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Galerie Šantovka 
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779 00 Olomouc
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KOUPÍM E  DŮM
S E  Z AH R ADOU

a  SKLE PE M
STAV NEROZHODUJE

774 414 525

 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  Stavebnictví 

 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: 
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Vyčistíme vzduch
Vážení čtenáři, držíte v rukou první letošní vy-
dání měsíčníku Olomouckého kraje. Dovolte mi, 
abych vám, ještě než začnete číst, popřál vše 
dobré v roce 2016.
Olomoucký kraj čeká v  následujících měsicích 
zásadní novinka – poprvé v  historii regionu 
budou moct jeho obyvatelé žádat o  peníze 
v  rámci tzv. kotlíkové dotace. Olomoucký kraj 
patří k  regionům, které dlouhodobě sužuje 
smog. Ze třinácti obcí s  rozšířenou působností 
se špatně dýchá lidem hned ve dvanácti z nich. 
Proto jsem velmi rád, že kraj uspěl na minister-
stvu životního prostředí se svou žádostí a může 
teď svým občanům tzv. kotlíkové dotace nabíd-
nout. Lidé díky nim mohou přejít na ekologičtěj-
ší a k životnímu prostředí šetrnější způsob vytá-
pění. Výměna starých kotlů za nové zdroje tepla 
určitě přispěje ke zlepšení ovzduší. 
Olomoucký kraj získal v  prvním kole více než 
sto šedesát milionů korun, za které by v  letech 
2016 až 2017 mohlo být vyměněno nejméně 
1140 kotlů. Nejde přitom o poslední peníze, které 
do regionu na výměnu starých topidel přitečou. 
V budoucnu jsou totiž v plánu ještě další dvě kola 
této tzv. velké kotlíkové revoluce. Celková částka 
pro kraj by se tak mohla vyšplhat až na půl mi-
liardy korun. 
Věřím, že této mož-
nosti využije co nejvíce 
obyvatel Olomoucké-
ho kraje a společně tak 
přispějí k tomu, aby se 
nám všem v  regionu 
dýchalo co nejlépe. Jiří Rozbořil,

hejtman
Olomouckého kraje

První letošní občánek kraje je z Přerovska
Na Nový rok, devět minut po třetí ho-
dině ráno, přišel na svět v přerovské po-
rodnici první letošní občan Olomoucké-
ho kraje. Malý Sebastian Feix z Bochoře 
jako první miminko narozené v novém 
roce získal od Olomouckého kraje dá-
rek – vkladní knížku s částkou 15 tisíc 
korun a osobní dárek od hejtmana. „Fi-
nanční dar, který schvaluje krajská rada, 
je podmíněn trvalým pobytem mamin-
ky a dítěte v našem regionu. Je to taková 
tradiční a jistě i milá pozornost za led-
nové prvenství,“ dodal hejtman Rozbo-
řil. Malý Sebastian se narodil s mírami 
3222 gramů a 47 centimetrů. Doma se 
něho už těšil osmiletý Adam a o tři roky 
starší sestřička Daniela. »red

Olomoucký kraj lákal na veletrhu na zážitky
Olomoucký kraj svou expozici na brněn-
ském veletrhu Regiontour 2016 zaměřil 
na zážitkovou turistiku ve svých turis-
tických regionech – Jeseníky a Střední 
Morava. Po loňském představení tradic 
chtěl Olomoucký kraj oslovit hlavně ty, 
kteří chtějí zažít něco neobvyklého a ne-
každodenního, co jim utkví nadlouho 
v paměti. Protože si pod zážitkem každý 
představuje něco jiného, připravili orga-
nizátoři expozici, kde si vybrali všichni 
– od regionální gastronomie až po tra-
diční lákadla v podobě turistických cílů. 
Regiontour je největší prezentací prů-
myslu cestovního ruchu s akcentem na 
regiony ve střední Evropě. »red

Zašlete návrhy na cenu hejtmana
Už po jedenácté bude v Olomouckém kraji udělena Cena hejtmana za prá-
ci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Návrhy na udělení ceny za 
rok 2015 mohou občané, spolky, sdružení i právnické subjekty zasílat do 
29. února 2016. Ceny za přínos v kulturní oblasti uděluje kraj tradičně za 
celoživotní přínos v oblasti kultury, za výjimečný počin v oblasti umění, 
tradiční lidové kultury a v oblasti ochrany a popularizace kulturních hod-
not. Nebude chybět ani ocenění osobnosti roku a cena veřejnosti. Nominace 
hejtmanství uzavře 1. února 2016. Více informací o možnostech nominace 
najdete na webu www.kr-olomoucky.cz. »red
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OLOMOUCKÝ KRAJ PŘIPRAVUJE PRŮBĚŽNĚ 
SPECIALIZOVANÉ PUBLIKACE. K NEJNOVĚJ-
ŠÍM INFORMAČNÍM PUBLIKACÍM PATŘÍ:
Informace o  Olomouckém kraji pro po-
tencionální investory – materiál předsta-
vuje Olomoucký kraj – strukturu obyvatelstva, 
trh práce, průmysl a  podnikání, vzdělávání či 
inovace. Publikace obsahuje i kontakty na dů-
ležité úřady, instituce a další subjekty působící 
v kraji v oblasti podpory podnikání. Publikace 
je v českém a anglickém jazyce.
Volné podnikatelské nemovitosti v  Olo-
mouckém kraji – představuje všechny volné 
podnikatelské nemovitosti na území Olo-
mouckého kraje – průmyslové zóny, techno-
logické parky, nepoužívané průmyslové a  ze-
mědělské objekty a  areály, tzv. brownfi elds, 
a volné kancelářské prostory.
Tyto a  další publikace pro podnikatele jsou 
zdarma ke stažení na webových stránkách    
www.kr-olomoucky.cz v  sekci regionální 
rozvoj a podnikání.

aktuality

 Víte, že...?

více na www.kr-olomoucky.cz

Jeseníky jsou excelentní 
evropskou destinací

Prestižní ocenění – excelentní evropská destinace 
EDEN, získaly Jeseníky od Evropské komise. Brou-
šenou skleněnou trofej převzaly ředitelka sdružení 
cestovního ruchu Andrea Závěšická a  manažerka 
oceněné iniciativy Ochutnejte Jeseníky Lenka Dusová 
na galavečeru v Bruselu. Výjimečný úspěch evropské-
ho formátu přinesla Jeseníkům iniciativa Ochutnejte 
Jeseníky, která trvá od roku 2012 a má za úkol rozvíjet 
regionální gastronomii a propagovat ji návštěvníkům 
Jeseníků. Do iniciativy se každoročně zapojují desítky 
provozovatelů a o její popularitě vypovídá například 
také Velká cena cestovního ruchu z roku 2013. »red

Kraj má vlastní fi remní školku
Nejen zaměstnancům krajského úřa-
du začala sloužit od začátku nového 
roku fi remní mateřská škola. Před-
školní zařízení na Gorazdově náměs-
tí má kapacitu jedné třídy a docházet 
tam bude maximálně 20 dětí. Přijí-
mány budou přednostně děti zaměst-
nanců Olomouckého kraje, jeho pří-
spěvkových organizací a rovněž děti 
zaměstnanců Úřadu regionální rady. 
Pokud se kapacita třídy nenaplní, na-
bídne kraj zbývající místa také veřej-
nosti. „V krajské mateřské škole bude 
předškolní vzdělávání doplněno o lo-
gopedickou péči a rovněž zaměřeno 
na polytechnické vzdělávání. Provoz-
ní doba bude uzpůsobena požadav-
kům rodičů. Počítáme však i s va-
riantou, že by bylo zařízení v provozu 
už od 6 hodin ráno až do osmnácté 
hodiny odpoledne,“ řekl při otevření 
školky hejtman Olomouckého kraje 
Jiří Rozbořil. 
Za rekonstrukce prostor a vnitřní 
vybavení zaplatil kraj 2,3 milionu ko-
run. Do konce května přibude vedle 
školky i dětské hřiště a budou dokon-
čeny venkovní úpravy. Ty přijdou na 
další dva miliony korun. Do budouc-
na plánuje hejtmanství rozšířit ka-

pacitu školky na dvě třídy. Hlavním 
důvodem pro otevření fi remní mateř-
ské školy byl, po vyhodnocení dlou-
hodobého průzkumu, velký zájem 
zaměstnanců Olomouckého kraje 
právě o tyto služby. Dalším důvodem 
je nedostatek kapacit mateřských 
škol obecně. Krajská školka je také 
součástí benefi tního programu péče 
o zaměstnance Olomouckého kraje. 
„Cílem je vytváření rovnovážného 
stavu mezi pracovním a osobním ži-
votem zaměstnanců. Firemní školka 
se dnes stává již standardním moti-
vačním nástrojem. Vnímám důležité 
rovnítko mezi spokojeným rodičem 
a spokojeným zaměstnancem,“ dopl-
nila ředitelka olomouckého krajského 
úřadu Lucie Štěpánková. »red

Ježíšovy matičky jsou dalšími 
na seznamu tradiční lidové kultury 

Průvod matiček a procesí s drožka-
mi na Hané zapíše hejtmanství do 
Seznamu nemateriálních statků tra-

diční lidové kultury Olomouckého 
kraje. Průvody nebo procesí matiček 
z Lašťan, Horní Loděnice a Trusovic 
směřují každoročně na Bílou sobotu 
a velikonoční neděli do bohuňovic-
kého kostela, naopak matičky z Běl-
kovic chodí do dolanského kostela. 
Procesí s drožkami v Samotiškách 
a Droždíně, které putují na Sv. Ko-
peček, se stala součástí místních kaž-
doročních hodů a konají se pouze 
v neděli. „Zvyk nemá obdobu jinde 
v českém prostředí, proto jsme se roz-
hodli ho zapsat do seznamu nemate-
riálních statků naší tradiční lidové 
kultury,“ uvedl náměstek hejtmana 
pro kulturu Radovan Rašťák. Na Se-
znamu nemateriálních statků tradič-
ní lidové kultury Olomouckého kraje 
jsou od února loňského roku tradiční 
léčebné procedury a odkaz Vincenze 
Priessnitze. »red
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Odpady nejlépe třídí obyvatelé Olomouce, 
Jeseníku, Grygova a Ostružné

Keramickou popelnici už podesáté udě-
lovala společnost EKO-KOM v soutěži 
obcím a městům, jejichž obyvatelé nejlé-
pe třídí využitelné odpady. „Olomoucký 
kraj začal jako jeden z prvních s oceňo-
váním nejlepších obcí ve třídění odpadů. 
Jako první region v zemi jsme letos navíc 
založili spolek obcí, který zahrnuje území 
s takřka 400 000 obyvateli. Společně hle-
dáme to nejlepší řešení v oblasti nakládá-
ní s odpady v našem kraji. Dlouhodobě 
aktivně podporujeme třídění odpadů, 
i díky tomu dosahuje kraj nadprůměr-
ných výsledků a dlouhodobě zaujímá 
přední příčky ve statistikách,“ uvedl na 
prosincovém slavnostním ceremoniálu 
Michal Symerský, náměstek olomoucké-
ho hejtmana zodpovědný za oblast život-
ního prostředí, zemědělství a majetku.

Nové kategorie přinesly 
spravedlivější hodnocení

Kvůli spravedlivějšímu hodnocení byly 
letos obce nově rozděleny do čtyř namís-

to dosavadních tří velikostních katego-
rií, v rámci celé republiky se sjednotila 
i pravidla krajských soutěží. Průměrně 
obyvatelé regionu vloni vytřídili takřka 
80 kilogramů papíru, plastu, skla, nápo-
jových kartonů a kovů.

Třídit odpad může už 
každý obyvatel kraje

Na území Olomouckého kraje se nyní 
nachází bezmála 19 tisíc barevných kon-
tejnerů, což je o 100 procent víc než před 
10 lety. Největší podíl tvoří nádoby na 
plasty a na sklo. Do systému EKO-KOM, 
který ve spolupráci s obcemi a městy za-
jišťuje zpětný odběr a využití obalového 
odpadu, je v kraji zapojena drtivá většina 
obcí – celkem 389. Na třídění odpadů se 
tedy má možnost podílet 99,6 procenta 
obyvatel kraje. Snižuje se také docházko-
vá vzdálenost k barevným kontejnerům. 
Jedno stanoviště nádob na separovaný 
sběr připadá ke konci letošního roku 
v průměru na 130 obyvatel. »red

VÝSLEDKY SOUTĚŽE PRO OBCE A MĚSTA 
OLOMOUCKÉHO KRAJE

po-
řadí

obec okres
počet 
obyvatel

KATEGORIE: DO 500 OBYVATEL

1. Ostružná Jeseník 169

2. Mutkov Olomouc 49

3.
Hradčany-
-Kobeřice

Prostějov 439

KATEGORIE: 501–2000 OBYVATEL

1. Grygov Olomouc 1 483

2. Majetín Olomouc 1 187

3. Charváty Olomouc 862

KATEGORIE: 2001–15 000 OBYVATEL

1. Jeseník Jeseník 11 524

2. Mikulovice Jeseník 2 640

3.
Horka nad 
Moravou

Olomouc 2 398

KATEGORIE: NAD 15 000 OBYVATEL

1. Olomouc Olomouc 99 809

2. Šumperk Šumperk 26 697

3. Hranice Přerov 18 494
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Dobrovolníci převzali cenu Křesadlo 2015
Už popáté získali vybraní dobrovolníci 
prestižní ocenění za svoji činnost. Cílem 
udělování Křesadel je ocenit a zviditelnit 
dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbu-
dit v lidech zájem o dobrovolnickou čin-
nost. „Křesadlo je ocenění pro obyčejné 
lidi, kteří dělají neobyčejné věci.“ Celkem 
letos došlo 36 nominací, které zahrnova-

ly 25 žen a 11 mužů. Nezávislá komise 
rozhodla ocenit deset dobrovolníků – 
sedm žen a tři muže, z toho dvě dvojice 
žen obdržely cenu Křesadlo společně. 
V kategorii ekologické aktivity, spolková 
činnost byl oceněn Vladislav Jankes (Su-
píkovice) a Marcela Jánětová (Sudkov), 
za dobrovolné hasiče získal cenu Josef 
Čoček (Střítež nad Ludinou). V oblasti 
děti, mládež, volnočasové aktivity byla 
oceněna Jiřina Součková (Štěpánov) a Ja-
roslav Strejček (Olomouc), za sociální 
služby Božena Ptáčková (Přerov) a dvo-
jice Věra Kolomazníková a Alena Skopa-
lová (Zábřeh). V kategorii humanitární 
pomoc, rozvojové projekty cenu Kře-
sadlo obdržela dvojice Marie Hučínová 
a Cyrila Punčochářová (Přerov). »red

zpravodajství

Poradna pro rodinu Olomouc 
sídlí na nové adrese

Od 1. února 2016 bude Poradna pro rodinu Olo-
mouc poskytovat své služby v  budově Střediska 
sociální prevence Olomouc, příspěvkové organi-
zace, na adrese Na Vozovce 26, Olomouc. Poradna 
pro rodinu nabízí sociálně-právní a psychologické 
poradenství a  podporu při zvládání krizových si-
tuací v rodinách. Pomáhá zejména při řešení man-
želských, partnerských a  rodinných problémů, 
jako jsou vztahové a manželské krize, potíže s vý-
chovou dětí, mezigenerační problémy. Sociální 
pracovníci a psychology poradny najdete v prvním 
patře bezbariérové budovy. E-mailové adresy a te-
lefonní čísla pracovníků i provozní doba poradny 
zůstávají beze změny a naleznete je na webových 
stránkách www.ssp-ol.cz. »red

Balneopark je chloubou 
česko-polské spolupráce

Závěrečnou akcí sedmiletého období Operačního 
programu příhraniční spolupráce mezi Českem 
a  Polskem bylo prosincové vyhlášení nejlepšího 
projektu, který program za dobu své činnosti pod-
pořil. Vítězem se stal Balneopark Priessnitzových 
léčebných lázní v  Jeseníku. Program každoročně 
vyhlašoval anketu, ve které veřejnost mohla hla-
sovat o nejlepším projektu, který se daný rok v jed-
notlivých regionech realizoval. V roce 2011 se veřej-
nosti nejvíce líbil unikátní projekt „vodní zahrady“. 
Jeho jedinečnost potvrdilo aktuálně i  prosincové 
vítězství v Olomouci. Odborná porota projekt Bal-
neoparku označila za nejinspirativnější projekt ce-
lého programovacího období 2007–2013. »red
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ČESKÁ FILHARMONIEKKKÁÁÁ  FFFIIILLLHHHAAARRRMMMOOOO
DIRIGENT KEITH LOCKHARTDIRIGENT KEITH LOCKHART

4.2.2016 OSTRAVA ARÉNA
WWW.BESTOFBROADWAY.CZ

 NEJVĚTŠÍ MUZIKÁLOVÉ HITY - HVĚZDY Z BROADWAYE

RV
 1

50
05

52
/4

2

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

Domov pro seniory Pohoda prošel
rekonstrukcí
Hlavní budova domova pro seniory Po-
hoda ve Chválkovicích prošla od červen-
ce loňského roku rozsáhlou moderniza-
cí. Ofi ciálně byla uvedena do provozu 
začátkem prosince. Hlavním cílem pře-
stavby bylo zlepšení životních podmínek 
obyvatel domova směrem k podpoře sa-
mostatného způsobu života, snížení ka-
pacity zařízení přestavbou vícelůžkových 
pokojů a pohodlnější začlenění hygienic-
kého zázemí do obytných jednotek. Ka-
pacita nově zrekonstruované budovy je 
78 lůžek. Došlo k dispozičnímu upořádá-
ní pokojů, tak aby vzniklo nové společné 
sociální zázemí vždy pro dva nebo tři 
pokoje. Upraveny byly také společenské 
prostory a zajištěn bezbariérový přístup 

do všech částí objektu. Nově mají klienti 
k dispozici v každém oddělení společen-
skou místnost a dvě kuchyňky.
Náklady na stavební úpravy dosáhly 
zhruba 51 milionů korun. Převážná část 
byla fi nancována z ROP Střední Mo-
rava v celkové hodnotě 38 milionů ko-
run. Olomoucký kraj se podílel částkou 
13 milionů korun. »red
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Tipy na návštěvu mikroregionu Protivanovsko:
Skalky – nejvyšší bod Drahanské vrchoviny | Protivanov, Drahany – větrné elektrárny | Drahany – Muzeum Drahanské vrchoviny |

Rozstání – camping Baldovec, kostel sv. archanděla Michaela | Buková – chráněná zvonice z 18. století, kaple sv. Josefa |

Malé Hradisko – keltské opidum s naučnou stezkou, lyžařské běžecké trasy – www.lyzarsketrasy.cz

Obce mikroregionu:
Bousín, Buková, Drahany, Malé Hradisko, Niva, Otinoves, Protivanov, Rozstání

na pokračování

Představujeme vám:
mikroregion Protivanovsko
Protivanovsko leží v  centrální části Moravy na pomezí Olomouckého a  Jihomoravského 

kraje, v relativně blízké vzdálenosti (cca 35 km) od významných moravských metropolí 
Brna a Olomouce, na západním okraji prostějovského okresu. Leží v nejvyšších polohách Dra-
hanské vrchoviny (průměrná nadmořská výška je 640 m n. m.). Drahanská vrchovina byla 
pojmenována podle jedné z obcí mikroregionu – Drahan, a region dostal název podle obce 
Protivanov. Více o regionu říká jeho předseda, starosta Malého Hradiska Marian Fiedler.

Co bylo impulzem pro vznik regionu 
Protivanovsko a jaké byly jeho cíle?
Mikroregion vznikl v roce 1998 
s v současné době má osm členů – 
6 obcí a 2 městysy. Důvodem spoluprá-
ce bylo zejména vytvoření efektivně 
fungujícího managementu mikrore-
gionu, který by se zabýval zajišťováním 
koncepčních a koordinačních funkcí 

při naplňování rozvojových zámě-
rů mikroregionu. V současné době je 
mikroregion sice funkční, aktivity ale 
byly přeneseny přímo na dílčí obce.
Co je pro sdružené obce největším 
přínosem?
Díky vysoké nadmořské výšce a vhod-
ným klimatickým podmínkám je ob-
last Protivanovska ideální pro větrné 
elektrárny. Obce mikroregionu společ-
ně postupovaly při povolovacích pro-
cesech pro stavby elektráren. Dále se 
podařilo propojit region turistickými, 
cyklistickými a běžeckými trasami.
Jak vidíte fungování mikroregionu 
v následujících letech, co plánujete?
V příštím období se zaměříme zejména 
na užší spolupráci obcí při nakládání 
s odpady. Pracujeme na lepším využi-
tí nově vybudovaného sběrného dvo-
ra pro tříděný, biologický, nebezpečný 

a stavební odpad v městysu Protiva-
nov. Pro náš region je specifi cké spor-
tovní vyžití na kolech. Naším záměrem 
je tedy přistoupit k řešení vybudování 
cyklostezek propojující jednotlivé obce 
mikroregionu. Na území mikroregio-
nu Protivanovsko se v současné době 
nenachází žádné zařízení sociální péče. 
Do budoucna proto máme v plánu pře-
stavby či výstavby objektů pro domo-
vy důchodců či domy s pečovatelskou 
službou s návazností na sociální služby 
v domácnostech. »red

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

nebo upozornit na nějakou akci v mikroregionu, dejte nám vědět nejpozději do 5. února 2016 na e-mail: redaktor@profi tisk.cz.

 Drahany – zima | Foto: archiv městyse Drahany

 Buková | Foto: archiv obce Buková

 Běžecké trasy v okolí Protivanova | Foto: archiv městyse Protivanov  Panský rybník v Rozstání | Foto: archiv obce Rozstání
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V kraji se bude lépe dýchat, lidé mohou 
žádat o dotace na výměnu kotlů

Olomoucký kraj poprvé vyhlašuje tzv. kotlíkovou dotaci. Mezi obyvatele je připraven rozdě-
lit přes 166 milionů korun. O dotaci na výměnu starých kotlů mohou žádat vlastníci nebo 

spoluvlastníci rodinných domů od 22. února do 13. května. Dotace z Operačního programu 
Životní prostředí 2014–2020 je určena na výměnu starých kotlů za moderní ekologické typy. 

Až 127,5 tisíce korun mohou získat 
žadatelé v právě spuštěné kotlíko-
vé dotaci jako příspěvek na výměnu 
starého kotle za nový typ vytápění. 
Hejtmanství chce tímto krokem po-
moci rodinným rozpočtům a součas-
ně zlepšit stav ovzduší v kraji. „Jsem 
rád, že kraj může kotlíkové dotace 
poprvé vyhlásit a nabídnout obča-
nům možnost přejít na ekologičtější 
a k životnímu prostředí šetrnější způ-
sob vytápění domácností. Náš region 
se opakovaně potýká s nepříznivou 
smogovou situací. Výměna starých 
kotlů za nové zdroje tepla, které musí 
podle pravidel splňovat přísné eko-
logické normy, tak určitě přispěje ke 
zlepšení ovzduší. Navíc modernější 
způsob vytápění sníží i energetickou 
náročnost rodinného domu,“ říká 
hejtman Jiří Rozbořil. 

Dotace bude vyplácena zpětně

Smyslem kotlíkových dotací je vyměnit 
v rodinných domech staré kotle s ruč-
ním přikládáním na uhlí nebo dřevo 
za moderní zařízení na tuhá paliva, 
tepelná čerpadla a plynové konden-

zační kotle. Příspěvek je možné také 
využít na solárně-termické soustavy 
pro přitápění a ohřev vody a na men-
ší energeticky úsporná opatření. Na 
výměnu mají lidé šanci získat 70 až 
80 % uznatelných nákladů, maximálně 
však 120 tisíc korun. „Co se týče 
fi nančních pro-
středků pro ob-
čany, kteří splní 
všechny stanove-
né podmínky, pů-
jde o systém zpět-
ného proplácení. V rámci kotlíkových 
dotací je možné získat až 127,5 tisíce 
korun. Prioritní oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší získají k dotaci ještě 
5% bonus,“ uvádí hejtman Rozbořil.

Připraveny jsou semináře 
i webové stránky

Olomoucký kraj očekává v první 
výzvě kotlíkové dotace velký zájem. 

Pro žadatele jsou proto připraveny 
také informační semináře ve třinác-
ti městech regionu. „Na seminářích 
seznámí pracovníci krajského úřa-
du občany s dotačním programem, 
veškerými podmínkami programu, 
bude prezentována žádost a způ-
sob jejího vyplnění i další potřebné 
informace. Dostane se také na indi-
viduální dotazy a konzultace. Har-

monogram semi-
nářů a veškeré 
další informace 
jsou zveřejněny 
na webu kraje,“ 

doplňuje hejtman 
Rozbořil. Papírovou žádost o do-

taci bude možné podat od 22. úno-
ra do 13. května osobně na podatel-
ně Krajského úřadu Olomouckého 
kraje, na detašovaných pracovištích 
v Šumperku a Jeseníku, dále přes da-
tovou schránku, e-mailovou formou 
se zaručeným elektronickým podpi-
sem nebo ji lze poslat poštou. Žádat 
o dotaci mohou i lidé, kteří vyměnili 
starý kotel za nový po 15. červenci 
loňského roku. »red

téma čísla

 Kotlíkové dotace jsou určeny především pro starší domy 

na vesnicích. | Foto: AJ

 Smog stále více trápí i krajskou metropoli. Díky dotacím se má ovzduší zlepšit. | Foto: AJ

www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace 

www.kr-olomoucky.cz/dotace2016
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téma čísla
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inzerce

Začala velká kotlíková revoluce, říká 
ministr životního prostředí Richard Brabec
Přijímání žádostí kotlíkových dotací v Olo-

mouckém kraji přijel zahájit do Olomou-
ce ministr životního prostředí Richard Bra-
bec. Při této příležitosti objasnil motivace 
k vyhlášení tohoto dotačního projektu. 

Pane ministře, mluvíte o revoluci ve 
vytápění v  naší republice. V  čem je 
tato dotační akce výjimečná? 
Může to možná znít až pateticky, ale 
rozhodně tomu tak není. My máme 
ambici vyměnit až 100 tisíc kotlů, což 
je asi třetina kotlů, které u nás nejvíce 
znečišťují ovzduší. Za posledních de-
set let se podařilo díky dotacím vy-
měnit „pouze“ 10 tisíc kotlíků v celé 
ČR. Pokud se nám tedy podaří vymě-
nit těch plánovaných sto tisíc, tak je 
to revoluce nejen ve výši dotace, ale 
i pro kvalitu ovzduší a to nás zajímá 
především. 
Jakou měrou se staré kotle na znečiš-
tění ovzduší podílejí? Znáte přesná 
čísla? 
V celé republice je asi 350 tisíc kot-
lů těch nejvíce znečišťujících – první 
a druhé emisní třídy. Bohužel se na 

kvalitě ovzduší podílejí zásadním 
způsobem. Odhaduje se, že na obsa-
hu prachových částic se podílejí ko-
lem 40 %, ale v karcinogenech, které 
jsou na tyto prachové částice vázány, 
tam se v některých oblastech podílejí 
až 90 %. Pokud by se nám podařilo 
významnou měrou vymýtit ty nej-
více znečišťující kotle, tak se lidem 
bude lépe dýchat, a to nejen v nejvíce 
zasažených oblastech, jako je Morav-
skoslezský kraj, ale i jinde. Poslední 
dobou je to i kraj Olomoucký.
Čekáte, že o dotace bude zájem? 
Zájem bude, předpokládám, veliký. 
Máme zpětnou vazbu z celé republiky 
jak od lidí, kteří se obracejí přímo na 
ministerstvo nebo na státní fond, ale 
především každý kraj si dělal vlastní 
průzkumy a v některých krajích je 
zřejmé, že po uplynulých letech, kdy 
lidé opravdu spali před krajskými 
úřady, aby se na ně dostalo, ta dotace 
byla vyčerpána během prvních hodin 
či dnů. V tomto případě zájem o to 
první kolo bude velký, ty tři miliardy 
korun budou vyčerpány brzy. 

Kolik peněz dostane Olomoucký kraj?
V první etapě dostane 172 milio-
nů korun, mezi lidi bude rozděleno 
166 milionů korun. Vyměněno by 
mělo být minimálně 1100 kotlů – to 
číslo je ale pouze vyděleno maximál-
ní částkou, kterou zájemce může zís-
kat, a to je 127 500 korun. Předpoklá-
dáme, že maximální dotaci nebudou 
žádat všichni, takže nových kotlů 
bude víc, až ke dvěma tisícům.
Jak jsou nastaveny kontrolní mecha-
nismy, aby nedocházelo ke zneužívá-
ní dotací? 
Kontrolní mechanismy jsou vymyš-
lené a odzkoušené už z předchozích 
kol, protože ty existují od roku 2011. 
Podvody jsme zaznamenali v promile 
případů, jedná se o jednotky. Každý, 
kdo uzavře smlouvu o dotaci, souhla-
sí s návštěvou kontrolora, existují vý-
razné sankce, nebo dokonce hrozí až 
vrácení celé dotace. »red
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Nová křižovatka v Šumperku 
a rekonstruovaná silnice v Dubu

V závěru roku se podařilo předat do 
užívání řidičům dvě důležité doprav-
ní stavby. Přímo v Šumperku byla 
dokončena rekonstrukce křižovatky 
v centru města. Průsečná křižovatka 
ulic Temenická, Šumavská a Prie-
vidzská se změnila na kruhový ob-
jezd. „Rekonstrukci křižovatky po-
važuji za velmi dobrou zprávu pro 
všechny občany. Olomouckému kraji 
se ve spolupráci s městem Šumperk 
podařilo zajistit lepší technický stav 
stávající komunikace, vytvořit no-
vou okružní křižovatku a vyhradit 
jízdní pruhy pro cyklisty v každém 
směru. Veškeré opravy by měly při-
spět k výraznému zklidnění doprav-
ní situace a k větší bezpečnosti pro 
všechny účastníky silničního pro-
vozu,“ uvedl hejtman Jiří Rozbořil. 
V rámci rekonstrukce byly upraveny 
i navazující ulice včetně nového pro-
vedení chodníků, veřejného osvětle-
ní a veřejné zeleně. Kromě toho je na 
ulici Šumavská nově zřízen také au-
tobusový zastávkový pruh. Investice 
do úprav dosáhly 14 milionů korun 
a podílely se na nich ROP Střední 

Morava, město Šumperk a Olomouc-
ký kraj. 
Na 73 milionů korun přišla rekon-
strukce komunikace II/150 u Dubu 
nad Moravou. Trvala půl roku. „Tato 
důležitá stavba zajišťuje spojení mezi 
Prostějovem a Přerovem. Byla to po-
slední dokončená rekonstrukce silni-
ce, kterou mělo hejtmanství ve svém 
plánu oprav v loňském roce. Vše se 
stihlo v řádném termínu a chtěl bych 
poděkovat především všem řidičům 
za několikaměsíční trpělivost,“ řekl 
hejtman Olomouckého kraje Jiří Roz-
bořil. Silnice byla několik let v hava-
rijním stavu a měla nevyhovující pa-
rametry. Vzhledem k velmi špatnému 
technickému stavu šlo o jednu z nej-
náročnějších rekonstrukcí v letoš-
ním roce. Na tříkilometrovém úseku 
vznikly dva nové mostky a komplex-
ní rekonstrukcí prošel most přes řeku 
Moravu. »red

připravované akce

 Silnice v Dubu nad Moravou byla nejnáročnější stavbou 

roku 2015. | Foto: PZ

 Nový rondel zvýšil bezpečnost chodců a cyklistů. | Foto: PV
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Rozpočet kraje počítá 
s investicemi do silnic a škol
Zastupitelé kraje schválili na svém prosincovém 
zasedání rozpočet Olomouckého kraje na letoš-
ní rok. Rozpočet ve výši zhruba 4,26  miliardy 
korun zahrnuje jak výdaje, tak také příjmy. 
Podstatnou část výdajů představují investice, 
které mají letos dosáhnout celkové hodnoty 
846 milionů korun. „Velká část peněz v  rámci 
investic půjde opět do oprav silnic II. a III. tříd, 
které spravuje kraj. V příštím roce chceme po-
kračovat i s energeticky úspornými opatřeními 
u  krajských příspěvkových organizací. Půjde 
o  tzv. zateplovačky především středních škol,“ 
uvedl hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. 
V rozpočtu hejtmanství je na rok 2016 celkem 
300 milionů korun na opravy silnic II. a III. tříd, 
tedy komunikací, které jsou v  majetku kraje. 
V  lednu 2016 vznikly v  bývalém VÚ Libavá tři 
nové obce: Město Libavá, Kozlov a  Luboměř 
pod Strážnou. Kraj zajišťuje zimní údržbu 
27 km silnic v tomto prostoru. »red

Některé z plánových oprav silnic:

• III/4345 Klenovice na Hané – Ivaň
• III/44429 Šternberk – Hvězdné údolí
• II/635 kř. III/4441 – Litovel 
• II/635 Mohelnice – Loštice

Některé z plánovaných oprav nemovitostí: 

• výstavbu tělocvičny VOŠ a SPŠ elektrotechnic-
ké v Olomouci – 18 mil. Kč

• rekonstrukce bytových jader v  Penzionu pro 
důchodce v Lošticích – 15 mil. Kč

• přístavba pavilonu Domova seniorů FRANTI-
ŠEK v Náměšti na Hané – 19 mil. Kč

• modernizace geriatrického oddělení OLÚ Mo-
ravský Beroun – asi 38 mil. Kč

• zámek Čechy pod Kosířem – IV. etapa rekon-
strukce – přes 19 mil. Kč

• rekonstrukce kuchyně v  Domově důchodců 
Šumperk – 23 mil. Kč 

• stavba tělocvičny Střední průmyslové školy 
v Přerově – 6 mil. Kč

inzerce

V lázních Slatinice právì otevíráme nové Privátní SPA  
a Sauny Majorka. Staòte se prvními návštìvníky. 

Láznì Slatinice a.s.
pobyty@lazneslatinice.cz
tel.: 585 944 599 www.lazneslatinice.cz

ZAHŘEJTE SE V LÁZNÍCH

pobyty od
1910 Kč

• Romantické balíèky  
 s veèeøí pøi svíèkách  
• Firemní akce
• Oslavy a svatby

• Last minute pobyty  
 dennì aktualizované na webu
• Valentýnský pobyt
• Velikonoèní pobyt
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13. ročník Welzlování nabídne 13 akcí
Zábřežský festival Welzlování, který 
letos dospěl do třináctého ročníku, 
opět slibuje pořádný příděl zábavy, 
poučení, ale také recese. Populární 
setkávání cestovatelů, dobrodruhů 
a recesistů, kterým si město připomí-
ná nejslavnějšího zábřežského rodáka 
Jana Eskymo Welzla, letos potrvá celé 
dva měsíce. Od 21. ledna do 21. břez-
na postupně nabídne tradiční rece-
sistické akce, fi lmový festival, sérii 
zajímavých přednášek a také novinku 
v podobě cestovatelského maratonu 
s názvem Welzlovi následovníci. 
Nejen o sportovních výkonech, ale 
především o recesi je akce Welzlová-
ní – oblíbený běh do zámecké brány, 
který odstartuje v sobotu 23. ledna. 
Běh, při kterém závodníci zdolávají 
strmé serpentiny vedoucí k zábřež-
skému zámku, je určen pro všechny 
věkové kategorie od nejmenších dětí 
po seniory. „Loni, kdy se závodu zú-
častnilo téměř padesát běžců, padl 
absolutní rekord tratě – Ondřej Švub 
ji zdolal za 13,5 sekundy,“ uvedl Zde-
něk David z pořadatelského týmu. 

Další akce pak pořadatelé v násle-
dujících dnech připravili do prostor 
kina Retro. Nebude chybět tradič-
ní Welzlův kufr, dopolední krosový 
běh a odpolední recesistický závod 
na Humenci, závod čtyřspřeží s lid-
skými posádkami na Masarykově 
náměstí ani fi lmová přehlídka Ex-
pediční kamera věnovaná cestování, 
dobrodružství a extrémním sportům. 
Welzlování 2016 zakončí 21. března 
diashow Sedm divů Islandu v podá-
ní Jiřího Kolbaby. Podrobný program 
najdete na www.kulturak.info. »red

tipy Olomouckého kraje
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Výstaviště Flora obsadí 
taneční špička

30. ledna se na Výstavišti Flora Olomouc, v  pavilo-
nu A, bude konat jedna z nejvýznamnějších soutěží 
v oblasti tanečního sportu – mistrovství ČR v latinsko-
amerických tancích. Prestižního klání se zúčastní nej-
lepší tuzemské taneční páry napříč věkovými katego-
riemi. Pořadatelem mistrovství je Klub sportovního 
tance QUICK Olomouc ve spolupráci s Českým svazem 
tanečního sportu. „Mistrovství v latině je vlastně nej-
atraktivnější ze všech národních šampionátů ve spor-
tovním tanci a utkají se zde skutečně špičky českého 
tancování,“ upozorňuje Jitka Opravilová z Klubu spor-
tovního tance QUICK Olomouc. Dodává, že mistrovství 
ve sportovním tanci se v Olomouci bude konat již po-
čtvrté v řadě a akce byla pro jeho národní význam za-
řazena mezi vlajkové projekty města Olomouce. „Aby 
nám tato titulární soutěž byla přidělena, museli jsme 
projít náročným výběrovým řízením na Českém svazu 
tanečního sportu. Tímto konkurzem jsme úspěšně 
prošli už počtvrté v řadě, což dokazuje stabilitu a pro-
speritu našeho tanečního klubu.“ Na mistrovství ČR 
v latinskoamerických tancích se do Olomouce sjedou 
nejlepší páry ČR ve všech věkových kategoriích – ju-
nioři I, junioři  II, mládež, do 21 let, dospělí, senioři 
a profesionálové. Taneční soutěž odstartuje dopoled-
ne v 10 hodin a vyvrcholí před osmou hodinou večer-
ní. Více informací na www.latina2016.cz. »red

inzerce

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, úpravny
operátor výroby bezvodých ofsetových desek

www.toray.cz
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Půlmaraton otevřel registrace
Organizátoři očekávají skvělou atmosféru
Už šestkrát se na konci června v cent-
ru města sešly davy běžců, aby si užili 
Mattoni 1/2Maraton Olomouc. Nejinak 
tomu bude i letos. Sedmý ročník dru-
hého největšího půlmaratonu v České 
republice se poběží v sobotu 25. června. 
Na startovní čáru se postaví 6200 běž-
ců. Oproti loňskému ročníku na ně 
čeká poněkud pozměněná trať. Poběží 
se totiž v opačném směru. „Běhávalo se 
po ulici 1. máje a 8. května, které letos 
v době konání závodu budou procházet 
rozsáhlou rekonstrukcí a nepůjde tudy 
běžet. Trasu jsme tak museli přepra-
covat,“ říká Tomáš Coufal, technický 
manažer závodu. Startovní pole se le-
tos také podívá do Lazecké ulice, oto-

čení směru pomůže lepší propustnosti 
ve Smetanových sadech a vynecháním 
dlažebních kostek a mírného stoupání 
v centru by měly padat rychlejší časy. 
Mattoni 1/2Maraton Olomouc je dru-
hý největší půlmaraton v celé České 
republice. „V Olomouci všechno klaplo 
dohromady. Podařilo se spojit správný 
čas, místo a lidi a od samého začátku 
závod jen a jen roste. K tomu pomá-
há také skvělá podpora od města i od 
kraje,“ uvádí Zoran Bartek z pořadatel-
ského týmu RunCzech. Padesátka za-
městnanců krajského úřadu například 
loni přispěla na rodinné centrum Heř-
mánek, kam putovalo jejich startovné 
z dm rodinného běhu.

Registrace na závod jsou otevřené a ka-
pacita se plní rychle. Zajistěte si své místo 
na startu včas a poběžte s námi 25. červ-
na Mattoni 1/2Maraton Olomouc! Více 
informací na www.runczech.com. »red

inzerce

Olomoučtí fi lharmonici koncertovali v Číně
V pátek 8. ledna se Moravská fi lhar-
monie vrátila z dvoutýdenního zájez-
du v Číně. Hudebníci tam absolvovali 
9 koncertů v osmi velkých čínských 
městech – Taiyuan, Dalian, She-
nyang, Nanning, Liuzhou, Wuzhou, 
Guilin a Baoding. Cesta šedesáti-
členného souboru začala 26. prosince 
v Olomouci, odkud autobusy zamířily 
na letiště do Vídně. Pak je čekal let do 
Istanbulu a poté do Pekingu. V Číně 
se orchestr přepravoval autobusy, le-
tecky i rychlovlakem. Menší nástroje 
si hudebníci vezli s sebou, kontraba-
sy, tympány a další bicí nástroje se 
zapůjčili vždy v místě koncertu. „Je 
třeba konstatovat, že především kon-
trabasy byly často nekvalitní a naši 
hudebníci museli být skoro kouzelní-
ci, aby na nich odvedli profesionální 
výkon. Také byl rozdíl v kvalitě kon-
certních sálů. Některé byly špičkově 
vybaveny, ve třech případech by se 
naopak dalo hovořit o podmínkách 

neodpovídajících základním hygie-
nickým normám, které budeme ješ-
tě řešit s agenturou zajišťující turné, 
nicméně jako profesionální orchestr 
jsme vždy podali stoprocentní výkon 
a skvěle reprezentovali naše město 
a českou kulturu. Publikum v Číně 
je až na výjimky často velmi odlišné 
tomu našemu. Během koncertu si ob-
čas povídají, fotí si hudebníky na všu-
de přítomné chytré mobilní telefony, 
odcházejí a přicházejí ze sálu. Ale 
nakonec se nechají strhnout ke spon-
tánnímu potlesku,“ říká Vladislav 

Kvapil, ředitel Moravské fi lharmonie 
Olomouc.
Orchestr překonával velké vzdálenos-
ti a teplotní rozdíly v jednotlivých 
městech byly značné, pohybovaly se 
od +25 na jihu do –10° C na severu. 
I samotné přesuny byly velmi nároč-
né, téměř na hranici lidských mož-
ností. Například 31. prosince ve ve-
černích hodinách se konal koncert 
a hned 1. ledna muzikanti odjížděli 
z hotelu již v 6:15 na letiště a pak le-
tecky ze severu na jih Číny, tedy ně-
jakých 2500 km. A po náročné cestě 
je čekal koncert v sále velmi špatné 
kvality. Na všech koncertech zazněl 
stejný program – díla světových au-
torů (G. Rossini, H. Berlioz, A. Dvo-
řák, J. Brahms), nechyběla ani čínská 
skladba. Moravskou fi lharmonii di-
rigoval Jiří Petrdlík. Největší úspěch 
pak pokaždé sklidil poslední přídavek 
– populární Radeckého pochod, který 
vždy obecenstvo roztleskal. »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 a 792 272 232.

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

BENJI
Asi 8měsíční kříženec malté-
záčka. V azylu se zotavuje ze 
špatných podmínek. Miluje 
procházky a uvítal by společ-
nost menší fenky. Je přítulný, 
hravý, čistotný. Vhodný spíše 
k větším dětem.
Pejsek je kastrovaný, očkovaný 
a zdravý.
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pozvánky

Staň se detektivem 
a vyřeš zločin

Chcete si na chvíli vyzkoušet práci detektiva? 
Zajímají vás moderní metody, s  jejichž pomocí 
dnešní kriminalisté odhalují pachatele? Pak na-
vštivte Vlastivědné muzeum Jesenicka a ve Vodní 
tvrzi novou interaktivní a multimediální výstavu. 
Ústředním tématem je fi ktivní zločin, jehož pa-
chatele můžete s pomocí nejrůznějších krimina-
listických metod zkusit usvědčit. Tyto metody si 
tak nejen sami návštěvníci aktivně vyzkouší, ale 
poutavou formou se dozví i  mnohé zajímavosti 
z jejich historie. Výstava je půjčena z Mendelova 
muzea Masarykovy univerzity v Brně. Potrvá do 
13. března a vstupné je 40 a 20 korun. »red
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Dopravní prostředky ze stavebnice 
Merkur ve vikýřovickém muzeu silnic

První výstavou 
letošního roku 
bude v muzeu 
silnic ve Viký-
řovicích výsta-
va o legendární 
kovové staveb-
nici, která se 
stala inspirativ-
ní a zábavnou 
hračkou mnoha 
generací dětí. 
Výstava, kterou 
muzeum při-
pravilo ve spo-
lupráci se sbě-
ratelem a propagátorem Merkuru 
panem Jiřím Mládkem, představí ná-
vštěvníkům na mnoha modelech 
historii tohoto českého fenoménu. 
K vidění budou nejen nejrůznější do-
pravní prostředky a stroje, ale také 
například Eiff elova věž a řada dalších 
unikátů. Část modelů připravil pan 
Mládek přímo pro výstavu v silnič-

ním muzeu. Výstava bude potěšením 
nejen pro oči návštěvníků. Její sou-
částí bude také dětská dílna, ve které 
si budou moct pamětníci zavzpomí-
nat na svá dětská léta s Merkurem 
a mladší návštěvníci vyzkoušet, co 
všechno lze z této geniální české sta-
vebnice vytvořit. Výstava bude pří-
stupná do konce dubna. »red

inzerce

Horní lán – naproti OC Haná,
vedle McDonald’s

–50 %–50 %
–10 %–10 %
NOVÉ:NOVÉ:

ažaž koberce – pvc – vybrané vzorykoberce – pvc – vybrané vzory

veškeré podlahářské práceveškeré podlahářské práce

nejnižší

ceny !nejnižší

ceny ! SKLADEM
SKLADEM

i ko

i na

ZAKOUPÍTE VÝHRADNĚ V PRODEJNÁCH JEHLA

Vinylové
podlahy
Vinylové
podlahy VITROVITRO

TERMÁLNÍ PARK  Velké Losiny

tímto kuponem získáváte

slevu na vstupné 

10 %
platí do 13. 3. 2016 ve DNECH ÚTERÝ až PÁTEK
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zábava pro vás 

Tajenka z minulého čísla: TERMÁLNÍHO PARKU. Vylosovaným výhercem, který získá voucher od Termálních lázní Velké Losiny, je Jitka Skalická z Mohelnice.

TERMÁLY LOSINY – MÍSTO PRO VAŠI… tajenka. Tajenku křížovky zasílejte do 5. února 2016 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 od partnera křížovky. 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

VA
ŠE

PORADNA:

Přin
áš

ím
e d

ůle
žit

é 

inf
or

mac
e!

TIPY NA ZIMNÍ SEZONU

Informace o stavu sněhu

na českých horách

www.snehove-zpravodajstvi.cz 

www.snow.cz

www.lyzovani.cz

www.ceskehory.cz

www.slunecno.cz

www.chmi.cz

Informace o běžeckých trasách:

www.bilestopy.cz

www.jeseniky.net

www.lyzarsketrasy.cz

V případě nouze:

Horská služba ČR

non-stop služba SOS: +420 1210 
www.horskasluzba.cz
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informace pro vás

FOTOSOUTĚŽ SE ZIMNÍ 
TEMATIKOU POKRAČUJE
Čekáme na vaše fotografi e ze zimních radovánek v Olomouckém kra-
ji. Jedním z prvních čtenářů, co nám poslali do redakce snímek, byla 
Alena Kočí z Brodku u Prostějova. Zachytila typicky zimní atmosféru 
mokřadu u obce Mořice. 
Soutěž stále pokračuje. Zaslat můžete nejvýše tři snímky, a  to do 
4. března 2016. Účastí ve fotosoutěži autoři snímků souhlasí s  je-
jich uveřejněním i  v  jiných tiskových a  elektronických materiálech 
Olomouckého kraje. Vaše příspěvky posílejte e-mailem na re-
daktor@profi tisk.cz. Nezapomeňte uvést jméno a  celou adresu. Do 
předmětu elektronické zprávy uveďte: „fotosoutěž – magazín Olo-
moucký kraj“.

Změny spojené s novelou zákona o dokladech
Od 1. ledna 2016 platí nový zákon o ob-
čanských průkazech a cestovních do-
kladech. Změny se dotýkají oblastí:
Občanských průkazů – občanům star-
ším 70 let se budou nově vydávat s plat-
ností na 35 let od data vydání dokladu. 
V případě změny některých ze zapsa-
ných údajů bude nutné občanský prů-
kaz vyměnit. Nový občanský průkaz 
je možné si vyzvednout na kterémkoli 
obecním úřadě s rozšířenou působ-
ností po zaplacení správního poplatku 
100 Kč. Pokud má občan trvalé bydliště 
na území ČR a dovršil věk 15 let, je po-
vinen požádat o vydání OP nejpozději 
do 30 dnů ode dne, kdy dovršil 15 let.
Cestovních dokladů – vyzvednout si 
nový cestovní pas je možné na kte-
rémkoli obecním úřadě s rozšířenou 
působností po uhrazení správního 
poplatku 100 Kč. Občanům, kteří po-
třebují urychleně vycestovat do za-
hraničí, se na žádost vydá ve lhůtě do 
6 pracovních dnů cestovní pas s bio-
metrickými údaji s platností na 10 let, 
občanům mladším 15 let s platností na 

5 let. Správní poplatek v tomto přípa-
dě činí 4000 a 2000 Kč.
Trvalých pobytů – pokud má občan ad-
resu trvalého bydliště evidovanou v síd-
le ohlašovny, jsou ukládána oznámení 
o uložení zásilky a výzvy s poučením 
na ohlašovně, v jejímž správním obvodě 
má občan hlášen trvalý pobyt. Ulože-
ním těchto zásilek v sídle ohlašovny jsou 
po uplynutí lhůty deseti dnů splněny 
podmínky fi kce doručení – písemnost 
je považována za doručenou. 
Zprostředkování kontaktu – k žádosti 
o zprostředkování kontaktu je mož-
né připojit důvod pro zprostředkování 
kontaktu, který bude současně s kon-
taktními údaji kontaktující osoby sdělen 
při zprostředkování kontaktu kontakto-
vanému. O zprostředkování kontaktu 
bude kontaktující osoba vždy vyrozu-
měna, tj. Ministerstvo vnitra sdělí kon-
taktující osobě, že její kontaktní údaje 
byly předány kontaktované osobě.
Více informací včetně formulářů najde-
te na webových stránkách ministerstva 
vnitra www.mvcr.cz. »red

Olomoucký kraj nabízí k odprodeji 
tento nemovitý majetek:

Pozemek parc. č. st. 1625/1 zast. pl. a  nádvoří 
o  výměře 1854 m2, jehož součástí je stavba, 
č. p. 1443, rod. dům, pozemek parc. č. st. 1625/2 
zast. pl. a nádvoří o výměře 22 m2, jehož součástí 
je stavba bez čp./če., obč. vyb., a pozemek parc. 
č. 1257/101 ost. pl. o výměře 942 m2, vše v k.ú. 
a  obci Šumperk, vše z  vlastnictví Olomouckého 
kraje, z  hospodaření Dětského centra Ostrůvek, 
příspěvkové organizace, za minimální kupní 
cenu ve výši 7 500 000 Kč, když jednotlivé nabíd-
ky budou přijímány v uzavřených obálkách.
Cenové nabídky s  uvedením případného účelu 
využití předmětných nemovitostí prosím zašlete 
nebo osobně doručte v termínu od 9. 12. 2015 
do 12. 2. 2016 do 13.00 hod. na adresu: Olo-
moucký kraj, komise pro majetkoprávní záleži-
tosti, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 9. 12. 2015 do 
12. 2. 2016.
Kontakty: a.brenkova@kr-olomoucky.cz, tel.: 
585 508 416, regina.vrbova@kr-olomoucky.cz, 
tel.: 585 508 423.

UZÁVĚRKA INZERCE DO PŘÍŠTÍHO 

VYDÁNÍ JE 8. ÚNORA 2016

inzertní manažer: JANA JURÁKOVÁ

tel.: 773 617 353

e-mail: jurakova@regvyd.cz

Publikace představuje regionální výrobce
Ve spolupráci se zástupci regionálních 
značek, které působí v Olomouckém 
kraji, vydalo hejtmanství novou publi-
kaci zaměřenou na regionální výrobce. 
„Snažíme se v co největší míře propago-
vat místní produkci a regionální výrobky 
vysoké kvality. Proto jsme se rozhodli vy-
dat katalog, který přiblíží, co malé fi rmy 
a živnostníci v regionu vyrábí a kde si vý-
sledné produkty mohou občané koupit,“ 
uvedl hejtman Olomouckého kraje Jiří 

Rozbořil. Nový katalog má pomoci ma-
lým a středním fi rmám v regionu s pro-
pagací regionálních výrobků. Nákupem 
výrobků s označením  Haná regionální 
produkt, Moravská brána regionální pro-
dukt, Jeseníky originální produkt, Re-
gionální potravina Olomouckého kraje 
a Výrobek Olomouckého kraje zákazník 
získává záruku kvality výrobku. Zároveň 
má možnost podpořit zaměstnavatele ze 
svého nejbližšího okolí. »red
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