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Občas přĳdu na poslední chvíli,  
ale prevence v mobilu mi chodí včas!

     Přejděte do  k ČPZP a budeme 
vám zasílat SMS k preventivním prohlídkám 
ZDARMA.

205
kód pojišťovny

prevencevmobilu.cz

810 800 000
www.cpzp.cz

143. ZÁSOBOVACÍ PRAPOR
ARMÁDA ESKÉ REPUBLIKY

ZA NI TE  HNED NA:

V HODNOSTECH

+
SVOBODNÍK/DESÁTNÍK/ ETA

IDI  „C“ 
KUCHA

MECHANIK
ELEKTRO/RADIOTECHNIK

V LIPNÍKU NAD BE VOU

NÁBOROVÝ P ÍSP VEK PRO IDI E

VOLNÁ MÍSTA

KARIERA.ARMY.CZ

NABÍZÍ
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Začal další rok
Září už tradičně patří všem školou povinným. 
Nejdůležitější je tento měsíc pro ty, kteří vstupují 
do prvního ročníku. Jedná se nejen o prvňáčky na 
základní škole, ale i o středoškoláky a ty, kteří se 
rozhodli věnovat řemeslu. Olomoucký kraj je zři-
zovatelem celkem 82 středních škol a  gymnázií, 
které nabízí 116 studijních a učebních oborů.
Vzhledem k tomu, že podporujeme takové obory, 
jejichž absolventi se snadno uplatní na trhu práce, 
máme od letošního září několik novinek. Napří-
klad na Střední škole polytechnické v  Olomouci 
se od tohoto školního roku vyučuje perspektivní 
obor montér suchých staveb. Nově lze v  regionu 
studovat také grafi cký design a nabídku doplňují 
žádané obory mechanizace a  služby, elektrome-
chanik pro zařízení a přístroje či kameník.
Díky studijním a učňovským stipendiím se nám 
daří zvyšovat zájem o technická odvětví. Kvali-
fi kovaných absolventů přírodovědných a  tech-
nických oborů je v  Olomouckém kraji stále 
nedostatek. Chybí nám také ubytovací kapacity 
ve všech školských zařízeních v  regionu. Proto 
jsou teď v plánu úpravy třetího podlaží domova 
mládeže SŠ polytechnické. V budoucnu chceme 
využít i  druhé podlaží domova mládeže v  této 
škole. Další místa by pak mohla vzniknout po 
přestavbě podkrovních prostor Obchodní aka-
demie v  Olomouci. 
Současné školství je 
naší investicí do bu-
doucí generace. 

Jiří Rozbořil,
hejtman

Olomouckého kraje

 Zleva Josef Čoček, který se věnuje dětem a mládeži v požárním sportu,  Jaroslav Strejček – zakladatel nadace Malý Noe, a v bí-

lém Božena Ptáčková, která pomáhá klientům v domově pro seniory v Přerově, na setkání s americkými dobrovolníky. | Foto: JT

 Slavnostní předání cen vítězům krajského kola soutěže Vesnice 

roku 2016 proběhlo ve vítězném Hněvotíně 19. srpna. | Foto: PV

Hněvotín převzal Zlatou stuhu
Slavnostním vyhlášením výsledků pří-
mo v obci, která získala prvenství, vy-
vrcholila soutěž Vesnice Olomouckého 
kraje roku 2016. Zlatou stuhu pře-
vzal Hněvotín – obec, která leží asi 

sedm kilometrů od Olomouce a má 
1757 obyvatel. Hodnotitelskou komisi 
zaujala nejen svým vzhledem, ale také 
třeba spolkovým životem.
„Jsem velice rád, že tímto způsobem 
byli oceněni obyvatelé naší obce. Ví-
tězství v krajském kole soutěže je totiž 
právě jejich zásluha. My trošku boju-
jeme s tím, že Hněvotín leží jen kou-
sek od hanácké metropole. Za každou 
cenu se ale snažíme zachovat venkov-
ský ráz obce,“ řekl starosta Hněvotína 
Jaroslav Dvořák. Hněvotín také po-
stoupil do celostátního kola soutěže. 
Vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2016 
bude vyhlášen 17. září 2016 na Jarmar-
ku venkova v Luhačovicích. »red

Držitelé Křesadla se podívali do USA
Držitelům ceny Křesadlo 2015, kterou 
získávají dobrovolníci v různých ob-
lastech, předal Olomoucký kraj v letoš-
ním roce i cenu GOAL. Ta byla ustano-
vena na základě dohody s partnerským 
regionem GRADD v americkém státě 
Kentucky. „Tři vybraní laureáti absol-
vovali týdenní cestu do USA hrazenou 
oběma partnerskými regiony. Přímo 
v Kentucky se blíže seznámili s činnos-
tí dobrovolnických organizací, které 
mají ve Spojených státech dlouhou tra-
dici. Cena GOAL (GRADD Olomouc 

Region Area Link), která se vyhlašuje 
každé dva roky, je dalším příkladem 
spolupráce Olomouckého kraje a oblas-
ti GRADD v Kentucky,“ uvedla k od-
měně pro dobrovolníky náměstkyně 
hejtmana Yvona Kubjátová. Cesty se 
zúčastnil Jaroslav Strejček – zakladatel 
nadace Malý Noe, Božena Ptáčková, 
která pomáhá klientům v domově pro 
seniory v Přerově, a Josef Čoček – dob-
rovolný hasič, který se věnuje ve Stříte-
ži nad Ludinou dětem a mládeži v po-
žárním sportu. »red
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• Veřejnou dopravu v Olomouckém kraji v rám-

ci IDSOK zajišťuje celkem16 dopravců.

• Autobusovou dopravu  zajišťuje 14 subjektů. 

• Veřejnou dopravu na železnici objednává 

Olomoucký kraj u 2 dopravců. 

• Olomoucký kraj dává na zajištění veřejné 

dopravy v regionu ze svého rozpočtu více než 

900 milionů korun ročně.

 Víte, že...?

www.kidsok.cz

www.kr-olomoucky.cz
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Sv tová jedni ka ve výrob automa zovaných
ých center a l ocen ní

Zam stnavatel regionu 2015

logistických center a dr itel ocen ní

Zam stnavatel regionu 22016

Detailní seznam aktuálních pozic nalezete na:
www.ssischaefer.jobs.cz nebo www.ssi-schaefer.cz
nebo se informujte na personálním odd. v Hranicích
581 820 211 nebo 581 820 521

Tovární 325, Hranice, 753 01

stabilní zam stnavatel s dlouholetou tradicí
KDO JSME

KOHO HLEDÁME
konstruktéry, vedoucí projekt
techniky v oblas  strojírenské a elektro výroby

24. 9. 2016 OD 10:00 DO 18:00 HODIN NEVÁHEJTE

Krajská mateřská škola má už dvě třídy
Další třídu otevřela na začátku nového 

školního roku mateřinka Krajského 
úřadu Olomouckého kraje. Školku, která 
je určena dětem zaměstnanců úřadu, pří-
spěvkových organizací Olomouckého kraje, 
ale i zájemcům z řad veřejnosti, bude letos 
navštěvovat celkem 34 dětí.

„Naším cílem je vytvoření rovnováž-
ného stavu mezi pracovním a osob-
ním životem zaměstnanců a fi remní 
školka se dnes stává standardním mo-
tivačním nástrojem. Vnímám důležité 
rovnítko mezi spokojeným rodičem 
a spokojeným zaměstnancem,“ uved-
la ředitelka Krajského úřadu Olo-
mouckého kraje Lucie Štěpánková. 
„Třídy jsou vybavené novým moder-
ním nábytkem. Hračky, didaktické 
pomůcky i ostatní potřeby jsou nové 
a moderní a neustále je doplňujeme 
a obměňujeme podle potřeb dětí. Ne-

chybí ani venkovní hřiště, které nově 
vybudoval a vybavil olomoucký kraj-
ský úřad,“ řekl Jiří Rozbořil, hejtman 
Olomouckého kraje.
Krajskou mateřskou školu navštěvují 
děti od dvou a půl do sedmi let věku. 
Sídlí na Gorazdově náměstí v budo-
vě internátu školy profesora Vejdov-
ského. »red

 Krajská mateřská školka slouží nejen zaměstnancům kraj-

ského úřadu, ale i veřejnosti. | Foto: PV

Policisté z regionu bojují spolu s polskými kolegy proti drogám
Na konci loňské-
ho roku byla mo-
nitorovacím výborem schválena pro-
jektová žádost vlajkového projektu 
„Drugstop – přeshraniční spolupráce 
policejních jednotek v oblasti boje 
s drogovou kriminalitou” v rámci 
programu Interreg V-A Česká repub-
lika – Polsko. Na základě schválení 
žádosti byla letos v červenci pode-
psána smlouva o projektu, který bude 
realizován v průběhu následujících 
dvou let.
Hlavním cílem je posílit spoluprá-
ci českých a polských policejních 
jednotek v oblasti drogové proble-

matiky. Bude vypracován společný 
informační systém, který výrazně 
napomůže k rychlé výměně klíčo-
vých poznatků. Díky efektivnímu 
využívání techniky pořízené v rámci 
projektu dojde ke zvýšení přeshra-
niční připravenosti policistů obou 
států. Na obou stranách hranice jsou 
připravovány také společné preven-
tivní akce zaměřené proti užívání 
drog a psychotropních látek a na 
zvýšení úrovně povědomí veřejnosti 
v oblasti drogové kriminality.

Projekt bude realizován Krajským ře-
ditelstvím policie Olomouckého, Par-
dubického, Královéhradeckého, Mo-
ravskoslezského a Libereckého kraje. 
Na polské straně pak KŘP v Katowi-
cích, Opoli a ve Wroclawi, které je ve-
doucím partnerem projektu.
Rozpočet projektu je ve výši 2,46 mil. 
eur, z nějž dotace Evropské unie 
přesahuje 2 mil. eur. Pro KŘ PČR 
Olomouckého kraje je vyčleněno 
169 347 EUR, z toho dotace předsta-
vuje 143 944 EUR. »red



5

Lepší zaměstnanost lidí 50+ 
zajistí nová dohoda

Dohodu o  spolupráci v  oblasti zaměst-
nanosti – takzvaný Teritoriální pakt 

zaměstnanosti Olomouckého kraje, pode-
psali zástupci organizací, které se zabývají 
otázkou zaměstnanosti v  regionu společně 
s  náměstkem hejtmana Pavlem Šoltysem. 
Dohoda sjednotí a  ještě více prováže jejich 
aktivity. Projekt bude zaměřen především 
na nezaměstnané ve věku padesát a více let.

 „Cíle Teritoriálního paktu zaměst-
nanosti Olomouckého kraje jsou 
jasně defi nované. Společně budeme 
usilovat o rovnováhu mezi nabídkou 
a poptávkou na regionálním trhu 
práce a přispívat k přípravě kvali-
fi kovaných pracovníků pro konku-
renceschopnou ekonomiku kraje. 
Podpoříme také tradiční sektory 
s vysokým potenciálem pro strate-
gický a udržitelný rozvoj regionu 
i vznik kvalitních pracovních míst,“ 
řekl Pavel Šoltys, náměstek hejtmana 
Olomouckého kraje. Díky existenci 
teritoriálního paktu zaměstnanosti 

bude moci krajská hospodářská ko-
mora požádat o dotaci z operačního 
programu Zaměstnanost. „Projekt, 
který připravujeme, nabídne neza-
městnaným ve věku 50+ důležité 
informace na jednom místě. Sumari-
zovaný materiál v takovém rozsahu 
dříve nebyl k dispozici,“ doplnil Bo-
řivoj Minář, předseda představenstva 
Krajské hospodářské komory Olo-
mouckého kraje. »red

aktuality
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Hejtmanství aktualizuje 
Územní energetickou 

koncepci Olomouckého kraje 
Územní energetická koncepce (UEK) Olomoucké-
ho kraje stanoví cíle a zásady nakládání s energií 
na území Olomouckého kraje a vytváří podmínky 
pro hospodárné využívání energie v souladu s po-
třebami hospodářského a  společenského rozvoje, 
včetně ochrany životního prostředí a  šetrného 
nakládání s přírodními zdroji energie. Hlavním po-
sláním dokumentu, který se zpracovává na 25 let, 
je stanovení dlouhodobých a krátkodobých cílů při 
hospodaření s energií, ale také vyhodnocení uka-
zatelů bezpečnosti, konkurenceschopnosti a  udr-
žitelnosti při nakládání s energií v kraji. Rozhodu-
jícím impulsem pro aktualizaci UEK bylo dlouho 
očekávané schválení Státní energetické koncepce 
České republiky v květnu 2015. 
Návrh aktualizované verze UEK se nachází na in-
ternetových stránkách Olomouckého kraje v  sekci 
regionální rozvoj/energetické hospodářství kraje. 
Veřejné projednávání vlivu UEK na životní prostředí 
je naplánováno na 10. listopadu 2016 od 13:00 hod. 
v kongresovém sále, v budově Krajského úřadu Olo-
mouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc. »red

inzerce

 Signatáři teritoriálního paktu zaměstnanosti jsou Olomouc-

ký kraj, Krajská hospodářská komora Ol. kraje, krajská pobočka 

Úřadu práce ČR, Regionální rada odborových svazů ČMKOS Ol. 

kraje a Svaz průmyslu a dopravy ČR. | Foto: PV

více na www.kr-olomoucky.cz
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Odborníci naučí školáky 
správnému stravování

Jíme zdravě, pestře, hravě – to je název nového projek-
tu Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje (KHS). 
Cílem je vysvětlit žákům základních škol zásady správné-
ho stravování. Přednášky se zaměří především na preven-
ci dětské obezity. 
„Přestože často slýcháme o různých příčinách obezi-
ty, jako následku fyziologické poruchy či onemocně-
ní – poruchy štítné žlázy, zhoršené metabolické funkce 
a podobně, zásadním problémem je energetická nerov-
nováha. Nejčastější příčinou obezity dětí bývá nadměr-
ný příjem potravy a nedostatek pohybu. V dnešní době 
se mluví o tzv. pandemii dětské obezity. U dětí převlá-
dá sedavý způsob života a nekontrolovaná konzumace 
energeticky bohatých potravin v podobě džusů, limo-
nád, bonbónů, hranolků atd.,“ zdůvodňuje potřebu pro-
gramu Zdeněk Nakládal, ředitel Krajské hygienické sta-
nice Olomouckého kraje. 
Je důležité již dětem mladšího školního věku vštěpovat zá-
sady správné výživy a pozitivně ovlivňovat jejich postoje ke 
konzumaci zdraví prospěšných potravin. Tohoto nelehkého 
úkolu se chopila KHS se sídlem v Olomouci, která pořádá 

pro žáky 3. až 5. tříd zá-
kladních škol preventivně 
výchovný program „Jíme 
zdravě, pestře, hravě“. Dvou-
hodinové přednášky v síd-
le KHS v Olomouci budou 
nabízeny zdarma školám 
v regionu. Případnou účast 
školy je nutné si předem do-
mluvit a rezervovat termín 
na tel.: 607 901 973 nebo 
e-mailem na monika.mike-
sova@khsolc.cz. »red

Litovel má zážitkovou kartu
Litovel je město, které má co nabídnout turistům, a v rám-
ci podpory turistického ruchu zavedlo v letošní sezóně no-
vinku – kartu Zážitková Litovel. Zájemce ji získá zdarma 
na jednom ze čtyř míst, která jsou do projektu zapojena. 
Díky kartě držitel získá na další tři místa zlevněný vstup. 
V průběhu tří dní, po které karta platí, si tak může zapla-
vat na novém městském koupališti, vystoupit na radniční 
věž, prohlédnout si nové expozice o gramofonech a Gusta-
vu Frištenském i současnou výstavu v litovelském muzeu 
a ještě si domluvit prohlídku unikátního muzea harmo-
nik. Karta nepřestává platit ani s koncem letní sezóny, jen 
se zájemce musí smířit s tím, že na koupání už je příliš 
zima. Ostatní atraktivity 
jsou však návštěvníkům 
otevřené i nadále. »red

zpravodajství

inzerce
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REKVALIFIKAČNÍ KURZY

* KUCHAŘ – ČÍŠNÍK
* ÚČETNICTVÍ –  JÚ,  PÚ

Možnost  získat  výuční  list!
Zahájení v Olomouci 20. září 2016.

Pořádá vzdělávací zařízení   S I L E X  OLOMOUC.
Inf.  602 714 598,  585 412 724

www. silex-rekvalifikace.cz
www.khsolc.cz

www.litovel.eu
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NATURAL, spol. s r.o.
hledá pracovníka pro 

Olomoucký kraj
na pozici

PLEMENÁŘSKÉHO 
KONZULENTA SKOTU.

Zootechnik s praxí 
výhodou.

Volejte: 725 591 330

V kraji vzniknou nové výjezdové základny záchranky
Šternberk, Zábřeh, Uničov a Jeseník – to 

jsou města, v  nichž hejtmanství chystá 
budování nových výjezdových základen 
zdravotnických záchranářů. Předpokláda-
né náklady přesahují 95 milionů korun.

„U všech čtyř základen jsou v sou-
časné době nevyhovující parkovací 
místa. Vozidla stojí venku a jsou vy-
stavena všem klimatickým vlivům. 
Úplně chybí zázemí pro údržbu sani-
tek. Nedostačující jsou také prostory 
pro sociální zázemí zaměstnanců,“ 
vysvětlil Michael Fischer, náměstek 
hejtmana Olomouckého kraje. Pení-

ze na stavbu výjezdových základen 
chce Olomoucký kraj získat z Inte-
grovaného regionálního operační-

ho programu. Ve výzvě s názvem 
Stanice integrovaného záchranného 
systému jsou celkem více než dvě 
miliardy korun. Olomoucký kraj 
předpokládá náklady ve výši 95 mil. 
250 tisíc korun. Pokud uspěje a bude 
moct v plném rozsahu čerpat peníze 
z fondů Evropské unie i ze státní-
ho rozpočtu, zaplatí ze svého 9 mil. 
525 tisíc korun.
Krajští radní teď schválili přípravu 
celého projektu. Podat by ho kraj měl 
v srpnu příštího roku. Samotná reali-
zace je pak plánovaná od dubna 2018 
do října 2020. »red
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na pokračování

Tipy na návštěvu mikroregionu Plumlovsko:
Plumlov – přehrada a zámek Plumlov, kde se každoročně koná celá řada kulturně-společenských akcí. | Vícov – Ježův hrad | Stínava – volně přístupný 

prostor Vojenského újezdu Březina, uměle vybudované tůňky. | Krumsín – přírodní rezervace Kněží hora. | V každé obci se nachází nějaký areál ke 

sportovnímu nebo kulturnímu vyžití.

Pravidelné akce mikroregionu:
Od roku 2010 pořádá mikroregion vždy v jiné obci Hry bez hranic. Šestičlenná družstva složená z mužů, žen a dětí z každé členské obce mikroregionu plní 

v průběhu odpoledne různé disciplíny. Mezi jednotlivými soutěžemi probíhá vždy bohatý kulturní program.

Obce mikroregionu:
Krumsín, Mostkovice, Ohrozim, Plumlov, Prostějovičky, Stínava, Vícov

Představujeme vám:
Mikroregion Plumlovsko

Mikroregion Plumlovsko, dobrovolný svazek obcí, vznikl v roce 2004 se-
skupením města Plumlov a šesti sousedních obcí. Aktivita mikroregionu 

v jihovýchodní části Olomouckého kraje zasahuje 11 katastrálních území na 
ploše 4550 hektarů s počtem pět a půl tisíce obyvatel. O svém regionu nám 
více informací podal jeho předseda Jaroslav Střelák, starosta obce Krumsín.

Co bylo impulzem pro vznik mikrore-
gionu Plumlovsko a jaké byly jeho cíle?
Hlavním podnětem pro jeho vznik 
byla koordinace postupů při řešení 
problémů týkajících se rozvoje samo-
správy obcí, hospodářského, sociál-
ního a kulturního života obcí, vztah 
k orgánům státní správy a vyšších sa-
mosprávných celků. Obce se dohodly 
na společném řešení rozvoje turistiky, 
podnikání a dopravní obslužnosti.
Jak se podařilo tyto cíle splnit? Co je 
pro sdružené obce největším přínosem?

Cíle, myslím, plníme postupně. Pře-
devším tím, že se snažíme vystupovat 
jako jeden celek, a ne jako 7 samo-
statných obcí. Pravidelně se scházíme 
všichni starostové a radíme se o aktuál-
ních otázkách ze života samosprávy, 
vyměňujeme si zkušenosti a poznatky 
ze své každodenní práce a v případě 
potřeby hledáme variantní řešení nebo 
se dohodneme, jak budeme vystupovat 
vůči třetím osobám při řešení určitého 
problému. Prostě vzájemná diskuse, 
rozdělení úkolů a otevřenost je tím nej-

větším přínosem pro naši práci. Každý 
ze starostů má nějaký úkol, který se 
snaží ve spolupráci s ostatními řešit.
Co považujete za největší úspěch, 
kterého jste v mikroregionu dosáhli?
Ve spolupráci a za fi nanční pomoci 
Olomouckého kraje, města Prostějov, 
města Plumlov a obce Mostkovice byl 
zrealizován významný projekt Olo-
mouckého kraje s názvem Čistá Hlou-
čela a vodní nádrž Plumlov. Projekt 
byl startujícím impulzem pro to, aby 
se na Plumlovskou přehradu opět vrá-
tila čistá voda a hlavně turisté. Dále se 
nám podařilo vybudovat ve spoluprá-
ci s Klubovým zařízením Plumlov tu-
ristické informační centrum na plum-
lovském zámku, které slouží jednak 
jako informační centrum pro celou 
oblast, ale i jako místo průvodcovské 
služby po zámku.
Jak vidíte fungování mikroregionu 
v následujících letech, co plánujete?
I do budoucna bychom chtěli pokra-
čovat v započaté práci a tuto nadále 
rozvíjet. Už několik let plánujeme vý-
robu turistických informačních tabu-
lí, které bychom umístili do jednot-
livých obcí. Zaznamenali jsme také 
zájem okolních obcí o vstup do na-
šeho mikroregionu, takže nevylučuji, 
že se v budoucnu rozšíříme. »red

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

upozornit na nějakou akci v mikroregionu, dejte nám vědět nejpozději do 7. října 2016 na e-mail: redaktor@profi tisk.cz.

 Hry bez hranic pořádá mikroregion od roku 2010. | Foto: archiv MP

 Zámek Plumlov je symbolem mikroregionu. | Foto: archiv MP
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Doprava autobusem, vlakem nebo veřejnou hromadnou dopravou patří ke každoden-
ním nezbytnostem řady obyvatel našeho regionu. Právě zajištění veřejné dopravy je 

hlavním úkolem příspěvkové organizace – Koordinátora Integrovaného dopravního sys-
tému Olomouckého kraje (KIDSOK). Společnost byla zřízena v roce 2012 a každým rokem 
přináší cestujícím v kraji novinky, které mají zjednodušit a zkvalitnit jejich cestování. 

Posláním integrovaného dopravního 
systému hromadné dopravy osob je 
vytvoření takového uspořádání, které 
při daných ekonomických možnos-
tech uspokojí optimálním způsobem 
přepravní potřeby obyvatel a ná-
vštěvníků daného regionu, tzn. po-
skytne dostatečně kvalitní a cenově 
přístupnou nabídku přepravních slu-
žeb potenciálním zákazníkům, pře-
devším dostupnost cílů cest, a to co 
možná nejvíce efektivním způsobem. 
Od letošního roku se KIDSOK za-
čal připravovat na možnou přeměnu 
z příspěvkové organizace v obchodní 
společnost. 

Vlakem, autobusem i tramvají 
na jednu jízdenku

Od letošního září se znovu podaři-
lo zjednodušit cestování hromadnou 
dopravou. Občané budou moci jezdit 
s jedinou jízdenkou. Ta bude platit 
ve všech spojích objednávaných Olo-
mouckým krajem, ale také v městské 
hromadné dopravě v Olomouci, Pro-
stějově, Přerově, Šumperku, Zábřehu 
a Hranicích. 
K 1. září se do systému IDSOK in-
tegrovalo šest zbývajících železnič-
ních tratí číslo 270, 274, 280, 290, 300 
a 330. „Na jednu jízdenku je možné 
cestovat všemi spěšnými a osobní-
mi vlaky, příměstskými autobusy, 
ale i MHD,“ vysvětluje hejtman Olo-
mouckého kraje Jiří Rozbořil. Jíz-
denky si cestující mohou kupovat na 
obvyklých místech, tedy u řidičů au-
tobusů, v pokladnách Českých drah 
i v informačních kancelářích do-
pravců. „Naše práce se nyní dostává 
do další strategické fáze. Nadále pra-
cujeme na rozšíření bezkontaktní-
ho odbavení, které se týká časových 

jízdenek a přiřazení takzvaných ča-
sových kupónů IDSOK na bankovní 
karty v co největším rozsahu. Proza-
tím tento způsob odbavení funguje 
v autobusech na Jesenicku a Prostě-
jovsku, včetně zdejší MHD, a snahou 
je co nejvíce informovat cestující, že 
tento způsob placení je možné vyu-
žít,“ říká ředitel Koordinátora Inte-
grovaného dopravního systému Olo-
mouckého kraje Jaroslav Tomík. 

Žákovský průkaz nahradí karta ISIC

Žáci a studenti mohou od nového 
školního roku jezdit vlaky, autobusy 
a tramvajemi v Olomouckém kraji na 
svůj mezinárodní průkaz studenta 
ISIC. Novinku v integrovaném do-
pravním systému Olomouckého kra-
je zavádí KIDSOK ve spolupráci se 
společností GTS Alive. 
Olomoucký kraj se tak stal prvním 
regionem v České republice, kte-

rý studentům cestování tímto způ-
sobem zjednodušil. Průkaz ISIC je 
možné použít v osobních a spěšných 
vlacích, autobusech a městské hro-
madné dopravě. Studenti jím nahradí 
papírový žákovský průkaz, který jim 
dříve musela potvrzovat škola. 
Platný průkaz ISIC je možné tímto 
způsobem využít už od 1. září. Žák 
s ním přijde na kontaktní místo do-
pravce, nahlásí trasu jízdy (domov 
– škola), na průkazu se tato trasa 
vyznačí a bude moci svůj ISIC pou-
žívat k nákupu jízdného dle běžného 
žákovského tarifu. Podrobný návod, 
jak postupovat při vystavení ISIC 
jako žákovského průkazu, najdete na 
webových stránkách www.kidsok.cz.

Nový autobus pro neziskovky

Olomoucký kraj se rozhodl pořídit níz-
kopodlažní autobus, který by mohly 
využívat organizace, jejichž zřizovate-
lem je Olomoucký kraj. Vozidlo by ale 
sloužilo i neziskovým organizacím, 
k dopravě při ofi ciálních návštěvách 
z partnerských regionů Olomouckého 
kraje nebo k případné evakuaci osob 
při mimořádných událostech. Autobus, 
který by podle odhadů měl stát zhru-
ba pět milionů korun, bude provozovat 
Koordinátor Integrovaného dopravní-
ho systému Olomouckého kraje.
„Autobus s bezbariérovým nástupem 
a prostorem pro nejméně šest invalid-

téma čísla

Doprava v kraji zažívá 
nebývalý rozvoj, cestující 
letos čekají novinky

TRATĚ ZAŘAZENÉ OD 1. ZÁŘÍ DO IDSOK:

270: Hoštejn – Zábřeh na Moravě – Olomouc 

– Přerov – Hranice na Moravě – Polom

274: Litovel předměstí – Mladeč

280: Hranice na Moravě – Hustopeče 

nad Bečvou

290: Olomouc – Uničov – Šumperk

300: Přerov – Chropyně – Nezamyslice

330: Přerov – Říkovice

 Časovou jízdenku na platební kartě mohou využívat už na 

Jesenicku a Prostějovsku. | Foto: archiv
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201

značkové spaní®

SLEVY
10–30 %

Studentská 4, 779 00 Olomouc, tel.: 588 881 160, 724 567 718

E-mail: olomouc@znackove-spani.cz www.znackove-spani.cz

SKVĚLÉ MATRACE A POSTELE 
za skvělé ceny

ních vozíků by měl být vybaven také 
akustickým zařízením pro osoby se 
sníženou schopností orientace,“ řekl 
Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého 
kraje. „Postaráme se o veškeré zále-
žitosti spojené s provozem, parková-
ním, údržbou a organizací pronájmů 
jednotlivými subjekty,“ doplnil Jaro-
slav Tomík, ředitel KIDSOK. Poříze-
ním autobusu Olomoucký kraj naplní 
opatření Krajského plánu vyrovnává-
ní příležitostí pro osoby se zdravot-
ním postižením v oblasti dopravy, 
který byl schválen krajskými zastu-
piteli. Právě oni teď ještě musí koupi 
autobusu posvětit. »red

Od myšlenky k činu to může trvat i roky, 
říká ředitel KIDSOK Jaroslav Tomík

Nejen o  novinkách v  dopravě, ale také 
o tom, jak jejich zavedení do praxe pro-

bíhá, jsme si povídali s  ředitelem KIDSOK 
Jaroslavem Tomíkem.

Letos se v dopravě v Olomouckém kra-
ji zavádí několik novinek. Jak složitá 
bývají jednání s dopravci a jak dlouho 
to trvá od myšlenky k její realizaci?
Ve všech ohledech je nutné dbát na 
koncepční a systémovou práci. Bez 
sjednocení dopravní obslužnosti 
v kraji nelze garantovat ani spouštět 
jednotnou jízdenku nebo bez kom-
plexních ekonomických znalostí 
o systému nemůžete připravovat ob-
jednávku za 1 miliardu či výběrová 
řízení. Není možné přesně říci, jak 
dlouho se na kterém projektu praco-
valo, ale v průměru od zahájení po 
výsledek jsou to jeden až dva roky in-
tenzívních činností a jednání s part-
nery pro jednotlivá díla.
Co považujete za největší přínos pro 
cestující?
Naší snahou je, aby pravidelní cestu-
jící mohli na jednu jízdenku cestovat 
všemi smluvními dopravními pro-
středky objednávanými Olomouc-
kým krajem – to jsou dopravci ozna-
čení logem IDSOK.
Další výhodou pro pravidelné cestují-
cí je, že jsme defi nitivně rozšířili počet 
oblastí, pro které platí jízdenka KOM-
BI ZONA. Cestující se tak může v kon-

krétních kombizónách 
zaměřit jen a výhradně 
na cíl své cesty, při-
čemž nemusí řešit, 
čím nebo jak po-
jede (vlak x bus).
Máte zpětnou 
vazbu od cestu-
jících? Co oni 
považují za nej-
lepší změny v  do-
pravě v kraji?
Ve veřejné dopravě nelze uspoko-
jit všechny. Nejlepší, co jsme zatím 
zaznamenali a zaznamenáváme, je 
fakt, že cestující veřejnost se naučila 
s námi komunikovat a tento „vztah“ 
narůstá každým okamžikem. Vel-
kou změnou prošly i webové stránky 
www.idsok.cz, které jsou uzpůsobeny 
i pro chytré telefony a cestujícím zde 
slouží například regionální vyhledá-
vač spojení.
Jaké další inovace mohou cestující 
očekávat v budoucnu?
Nyní pracujeme na tom, aby do kon-
ce roku 2017 na již realizované pro-
jekty navázalo spuštění centrálního 
dispečinku, a pro lepší informova-
nost cestujících chceme začít více 
používat informační LCD panely jak 
v dopravních prostředcích, tak na za-
stávkách. To vše vychází z dlouhodo-
bé koncepce kraje – generelu veřejné 
osobní dopravy. »red

ónách 
radně 

při-
it, 

-
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připravované akce

Centra odborné přípravy 
požádají o peníze na nákup 

výukových pomůcek
Tři střední školy, jejichž zřizovatelem je Olo-
moucký kraj a  které se na základě výběru 
komise Ministerstva zemědělství staly centry 
odborné přípravy, budou žádat o  dotaci na 
výukové pomůcky. „Dotační program pro vy-
brané školy poskytuje dotaci na pořízení vý-
ukových pomůcek pro příslušné obory vzdě-
lávání na daných školách. Maximální částka 
dotace činí 1,66 milionu korun na jedno cen-
trum odborné přípravy. Finanční spoluúčast 
školy je deset procent,“ řekl Zdeněk Švec, ná-
městek hejtmana Olomouckého kraje.
Střední lesnická škola Hranice bude žádat 
o  peníze na celkem dvanáct pomůcek. Mezi 
nimi je například meziřádkový kypřič, secí 
stroj nebo vyvětvovací pila. Střední škola 
zemědělská z  Přerova žádá o  dotaci také 
na dvanáct pomůcek – například na elek-
tromechanické nůžky a  zvedák, soustruh či 
venkovní zásobník na naftu s  výdejní ha-
dicí. Olomoucká Střední škola zemědělská 
a  zahradnická požádá o  finance na čtveřici 
pomůcek – traktor, přívěs, štěpkovač a  se-
kačku. Celkové náklady všech tří projektů 
dosáhnou téměř 5,5 milionu korun. Dotace 
z  programu Ministerstva zemědělství před-
stavuje 90 procent. »red

inzerce

EXKLUZIVNÍ PREMIÉRA IMPOZANTNÍ VÝSTAVY, ZE KTERÉ SE VÁM ZATAJÍ DECH.
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Záchranáři získají moderní 
výcvikové středisko

Pořízení simulačních technologií a  ško-
licích pomůcek nezbytných pro výuku, 

zvyšování znalostí a zdokonalování postu-
pů řešících krizové situace – to jsou hlavní 
cíle projektu, v  jehož rámci chce Olomouc-
ký kraj zmodernizovat výcvikové středis-
ko zdravotnických záchranářů. Náklady 
přesáhnou dvacet milionů korun, až 85 % 
fi nancí chce kraj získat z dotací regionální-
ho operačního programu. Z  krajského roz-
počtu půjdou zhruba 2 miliony korun.

„Modernizace stávajícího vzděláva-
cího a výcvikového střediska se týká 
záchranné služby v Olomouci. Do 
tohoto místa bychom rádi pořídili 
nejen speciální fi guríny, na kterých 
budou záchranáři z celého kraje cvi-
čit například zástavu dechu nebo 
srdeční činnosti, ale rovněž i simu-
látor zdravotního operačního středis-
ka,“ řekl Michael Fischer, náměstek 
hejtmana pro zdravotnictví. Právě 
linka 155, tedy centrální pracoviště 
operačního řízení záchranky, patří 
k důležité části pro další komunikaci 
s výjezdovými skupinami.

V Olomouci přibude také lezecká stěna 
s podvěsem určená pro školení záchra-
nářů, kteří pracují na letecké záchranné 
službě a musí být vycvičení v lezeckých 
technikách. V zázemí výcvikového 
střediska se pak kromě simulátoru 
dětského a dospělého pacienta či ope-
račního střediska počítá i se speciál-
ním programem, který umí napodobit 
mimořádné události s velkým počtem 
zraněných osob. Aplikace navíc umož-
ní úpravy nebo vytváření nových scé-
nářů podle potřeb organizace. »red

Kraj pomůže s dopravou v Olomouci a Mohelnici
Více než jeden a půl milionu korun 
z individuálních dotací uvolní Olo-
moucký kraj na dva projekty, které 
pomohou řešit aktuální dopravní 
situaci v Olomouci a v Mohelnici. 
„Doprava je jednou z priorit Olo-
mouckého kraje. Každý rok investu-
jeme do oprav krajských silnic stovky 
milionů korun. Pomoct se snažíme 

i v případech, kdy projekt konkrét-
ního žadatele nespadá do žádného 
dotačního titulu. To řeší právě indi-
viduální dotace,“ řekl Jiří Rozbořil, 
hejtman Olomouckého kraje.
Olomouc využije 1,1 milionu korun 
na vybudování přechodu pro pěší 
přes frekventovanou silnici v lokali-
tě Olomouc-Bělidla. Tam v současné 

době zebra chybí. Zbývajících více 
než čtyři sta tisíc korun pak dostane 
město Mohelnice. Peníze investuje 
do zpracování projektové dokumen-
tace k výstavbě okružní křižovatky 
v rozrůstající se průmyslové zóně. 
Nový rondel vyřeší nyní složitou 
pěší dopravu i cyklodopravu v této 
lokalitě. »red
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Startuje 23. Podzimní festival
Celkem sedm akcí nabídne letošní 23. ročník Podzimního fes-
tivalu duchovní hudby, který odstartuje 25. září v Olomouci. 
Úvodní koncert v chrámu svatého Michala přinese Bachovu 
Mši h moll hranou na dobové nástroje a jejich repliky v podání 
souboru Musica Florea. Festival se kinokoncertem vrátí k jed-
nomu z nejvydařenějších počinů minulých let, kterým bylo 
Requiem A. Lloyda Webera. 
Poprvé za dobu své existence festival nabídne i jazzovou hudbu, 
a to poctu Johnu Coltraneovi v podání František Kop Quartetu, 
jehož vedoucí je i autorem celovečerní skladby. Festival letos uza-
vře 15. října v dómu sv. Václava 9. symfonie Ludwiga van Beetho-
vena. Podrobný program 
najdete na webových 
stránkách festivalu. »red

tipy Olomouckého kraje
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www.podzimni-festival.cz

CineStar host

Tomáš FilmovýCineStar hostr

Tomáš Filmový
TT
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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

NNNNNNNaaaaaaajjjjjjjjjjjjjdddddddddddiiiiiiiii ssssssssssssssiiiiiiiiii sssssssssvvvvvvvvvvvvvooooooojjjjjjjjjjiiiiiii
sssssslllllllleeeeeeeeeeeeevvvvvvvvvvvuuuuuuuuu  !!!!!!!

Najdi si svoji
slevu !

více na
www.jehla.cz

PVC
vybrané vzory

–40%
KOBERCE
smyčkové

–20%

vinyl

–30%
dílce

 Zahajovací koncert loňského ročníku v dómu sv. Václava. | Foto: archiv
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S RYCHLOÚVĚREM MŮŽETE MÍT 
TUTO KUCHYŇ ZA 840 KČ MĚSÍČNĚ*

• úvěr bez zajištění do 700 000 Kč
• zpracování úvěru ZDARMA

Tomáš Bělovský | +420 608 636 485, tomas.belovsky@mpss.cz
Spolupracuji s kuchyňským studiem www.interiéry-centrum.cz

* Cena vyobrazené kuchyňské linky bez elektrospotřebičů je 100 000 Kč s DPH. Výše úvěru je 100 000 Kč, splatnost 15 let, 
úroková sazba 4,99 % p. a., měsíční splátky: 1. - 180. splátka: 840 Kč, 181. splátka: 829 Kč. RPSN je 5,06 % p. a. a celková částka 
splatná spotřebitelem je 151 646 Kč. Měsíční úhrada za vedení a správu účtu překlenovacího úvěru je 0 Kč. Úhrada za roční výpis 
z účtu překlenovacího úvěru je 25 Kč. Nabídka platí pro žádosti o Rychloúvěr podepsané v době od 1. 8. do 30. 9. 2016 a zároveň 
doručené na centrálu Modré pyramidy nejpozději do 17. 10. 2016. Na základě této nabídky nevzniká právní nárok na získání úvěru.
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Besedy o rodičovství a výchově
Multismyslové centrum Snoezelen Olo-
mouc nabízí kromě pravidelných krouž-
ků pro děti, kurzů pro dospělé a progra-
mů pro MŠ a ZŠ i setkání s psycholožkou 
na témata věnující se výchově dětí, sladě-
ní rodinného a pracovního života a dal-
ším rodičovským otázkám.
Série debat začala již před prázdnina-
mi. Největší zájem byl o téma „Od-
měny a tresty?“, ale i otázka hranic ve 
výchově a období vzdoru. „Je vidět, že 
možnost osobního setkání s psycho-
ložkou v příjemné atmosféře centra 
rodiče oslovuje. První hodina probíhá 
v teoreticko-praktickém rámci, vede-
ném Zuzanou Staroštíkovou – psycho-
ložkou a zároveň maminkou dvou dětí. 
V další půlhodině je prostor na kon-
krétní dotazy a příklady jednotlivých 
maminek či tatínků,“ přibližuje prů-

běh besed Jana Málková, předsedkyně 
spolku Povzbuzení, z. s., který centrum 
Snoezelen Olomouc provozuje.
Účelem projektu Besedy o rodičovství 
a výchově je podpora rodičů při řešení 
obtížných situací a prevence krize v ro-
dinách. Další témata a termíny besed 
naleznete na webových stránkách cen-
tra. Počet míst na setkáních je omezen, 
proto je nutná rezervace na webových 
stránkách www.povzbuzeni.cz. »red

Za jeden provaz
Síť pro rodinu, z. s., (dříve Síť ma-
teřských center, o. s.) připravila 
pro rodiny s dětmi zábavné od-
poledne spojené s vyhlášením vý-
sledků soutěže Společnost přátel-
ská rodině 2016. V sobotu 17. září 
bude od 14:00 do 18:00 hodin na 
olomouckém rybníku Poděbrady 
připraven bohatý program pro děti 
i rodiče. Odpolednem vás provede 
šašek Viki, děti se mohou těšit na 
skákací hrad, lodě, bumperbally 
a doprovodné činnosti rodinných 
a mateřských center z okolí, před-
staví se pěvecký sbor Zpěvanky 
a bude možné opéci si špekáčky. 
V 15:00 hodin pak dojde k vyhlá-
šení výsledků soutěže „Společnost 
přátelská rodině“ pod záštitou ná-
městkyně hejtmana pro sociální zá-
ležitosti Yvony Kubjátové. »red

Soutěž „Společnost přátelská rodině“ se koná v rámci projektu Rovný není stejný podpořeného Úřadem vlády ČR 
a Rady vlády pro rovnost žen a mužů.  

Zábavné odpoledne „Za jeden provaz“ finančně podpořili 
 

 

Síť pro rodinu,  z. s. (dříve Síť mateřských center o.s.) 

vás zve na zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s vyhlášením výsledků soutěže 
Společnost přátelská rodině 2016 

Program: 

14:00 – 18:00 Zábavné odpoledne pro rodiny pod záštitou primátora 
statutárního města Olomouce doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.          
Odpolednem vás provede šašek Viki. Děti se mohou těšit na skákací hrad, lodě, 
bumperbally a doprovodné činnosti rodinných a mateřských center z okolí, 
představí se pěvecký sbor Zpěvanky, možnost opékání špekáčků.  

15:00 Vyhlášení výsledků soutěže „Společnost přátelská rodině“ pod záštitou 
náměstkyně hejtmana pro sociální záležitosti Mgr. Yvony Kubjátové.  

 

sobota 17. září 2016 14:00 – 18:00 Poděbrady 

Hledejte práci tam, 
kde skutečně je

Tradiční burzy práce a vzdělání proběhnou v září 
a říjnu ve čtyřech městech Olomouckého kraje. 
Prezentovat se na nich budou nejvýznamnější 
zaměstnavatelé našeho regionu. Burzy jsou ur-
čeny nejen nezaměstnaným a  těm, kteří chtějí 
změnit práci, ale také čerstvým absolventům 
škol a stávajícím studentům.

20. 9. – Olomouc, Výstaviště Flora, pavilon A. 
22. 9. – Prostějov, Společenský dům
6. 10. – Přerov, hotel Jana
13. 10. – Šumperk, Dům kultury

Všechny burzy proběhnou od 9 do 17 hodin. 
Vstup a  veškeré poradenské služby budou pro 
veřejnost ZDARMA. »red

OLOMOUC  20. ZÁŘÍ 2016
9–17 hod. – Výstaviště Flora, pavilon A
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URČENO PRO KAŽDÉHO:

Kdo hledá práci (profesní životopisy s sebou)
Kdo hledá povolání pro sebe nebo své děti
Kdo se zajímá o pracovní trh

VYSTAVOVATELÉ:

Významní zaměstnavatelé Olomouckého kraje
Školy, které s nimi spolupracují

DOPROVODNÝ PROGRAM:

Poradenství ÚP ČR
Informace o volných pracovních místech
Volba a změna povolání, rekvalifikace
Práce v zemích Evropské unie
Věda a technika populárně i hravě
Soutěže pro žáky ZŠ a SŠ o hodnotné ceny

VÍCE INFORMACÍ NA:

www.burzapav.cz 

 

 

VSTUP
ZDARMA

ORGANIZÁTOŘI:

PODPORA A MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
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pozvánky

Senioři i děti si mohou 
zkusit divadlo

Olomoucké Divadlo na cucky připravilo na pod-
zim program pro děti i seniory. Projekt „Malí a na 
cucky“ jsou kreativní dílny pro děti od 6 do 12 let. 
Lekce jsou výjimečné tím, že každá je zaměřena 
na jinou uměleckou oblast, kterou vede odborný 
lektor/ka. Děti tak získají základní přehled o tom, 
jak různorodé jsou prostředky uměleckého vy-
jádření. Pro starší milovníky divadla je určen 
program SENior. Půlroční kurz dramatických do-
vedností byl letos obohacen o  workshop tance 
a pohybu, hlasové techniky, reminiscence a sto-
rytellingu. Otevřená hodina proběhne v  rámci 
festivalu OLD`S COOL 6.  října. Podrobné infor-
mace včetně termínů přihlášek najdete na webu 
www.divadlonacucky.cz. »red
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Olomoucký kraj oslaví dožínky 
Dožínky Olomouckého kraje a hos-
podářská výstava je projekt obnovené 
tradice, který se letos podruhé vrací 
na Výstaviště Flora Olomouc a zde by 
měl již mít své pevné místo. Slavnost 
zemědělců z celého kraje se koná o ví-
kendu 17. a 18. září. Jde o lidovou slav-
nost na ukončení žní s předáváním 
dožínkových věnců hospodáři (minis-
tr, hejtman a primátor města) a pak 
těm nejlepším zemědělcům z okresu 
(kraje). Slavnost se bude konat po dva 
dny na Výstavišti FLORA Olomouc ve 
Smetanových sadech. Součástí bude 
bohatý kulturní program s hudební 
produkcí a program pro děti. K vidění 
budou nejmodernější zemědělské stro-
je, historické stroje a pomůcky, hos-
podářská zvířata i drobné zvířectvo. 
V pavilonu bude připravena prezen-
tace středních, středních odborných 
škol a učilišť se zaměřením na země-
dělství s cílem nalákat studenty do ze-
mědělských oborů.
Lákadlem je také prezentace a ochut-
návka výrobků oceněných v soutěži 
Regionální potravina Olomouckého 

kraje a Výrobek Olomouckého kraje. 
Návštěvníci výstavy mohou oceněné 
výrobky nejen ochutnat, ale také zakou-
pit. Příležitost prezentovat své výrobky 
oceněné v soutěži Regionální potravina 
dostanou také výrobci ze sousedních 
krajů. Cílem je podporovat kvalitní čes-
ké výrobky a výrobce a motivovat tak 
spotřebitele k jejich koupi. »red
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 V OLOMOUCKÉM KRA JI:

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 
začalo ve všech základních školách, středních školách, 
základních uměleckých školách a  konzervatořích ve 
čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním po-
loletí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Školní vy-
učování ve druhém pololetí bude ukončeno v  pátek 
30. června 2017.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října 
a čtvrtek 27. října 2016.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. pro-
since 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučová-
ní začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na 
pátek 3. února 2017.
Jarní prázdniny v  délce jednoho týdne jsou podle 
sídla školy stanoveny takto:
Okres Přerov – 6.–12. 2. 2017
Okresy Olomouc, Šumperk, Jeseník – 27. 2. – 5. 3. 2017
Okres Prostějov – 6.–12. 3. 2017
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 
13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. čer-
vence 2017 do pátku 1. září 2017.
Školní rok 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Tajenka z minulého čísla: LETNÍ FLORU. Vylosovaným výhercem, kterému jsme zaslali vstupenky na Letní Floru, je Vladimír Wnuk z Lipníku nad Bečvou.

OLOMOUCKÉ CHRÁMY ZNOVU ROZEZNÍ …tajenka… TRADIČNÍHO FESTIVALU. Tajenku křížovky zasílejte do 6.  října 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 dvě vstupenky dle vlastního výběru 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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informace pro vás

Olomoucký kraj nabízí k odprodeji 
tento nemovitý majetek:

Bytovou jednotku č. 685/3 v  budově č. p. 685, 
Nové Sady, bytový dům na pozemku parc. č. st. 
797 zast. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, včetně spoluvlastnických podílů id. 
313/21599 na společných částech domu a na po-
zemku parc. č. st. 797 zast. pl. o výměře 735 m2, 
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
z  vlastnictví Olomouckého kraje, z  hospodaření 
Nových Zámků – poskytovatele sociálních slu-
žeb, příspěvkové organizace, za minimální kupní 
cenu ve výši 1 750 000 Kč, když nabídky budou 
přijímány v uzavřených obálkách.
Cenové nabídky prosím zašlete nebo osobně do-
ručte v termínu od 6. 9. 2016 do 7. 11. 2016 
do 13.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj, ko-
mise pro majetkoprávní záležitosti, Jeremenko-
va 40a, 779 11 Olomouc. 
Doba zveřejnění záměru: od 6. 9. 2016 do 
7. 11. 2016

Pozemek parc. č. st. 59 zast. pl. o  výměře 
477 m2, jehož součástí je stavba Šumperk, 
č. p. 159, obč. vyb., v  k. ú. a  obci Šumperk 
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaře-
ní Střední školy železniční, technické a služeb, 
Šumperk, za minimální kupní cenu ve výši 
8 500 000 Kč, když jednotlivé nabídky budou 
přijímány v  uzavřených obálkách. Cenové na-
bídky s  uvedením případného účelu využití 
předmětných nemovitostí prosím zašlete nebo 
osobně doručte v termínu od 22. 8. 2016 do 
24. 10. 2016 do 13.00 hod. na adresu: Olo-
moucký kraj, komise pro majetkoprávní záleži-
tosti, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 22. 8. 2016 do 
24. 10. 2016

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

Žádejte o JESENÍKY originální produkt®

Příležitost pro místní 
výrobce, poskytovatele 
ubytovacích a stravo-
vacích služeb a provozovatele zážitkové 
turistiky získat regionální značku v Je-
seníkách se nabízí dvakrát ročně. Právě 
nyní končí druhá výzva pro přijímání 
žádostí v letošním roce. Koordinátor 
Místní akční skupina (MAS) Horní Po-
moraví bude přijímat vyplněné formu-
láře od zájemců do 26. září.
„V průběhu výzvy je prostor na to, aby 
koordinátorky značení objely žadatele, 
posoudily, zda naplňují kritéria, pomoh-
ly s vyplněním žádosti a případně i daný 
výrobek, službu či zážitek otestovaly,“ 
objasnila ředitelka MAS Horní Pomora-
ví Anna Bartošová. Značka v současnos-

ti pokrývá území 162 obcí. „Letos se opět 
rozšířilo území, a to o obce u Moravské-
ho Berouna, kde bylo dosud bílé místo 
v systému regionálního značení,“ uvedla 
koordinátorka Hana Olejníková. Veškeré 
informace, jak získat ochrannou znám-
ku s fi alovým zvonkem jesenickým, na-
leznou zájemci na webových stránkách 
koordinátora www.hornipomoravi.eu, 
podmínky získání certifi kátu a formulář 
žádosti jsou k dispozici na www.regio-
nalni-znacky.cz/jeseniky. Současně stá-
vající držitelé certifi kátu, kterým končí 
jeho platnost, mohou žádat o obnovené 
udělení značky. Systém značení funguje 
pod Asociací regionálních značek, která 
aktuálně sdružuje 27 regionů v České re-
publice s vlastní značkou. »red

Komplexní zdravotní péče pod 
jednou střechou

Od září je v Olomouci otevřeno unikátní 
ambulantní zdravotnické zařízení AGE 
Centrum, které nabízí pacientům kom-
plexní služby „pod jednou střechou“. Ty 
jsou určeny především pacientům v po-
kročilém věku, kteří se chtějí udržet ve 
skvělé kondici, pacientům s chronickými 
onemocněními, disabilitou, geriatrický-
mi a psychiatrickými chorobami.

Cílem AGE Centra je navrhnout každé-
mu pacientovi individuálně na základě 
jeho potřeb komplexní plán dlouhodobé 
péče, a to nejen v oblasti fyzického a du-
ševního zdraví, ale i v oblasti sociální. 
„Prostřednictvím koordinace služeb 
specialistů chceme zajistit optimální 
péči s vyřazením nadbytečných zdra-
votních úkonů, léků a procedur, které 
pacient nepotřebuje, a dále zajistit nále-
žitou péči v domácím léčení,“ vysvětluje 
MUDr. Dagmar Malotová, MBA, me-
dicínská ředitelka AGE Centra. Veškerá 
péče je hrazena ze zdravotního pojištění, 
pacienti se mohou objednávat na tel. čísle 
774 501 796 nebo prostřednictvím webo-
vých stránek www.agecentrum.cz. »red

FOTOSOUTĚŽ 
POKRAČUJE
Děkujeme všem, kteří nám dosud poslali svoje snímky 
na téma To byl ale výlet! Fotosoutěž pokračuje dál. Jed-
ním z prvních, kdo nám zaslal do soutěže svoji fotogra-
fi i z výletu, je Petr Műller z Olomouce – na rozhledně 
Velký Kosíř.
Soutěž pokračuje do 10. října. Pošlete nám nejvýše tři 
snímky na adresu redaktor@profi tisk.cz. Nezapomeňte 
uvést jméno a celou adresu. Do předmětu elektronické 
zprávy uveďte: „fotosoutěž – magazín Olomoucký kraj“. 
Účastí ve fotosoutěži autoři snímků souhlasí s jejich po-
užitím i v jiných tiskových a elektronických materiálech 
Olomouckého kraje. »red
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