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A je po prázdninách...
Měsíc září patří tradičně všem školou povinným. 
Nejdůležitější je tento měsíc především pro ty, 
kteří vstupují do prvního ročníku. Jedná se nejen 
o prvňáčky na škole základní, ale i o středoško-
láky a ty, kteří se rozhodli věnovat řemeslu. Olo-
moucký kraj zřizuje celkem 116 škol a školských 
zařízení, které nabízí skoro 300 studijních a učeb-
ních oborů. Vzhledem k tomu, že se snažíme na-
bízet takové obory, které zvyšují uplatnitelnost 
absolventů na trhu práce, máme od letošního 
září hned několik novinek. Na Střední průmys-
lové škole strojnické v Olomouci se například od 
tohoto školního roku vyučuje perspektivní obor 
zpracování usní, plastů a  pryže, žádaný v  auto-
mobilovém průmyslu. Střední škola gastronomie 
a farmářství v Jeseníku má, kromě oborů technik 
pro recyklaci, jezdec a chovatel koní či zahradník, 
v nabídce i netradiční obor včelař, který je vyučo-
ván pouze ve třech krajích v republice.
Jsem rád, že se nám díky studijním a  učňovským 
stipendiím daří zvyšovat zájem o technické odvětví. 
Kvalifi kovaných absolventů přírodovědných a tech-
nických oborů je stále nedostatek. Paradoxně právě 
tito mají největší šanci získat dobře placené místo 
v některé z fi rem na území našeho regionu. 
Všem školákům, studentům, ale i  jejich rodičům 
přeji hodně studijních úspěchů, spokojenost se 
školou, kterou si vybra-
li a  také bezstarostná 
studijní léta, na která 
se dlouho a  v  dobrém 
vzpomíná.

Jiří Rozbořil,
hejtman

Olomouckého kraje

RV 1500006/01

Prohlédněte si zařízení služeb pro seniory
V pátek 16. října uplyne 100 let od při-
jetí prvního pacienta v  Odborném lé-
čebném ústavu Paseka (OLÚ Paseka). 
Zařízení se proto ve dnech 15. a 16. říj-
na otevře veřejnosti. Zájemci si mohou 
prohlédnout areál s  pracovníky zaříze-
ní. Den otevřených dveří připravila také 
příspěvková organizace Sociální služby 
pro seniory Olomouc, Zikova 618/14, 
a uskuteční se v úterý 6. 10. 2015 od 9,00 
do 17,00 hodin. Tuto akci vyhlašuje již 
posedmé Asociace poskytovatelů sociál-
ních služeb České republiky a proběhne 
v  rámci Týdne sociálních služeb v ČR. 
Olomoucká organizace zřizuje chráněné 
bydlení a  pečovatelskou službu na  Zi-
kově ulici 14 a centrum denních služeb 
sídlící na ulici Rooseveltova 88a. »red

Začala stavba nové centrální 
hasičské stanice v Šumperku

V  pondělí 9. září proběhlo v  areálu 
bývalé požární stanice v  Šumperku 
na Nemocniční ulici slavnostní zahá-
jení výstavby centrální stanice a  sídla 
územního odboru Šumperk. Stará, ne-
vyhovující hasičská stanice byla srov-
nána se zemí a na jejím místě vyroste 
moderní centrální stanice. Hasiči zís-
kají odpovídající zázemí pro jednotku 
požární ochrany, garáže pro požární 
techniku, dílny speciálních služeb, tj. 
strojní, chemické, technické a  spojo-
vé, prostory pro výkon státní správy, 
sklad materiálu humanitární pomoci 
apod. Příprava celé akce byla zaháje-
na již v roce 2013. Koncem roku 
2014 musela jednotka a admi-
nistrativa územního odbo-
ru Šumperk stávající areál 
opustit a po dobu realizace 
akce musí plně fungovat 
v  provizorních podmín-
kách. Stávající požární sta-
nice v  Šumperku byla umístěna 
v budově, která původně sloužila jako 

měšťanská střelnice. Doklady o  exis-
tenci této budovy sahají až do roku 

1861 a v mnoha směrech už ne-
vyhovovala potřebám hasičů.

Akce je završením desetile-
tého úsilí o zajištění fi nanč-
ních prostředků na vybudo-
vání odpovídajících prostor 

pro práci členů Hasičské-
ho záchranného sboru Olo-

mouckého kraje a pro výkon stát-
ní správy v této lokalitě. »red

  

 
 

  
  

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

  

 
 

  
  

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

   

Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
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Vážení, před časem jsem u vás objednala 12 dóz minerálů, a to po přečtení ohlasů vašich zákazníků. Něco mi říkalo, že to 
je ono a nemýlila jsem se. Muž - diabetik měl nyní poprvé změny k lepšímu, klesly hodnoty cukru, krevní tlak, cholesterol, 
pálení žáhy je též minulostí, upozornil mě také, že pociťuje zlepšení zraku, spánku atd. Zkrátka obrovská úleva po všech 
stránkách. Proto prosím o zaslání 6 ks včetně knihy, kterou budu půjčovat dál.
  Irena Mládková, Lázně Bohdaneč
Schindeleho minerály skutečně pomáhají. Ulevily mi od bolestivých projevů revmatoidní artritidy včetně otoků svalů a bo-
lesti kloubů. Tato nevyléčitelná nemoc mne velmi omezovala již 8 let. Je mi 63 let a mám zase více elánu a možnosti volného 
pohybu. Vřele všem doporučuji. Miluše Čermáková,  Mikulov
Dobrý den, lékařem mi byla zjištěna cukrovka II. typu, inzulín jsem si píchal 4x denně a vysokou dávku. Po využívání vašich 
minerálů mi paní doktorka odebrala inzulínové injekce a jsem «pouze» na prášcích. Jsem s nimi nadmíru spokojený a ob-
jednávám další dávku i pro ženu, která má problém s klouby. František Procházka, Olomouc
Dobrý den, trpěl jsem lupénkou od  minulého roku 10. měsíce. Náhle mě začalo svědit celé tělo, dále se mi udělaly  
pupínky, v noci jsem nemohl vůbec spát. Problémy stále přetrvávaly, až po nějaké době jsem navštívil Fakultní nemocnici 
v Ostravě-Porubě a  tam mi sdělili diagnózu psoriáza vulgaris - běžná lupénka. Dostal jsem mastičky, kortikoidy, které 
sloužily jako dočasná pomoc, ubíhaly dny a týdny, svědění a pupínky neustále zůstávaly. Objevil jsem v novinách článek 
o minerálech a zkusil to. Za jeden měsíc po po užívání jsem viděl nejenom já, ale i mé okolí, že se mé zdraví zlepšilo. Lidé 
se mě ptají, co jsem udělal s lupénkou. Minerály mají velký účinek v tom, že pomáhají čistit celé tělo, zbavují ho toxinů 
a různých nečistot. Chce to trochu odvahy a trpělivost. Elemír Rajt, Ostrava 
Původně jsem koupil minerály pro svou manželku, ale když je ani po půl roce nezačala užívat s různými výmluvami, zkusil 
jsem je já. Je mi 49 let, cítím se zdráv a u doktora jsem byl naposledy asi tak před 15 lety. Jinak nic. Žádný úraz, žádné 
nemoci. Ale chodím darovat krev, asi tak třikrát za rok. Paní doktorka mě pochválila a ptala se, co užívám, že se mi nějak 
zlepšil krevní obraz. Tak jsem se jí pochlubil, že to mají na svědomí asi ty minerály, co mám od vás. Balení jsem doužíval, 
ale další jsem už neobjednal. Když jsem byl na posledním darování, tak jsem měl krevní obraz na hraně, a to mi vnuklo 
myšlenku objednat si je znovu. Děkuji Vám. Vojtěch Oškera, Zlín
Dobrý den, je mi 79 let a dnes jsem načala třetí plechovku minerálů. Na bolesti kolen, kyčlí a páteře jsem brala tři prášky 
ráno a tři večer. Začala jsem užívat vaše minerály a bolesti začaly pomalu ustupovat. Dnes již neberu prášky žádné. Též jsem 
trpěla zácpou, také je po problému a lépe spím. Vaše minerály mi vrátily bezbolestný pohyb, energii a chuť do života. Děkuji.
 Milada Zíková, Vejprnice

Může tohle být náhoda?
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délka stavby 420 dnů, cena 97,3 mil. Kč

 Zástupci kraje, Poslanecké sněmovny, hasičů a města zahá-

jili stavbu poklepem základního kamene. | Foto: PZ
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• Olomoucký kraj je zřizovatelem středních, od-
borných, speciálních, uměleckých, základních 
i mateřských škol, dětských domovů, vzděláva-
cího zařízení pro učitele, pedagogicko-psycholo-
gické poradny a jídelny. Celkem je zřizovatelem 
116 školských zařízení. Pro rok 2015 jsou pří-
mé náklady těchto zařízení 1 838 609 700 Kč.

• Děti cizinců se učí česky – Krajský úřad Olomoucké-
ho kraje pověřil organizací bezplatné přípravy 
českého jazyka k  začlenění dětí osob s  cizí 
státní příslušností do základního vzdělávání 
Fakultní základní školu Olomouc, Hálkova 4.

• Hejtmanství podporuje vzdělávání i  pro-
střednictvím stipendií. Podle schváleného 
rozpočtu byly vyčleněny na jednotlivé sti-
pendijní programy tyto částky:

 studijní stipendium – 1, 35 mil. Kč
 učňovské stipendium – 5,6 mil. Kč
 stipendia pro žáky technických oborů zakon-

čených maturitní zkouškou – 1, 7 mil. Kč
• Cílem Olomouckého kraje v oblasti školství je vše-

stranně přispívat k rozvoji vzdělání občanů kraje. 
Hlavní priority této oblasti vycházejí ze strategic-
kých dokumentů, a to především z Dlouhodobé-
ho záměru rozvoje vzdělávání a vzdělávací sou-
stavy Olomouckého kraje a  z  Koncepce rozvoje 
tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji.

aktuality aktuality

 Víte, že...?

Památky v kraji okem fi lmařů
Propagaci památek, vzdělávání a pod-
pora cestovního ruchu je cílem inter-
netového projektu PamátkyDnes, kte-
rý získal Cenu Olomouckého kraje za 

významný počin v  oblasti kultury za 
rok 2014 v  oblasti umění, fi lmu, roz-
hlasu a  televize. Předmětem zájmu 
fi lmařů se během léta stala v Olomou-
ci Herkulova kašna na Horním ná-
městí a  Neptunova kašna, umístěná 
na Dolním náměstí. V  Prostějově se 
fi lmaři věnovali areálu kláštera Mi-
losrdných bratří řádu sv. Jana z Boha, 
nacházejícího se na Svatoplukově ulici. 
Vznik dokumentárních fi lmů podpo-
řil Olomoucký kraj a město Prostějov. 
Podrobnosti o  projektu i  fi lmy o  pa-
mátkách v Olomouckém kraji najdete 
na www.pamatkydnes.cz. »red

Radní jednali na Šternbersku
Rada Olomouckého kraje navštívila 
v úterý 8. září Šternbersko. Na progra-
mu výjezdního jednání bylo setkání 
s  vedením města i  starosty okolních 
obcí. Hejtman Jiří Rozbořil a jeho kole-
gové diskutovali s podnikateli, zavítali 
na návštěvu podniku s vojenskou tech-
nikou, pohovořili se studenty Střední 
odborné školy lesnické a  strojírenské 
Šternberk, setkali se také se zástupci 
neziskových organizací ve šternber-
ském Vincentinu a  prohlédli si nově 
otevřený Ecce Homo Park. Výjezdní 
jednání Rady Olomouckého kraje pro-
bíhají již třetí volební období. Radní se 

při cestách seznamují s  problémy jed-
notlivých regionů a informují své tam-
ní partnery o důležitých rozhodnutích 
krajské samosprávy. »red

inzerce

GARANTUJEME:
 Výplatu provizí v hotovosti každý týden!

 Záštitu stabilní nadnárodní společnosti.

 Naši zkušení odborníci Vám předají potřebné vstupní informace.

 Stanete se profesionálem v oblasti fi nancí s možností profesního růstu.

Rosteme a posilujeme na celém území České republiky 
a potřebujeme právě VÁS!

844 666 777
Zavolejte nám a dozvíte se víc

Působení v místě 

bydliště!

Vlastní

časový harmonogram   

Týdenní výplataprovize

Hledáme 
obchodní 
zástupce!
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Hejtmanství zachránilo přechod před školou
v Hodolanech
V olomoucké místní části Hodolany zmi-

zelo ze dne na den deset přechodů pro 
chodce na jedné z  nejfrekventovanějších 
ulic ve městě. Nevyhovovaly současným 
požadavkům bezpečnosti a v polovině srp-
na je nechala policie smazat. 

Po protestech veřejnosti se hejtman Jiří 
Rozbořil sešel s  primátorem Olomouce 
Antonínem Staňkem a hledali optimál-
ní řešení vzniklé situace. Výsledkem 
jednání obou stran byla žádost o odklad 
vymahatelnosti a o prodloužení termínu 
stanoveného k napravení nevyhovujících 
parametrů přechodu přes Hodolanskou 
ulici. Díky tomuto prodloužení se dříve 
smazaná zebra mohla na místě znovu 
objevit. Město se zavázalo k  tomu, že 
v  průběhu podzimu dotáhne do konce 
už před několika měsíci zahájený pro-
jekt rekonstrukce tří přechodů v  Ho-
dolanské ulici. „Toto jednání jsem ini-

cioval a  musím říct, že návrh města je 
rozumný a  schůdný pro operativní ře-
šení vzniklé situace. Navíc návrh města 
odsouhlasila jak krajská policie, tak byl 
akceptován i ze strany krajského úřadu,“ 
sdělil hejtman Rozbořil. Během září se 

v  Hodolanské ulici vybuduje alespoň 
provizorní přechod se semaforem a  tři 
zbrusu nové přechody se semafory podle 
současných předpisů následně vzniknou 
během podzimu u křižovatek ulic Jirás-
kova, Purkyňova a Farského. »red
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 První obnovený přechod v Hodolanské ulici, dnes už opatřen semafory. | Foto: JA

více na www.kr-olomoucky.cz

Hledáme EY podnikatele roku 
2015 Olomouckého kraje
EY, pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje 
Jiřího Rozbořila, vyhlašuje další ročník soutěže 
EY Podnikatel roku Olomouckého kraje. Do sou-

těže EY Podnikatel roku může být nominován 
podnikatel – fyzická osoba, vlastník nebo spo-
luvlastník obchodní společnosti, který má roz-
hodující vliv na její řízení a který aktivně působí 
v  jejím vedení. Daná společnost musí existovat 

nejméně dva roky a mít alespoň osm stálých za-
městnanců. Nominovat podnikatele do soutěže 
může kdokoliv nejlépe prostřednictvím nomi-
načního formuláře na stránkách www.podni-
katelroku.cz. »red

RV
 1

50
05

16
/0

1

inzerce



6 7

Projekt Stáže ve fi rmách 
je úspěšný

Více než 161 
lidem v  Olo-
mouckém kraji 
pomohl projekt 
Stáže ve fi rmách – vzdělávání praxí 
při hledání zaměstnání. Čerstvým ab-
solventům, dlouhodobě nezaměstna-
ným nebo třeba maminkám na i    po 
rodičovské dovolené, těm všem se na-
bídl možnost zvýšit svoji kvalifi kaci 
a  tím i  své šance na pracovním trhu. 
Díky stážím ve fi rmách a neziskových 
organizacích mohli stážisté nabírat 
potřebné praktické zkušenosti a  kon-
takty ve svém oboru, znovu najít ztra-
cené sebevědomí a třeba i nové přáte-
le. Projekt se již chýlí ke svému konci, 
ale díky němu se v  České republice 
podařilo nastartovat systém stáží, kte-
rý poběží samostatně i po jeho skon-
čení. Zaměstnavatelé tedy mohou 
i  nadále vypisovat stáže na vhodné 
pozice ve svých fi rmách, a to prostřed-
nictvím Národního katalogu stáží na 
www.narodnikatalogstazi.cz. »red

Prostějovské centrum sociálních služeb
nabízí nové služby i větší kapacitu

Nové bydlení pro osoby s  Alzheime-
rovou chorobou, denní stacionář pro 
seniory, odlehčovací služba a  chráněné 
bydlení je výsledkem více než roční re-
konstrukce prostějovského centra 
sociálních služeb. Stavební úpra-
vy dvou budov v areálu bývalé 
nemocnice přišly na 70 milio-
nů korun a  přinesly i  30 no-
vých pracovních míst.
29 osob s  Alzheimerovou 
nemocí může nově využívat 
celodenní pomoc prostřednictvím 
sociální služby domov se zvláštním 
režimem. „Víme, že celková péče o ne-
mocného je pro jeho nejbližší natolik 

náročná a dlouhodobá, že se v napros-
té většině případů přesouvá z  rodin-
ného prostředí do různých zařízení. 
Pokud vytvoříme důstojné prostředí, 

mohou prožít senioři i  toto neleh-
ké období lépe a  pozitivněji,“ 

uvědomuje si hejtman Jiří 
Rozbořil. Denní stacionář 
a  odlehčovací služba, jsou 
určeny pro seniory se sníže-

nou soběstačností, kteří po-
třebují pravidelnou pomoc jiné 

osoby a o které je pečováno v jejich 
domácím prostředí. V  denním sta-
cionáři nabízí centrum ambulantní 
službu 20 seniorům. Chráněné bydle-

ní bude sloužit zatím třem klientům, 
ženám s  psychickým onemocněním. 
Služba je podobná samostatnému byd-
lení s dostatečnou podporou. Více in-
formací a formuláře žádostí naleznete 
na stránkách www.csspv.cz. »red

Tipy na návštěvu mikroregionu KOSÍŘSKO:
Velký Kosíř – rozhledna | Slatinice – lázně, kostel Nanebevzetí Panny Marie, muzeum automobilových veteránů | Drahanovice – Černá věž, kaple, 

galerie U Kalicha | Olšany u Prostějova – kostel sv. Jana Křtitele, muzeum, Hanácké muzeum | Ústín – kamenný most a obecní úřad s arkádovým náspím | 

Ludéřov – barokní sýpka, pomník Svatopluka Čecha | Střížov – zahradní železnice | Hněvotín – kostel sv. Leonarda | Luběnice – sportovní areál

Pravidelné akce mikroregionu:
1. leden – Výšlap na Velký Kosíř za každého počasí | 14. únor – Svatý Valentýn na rozhledně | Září – akce pro děti „S dráčkem na 
Velký Kosíř“ | Podrobný seznam všech akcí mikroregionu Kosířsko na www.kosirsko.cz.

Obce mikroregionu:
Drahanovice, Hněvotín, Luběnice, Lutín, Olšany u Prostějova, Slatinice, Slatinky, Těšetice a Ústín

zpravodajství na pokračování

Představujeme vám:
Mikroregion KOSÍŘSKO

Mikroregion KOSÍŘSKO se nachází v údolní nivě 
říčky Blaty západně od Olomouce a na sever 

od Prostějova. Zemědělský ráz krajiny je dán jed-
nou z nejúrodnějších půd v republice. Vznikl v roce 1999 sdružením devíti obcí. Podrobnosti 
o mikroregionu shrnuje jeho předsedkyně a starostka obce Těšetice Hana Rozsypalová.

Co bylo impulzem pro vznik mikrore-
gionu KOSÍŘSKO a jaké byly jeho cíle?
Mikroregion KOSÍŘSKO od prvopo-
čátku řešil různé formy a  možnosti 
spolupráce obcí, vzájemnou informo-
vanost starostů a výměnu zkušeností. 
Již tehdy však mezi hlavní plány patři-
la snaha o vybudování nové rozhledny 
na vrcholu Velkého Kosíře, jinak zva-
ného Hanácké Mont Blank. Původ-
ně měla být rozhledna kamenná, ale 
vzhledem k  vysokým nákladům byla 
nakonec zvolena dřevěná varianta.
Co je pro sdružené obce největším 
přínosem?
Kromě úspěšného vybudování roz-
hledny Velký Kosíř se snažíme, aby 
všechny obce měly ze svazku nějaký 
užitek. Podařilo se nám například vy-
tvořit mobilní aplikaci o mikroregionu, 
která je pro nás důležitou podporou 
cestovního ruchu. Zahrnuje nejen úda-
je o mikroregionu, ale také tipy na vý-
lety nebo nejdůležitější kontakty a další 
potřebné informace nejen pro turisty.
Co považujete za největší úspěch, 
kterého jste v mikroregionu dosáhli?
Sdružené obce za dobu existence mik-
roregionu realizovaly řadu projek-
tů, například v    letech 2011–2012 to 
byl „Zkvalitnění nakládání s  odpady 
a  odstraňování starých ekologických 

zátěží“, který byl spolufi nancován Ev-
ropskou unií – Fondem soudržnosti 
a  Státním fondem životního prostře-
dí ČR v  rámci Operačního programu 
Životní prostředí. V  rámci projektu 
byly pořízeny pro domácnosti sběr-
né nádoby na bioodpad (kompostéry) 
a štěpkovače.
Jak vidíte fungování mikroregionu 
v následujících letech, co plánujete?
Mikroregion v současné době pracuje na 
významném projektu – „Studie prove-
ditelnosti přírodě blízkých protipovod-
ňových opatření“, neboť s  ohledem na 
míru zemědělského využití krajiny jsou 
velmi významně ovlivněny všechny ka-
tastry mikroregionu. Výstupem studie 
bude konkrétní zadání územně technic-
kých parametrů vybraných staveb jako 
podklad pro zahájení 2. etapy přípravy – 
možnosti přirozených rozlivů vody v kra-
jině, stavby retenčních nádrží a další pro-
tipovodňová a protierozní opatření. »red

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

upozornit na nějakou akci v mikroregionu, dejte nám vědět nejpozději do 2. října 2015 na e-mail: redaktor@profi tisk.cz.
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Náklady 

rekonstrukce 

70 milionů korun, 

30 nových pracov-

ních míst.

Děti z okolí Černobylu se léčily v Jeseníkách
Celé tři týdny strávilo na ozdravném 
pobytu v podhůří Jeseníků 56 dětí čes-
kých krajanů se svým doprovodem. Žijí 
na Ukrajině v  oblastech postižených 
černobylskou havárií a u nás si posilo-
valy zdraví, zdokonalovaly se v českém 
jazyce a ve znalostech o České republi-
ce a její historii a kultuře. Všechny děti 

mají české kořeny a pobyt zcela zdarma, 
mají táborový režim a  ve volném čase 
navštěvují zajímavosti v regionu a měs-
ta, která pobyt sponzorují. Letos to byl 
hlavně Olomoucký kraj, Šumperk, Uni-
čov, Troubelice a Nový Malín. S ozdrav-
nými pobyty dětí začala Česko-ruská 
společnost před pětadvaceti lety. »red

Starostové z kraje se potkali na Libavé
V  pořadí druhé setkání vedení Olo-
mouckého kraje se starosty a starostka-
mi z obcí celého kraje se konalo 2. září ve 
vojenském výcvikovém prostoru Libavá. 

Pro více než 200 účastníků byly připra-
veny dynamické i  statické ukázky čin-
nosti policie, armády, hasičů, celní sprá-
vy a  vězeňské služby. „Setkání mimo 
jednací sály jsou pro mě výbornou příle-
žitostí, jak se společně potkat se starosty, 
a díky otevřené a přátelské atmosféře se 
mnohdy dostaneme k tématům, na která 
by jinak při formální pracovní schůzce 
nezbyl čas. Pro mě osobně je vzájemná 
komunikace se starosty i  následná dis-
kuze nad aktuálními problémy samo-
správ velmi důležitá,“ vysvětluje důvod 
akce hejtman Jiří Rozbořil. »red

Zastavme utrpení! Spolek za práva 
zvířat a etické zacházení s nimi pro-
vozuje v  Křelově u  Olomouce azyl 
pro akutní stavy týraných, handi-
capovaných, starých a nechtěných 

psů... Máte-li zájem o čtyřnohého věrného kamará-
da, neváhejte a kontaktujte tento azyl. NEKUPUJTE 
– ADOPTUJTE. Tel.: 604 310 280, 777 977 388.

web: www.oszastavmeutrpeni.g6.cz
e-mail: oszastavmeutrpeni.info@seznam.cz

BELINKA
Kříženka jezevčíka malého 
vzrůstu, stáří 5 let. Tem-
peramentní fenka, miluje 
procházky. Vykoupena od 
alkoholiků, díky špatnému 
zacházení zpočátku nedůvě-
řivá. Nyní mazel a čistotná.
Fenka je očkovaná, odbleše-
ná, odčervená a kastrovaná.
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Opravy škol, nové 
učebny i obory
Takový je školní rok 2015/2016

Olomoucký kraj je zřizovatelem více než stovky různých škol a  školských zařízení. Do 
vzdělávací soustavy, kterou zajišťuje, patří zařízení od mateřských škol, základních, 

uměleckých a speciálních škol přes střední odborná učiliště, střední odborné školy a gym-
názia až po školní jídelny, středisko služeb školám a pedagogicko-psychologickou porad-
nu v  Olomouci. Volnočasové aktivity poskytují další krajem zřizované instituce – domy 
dětí a mládeže. Ústavní výchova a péče o děti je zajištěna v dětských domovech.

V tomto školním roce se mnohá zaří-
zení dočkají stavebních úprav, rekon-
strukcí, nákupu vybavení, pomůcek či 
zařízení, které budou žákům i  učite-
lům pomáhat při výuce. 

Modernější výuka technických 
a přírodovědných oborů

Vzdělání technického směru a jeho pod-
pora na středních školách je jedním z dů-
ležitých témat současného školství. Olo-
moucký kraj nyní po dvou letech ukončil 
projekt zaměřený právě na rozvoj příro-
dovědného a  technického vzdělávání. 
Hejtmanství rozdělilo mezi 32 středních 
škol díky evropským i  státním dotacím 
celkem 113 milionů korun.
„Každá ze zapojených škol moh-
la v  rámci projektu vybudovat nebo 
zmodernizovat učebny, dílny a labora-

toře. Díky novému vybavení jsou ab-
solventi škol lépe připraveni na vstup 
na trh práce. Z  běžných fi nančních 
prostředků by si školská zařízení tak-
to rozsáhlé úpravy nemohla dovolit,“ 
uvedl náměstek hejtmana pro oblast 
školství Zdeněk Švec.
Součástí projektu bylo rovněž zapojit 
studenty do praxe v reálných podnicích 
a  fi rmách. To umožňuje studentům 
zcela jiný pohled na samotné vzdělává-
ní. Dalším významným prvkem bylo 
navázání spolupráce středních škol se 
školami základními. „Spojením těchto 
dvou oblastí došlo ke zvýšení kvality 
vzdělávání a také ke zlepšení prováza-
nosti výuky s  požadavky trhu práce. 
Navíc se nám podařilo zkombinovat 
programy vzájemného učení a  sdílení 
učeben středních škol s výukou na ško-

lách základních. Díky tomu se zvedl 
zájem o přírodovědné a technické obo-
ry i u mladších žáků,“ dodal náměstek 
Švec. Projekt zaměřený na zvýšení zá-
jmu dětí školního věku o přírodovědné 
a  technické obory byl v  Olomouckém 
kraji úspěšný a týkal se bezmála 24 ti-
síc žáků a 600 pedagogů.

Opravy škol i krajská mateřinka

Další letošní novinka souvisí s plněním 
Programového prohlášení Rady Olo-
mouckého kraje s  významným prak-
tickým dopadem: byly zahájeny úkony 
k otevření krajské mateřské školy, která 

 SOŠ a SOU v Šumperku se dočká zateplení fasády. | Foto: IJ 

inzerce

bude umístěna v objektu na Gorazdově 
náměstí v  Olomouci. Aktuálně probí-
hají potřebné stavební úpravy.
Z hlediska významných oprav a inves-
tic v oblasti školství jsou naplánovány 
stavební úpravy, především energe-
ticky úsporná opatření v  rámci Ope-
račního programu Životní prostředí 
u devíti škol ve výši 194,5 mil. Kč.

Do konce roku bude 
opraveno devět škol

Do rekonstrukcí, modernizací, oprav 
a  údržby škol investuje Olomouc-
ký kraj letos celkem 194 milionů ko-

run. Z  vlastního rozpočtu půjde více 
než 76  milionů, další peníze získalo 
hejtmanství z  dotací Operačního pro-
gramu Životní prostředí. Rekonstrukce 
budov se přitom netýká jen zateplení fa-
sád. Ve školách budou vyměněna okna 
a rovněž zatepleny a v mnoha případech 
i opraveny střešní konstrukce. Stavební 
úpravy se dotknou i  vnitřních prostor. 
Finančně nejnáročnější bude rekon-
strukce základní školy v  Hranicích. 
„Celková investice do zateplení a  sní-
žení energetické náročnosti Základní 
školy a Mateřské školy Hranice přesáh-
ne 35 milionů korun. Olomoucký kraj 
z toho uhradí více než 18 a půl milionu 
korun,“ uvedl hejtman Jiří Rozbořil. 
„U  jedné olomoucké školy se podařilo 
práce ukončit s  koncem letních prázd-
nin, a  studenti tak zahajují školní rok 
v novém prostředí.   Jedná se o Střední 
školu logistiky a chemie Olomouc. Zbý-
vající školy budou opraveny nejpozději 
do konce roku,“ dodal Rozbořil. V dru-
hé polovině října skončí například i re-
konstrukce hlavní budovy Střední školy 
železniční, technické a  služeb v  Šum-
perku. Jedná se o  největší učňovskou 
školu v  tomto okrese. „Zateplení se 
dočkaly jak obvodové zdi, tak střecha. 
Energeticky úsporná opatření ocení žáci 
a pedagogové hlavně v zimě, kdy na ně 
už nepotáhne netěsnícími okny. Díky 
tepelné izolaci by příjemné prostředí ve 
škole mělo být po celý rok, před slun-
cem třídy ochrání také žaluzie,“ přiblí-
žila ředitelka školy Irena Jonová.
Podle předběžných odhadů ušetří v ná-
sledujících letech hejtmanství díky ener-

geticky úsporným opatřením 4 a  půl 
milionu korun ročně. Úspora se týká 
především provozních nákladů. »red

Během prázdnin probíhaly stavební 
práce například na těchto školách:

• Švehlova střední škola polytechnická 
Prostějov, nám. Spojenců 17 – výměna 
staré elektroinstalace – 5,5 mil.

• Střední škola zemědělská a zahrad-
nická, Olomouc, U Hradiska 4 – rekon-
strukce sociálního zařízení v domově 
mládeže – 2,9 mil.

• Gymnázium Jeseník, Komenského 281 
– výměna podlahy tělocvičny vyššího 
gymnázia – 2,4 mil.

• Odborné učiliště a Praktická škola, Li-
pová-lázně 458 – rekonstrukce plynové 
kotelny – 1,5 mil.

• Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Ko-
menského 29 – statické zajištění histo-
rické budovy – 1,3 mil.

Seznam škol, na kterých budou prove-
dena energeticky úsporná opatření:

• SŠ sociální péče a služeb Zábřeh

• ZŠ a MŠ Hranice

• SOŠ obchodu a služeb Olomouc

• SŠ technická a obchodní Olomouc

• SOŠ a SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

• Slovanské gymnázium Olomouc – Pas-
teurova

• SŠ logistiky a chemie Olomouc

• SOŠ gastronomie a potravinářství Jese-
ník – tělocvična

• SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jese-
ník – dílny

 Nová okna, dveře a zateplení střech a fasád – nejčastější 

stavební úpravy. | Foto: IJ

Jak si vybrat jazykovou školu?
Pokud se opravdu chcete naučit cizí 
jazyk a nechcete plýtvat svými peně-
zi, postupujte při výběru kvalitní ja-
zykové školy podle následujících rad:
Kvalitní jazykové školy spolupra-
cují s kvalitními učiteli!
Základním kamenem každé kvalitní 
výuky je kvalitní lektor. Kde však 

vzít jistotu, že lektor, kterého vám 
jazyková škola nabízí, vás opravdu 
něco naučí? Vyberte si proto tako-
vou školu, která má kvalitu výuky 
garantovanou nezávislou inspekcí 
Asociace jazykových škol. Dobrá 
škola také poskytuje garanci hodin 
na zkoušku – kdy můžete kurz „vrá-
tit v záruční době“.
Nenechte se také zmást ukázkovou 
hodinou. Nacvičit si jednu výuko-
vou „show“ hodinu je totiž mnohem 
snazší než prokazovat vysoký stan-
dard výuky dlouhodobě. 
Kvalitní jazyková škola neslibuje 
„zázračné“ metody výuky!
Současný kvalitní jazykový kurz 
může být zábavný a velmi efektivní, 
příprava do něj se může stát vaším 
koníčkem, ale ještě stále platí: „Bez 
práce nejsou koláče.“ Určitě nevěřte 

novým zázračným a velice snadným 
metodám, díky kterým se naučíte ja-
zyk sami od sebe. 
Kvalitní jazyková škola garantuje 
maximální počet studentů ve sku-
pině!
Než zaplatíte kurzovné, máte právo 
vědět, kolik dalších lidí se s vámi bude 
dělit o pozornost učitele. Počet studen-
tů totiž velmi výrazně ovlivňuje efekti-
vitu výuky. Pokud se zapíšete do kur-
zu, který vám slibuje pouze orientační 
počet spolužáků, nemůžete si stěžovat, 
bude-li jich nakonec dvakrát více.
Kvalitní jazykovou školu uznávají 
i mezinárodní instituce!
Pokud je škola autorizovaným cen-
trem např. Cambridge English, zna-
mená to, že v kurzech často vyučují 
zkušební komisaři, kteří o zkouškách 
a přípravě na ně vědí téměř vše.

Kvalitní jazykovou školu vám do-
poručí vaši nejbližší!
Doporučení od studentů je pro kaž-
dou školu tím nejvyšším vyzna-
menáním. Pokud pak je takovým 
studentem někdo z vašich příbuz-
ných či přátel, neváhejte ani minutu 
a školu vyzkoušejte.
Všechna z výše uvedených kriterií 
splňuje např. jazyková škola Lingua 
Centrum, kde stále probíhá zápis, 
a to jak do kurzů pro veřejnost, tak do 
denního pomaturitního studia. Přihlá-
sit se můžete v kanceláři školy, telefo-
nicky na: 585 224 359 nebo pohodlně 
on-line na: www.lingua-centrum.cz.
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Seniorské cestování se těší
obrovskému zájmu
Projekt seniorské cestování 2015 se setkal 
s velkým zájmem seniorů Olomouckého 
kraje (k 31. 8. bylo registrováno 1869 se-
niorů z celkových 2600 míst). Některé vý-
letní cíle byly plně rezervovány již v prv-
ních dnech, u jiných cílů jsou ještě volná 
místa. Pracovníci krajského úřadu ve spo-
lupráci s  cestovní kanceláří Za sluncem 
se snaží reagovat na potřeby a  poptávky 
seniorů a  zajišťují alternativní nabídky 
a  volná místa. Od začátku projektu do 
7. 9. bylo realizováno 11 výletů s výletní-

mi cíli v oblasti Střední Moravy. S ohle-
dem na výrazný zájem byly otevřeny nové 
termíny u některých výletů, které můžete 
pohodlně objednávat na www.seniorske-
cestovani.zasluncem.cz. »red

připravované akce tipy Olomouckého kraje
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Hejtmanství podpoří hospodaření v lesích
Stejně jako loni i  letos podpoří Olo-
moucký kraj hospodaření v  lesích. 
Olomoucký kraj poskytuje fi nanč-
ní příspěvky na hospodaření v  lesích 
podle schválených pravidel a  snaží se 
vyhovět všem žádostem. Letos mohli 
zájemci podávat své žádosti od za-
čátku roku do 30. června. „Jed-
notlivé žádosti prošly pečlivou 
kontrolou, po které jich bylo 
zaevidováno 191. Celková výše 
požadované podpory činila zhru-
ba 14 milionu korun. Rozpočet nám 
však neumožňuje uspokojit všechny 
žádosti v plné výši. Po krácení celkové 
částky všech žádostí jsme došli k sumě 
necelých 10 milionů korun, která bude 
žadatelům vyplacena,“ uvedl náměstek 
pro oblast životního prostředí Michal 

Symerský. Dotace na hospo-
daření v lesích jsou určeny na 

obnovu, zajištění a výchovu les-
ních porostů a  na ekologické a  k  pří-
rodě šetrné technologie. Hlavním cí-
lem je dosáhnout zlepšení stavu lesů, 
zachování biologické rozmanitosti 
a udržitelného hospodaření v lesích na 
území Olomouckého kraje. »red

inzerce

Horní lán – naproti OC Haná,
vedle McDonald’s

–10 %–10 %

podlahářské
práce

podlahářské
práce

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

Aby Váš Volkswagen z stal Volkswagen. 
Volkswagen Service®

Volkswagen STK Service
Prevence je vždy lepší než pozd ji ešit nep íjemné následky. To platí u auta stejn  jako  
u Vašeho zdraví. A nejlepší preventivní prohlídka je samoz ejm  u skute ných odborník .  
Náš servis je navíc spojen se zajišt ním známky z technické kontroly a emisí zdarma.  
(*Prohlídka vozidla a odstran ní p ípadných závad p ed technickou kontrolou jsou  
zpoplatn ny dle platného ceníku.) Zbavíme Vás tak nep íjemných formalit a ušet íme  
Vám as, který m žete v novat nap íklad svému zdraví. Proto jsme se stali partnerem  
Nada ního fondu Petra Koukala a jeho projektu „STK pro chlapy“. 

* V p ípad  spln ní podmínek uvedených na www.volkswagen.cz.

Sv te se do pé e
Investujte do údržby, nikoliv do poplatk

odborník !

STK
a emise
zdarma

 

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

Tři silnice v kraji se nově 
dočkají zimní údržby

Správa silnic Olomouckého kraje 
bude nově v  nadcházejícím zimním 
období zajišťovat sjízdnost na třech 
silnicích na Přerovsku, Šumpersku 
a  Jesenicku. Zimní údržby se dočka-
jí komunikace v  Bílé Vodě, ve Vel-
kém Vrbnu a  v  Radkově Lhotě. Cel-
ková délka neudržovaných úseků 
silnic druhé a třetí třídy se tak v Olo-
mouckém kraji zkrátí o 2,58 kilomet-
ru. „Co se týče zimní údržby, stojí kraj 
posyp vozovek, odstraňování sněhu 
či úklid po zimě každoročně zhru-
ba 130  milionů korun. Správa silnic 
Olomouckého kraje provádí zimní 
údržbu i  pro Ředitelství silnic a  dál-
nic ČR a dále na základě objednávek 
zabezpečuje údržbu a  drobné opravy 
silnic I. třídy,“ řekl hejtman Jiří Roz-
bořil. V Olomouckém kraji je 3094 ki-
lometrů silnic druhé a třetí třídy. Le-
tos v zimě se nebude odstraňovat sníh 
a  náledí pouze na 202 kilometrech 
komunikací, což představuje zhruba 
6,5 procenta celkové délky komunika-
cí v regionu. »red

6. 10. Kouty nad Desnou – přečerpávací elek-
trárna Dlouhé stráně

7. 10. Jeskyně na Pomezí – Javorník + 
zámek Jánský Vrch

2. 10. Jeseník – Priessnitzovy léčebné lázně
23. 9. Prostějov – muzeum a galerie + 

zámek Plumlov

Výroční konference 
ROP Střední Morava se blíží
30. 9. 2015 se ve velkém sále hotelu Jana v Přerově 
uskuteční Výroční konference ROP Střední Morava, 
kterou pořádá Úřad regionální rady regionu soudrž-

nosti Střední Morava. K hlavním cílům konference pa-
tří vyhodnocení přínosů a dopadů ROP Střední Mora-
va  na rozvoj krajů, měst a obcí v období 2007–2013. 
Začátek konference je v 9:30 hodin. Účast je zdarma. 
Více na www.rr-strednimorava.cz. »red
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Extrémní Bobr Cup – běh, kolo, kajak
Tradiční akce podzimní sportovní sezony na Hané se pomalu blíží. První říjnovou sobotu odstartuje 
v Litovli 21. ročník mistrovství České republiky a akademické MČR v závodě tříčlenných extrémních 
štafet Free Litovel Bobr Cup 2015. Nad soutěží, kombinující běh, horské kolo a kajak, převzal letos záštitu hejtman 
Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. Start závodu je naplánován na pravé poledne první říjnové soboty, tedy na dva-
náct hodin 3. 10. 2015 v areálu loděnice TJVS Litovel. Na závodníky znovu čeká 45 kilometrů tratí rozdělených do 
tří disciplín – běhu, horského kola a kanoistiky. Závodníci se mohou těšit na několik brodů řeky Moravy i atraktiv-
ní sjezd cílové rampy pro fi nišující vodáky. V loňském roce se závodu zúčastnilo přes 250 tříčlenných trojic. Týmy 
i jednotliví závodníci se mohou v předstihu registrovat na webu závodu www.bobr-cup.cz.  »red

Krajská záchranka má nového ředitele
Zdravotnickou záchrannou službu Olomouckého kraje povede v následujících letech 

bývalý primář oddělení urgentního příjmu olomoucké fakultní nemocnice, padesáti-

letý MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. Po 11 letech nahradil ve funkci MUDr. Ivo Mare-

še, MBA, který od záchranky odešel k 31. 7. 2015. »red

Lékaři záchranky mají online 
přístup k datům pacienta

V září 2015 dokončil Olomoucký kraj 
realizaci projektu s názvem „Zajištění 
služby výměny dat ZZS kraje se sys-
témy IZS“, který je spolufi nancovaný 
Evropskou unií prostřednictvím inte-
grovaného operačního programu.
V rámci projektu byl vytvořen zabezpe-
čený komunikační systém umožňující 
lékařům Zdravotnické záchranné služ-
by Olomouckého kraje, kteří poskytují 
akutní a neodkladnou péči, využít data 
z  informačních systémů 5  největších 
nemocnic v  Olomouckém kraji. Léka-
řům zdravotnické záchranné služby 
nový systém umožňuje nahlédnout do 
zdravotní dokumentace vedené v  ne-
mocnicích o  pacientech, k  nimž právě 
vyjíždí. Další důležitou funkcionalitou 
komunikačního systému je odeslání 
elektronické lékařské zprávy o výjezdu 
konkrétní nemocnici, do níž bude pa-
cient umístěn, takže se s touto zprávou 
budou moci lékaři nemocnic seznámit 
ještě před příjezdem pacienta. »red

Buď HIV negativní, chraň si svůj život 
Tento výstižný název nese osvětová 
kampaň, kterou pořádá Krajská hy-
gienická stanice Olomouckého kraje 
se sídlem v Olomouci za fi nanční 
podpory Olomouckého kraje na 
podzim letošního roku. Důvo-
dem je fakt, že v průběhu roku 
2010 bylo v EU diagnostiková-
no celkem 11 % infi kovaných 
virem HIV, spadajících do 
kategorie 15–24 let. Cílovou 
skupinu kampaně budou 
tvořit zejména žáci a  stu-
denti ve věkové kategorii 
13–16 let (prioritně 8. a 9. roč-
níky ZŠ a 1. ročníky SŠ), kde lze před-
pokládat, že jde převážně o  mládež 
s  počátky svého pohlavního života, 

a je tudíž nesmírně důležité, aby získa-
la správné návyky v  oblasti prevence 
pohlavně přenosných chorob. V rámci 
této kampaně bude v prostorách Kraj-
ské hygienické stanice Olomouckého 
kraje se sídlem v Olomouci v období 
říjen 2015 – červen 2016 všem školám 

v  Olomouckém kraji nabí-
zen preventivně výchovný 
program „Buď HIV nega-

tivní, chraň si svůj život“. 
Program v délce trvání cca 
120 minut bude školám 
nabízen bez poplatku. Pří-

padnou účast školy je nutné 
si předem domluvit a  rezervovat ter-
mín na tel.: 585 719 258 nebo e-mailu: 
monika.mikesova@khsolc.cz. »red
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Karlovský gastrofestival láká na 3,5 kilometru chutí a vůní
Svátek všech labužníků a milovníků (nejen) valašské ku-
chyně a regionálních produktů: to je Karlovský gastro-
festival, který 2. až 4. října již posedmé ovládne Velké 

Karlovice, hodinku cesty autem z  Olomoucka. Ochut-
nejte krajové speciality kuchařů místních hotelů, penzi-
onů a restaurací, rozesetých na 3,5 kilometru v místním 
údolí Léskové. Mezi 14  gastro zastávkami se můžete 
projít krásnou přírodou Beskyd po cyklostezce Bečva 
nebo se svézt vláčkem či koňským povozem a prožít tak 
pestrý den na čerstvém horském vzduchu. 
Připraveny budou i doprovodné programy: mezinárod-
ní farmářský trh, kuchařské show, posezení s lidovými 
muzikami či frgálová manufaktura s možností zkusit si 
výrobu frgálů. Nechybí ani atrakce a zábava pro děti. 
Tento hlavní program probíhá v  sobotu 3.  a  neděli 
4. října vždy od 10 do 18 hodin, vstup je zdarma.

Velkým lákadlem jsou galavečeře 
pro náročné gurmány s  kuchaři 
hotelů Lanterna a  Horal a  pra-
videlně i  hostujícím „michelin-

ským“ kuchařem. Letos přijede 
Pavel Pospíšil, první český držitel 

michelinské hvězdy, který trvale žije v  Německu. 
Ve Spa hotelu Lanterna připraví michelinskou ga-
lavečeři a michelinský oběd.
Tradičním vrcholem gastrofestivalu bude v neděli 4. říj-
na soutěž o nejlepší valašský frgál, při níž můžete spolu 
s porotou ochutnat desítky frgálů různých náplní.
Více: www.karlovskygastrofestival.cz.

ze společnosti pozvánky
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Přerov zaplní jazzová hudba
32. ročník Československého jazzového festivalu bude 
ve dnech 22. – 24. října hostit Městský dům Přerov. 
Během tří dnů se na pódiu představí například Ondřej 
Ruml a Matej Benko, ze Spojených států Snarky Pup-
py, Ron Carter Foursight a Fourplay nebo z Austrálie 
Sarah McKenzie. Více informací včetně podrobného 
programu najdete na www.csjf.cz. »red

Olomoučtí hasiči oslaví 
70 let svého působení

V pátek 18. září oslaví profesio-
nální hasiči z Olomouce 70. vý-
ročí vzniku svojí jednotky. Oslavy 
na Horním náměstí začnou v de-
vět hodin ráno a  program pro 
veřejnost potrvá do 18:00 hodin. Hasiči veřejnosti před-
staví téměř všechny svoje oblasti působení. Děti si budou 
moct vyzkoušet dětskou verzi soutěže TFA (Toughest 
fi refi ghter alive – nejtvrdší hasič přežije), ve stáncích pre-
ventivně výchovné činnosti se dozví spoustu zajímavých 
věcí z požární ochrany a ochrany obyvatelstva, čekat na 
ně budou puzzle, kvízy, soutěže, domeček rizik a  také 
dráček Floriánek – maskot olomouckých hasičů. Součás-
tí oslav bude i připomínka historie profesionálních hasičů 
v  Olomouci, předání medailí a  slib nových příslušníků. 
Více informací na www.hzscr.cz. »red

V Olomouci opět nastane 
Noc vědců

Budiž světlo! Muzeum vědy pro celou rodinu Pev-
nost poznání zve na tradiční neformální setkání 
veřejnosti s vědeckými experty i vědou samotnou. 
Nocí vědců bude Olomouc žít 25. září od 18:00 až 
do půlnoci. A přestože už jen v názvu akce domi-
nuje noc, jednotlivá dějiště budou paradoxně spíše 
zářit. Noc vědců totiž letos oslavuje Mezinárodní 
rok světla a  světelných technologií. Kompletní 
program Noci vědců v  Olomouci je zveřejněn na 
www.pevnostpoznani.cz, už teď si ale ve svém 
diáři k pátku 25. září 2015 raději přimalujte buď žá-
rovku, nebo rovnou Slunce. »red

Jeden dar pomůže 
nevidomým hned dvakrát

Tyfl oCentrum Olomouc získalo koncem roku 
2014 dar v hodnotě 20.000 Kč. Na tom by neby-
lo nic až tak zajímavého, ale tento dar pomůže 
cílové skupině nevidomých a  slabozrakých 
hned dvakrát. Je to tím, že dar věnovala ČSOB 
na mzdu silně slabozrakého keramika Luboše 
a  také na potřebný materiál. Díky tomu bylo 
možné udržet jeho pracovní místo a  Luboš 
v  průběhu roku tvořil keramiku. Jeho výrobky 
se prodávají na výstavě (Ne)viditelná Olomouc, 
kterou si můžete prohlédnout na adrese Kříž-
kovského 15, a to až do konce roku 2015. Peníze, 
získané prodejem keramiky, budou dál použity 
zejména na podporu služeb směřujících k získá-
ní zaměstnání zrakově postižených, protože více 
než 70% nevidomých nemá práci. Dále budou 
použity na vzdělávací aktivity pro slabozraké 
a nevidomé klienty Tyfl oCentra Olomouc. »red

Skauti slaví 25. výročí 
znovunabyté svobody

Letošní čtvrtstoletí od sametové revoluce, nově 
nabytou svobodu a celých 25 let bez zákazů a per-
zekucí slaví i Junák – český Skaut. Na listopadové 
události roku 1989 skauti a  skautky, tehdy po 
dvacetiletém vynuceném spánku nebo působení 
v ilegalitě, zareagovali téměř okamžitě a už v pro-
sinci se konalo první setkání skautských činovníků 
v Praze. Na tomto setkání byla obnovena činnost 
organizace Junák a  začala tak třetí obnova skau-
tingu v tehdejším Československu. Skautské oddíly 
pracují i v Olomouckém kraji, kde v letošním roce 
skautuje 3418 skautů a  skautek, kteří jsou regis-
trovaní ve 131 oddílech. Skauti se potkávají během 
roku v oddílových klubovnách. K víkendovým ak-
cím nebo táborům skauti využívají i své základny, 
které se nacházejí převážně v  Olomouckém kraji. 
Program a aktivity olomouckých skautů probíhají 
za fi nanční podpory statutárního města Olomouc 
a  Olomouckého kraje. Více informací o  oddílech 
a činnosti na www.olomouc.skauting.cz. »red

Středisko výchovné péče funguje už 20 let
Pomoc při řešení krizové situace dítěte, 
poruchy jeho chování nebo krize v  ro-
dině – tyto služby už dvacet let nabízí 
Středisko výchovné péče Kelč, které 
v  současnosti organizačně spadá pod 
Dětský diagnostický ústav v Olomouci. 
Už čtvrtým rokem také úspěšně fun-
guje jeho pracoviště v  Tršicích na Pře-
rovsku. Jde o  ambulantní a  pobytové 
zařízení, jehož kapacita je 22 dětí, chlap-
ců i děvčat, rozdělených do tří výchov-
ných skupin, nejčastěji ve věku povinné 
školní docházky. Klienti jsou přijímáni 
po předchozí ambulantní docházce na 
zpravidla šesti- až osmitýdenní preven-
tivně výchovné pobyty. „V posledních 
letech přibývá dětí s problémovým cho-
váním z  pěstounských a  adoptivních 
rodin, protože tyto děti, přes veškerou 
snahu svých náhradních rodičů, proží-

vají větší boj se svou identitou. Náhrad-
ní rodiče, ale i děti, ať už vlastní, nebo 
přijaté, se mnohdy ocitnou v obtížných 
životních situacích, které zatěžují chod 
celé rodiny. Při preventivně výchovném 
pobytu uplatňujeme množství výchov-
ných, terapeutických, poradenských 
i  relaxačních aktivit, které mají napo-
moci k úpravě chování dítěte, k odbou-
rání negativního, závadového jednání 
a  k  nápravě vztahů v  rodině i  ve škol-
ním prostředí,“ říká Miroslav Raindl, 
psycholog a  vedoucí SVP Tršice. SVP 
Tršice disponuje kvalitním týmem od-
borných pracovníků, kam patří dva psy-
chologové, speciální pedagog-etoped, 
odborní vychovatelé, asistenti pedagoga, 
sociální pracovnice a  další zaměstnan-
ci zajišťující provoz. Více informací na 
www.svp-kelc.cz. »red

inzerce
inzerce

Baletní studio hledá
malé tanečníky
Baletní studio při Moravském diva-
dle od září přijímá nové členy. Těmi se 
mohou stát děti od 4 do 10 let. Malí zá-
jemci o tanec mají možnost si tréninky 
vyzkoušet. Nábor dětí probíhá až do 
konce září každý pracovní den kromě 
středy. Trenéři na zájemce a  jejich ro-
diče čekají vždy v 15 hodin na vrátnici 
Moravského divadla Olomouc. Baletní 
studio nabízí malým tanečníkům vý-
běr tréninků i samotného trenéra. Dítě 
si může samo zvolit, který den bude 
cvičit. „Máme nadšence, kteří chodí na 
tréninky denně, většina našich svěřen-
ců si ale vybere konkrétního trenéra 
a tím pádem i den v týdnu, kdy k nám 

dochází,“ říká zakladatel Baletního stu-
dia při Moravském divadle a zároveň šéf 
zdejšího baletu Robert Balogh. Malí ta-
nečníci dostanou hned první rok šanci 
vystupovat v  baletu Moravského diva-
dla v  představeních Tarzan a  Broučci. 
Baletní studio při Moravském divadle 
vychovává stovku malých tanečníků. 
Další informace včetně rozpisu trénin-
ků zájemci najdou na webu baletního 
studia www.baletolomouc.cz. »red

Čokoládové lázně lákají na zážitky
do Velkých Losin
První festival v České republice, ve kte-
rém se propojí gastronomické zážitky 
s  pohybovými aktivitami, vypukne 
v posledním zářijovém týdnu ve Velkých 
Losinách. „Cílem festivalu je ukázat ná-
vštěvníkům nejhezčí místa podhůří Je-
seníků a  šikovnost mistrů čokolády, ale 
i  dalších odborníků z  oboru gastrono-
mie. Celý festival doprovodí rekreační 
pohybové aktivity pod vedením profesi-
onálních instruktorů,“ vysvětluje za tým 
organizátorů Jana Kašparová. Účastníci 
budou moci ochutnávat různé druhy 
čokolády a  v  čokodílnách tvořit i  vlast-
ní výrobky. V ruční papírně budou děti 
i  dospělí malovat čokoládou na jedlý 

papír a  dělat otisky do čokoládového 
papíru. V  zámeckém areálu se budou 
cvrnkat kuličky, hrát pétanque nebo stří-
let z  luku. Centrum rekreačních aktivit 
bude v Areálu zdraví. Připraveny budou 
například vyjížďky na koloběžkách, 
workshopy žongolvání a unikátní atrak-
ce Na kole do korun stromů. Více o festi-
valu na www.cokoladove-lazne.cz. »red

Více než 300 ohrožených 
dětí v Klokánkách  
potřebuje Vaši pomoc!
Přispět můžete:
• jednorázově dárcovskou SMS ve tvaru  

DMS FODKLOKANEK na telefonní  
číslo 87 777, cena DMS je 30 Kč,

• pravidelně měsíčně po dobu jednoho  
roku dárcovskou SMS ve tvaru  
DMS ROK FODKLOKANEK na telefonní  
číslo 87 777, cena DMS je 30 Kč měsíčně,

• jednorázově nebo pravidelně libovolnou  
částkou na účet Fondu ohrožených dětí 
3055103/0300.

Za Vaši pomoc mnohokrát  
děkujeme! www.fod.cz
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Výstava představí to „nej“ z muzejních sbírek
Muzejní nejstarší, nejmenší, nejslavnější, 
nejfenomenálnější, nejnebezpečnější – to 
je pouhý náznak z celkového výčtu expo-
nátů, které bude možné spatřit v prosto-
rách výstavní síně šumperského 
muzea od 8. října 2015. V  roce 
2016 oslaví Vlastivědné mu-
zeum v  Šumperku 120 let od 
založení Německého městské-

ho muzea, jehož sbírky se staly základním 
kamenem pro ty současné, čítající více než 
300 000 sbírkových předmětů ze sbírek 
šumperského, zábřežského a  mohelnic-

kého muzea, Havelkova muzea, 
Památníku Adolfa Kašpara 

v  Lošticích a  Lovecko-lesnic-
kého muzea v Úsově. Výstava 
potrvá do 14. února 2016. »red

Podzimní festival duchovní hudby 
letos nabídne šest akcí
Pět koncertů v  olomouckých chrámech a  jedno 
promítání záznamu v  kině letos nabídne Podzimní 
festival duchovní hudby. Jeho 22. ročník se uskuteční 
od 20. září do 10. října. Letošní novinkou festivalu 
bude projekce Brucknerovy VII. symfonie E dur v kině 

Metropol, které má vynikající zvukovou techniku. 
Divácky velmi atraktivní bude provedení Labyrintu 
světa a ráje srdce pro varhany a recitaci, na kterém 
se o přednes postará autorův syn Marek Eben. Vyvr-
cholením akce se stane Messa di Gloria e Credo od 
Gaetana Donizettiho. Podrobný program najdete na 
www.podzimni-festival.cz. »red
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zábava pro vás informace pro vás

Tajenka z minulého čísla: POTÁPĚNÍ PRO KAŽDÉHO. Vylosovaným výhercem, kterému jsme zaslali poukaz od potápěčské školy PISCES, je František Psota z Olomouce.

Tajenku křížovky zasílejte do 2. října 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 od Autocentra Olomouc, které vám nabízí… (viz tajenka). 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.
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Bavte se s námi – křížovka o ceny
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 V OLOMOUCKÉM KRA JI:

Školní vyučování začalo ve všech základních školách, 
středních školách, základních uměleckých školách 
a konzervatořích v úterý 1. září 2015. Vyučování bude 
v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016. 
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude 
ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.
Podzimní prázdniny – čtvrtek 29. října a  pátek 
30. října 2015. 
Vánoční prázdniny – středa 23. prosince 2015 – 
končí v neděli 3. ledna 2016. Vyučování začne v pon-
dělí 4. ledna 2016.
Jednodenní pololetní prázdniny – pátek 29. ledna 2016.

Jarní prázdniny v  délce jednoho týdne jsou podle 
sídla školy stanoveny takto:
15. 2. – 21. 2. 2016 – Olomouc, Šumperk, Jeseník
29. 2. – 6. 3. 2016 – Prostějov
7. 3. – 13. 3. 2016 – Přerov
Velikonoční prázdniny – čtvrtek 24. března a pátek 
25. března 2016.
Letní prázdniny od pátku 1. července 2016 do 
středy 31. srpna 2016.

Školní vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve 
čtvrtek 1. září 2016.

Podzimní svátky
v termálech

****
Thermal Hotel Visegrád

Visegrád, Maďarsko  
4x ubytování s plp, neomezený vstup do 
hotelových termálních bazénů a wellness 
centra  

AKCE
4=3

DÍTĚ DO 6LET 
ZDARMA

Pobočka Olomouc, tel.: 588 208 208, 
e-mail: rezervace@geovita.cz  

 www.Geovita.cz

Náš tip: pobyty v polských lázních se 

stravou a procedurami od 5 000 Kč

25. - 29. 9. 201525. - 29. 9. 2015

4 999 Kč/os

inzerce

AutoCentrum Olomouc
Informace o záměru Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek
Olomoucký kraj nabízí k  odprodeji tento nemovitý 
majetek:
pozemek parc. č. st. 141 zast. pl. o  výměře 284 m2, jehož 
součástí je stavba Nová Ulice, č. p. 126, bydlení, a  poze-
mek parc. č. 429/18 zahrada o výměře 459 m2, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, za minimální kupní cenu ve výši 
7 000 000 Kč. Cenové nabídky s uvedením případného úče-
lu využití předmětných nemovitostí prosím zašlete nebo 
osobně doručte do 30. 9. 2015 do 13.00 hod. 

Olomoucký kraj nabízí k  odprodeji tento nemovitý 
majetek:
pozemek parc. č. st. 3835 zast. pl. a nádvoří o výměře 240 m2, je-
hož součástí je stavba bez č. p/č. e. obč. vyb., a části pozemků parc. 
č. st. 3821 zast. pl. a nádvoří a parc. č. 1021/4 ost. pl., dle geomet-
rického plánu č. 4426-20/2015 ze dne 20. 3. 2015 pozemek parc. 
č. 1021/10 ost. pl. o výměře 795 m2, vše v k. ú. a obci Hranice, se 
všemi součástmi a příslušenstvím, vše z vlastnictví Olomouckého 
kraje, z  hospodaření Základní školy a  Mateřské školy Hranice, 
Nová 1820, za minimální kupní cenu ve výši 1 900 000 Kč. 

Olomoucký kraj nabízí k  odprodeji tento nemovitý 
majetek:
část pozemku parc. č. 1413/1 zahrada o výměře 5823 m2, dle 
geometrického plánu č. 4252 – 57/2015 ze dne 18. 3. 2015 
pozemek parc. č. 1413/5 zahrada o výměře 5823 m2, v k. ú. 
a obci Šternberk z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospo-
daření Vincentina  – poskytovatele sociálních služeb Štern-
berk, příspěvkové organizace, za minimální kupní cenu ve 
výši 7 300 000 Kč.

Olomoucký kraj nabízí k  odprodeji tento nemovitý 
majetek:
Olomoucký kraj nabízí k odprodeji tento nemovitý majetek:
část pozemku parc. č. 4100/1 ost. pl. o výměře 349 m2, dle geo-
metrického plánu č. 1518–176/2014 ze dne 23. 1. 2015 poze-
mek parc. č. 4100/4 ost. pl. o výměře 349 m2, v k.ú. a obci Nový 
Malín z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy 
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za mini-
mální kupní cenu ve výši 158 000 Kč. 

Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí prosím zašlete nebo osobně doručte do 
30. 9. 2015 do 13.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti, Jeremenkova 40a, 779 11 
Olomouc. Více informací o způsobu podání na www.kr-olomoucky.cz nebo e-mailem: a.brenkova@kr-olomoucky.cz, 
tel. 585 508 416, regina.vrbova@kr-olomoucky.cz, tel. 585 508 423.

FOTOSOUTĚŽ POKRAČUJE
Stále čekáme na vaše fotografi e z letní dovolené v Olomouckém kraji. Další povedené snímky nám 
do redakce poslala Jitka Jedličková z  Prahy, která strávila svoji dovolenou na střední Moravě. Na 
snímku je větrný mlýn zvaný "větřák" v obci Jednov u Konice.
Pošlete nám vaše fotografi e z letní dovole-
né v kraji – nejvýše tři snímky do 3. října. 
V  příštím čísle vybereme tu nejzdařilejší 
a  jednoho čtenáře odměníme. Účastí ve 
fotosoutěži autoři snímků souhlasí s jejich 
uveřejněním i  v  jiných tiskových a  elek-
tronických 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“.

Organizáto i oslavy si dovolují pod kovat Olomouckému kraji, Statutárnímu m stu
Olomouc, Armád eské republiky a všem partner m akce, bez nichž by nebylo možné 

p ipomínku slavného vojev dce uskute nit.

Oslava se uskute nila pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ji ího ROZBO ILA,
primátora Statutárního m sta Olomouce Antonína STA KA

a patronátem ná elníka Generálního štábu A R generálporu íka Ing. Josefa BE VÁ E
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14. ročník

Zvláštní pod kování pat í:
Krajskému editelství policie Olomouckého kraje, Územnímu odboru Olomouc, Obvodnímu odd lení Olomouc I

Vojenské policii Olomouc
M stské policii Olomouc

ROZŠIŘUJEME TÝM
Pokud jste komunikativní, energický(á), spolehlivý(á), 

alespoň středoškolsky vzdělaný(á),

máte tah na branku, čistý trestní rejstřík, 
zkušenosti z aktivního obchodu (výhodou), 
chuť se pohybovat mezi zajímavými lidmi 
a úspěšnými podnikateli,

chcete být časově nezávislý(á), mít práci na 
DPP nebo spolupracovat na ŽL, pracovat 
z pohodlí domova, nadstandardní odměňová-
ní, zatupovat nejsilnější médium v kraji 
s garancí veřejnoprávního subjektu,

pošlete nám do 30. 9. svůj životopis na nabor@regio-
nalnivydavatelstvi.cz, přidejte pár slov motivačního 

dopisu a můžete se stát
ÚSPĚŠNÝM MANAŽEREM INZERCE

měsíčníku Olomoucký kraj
v jednotlivých okresech i v celém kraji!



BUĎTE VÍTÁNI
… na našich stránkách Artcom group, Peugeot 

centrum. Z dob minulých si značka Peugeot 

vzala jen to dobré a stále k tomu přidává něco 

navíc, co si žádá doba. Zveme Vás do nově 

otevřeného autosalonu, kde se kola zastavila jen 

proto, abyste na nich odjeli a vydali se na své 

cesty. Na těch Vám lev poskytne vše, co od něj 

už od roku 1889 očekáváte. Těšíme se na Vaši 

návštěvu. Váš Peugeot Olomouc.

NAŠE NABÍDKA

NAŠE NABÍDKA

Kontakt

NOVÉ

VOZY

OJETÉ

VOZY

PŮJČOVNA

VOZŮ

BOUTIQUE
LCV

CENTRUM
SCOOTERS

ARTCOM GROUP s.r.o 
Bystrovany 201 Olomouc

Tržní 3130/30, 750 02 Přerov

Pondělí–Pátek 7:00–18:00
Sobota 9:00–13:00
tel.: 777 879 119

Pondělí–Pátek 7:00–18:00
Sobota 9:00–12:00

prodejce: 777 879 119
tel.: 585 311 140

tel.: 581 209 146

ARTCOM GROUP

artcomgroup.peugeot.cz
     Peugeot Olomouc

koblihacar.cz
     Peugeot Olomouc

Kavárna Piano Kola a elektrokola Financování + pojištění

Boutique a mlýnky

Peugeot Olomouc
Servisní místo Přerov
(neautorizované)

Nové vozy

Servis Pronájem příslušenství

Ojeté vozy Půjčovna vozů

LCV centrumSkútry

Náhradní
díly
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