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Životní lekce
Vážení občané, děkuji vám za vaši podporu, kterou mi 
projevujete v posledních několika týdnech, kdy čelím 
nevybíravé mediální smršti. V těžké chvíli člověk po-
zná opravdový charakter a skutečnou pomoc. O to víc 
si vaší nezištné podpory vážím. I díky vám jsem stále 
hejtmanem Olomouckého kraje a nezříkám se své od-
povědnosti za rozdělanou práci. Mám několik důvo-
dů, proč jsem to nevzdal a pracuji dál. Hlavním je sku-
tečnost, že jsem nikdy nenabízel úplatek, z čehož mě 
viní. Druhým důvodem je fakt, že žijeme v právním 
státě, kde se ctí presumpce neviny. Pouhé obvinění 
by nemělo automaticky, bez znalosti pozadí vyšet-
řování a skutečného stavu, znamenat konec veřejné 
odpovědnosti. O vině či nevině rozhoduje vždy, a to 
u  všech občanů bez výjimky, nezávislý soud. Třetím 
důvodem je velká podpora nejen koaličního partnera, 
ale také členů vrcholných orgánů ČSSD za Olomoucký 
kraj. Čtvrtým a pro mě klíčovým argumentem pro po-
kračování v práci hejtmana jsou dosavadní výsledky 
a  ještě nedokončené úkoly pro občany, které jsem 
slíbil splnit. Nejen já, ale celá současná krajská koalice 
odvedla za tři roky fungování velký kus práce. Těžko se 
lze smířit s tím, že práce kohokoliv může být pošlapá-
na bez soudu a skutečného provinění. Trestně stíhaný 
totiž může být úplně každý. 
O mé osobě rozhodne nezávislý soud a ne politické, 
policejní a  mediální tlaky. Události z  posledních let 
totiž dokazují, že ne každý, kdo byl obviňován a me-
diálně ostouzen, oprav-
du spáchal to, z  čeho 
byl obviněn. Jedno ale 
můžu říct s  naprostou 
jistotou – jsem nevinen. 
A poznal jsem skutečné 
charaktery... Jiří Rozbořil,

hejtman
Olomouckého kraje

ARTCOM GROUP s.r.o.,

Pozor, končí platnost některých občanských průkazů!
Zkontrolujte si platnost vašeho občanského průkazu – letos totiž končí desetileté období od poslední hromad-
né výměny těchto dokladů. Občanské průkazy vydávají všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností. 
Občané nemusí žádat pouze v místě trvalého pobytu, ale mohou si doklad prokazující jejich totožnost vyřídit 
například i tam, kde pracují nebo studují. Občanský průkaz si lze vyměnit pouze osobně. Během procesu vy-
dání se přímo na místě totiž pořizuje fotografi e, která se stane součástí občanského průkazu a zajišťuje podpis.

Známe talent Olomouckého kraje

Vyhlášení vítězů jedenáctého ročníku 
soutěže Talent Olomouckého kraje 2015 
se konalo 10. listopadu v Regionálním 
centru Olomouc. Žáci a studenti, kteří 
dosáhli mimořádných výsledků v kraj-
ských či celostátních soutěžích a olym-
piádách, převzali diplomy a fi nanční 
odměny. „Soutěž probíhala tradičně 
v oboru humanitním, přírodovědném, 
technickém a dovednostním, dále také 
v oblasti umění a sportu. Nominovaní 
byli rozděleni do dvou věkových kate-
gorií. Jednu skupinu tvořili žáci druhé-

ho stupně základních škol a prvních až 
čtvrtých ročníků víceletých gymnázií 
a druhou skupinu studenti středních 
škol a pátých až osmých ročníků ví-
celetých gymnázií,“ uvedl náměstek 
hejtmana pro oblast školství Zdeněk 
Švec. Už poosmé byly oceněny také 
úspěšné školy i organizátoři a garan-
ti jednotlivých soutěží. Do letošního 
ročníku soutěže se zapojilo rekordních 
286 žáků a studentů. Kraj na podporu 
mladých talentů vyčlenil ze svého roz-
počtu 450 tisíc korun. »red

Detašované pracoviště krajského úřadu 
v Šumperku se přestěhuje

Úředníci odloučeného pracoviště Olo-
mouckého kraje budou od 26. listopadu 
sídlit na nové adrese. Detašované praco-
viště bude nově působit v budově Střed-
ní školy železniční a stavební v Šum-
perku, Bulharská ulice č. 8. Stěhuje se 

ze starých prostor stejné střední školy 
z Hanácké ulice 2. Na nové adrese bude 
i nadále fungovat pracoviště odboru 
strategického rozvoje, odboru dopravy, 
agenda životního prostředí a ochrany 
přírody a oddělení kontroly. »red
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Letecká záchranka slouží už 25 let
Letecká zdravotnická záchranná služba 
Olomouckého kraje si letos na podzim 
připomněla 25 let od svého vzniku. „Za 
tu dobu prošla vrtulníková základna, 
helikoptéry i vybavení záchranářů vý-
znamnými změnami,“ uvedl náměstek 
olomouckého hejtmana a jeden ze za-
kladatelů letecké záchranky Michael 
Fischer. Služba, kterou provozuje Olo-
moucký kraj společně s fi rmou Alfa 
Helicopter, má za sebou významné 
milníky: povodně v letech 1997 a 2002, 
hromadné nehody a další události. Ne-
obešla se bez průběžné modernizace 
parku a technologií, nákupu strojů 
a přístrojů nebo nově brýlí pro 
noční vidění, které piloti prá-
vě začali používat.
Systém snímání nočního vi-
dění (NVIS) umožní záchra-
nářům větší bezpečnost letu 
v noci a možnost přistání do ne-
známého terénu, což dosud možné 
nebylo. Výrazně se tím zvýšila naděje na 
záchranu pacientů zejména v zimním 
období, kdy se stmívá už odpoledne.

Podle Petra Hubáčka, ředitele ZZS OK, 
je služba záchranářů ve vrtulní-

ku jedním z nejnáročnějších 
medicínských povolání, kdy 
posádka musí umět rea-
govat na všechna možná 
zranění a nemoci a zároveň 

zvládnout specifi ka služby ve 
vrtulníku. Posádku vrtulníku 

tvoří špičkový lékař, zdravotnický 
záchranář a pilot, kteří jsou vzhledem 
k náročnosti svého poslání profesionál-
ním sehraným týmem. »red

• Obyvatelstvo Olomouckého kraje postupně 
stárne, na konci loňského roku žilo v regionu 
115.866 lidí starších 65 let – to je 18 % oby-
vatel Olomouckého kraje. 

• V roce 2030 bude lidí nad 65 let už 150.000. 
V  roce 2050 budou lidé starší 65 let tvořit 
třetinu obyvatel kraje a jejich počet dosáhne 
téměř 185.000.

• Průměrný věk lidí v regionu je 42 let.
• V  porovnání s  ostatními kraji už nyní patří 

Olomoucký kraj mezi regiony s  nejvyšším 
průměrným věkem obyvatelstva. Vyšší 
je tento ukazatel pouze ve Zlínském kra-
ji – 42,2  roku, Královéhradeckém kraji – 
42,3 roku a Plzeňském kraji – 42,1 roku. 

• V  kraji na konci roku 2014 fungovalo 34  do-
movů pro seniory. Senioři pobývají i v dalších 
13 domovech se zvláštním režimem. Nej-
více míst v domovech pro seniory na 1000 oby-
vatel ve věku 65 a  více let nabízí sociální 
zařízení na Jesenicku a  Prostějovsku. Naopak 
v Lipníku nad Bečvou a jeho okolí není ani jed-
no ubytovací zařízení pro seniory. »zdroj ČSÚ

aktuality aktuality

 ZZS Olomouckého kraje letos získala vlastní prapor. | Foto: MS

 Víte, že...? Nové parkoviště v prostějovské nemocnici
Celkem 149 parkovacích míst, z toho 
8 míst pro invalidy – taková je kapacita 
nového parkoviště, které po měsíčním 
zkušebním provozu předali veřejnosti 
do užívání zástupci nemocnice, města 
a Olomouckého kraje přímo v areálu 
prostějovské nemocnice. Kromě na-
výšení kapacity míst pro automobily 
je nově nastavený také režim parko-
vání. První hodinu mohou lidé parko-
vat zdarma, poté za každou započatou 
hodinu zaplatí 20 korun. Jeden den 
v areálu Nemocnice Prostějov však vy-
jde maximálně na sto korun. Parkoviš-
tě za celkem sedm milionů korun fi -

nancovala společnost Středomoravská 
nemocniční, město Prostějov a Olo-
moucký kraj, který poskytl potřebné 
pozemky. Součástí stavby jsou také 
chodníky a veřejná zeleň. »red
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TERMÁLNÍ PARK  Velké Losiny

tímto kuponem získáváte

slevu na vstupné 

10 %
platí do 23. 12. 2015

Park v Čechách pod Kosířem získal ocenění
Druhé místo v celostátní soutěži Park 
roku 2015 získala revitalizace zámecké-
ho parku Čechy pod Kosířem a obnova 
oranžérie s parterem. Soutěž, kterou 
vyhlašuje Svaz zakládání a údržby ze-
leně, má být výzvou všem, kteří v obo-
ru chtějí něco znamenat. „Návrh je 

moderní vnos, je sice nepůvodní, ale 
umístěný s citem a pokorou. Není tam 
nic víc, než co být muselo, a vývoj re-
alizace návrhu směřoval, shodou okol-
ností, ke zjednodušení. To se ukázalo 
jako správné. Z nové úpravy čiší to-
tiž harmonie, která nevolá a nebuší se 
v prsa, že teď je tady ona: »Podívejte se, 
jak jsem krásná.« Jen tiše a nenápadně 
navazuje na starou část parku a ovocné 
stromy, které byly použity v rastru, dá-
vají celému prostoru přídech štěpnice,“ 
zdůvodňuje umístění Petr Mičola, člen 
poroty soutěže. Obnovu parku fi nan-
coval Olomoucký kraj a projektoval 
ateliér ZAHRADA Olomouc, s. r. o. »red

Soutěž Zelená škola má své vítěze
Příspěvek na environmentální vzdě-
lávání, výchovu a osvětu získá cel-
kem osm „zelených“ škol v kraji. 
Rozhodli o tom krajští radní na svém 
posledním říjnovém jednání. Olo-
moucký kraj na ekologickou výcho-
vu školám, které zvítězily v soutěži, 
vyplatí dohromady 50 tisíc 
korun. „Každoročním cílem 
tohoto projektu je ocenit a fi -
nančně podpořit školy, které se 
aktivně zapojují do ekologické 
výchovy. Vítězné školy získa-
jí dotaci 7 a 4 tisíce korun na 
další ekologické aktivity,“ uvedl 
náměstek hejtmana pro oblast 
školství Zdeněk Švec. Současně 
mají také právo užívat titul ze-
lená škola Olomouckého kraje. 

Do jubilejního desátého ročníku eko-
logické soutěže se přihlásilo celkem 
20 škol, které soupeřily o ocenění 
v šesti kategoriích. Školy byly hod-
noceny podle míry svého zapojení do 
environmentální výchovy, vzdělává-
ní a ekologické osvěty. »red

PŘEHLED OCENĚNÝCH ŠKOL:

Slovanské gymnázium, Olomouc (7000 Kč)

Základní škola a Mateřská škola Přerov (7000 Kč)

Střední odborná škola, Šumperk (7000 Kč)

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, 

Přerov – Předmostí (7000 Kč)

Základní škola Litovel (4000 Kč)

Základní škola a mateřská škola Hranice (4000 Kč)

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn (7000 Kč)

Mateřská škola POHÁDKA, Zábřeh (7000 Kč)

 17. 12. 2015

 Elektriká  – silnoproud  Instalatér  Kade ník  Klempí   Mechanik opravá  
motorových vozidel  Obráb  kov   Prodava    Strojní mechanik  Tesa   Truhlá  
 Zedník  Zednické práce  Operátor skladování  Elektromechanik pro za ízení a p troje 

 Mechanik stroj  a za ízení (navíc výu ní list v oboru Strojní mechanik) 
Nábytká á a d eva ká výroba  Obchodník  Stavebnictví  Strojírenství

 Podnikání  Provozní technika  Nábytká ká a d eva ká výroba

Gen. Krátkého 30, Šumperk

Kontakt na studijní odd ení: 
te .: +420 583 320 117
e-mai : studijni@sszts.cz
www.sszts.cz

Denní studium
T eté obory vzd ání zakon en re u zkouškou a vý n stem: 

t eté obory vzd ání zakon ené maturitní zkouškou:

Nástavbové denní studium 
Dvou té obory vzd ání zakon ené maturitní zkouškou: 

Školní budova v Šumperku 
prošla rekonstrukcí

Nová střecha, fasáda i  okna zkrášlily sídlo Střední 
školy železniční, technické a služeb v ulici Generála 
Krátkého v Šumperku. Do zateplení budovy a dal-
ších prací investoval zřizovatel školy, Olomoucký 
kraj, třicet milionů korun. Dvaadvacet milionů ko-
run se podařilo získat z  Fondu soudržnosti a  přes 
milion ze Státního fondu životního prostředí ČR. 
Další tři miliony doložil kraj ze svých fi nančních pro-
středků. Díky projektu dojde ke snížení emisí CO asi 
o 80 tun a k úspoře energie o 1 425 GJ za rok. »red

Kojetínská školní jídelna 
patří k nejlepším v Česku

V rámci mezinárodní konference k 70. výročí škol-
ních jídelen, pořádané v polovině října v Praze, udě-
lovali odborníci i ocenění pro nejlepší školní jídelny 
a  jejich zřizovatele. Hodnotila se celková činnost 
školní jídelny a její přínos pro rozvoj školního stra-
vování v daném regionu. Z 55 nominovaných škol-
ních jídelen v České republice byly vybrány tři, které 
získaly nejvyšší ocenění v kategorii školních jídelen. 
Školní jídelna Kojetín získala 2. místo. Toto význam-
né ocenění získala kojetínská jídelna za svoji činnost 
a aktivity v oblasti školního stravování. »red

Bělolhotský baobab skončil 
v anketě Strom roku třetí

Více než 4 tisíce hlasů získal v  celostátní an-
ketě Strom roku 2015 dub z Bílé Lhoty, kterou 
letos už počtrnácté vyhlásila nadace Partner-
ství. Vítězem s  11 tisíci hlasy se stala Tatobit-
ská tisíciletá lípa ze severu Čech. Na druhém 
místě skončil dub rostoucí v  zámeckém parku 
v  Šilheřovicích na Opavsku, který podpořilo 
více než 6 tisíc fanoušků. Bělolhotský baobab 
se díky výtěžku ankety ve výši 14 tisíc korun 
dočká ozdravné kúry. Navíc by tento 350 let 
starý dub letní měli turisté v budoucnu snad-
něji najít, protože část výtěžku obec vyčlení na 
výrobu směrovacích ukazatelů a  informační 
tabule o stromu. »red

rojů
o 

-

je slu
ku

vr

LZS za 25 let:

11 000 letů

9000 letových hodin

16 lékařů

celkem 

320 zaměstnanců
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Festival Nad oblaky vybral nové hvězdy
Šestý ročník celostátní akce se konal 
14. října na olomouckém výstavišti Flo-
ra. Zhruba 220 soutěžících bojovalo 
o stupně vítězů v kategoriích nejlepší 
zpěv, výtvarné dílo a nově také digitální 
fotografi e a video v celostátním výtvar-
ném a pěveckém festivalu pro handica-
pované talenty Nad oblaky aneb každý 
může být hvězdou 2015.
„Kritéria k výběru třeba pěveckých fi na-
listů nejsou nijak speciální. Nejde o to, 
aby soutěžící zaujal zvukem, protože 
podmínky pro nahrávku nemají všichni 
stejné. Spíše záleží na výběru písničky 
a jejím podání. Poté už přímo na festivalu 
dohlíží na fi nálové výkony odborná po-
rota. Sleduje hlasové schopnosti, hudební 
a technické dovednosti, interpretaci a cel-
kový dojem,“ říká k hodnocení účastní-
ků ředitelka festivalu Simona Součková. 

Výtvarná díla pomáhal vybírat sochař 
a malíř Kurt Gebauer. Velký ohlas u sou-
těžících sklidila novinka v oblasti doved-
nosti čili kategorie pro talentované foto-
grafy, kameramany a režiséry. V tomto 
případě radil s fotografi emi a videona-
hrávkami režisér ČT Jindřich Procházka. 
V porotě zasedli zástupci krajů, minister-
stev, novináři i zpěváci a kmotrou byla už 
tradičně Kateřina Kornová. »red

Tipy na návštěvu mikroregionu Zlatohorsko:
Zlaté Hory – Zlatokopecký skanzen, Městské hornické muzeum, Poštovní štola, Poutní místo Panny Marie Pomocné | Rejvíz – mechové jezírko s naučnou 

stezkou, vesnická památková zóna | Mikulovice – kostel sv. Mikuláše | Hradec - Nová Ves – hasičské minimuzeum | Písečná – volnočasový areál Cihelna | 

Velké Kunětice – kostel Panny Marie Sněžné a hřbitov s hrobem památce pochodu smrti, historická šachtová vápenka | 

jeskyně Na Špičáku | vyhlídka Na Křemenáči | vesnická památková zóna Horní Údolí | rozhledna na Biskupské kupě

Naším reklamním sloganem je „Zlatohorsko – kraj pokladů“. Přijeďte se přesvědčit, že tomu tak je.

Pravidelné akce mikroregionu:
Zlaté dny – městské slavnosti – proběhly již 22x,

Soutěž v rýžování zlata o zlatou pánev starosty města – již 22x

Obce mikroregionu:
Hradec - Nová Ves, Mikulovice, Písečná, Supíkovice, Velké Kunětice, Zlaté Hory

zpravodajství na pokračování

Představujeme vám:
mikroregion Zlatohorsko

Na severu Olomouckého kraje, na hranici s Polskem je mikroregion bo-
hatý na atraktivní turistické cíle. V roce 2001 se spojilo šest obcí, které 

vytvořily spolek obcí mikoregionu Zlatohorsko. Jak sdružení pracuje, co 
se mu v posledních letech podařilo i o plánech do budoucna hovoří před-
seda mikroregionu Zlatohorsko a starosta Zlatých Hor pan Milan Rác.

Co bylo impulzem pro vznik mikro-
regionu Zlatohorsko a jaké byly jeho 
cíle?
Hlavním impulzem pro vznik byla 
potřeba rozšíření spolupráce obcí. 
Mikroregion Zlatohorsko byl zalo-
žen v roce 2001 obcemi Zlaté Hory, 
Mikulovice, Písečná, Velké Kunětice, 
Supíkovice a Hradec - Nová Ves. Ve 
stejném složení pracuje mikroregion 
i v této době. Cílem byla spolupráce 
obcí, předávání zkušeností, realiza-
ce společných projektů, prosazování 
společných zájmů obcí v regionu.
Jak se podařilo tyto cíle splnit? Co je 
pro sdružené obce největším příno-
sem?
Každý měsíc se schází rada mikro-
regionu, řeší aktuální problematiku 

regionu, je aktivní součástí Sdružení 
měst a obcí Jesenicka a Místní akč-
ní skupiny Vincenze Priessnitze pro 
Jesenicko. Obce spolupracují přede-
vším v oblasti propagace, cestovního 
ruchu, životního prostředí a školství.
Co považujete za největší úspěch, 
kterého jste v mikroregionu dosáhli?
Zřejmě se jedná o několik společných 
úspěšně dokončených společných 
projektů. Postupně to byly projekty 
v oblasti propagace, projekty v rám-
ci POV, projekt řešící nákup nádob 
pro bioodpad dotovaný z Operačního 
programu Životní prostředí. Nejná-
ročnější byly dva navazující projekty 
zaměřené na integraci sociálně vy-
loučených osob na trh práce. Projekty 

o celkovém objemu 11,9 mil. Kč byly 
dotovány z Evropského sociálního 
fondu. Projekty trvaly dohromady 
36 měsíců, mikroregion v jejich rám-
ci zaměstnal 28 lidí, kteří mimo práce 
v obcích také absolvovali rekvalifi kač-
ní kurzy a školení. Těchto projektů se 
zúčastnilo celkem 89 osob.
Jak vidíte fungování mikroregionu 
v následujících letech, co plánujete?
Doufám, že započatá spolupráce 
bude i nadále úspěšně pokračovat. 
Do budoucna by se chtěl mikroregion 
zaměřit zejména na řešení otázky re-
gionálního školství. Jde o navázání 
další spolupráce jednotlivých základ-
ních škol v mikroregionu v souvislos-
ti se stále se snižujícím počtem žáků 
ve školách. »red

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

upozornit na nějakou akci v mikroregionu, dejte nám vědět nejpozději do 27. listopadu 2015 na e-mail: redaktor@profi tisk.cz.

 Sanatorium Edel ve Zlatých Horách | Foto: JV

 Mechové jezírko Rejvíz | Foto: JV

 Zlatorudné mlýny ve Zlatých Horách | Foto: JV  Zlatokopecký skanzen | Foto: JV

Výtvarná soutěž jednotlivci: 1. Hana Písaříková, 2. Zdeněk Čurda, 3. David Andrle. Výtvarná soutěž 

kolektiv: Klíč Olomouc, Santé Havířov. Výtvarná soutěž čestná cena: Kateřina Gavlasová, Věra Barová. 

Kategorie fotografi cká soutěž: 1. Jaroslav Kovařík, 2. Zuzana Obrovská, 3. Monika Danielová. Kategorie 

audiovizuální počin – video: 1. Žaneta Pavelcová a Ondřej Šuráb, 2. Kolektiv třídy S3, speciální škola Vsetín. 

Pěvecká soutěž: 1. HAZ Band, 2. Elemír Šmatár, 3. Petr Novotný. Zvláštní ocenění poroty: Pavel Tůma
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Nadace ocenila seniorský 
klub z Jívové

Potřetí v rámci svého projektu SenSen 
(Senzační senioři) oceňuje Nadace Char-
ty 77 nejlepší seniory a seniorské kluby 
z celé republiky. Letos získal jedno z čest-
ných uznání seniorklub z Jívové. „Při 
nápadu autorky zaslat nominaci nikoho 
z nás nenapadlo, že bychom mohli v tak 
velké konkurenci dalších spolků uspět. 
O to větší máme radost, že se to povedlo. 
Je to další důkaz toho, že seniorská po-
pulace má velké srdce a nemyslí jen na 
sebe,“ říká k ocenění předsedkyně klubu 
Milena Hesová. Každý rok, kromě ple-
tení obvazů pro malomocné, podporuje 
seniorklub nějaký nadační fond nebo 
charitativní organizaci. »red

Škola v Brodku u Přerova slaví 250 let
Od zřízení školy pro Brodek 
u Přerova a Citov uplynulo 
v úterý 20. října 250 let. Zá-
kladní škola k této příležitosti 
připravila výstavu připomí-
nající historii školy i osob-
ností, které ji navštěvovaly. 
V rámci výstavy mohli lidé 
nahlédnout do historických 
kronik, z nichž nejstarší pochází z roku 1777. Dále byli k vidě-
ní výtvarná a literární umělecká díla, rodokmeny panovníků, 
historické učební pomůcky nebo dobové ošacení. »red

Chcete obsluhovat vyspělé výrobní technologie? Chcete pracovat v čistém prostředí, kde 

bezpečnost práce je na prvním místě? Chcete v práci potkávat zahraniční kolegy?

Potom kontaktujte Toray – japonskou společnost úspěšně působící po celém světě, která pro 

svou pobočku v Prostějově hledá vhodné kandidáty pro pracovní pozici

Požadujeme: 

Nabízíme: 

dovolené, závodní stravování

V případě zájmu ucházet se o uvedené pracovní pozice zasílejte své životopisy na adresu:

Toray Textiles Central Europe, s. r. o., Průmyslová ul. 4, 796 40  Prostějov

personální oddělení – personalni@ttce.toray.cz

operátor přípravny
operátor tkalcovny – zakladač, seřizovač

operátor barevny

www.toray.cz
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Letos už poosmé dostali senioři v  Olomouckém kraji možnost poznávat krásy regionu 
prostřednictvím dotovaných zájezdů. Hejtmanství letos podpořilo výlety částkou 

1,5 milionu korun a umožnilo tak cestovat bezmála třem tisícům seniorů. Ti měli na vý-
běr z několika zájezdů. Senioři ze severu kraje mohli navštívit jih regionu a naopak.

Celkem 58 výletů, které absolvovalo 
2603 seniorů – to jsou základní sta-
tistiky letos už uzavřeného projektu 
Seniorské cestování. Olomoucký kraj 
s myšlenkou dotovaných zájezdů pro 
osoby starší šedesáti let přišel poprvé 
před sedmi lety.

Zájezdy letos pořádala cestovní kan-
celář CK Za sluncem, s. r. o., která 
vyšla vítězně z výběrového řízení. 
Senioři si po uhrazení dotované ceny 
200 korun mohli vybrat z několika te-
matických zájezdů – poznávací, aktiv-
ní, sakrální, relaxační nebo s kulturní 
tematikou. „Finanční spoluúčast ve 
výši 200 korun byla určena především 

v zájmu kvalitní služby a zodpověd-
ného přístupu každého účastníka. 
Olomoucké hejtmanství přispělo se-
niorům na poznávání kraje ze svého 
rozpočtu částkou jeden a půl milionu 
korun,“ připomněl hejtman Jiří Roz-
bořil. „Každý senior z našeho kraje 
mohl absolvovat jeden výlet, poho-
dlným klimatizovaným autobusem. 
V ceně byl zahrnutý program včetně 
vstupného a všech poplatků souvise-
jících s programem, oběd, služby prů-
vodce, který poskytl informace o his-
torii, kultuře a významu navštívených 
míst Olomouckého kraje a cestovní 
pojištění,“ uvádí podrobnosti projek-
tu Milena Hesová, předsedkyně Kraj-
ské rady seniorů Olomouckého kraje, 
která letos spolupracovala při organi-
zaci výletů a byla účastna i samotné-
ho výběrového řízení pořádající CK.
První zájezd se uskutečnil 31. červen-
ce a poslední na konci října. Cílové 
destinace pro zájezdy na sever kraje 
byly například Priessnitzovy lázně Je-

seník, jeskyně Na Pomezí, Javorník, 
zámek Jánský vrch, přečerpávací elek-
trárna Dlouhé stráně nebo Zlatorudné 
mlýny. Na jihu regionu pak senioři 
navštívili třeba lázně Teplice nad Beč-
vou, hrad Helfštýn, Olomouc, Prostě-
jov, zvonařskou dílnu v Brodku u Pře-
rova nebo zámek Úsov.

Spokojení senioři

Pořádající cestovní kancelář dostala 
během léta desítky děkovných do-
pisů od jednotlivců i seniorských 
spolků, které absolvovaly některý ze 
zájezdů. „Projekt hodnotíme jako 
velmi úspěšný, snažili jsme se ma-
ximálně vyhovět v rámci uzavřené 
smlouvy požadavkům seniorů, a to 
především klubům seniorů se sídlem 
mimo krajské město, kdy jsme zajiš-
ťovali přistavení autobusu přímo v je-
jich obci,“ říká Miroslava Tomaštíko-
vá z pořádající CK Za sluncem, s. r. o. 
„Musíme ocenit spolupráci se staros-
ty a pracovníky úřadů menších obcí, 
díky kterým se nám podařilo zajistit 

téma čísla téma čísla
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Dotované zájezdy pro seniory  zaznamenaly o prázdninách
obrovský úspěch výlety i pro seniory, kteří nejsou or-

ganizováni v klubech seniorů,“ dopl-
ňuje Miroslava Tomaštíková.

Největším lákadlem pro seniory z již-
ní části kraje byly výlety do oblastí 
Jeseníků a okolí Zlatých Hor, ze seve-
ru pak k nejžádanějším zájezdům pa-
třily výlety do Prostějova, Plumlova 
a do zvonařské dílny v Brodku u Pře-
rova. S velkým ohlasem se setkaly 
komentované prohlídky v městských 
památkových zónách Šumperk, Lip-
ník nad Bečvou, Zábřeh na Mora-
vě, Litovel a výklad ve Zlatorudných 
mlýnech ve Zlatých Horách. »red  Součástí jednoho z výletů pro seniory byla i plavba Ololodí po řece Moravě v Olomouci.  | Foto: MT

 Výlet seniorů do Balneoparku v jesenických lázních.  | Foto: MT

Seniorské cestování v číslech:
• Celkem se jelo 58 výletů 

– 2603 seniorů

• nejčastěji navštěvovaný cíl byly 
Zlatorudné mlýny 
– 9 výletů / 465 seniorů
– na druhém místě přečerpávací
 elektrárna Dlouhé stráně – 7 výletů / 
 322 seniorů

• nejvzdálenější cíl byl Javorník – 
Zámek Jánský Vrch – 126 km / 5 výletů / 
264 seniorů

• počty osob dle jednotlivých typů 
výletů:

 – relaxační výlety – celkem 488 seniorů, 
 z toho 129 ze severu

– sakrální výlety – celkem 364 seniorů, 
 z toho 50 ze severu
– aktivní výlety – celkem 332 seniorů, 
 z toho 49 ze severu
– poznávací výlety – celkem 999 seniorů, 
 z toho 287 ze severu
– kulturní výlety – celkem 420 seniorů, 
 z toho 177 osob ze severu

„Všem, všem… Srdečně děkujeme 
za báječný výlet jak na lodi, tak na 
suchu!!!! Kapitánovi Šimonovi jedno 
veliké AHOJ! Průvodkyni Gabrielce 
děkujeme za krásné povídání 
a za trpělivost se seniorkami!!!“

Jménem všech zúčastněných 
zdraví Maja Pevná

„… chci všem organizátorům této 
akce velmi pěkně poděkovat za 
krásný zážitek… Průvodce městem 
hovořil zajímavě, poutavě a hlavně 
nahlas a srozumitelně. Plavba 
lodí byla novým zážitkem…“

 Zdena Marcinková, 
Klub důchodců Zábřeh

„…O nejlepší dojem se však 
zasloužila Vaše externí průvodkyně 
paní Naďa Postlerová. Během 
zájezdu nás provázel její kultivovaný 
profesionální projev a hlavně nás 
oslovil její krásný lidský přístup…“

 Za seniorklub v Litovli 
Lubomír Faltus, místopředseda

inzerce
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Unikátní muzeum spojuje poznávání 
s hrou a dobrodružstvím

První dětský ráj v Jeseníkách ote-
vřel své brány především malým 
návštěvníkům. Je umístěný v Bludo-
vě, v podhůří Jeseníků a nese název 
Pradědovo dětské muzeum. Po sed-
mi dnech provozu do muzea zavíta-
la více než tisícovka návštěvníků. To 
svědčí o nebývalém zájmu dětí i do-
spělých o toto jedinečné vzdělávací 
zařízení, které formou her a pohádek 
seznamuje malé i velké návštěvní-
ky s tradicemi jesenického regionu, 
jeho přírodou, osobnostmi, pověstmi 
a nakonec i s originálními surovina-
mi a pokrmy. „Stěžejní část expozic 
představuje vesnice Pradědovo s dře-
věnými domečky, v nichž se ukrývá 
hokynářství nebo hostinec. Děti si 
mohou hrát uvnitř domečků i pobí-
hat okolo,“ popisuje autorka ojedi-
nělého místa pro děti Tereza Schrei-
berová. Ve vesnici žije čarodějnice, 
mlynář a nechybí zde ani nádraží. 
Děti tak mohou malovat do mouky, 

vypravovat vláčky nebo servírovat 
na stůl v hostinci regionální jesenic-
ké plyšové pokrmy. Ty jsou v muzeu 
k dispozici i pro dospělé, nikoliv však 
na hraní, ale opravdové místní dob-
roty k ochutnání. 

Zábava na zahradě i pod střechou

Muzeum tvoří venkovské stavení 
s mnoha místnostmi a zákoutími, 
děti se mohou schovat v pohádkár-
ně, pro ty nejmenší je připravena 
batolárna. Více informací najdete na 
www.pradedovomuzeum.cz. »red

připravované akce tipy Olomouckého kraje
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Kraj zajistí zimní údržbu 
silnic na Libavé

Od 1. ledna 2016 začne Olomoucký kraj udržovat 
silnice, které přebírá ve Vojenském újezdu Liba-
vá. Jedná se celkem o 27 kilometrů silnic k nově 
vzniklým obcím Luboměř pod Strážnou, Kozlov 
a Město Libavá, na kterých zajistí sjízdnost v zim-
ních měsících. Na pokrytí většího rozsahu zimní 
údržby pořídil kraj dva nové sypače. »red

Přípravu severního 
obchvatu Prostějova budou 
řešit společně kraj i město

Hejtman Jiří Rozbořil a  primátorka Prostějova 
Alena Rašková se na společném jednání krajské 
rady dohodli na postupu při získání pozemků 
pro stavbu severního obchvatu města. „Stavba se 
týká 118 parcel, které mají různé vlastníky. Ob-
chvat přijde celkem na 400 milionů korun. Část-
ka potřebná na výkupy pozemků je alokována 
v rámci projektu ITI pouze do roku 2018,“ uvedl 
hejtman Jiří Rozbořil. Hejtmanství má v  plánu 
spolu s městem zřídit kancelář, která by výkupy 
pozemků vyřizovala a  koordinovala. Pokud se 
totiž nepodaří pozemky vykoupit včas, může 
projekt přijít o  peníze z  evropských dotací. Ob-
chvat Prostějova je důležitý pro odklon dopravy 
z centra města, která patří dlouhodobě k místům 
s nejhorším stavem ovzduší v regionu. »red

inzerce

V programu přeshraniční spolupráce 
s Polskem byly vyhlášeny první výzvy

Řídicí orgán programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko vyhlásil 
v září 2015 první výzvy k předkládání projektových záměrů a projektových 
žádostí v prioritních osách 2, 3 a 4.

Typy podporovaných aktivit:

Prioritní osa 2 – Rozvoj potenciálu přírodních 
a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti
• Zachování a obnova kulturních a přírodních atrak-

tivit, směřující k  jejich využití pro udržitelný roz-
voj společného pohraničí

• Podpora využití nehmotného kulturního dědictví
• Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístup-

nění a využívání kulturního a přírodního dědictví 
příhraničního regionu

• Společná informační, marketingová a propagač-
ní opatření v oblasti využití přírodních a kultur-
ních zdrojů

• Evaluace, studie, strategie, plány směřující k vy-
užití přírodních a kulturních zdrojů

Prioritní osa 3 – Vzdělání a kvalifi kace
• Příprava a realizace společného vzdělávání
• Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a  in-

stitucemi na trhu práce

• Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského 
systému

Prioritní osa 4 – Spolupráce institucí a komunit
• Opatření směřující k posilování integrace na lokál-

ní úrovni, spolupráce občanské společnosti a další 
aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni

• Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy
• Vytváření a  rozvoj přeshraničních kooperačních 

sítí, včetně spolupráce NNO a sociálních a hospo-
dářských partnerů

Termíny předkládání projektových záměrů a žá-
dostí na společný sekretariát v Olomouci:

 prioritní projektový projektová
 osa záměr žádost
 2 22. 1. 2016 25. 3. 2016
 3, 4 6. 12. 2015 15. 2. 2016

Více informací na www.cz-pl.eu.

Obec Ústí má novou silnici

Rekonstrukce silnice za 56 milionů 
korun se letos dočkala obec Ústí na 
Přerovsku. Obyvatelé mohou využívat 
také nové chodníky, autobusové zastáv-
ky a přechody pro chodce. Součástí sta-
vebních prací byla i rekonstrukce mostu 
přes Opatovický potok. Celková délka 
rekonstruovaného úseku činí 5880 me-
trů. Část nákladů, necelých 53 milionů 
korun, pokryla dotace z Regionálního 
operačního programu Střední Morava. 
Olomoucký kraj přispěl 3,3 milionu ko-
run a obec Ústí fi nancovala 1 milionem 
korun ze svého rozpočtu rekonstrukci 
parkovacích zálivů nebo úpravy u au-
tobusové zastávky. »red

Kraj podpoří stavbu sportovní haly v Jeseníku
Město Jeseník chce nahradit nevyho-
vující sportovní halu na Dukelské ulici. 
Hejtmanství nyní přislíbilo, že přispěje 
na stavbu nového sportoviště na stej-
ném místě. „Hala bude ve vlastnictví 
města Jeseníku a Olomoucký kraj by se 
fi nančně na její výstavbě podílel část-
kou kolem 15 milionů korun,“ uvedl 
hejtman Jiří Rozbořil. Sportovní halu 
by kromě místních sportovních klubů 
a veřejnosti využívali rovněž studenti 
a žáci tří škol, které v Jeseníku hejtman-

ství zřizuje. Pro krajské příspěvkové 
organizace by mělo být využití haly po 
dobu její životnosti bez nájmu pouze 
za provozní náklady. Další sportovní 
organizace by halu vytěžovaly mimo 
dobu školního vyučování. Stavba spor-
tovní haly by měla být zahájena v roce 
2016 a celkové náklady jsou odhado-
vány na zhruba 50 milionů korun. Ve-
dení města Jeseník chce o část peněz 
požádat Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy. »red

Horní lán – naproti OC Haná,
vedle McDonald’s

–20 %–20 %
všechny 

kusové
koberce

všechny

kusové
koberce

Z K U Š E B N Í  P R OVO Z  Z A H Á J E N !
O T E V Ř E N O  D E N N Ě  O D  1 7 : 0 0  P O  P Ř E D C H O Z Í

R E Z E RVAC I  N A  T E L .  6 0 5  5 0 9  49 5

OS TR AV SK Á 1 ,  7 7 2  0 0 OLOMOUC

W W W. R E S O R T- H O D O L A N Y. C Z

W W W. E N T R E E - R E S TAU R A N T. C Z

Kostky LEGO mají 
v Jeseníku vlastní muzeum

Jako veliká herna s výstavkou vypadá první muzeum 
kostek LEGO na Moravě a ve Slezsku. Přímo v areálu 
jesenických lázní se v  polovině října otevřelo mu-
zeum v kavárně Sofi e. „Návštěvníci zde uvidí na tisíc 
modelů aut, robotů, pohádkových postav a budov. 
Nedílnou součástí je také herna, kde si děti mohou 
postavit cokoli podle své fantazie," sdělil obchodní 
ředitel Priessnitzových léčebných lázní Tomáš Rak. 
Zároveň se Jeseník může chlubit unikátním LEGO 
modelem výstavního Sanatoria Priessnitz. To najdou 
lidé ve Vídeňské kavárně na kolonádě. Je postaven 
v měřítku 1:43 z 63 559 stavebnicových kostek.
Součástí muzea je herna nebo obchůdek se 
speciálním prodejem stavebnice na váhu. Infor-
mace o  vstupném a  otevírací době najdete na 
www.priessnitz.cz. »red
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Vánoční jarmark 2015 – 
Regionální centrum Olomouc
Obdobně jako v minulých letech připravilo i na 
sklonku letošního roku Regionální centrum 
Olomouc ve spolupráci s  Olomouckým kra-
jem Vánoční jarmark. V  době adventní, vždy 
ve středu, 2., 9. a 16. prosince 2015, si můžete 
v přízemních prostorách budovy RCO, Jeremen-
kova 40b, prohlédnout a zakoupit drobné deko-
rativní předměty s vánoční tematikou vytvořené 
uživateli sociálních služeb poskytovaných pří-
spěvkovými organizacemi Olomouckého kraje. 
Z výrobků z látek, keramiky, dřeva a jiných mož-
ných materiálů na vás zajisté dýchne vánoční 
atmosféra. Přijďte se podívat, načerpat inspiraci 
a potěšit svojí návštěvou ty, kteří dekorativní vý-
robky vytvářeli. Děkujeme, že si v předvánočním 
shonu vyšetříte chvilku k  návštěvě Vánočního 
jarmarku 2015. Těšíme se na vás. »red
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Zábřežský orchestr exceloval 
na festivalu v Šanghaji

Zábřežský orchestr má za sebou nezapomenu-
telnou zkušenost. Mezi 13.–23.  říjnem vystu-
poval na mezinárodním uměleckém festivalu 
SBIAF v čínské Šanghaji. Na jeden z nejprestiž-
nějších festivalů Šanghaje byl vybrán čínskými 
organizátory jako jediné umělecké těleso z Čes-
ké republiky. Organizátory byl na závěrečném 
ceremoniálu titulován jako jeden z  publikem 
nejoblíbenějších uměleckých těles festivalu. 
Orchestru se nyní hrnou další nabídky účasti 
na festivalech, například do Mexika, Běloruska, 
Pekingu nebo USA. 

Česká muzika zazněla 
v divadlech, školách i v ulicích
V rámci svého putování orchestr vystupoval na 
místních školách, v šanghajských divadlech i při 
vystoupeních na ulici. „Pro Číňany jsme byli ně-
čím naprosto exotickým. Po každém vystoupení 
se s  námi chtěli fotit, sahat na nás. Z  publika 
svítily displeje telefonů a  kamer, na které si 
naše vystupování nahrávali – to u nás v Česku 
tak běžné není,“ vzpomíná mladý bicista or-
chestru Zdeněk Minář. Zábřežskému orchestru 
se na koncertech podařilo vytvořit atmosféru, 
která dle slov samotných organizátorů není 
v Číně obvyklá. „Vděčíme za to hlavně také na-
šim skvělým zpěvákům Elišce a  Davidovi, kteří 
dokázali rozpohybovat nejeden divadelní sál,” 
míní kapelník Lubomír Vepřek. S  orchestrem 
si zazpívalo také publikum, když se z  decho-
vých nástrojů začaly linout tóny dvou čínských 
populárních skladeb Motherland a River, které 
si pro Číňany orchestr nacvičil. S  pořadateli 
jednotlivých koncertů, starostou Baoshanu 
a lidmi, kteří se o orchestr starali, si »Zábřežští« 
vyměnily dary. „Snažili jsme se, aby předávané 
balíčky obsahovaly produkty a materiály z Olo-
mouckého kraje a Zábřežska, abychom jim při-
blížili náš region a třeba je i  trochu motivovali 
k cestě k nám,“ říká Lubomír Vepřek. Třešničkou 
na dortu bylo potom vzájemné předávání krojů. 
Moravský kroj se tak díky ZUŠ Zábřeh dostal do 
šanghajského muzea umění. »red

inzerce

inzerce

Vztahuje se na celoroční, celotýdenní odběr regionálního Deníku. Zaplatit je nutné jednorázově. Akce je časově omezena a platí jen pro nové 
předplatitele. Předplatné se řídí všeobecnými podmínkami, které najdete na www.mojepredplatne.cz. 

Objednávejte na  
e-mail: lucie.hubackova@denik.cz 

telefon: 724 222 338

PŘEDPLAŤTE SI 
regionální Deník 
na jeden rok a vyberte si dárek zdarma

www.mojepredplatne.cz

Vysoké rozlišení 
7“ displeje 
s poměrem stran 
16:9 a Quad-core 
procesor s taktovací 
frekvencí 1,5 GHz 
přinášejí přívětivý 
uživatelský komfort

Dotykový tablet GoGEN TA 7700 OUAD 

Kamera do auta pro 
záznam nejrůznějších 
situací

Autokamera GoGEN CC 308 HD

ZÍSKEJTE 
FINANČNÍ 
PODPORU 
PRO REALIZACI 
MEZINÁRODNÍHO 
VZDĚLÁVACÍHO 
PROJEKTU!

Program Erasmus+ je určen jak pro 
jednotlivce, tak pro vzdělávací instituce 
– od mateřských škol až po organizace 
vzdělávající dospělé nebo pracující 
s mladými lidmi.

Termíny výzvy pro předkládání 
žádostí o grant jsou:

Pro oblast školního, odborného, vysokoškolského
vzdělávání a vzdělávání dospělých:

 2. února 2016 | Projekty mobility – KA1

 10. února 2016 | Projekty budování kapacit
v oblasti vysokoškolského vzdělávání – KA2

 31. března 2016 | Projekty partnerství – KA2

Pro oblast mládeže: | všechny klíčové akce – KA1, KA2 a KA3

 2. února 2016
 26. dubna 2016 
 4. října 2016

Pro Aktivity programu Jean Monnet:

 25. února 2016

Více na www.naerasmusplus.cz 
Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1025/4, Praha 1

Ztracený svět štětcem Zdeňka Buriana
Šumperské muzeum přináší návštěv-
níkům možnost přenést se do období 
prehistorie a vzpomenout si na dob-
rodružství, o nichž snilo nejedno dítě 
a dospívající. Josef Ptáček ve spolupráci 
s Památníkem národního písemnictví 
připravil výstavu reprodukcí ilustra-
cí Zdeňka Buriana. Děti i dospělé čeká 
v rytířském sále návštěva širokých plá-
ní savan, hlubokých pralesů a džungle, 
stoupání do vysokých hor i plavba po 
nebezpečných řekách. Na výstavě bude 
ke zhlédnutí i originál obrazu z přebalu 
knihy s názvem „Zavátý život“ z roku 
1941, zapůjčený Památníkem národního 
písemnictví. Nebudou chybět ani sbírko-
vé předměty šumperského muzea. Ty se 
představí v podobě barevných školních 
nástěnných obrazů z 50. let 20. století 

a velkoformáto-
vých černobílých 
reprodukovaných 
fotografi í s pohle-
dy do pravěké kra-
jiny s vymřelými 
ještěry. Ve vitrí-
nách si návštěvníci 
budou moci pro-
hlédnout několik 
desítek knižních titulů ilustrovaných 
Zdeňkem Burianem, např. knihy Lovci 
mamutů, U veliké řeky, Minehava, Su-
pové Mexika, Vinnetou, Černý mustang, 
Indiánské příběhy, Poklad Inků a mno-
ho dalších. Pro zájemce budou připra-
veny i komentované prohlídky. Výstava 
potrvá do 14. února, více informací na 
www.muzeum-sumperk.cz. »red

Kraj podpořil konferenci pro odborníky z neziskového sektoru
Díky fi nanční podpoře Olomouckého kraje proběhne v Olomouci dne 7. 12. 2015 od 10:00 konference s názvem SPECIFIKA PORADENSTVÍ A KRIZOVÉ POMOCI 
V ON-LINE PROSTŘEDÍ. Na realizaci konference se podílí o. s. InternetPoradna.cz ve spolupráci s katedrou sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. Pří-
spěvky jsou zaměřeny na využití chatu a jiných interaktivních nástrojů, jejich možnosti a limity a s tím spojená dilemata. Více na www.ip-konference.cz.

Baletní studio si z Prahy 
přivezlo dvě medaile

Děti z Baletního studia při Moravském 
divadle Olomouc si přivezly koncem 
října z víkendové soutěže v Praze zla-
tou a bronzovou medaili. V baletní 
soutěži zasedla v porotě Kateřina Sa-
vická, Zdeněk Prokeš a Ján Němec. 
Akce byla určena pro děti od čtyř let, 
které porotci hodnotili podle obtížnos-
ti choreografi e, technické náročnosti, 
provedení a jevištního projevu.
Do Olomouce doputovaly ceny za 
provedení Karkulky a Modrého ptá-
ka. Obě variace pocházejí z baletu 

Spící krasavice. S žáky baletního stu-
dia je nastudovali Sylva Pospíšilová 
a Lukáš Cenek. »red

UZÁVĚRKA INZERCE DO PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ 
JE 30. LISTOPADU.

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

Tajenka z minulého čísla: VELKOU ŘÍJNOVOU SOUTĚŽ. Vylosovaným výhercem, který získá dárek od autosalonu Porsche Olomouc, je Alena Šebánková z Jívové.

Resort Hodolany vás zve na večeři do nové… viz tajenka. Tajenku křížovky zasílejte do 27. listopadu na adresu Profi -tisk group, s. r. o., Slavonínská cihelna, 
Kyselovská 125, 783 01 Olomouc, anebo e-mailem na produkce@profi tisk.cz. Do předmětu elektronické zprávy uveďte: „křížovka – magazín Olomoucký kraj“. Stejně 
označte i poštovní obálku. Vylosovanému výherci zašleme voucher do restaurace v Resortu Hodolany (Olomouc). 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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PUBLIKACE PRO OBČANY – RÁDCE PRO RŮZNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE
Olomoucký kraj pro obyvatele připravuje a vydává publikace, které poskytují potřebné informace z různých oblastí. 

Jedna z nejnovějších publikací nese název Určitě si poradíte – praktické rady pro životní situace, kdy potřebujete 
zdravotní a sociální služby. K vyzvednutí je zdarma na Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Další publikace jsou k dispozici i v elektronické podobě na www.issuu.com/olomouckykraj.

NAPŘÍKLAD:

Krizové řízení v Olomouckém kraji 2000–2015, Příklady dobré praxe vzdělávání žáků v oblasti rovných 
příležitostí v roce 2014, Průvodce pro zájemce o pěstounskou péči, Katalog regionální produkce Olo-
mouckého kraje a mnoho dalších…

Tiskoviny jsou obvykle veřejnosti k dispozici na recepci Krajského úřadu Olomouc, Jeremenkova 40a, nebo 
přímo na jednotlivých městských úřadech v kraji.

FOTOSOUTĚŽ
POKRAČUJE
Pokračujeme v podzimní fo-
tosoutěži a čekáme na další 
snímky s  tematikou pod-
zimu v  Olomouckém kraji. 
Jedním z  prvních, kdo nám 
svoje obrázky do redakce 
poslal, je pan Martin Po-
korný z Chudobína. Zachytil 
pohled z Rysí skály v Jesení-
kách. 
Pošlete nám váš snímek 
podzimu v Olomouckém kraji – nejvýše tři fotografi e do 27. listopadu, kdy vybereme výherce fotografi cké soutěže. Účastí ve fotosoutěži autoři snímků sou-
hlasí s  jejich uveřejněním 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“.

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 pozemek parc. č. 429/18, za-
hrada, o výměře 459 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, vše 
se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s garáží, venkov-
ními úpravami a trvalými porosty, vše z vlastnictví Olomouckého 
kraje, z hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěv-
kové organizace, za minimální kupní cenu ve výši 7 000 000 Kč. 

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 čp./če. obč. vyb. a části pozemků parc. 
č. st. 3821 zast. pl. a nádvoří a parc. č. 1021/4, ost. pl., dle geome-
trického 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 Olomoucké-
ho 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 hospodaření Vincentina – poskytovatele sociálních 
služeb Šternberk, příspěvkové organizace, za minimální 
kupní cenu ve výši 7 300 000 Kč.

Olomoucký kraj nabízí k  odprodeji tento nemovitý 
majetek:
část pozemku parc. č. 4100/1 ost. pl. o  výměře 349 m2, 
dle geometrického plánu č. 1518–176/2014 ze dne 
23.  1.  2015 pozemek parc. č. 4100/4 ost. pl. o  výmě-
ře 349 m2, v  k. ú. a  obci Nový Malín z  vlastnictví Olo-
mouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomoucké-
ho kraje, příspěvkové organizace, za minimální kupní 
cenu ve výši 158 000 Kč.

Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí prosím zašlete nebo osobně doručte 
do 11. 12. 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-olo-
moucky.cz, tel. 585 508 416, regina.vrbova@kr-olomoucky.cz, tel. 585 508 423.

Značkou HANÁ regionální 
produkt® se pyšní další 
výrobci i nové služby 

Na listopadovém jednání 
certifi kační komise rozhodla 
o udělení certifi kátu a povo-
lení označovat svoje výrobky 
či služby dalším výrobcům:

Ocenění výrobci:
David Johanes, Olomouc – Johanes – Skleněné 
fi gurky

Jarmila Svozilová, Cholina – Vitráže

Miluše Domanská, Jívová – Svíčky z  Jívové 
a Glycerinová mýdla z Jívové

Marie Fojtíková, Olomouc-Hejčín – Sváteční 
koláčky

PROFI-TISK GROUP s. r. o., Olomouc – Pralinky 
Choco Bonté

Eva Jirásková, Olomouc-Samotišky – Trubička 
od Svatého Kopečka

Zdeněk Fischer – Minifarma Pod Kaštany, 
Luká – Ovocné a zeleninové pochoutky z minifar-
my Pod Kaštany

Bohdana Jadrníčková – Pivovar Jadrníček, 
Náměšť na Hané – Náměšťské pivo

Kromě řemesel a regionálních pochoutek certifi -
kační komise přidělila certifi kát i novým službám 
– jedná se o:

Hostinec Chomout, Olomouc-Chomoutov

To pravé z Hané i odjinud – posezení, Olomouc

Regionální značka garantuje zákazníkům původ 
výrobku z Hané, originalitu a vazbu na toto území 
a zároveň slouží ke zviditelnění místní produkce. 
Nejbližší kolo další certifi kace regionální značky se 
uskuteční na jaře 2016. Značku Haná uděluje MAS 
Moravská cesta se sídlem v Července.
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Hledáte novou
profesní výzvu? 

Využijte svoji 
šanci
a informujte
se u nás.

jak úspěšně
nastartovat
svoji kariéru!

VÝJIMEČNÝ PROGRAM PRO VÝJIMEČNÉ ZAMĚSTNANCE!
POTENTIAL CAMPUS

Pod záštitou vrcholového vedení společnosti Kaufl and Vás čeká kariérní program ušitý přímo na míru Vašemu potenciálu!

Poznáte klíčové oblasti společnosti. Rozšíříte a upevníte si znalosti nutné k vedení a řízení lidí. Využijte šanci pro Váš
profesní růst – až na pozici manažerské úrovně.

Podpoříme Vás! Bude Vám:
• odborně asistovat Váš osobní mentor
• zajištěna účast na projektech
• zprostředkováno kvalifi kované zapracování v klíčových oblastech společnosti – hlavní důraz je kladen na oblast prodeje
• náležet odpovídající ohodnocení (nástupní hrubá mzda 40.000 Kč/měs.)

Cílem programu je samostatné vedení obchodního domu nebo vedení úseku na centrále, v logistickém centru či v masozávodě.

Máte zájem? Pak se přihlaste, pokud splňujete tyto požadavky:
• znalost NJ nebo AJ na komunikativní úrovni (NJ výhodou)
• schopnost stanovovat si a plnit náročné a motivující cíle
• analytické a koncepční myšlení
• ochota cestovat, řidičský průkaz skupiny B.

Pro přihlášení zašlete e-mailem strukturovaný životopis s průvodním dopisem v ČJ a NJ nebo AJ.
Uzávěrka přihlášek je 30. 11. 2015.

Těšíme se na Vás!

personal@kaufl and.cz
značka: „Potential campus“

5. ročník

5._leták_interní_188×130.indd   1 10/27/2015   12:42:48 PM


