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měsíčník občanů Olomouckého kraje • Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma

vydání pro Olomoucko

I v šedesáti to umíme
rozjet stejně jako

v pětadvaceti!

60 let Gymnázia,
25 let Anglické sekceg kce

oslavy.gytool.cz
facebook.com/gytool

@gytool60
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pro logistické centrum v Olomouci 
Základní mzda a   
    
 
 
Další nadstandardní benefity nap .: 
- m í ní výkonno tní prémie a  5.000 K  
- v rámci v tního programu a  5 týdn volené a 
13.mzda 
- dotovan travování v kantýn  (ob d od 25 K  

Kontaktujte nás:  
 
 
 
Kauflan á republi  

loh , Praha 6 

588 481 103 

24.500 K . 

Skladník 
P se k nám! 

  
 

HLEDÁME ,
ZEJMÉNA VÁS.
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Do Olomouce přijela ministryně 
školství, přislíbila podporu sportu

Návštěva ZŠ v Dolanech, gymnázia 
Čajkovského a sportovní haly UP – to 
byla část programu ministryně školství 
Kateřiny Valachové v Olomouckém 
kraji. S hejtmanem Jiřím Rozbořilem 
hovořila o novém systému fi nancování 

regionálního školství a sama se chtěla 
přesvědčit, jak tady školy fungují a co 
by bylo třeba změnit nebo řešit. „Minis-
terstvo školství, mládeže a tělovýcho-
vy prosazuje nákladové fi nancování. 
V rámci jasných pravidel rozdělí peníze 
na školu, na třídu, na pracoviště. Kraje 
pak prostředky přepošlou konečnému 
příjemci,“ řekla Kateřina Valachová, mi-
nistryně školství, mládeže a tělovýcho-
vy. „Nákladové fi nancování schvaluje-
me. Ministerstvo by ale při rozdělování 
peněz mělo využít potenciál krajských 
úřadů. Proč rozhodovat z Prahy o fi -
nancích pro školu v každé malé obci? 
Stačí, když budou jasná pravidla a kont-
rolní mechanismy a kraje peníze rozdě-
lí. Ještě o tom budeme s paní ministry-
ní jednat,“ uvedl Jiří Rozbořil, hejtman 
Olomouckého kraje. »red

Měsíčník Olomoucký kraj, periodický tisk. | Vydává Olomoucký kraj ve spolupráci se společností Profi -tisk group.
Adresa vydavatele: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc | IČ: 60 60 94 60. | Registrováno pod číslem MK ČR E 13609.
Šéfredaktor: Mgr. Juraj Aláč, redaktor@profi tisk.cz. Adresa redakce: Profi -tisk group s.r.o., Slavonínská cihelna, Kyselovská 125, 783 01 Olomouc-Slavonín.
Inzerce: Jana Juráková, jurakova@regvyd.cz, tel.: 773 617 353.
Číslo 5, ročník 15 | Olomoucký kraj – periodický tisk Olomouckého kraje. | Toto číslo vychází v Olomouci 16. 5. 2016.
Měsíčník je distribuován prostřednictvím České pošty, s. p., do všech schránek v kraji. Problémy s distribucí, prosím, hlaste na 773 617 353,
e-mailem na produkce@profi tisk.cz nebo reklamujte u svého poštovního doručovatele.

aktuality

Buďme lidé
V  měsíci květnu si připomínáme památku 
obětí, které padly v průběhu druhé světové 
války. Někteří z nás se o hrůzách 20. stole-
tí dozvídali jen z  hodin dějepisu, kdy jsme 
měli pocit, že válka je něco abstraktního 
a především že je minulostí. Bohužel realita 
je jiná. Na mnoha místech světa zuří váleč-
né konfl ikty a nepokoje. Mnoho těchto míst 
není příliš vzdálených od naší krásné země. 
Nedopusťme, aby se tyto ohně svárů roz-
hořely v požár, který zachvátí Evropu nebo 
celý svět. Já osobně říkám jasné ne všem 
válečným konfl iktům. Jednou ze snah Olo-
mouckého kraje je udržovat tradici vzpo-
mínkových akcí a  pečovat o  pietní místa. 
Alespoň tímto můžeme vzdát čest všem, 
kteří se zasloužili o  svobodu a  demokracii 
v  naší zemi. Neměli bychom zapomínat. 
I  krátkodobá ztráta paměti může způso-
bit nenapravitelné škody v  životě každého 
z nás. Základem zdravé společnosti je podle 
mě zájem o člověka, respekt k životu, úcta 
k  hodnotám a  ohleduplnost. Tragédie dob 
minulých i současných má, bohužel, na svě-
domí vždy člověk. Buďme proto lidmi.

Jiří Rozbořil,
hejtman

Olomouckého kraje

 Zásadním bodem setkání pak byla také podpora výstavby 

sportovních areálů a tělocvičen u škol. Ministerstvo na ně má 

více než miliardu korun. Žadatelé jen z Olomouckého kraje ale 

chystají projekty za půl miliardy. | Foto: PV

Olomoucký kraj navštíví prezident 
Miloš Zeman

Na třídenní návštěvu Olomouckého 
kraje přijede 18. května prezident Miloš 
Zeman. Přímo v Olomouci se ale příliš 
nezdrží, jeho pracovní cesta povede na 
Přerovsko a Prostějovsko. Půjde v po-
řadí už o třetí návštěvu současné hlavy 
státu v regionu, v roce 2014 navštívil 
krajské město a třeba i Svatý Kopeček, 
loni zamířil na sever kraje.
Návštěvu zahájí prezident ve středu 
18.  května setkáním s vedením kraje 
a zastupiteli. Do pátku pak na Přerov-

sku, Hranicku a Prostějovsku navštíví 
některé z místních podniků a plánuje 
i setkání s občany. »red

Hejtman Olomouckého kraje 
Jiří Rozbořil vás zve na setkání 

s prezidentem republiky 
Milošem Zemanem:

Středa 18. května – obec Černotín (Přerovsko)
16:50 hod., víceúčelové hřiště za obecním úřadem
Čtvrtek 19. května – město Hranice
12:30 hod., Masarykovo náměstí
Čtvrtek 19. května – Město Libavá
16:25 hod., prostor u posádkového domu armá-
dy (popřípadě v přízemí posádkového domu)
Pátek 20. května – město Kojetín
12:20 hod., plocha Masarykova náměstí
Pátek 20. května – Čechy pod Kosířem
13:35 hod., zámecký park, vysazení památného 
stromu prezidentem republiky za účasti občanů

Změna programu vyhrazena.
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OLOMOUCKÝ KRAJ KAŽDOROČNĚ POD-
PORUJE ZE SVÉHO ROZPOČTU ŘADU KUL-
TURNÍCH AKCÍ, SPOLKŮ A ORGANIZACÍ.

• v dotačním titulu Podpora kulturních aktivit 
v Olomouckém kraji v roce 2016 kraj obdržel 
celkem 381 žádostí na podporu projektů rea-
lizovaných během letošního roku; 

• podle nového dotačního systému předložené 
žádosti prošly třístupňovým bodovým hod-
nocením a schválením Rady, případně Zastu-
pitelstva Olomouckého kraje; 

• z  podaných žádostí kraj v  dotačním titulu 
Podpora kulturních aktivit podpořil 250 žá-
dostí částkou 14 938 500 Kč;

• mezi akcemi, které kraj fi nančně podpořil, jsou 
například:

 – MOHELNICKÝ DOSTAVNÍK®  2016, který 
patří k  nejznámějším festivalům trampské, 
folkové a country hudby;

 – Kruh přátel Šumperského dětského 
sboru – podpořena byla činnost známých 
šumperských Motýlů;

 – divadelní festival Aplaus pořádaný spo-
lečností TK Plus v Prostějově;

 – Mezinárodní varhanní festival pořádaný 
v Olomouci

 – obecně prospěšná společnost DW O7 na ce-
loroční provoz Divadla na cucky;

 – 59. ročník festivalu poezie Wolkrův Pros-
tějov;

 – mezinárodní taneční soutěž OK Dance 
Open Olomouc.

aktuality

 Víte, že...?

inzerce

C H C E T E  M L U V I T  A N G L I C K Y ?

Objednejte se na www.lite.cz nebo na tel.: 722 936 170

S naší netradiční metodou zaměřenou na komunikaci
to zvládnete během jednoho či dvou týdnů.

Přijďte na bezplatnou ukázkovou hodinu a přesvědčte se sami.

ROZMLUVTE SE V LETNÍM INTENZIVNÍM KURZU!

TĚŠÍME SE NA VÁS KAŽDÉ ÚTERÝ V 17:30 HOD.

ZÁPIS PRÁVĚ

PROBÍHÁ!!!

V údolí Desné skončila elektrizace 
železniční tratě

Projekt za půl miliardy korun na elek-
trizaci železniční tratě ze Šumperka 
do Koutů nad Desnou skončil v pátek 
22. dubna. Elektrická vlaková souprava 
tehdy poprvé vjela v rámci slavnostního 
zprovoznění na první soukromou elek-
trifi kovanou trať. Pravidelné elektrické 
vlaky ale do Koutů začnou jezdit nejdří-
ve v prosinci, s platností nového jízdní-
ho řádu. Zatím bude do údolí Desné za-
jíždět několik párů elektrických vlaků, 
které má pronajaté společnost Arriva. 
Ta zajišťuje dopravu na soukromé trati, 
čímž splňuje podmínku pro kolaudaci 
v letošním roce. Elektrizace trati Šum-
perk – Kouty nad Desnou začala loni 
v květnu a devatenáctikilometrový úsek 
byl upraven v rekordním čase. Státní 

fond dopravní infrastruktury přispěl 
více než 120 miliony korun, 350 milio-
nů poskytl operační program Doprava 
Evropské unie. Stavebních úprav se do-
čkala i nádraží v Petrově a v Koutech, 
v Loučné nad Desnou se zastávka změ-
nila ve výhybnu. Proud do trolejí dodá-
vá nová měnírna ve Filipově. »red

Přerov zařizuje krizový byt 
Pokud se někdo z obyvatel Přerova 
ocitne vlivem živelné pohromy, po-
vodně nebo požáru bez střechy nad 
hlavou, získá azyl v připravovaném 
krizovém bytu. Od června bude tento 
byt v Domě s pečovatelskou službou 
na Trávníku a do jeho úprav půjde 
zhruba čtyřicet tisíc korun. Není však 

určen pro ty, kteří přišli o bydlení 
kvůli dluhům či sporům, nemá ani 
suplovat bydlení pro oběti domácího 
násilí. „Při nedávném požáru v jed-
nom z přerovských bytů jsme narazili 
na problém, že nemáme kam umístit 
občany, kteří se dostali do potíží. Vy-
hoří jim byt, vyplaví ho voda – a než 
si celou věc vyřeší, měli by mít mož-
nost získat od města na přechodnou 
dobu ubytování. Ne každý má ve 
městě rodinu, která mu pomůže,“ řekl 
náměstek přerovského primátora To-
máš Navrátil (ANO). Byt bude plně 
vybaven a připraven k nastěhování 
a užívání. Lidé v něm budou moci zů-
stat po nezbytně nutnou dobu, maxi-
málně však tři měsíce. »red
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Kotlíkové dotace jsou vyčerpány, přišlo 2043 žádostí
Krajská rada už schválila první žádosti 
o kotlíkové dotace. Radní podpořili cel-
kem 282 žadatelů, mezi které rozdělili 
více než 33 a půl milionu korun. Dal-
šími čtyřmi sty žádostí se budou 
zabývat v polovině května. 
Schvalovací proces vyvrcholí 
21. července. O šesti žádos-
tech, u nichž výše podpory 
dosahuje téměř sedmi set tisíc, 
bude rozhodovat zastupitelstvo. 
„K 12. dubnu přijal Olomoucký kraj 
2043 žádostí o kotlíkovou dotaci. Nej-
větší zájem přitom lidé měli o kombino-
vaný kotel, ve kterém se dá topit uhlím 
nebo biomasou,“ řekl náměstek hejtma-
na Olomouckého kraje Pavel Šoltys. 
„Zájem veřejnosti předčil naše očekává-
ní. Svědčí to o tom, že lidem není lhos-
tejné životní prostředí v regionu a snaží 
se přispět k jeho zlepšení,“ doplnil Jiří 
Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje.

První kolo skončilo, kraj 
připravuje další dvě 

Zájem obyvatel je tak velký, že počet 
žádostí už teď o více než devět stovek 

překročil závazek kraje. Ten počítal 
s výměnou minimálně 1140 starých 
zdrojů tepla za nové. Rada Olomoucké-
ho kraje proto ukončila příjem žádos-
tí v pátek 29. dubna. Podle původního 
plánu měli lidé žádat o dotace až do 
13. května. Kotlíkové dotace rozděluje 
Olomoucký kraj poprvé ve své historii. 
Celkem má k dispozici 166 milionů. 
Maximální výše dotace na jednu žá-

dost činí 127 500 korun. Hejtman Jiří 
Rozbořil se kvůli obrovskému zájmu 
obrátil na ministra životního prostředí 
Richarda Brabce a požádal o navýšení 
částky pro Olomoucký kraj. Celkem 
by se mohlo jednat o 60 až 80 miliónů 
korun, aby mohlo být uspokojeno více 
zájemců. V následujících letech by měla 
proběhnout ještě další dvě kola kotlíko-
vých dotací. »red

aktuality

 O kotlíkové dotace byl obrovský zájem. Lidé čekali na zahájení příjímání žádostí celou noc. | Foto: PV
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Akce
měsíce

Vybírejte až z 8000 kvalitních vozů.

800 110 800 

Volejte zdarma denně 8–21 hod.

www.aaaauto.cz

100 000 Kč
Slevy

až

PO–NE 9:00–21:00OLOMOUC, Lipenská 58

Akční cena platí při financování u vybraných produktů našich partnerů. Reprezentativní příklad: Cena vozu 250 000 Kč. Akontace (podíl zákazníka na pořizovací ceně) 30 %, t.j. 75 000 Kč. Doba trvání úvěru 
60 měsíců. RPSN 8,27 %. Měsíční splátka 3546 Kč. Celková výše spotřebitelského úvěru: 175 000 Kč (pořizovací cena minus podíl zákazníka na pořizovací ceně). Celková částka splatná spotřebitelem 212 760 Kč 
(splátka x počet splátek). Úroková sazba 7,97 %. Podmínkou získání úvěru není sjednání pojištění. U výpočtu financování může být použit produkt s poslední navýšenou splátkou až 35 % z ceny vozu. Vyšší hodnoty 
RPSN mohou být důsledkem využití marketingových akcí dle výběru zákazníka, jako např. sleva z ceny vozidla, výplata hotovosti a další akční benefity, které může zákazník čerpat dle vlastního výběru. Podmínky 
spotřebitelského úvěru se mohou u konkrétních vozů lišit. Podmínkou získání úvěru není sjednání pojištění. Společnost AAA Auto International a.s. vykonává zprostředkovatelskou činnost pro více věřitelů. Nejedná 
se o závaznou nabídku ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku. Jednotlivé marketingové akce nelze kombinovat ani je uplatňovat zpětně. Dostupnost jednotlivých vozů je třeba ověřit telefonicky na zákaznické lince.

Pořiďte si auto na splátky      

a dostanete

v hotovosti na ruku
ssspppplláááttteeekkkkmmmměěěssíííčnnníícchhh

aaaaž

Akční cena

249 999 Kč

299 999 Kč
HYUNDAI i30, 2014, 1.4 CVVT, 73 kW, 3500 km, nové v ČR, 
1. majitel, servisní knížka, klimatizace, parkovací asistent, 
tempomat, multifunkční volant, LED světla pro denní svícení a více.

130 vozů Hyundai i30

Běžná cena
Měsíčně od: 952 Kč

Akční cena

262 999 Kč

349 999 Kč
KIA SPORTAGE, 2010, 1.7 CRDi, 85 kW, diesel, nové v ČR, servisní 
knížka, klimatizace, parkovací asistent, senzor deště, LED světla pro 
denní svícení, ABS, ASR, ESP, palubní počítač, tažné zařízení a více.

850 vozů SUV

Běžná cena
Měsíčně od: 1030 Kč193 999 Kč

ŠKODA OCTAVIA COMBI, 2011, 1.6 TDI, 77 kW, diesel, nové 
v ČR, 1. majitel, servisní knížka, klimatizace, automatické 
denní svícení, ABS, ASR, ESP, el. okna, el. zrcátka a více.

Akční cena

158 999 Kč

Běžná cena

1100 vozů Škoda Octavia

Měsíčně od: 612 Kč

inzerce

ou 

schváleno 

282 žádostí za 

33,5 mil. Kč
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zpravodajství

Kraj hospodařil v roce 2015 
s přebytkem. Peníze teď 

půjdou na investice
S přebytkem více než 465 milionů korun skon-
čilo hospodaření Olomouckého kraje za rok 
2015. Část peněz – téměř 219 a  půl milionu 
korun, už hejtmanství zahrnulo do rozpočtu 
na letošní rok. Zbývající fi nance rozdělili kraj-
ští zastupitelé. Více než 245 milionů korun pu-
tuje mezi jednotlivé neinvestiční a  investiční 
akce. „Výše přebytku jednoznačně vypovídá 
o  tom, že Olomoucký kraj je dobrým hospo-
dářem a dlouhodobě se nám daří tento trend 
držet. Můžeme tak více investovat tam, kde je 
to potřeba,“ řekl Jiří Rozbořil, hejtman Olo-
mouckého kraje.
Na neinvestiční akce, například na podporu 
Koordinátora integrovaného dopravního sys-
tému Olomouckého kraje (zejména dopravní 
obslužnost) nebo posílení provozu digitalizač-
ního pracoviště Vědecké knihovny, půjde bez-
mála dvanáct milionů korun. Většina zdrojů je 
ale směrována do investic, které tak přesáhnou 
částku 227 milionů korun. Největší část peněz 
(85 milionů korun) poputuje do dopravy a sil-
ničního hospodářství na patnáct akcí, které bu-
dou spolufi nancovány z dotace Státního fondu 
dopravní infrastruktury. Dalších 66 milionů je 
vyčleněno na řadu rozpracovaných i  nových 
akcí včetně strojní techniky Správy silnic Olo-
mouckého kraje. Za peníze z přebytku chce kraj 
například opravit průtah Kostelce na Hané, 
silnici mezi Pavlovicemi u Přerova a obcí Hrad-
čany a  značné prostředky věnuje na přípravu 
akcí formou zpracování projektové dokumen-
tace. Další fi nance budou investovány také do 
oprav škol, zařízení sociální péče, na opravy 
památek a do zdravotnictví – například vybu-
dování plynových kotelen v  léčebném ústavu 
Paseka či modernizace vybavení zdravotnické 
záchranné služby. Zhruba šest milionů korun si 
Olomoucký kraj ponechá jako rezervu na řešení 
akutních problémů. »red
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Hasiči a zdravotničtí záchranáři 
posilují spolupráci

Hasiči a zdravotničtí záchranáři z Olomouckého kraje, kteří se 
denně potkávají na výjezdech k mimořádným událostem, pro-
hlubují vzájemnou spolupráci. Od dubna mohou být jednotky 
hasičského záchranného sboru povolávány k událostem, které 
vyžadují poskytnutí neodkladné první pomoci. Hasiči jsou 
totiž vybaveni automatickými externími defi brilátory, které 
umožní okamžitou pomoc člověku, který má zástavu srdce. 
Dohodu o spolupráci podepsali ředitelé obou institucí. Hasiči 
jsou často na místě události dříve než záchranáři a mohou za-
čít s poskytováním okamžité pomoci. Defi brilátory je vybave-
no všech 13 stanic profesionálních hasičů v kraji. »red

Obce na Přerovsku trápí kamiony – 
hejtmanství nabídlo řešení

Tučín, Želatovice, Pavlovice u Přerova, 
a Hlinsko na Přerovsku mají dlouho-
době problémy s nákladními auty, která 
tudy projíždí především z kamenolomu 
v Podhůře. Kamiony v těchto obcích 
ničí silnice. Nadměrný provoz navíc 
obtěžuje obyvatele. „Komunikace jsou 
úzké, kamiony najíždí při míjení s auty 
na chodníky, což je riskantní. V obcích 
je také zvýšený hluk, trpí kanálové vý-
pustě, praskají domy. Silnice jako taková 
se stala nebezpečnou i pro osobní auta,“ 
popisuje strasti v obci starosta Tučína 
Jiří Řezníček. Na setkání se starosty obcí 
dotčených nadměrnou kamionovou do-
pravou proto spolu s hejtmanem Olo-
mouckého kraje hledali přijatelné řešení. 
„Přerov a přilehlé komunikace vnímá-
me jako velký problém. Shodli jsme se 
na tom, že průjezd kamionů zejména 
z Podhůry trojkovou silnicí na Přerov je 
dlouhodobě neudržitelný,“ doplnil Jiří 

Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje. 
Olomoucký kraj proto podpoří zákaz 
vjezdu nákladních vozidel s hmotností 
nad 12 tun na kritickém zhruba deseti-
kilometrovém úseku z Podhůry na Že-
latovice u Přerova. „Náš názor je, že by 
státní správa měla rozhodnout tak, aby 
tato komunikace byla uzavřena pro auta 
nad 12 tun. Silnice by mohla být záka-
zovými značkami osazena po správních 
řízeních do konce června,“ řekl hejtman 
Jiří Rozbořil. Toto opatření se už osvěd-
čilo v přerovské místní části Kozlovice, 
kam kamiony nad 12 tun nesmí zhruba 
dva roky. Těžká doprava se však přesu-
nula do jiných obcí. Olomoucký kraj 
chce proto situaci v oblasti řešit kom-
plexně. Cílem je odklon nákladních aut 
na silnice první třídy. Hejtmanství v této 
souvislosti bude tlačit na ministerstvo 
dopravy, aby dokončilo úsek dálnice D1 
u Přerova nebo průtah městem. »red

 Hejtman Jiří Rozbořil se přijel podívat do obcí, které trápí zvýšená kamionová doprava. | Foto: PV
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Tipy na návštěvu mikroregionu Střední Haná:
Kojetín, Tovačov, Němčice na Hané – řada kulturních památek i ve všech dalších obcích | Uhřičice – technická památka Sifon – křižovatka řek |

Kojetín – koupaliště | Cyklotrasy, rybníky, lužní lesy, přírodní koupání v tovačovských jezerech, sportovní areály našich měst

Pravidelné akce mikroregionu:
Divadelní přehlídky v Kojetíně a Němčicích nad Hanou | Tovačovský portál, hodové slavnosti v Kojetíně, Tovačově a dalších obcích, sportovní akce | 

Setkávání mikroregionu Střední Haná a Němčicko

Obce mikroregionu:
Ivaň, Kojetín, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Němčice nad Hanou, Obědkovice, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Tovačov, Troubky, Uhřičice, Záříčí

na pokračování

Představujeme vám:
Mikroregion Střední Haná

Mikroregion Střední Haná leží uprostřed Moravy na rozhraní okresů 
Přerov, Prostějov a Kroměříž. Je to kraj bohatý na historii, lidové tra-

dice, kulturu i židovské památky. Je to kraj krále Ječmínka. Kraj rybníků, 
lužních lesů a  zlatých lánů obilí. Kraj Hanáků, těch dobrých a  pohostin-

ných lidí. Žije zde zhruba 17 500 obyvatel, rozloha mikroregionu je 15 000 hektarů. 
O práci mikroregionu hovoří jeho předseda Jiří Šírek.

Co bylo impulzem pro vznik mikrore-
gionu Střední Haná a jaké byly jeho cíle?
V roce 1999, kdy mikroregion vzni-
kl, byla myšlenka, že jako společenství 
obcí uděláme a prosadíme víc nejen 
v oblasti dotací, ale i v jednání s orgány 
státní správy a jinými. Obec, která má 
300 obyvatel, a mikroregion s 15 tisí-
ci obyvateli už je přeci jen rozdíl. Také 
možnosti členských měst byly na jiné 
úrovni než obcí, proto se myšlenka dob-
rovolného svazku podařila realizovat.
Co je pro sdružené obce největším pří-
nosem?
Podařilo se hodně věcí, vedle těch hma-
tatelných, jako bylo získání řady dotací, 

školení, prezentační spolupráce, taky 
věci méně viditelné, ale důležité – spo-
lečná jednání, porady, předávání zkuše-
ností a informací nebo třeba iniciování 
založení místní akční skupiny Střední 
Haná, která do našeho mikroregionu 
přinesla kolem 15 milionů korun ve for-
mě dotací nejrůznějším subjektům.
Co považujete za největší úspěch, které-
ho jste v mikroregionu dosáhli?
Vedle již zmíněné MAS to byly určitě 
dotace na propagaci, pořízení vybavení 
na venkovní slavnosti, spolupráce v ob-
lasti životního prostředí a nakládání 
s odpady apod. Naopak nás trápí stav 
komunikací na našem území a chybějící 

počet km cyklostezek. Ale i tady se dou-
fám blýská na lepší časy.
Jak vidíte fungování mikroregionu v ná-
sledujících letech, co plánujete?
Teď budeme spolupracovat na tvorbě 
místních akčních plánů v oblasti školství 
v rámci naší ORP Přerov, projektujeme 
cyklostezku s pracovním názvem Arci-
biskupská, jejímž mottem by mělo být 
spojení našich krajů – Olomouckého 
a Zlínského a spojení arcibiskupských 
měst Olomouc a Kroměříž. V příštích 
letech bychom do našich aktivit také rádi 
více vtáhli širší veřejnost, třeba ve formě 
hromadných cyklistických a jiných spor-
tovních aktivit.
Co je nejzajímavější ve vašem mikrore-
gionu? Proč a kam by měli lidé přijet?
Mikroregion Střední Haná nastavu-
je svým návštěvníkům dlaň, na níž je 
možné vyzobnout spoustu chutných 
a zajímavých věcí – bohatství kulturních 
památek, pěkné přírodní lokality, po-
hostinný hanácký lid a množství aktivit 
sportovních a kulturních. Navíc jsme 
nedaleko od dalších významných center 
Hané, a tak můžeme za pár dní pobytu 
poznat z našeho mikroregionu i slušný 
kus střední Moravy. Nerad bych takto ve 
stručnosti na něco zapomněl – sledujte 
proto raději webové stránky našich obcí, 
tam se dozvíte víc. »red

www.strednihana.cz

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

upozornit na nějakou akci v mikroregionu, dejte nám vědět nejpozději do 3. června 2016 na e-mail: redaktor@profi tisk.cz.

 Průvody Hanáků v rámci kojetínských hodů | Foto: LB

 Zámek v Tovačově | Foto: LB
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Ceny za kulturní počiny v roce 2015 předány
Už podesáté připravil Olomoucký 
kraj udělování ocenění osobnostem, 
spolkům a organizacím za jejich prá-
ci v oblasti kultury. Předávání cen této 
prestižní události se konalo 4. května 
na slavnostním večeru v Moravském 
divadle Olomouc. Ocenění si převzalo 
celkem 12 laureátů. Ceny Olomoucké-
ho kraje za přínos v oblasti kultury za 
rok 2015 jsou oceněním celoroční prá-
ce na poli kultury v regionu. „Chceme 
tímto způsobem ocenit ty, kteří se ne-
smazatelně zapsali do kulturního živo-
ta a ovlivnili kulturu v Olomouckém 
kraji. Věřím, že tato anketa je nesmrtel-
ná, protože stále tady budou lidé, které 
bude za co ohodnotit,“ řekl Jiří Rozbořil, 
hejtman Olomouckého kraje. Do hla-
sování se mohla zapojit i veřejnost pro-
střednictvím internetového hlasování 
na stránkách Olomouckého kraje. »red

téma čísla

Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2015
Cena za celoživotní přínos v  oblasti kultury 
– dvorana slávy: Petr Vronský – šéfdirigent 
Moravské fi lharmonie Olomouc. 

Cena za výjimečný počin v  oblasti ochrany 
a  popularizace kulturních hodnot: Luděk 
Štipl – sdružení Respekt a tolerance.

Cena osobnost roku v  oblasti kultury: Vác-
lav Vlasák – hudebník, který vdechl život areálu 
Na Staré střelnici a dal Hranicím divadlo. 

Cena za výjimečný počin v oblasti tradiční lido-
vé kultury: Zájmový spolek Haná Velká Bystřice.

Výjimečný počin v  oblasti umění – diva-
dlo: Soubor Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera 
v Prostějově.

Výjimečný počin v oblasti umění – fi lm, roz-
hlas a  televize: Lubomír Hlavsa za televizní 
fi lm Jan Hus – cesta bez návratu. 

Výjimečný počin v  oblasti umění – hudba: 
Sempre – dechový orchestr při Základní umělec-
ké škole v Zábřehu. 

Výjimečný počin v oblasti umění – literatura: 
Pavel Štěpánek za knihu Portugalský rod Silva 

Tarouca – mecenáši Josefa Mánesa a  jejich role 
v české kultuře, a další bohatou publikační činnost. 

Výjimečný počin v oblasti umění – výtvarné 
umění: Ladislav Jalůvka – výtvarník, umělecký 
pedagog a malíř Olomouce i Olomoucka.

Cena hejtmana Olomouckého kraje: Eva Su-
chánková za celoživotní pedagogickou, kulturní 
a uměleckou činnost. Jiří Hastík – malíř, kreslíř, 
grafi cký designér a výtvarný teoretik. 

Cenu veřejnosti v oblasti kultury: Kniha Pří-
běhy uničovské archeologie.

 Petr Vronský | Foto: PL

 Luděk Štipl | Foto: PL  Václav Vlasák | Foto: PL  Lubomír Hlavsa | Foto: PL

 Pavel Štěpánek | Foto: PL  Ladislav Jalůvka | Foto: PL  Eva Suchánková | Foto: PL
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Kniha Příběhy uničovské archeologie získala cenu veřejnosti
835 hlasů z celkového počtu 3195 získala 

v  internetovém hlasování o  Cenu veřej-
nosti Olomouckého kraje za výjimečný počin 
v oblasti kultury v roce 2015 publikace o his-
torii Uničova. Příběhy uničovské archeologie 
přibližuje starosta Uničova Dalibor Horák. 

O čem oceněná kniha pojednává a čím 
podle vás dokázala zaujmout veřej-
nost, že získala tolik hlasů? 
Jednotlivé kapitoly publikace pojedná-
vají o historii archeologických výzkumů 
na území města Uničova a v jeho nej-
bližším okolí, o nejvýznamnějších a nej-
zajímavějších nálezech a lidech okolo 
nich. Kniha čtenáře z řad odborné ve-
řejnosti nejspíše zaujala méně známým 
tématem, laické čtenáře patrně upouta-
la hlavně netradičním a naprosto výji-
mečným zpracováním, ať už co se týká 
textu, nebo výtvarného pojetí. Každá 
kapitola knihy je samostatným příbě-
hem, který pojednává o určité osobě, 
události nebo historickém artefaktu.
Komu je kniha určena – je to odborná 
publikace, nebo je srozumitelná i laic-
ké veřejnosti?

Autory publikace jsou významné 
osobnosti moderní české archeologie 
a muzeologie. Obsah knihy ale není 
v žádném případě suchým odborným 
popisem nálezů a situací. Autorskému 
týmu se bezesporu podařilo skloubit 
vysokou odbornou úroveň s lehkostí 
netradičně psaného textu, atraktivním 
výběrem témat a lákavým obrazovým 
doprovodem. Proto je mezi odborníky 
i laiky o knihu velký zájem.
Co považujete vy sám v knize za nej-
zajímavější a  proč byste ji doporučil 
lidem přečíst?
Uničov byl až do konce II. světové 
války městem s velkou převahou ně-
meckého obyvatelstva. Právě němeč-
tí archeologové v minulosti odvedli 
při odkrývání minulosti města a jeho 
okolí největší kus práce. Od roku 1945 
až do nedávné minulosti byl Uničov 
a jeho okolí stranou zájmu odborné 
archeologické veřejnosti. Některé čás-
ti naší knihy poutavě popisují právě 
práci německých průkopníků archeo-
logické práce a zabývají se tak vlastně 
i otázkami soužití příslušníků dvou 

národností na jednom území. To není 
právě frekventované téma, o to více je 
v dnešní době aktuální. Odborné prá-
ce se obyčejně vyhýbají sledování sle-
pých uliček oboru nebo komentování 
nevysvětlených záhad. Ale právě laická 
veřejnost takovéto texty vyhledává. Při 
četbě knihy Příběhy uničovské archeo-
logie si zkrátka přijde na své každý.
Kde mohou zájemci knihu získat? 
Zájemci si mohou publikaci zakou-
pit v Městském informačním centru 
na Masarykově náměstí v Uničově za 
250 korun. »red

Příběhy uničovské 
archeologie

Redakce: Miloš Hlava, Pavlína Kalábková

Autorský kolektiv: 
Pavlína Kalábková, Mi-
loš Hlava, Pavel Šlézar

1. vydání: město 
Uničov, 2015

192 stran

UZÁVĚRKA INZERCE DO PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ JE 2. 6. 2016
DISTRIBUCE BUDE ZAHÁJENA 16. 6. 2016

kontaktujte naše inzertní manažery:

Jana Juráková Bažantová Anna
mobil: 773 617 353 mobil: 774 411 168
e-mail: jurakova@regvyd.cz e-mail: bazantova@regvyd.cz

Vybíralová Kateřina Marek Jindřich
mobil: 604 929 976 mobil: 608 769 595
e-mail: vybiralova@regvyd.cz e-mail: marek@regvyd.cz
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„Fond voda“ pomůže s výstavbou ČOV a vodovodů
Třicet milionů korun je letos ve spe-
ciálním fondu, který v roce 2005 
zřídil Olomoucký kraj na podporu 
výstavby a obnovy vodohospodářské 
infrastruktury v regionu. „Zásobo-
vání pitnou vodou a odkanalizová-
ní – to jsou dvě oblasti, do kterých 
je třeba intenzivně investovat. Nejen 
kvůli tomu, co obcím a městům na-
řizuje platná legislativa, ale také pro-
to, že v 21. století by lidé měli mít 

přístup k pitné vodě v požadovaném 
množství i kvalitě. Stejně tak funkč-
ní kanalizace a čistírny odpadních 
vod by měly být samozřejmostí,“ 
říká k důležitosti fondu hejtman Jiří 
Rozbořil. Krajští zastupitelé budou 
schvalovat dotace ve dvou titulech. 
Prvním je výstavba, intenzifi kace 
a rekonstrukce ČOV, do kterého bylo 
podáno 18 žádostí. Kraj nakonec 
podpoří šest žadatelů, jimž poskyt-

ne téměř 8 milionů a 400 tisíc korun. 
Hodnoticí komise doporučila na-
příklad ČOV v Mikulovicích. Dru-
hým dotačním titulem je výstavba 
a dostavba vodovodů pro veřejnou 
potřebu a úpraven vod. Tady kraj 
z původních čtrnácti přispěje deseti 
žadatelům více než šestnácti miliony 
korun. Na doporučení hodnoticí ko-
mise by peníze mohli dostat v Pavlo-
vě nebo Rájci. »red

16 milionů korun půjde na 
opravy památek

Opravy střech kostelů a restaurování varhan, soch 
či kamenných křížů – to jsou akce, které Olomouc-
ký kraj podpoří z  programu památkové péče na 
rok 2016. Letos je v něm více než šestnáct milionů 
korun. „Stejně jako v předchozích letech i v tomto 
roce jsme zaznamenali přetlak žádostí o  dotace 
na obnovu kulturních památek. Přesunuli jsme 
sem proto peníze, které zbyly v  dotačním titulu 
Obnova staveb drobné architektury místního vý-
znamu a také z Programu podpory kultury v Olo-
mouckém kraji na rok 2016. V něm zůstaly fi nance 
na podporu kulturních aktivit,“ řekl hejtman Jiří 
Rozbořil. O peníze na obnovu kulturních památek 
žádalo více než 90 žadatelů. Olomoucký kraj vy-
hoví 73 z nich a rozdělí mezi ně 14 milionů 280 ti-

síc korun. Celkem 55 žá-
dostí bylo podáno do 
dotačního titulu Obnova 
staveb drobné architek-
tury místního významu. 
V  něm kraj nakonec 
uspokojí 45  žadatelů, 
kterým poskytne dotaci 
v  celkové výši přesahu-
jící 1  milion a  700  tisíc 
korun. »red

Cestovní ruch v Jeseníkách a na 
Střední Moravě podpoří krajské dotace
Sedm milionů a sto tisíc korun – to je 
částka, kterou Olomoucký kraj roz-
dělí letos mezi ty, kteří chtějí rozšířit 
svoji stávající nabídku v cestovním 
ruchu. Šanci na podporu mají také ža-
datelé, kteří plánují budování nových 
atrakcí. „Větší atraktivita i dostupnost 
turistických cílů – právě to je zámě-
rem tohoto dotačního programu. Má 
tak zlepšit kvalitu a rozšířit nabídku 
cestovního ruchu v celém regionu,“ 
říká k dotačnímu programu Jiří Roz-
bořil, hejtman Olomouckého kraje. 
Rozšíření Rychlebských stezek a vy-
budování nových „zážitkových“ úse-
ků, další etapa přírodního hřiště v Je-
seníku – lázních nebo výstavba letní 
tubingové dráhy v Hynčicích pod Su-
šinou. To jsou tři z celkem sedmadva-
ceti projektů, které Olomoucký kraj 
po schválení zastupitelstvem na konci 
června podpoří. Hejtmanství dostalo 
celkem 44 platných žádostí. Požado-
vaná výše podpory přesáhla patnáct 
a půl milionu korun. »red  Rychlebské stezky budou díky dotacím rozšířeny. | Foto: archiv

inzerce
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Gastronomický festival pro 
děti? Ten první se chystá 

v Pradědově dětském muzeu

První dětský gastrofestival v  České republice při-
pravují v  Pradědově dětském muzeu v  Bludově 
od 21.  do 22.  května. Organizátoři se chystají za-
měřit na dětské chutě, na zdravou výživu a lokální 
produkty. Malí gurmáni budou i  vařit – čekají je 
dílny zaměřené na vaření a přípravu jídla. Zahrada 
muzea se promění na vesnici s hostincem U Krále 
Richarda, kavárnou U Turka, řezníkem Krkovičkou, 
Držgrešlovou záložnou a  Pradědovými statkáři. 
„Celý víkend se ponese v duchu pohody a vychut-
nání si výborných pokrmů i nápojů. Rodiče si také 
přijdou na své, navíc budou připraveny soutěže 
a aktivní program pro děti, takže si dospělí mohou 
chvíli oddechnout,“ uvedla Markéta Ficnarová z Pra-
dědova dětského muzea v Bludově. Více informací 
na www.pradedovomuzeum.cz. »red
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Horní lán – naproti OC Haná,
vedle McDonald’s

PRODEJ
REALIZACE
PRODEJ
REALIZACE

–40 %–40 %
129,–/m2129,–/m2

PVC – vybrané vzoryPVC – vybrané vzory

bytový koberecbytový koberec
kvalitní vinylové podlahy – skladem za nejnižší ceny

další slevy na www.jehla.cz

OLOMOUC tel.: 724 087 813, e-mail: olomouc@jehla.cz

ZÁBŘEH tel.: 724 783 381, e-mail: kobercejehla@seznam.cz

ŠUMPERK tel.: 724 978 161, e-mail: sumperk@jehla.cz

inzerce

Hanácké Benátky v Litovli letos počtrnácté
Druhá červnová sobota bude patřit 
v Litovli oblíbenému festivalu Hanácké 
Benátky. Celoměstská akce i letos při-
nese spoustu hudby, zábavy, programů 
pro děti i dospělé. V letošním roce si 
přijdou na své všichni rockeři a přá-

telé melodického punk rocku. Hlavní 
hvězdou 14. ročníku Hanáckých Bená-
tek bude kapela Tři sestry. Připravena 
bude opět i plavba na loďkách po Ne-
čízu pod náměstím. Podrobnosti na 
www.hanackebenatky.eu. »red
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Mediační centrum olomouckého P-centra 
pomáhá zdarma při rozpadu rodiny

Rodinná mediace je novou službou olo-
mouckého P-centra. Nabízí rozvádějí-

cím nebo rozcházejícím se párům s dětmi 
rychlé a  kultivované řešení sporů a  pro-
blémů provázejících rozvod či rozchod, 
a to mimosoudní cestou.

Mediace probíhají za pomoci školených 
odborníků, kteří pomáhají nestranně 
probrat a vyjasnit všechna podstatná 
témata, se kterými strany přicházejí. 
S pomocí mediátora je pro obě strany 
snazší řešit spory s bývalým partne-
rem, budoucnost společných dětí, dů-
sledky soudních sporů a rozhodnutí, 
ale i fi nanční záležitosti rozchodu.
„Při mediaci pracujeme se všemi stra-
nami v konfl iktu tak, abychom jim 
v průběhu diskusí, procházení pro-
blematických témat a hledání mož-
ných řešení pomohli změnit negativní 
a destruktivní interakce na pozitivní 
a konstruktivní. Snažíme se o vytvá-
ření a dosahování plánů či dohod, 
které jsou pro všechny strany sporu 
užitečné. Pomáháme partnerům zno-
vu najít cestu ke vzájemné komunika-
ci,“ říká vedoucí mediačního centra 
Lenka Poláková.

Dohody uzavřené v klidu vydrží déle

Soudní řízení trvá průměrně 150–
230 dní jen v prvním řízení a zále-

žitosti se často řeší odděleně (svěře-
ní dětí do péče, výživné, kontakty, 
majetkové vypořádání), potom při-
chází odvolání. Mediace trvá prů-
měrně 60–90 dní a umožní vyře-
šit veškeré otázky rozvodu a péče 
o děti. 70–80 % rodičů se v mediaci 
dohodne.
„Dohody uzavřené na pozadí vzá-
jemné nenávisti a obviňování, sla-
bosti a nepřátelství dlouho nevydrží, 
jsou často nestabilní a křehké. Pomá-
háme stranám znovu získat schop-
nosti vzájemného rozhovoru. Poté, 
co si dokážou strany vyjasnit, obno-

vit nebo změnit své vazby a vztaho-
vání se jeden ke druhému, je mno-
hem pravděpodobnější, že vzájemné 
dohody vydrží dlouhodobě a ke spo-
kojenosti všech stran, rodičů i dětí,“ 
dodává Lenka Poláková. 
Když se lidé obrátí na mediační cen-
trum s žádostí o mediaci, dostanou 
se nejprve do kontaktu se sociálním 
pracovníkem, který s nimi probere 
základní průběh, podmínky media-
ce a domluví s nimi termín setkání. 
Ta pak trvají 3–4 hodiny, sociální 
pracovník může hovořit také s dět-
mi staršími šesti let. Cílem je umož-
nit dítěti sdělit svůj pohled na si-
tuaci a vyjádřit své obavy, potřeby 
a očekávání, jak by se podle něj měla 
situace dále vyvíjet. Sociální pra-
covník také může komunikovat se 
soudy nebo orgány sociálně-právní 
ochrany dětí.
V Mediačním Centru Olomouc půso-
bí vedoucí mediací, sociální pracovník 
a 6 zkušených mediátorů, jejich služ-
by jsou zdarma. V období od ledna do 
března 2016 centrum aktivně pomáhá 
už 36 rodinám. Více informací o práci 
mediačního centra a P-centra najdete 
na www.mcol.cz. »red

inzerce

PELETY MORAVA

www.peletymorava.cz obchod@peletymorava.cz

V případě dotazu kontaktujte na telefonním čísle 582 402 429/430 

nebo na e-mailové adrese: h.kubickova@muerdter.cz

možnost stravování ve firmě 
příspěvek na dopravu  •  směnné a přesčasové příplatky 

stravenky  •  týden dovolené navíc + příplatky za dovolenou

Firma působící v automobilovém průmyslu se sídlem 
v Olšanech u Prostějova hledá nové zaměstnance na pozice:

OPERÁTOR VÝROBY – nepožadujeme praxi, zaučíme

ÚDRŽBA / ZÁMEČNÍK
VSTUPNÍ / VÝSTUPNÍ KONTROLA

www.muerdter.cz



13

pozvánky

Výběr z programu 
Svátků města 2016

1.–5. 6. | Olomouc
Svátky písní | 44. ročník mezinárodního festiva-
lu pěveckých sborů. www.festamusicale.com 

2. 6. | 18:00 | Pedagogická fakulta UP Olomouc 
Cena města Olomouce | Slavnostní předávání 
Cen města Olomouce a Cen za počin roku 2015
 www.cenamesta.cz

3.–4. 6. | 9:00–20:00 | Horní náměstí
Ochutnejte Hanou – přehlídka regionál-
ních minipivovarů – řemeslný jarmark

3. 6. | Horní náměstí:
  9:00–13:00 Hanácký farmářský trh
14:00–18:00 Dětský den Svátků písní
19:00 Jesus Christ Superstar & Hair – Hej-

čín městu | open-air koncert
21:00 Večerní historický průvod ke cti svaté 

Pavlíny, patronky města

4. 6. | Horní náměstí
9:00–18:00 Dětská zóna, koncerty

4. 6. | radnice | Otevřená radnice 

4. 6. | 9:00–20:00 | Bezručovy sady
Vojenské ležení
16:00 Velká bitva | rekonstrukce dobývání olo-

mouckých hradeb
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Potřebujete se zbavit přebytečného tuku, ale zatím všechny 
pokusy selhaly? Svěřte se do péče odborníků na olomoucké 
Klinice estetické medicíny Kliniky Švýcarské, kteří nabízejí 
bezbolestnou liposukci unikátním přístrojem VANQUISH. 
Po prvním ošetření se sníží obvod pasu v průměru o 1 až 
2 procenta. 

K vysněné postavě pomohl VANQUISH i herečce Jitce 
Asterové. „Během čtyř půlhodinových terapií jsem shodila 
osm centimetrů v pase, což bych za tak krátkou dobu sama 
nikdy nedokázala. Žádné změny v jídelníčku jsem nedělala, 
jen jsem pila mnohem víc vody, aby tuk odcházel z těla ven,“ 
popsala své zkušenosti herečka.

Hubněte jako slavní 

Mé právo na zdravou krásu

Tel.: 588 880 200

inzerce

Svátky města Olomouce 2016
Město Olomouc pořádá 1.–5. června kaž-
doroční Svátky města spojené s bohatým 
kulturním programem na celém úze-
mí města. Letošní ročník zahrne i Svát-
ky písní, předávání ceny města a oslavy 
60. výročí založení Gymnázia Olomouc-

-Hejčín. Průvod představitelů města, uni-
verzity a arcidiecéze s ostatky patronky 
Olomouce svaté Pavlíny do kostela sva-
tého Mořice bude vyvrcholením Svátků 
města 2016. Podrobný program najdete 
na www.svatkymesta.olomouc.eu. »red
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zábava pro vás 

Tajenka z minulého čísla: ŠANTÍKOVO TVOŘENÍ. Vylosovanou výherkyní, která získá dárek od Galerie Šantovka, je Lucie Bednářová z Poličky.

Najít … tajenka … se vyplatí. Tajenku křížovky zasílejte do 2. června 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 dárek 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
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CESTOVNÍ DOKLADY – PASY

Zkontrolujte si platnost cestovních dokladů! Od ledna letošního 
roku totiž není možné vydat cestovní pas bez biometrických prvků, 
který bylo možné vyhotovovat ihned a jehož platnost byla 6 měsíců. 

Cestovní doklady se v  současné době vydávají s  územní platností 
do všech států světa, a  to ve lhůtě 30 dnů a  v  kratší lhůtě do 
6 pracovních dnů (nikoli ihned!). Jde vždy o  cestovní doklad 
se strojově čitelnými údaji a  s  nosičem dat s  biometrickými údaji 
(e-pas) s  dobou platnosti na 10 let, občanům do 15 let s  dobou 
platnosti na 5 let.

Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno – 
i děti musí mít vlastní cestovní doklad.

Správní poplatek činí: 
 • 600 Kč u občanů starších 15 let (platnost 10 let)
 • 100 Kč u občanů mladších 15 let (platnost 5 let)
 • 4000 Kč u občanů starších 15 let (platnost 10 let) – vyhotovení do-
kladu do 6 pracovních dnů

 • 2000 Kč u občanů mladších 15 let (platnost 5 let) – vyhotovení do-
kladu do 6 pracovních dnů 

 • 100 Kč poplatek za vyzvednutí pasu u jiného úřadu, než byla žádost 
podána.

Žádost o vydání cestovního pasu se podává:
U kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlav-
ním městě Praze u Úřadu městské části Praha 1 až 22.

www.mvcr.cz
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Financování služeb sociální prevence 
v Olomouckém kraji

Olomoucký kraj od 1. 11. 2015 rea-
lizuje projekt Služby sociální pre-
vence v Olomouckém kraji, který je 
fi nancován z operačního programu 
Zaměstnanost z Evropského sociál-
ního fondu a státního rozpočtu Čes-
ké republiky. Realizací projektu bylo 
zahájeno víceleté fi nancování služeb 
sociální prevence na území celého 
kraje. Cílem projektu je zajistit do-
stupnost vybraných sociálních slu-
žeb v souladu se sítí sociálních služeb 
Olomouckého kraje. Prostřednictvím 

projektu bude podpořeno celkem 
63 služeb, které jsou zaměřeny na ře-
šení nepříznivé sociální situace oby-
vatel kraje. Celkové náklady projektu 
činí 336 620 483,64 Kč včetně DPH. 
Dotace činí 95 % (85 % prostředky 
z ESF, 10 % prostředky ze státního 
rozpočtu) a 5 % kofi nancování z Olo-
mouckého kraje. »red

informace pro vás

GRATULUJEME VÝHERCI 
FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
Děkujeme všem, kteří nám do redakce zaslali svoje fotografi e 
zachycující probouzející se Olomoucký kraj. Po náročném výbě-
ru jsme určili vítězný snímek – probouzející se přírodu u plum-
lovského zámku. Děkujeme a gratulujeme Miroslavě Píšťkové 
z Plumlova. Výběr dalších fotografi í, které jste nám zaslali, zve-
řejníme na webových stránkách www.kr-olomoucky.cz.

Nové téma fotosoutěže – Jak jsme 
přivítali léto v Olomouckém kraji
Zároveň vyhlašujeme novou soutěž a těšíme se na vaše snímky. 
Tentokrát budeme čekat na vaše fotografi e zachycující, jakým 
způsobem jste přivítali léto nebo alespoň letní počasí v  Olo-
mouckém kraji. Pošlete nám nejvýše tři snímky do 30. června 
na adresu redaktor@profi tisk.cz. Nezapomeňte uvést jméno 
a celou adresu. Do předmětu elektronické zprávy uveďte: „foto-
soutěž – magazín Olomoucký kraj“. Účastí ve fotosoutěži autoři 
snímků souhlasí s jejich použitím i v jiných tiskových a elektro-
nických materiálech Olomouckého kraje. »red

Inovace prakticky – konference 
o zlepšování chodu fi rem

Vysoká škola logistiky v Přerově hos-
tila 5. května 2. ročník konference 
Inovace prakticky 2016, zaměřené 
na zavádění a zlepšování inovač-
ních procesů fi rem. Cenné informace 
a tipy pro efektivní plánování, reali-
zaci inovací a budování proinovač-
ního prostředí ve fi rmě představili 
zkušení odborníci v oblasti inovací. 
Na akci vystoupili také místopřed-
seda vlády pro vědu, výzkum a ino-
vace Pavel Bělobrádek a náměstek 
hejtmana Pavel Šoltys. „Olomoucký 
kraj má velmi dobrou výchozí pozi-

ci, díky síti kvalitních fi rem s dlou-
holetou tradicí, které často disponují 
vlastními výzkumnými centry a je-
jichž prioritou je udržet krok s kon-
kurencí v evropském, ale také ve 
světovém měřítku. Další naší před-
ností jsou kvalitní vědeckovýzkum-
ná centra v čele s Univerzitou Palac-
kého v Olomouci,“ řekl Pavel Šoltys. 
Konference se uskutečnila v rámci 
projektu Smart Akcelerátor Olo-
mouckého kraje spolufi nancované-
ho z operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání. »red

Bezpečnostní rada 
kraje plánuje lepší 

propagaci složek IZS
Podruhé v tomto roce se sešli členové 
Bezpečnostní rady Olomouckého kraje. 
Jednali o zrušení letecké záchranné služ-
by, novém plánu pokrytí regionu výjez-
dovými skupinami a také o tom, jak více 
a ještě lépe propagovat integrovaný zá-
chranný systém. „Složky integrovaného 
záchranného systému budeme propago-
vat formou nového pořadu v regionál-
ní televizi. V těchto dnech dolaďujeme 
detaily toho, jak by měl celý projekt vy-
padat. Pilotní díl se bude věnovat právě 
Bezpečnostní radě Olomouckého kraje – 
čím se zabývá a jaký je její význam a pří-
nos pro občany. Navíc celý pořad bude 
tzv. instruktážní. Měl by být srozumitel-
ným návodem, jak postupovat v případě 
jakékoliv krize, pohromy či nenadálé 
události. Počítáme s tím, že pořad bude 
přístupný jak veřejnosti, tak také žákům 
základních a středních škol,“ řekl Jiří 
Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje.
Bezpečnostní rada také řešila, jak jsou 
příspěvkové organizace v sociální oblas-
ti připraveny na možné narušení dodá-
vek elektrické energie velkého rozsahu. 
Zjištěné skutečnosti budou zapracovány 
do Krizového plánu Olomouckého kraje 
a budou se hledat možnosti zřízení ná-
hradních zdrojů energie. K fi nancování 
nákupu šesti elektrocentrál by měly po-
sloužit fi nance z fondů EU. »red
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