, sloup Nejsvětější Trojice na seznamu UNESCO, bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku, řada muzeí 

a galerií | Náklo – pískovna přístupná ke koupání | Horka nad Moravou – vstupní brána do CHKO Litovelské Pomoraví | Příkazy – Hanácký skanzen, vesnická 

památková rezervace lidové architektury | Dolany – zřícenina kláštera Kartouzka | Bohuňovice – bazén | Velká Bystřice – kostel sv. Jana Křtitele, zámek

Pravidelné akce mikroregionu:
Velká Bystřice – Lidový rok (4.–6. 9. 2015) | Hanácký skanzen Příkazy – Tvarůžkové hody (15. 8. 2015) | Olomouc – Olomoucký 1/2maraton (20. 6. 2015), 
Olomoucké barokní slavnosti (1.–24. 7. 2015), Flora Olomouc – letní etapa (20.–23. 8. 2015), Oslavy maršála Radeckého (28.–29. 8. 2015), Mezinárodní 

varhanní festival (7.–21. 9. 2015), Dny evropského dědictví (10.–13. 9. 2015), Flora Olomouc – podzimní etapa (1.–4. 10. 2015)

Obce mikroregionu:
Blatec, Bohuňovice, Bukovany, Bystročice, Bystrovany, Dolany, Grygov, Hlušovice, Hněvotín, Horka nad Moravou, Charváty, Kožušany–Tážaly, 
Křelov–Břuchotín, Majetín, Náklo, Olomouc, Příkazy, Samotišky, Skrbeň, Střeň, Štěpánov, Tovéř, Ústín, Velká Bystřice, Velký Týnec, Věrovany

zpravodajství na pokračování

Představujeme vám – mikroregion Olomoucko
Svazek šestadvaceti obcí v  okolí kraj-

ského města Olomouce spadá do 
svazku mikroregion Olomoucko. I  když 
se nejedná o  klasický mikroregion ven-
kovského charakteru, obce v  některých 
oblastech spolupracují. Podrobnosti 
o  mikroregionu shrnuje vedoucí odděle-
ní hospodářského rozvoje olomouckého 
magistrátu Jiří Doležel.

Co bylo impulzem pro vznik mik-
roregionu Olomoucko a jaké byly 
jeho cíle?
Mikroregion Olomoucko nemá práv-
ní subjektivitu, vymyká se tedy z ob-
vyklého pojetí mikroregionů ven-
kovského charakteru. Byl defi nován 

za účelem realizace společné strate-
gie rozvoje území v  návaznosti na 
rozvoj statutárního města Olomou-
ce v  roce 2000. Spolupráce probíhá 
např. v  oblasti koordinace rozvoje 
cyklostezek. 
Co je pro sdružené obce největším 
přínosem?
Starostové okolních obcí jsou díky 
spolku v přímém kontaktu s předsta-
viteli krajského města a  důležitých 
institucí, které se scházejí v  rámci 
partnerství. Převažující část těchto 
obcí je součástí okolních venkovských 
mikroregionů, kde mohou návazně na 
parametry dotačních programů při-
pravovat různé projekty.

Co považujete za největší úspěch, 
kterého jste v mikroregionu dosáhli?
Za nejhmatatelnější úspěch se dá pova-
žovat rozvoj cyklotras v okolí Olomouce.
Jak vidíte fungování mikroregionu 
v následujících letech, co plánujete?
Dokončovaná strategie rozvoje olo-
moucké aglomerace (ITI) má pro další 
plánovací období EU defi novány cíle 
a projekty (např. doprava, protipovod-
ňová opatření), které se svým přesa-
hem týkají i  části obcí mikroregionu 
Olomoucko. Také další koncepce roz-
voje cyklotras se týká obcí mikroregio-
nu. Za důležitou považujeme i  spolu-
práci v oblasti marketinku cestovního 
ruchu apod. »red

Připravujte magazín s námi 
V červencovém čísle magazínu Olomoucký kraj představíme mikroregion Litovelsko. Pokud nám chcete něco zajímavého o regionu sdělit, poslat fotografi i 

nebo upozornit na nějakou akci v mikroregionu, dejte nám vědět nejpozději do 3. července 2015 na e-mail redaktor@profi tisk.cz.

 Sloup Nejsvětější Trojice – památka UNESCO | Foto: JA

 Olomouc je centrem mikroregionu | Foto: JA

 Arcidiecézní muzeum  | Foto: JA

 Poutní místo – Svatý Kopeček  | Foto: JA

 Hanácký skanzen v Příkazech  | Foto: JA

 Senioři získali na sportovních hrách dvě zlaté a jednu stříbr-

nou medaili z víceboje. | Foto: MH

Setkání mikroregionů 
tentokrát v Těšeticích

V úterý 30. června 2015 se v Těšeticích uskuteční 
už sedmnácté pracovní setkání zástupců mikro-
regionů Olomouckého kraje. Akce je pořádaná 
ve spolupráci Olomouckého kraje a  mikroregio-
nu Kosířsko v  rámci projektu Podpora rozvoje 
Olomouckého kraje 2012–2015. Na setkání si 
zástupci venkova a  ostatní představitelé regio-
nu vymění zkušenosti s  přípravou a  realizací 
projektů obcí a  mikroregionů s  využitím ev-
ropských dotací. Na programu jednání budou 
mimo jiné informace o stavu čerpání fi nančních 
prostředků pro obce z  Regionálního operačního 
programu Střední Morava. Druhá část akce bude 
věnována programovému období EU 2014–2020 
a  spolupráci partnerů v  rámci Regionální stálé 
konference pro území Olomouckého kraje. Po 
skončení ofi ciální části bude pro účastníky zajiš-
těna prohlídka rozhledny Velký Kosíř. Na pracovní 
setkání se můžete přihlásit do 26. června u pro-
jektové manažerky Leony Valovičové na telefon-
ních číslech 585 508 236 nebo prostřednictvím 
e-mailu vzdelani@kr-olomoucky.cz. »red
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Horní lán – naproti OC Haná,
vedle McDonald’s

–30 %–30 %
by tové PVCby tové PVC

vše skladem
vybrané vzory

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

Aby Váš Volksw stal Volkswagen. 
Volkswagen Service®

Volkswagen STK Service
Prevence je y lepší    jemné y. To  u au a  ja o  
u Vašeho raví. A nejlepší pr  pr a je s  u ch  
Náš  je navíc spojen se  y z c c  roly a   
(*Pr a  a r  ch záv   c c ou rolou jsou  

y     Vás  j ch f  a  
Vám    v   svému raví. Pro o jsme se s  rem  

 f  P ra Kou ala a jeho proj  „STK pro chlapy“. 

v w.volkswagen.cz.

Sv

STK
a emise 

Více informací o pr w.stkpr y.cz.

inzerce
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kód pojišťovny

205 S námi máte navíc...

500
Jste naším klientem? Pak pro vás máme skvělou nabídku! 
Registrujte své známé k České průmyslové a užĳ te si 
své bonusy. Získat můžete až 3 000 Kč na pohybové 
aktivity, plavání nebo třeba na vitaminy z lékárny. 
Jděte na cpzp.cz/ziskej a dozvíte se více.

VEDETE NÁM NOVÉHO POJIŠTĚNCE? 
GRATULUJEME, BONUS              KČ JE VÁŠ!

Olomoucky kraj_pres Plum 188x86_babka.indd   1 08.06.15   11:08

inzerce

Prezident Miloš Zeman navštívil Olomoucký kraj, zajímal  ho sever regionu
Ve dnech 13. až 15. května zavítala do 

Olomouckého kraje jedna z  nejvýznam-
nějších návštěv roku, prezident České repub-
liky Miloš Zeman s  chotí. Návštěvu zahájil 
prezident v Olomouci a dva dny pak věnoval 
severní části regionu. Hlavním tématem ofi -
ciální návštěvy hlavy státu byla nezaměst-
nanost a  zároveň nedostatek kvalifi kované 
pracovní síly.

Prezident se v Olomouci setkal se čle-
ny Zastupitelstva Olomouckého kraje 
a nově zvolenými starosty obcí. Pode-
psal se do pamětní knihy kraje a přijal 
z rukou hejtmana Jiřího Rozbořila dá-
rek od krajských zastupitelů – gramo-
fon vyrobený v Litovli. Hejtman daro-
val prezidentovi gramofonové desky se 
skupinou ABBA. V první den návštěvy 
se setkal i  se zástupci příspěvkových 
organizací kraje, zástupci odborů 
a  s  poslanci a  senátory zvolenými za 
Olomoucký kraj. Během odpoledního 
programu navštívil strojírenskou fi r-
mu v Lutíně a pivovar Holba v Hanu-
šovicích, kde se s  prezidentem mohla 
setkat i veřejnost. Z Hanušovic si hlava 
státu odvezla sochu od místního řez-
báře a pivo z místního pivovaru. První 
dáma, která měla v  regionu separátní 
program, zavítala na fort Křelov u Olo-
mouce, navštívila muzeum tvarůžků 
v Lošticích nebo Ruční papírnu ve Vel-
kých Losinách.
Druhý den si Miloš Zeman prohlédl 
Střední školu gastronomie a  farmář-
ství v Jeseníku, setkal se s vedením sa-

mosprávy a s občany a navštívil i Jese-
nickou nemocnici. Setkání s veřejností 
se uskutečnilo i  ve Zlatých Horách, 
kde si prezident prohlédl společnost 
Česko Slezská výrobní. První dáma, 
paní Ivana Zemanová navštívila pen-
zion pro seniory v Jeseníku, kde si vy-
zkoušela malování horkým voskem. 

Poslední den svého pobytu v pátek 15. 
května zavítala prezidentská návště-
va do Velkých Losin, konkrétně do 
zdejších termálních lázní. Třídenní 
ofi ciální návštěvu Olomouckého kra-
je ukončil Miloš Zeman v Šumperku, 
kde se setkal s vedením města, občany 
a uspořádal tiskovou konferenci. »red

Do regionu zavítal i premiér Sobotka, podpořil vznik 
nové průmyslové zóny v Bochoři 

V  rámci pravidelných cest do regionů zavítal 21. května do Olomouckého kraje i  premiér Bohu-
slav Sobotka. Na počátku své cesty navštívil předseda vlády bývalou vrtulníkovou základnu české 
armády v  Bochoři u  Přerova, kde by mohla vzniknout strategická průmyslová zóna. Premiér také 
upozornil na potřebu urychlení stavby dálnice mezi Lipníkem nad Bečvou a Přerovem, která by prů-
myslovou zónu zatraktivnila pro případné investory.
„Diskutoval jsem se zástupci kraje, ministerstva obrany a  města Přerova o  možnostech vytvoření 
strategické průmyslové zóny v  Bochoři. Dohodli jsme se na tom, že vytvoříme pracovní skupinu, 
která připraví pro vládu materiál, jenž by defi noval možnosti vzniku takovéto průmyslové zóny. Po-
kud by se podařilo průmyslovou zónu vytvořit, byla by to obrovská příležitost pro vyřešení zaměst-
nanosti v Olomouckém kraji,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka.
Předseda vlády Sobotka v  Olomouci navštívil také Střední průmyslovou školu strojnickou, kde si 
společně s  ministrem školství Marcelem Chládkem prohlédli dílny a  setkali se jak s  žáky, tak zá-
stupci fi rem, se kterými škola intenzivně spolupracuje. Hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil 
společně se svým náměstkem pro školství Zdeňkem Švecem při té příležitosti vládní představite-
le informoval o podpoře technického vzdělávání a učňovských stipendiích ze strany Olomouckého 
kraje. Premiér zavítal i do Fakultní nemocnice v Olomouci a v ZOO na Svatém Kopečku pokřtil zeb-
ru. Dále si také prohlédl objekt Korunní pevnůstky a pracovní den zakončil na slavnostním večeru 
u příležitosti předávání Cen města Olomouce. »red
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Dva dny, které vám udělají jasno
Ve dnech 19. a 20. června se v Olomouci 

uskuteční svátek popularizace vědy 
pro celou rodinu. Veletrh vědy a  výzkumu 
Univerzity Palackého s  mottem Uděláme 
vám v tom jasno!, které odkazuje na letoš-
ní Mezinárodní rok světla, jednoduše zboří 
všechny mýty o neatraktivnosti některých 
přírodních i humanitních oborů.

V prostorách Pevnosti poznání, areálu 
Korunní pevnůstky nebo v budově pří-
rodovědecké fakulty se v průběhu dvou 
dnů utáboří více než 60 interaktivních 
stánků, které hravě zabaví všechny vě-
kové kategorie. Návštěvníci proniknou 
do světa rostlin, poučí se o narůstající 
kyberšikaně, přečtou si svou oblíbe-
nou knihu pod vodou nebo se zamilují 

do matematiky i  fyziky. V neposlední 
řadě si osvětlí jak základy japonšti-
ny, tak ochranu vůči útokům zubních 
kazů nebo poskytnutí humanitární 
pomoci v  těžce postižených oblastech 
na zemi. Kompletní program sledujte 
na www.pevnostpoznani.cz. »red

připravované akce tipy Olomouckého kraje

RV
 1

50
03

33
/0

1

RV
 1

50
03

54
/0

1

RV
 1

50
03

50
/0

1

Závazná pravidla akce naleznete na www.provident.cz.
Akce trvá od 20. 5. do 30. 6. 2015

844 198 198

www.provident.cz

A navíc hrajte každý den 
o hodnotný tablet!

ÚROK ZPÁTKY
ZA VČASNÉ SPLÁTKY!
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Na boj proti drogám dá kraj 
2,5 milionu korun

Celkem 15 poskytovatelů sociálních služeb uspělo 
se svými žádostmi o fi nanční prostředky na pro-
tidrogovou prevenci. Hejtmanství na tuto oblast 
vyčlenilo částku 2,5 milionu korun. Zájemci mohli 
v rámci dotačního titulu žádat peníze například na 
kontaktní a poradenské služby či terénní progra-
my pro problémové uživatele návykových látek. 
Podpora se vztahuje i na ambulantní léčbu závis-
lostí na tabákových výrobcích, alkoholu a  jiných 
návykových látkách. „Zájem je také o spolufi nan-
cování služeb určené pro uživatele návykových 
látek, kteří se dostali do konfl iktu se zákonem. 
Stejně tak posuzujeme i programy následné péče, 
které zajišťují poskytovatelé zdravotních služeb či 
jiná zařízení,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdra-
votnictví Michael Fischer. U předložených projek-
tů byla posuzována především obsahová stránka, 
kvalita a dostupnost služeb.

Kraj poprvé podpoří 
vzdělávání trenérů

Sto tisíc korun vyčlenilo hejtmanství na zvýše-
ní počtu kvalifi kovaných trenérů v  regionu. Až 
do konce června mohou žadatelé podat žádost 
o fi nanční podporu na získání trenérského vzdě-
lávání. Krajské peníze mohou žadatelé využít při 
získání dvou nejnižších trenérských tříd. Maxi-
mální částka, která může být na získání licence 
schválena, je 5 tisíc korun. Kvalifi kovaných trené-
rů u kolektivních sportů, a to zejména u mládeže, 
je v  regionu nedostatek. Nový dotační titul je 
jednou z možností, jak tuto situaci řešit. Žádosti 
a ostatní informace k problematice poskytování 
příspěvků v oblasti podpory na získání trenérské-
ho vzdělání jsou k dispozici na webu Olomoucké-
ho kraje www.kr-olomoucky.cz. »red

Hejtmanství rozšíří podporu rodin s dětmi
Větší podpora turistických a  zážitkových 

karet, vznik dětských koutků nebo family 
pointů nejen v  příspěvkových organizacích 
kraje a do budoucna i vlastní fi remní školku. 
To jsou návrhy krajských radních na zlepšení 
podpory rodin s dětmi.

„Podle navržených opatření se Olo-
moucký kraj v nejbližším období zamě-
ří na nepřímou fi nanční podporu v po-
době slev pro rodiny, jako je například 
Rodinný pas nebo Olomouc region 
Card. Chceme rovněž rozvíjet aktivity 
zaměřené na vytváření vhodných pod-
mínek pro rodiny s dětmi prostřednic-
tvím family pointů a dětských koutků, 
a to nejen u našich příspěvkových orga-
nizací,“ uvedla náměstkyně hejtmana 
pro sociální oblast Yvona Kubjátová. Do 
budoucna hejtmanství počítá i s podpo-
rou skloubení mnohdy náročné pro-
fesní a rodičovské role. V tomto směru 
se rýsuje vznik krajské mateřské školy. 

„Na rok 2016 připravuje vedení Olo-
mouckého kraje projekt vlastní fi remní 
mateřské školy. Myslím si, že je to krok 
správným směrem a především úžasná 
možnost pro zaměstnané maminky,“ 
dodal hejtman Jiří Rozbořil. Mateřská 
škola, kde by měla být zatím zřízena 
jedna třída, nabídne místa dětem rodi-
čů, kteří pracují na olomouckém kraj-
ském úřadě či v  některé z  příspěvko-
vých organizací kraje. »red

Včelaři mohou získat dotace
Olomoucký kraj letos vyčlenil z  roz-
počtu na podporu začínajících včelařů 
částku 400  000 Kč. Oproti uplynulým 
rokům došlo k  rozšíření uplatnitelných 
předmětů dotace, např. o  plastové me-

zistěny, jako reakce na nové možnosti 
a  metody ve včelaření. Shodná s  loň-
ským rokem zůstává minimální výše 
dotace 5000 Kč. Maximální výše dotace 
může činit 50 % skutečně vynaložených 
uznatelných nákladů a současně je limi-
tovaná částkou 10 000 Kč. Zájmem Olo-
mouckého kraje je především podpora 
začínajících včelařů, ale příjemci dotace 
mohou i v letošním roce být včelaři, kte-
ří byli nuceni zlikvidovat svá včelstva na 
pokyn orgánů Státní veterinární správy. 
Konečný termín pro přijímání žádostí je 
stanoven na 10. 7. 2015, více informací 
na www.kr-olomoucky.cz. »red

inzerce

inzerce

Poznejte kulinářské triky 
našich babiček

Čtvrtým rokem pokračuje iniciativa Ochutnejte 
Jeseníky, která vrací do jídelníčků jesenických 
restaurací původní recepty a pokrmy připrave-
né z  místních surovin. Pravá jesenická jídla si 
mohou turisté objednat na desítkách míst po 
celých horách i v podhůří.
„První dva roky jsme turisty seznamovali s  re-
stauracemi, kde mohou tradiční jídla ochutnat, 
loni jsme představovali výrobce typických míst-
ních produktů či surovin a letos budeme společ-
ně s  návštěvníky hor objevovat dávné recepty 
z  Jeseníků a učit se kulinářským fíglům našich 
babiček,“ uvedla Andrea Závěšická, ředitelka 
Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu. Ruku 
v ruce s tímto záměrem jde i popularizace tra-
dičních plodin, které jsou pro Jeseníky typické, 
jako jsou například špalda nebo pohanka.
„Gastroturistika je stále oblíbenější a  vyhledá-
vanou součástí výletů a  dovolených. Spojení 
Jeseníků se zdejšími tradičními pokrmy a  re-
gionálními potravinami je podle mého krok 
správným směrem. Pokud se tato inciativa 
bude dále rozšiřovat a  služby zkvalitňovat, je 
to zcela jistě další dobrý impuls pro rozvoj ces-
tovního ruchu v severní části našeho regionu,“ 
uvedl hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. 
Seznam restaurací, výrobců i  recepty najdete 
na www.navstivtejeseniky.cz. »red

Unikátní Poštovní štola se otevře veřejnosti
Město Zlaté Hory zahájilo v  polovině 
června zkušební prohlídky bývalé zla-
torudné štoly. Poštovní štola se nachá-
zí zhruba 6 km jižně od města Zlatých 
Hor, nedaleko podzemních prostorů 

Speleoterapie. První zmínka o Poštov-
ní štole pochází z  roku 1513. Největ-
šího rozvoje důlní činnosti na tomto 
díle bylo dosaženo ve druhé polovině 
17. století, kdy se zde těžily kyzovité 
měděné rudy, později pak pyrit. V růz-
ných úrovních důlního díla jsou dobře 
zachovalé části ručně sekaných chodeb 
a komínů z nejstarších období, jakožto 
i původní vodotěžní zařízení ze dřeva. 
Nejpozoruhodnějším prvkem v podze-
mí je však modrá „alofánová“ výzdo-
ba. Prohlídky probíhají ve dnech úterý 
až neděle až do konce srpna. Více in-
formací na www.zlatehory.cz. »red

UZÁVĚRKA INZERCE DO PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ 

MĚSÍČNÍKU OLOMOUCKÉHO KRAJE JE 13. ČERVENCE

inzertní manažer

JANA JURÁKOVÁ
TEL.: 773 617 353 | E-MAIL: JURAKOVA@REGVYD.CZ
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Historie hasičů 
v šumperském muzeu

V  letošním roce si připomínáme 130 let od za-
ložení VII. župní hasičské jednoty pro severní 
Moravu v  roce 1885, pro tehdejší soudní okresy 
Zábřeh, Mohelnice, Šumperk, Šilperk (Štíty) 
a Litovel a současně 85 let od úmrtí Jana Huby, 
starosty hasičské župy č. XVII, která byla založena 
v roce 1891 pro Šumpersko a Šilpersko (Štítecko). 
Šumperské muzeum připravilo k  tomuto výročí 
výstavu nazvanou Hasiči – pracovitost, stateč-
nost, obětavost. Jedná se o vůbec první výstavu 
k  tomuto tématu pořádanou muzeem, a  tím 
i  jedinečnou příležitost představit sbírky muzea 
a  jeho poboček veřejnosti. Návštěvníci uvidí 
například hasičskou stříkačku z  Úsova, hasičský 
hák s  tulejí z  období 16.–17. století, historické 
sekerky, přilby, diplomy, pozvánky na plesy, bro-
žury a publikace, slaměné koše k hašení požárů, 
závěsné štíty se sv. Floriánem, patronem hasi-
čů, a  další exponáty zapůjčené z  deseti okrsků 
okresu Šumperk. Profesionální hasiči představí 
i dnešní moderní výzbroj a výstroj. Výstava byla 
zahájena 4. června a potrvá do konce září. »red
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OVOCE BOHŮ plod palmy ACAI z amazonského pralesa – už i v ČR
ACAI BERRY – Euterpe Oleracea – je v současné době celo-
světovým hitem. 
Acai, ovoce palmy z Amazonie, nazývané domorodci strom 
života, je nejbohatším zdrojem antioxidantů, což dokazují „Vý-
zkumy vesmírné agentury NASA“. Bobule acai se proslavila díky 
vysokému obsahu antioxidantů měřených v jednotkách ORAC, 
které činí až 1 027 ORAC na 1 gram ovoce. Pro srovnání, brusin-
ka, donedávna rekordman v hodnotě ORAC, má jen 94 ORAC 
na 1 gram. 

Bobule acai je bohatým zdrojem bílkovin, zdraví prospěšných 
mastných kyselin Omega 3, 6, 9, vitaminů a minerálů (A, B1‚ B2, 
B3, B6, B12, C, E, D, železa, fosforu, vápníku a draslíku). Obsahuje 
velké množství aminokyselin, vlákniny, nenasycených mastných 
kyselin a fytosterolů. Má výjimečně nízký glykemický index.

Společnost Mona Vie přichází do Česka s unikátními produkty. 
Podstatou sortimentu je patentovaná přírodní směs ovocných 
šťáv, jejímž základem v poměru 1:3 je právě acai. 
Vysoká koncentrace antioxidantů v bobuli acai a dalším ovoci 
má regenerující efekt, zmenšuje výskyt alergií, posiluje imunitní 
a kardiovaskulární systém, urychluje spalování tuků a zvyšuje 
odolnost vůči stresu i únavě, pomáhá udržovat pod kontrolou 
obsah cholesterolu a očišťuje organismus. 

Ovoce acai bylo odborníky zařazeno mezi „tzv. Super Food“, 
přírodní potraviny s vysokým obsahem živin a antioxidantů, 
které mají prokazatelně pozitivní účinky na lidské zdraví. 
Z 9leté zkušenosti konzumace produktů Mona Vie se potvrdilo, 
že tyto směsi jsou důležitým doplňkem pro organismus ve všech 
věkových skupinách.

Cesta ke zdraví

www.acai-vie.cz
Olomouc

tel.: 608 770 170

inzerce inzerce

Baobab z Bílé Lhoty bojuje 
v anketě Strom roku

Zhruba 350 let starý dub tvarem připomínající 
africký baobab se probojoval do fi nále soutěže 
Strom roku 2015. Z dvanácti fi nalistů bude bojo-
vat o přízeň a fi nanční podporu veřejnosti. „Bě-
lohotský baobab“ – dub letní, který díky svému 
mohutnému kmeni na první pohled vypadá 
jako známá africká dřevina, roste u cesty z Bílé 
Lhoty do Měníka. Podle pověsti jej vysadili na 
památku zavražděného mládence. Jiná legenda 
vypráví, že u stromu kdysi přepadli dívku. Mod-
litba k Panně Marii ženu zachránila, a  tak kou-
pila svatý obrázek a pověsila jej na kmen. Od té 
doby se tomu místu přezdívá „U Obrázku“. „Dub 
potřebuje odborně ošetřit, a  proto ho fanoušci 
přihlásili do ankety. Výtěžek hlasování by kromě 
péče věnovali také na odstranění náletu, vytvo-
ření informační cedule o  dubu nebo umístění 
lavičky,“ uvádí Andrea Krůpová, koordinátorka 
ankety z Nadace Partnerství. 
Hlasování o Strom roku 2015 začalo 15. června 
na webových stránkách www.stromroku.cz. 
Zde jsou i profi ly všech fi nálových stromů včet-
ně informace o tom, jak je podpořit. Hlasování 
potrvá až do 10. října. Slavnostní vyhlášení vý-
sledků se uskuteční 20. října u  příležitosti Dne 
stromů, vítězný strom se dočká arboristického 
ošetření a postoupí do mezinárodního kola an-
kety Evropský strom roku 2016. »red

Mistři republiky ve zdravé výživě jsou z Jeseníku
Studenti Hotelové školy Vincenze Priess-
nitze z Jeseníku v odborné soutěži Sapere 
– vědět jak žít, dosáhli vítězství v národ-
ním kole. Soutěž klade důraz na roz-
voj teoretických a  praktických znalostí 
z oblasti zdravé výživy včetně zdravého 
životního stylu. SAPERE v  současné 
době působí v Belgii, Francii, Nizozemí, 

Švýcarsku, Dánsku, Švédsku, Norsku, 
Finsku a v ČR. V 5. ročníku soutěže po-
stoupilo družstvo tří jesenických studen-
tů přes školní, okresní a krajská kola do 
celostátního fi nále. Tam v klání studentů 
z pěti nejlepších škol celé republiky zví-
tězila trojice Petra Vávrová, Monika Fol-
warczná a Jan Havlín. »red

Roska Olomouc se hlásí ke Světovému dni RS

Zlepšit informovanost o  závažné nemoci – 
roztroušené skleróze, se snaží od roku 2009 

Mezinárodní federace roztroušené sklerózy.

Na poslední středu v květnu připadá Svě-
tový den RS. Jde o závažné neurologické 
onemocnění s  nejrůznějšími a  naprosto 
nepředvídatelnými příznaky (slabost no-
hou a  zhoršení chůze, závrať, zhoršení 
zraku, dvojité vidění, brnění poloviny 
těla, urologické problémy, poznamena-
ná artikulace). Letošní World Day of MS 
nese podtitul Tisíc tváří RS – a těžko lze 
najít výstižnější charakteristiku této ne-

moci. Příznaky i průběh jsou zcela indivi-
duální. Na počátku choroby nikdo nedo-
vede říct, zda nemoc bude mírnější nebo 
nastoupí agresivní varianta, která vede 
k  těžké invaliditě. Na pomoc postiže-
ným roztroušenou sklerózou se v našem 
regionu specializuje organizace Roska 
Olomouc. Její členové ve středu 27. květ-
na podnikli společnou procházku olo-
mouckými parky. Nebyli v ní jen členové 
Rosky, mezi nimi několik vozíčkářů, ale 
i rodinní příslušníci a přátelé nemocných. 
Více informací o organizaci i jejich akcích 
na www.roska-olomouc.cz. »red

 První čeští hasiči v Lošticích, 1894 | Foto: sbírka VM 
v Šumperku

O prázdninách pojďte do muzea
Vlastivědné muzeum Jesenicka při-
pravilo především pro děti zajímavý 
program na dobu letních prázdnin. 
Až do konce srpna se mohou návštěv-
níci dozvědět, jak se rodí večerníčky 
na stejnojmenné výstavě. Večerníček 
letos oslavil své padesáté výročí, a  jak 
večerníček vzniká, na to zná odpověď 
asi jen málokterý divák. Interaktivní 
výstava o  výrobě kreslených či lout-

kových fi lmů je plná zábavy pro děti 
i dospělé. 
Další interaktivní výstava provede ná-
vštěvníky koloběhem života stromu i lesa. 
Výstava uskutečněná s  podporou Lesů 
ČR s  názvem Mnoho životů jednoho 
stromu potrvá do 6. září. Dozvíte se na ní, 
jak les vzniká a jak důležitý prvek je dře-
vo, strom i les v životě člověka. Více infor-
mací na www.muzeum.jesenik.net. »red

Závod nese jméno zábřežského rodáka

Welzlův kvadriatlon, extrémní závod 
v okolí Zábřeha si během pěti let sta-

čil pevně vydobýt místo v  kalendáři spor-
tovních akcí nejen Olomouckého kraje.

Závodníci se nejdříve vydají na 3 km 
dlouhý běh, následuje 600 m  plavání, 
dále 10,5 km na in-line bruslích a  na 
závěr 11 km jízdy na kole. Každým 
rokem se pořadatelům daří zvyšovat 
účastnický i  divácký rekord. Novin-
kou pro letošní ročník je volný vstup 

na vnitřní i venkovní koupaliště po celý 
den. Cílem pořadatelů je, aby si akci užila 
celá rodina, proto i letos bude přichystán 
hudební doprovodný program. Připra-
veno bude bohaté občerstvení a  specia-
lity jako rožněné sele, uzené klobásy, 
guláš a  další. Pro děti připravili dětský 
koutek, skákací hrad, tvořící stan a kou-
zelnou pěnu. Samotný závod proběhne 
dne 11.  7.  2015 startem ve 12:00 hodin 
ze zábřežského venkovního koupaliště. 
Více na www.welzlukvadriatlon.cz. »red

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

KEKSÍK 
Je 8měsíční kříženeček středního 
vzrůstu. V původní „rodině“ se 
stal nadbytečným. Čistotný, zvyk-
lý v bytě. Byl by rád i v domku 
s možností vyběhnutí na zahradu. 
Miluje lidskou i psí společnost 
a snese se i s kočičkami.

Pejsek je očkovaný, odblešený 
a odčervený.
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Tajenka z minulého čísla: KORUNNÍ PEVNŮSTKY. Vylosovaným výhercem, kterému jsme zaslali vstupenku na BRC Open Air festival, je Pavel Dominik z Prostějova.

V Náměšti na Hané proběhne 18. 7. 2015 již 3. ročník hudebního open air festivalu (tajenka). Tajenku křížovky zasílejte do 10. 7. na adresu Profi -tisk group, s. r. o., 
Slavonínská cihelna, Kyselovská 125, 783 01 Olomouc, anebo e-mailem na produkce@profi tisk.cz. Do předmětu elektronické zprávy uveďte: „křížovka – magazín Olomoucký kraj“. 
Stejně označte i poštovní obálku. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho čtenáře, kterému pošleme dvě vstupenky na open air festival v Náměšti na Hané. 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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CHYSTÁTE SE NA DOVOLENOU? NABÍZÍME PÁR TIPŮ…

Plánovače tras:
www.mapy.cz 
www.routes.tomtom.com
www.viamichelin.com
www.here.com

Tipy na výlety:
www.vylety-zabava.cz/kam-s-detmi/stredni-morava/olomouc 
www.kudyznudy.cz 
www.vyletnik.cz
www.tipynavylet.cz 
www.turistika.cz 
www.tipnavylet.cz

Předpovědi počasí: 

www.meteocentrum.cz
www.slunecno.cz
www.chmi.cz

Kam bezpečně k vodě:

www.kvode.eu
www.khsolc.cz

Bezpečně na cestách:

www.uamk.cz 
www.ibesip.cz 
www.detivdoprave.cz

Olomoucký kraj nabízí k odprodeji tento nemovitý majetek:
pozemek parc. č. st. 2192 zast. pl. a nádvoří o výměře 725 m2, jehož 
součástí je budova bez č. p./č. e., obč. vyb. (bez vlastního zdroje vytá-
pění), pozemky parc. č. 196/2 ost. pl. o výměře 642 m2, parc. č. 196/4 
ost. pl. o  výměře 539 m2, parc. č. 197 ost. pl. o  výměře 1910 m2 
a parc. č. 199 ost. pl. o výměře 363 m2, vše v k. ú. a obci Uničov, se 
všemi součástmi a  příslušenstvím, vše z  vlastnictví Olomouckého 
kraje, z hospodaření Domu dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov, za mi-
nimální kupní cenu ve výši 5 200 000 Kč. 
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných ne-
movitostí prosím zašlete nebo osobně doručte v termínu od 13. 5. 2015 
do 13. 7. 2015 do 13.00 hod.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se při-
jímají do 13. 7. 2015 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomoucké-
ho kraje, odbor majetkový a právní, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 13. 5. 2015 do 13. 7. 2015

Olomoucký kraj nabízí k odprodeji tento nemovitý majetek:
pozemek parc. č. st. 612 zast. pl. o  výměře 1070 m2, jehož součástí je 
stavba Hranice I – město, č. p. 238, obč. vyb., pozemek parc. č. 1903 ost. 
pl. o výměře 1816 m2, vše v k. ú. a obci Hranice, se všemi součástmi a pří-
slušenstvím, vše z  vlastnictví Olomouckého kraje, z  hospodaření Střední 
průmyslové školy Hranice, za minimální kupní cenu ve výši 9 800 000 Kč.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných ne-
movitostí prosím zašlete nebo osobně doručte v termínu od 29. 5. 2015 
do 30. 6. 2015 do 13.00 hod.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se při-
jímají do 30. 6. 2015 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomoucké-
ho kraje, odbor majetkový a právní, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 29. 5. 2015 do 30. 6. 2015

Olomoucký kraj nabízí k odprodeji tento nemovitý majetek:
část pozemku parc. č. st. 1064 zast. pl. a  nádvoří o  výměře 216 m2, 
dle geometrického plánu č. 2010 – 40097/2011 ze dne 26. 5. 2011 
pozemek parc. č. st. 1064 zast. pl. o výměře 216 m2, jehož součástí je 
stavba č. p. 707, Kojetín I – město, bydlení, v k. ú. a obci Kojetín, se 
všemi součástmi a  příslušenstvím, z  vlastnictví Olomouckého kraje, 
z hospodaření Gymnázia, Kojetín, Svatopluka Čecha 683, za minimál-
ní kupní cenu ve výši 2 300 000 Kč.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se při-
jímají do 13. 7. 2015 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomoucké-
ho kraje, odbor majetkový a právní, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 10. 6. 2015 do 13. 7. 2015

Olomoucký kraj nabízí k odprodeji tento nemovitý majetek:
pozemky parc. č. st. 696 zast. pl. a  nádvoří o  výměře 845 m2, parc. 
č. 2829/1 zahrada o výměře 7890 m2, parc. č. 4062 ost. pl. o výměře 59 m2 
a parc. č. st. 3201 zast. pl. a nádvoří o výměře 38 m2, se všemi součástmi 
a příslušenstvím, zejména s budovou č. p. 413 stavba občanské vybave-
nosti, která je součástí pozemku parc. č. st. 696, a se stavbou bez č. p./č. e. 
jiná st., která je součástí pozemku parc. č. st. 3201, vše v k. ú. a obci Lipník 
nad Bečvou, dále se všemi přípojkami, zpevněnými plochami a trvalými 
porosty, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy 
elektrotechnické, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781, za minimální kupní 
cenu ve výši 1 850 000 Kč a za podmínek dle důvodové zprávy.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se při-
jímají do 13. 7. 2015 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomoucké-
ho kraje, odbor majetkový a právní, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 10. 6. 2015 do 13. 7. 2015

Olomoucký kraj nabízí k odprodeji tento nemovitý majetek:
pozemek parc. č. 197 zast. pl. o  výměře 560 m2, jehož součástí je 
stavba č. p. 150, obč. vyb., pozemku parc. č. 198/1 zast. pl. o výmě-
ře 667 m2, jehož součástí je stavba č. p. 151, obč. vyb., a  pozemku 
parc. č. 198/2 zast. pl. o  výměře 365 m2, jehož součástí je stavba 
bez č. p./č. e., garáž, vše v k. ú. a obci Prostějov, se všemi součástmi 
a příslušenstvím, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření 
SCHOLY SERVIS – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pra-
covníků a středisko služeb školám, Prostějov, příspěvkové organizace, 
za minimální kupní cenu ve výši 9 800 000 Kč. 
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných ne-
movitostí prosím zašlete nebo osobně doručte v termínu od 29. 5. 2015 
do 30. 6. 2015 do 13.00 hod.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se při-
jímají do 30. 6. 2015 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomoucké-
ho kraje, odbor majetkový a právní, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 29. 5. 2015 do 30. 6. 2015

Olomoucký kraj nabízí k odprodeji tento nemovitý majetek:
pozemek parc. č. 6750/3 ost. pl. o výměře 298 m2 v k. ú. a obci Přerov 
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy země-
dělské Přerov, Osmek 47, za minimální kupní cenu ve výši 142 920 Kč. 
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných ne-
movitostí prosím zašlete nebo osobně doručte v termínu od 29. 5. 2015 
do 30. 6. 2015 do 13.00 hod.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se při-
jímají do 30. 6. 2015 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého 
kraje, odbor majetkový a právní, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 29. 5. 2015 do 30. 6. 2015

Podrobnější informace podají: a.brenkova@kr-olomoucky.cz, tel. 585 508 416, regina.vrbova@kr-olomoucky.cz, tel. 585 508 423

Informace o záměru Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek

GRATULUJEME VÝHERCI FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
Děkujeme všem, kteří poslali do redakce magazínu Olomoucký kraj svoje fotografi e ze 
svých jarních výletů. Obdrželi jsme přes dvě stě fotografi í a za snímek plumlovského zám-
ku od nás dostane Petr Kvapil z Olomouce dárek. Gratulujeme! Další fotografi e, které nám 
zaslali čtenáři, najdete na webu www.kr-olomoucky.cz.

Pošlete nám fotografi i z letní dovolené v Olomouckém kraji
Vyhlašujeme novou fotografi ckou soutěž! Zachyťte přes prázdniny okamžiky letní dovolené 
v kraji a pošlete nám nejvýše tři snímky do 3. října. V dalších číslech opět vybereme ty nejzda-
řilejší a jednoho čtenáře odměníme. Účastí ve fotosoutěži autoři snímků souhlasí s jejich uve-
řejněním i v jiných tiskových a elektronických materiálech Olomouckého kraje. Vaše příspěvky 
posílejte e-mailem na redaktor@profi tisk.cz. Nezapomeňte uvést jméno a celou adresu. Do 
předmětu elektronické zprávy uveďte: „fotosoutěž – magazín Olomoucký kraj“.
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