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měsíčník občanů Olomouckého kraje • Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma
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16.–19. 11. 2016
ŠUMPERK
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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

Vernostní
program

5. 11. 2016 – 31. 3. 2017

NOVÝ

Sbírejte body za vaše nákupy
a získejte peněžní poukázku!

 6 bodů = Peněžní poukázka v hodnotě 200 Kč
 12 bodů = Peněžní poukázka v hodnotě 500 Kč

Peněžní poukázky můžete uplatnit v jakémkoliv obchodě  
Olympie Olomouc mimo České pošty a Směnárny.

Čtěte kompletní pravidla na www.olympiaolomouc.cz
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aktuality

Nebylo to špatné
Říjen tohoto roku patřil volbám do Zastupitelstva 
Olomouckého kraje. Děkuji vám všem, kteří se 
zabýváte děním v regionu a přišli jste k volebním 
urnám. Rozhodli jste tak o novém složení pětapa-
desátičlenného zastupitelstva. 
Jsem rád, že se dosluhujícím zástupcům Olomoucké-
ho kraje podařila vylepšit spousta věcí v životě obcí 
i měst. Obyvatelé kraje díky tomu mají zase o něco 
kvalitnější a  rozmanitější služby jak pro svoji práci 
a vzdělávání, tak pro relaxaci a volný čas.
Zásadní význam pro jednotlivé domácnosti jistě 
měly kotlíkové dotace v celkové hodnotě 172 mi-
lionů 200 tisíc korun.
Nezanedbatelné byly naše investice do zdravotnic-
tví, které v uplynulém volebním období překročily 
tři čtvrtě miliardy korun. Zrekonstruovali jsme za 
ně naše nemocnice a zmodernizovali jejich přístro-
jové vybavení. Téměř tři miliardy korun investoval 
kraj do silniční infrastruktury. Zrekonstruovali jsme 
a nově postavili i 12,5 kilometru cyklostezek.
Olomoucký kraj nežije jen přítomností, ale oproti 
minulému volebnímu období nachystal pro nové 
zastupitele kompletní přehled připravovaných pro-
jektů jak z  Integrovaného regionálního operačního 
programu, tak z Integrované teritoriální investice na 
další plánovací období včetně návrhu na jejich fi nan-
cování s důrazem na roky 2017 a 2018.
Vážení občané, přeji 
novému vedení Olo-
mouckého kraje hod-
ně pracovních úspěchů 
a  nápady, které vám 
občanům usnadní 
a zpříjemní život v re-
gionu.

Jiří Rozbořil,
hejtman

Olomouckého kraje

Krajští zastupitelé se po čtyřech 
letech mění

Volby do zastupitelstev krajů konané 
ve dnech 7. a 8. října obmění vedení 
Olomouckého kraje. Křesla v radě ob-
sadí jak političtí nováčci, tak ti, kteří 
mají s působením v krajské politice 
bohaté zkušenosti. Nejvíce hlasů zís-
kalo post hejtmana obsazující hnu-
tí ANO 2011. Koalici tvoří společně 
s ČSSD a ODS. KDU-ČSL (Koalice pro 
Olomoucký kraj) respektovala závěr 
vyjednávání a odešla do opozice.
Noví zastupitelé se svého mandátu 
ujmou po konání ustavujícího Zastu-
pitelstva Olomouckého kraje, které je 
naplánováno na 4. listopadu. Povin-
ností ustavujícího zasedání zastu-

pitelstva je zvolit nového hejtmana, 
náměstka či náměstky a další členy 
rady. Na prvním zasedání nových 
zastupitelů by pak mohli být zvoleni 
pravděpodobně i předsedové jednot-
livých výborů. »red

VOLBY V OLOMOUCKÉM KRAJI:

Počet volebních okrsků  .........................  932

Počet osob zapsaných 

v seznamech voličů .........................  518 478

Počet voličů, kterým byly 

vydány úřední obálky  .....................  172 122

Celkový počet odevzdaných 

úředních obálek  .............................  171 901

Celkový počet platných hlasů  ..........  169 153

Novým hejtmanem bude Oto Košta
Do čela Olomouckého kraje usedne nový hejtman, lékař Oto 
Košta z vítězného hnutí Ano 2011. Rozdělení jednotlivých po-
stů náměstků a radních v krajské radě je zakotveno v koaliční 
smlouvě. Podrobnosti o ní a představení nových krajských za-
stupitelů přineseme v listopadovém čísle magazínu Olomouc-
ký kraj. »red

ANO 2011 – 16

Starostové ProOlomoucký kraj – 6 ODS – 5 SPD + SPO – 5

Koalice pro Olomoucký kraj 
společně se starosty – 7

KSČM – 7ČSSD – 9
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• V Olomouckém kraji žije nyní 634 049 obyvatel. 

Každým rokem se počet obyvatel kraje snižuje.

• Plně zaměstnaných je 214,2 tisíce lidí, kteří 

pobírají průměrnou mzdu 24  251 Kč. Podni-

kajících fyzických osob je v  kraji 221,7 tisíce 

s hrubým výdělkem 23 430 Kč.

• K 30. 6. bylo v Olomouckém kraji evidováno na 

úřadech práce 25 401 osob, z nichž 5772 po-

bíralo podporu v nezaměstnanosti. 

• Průměrné náklady na bydlení v kraji jsou 4790 Kč, 

což je 15,8 % příjmů domácností. Více než polovi-

na obyvatel kraje žije ve 30 městech, necelá 3 % 

ve 12 městysech a zbytek v 357 obcích.

• Nezaměstnanost v kraji dosáhla v srpnu 5,7 % 

a je druhá nejnižší od prosince 2008.

 Víte, že...?
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STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEZBÁŘSKÁ

www.sstovacov.cz

Uměleckořemeslné zpracování dřeva – řezbář 

4-letý obor s maturitou

Truhlář, Truhlářské práce doplněné

 výukou základů řezby

Nádražní 146, 751 01 Tovačov

tel.: 581 731 421, mobil: 724 950 205

e-mail:sstovacov@sstovacov.cz

KOUPÍM E  DŮM
SE Z AHR ADOU

a  SKLE PE M

774 414 525

Talentovaní žáci získali ocenění
Jako každý rok i letos se mohou žáci 
a studenti, kteří dosáhli mimořád-
ných výsledků v krajských či celostát-
ních soutěžích a olympiádách, těšit 
na fi nanční ocenění od olomouckého 
hejtmanství. Na podporu mladých 
talentů vyčlenil kraj ze svého roz-
počtu 450 tisíc korun.
Soutěž tradičně probíhala v oboru 
humanitním, přírodovědném, tech-
nickém a dovednostním, uměleckém 
a sportovním, a to ve dvou věkových 
kategoriích. „Jednu skupinu tvoří žáci 
druhého stupně základních škol a prv-

ních až čtvrtých ročníků víceletých 
gymnázií a druhou studenti středních 
škol a pátých až osmých ročníků ví-
celetých gymnázií,“ uvedl náměstek 
hejtmana pro oblast školství Zdeněk 
Švec. „Vítězové jednotlivých kategorií 
získají peněžitou odměnu od jednoho 
do tří tisíc korun,“ doplnil Švec.
První místo ve své věkové kategorii le-
tos získala například Eliška Tkadlčíková 
za úspěchy v uměleckém oboru a první 
místa v celostátních i mezinárodních 
klavírních soutěžích, Vojtěch Cina za 
první místo v ústředním kole soutěže 

v programování nebo Martin Rudorfer, 
vítěz dvou závodů v kanoistice na mis-
trovství ČR v kategorii dorostu.
Talentem Olomouckého kraje se v dru-
hé věkové kategorii stal například Jin-
dřich Jelínek za druhé místo v ústřed-
ním kole astronomické olympiády. Za 
umělecký přínos si nejvyšší ocenění 
odnesla nadějná tanečnice Lucie Ka-
dlecová a za sportovní úspěchy cenu 
převzala tenistka Anna Slováková.
Slavnostní vyhlášení vítězů dvanáctého 
ročníku soutěže se uskutečnilo 18. října 
v Regionálním centru Olomouc. »red

V kraji bude sloužit osm nových sanitek
Začátkem října symbolicky převzala 

zdravotnická záchranná služba na olo-
mouckém heliportu první z  plánovaných 
osmi moderních sanitek. Ty zakoupil ze 
svého rozpočtu Olomoucký kraj a  doplní 
tak stávajících 47 sanitních vozů. 

„Osm nově pořízených sanitek nás stá-
lo přibližně 24 a půl milionu korun. 
Jedná se o další krok plánované ob-
novy vozového parku naší záchranné 
služby. Už v květnu jsme předávali tři 
sanitky záchrance na Jesenicku a Šum-
persku a postupně počítáme s investicí 
téměř 107 milionů korun pro zdravot-
nickou záchrannou službu,“ uvedl ná-
městek hejtmana Olomouckého kraje 
pro zdravotnictví Michael Fischer.
Zdravotnická záchranná služba Olo-
mouckého kraje má v současné době 
celkem 47 sanitek, k nimž nyní přibu-
de zmiňovaných osm vozů. Všechny 
nové sanitky jsou vybaveny nejmo-
dernějšími mobilními technologic-

kými prostředky, dvě sanitky navíc 
disponují pohonem všech čtyř kol, 
což zvýší komfort převozu pacientů 
v obtížných terénech.
„Poskytování co nejkvalitnější rychlé 
pomoci občanům v jednotlivých oblas-
tech Olomouckého kraje je naší priori-
tou. V poslední době se intenzivně vě-
nujeme jak obnově vozového parku, tak 
nákupu specializované techniky pro 
pozemní záchrannou službu,“ dodal 
Fischer. Zbývajících sedm vozů doputu-
je na olomouckou záchranku v průbě-
hu měsíce října a listopadu. »red
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Vyberte si právě teď. 
Až 8000 kvalitních vozů za nejlepší ceny.

Více na www.aaaauto.cz/podminky-vstupenky

OFICIÁLNÍ PARTNER

Získejte 
zdarma 

lístky na zápas
Cena platí při financování u vybraných produktů našich partnerů. Foto je ilustrativní. Nejedná se 
o závaznou nabídku ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku. Více info o uvedených akcích naleznete 
na stránkách www.aaaauto.cz/sleva. Akce „Zimní pneu“ platí pro osobní vozidla v ceně nad 100 000 Kč 
a s velikostí disků do 16“ včetně. Akci nelze kombinovat s jinými akcemi nebo slevami ani využít 
při koupi SUV, offroad, užitkového nebo sportovního vozidla nebo vozidla s nájezdem nižším než 
20 000 km nebo stářím do 12 měsíců od uvedení do provozu. Tyto pneu jsou použitým zbožím. Foto 
je ilustrativní. Akce platí od 14. 10. 2016 do odvolání nebo vyčerpání skladových zásob.

y.

199 999  KčŠkoda Fabia 2015

250 000  Kč

OLOMOUC 
Lipenská 58

PO–NE   9:00–21:00

A
KC

E

Zimní pneu
při koupi vozu

KC
E

při koupi vozu

KC
E

přp i koupi vozu

www.aaaauto.cz
800 110 800 

Volejte zdarma denně 8–21 hod.

Oddělení geriatrie v Moravském Berouně v novém
Téměř rok trvaly stavební úpravy při 

rekonstrukci a  modernizaci dvou ge-
riatrických oddělení, která v  pavilonu  1 
svého pracoviště v  Moravském Berouně 
spravuje Odborný léčebný ústav Paseka. 
Projekt s názvem Komplexní program mo-
dernizace geriatrického oddělení přišel na 
43,2  milionu korun. Uskutečnil se i  díky 
podpoře švýcarských fondů.

„Počátky projektu Švýcarských fondů 
v oblasti zdravotnictví sahají ještě do 
volebního období minulé krajské rady. 
Olomoucký kraj předložil dva projekty 
modernizace odborných ústavů v Pa-
sece a Moravském Berouně. Oba pro-
jekty uspěly, nicméně v další fázi jsme 
se rozhodli realizovat pouze projekt 
v Moravském Berouně. Dokončené 
dílo výrazně přispívá k mnohonásob-
ně vyššímu komfortu klientů tohoto 
zařízení,“ řekl Michael Fischer, náměs-
tek hejtmana pro zdravotnictví.
„Cílem rekonstrukce bylo nejen vybu-
dování ménělůžkových pokojů se so-
ciálním zařízením a tím zlepšení po-
bytových podmínek hospitalizovaných 

pacientů, ale i vytvoření zázemí pro 
personál na lůžkových odděleních,“ 
uvedla ředitelka Odborného léčebného 
ústavu Paseka Zdenka Polzerová. 

Nové vybavení a proškolený personál

Modernizace se týkala také zajištění 
lepšího vybavení oddělení – například 
pořízení polohovacích postelí, které 
odpovídají stupni mobility a posilují 
individuální rehabilitační potenciál 
jednotlivých pacientů. Významnou 
součást projektu představovalo vzdě-
lávání zdravotního personálu v oblas-
ti konceptu bazální stimulace, v me-

zilidské komunikaci – komunikace 
s nemocnými s různým handicapem 
a jejich příbuznými, vzájemná komu-
nikaci na pracovišti a v přístupech 
k duševní hygieně zaměstnanců.
Projekt byl fi nančně podpořen dotací 
ve výši 36,7 milionu korun z Programu 
Zdraví – Programu švýcarsko-české 
spolupráce a dalšími 6,5 miliony korun 
přispěl v rámci kofi nancování projektu 
Olomoucký kraj. V rámci otevření zre-
konstruovaných prostor se konal i den 
otevřených dveří, kdy si mohla veřej-
nost celý areál prohlédnout a seznámit 
se s náplní jeho péče. »red
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zpravodajství

Nominujte stavbu roku
Olomoucký kraj společně s Českou komorou au-
torizovaných inženýrů a techniků činných ve vý-
stavbě vyhlašuje v pořadí sedmý ročník soutěže 
s názvem Stavba roku 2016 Olomouckého kra-
je. Záměrem soutěže je vybrat a ocenit nejlepší 
nové stavby nebo rekonstrukce, které v  Olo-
mouckém kraji vznikly v  letech 2015 až 2016. 
Nominace na stavbu mohou zájemci posílat do 
konce ledna 2017. O vítězích pak rozhodne od-
borná porota v březnu příštího roku.
„Do soutěže se mohou přihlásit stavby, které 
byly realizovány na území Olomouckého kraje 
a zkolaudovány do 31. prosince 2016. Oceněním 
těchto staveb se snažíme veřejnost seznámit 
s  úrovní současného stavitelství, architekturou 
a  projektováním v  Olomouckém kraji a  také 
podpořit architekty, stavební fi rmy a  investory, 
kteří kvalitním způsobem mění podobu našeho 
regionu,“ uvedl hejtman Jiří Rozbořil.
Také v letošním roce se soutěží v 5 kategoriích. No-
minace jsou přijímány pro stavby určené k bydlení 
a rekreaci, stavby občanské vybavenosti a úpravy 
veřejných prostor, stavby dopravní, inženýrské 
a  vodohospodářské, stavby technologické a  pro 
průmysl a stavby v oblasti rekonstrukce a obnovy. 
Porota bude hodnotit mimo jiné architektonic-
ké vyznění díla, jeho celkový přínos, prostorové 
a funkční řešení a začlenění do daného prostředí. 
Důležitým prvkem hodnocení bude také kvalita 
stavebních prací, vhodnost použití stavebních 
materiálů nebo vstřícné řešení pro osoby s ome-
zenou schopností pohybu a orientace.
Přihlášené práce budou formou panelů vysta-
veny na veletrhu STAVOTECH v Olomouci. »red

inzerce

UP Business Camp pomůže 
chudým dětem

Letošní ročník konference Univerzity Pa-
lackého v  Olomouci UP Business Camp 

2016 podpoří adopci panenek UNICEF. 
Každý, kdo si v  rámci kampaně zakoupí 
panenku, pomůže skutečnému dítěti v roz-
vojových zemích s očkováním proti smrtel-
ným dětským chorobám. V pořadí už čtvrtý 
ročník konference o  cestě k  úspěšnému 
podnikání, za nímž stojí Vědeckotechnický 
park UP, se koná 5. listopadu.

„Každým rokem se díky očková-
ní podaří zachránit život až třem 
milionům dětí. Přesto dosud téměř 
stejný počet dětí umírá na nemoci, 
kterým lze očkováním předcházet,” 
říká Pavla Gomba, výkonná ředitel-
ka UNICEF v České republice, která 
letos 5. listopadu přijede do Olomou-
ce jako hlavní řečník konference UP 
Business Camp. Organizace UNICEF 
sehrává klíčovou roli v mezinárod-
ním očkovacím projektu GAVI, je-
hož cílem je očkovat každé dítě proti 
šesti hlavním smrtelným dětským 
chorobám – spalničkám, záškrtu, 
černému kašli, tetanu, tuberkulóze 
a dětské obrně.

Každá panenka pomůže

V minulém roce v rámci Národ-
ních očkovacích dnů proti dětské 
obrně pomohl UNICEF celosvěto-
vě 550 milionům dětí ve věku do 
pěti let. „Malé děti ve světě umíra-
jí. Chceme to změnit a pomoct těm, 
kteří to opravdu potřebují. Doufáme, 
že i v Olomouci se najde dostatek po-
dobně smýšlejících lidí, kteří pomo-
hou dobré věci a k adopci panenek 

se připojí,” uvedla Kateřina Zelin-
ková z Vědeckotechnického parku 
Univerzity Palackého za pořadatele 
konference. Pro zájemce o pomoc 
dětem bude připravená limitovaná 
edice 50 neozdobených panenek za 
symbolickou částku 100 korun. Tyto 
panenky si zájemci ozdobí a hoto-
vé panenky budou dále nabídnu-
ty k adopci za 600 korun. Výtěžek 
poputuje organizaci UNICEF na 
proočkování dětí v zemích, kde ne-
existuje běžný zdravotnický systém 
nebo které jsou postiženy válečnou 
či přírodní katastrofou. Panenky 
k ozdobení i adopci budou organi-
zátoři konference nabízet i na Face-
booku.
Více informací o kampani naleznete 
na stránkách www.podnikanivolo-
mouci.cz. »red
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na pokračování

Tipy na návštěvu mikroregionu Moštěnka:
Region je ideální lokalitou pro cykloturistiku. Díky vydané publikaci „Cyklotoulky Moštěnkou“ se u každé vísky může cyklista dozvědět střípky a zajímavosti 

z historie, o zvycích a tradicích místních obyvatel i o současném dění v obci. Nechybí ani nadpřirozené bytosti, např. král Ječmínek, svatá starostka či 

Vřešťáci, pojící se k regionu. Putování usnadní i dříve vydané cyklomapy.

Zajímavá místa v mikroregionu:
Dřevohostice – srdce regionu, renesanční radnice s pěti věžičkami, dokládajícími bývalé hrdelní právo městečka, či hliněný dům zvaný žudro. Nejvýznačnější 

památkou je velkolepý čtyřkřídlý zámek, na kterém prý dosud straší bílá paní. V prostorách zámku se nachází muzeum hasičské techniky a psychotroniky i infocentrum.

Region má ideální trasy pro cykloturistiku – typicky „hanáckého“ rázu, což je mírně zvlněná rovina bez výrazných kopců ovšem s kouzelným výhledem 

na nedaleké Hostýnské vrchy. Návštěvníky může přilákat bohatá historie našich obcí, sahající až do dob pravěkých lovců mamutů, což dokladují mohyly 

z období lidu lužických popelnicových polí či památky kultur šňůrové keramiky a zvoncových pohárů.

Pravidelné akce mikroregionu:
Pravidelnou společnou akcí jsou Mikroregionální hry, kterých se účastní smíšené týmy a měří své síly v recesistických soutěžích. Letos se konal již 12. ročník.

Obce mikroregionu:
Beňov, Bezuchov, Bochoř, Čechy, Dobrčice, Domaželice, Dřevohostice, Horní Moštěnice, Křtomil, Lipová, Líšná, Nahošovice, Podolí, Přestavlky, Radkova 

Lhota, Radkovy, Říkovice, Stará Ves, Turovice, Věžky, Vlkoš, Želatovice

Představujeme vám:
Mikroregion Moštěnka

Region, který získal svůj název podle říčky protékající touto oblastí, se na-
chází v  jižní části Olomouckého kraje, poblíž města Přerova. Žije v  něm 

téměř 11 000 obyvatel ve 22 malebných obcích. Typická hanácká krajina, mír-
ně zvlněná rovina bez výrazných kopců se rozprostírá od nížiny Hornomorav-

ského úvalu až k členitějšímu území Moravské brány. O regionu hovoří Ivo Pitner, předse-
da mikroregionu a starosta obce Beňov.

Co bylo impulzem pro vznik mikrore-
gionu Moštěnka a jaké byly jeho cíle?
Mikroregion Moštěnka vznikl na 
přelomu tisíciletí. Je územním cel-
kem 22 sdružených obcí, které se 
dohodly na spolupráci v oblastech 
hospodářského a sociálního rozvo-
je, cestovního ruchu, péče o životní 

prostředí, dopravní a technické in-
frastruktury. Je nástrojem k posílení 
úsilí obcí, podnikatelského sektoru 
a spolků v jejich rozvoji a prostřed-
kem ke společnému získávání dotací. 
Jeho hlavním cílem je postupný roz-
voj všech uvedených oblastí.
Co je pro sdružené obce největším 
přínosem?
Největším přínosem je vzájemná 
spolupráce nejen obcí, ale i spolků. 
V neposlední řadě i získávání fi nan-
cí z dotačních prostředků či společné 
vzdělávání představitelů obcí. Těší 
nás, že se spolupráce z čistě „pra-
covní“ úrovně dostala na „lidskou“ 
rovinu. Obce si vzájemně pomáha-
jí, větší obce pomáhají těm menším, 
které mají neuvolněné starosty, a to 
ve všech směrech – v oblasti samo-
správy, dotační politiky i přenosu 
informací. Jsme jako dobře fungující 
rodina, ve které má 7 silných obcí pa-
tronát nad těmi menšími.

Co považujete za největší úspěch, 
kterého jste v mikroregionu dosáhli?
Jako největší úspěch hodnotíme do-
sažení velkých pokroků ve třídění 
odpadů. Realizovali jsme dva velké 
projekty, díky nimž jsme získali do-
taci na kompostéry do domácností 
a štěpkovače pro obecní účely. Do 
obcí pořídili nádoby na třídění bio-
odpadu a kovů. Navíc obec Horní 
Moštěnice vyhrála 1. místo v soutě-
ži obcí Olomouckého kraje do 2000 
obyvatel za třídění elektrozařízení.
Jak vidíte fungování mikroregionu 
v následujících letech, co plánujete?
Další fungování mikroregionu bude 
navazovat na již realizované aktivity 
a asi nejlépe vystihuje vize navrže-
ná v rámci strategie rozvoje do roku 
2022. Mikroregion Moštěnka chce 
efektivně využívat svého ekonomic-
kého potenciálu, dbát přitom na kva-
litní životní prostředí a plnohodnot-
ný život svých obyvatel. »red

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

nebo upozornit na nějakou akci v mikroregionu, dejte nám vědět nejpozději do 4. listopadu 2016 na e-mail: redaktor@profi tisk.cz.

 Renesanční radnice Dřevohostice. | Foto: archiv

 Vystoupení folklórního souboru v rámci Mikroregionál-

ních her | Foto: archiv
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Olomoucký kraj v posledních čtyřech letech dobře hospodařil

Volbami do krajských zastupitelstev letos v říjnu skončila čtyřletá etapa současného vedení kraje. Před čtyřmi lety, v roce 2012, 
vyhrála volby ČSSD a  za svého koaličního partnera si vybrala KSČM. V  opozici zůstala Koalice pro Olomoucký kraj společně se 

starosty, ODS a TOP 09 a Starostové pro Olomoucký kraj. Za tyto čtyři roky se kraj posunul vpřed – získal třeba nové obce a investoval 
mnoho miliard korun do kvality života svých obyvatel.

Před čtyřmi lety se hejtmanem Olo-
mouckého kraje stal Jiří Rozbořil, kte-
rý vystřídal stranického kolegu Mar-
tina Tesaříka. Pokračovalo tím druhé 
volební období pod taktovkou sociální 
demokracie. Programové prohlášení, 
které bývá nedílnou součástí koaliční 
smlouvy, se podle končícího vedení 
kraje podařilo naplnit na 90 %.

Změny, které každý vidí

Doprava, školství, zdravotnictví a so-
ciální služby – to jsou oblasti, ve kterých 
se obyvatelé Olomouckého kraje do-
čkali nových a kvalitnějších služeb. Vše 
se ale odvíjelo od fi nančních možností. 
„Mohu říci, že jsme hospodařili úspěšně, 
i když zpočátku musel Olomoucký kraj 
mobilizovat všechny zdroje k překoná-
ní negativního vývoje rozpočtu z před-
chozího období. Nakonec ale každý rok 
skončil přebytkem hospodaření a tyto 
přebytky umožnily dofi nancování prio-
ritních akcí. Nejúspěšnější byl z toho-
to pohledu rok 2015, kdy jsme peníze 
z přebytku použili na dofi nancování po-
třeb příspěvkových organizací, zejména 
jejich zanedbanou údržbu a vybavení,“ 
bilancuje hejtman Jiří Rozbořil.
V oblasti dopravy se během uplynulého 
období povedlo ve spolupráci s příspěv-
kovou organizací KIDSOK a obcemi 
sjednotit základní dopravní obslužnost, 
dříve fi nancovanou krajem, a ostatní 
dopravní obslužnost, dříve fi nancova-
nou obcemi, do jednoho celku. Do ob-

novy krajské infrastruktury šly více než 
tři miliardy korun a v letech 2007–2013 
vyčerpalo hejtmanství všechny evrop-
ské dotace na silnice II. a III. třídy.
Ve školství byla nastavena kritéria pro 
středoškolská stipendia, začala kon-
krétní podpora technického vzdělá-
vání a prohloubilo se propojení mezi 
školami a zaměstnavateli.
V sociální oblasti došlo ke změně fi nan-
cování sociálních služeb a hejtmanství 
se podařilo dále investovat do obnovy 
svých zařízení.

Zdravotnictví je zdravé a prosperuje

Ve vlastnictví kraje jsou nemocnice 
v Prostějově, Přerově a ve Šternberku. 
Tyto nemocnice jsou od léta roku 2007 
pronajaty Středomoravské nemocnič-
ní, a. s., která za tyto nemocnice hradí 
Olomouckému kraji roční nájemné. 
Kraj toto nájemné reinvestuje jak do pří-
strojového vybavení, tak do nemovitého 
majetku. „Ve spolupráci s nájemcem, 
kterou hodnotím jako vysoce korektní 
a profesionální, se daří poskytovanou 
jak akutní, tak i následnou péči vše-
stranně rozvíjet. Naprosto specifi ckým 
problémem byla dlouhá léta nemocnice 
v Jeseníku, která ve formě spol. s r. o. ži-
vořila v nejsevernější oblasti našeho kra-
je. Dlouholeté snahy kraje o východisko 
z této situace s několika variantami řeše-
ní nakonec vyústily v koupi této nemoc-
nice společností AGEL, která deklaruje 
snahu ve spolupráci s krajem nemocnici 

stabilizovat a dále rozvíjet,“ shrnuje stav 
zdravotnictví v kraji náměstek hejtmana 
Michael Fischer. Zdravotnická záchran-
ná služba získala nové operační středis-
ko, průběžně probíhá obměna vozového 
parku a přístrojové techniky a nákup 
technologií a prostředků, které poskyt-
nou širší možnosti reagovat záchranné 
službě na mimořádné události včetně 
hromadných neštěstí a přírodních ka-
tastrof. „V kontextu s výše uvedeným 
lze dovodit, že se daří péči v našich za-
řízeních všestranně rozvíjet v souladu 
s potřebami pacientů v regionu a daří se 
zlepšovat kvalitu a dostupnost zdravotní 
péče,“ dodává náměstek Fischer.
Hejtmanství je také zřizovatelem lé-
čebných ústavů v Pasece a Moravském 
Berouně, které v posledních letech 
prošly rozsáhlou modernizací (více na 
str. 5) a fungují bez potíží. 

O region je stále větší zájem 

Hejtmanství v posledních letech vý-
razně podporovalo turistický ruch 
a propagaci regionu na veletrzích a vý-
stavách. V letošním roce to bylo část-
kou 10,5 milionu korun. Regionu se 
to vyplatilo – přijelo více turistů. Za 
zmínku také stojí navázání spoluprá-
ce s čínskými partnery, kteří se o kraj 
zajímají. O Olomoucký kraj projevu-
jí stále více zájem i fi lmaři. Lákají je 
nejen fi nanční pobídky hejtmanství, 
ale především příroda Jeseníků nebo 
exteriéry historické Olomouce. »red

 Velkou investicí byla rekonstrukce zámku v Čechách pod Kosířem (61 mil. Kč) nebo projekt zastřešení paláce na hradě Helfštýně (53 mil. Kč). | Foto: čtenář FV, ZH
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KOUPÍM BYT 3+1, 4+1
FINANCOVÁNÍ ZAJIŠTĚNO
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KOUPÍM POLE, LOUKU
PLATBA HOTOVĚ

775 915 032

Ve škole bych měl za práci asi dvojku, říká Jiří Rozbořil
Jiří Rozbořil nastoupil do čela Olomouckého 

kraje po podzimních volbách v  roce 2012. 
Loni v  říjnu byl obviněn z  podplácení poli-
cejního důstojníka v  rámci policejní operace 
Vidkun. Kvůli stanovám strany nesměl v nad-
cházejících volbách kandidovat. Ani po roce 
však nepadla obžaloba a on veškerá obvinění 
jeho osoby odmítá. Během uplynulého funkč-
ního období jsme se vždy bavili pouze o práci, 
nyní vznikl prostor i pro osobní otázky.

Jakou školní známkou byste ohodno-
til svoji práci za uplynulé čtyři roky? 
Předně bych chtěl poděkovat všem li-
dem, kteří mi věřili, věří a stále vyjadřují 
podporu. Čas ukáže, jestli obvinění mé 
osoby mělo reálný základ nebo za ním 
stálo něco jiného. Každopádně jsem 
rád, že jsem mohl dokončit funkční 
období a spolu s kolegy a svými spolu-
pracovníky realizovat práci, která podle 
mého názoru měla smysl a zanechala 
v Olomouckém kraji viditelné stopy. 
Bez lidí kolem sebe bych to ale nezvládl, 
a proto mi dovolte jim všem poděkovat 
a popřát jim hodně plodných a úspěš-
ných dní v práci pro vás, občany Olo-

mouckého kraje. Nejde jen o moji práci, 
ale práci celé rady, zastupitelstva a ko-
legů z Krajského úřadu Olomouckého 
kraje. Nikdo a nic není dokonalé, ale 
jako celku bych dal známku 2.
Ve volbách jste nekandidoval – bu-
dete se v politice angažovat i nadále, 
nebo z ní hodláte odejít?
Po 20 letech v politice se neodchází, 
pokud nejste „odejit“. Rozhodně chci 
zúročit poznání, zkušenosti a kon-
takty. Jestli v politice, nebo jinde, to 
se v nejbližších dnech uvidí.
Je něco, co vám z  vašeho působení 
v politice bude chybět? Čeho se nao-
pak rád vzdáte?
Čtyři roky tvrdé práce mi hodně daly, 
například poznání krásných míst v Olo-

mouckém kraji, setkání s pracovitými 
lidmi a mnoho zkušeností, které mě 
naplnily a naučily vnímat politiku jako 
100% službu lidem. Chybět bude určitě 
každodenní kontakt s lidmi, řešení pro-
blémů a radost, když se něco povedlo. 
Na druhé straně, vždy je něco za něco, 
takže mi funkce hejtmana také mnoho 
vzala. Čas, koníčky, rodinu, zdraví. Teď 
se těším na klid, na přátele a koníčky.
Dáte nějakou radu či doporučení bu-
doucímu hejtmanovi, který po vás 
nastoupí do vedení kraje?
Každý člověk je jiný a hejtman není 
výjimkou. Co poradit?
1. Nenechat se manipulovat do roz-
hodnutí, které jde proti jeho osobní-
mu přesvědčení.
2. Pořád být obezřetný a mít se na 
pozoru před lidmi, kteří se najednou 
odněkud objeví a budou se snažit být 
jeho „přáteli“, a nezapomínat na poko-
ru. Pokora je základem, to vím z vlast-
ní zkušenosti.
Proto přeji nově zvolenému hejtmano-
vi, aby dokázal skloubit svoji práci se 
soukromým životem a byl úspěšný. »red
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Hledáme DRAVÉHO OBCHODNÍKA,
který ví, co chce – ÚSPĚCH, UZNÁNÍ, PENÍZE

– pro úspěšný projekt ve Vašem okrese!
Jestli máte tah na branku, čistý trestní rejstřík, zkušenosti 
z aktivního obchodu, chuť se pohybovat mezi zajímavými 

lidmi a úspěšnými podnikateli, chcete časovou nezávislost, 
nadstandardní odměňování a zajímá Vás reprezentace 
nejsilnějšího média v kraji s garancí veřejnoprávního 

subjektu, pošlete nám co nejdřív svůj životopis na 
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz, přidejte pár slov motivačního 
dopisu s označením Manažer inzerce a okres, ve kterém chcete 

pracovat, a mužete se stát

MANAŽEREM INZERCE
měsíčníku Olomoucký kraj ve Vámi zvoleném okrese!
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V Lipníku chystají novou 
sportovní halu

Vyznavači házené, nohejbalu, ale třeba i bas-
ketbalu se v Lipníku nad Bečvou dočkají nové 
sportovní haly. Součástí budoucího sportov-
ního zázemí bude mimo hrací plochu s  tri-
bunou pro více než dvě stovky lidí také na-
příklad horolezecká stěna, šatny se sprchami, 
posilovna jako doplnění sportovní činnosti, 
nářaďovna, klubovny nebo kanceláře. Chybět 
nebude ani bufet a  parkoviště pro padesát 
automobilů.
Na výstavbu nového sportovního zařízení při-
spěl 18 miliony korun Olomoucký kraj.
Z  hlediska sportu a  sportovního vyžití nabízí 
město Lipník nad Bečvou poměrně širokou 
škálu sportovní infrastruktury a spolků. „Roz-
voj sportu a uskutečnění jednotlivých záměrů 
sportovních organizací jsou však závislé na 
rozsahu a  kvalitě vybavení sportovních zaří-
zení,“ řekl Pavel Šoltys, náměstek hejtmana 
Olomouckého kraje. Město Lipník nad Bečvou 
si z  vlastního rozpočtu nemůže dovolit takto 
velkou investici, proto pomůže hejtmanství. 
„Velký počet sportovních zařízení je zastaralý 
a  je vybaven starými provozně nákladnými 
technologiemi. Jsem proto velmi rád, že se 
nám v  rámci vedení kraje daří nacházet fi -
nance, které podporují rozvoj sportu. V tomto 
případě se jedná o  novou halu, která umožní 
na hřišti se závodními parametry provozovat 
házenou, košíkovou, volejbal, malou kopanou, 
nohejbal, fl orbal, hokejbal, tenis, badminton 
a další nejen míčové hry,“ vyjmenoval náměs-
tek Šoltys. Termín vlastní realizace pak závisí 
na rozhodnutí Zastupitelstva města Lipník 
nad Bečvou. »red
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Tak nakupujte, 

sbírejte věrnostní 
body, vylepte je do 

věrnostní karty a přijďte 

si pro své odměny za 
věrnost. 

Celodenní permanentka 
na lyžování

89
Kč

jen

+7
bodů

77 %
sleva

BĚŽNÁ CENA*

380 Kč Dárkový set VacuVin

329
Kč

jen

+6
bodů

57 %
sleva

BĚŽNÁ CENA*

759 Kč

PRAVIDLA

 Za každých 500 Kč nákupu v jednom obchodě získá zákazník 

 1 bod (mimo Albert), seznam obchodů najdete na webových 

 stránkách www.galeriesantovka.cz.

  Body zákazník získá na INFOSTÁNKU oproti předložené účtence.

  Akce trvá od 30. 9. 2016 do 31. 12. 2016 nebo do vyčerpání 

 zásob podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

Exkluzivní nabídka pro věrné zákazníky Galerie Šantovka
Nevíte si rady s dárky pro své nejbližší, nebo si chcete udělat prostě radost? Zapojte se do nového věrnostního 

programu Galerie Šantovka a získejte zajímavé produkty se slevou až 88 %! 

V Konici vyroste nová požární stanice
V pondělí 3. října zahájili poklepem 
základního kamene zástupci kraje, 
města Konice, hasičů a stavitele výstav-
bu nové požární stanice. Stavba bude 
trvat rok a kromě budovy se zázemím 
a garážemi vznikne i přistávací plocha 
pro záchranářský vrtulník. Současná 
hasičská stanice ze šedesátých let mi-
nulého století už hasičům nevyhovuje.
„O výstavbě nové hasičské zbrojnice 
v Konici se uvažovalo dvanáct let. Olo-
moucký kraj se na této akci podílí fi -

nancováním projektu. Těší mě, že tady 
bude vybudována i přistávací plocha 
pro vrtulník letecké záchranné služby. 
Toto spojení ještě zvýší bezpečnost ob-
čanů v tomto regionu,“ řekl Jiří Rozbo-
řil, hejtman Olomouckého kraje.
Příprava celé akce byla zahájena již 
před dvěma lety a stavba přijde na 
44,4 milionu korun. Do nového ob-
jektu by se tak profesionální hasiči 
z Konice měli nastěhovat na podzim 
roku 2017. »red

Rozpočet kraje na příští rok bude 
přebytkový – poprvé v historii

Olomoucký kraj připravil rozpočet pro 
rok 2017. Po schválení krajskou radou 

bude předložen nově zvoleným zastupite-
lům. Rozpracovaný návrh rozpočtu počítá 
s příjmy ve výši 4 552 945 000 korun. Výda-
je dosáhnou 4 533 667 000 korun.

„Poprvé za celou dobu své existence 
bude mít Olomoucký kraj přebytko-
vý rozpočet. To je určitě velmi dobrá 
zpráva pro všechny obyvatele regio-
nu. Finanční plán na rok 2017 počítá 
s investicemi ve výši, která přesáhne 
jednu miliardu korun, a vzhledem 
k zahájení čerpání z fondů Evropské 
unie se tato částka bude ještě po-
stupně zvyšovat,“ řekl Jiří Rozbořil, 
hejtman Olomouckého kraje.
V příštím roce by se měla snížit také 
zadluženost Olomouckého kraje. Dluh 
regionu, který si v minulosti půjčil 
především od Evropské investiční 
banky, v současnosti činí 3,8 miliardy 
korun. Návrh nového rozpočtu počítá 

se splátkou úvěru ve výši 253 milionů 
korun. Žádný další úvěr přitom kraj 
čerpat nebude.
„Krajský dluh má podobu bankov-
ních úvěrů, které pochází z let 2005, 
2007 a 2010. Za poslední čtyři roky 
se nijak nezvyšoval. Nepřibyl žádný 
dlouhodobý úvěr, kraj pouze splácel,“ 
sdělil hejtman Rozbořil. „Olomoucký 
kraj nikdy neměl problémy se spláce-
ním úvěrů. Splácí v termínu a ban-
kovní instituce ho považují za velmi 
dobrého a důvěryhodného partnera. 
Důležitá je také takzvaná dluhová 
služba. Ta se nyní pohybuje kolem šes-
ti procent – o riziku u dluhové služby 
přitom odborníci mluví ve chvíli, kdy 
se blíží třiceti procentům,“ vysvětlila 
vedoucí ekonomického odboru kraj-
ského úřadu Olga Fidrová.
Hospodaření všech krajů každý rok kon-
troluje ministerstvo fi nancí. Poslední 
přezkum za rok 2015 neodhalil v Olo-
mouckém kraji žádné pochybení. »red
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 ARCHIVACE – zpracování a roztřídění písemností

 SKARTACE PÍSEMNOSTÍ po uplynutí skartačních lhůt

 VYPRACOVÁNÍ VEŠKERÉ ARCHIVNÍ LEGISLATIVY

 DIGITALIZACE PÍSEMNOSTÍ

 PORADENSTVÍ

Fires je nová obchodní značka, kterou navazujeme na 12-ti letou tradici 

Slavičínské spisovny s.r.o. Díky rozsáhlé nabídce služeb, praxi v oblasti 

spisovnictví a dokonalé znalosti legislativy i Vás zbavíme starostí s Vašimi 

firemními dokumenty.

Fires

Starost o Vaše dokumenty
přenechejte nám
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KONTAKTUJTE NÁS
Slavičínská spisovna s. r. o., Horní dědina 517,  760 01 Zlín

E-mail: fires@fires.cz, Tel.: +420 573 776 165, Mob.: +420 724 147 933 / www.fires.cz

Vánoční dárkové POUKAZY

Hledáte dárek pro své blízké? Vyberte si poukaz 
do jedineèných lázní Slatinice na pobyty  
èi procedury, nyní se slevou 10%.  

Silvestrovský pobyt
Chcete udìlat nìco pro své zdraví  

 
veèer s bohatým kulturním programem  
a zábavou? Pøijeïte oslavit Nový rok k nám. 

Vánoèní poukazy a Silvestrovský pobyt si objednejte 
e-mailem na: pobyty@lazneslatinice.cz, tel.: 585 411 496 
nebo zakupte osobnì na recepcích.

www.lazneslatinice.cz

FIRST 
MINUTE
SLEVY

tipy Olomouckého kraje

inzerce

Legiovlak se poprvé představí v Olomouckém kraji
Legiovlak na závěr druhého roku svého 

putování po České republice zamíří do 
Olomouckého kraje. Během října a  listo-
padu navštíví města Hranice, Olomouc, 
Prostějov a  Přerov. Legiovlak s  13  zrekon-
struovanými vagony ukazuje život a  boj 
legionářů na transsibiřské magistrále bě-
hem první světové války.

Legiovlak, projekt Československé obce 
legionářské, připomíná 100. výročí boje 
československých legií za samostatný 
stát. Souprava historických vagonů, která 
vznikla za podpory Ministerstva obrany 
ČR a mnoha dalších institucí, projede 
do roku 2020 celou Českou republi-
ku. V současnosti se Legiovlak skládá 
z 13 zrekonstruovaných vagonů, jakými 
se desetitisíce čs. legionářů přepravovaly 
napříč Ruskem po transsibiřské magis-
trále v letech 1918–1920. Průjezd kolem 
světa domů do Československa si legio-
náři často museli vynutit tvrdým bojem 
s bolševiky a vlastní krví.
 „Olomouci svou návštěvu již dlouho 
dlužíme, zdejší společnost ABmodel to-
tiž renovovala tři z našich vagonů, a to 

vagon štábní, zdravotní a krejčovský,“ 
říká Jiří Charfreitag, tajemník projektu 
Legie 100. Legiovlak bude přímo v Olo-
mouci i 28. října, důstojně tak doplní 
plánované oslavy státního svátku. Ná-
vštěvníci si budou moci prohlédnout 
ambulanci polní pošty, nejspolehlivější 
prostředek komunikace na celé tehdejší 
Sibiři, zdravotní vůz, kovářský vagon 
s obráběcí dílnou, krejčovský či štábní 
vůz. Způsob boje legionářů pak přiblíží 
improvizovaný obrněný vůz, který je 
po zuby vyzbrojený dělem a kulome-
ty, štábní vagon pro plánování operací 

či plošinové vozy s materiálem včetně 
obrněného automobilu Austin.
Legiovlak představuje naši vojenskou 
historii nejen široké veřejnosti, ale za-
měřuje se především na školní mládež, 
které je sto let stará historie poněkud 
vzdálená. Proto jsou připraveny skupi-
nové prohlídky, na které se lze dopředu 
objednat na e-mailu skoly@legiovlak.cz 
nebo na tel. 734 315 642 a domluvit si 
přesný čas. Expozice Legiovlaku je pří-
stupná zdarma každý všední den od 
8:00 do 16:00 a o víkendech od 9:00 do 
16:00. Komentované prohlídky s prů-
vodcem pro veřejnost bez objednávky 
začínají každý den od 13:00 a opakují 
se v pravidelných hodinových interva-
lech. Další informace najdete na webu 
www.legiovlak.cz. »red

PROGRAM LEGIOVLAKU:

Hranice na Moravě | 3.–10. 10. 2016

Olomouc | 13.–28. 10. 2016

Prostějov | 31. 10. – 6. 11. 2016

Přerov | 7.–13. 11. 2016

Zábřeh | 29. 11. – 4. 12. 2016

 Druhá zastávka Legiovlaku v kraji je v Olomouci. | Foto: PH
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Rodina a práce pod jednou 
střechou – v Olomouci to 

funguje
Máte děti, ale chcete pracovat? V co-workingo-
vém centru Family Offi  ce Olomouc je to mož-
né. Pro rodiče s  dětmi je tu připraven sdílený 
pracovní prostor. Najdete jej v budově pošty na 
adrese náves Svobody 41, Olomouc-Holice. 
Sdílený pracovní prostor pro rodiče se sou-
běžným hlídáním dětí (co-working) je prvním 
takto vybaveným centrem v Olomouci. O děti 
se postarají zkušené hlídací tety v prostorách 
vybavené herny RC Heřmánek, zatímco rodiče 
mohou využívat vybavené kanceláře či vzdě-
lávací místnost ve stejné budově, jen o  patro 
výše. V  co-workingovém centru je k  dispozici 
pět pracovních stolů s  vybavením (počítač, 
sdílená tiskárna, kopírka, scanner, wifi , kan-
celářské potřeby i  knihovna o  seberozvoji, 
podnikání atd.). Současně je možné využít 
vzdělávací místnost, např. pro školení či se-
mináře, s  celkovou kapacitou patnácti osob 
a vybavenou kuchyň s jídelnou.
 V rámci Family Office Olomouc funguje také 
poradna, která nabízí kariérové a  profesní 
poradenství týkající se nástupu do práce po 
MD/RD, napsání životopisu, přípravy na vý-
běrové řízení, nácviku pracovního pohovoru, 
pomoci sladit profesi a  péči o  rodinu apod. 
Jedná se o  unikátní projekt pro rodiče dětí, 
ale i  pro pečující o  osobu blízkou, kteří si 
touží na chvíli odpočinout od každodenních 
povinností, načerpat energii či efektivně 
využít svůj čas. Více informací naleznete na 
www.familyofficeolomouc.cz. »red

inzerce

Volkswagen 
Golf Sportsvan

Akční nabídka platí do 31. 12. 2016. Cenové zvýhodnění modelu Maraton Edition vzhledem k výbavové linii Comfortline činí 83 600 Kč. Vzorový příklad úvěru na vůz  Golf Sportsvan Maraton Edition 1,2 TSI v ceně 510 900 Kč, splátka předem 255 450 Kč (50 %), výše úvěru 255 450 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 267 780 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění  341 880 Kč, RPSN vč. pojištění 13,952 %, délka 

úvěru 60 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 102 180 Kč, měsíční splátka úvěru 2 760 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 995 Kč, úroková sazba p. a. 4,99 %. Pojištění obsahuje značkové TOP Volkswagen havarijní pojištění s nadstandardním krytím vč. pojištění GAP (5% spoluúčast) a povinné ručení s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
: 4,1–5,6 l /100km, 108–130g/km. Vyobrazení vozu je ilustrativní a vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Měsíční splátka

3 995 Kč  

Včetně sady zimních kol

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Horní lán 1, 779 00 Olomouc

AutoCentrum Olomouc

Nominujte dobrovolníky ze svého okolí 
na cenu Křesadlo 2016

Už pošesté může le-
tos veřejnost nomino-
vat kandidáty na cenu 
Křesadlo 2016. Jak zní 
motto akce, jedná se 

o „cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají 
neobyčejné věci“. Cena je určena pro 
význačnou osobnost, která se věnuje 
dobrovolnické činnosti. Nominace 
jsou přijímány do 28. října.
Nominaci kandidátů k ocenění pro-
vádí široká veřejnost, a to v šesti 
následujících kategoriích: sociální 

služby; děti, mládež, volnočasové ak-
tivity; zdravotnictví; ekologické akti-
vity, spolková činnost; humanitární 
pomoc, rozvojové projekty; dobro-
volní hasiči. Po uzavření nominací 
28. října rozhodne nezávislá komise 
o osmi oceněných. Slavnostní pře-
dávání cen Křesadlo 2016 proběhne 
během vánočního koncertu v Arcibis-
kupském paláci v Olomouci. Aktuální 
informace včetně nominačních for-
mulářů jsou zveřejněny na webových 
stránkách www.kresadlo-ok.cz. »red

Babičkou Olomouckého kraje se stala 
Věra Mazurová z Olomouce

Poprvé v historii své existence si zvolil 
Olomoucký kraj babičku s velkým B. 
Věru Mazurovou z Olomouce vybrala 
odborná porota v rámci oslav Dne se-
niorů z celkem třiadvaceti nominova-
ných. Olomoucký kraj je jediný v Čes-
ké republice, který se může vlastní 
babičkou pochlubit.
Druhé místo obsadila Danuše Klímová 
z Horky nad Moravou, třetí pozici získa-
la Věra Svačinková z Příkaz. Titul babič-
ka sympatie putuje do Bělkovic-Lašťan, 
kde žije Jaroslava Fabiánová. Tu formou 
ankety vybralo publikum. Oceněna byla 
i nejstarší účastnice soutěže – třiadeva-
desátiletá Marie Pallová ze Skrbeně.

Do soutěže se mohla přihlásit každá 
babička, která má šedesát a více let 
a trvale žije v Olomouckém kraji. »red



13

pozvánky

Slavnostní koncerty 
ke státnímu svátku 

28. října 2016
Olomoucký kraj se každoročně podílí na pořá-
dání slavnostních koncertů ke státnímu svátku 
28. října v bývalých okresních městech našeho 
kraje (mimo statutární město Olomouc). Tyto 
koncerty jsou tradicí Olomouckého kraje a po-
řadatelských měst již od roku 2009. Takto regio-
nálně široce pojatá oslava svátku samostatného 
Československa je v rámci celé České republiky 
zcela ojedinělá.
Na koncertech zahrají členové Moravské fi lhar-
monie Olomouc výběr ze svého repertoáru. 
Zazní například díla W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, 
B. Smetany nebo A. Dvořáka.

Harmonogram koncertů ke státnímu 
svátku 28. října:

22. 10., 15.00 hod. – koncert Jeseník, kongre-
sový sál Priessnitzových léčebných lázní Jeseník

24. 10., 19.00 hod. – koncert Prostějov, Měst-
ské divadlo v Prostějově,

25. 10., 19.30 hod. – koncert Šumperk, Dům 
kultury,

26. 10., 19.30 hod. – koncert Přerov, Městský 
dům.
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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

Plné sklepy a spíže – to je podzimní Flora
Podzim je období, kdy čeští 
a moravští zahrádkáři a sadaři 
sklízejí zasloužené plody své 
náročné celoroční práce. Také 
proto zní motto 21. celoná-
rodní výstavy ovoce, zeleniny 
a školkařských výpěstků Flo-
ra Olomouc 2016 Plné skle-
py a spíže. Na olomouckém 
výstavišti Flora čeká všechny 
návštěvníky od 20. do 23. října 
vedle špičkového ovoce a zele-
niny také bohatý program se 
spoustou lákadel, doplněný rovněž již 
tradičně oblíbeným festivalem gastro-
nomie a nápojů Olima, Podzimními za-
hradnickými trhy, Flora koštem či pro-
jektem Rozkvetlé památky.
Sklepy a spíže zaplněné ovocnářskými 
a zelinářskými výpěstky té nejvyšší kva-
lity budou na podzimní Floře k vidění 
především v hlavní expozici v největším 
pavilonu A. Představí se zde opět nejlep-
ší tuzemští pěstitelé z řad členů Zelinář-
ské unie Čech a Moravy a Ovocnářské 
unie ČR. V pavilonu B bude připravena 
expozice Českého zahrádkářského sva-

zu včetně představení cíleného pěstová-
ní hub. Festival gastronomie a nápojů 
Olima nabídne návštěvníkům výsta-
viště osvědčené taháky v podobě Dnů 
moravských vín s řízenými degustacemi 
vedenými zkušenými odborníky-som-
meliéry či soutěže cukrářů a kuchařů 
Olima Cup. Součástí Olimy je rovněž 
13. ročník Grand Prix ovocných desti-
látů Flora košt s 270 soutěžními vzorky 
domácích pálenek různých druhů. »red

SPECIÁLNÍ SLEVY PRO ZÁJEZDY!
�

více na www.fl ora-ol.cz

www.regvyd.cz

UZÁVĚRKA INZERCE DO PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ 
OLOMOUCKÉHO KRAJE JE  3. 11. 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

Veřejná sbírka pro Elenku
Elenka je dvouletá holčička s Westovým syndro-
mem – nejtěžší formou dětské epilepsie. Sama ne-
dokáže stát ani sedět, neudrží sama hlavičku. 
Navzdory těžkému osudu se rodina snaží Elence  
zajistit plnohodnotný život. Pro další rozvoj a usnad-
nění péče by jim velmi pomohly zdravotní rehabili-
tační pomůcky. A právě ty bychom chtěli pořídit za 
pomoci veřejné sbírky.  Všechny dary budou použity 
výhradně na zkvalitnění Elenčina budoucího života. 

Číslo účtu:  2113444395/2700
Děkujeme všem, 
kteří pomohou jakoukoli 
finanční částkou. 
V případě dotazu 
nás kontaktujte na tel.: 

605 456 666 
nebo prostřednictvím 
facebookových stránek 
fb.me/elenka.vojtkova
Veřejnou sbírku pořádá 
Profi-tisk group s.r.o. 
Sbírka povolena 
Krajským úřadem Olomouckého kraje
– KÚOK/89918/2016/OK/400
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TOPNÁ SEZONA JE TU, NEPODCEŇUJTE KONTROLU TOPIDEL

Jakmile začne topná sezona, je nutné nechat zkontro-
lovat stav topidel a komínů. Pokud jste to ještě neu-
dělali, je nejvyšší čas sehnat si kominíka.

Co zkontrolovat před započetím topné sezony:
• Vvyčistit kamna a seřídit kotel topení.
•  Kontrola napojení na komínové těleso, kontrola komínu 

– pozor na zazděné trámy a hořlavé látky v okolí topidel.
•  Při topení pevnými palivy vede zanesený komín 

nejen ke špatnému hoření, ale roste i  nebezpečí 
vznícení sazí, škvíry v  komínovém plášti zase hrozí 
vznikem požáru na půdě. 

•  U plynových kotlů je navíc nutná jak čistota komíno-
vých průduchů, tak předepsaný tah komína. 

Pravidelné čištění, kontroly a  revize komínů, kou-
řovodů a  spotřebičů paliv stanoví nařízení vlády 
č. 91/2010 Sb., smí ho provádět pouze kominík. 

Při zanedbávání údržby topidel a  komínů však hrozí 
i nebezpečí otravy oxidem uhelnatým. Bezbarvý plyn 
bez chuti a bez zápachu, lehčí než vzduch, který vzniká 
při nedokonalém spalování. Člověk může při jeho vde-
chování po chvíli upadnout do bezvědomí a zemřít.

Tajenka z minulého čísla: DUCHOVNÍ HUDBA. Vylosovanou výherkyní, které zašleme dárek, je Marie Bukalová z Olomouce.

SÍŤ LÉKÁREN AVE VÁS ZVE DO NOVĚ OTEVŘENÉ …tajenka… Tajenku křížovky zasílejte do 3. listopadu 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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Ředitel Správy silnic Olomouckého 
kraje, příspěvkové organizace, 

vyhlašuje výběrové řízení
na místo: Krajský mostmistr 
druh práce: Příprava podkladů pro komplexní 
zajišťování přípravy a realizace investiční výstavby, 
údržby a  oprav mostních objektů, vedení krajské-
ho pasportu mostů, zajišťování hlavních prohlídek 
mostů na sil. II. a  III. tříd na území Olomouckého 
kraje v  souladu s  platnými legislativními předpisy 
a případné přepočty zatížitelnosti mostů.
místo výkonu práce: Lipenská 720, Olomouc 

Požadavky:
Dosažené vzdělání + praxe v  silničním hos-
podářství – vysokoškolské vzdělání, praxe vítána. 
Osvědčení k  výkonu běžných prohlídek mostů po-
zemních komunikací výhodou.
Obor školního vzdělání – stavba, údržba, rekon-
strukce pozemních komunikací, dopravní stavby apod.
Další požadované dovednosti – orientace v pří-
pravě a  realizaci staveb pozemních komunikací, 
výborná znalost příslušných právních předpisů, 
umění jednat s lidmi, dobré komunikační schopnos-
ti, schopnost analytického myšlení, samostatnost, 
spolehlivost a  pečlivost, vysoké pracovní nasazení, 
schopnost učit se novým poznatkům, znalost práce 
s PC (Word, Excel, Internet), ŘP skupiny B.

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na 
adresu:
Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
sekretariát ředitele
Lipenská 753/120, 772 11  Olomouc
Eventuelně předejte osobně na uvedené adrese nej-
později do 31. října 2016.
kontaktní osoba: Ivana Londinová
telefon: 585 170 311

Platové podmínky se řídí nařízením vlády 
564/2006 Sb. v  platném znění o  platových pomě-
rech zaměstnanců ve veřejných službách a  správě, 
platová třída 11.

Termín nástupu: po ukončení výběrového řízení

Předpoklady: fyzická osoba, která je státním 
občanem České republiky, dosáhla věku 18 let, je 
způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk, 
bezúhonnost.

Přihláška bude obsahovat: motivační dopis,
profesní životopis s uvedenými údaji o dosavadních 
zaměstnáních a  o  odborných znalostech a  doved-
nostech týkajících se pracovního místa, ověřená 
kopie dokladu o  nejvyšším dosaženém vzdělání, 
originál výpisu z  evidence rejstříku trestů ne starší 
3 měsíce.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými nále-
žitostmi a  přílohami, bez nich není vaše přihláška 
úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších 
uchazečů na obsazované funkční místo.

Upozornění: Zasláním životopisu uchazeč o vyhlá-
šenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracová-
ním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro úče-
ly příslušného výběrového řízení.

GRATULUJEME VÝHERCI FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
Děkujeme všem, kteří nám do redakce zaslali 
svoje snímky z výletů. Přišlo mnoho fotografi í 
zachycujících nejen náš kraj, ale i návštěvy za-
hraniční. Jako vítězný jsme vybrali snímek Fran-
tiška Valčíka z Olomouce, který vyfotografoval 
plumlovský zámek. Děkujeme i ostatním auto-
rům fotografi í a gratulujeme! Výběr ostatních 
fotografi í, které jste nám zaslali, zveřejníme na 
webových stránkách www.kr-olomoucky.cz.

Nové téma fotosoutěže – vtipný podzim
Následovat musí samozřejmě nová soutěž a my 
se opět těšíme na vaše snímky. Tentokrát bude-
me očekávat ty nejzábavnější a nejvtipnější pod-
zimní snímky. Pošlete nám nejvýše tři snímky do 
28. listopadu na adresu redaktor@profi tisk.cz. 

Nezapomeňte uvést jméno a celou adresu. Do 
předmětu elektronické zprávy uveďte: „fotosou-
těž – magazín Olomoucký kraj“. Účastí ve foto-
soutěži autoři snímků souhlasí s jejich použitím 
i v jiných tiskových a elektronických materiálech 
Olomouckého kraje. »red

Známka kvality „MORAVSKÁ BRÁNA 
regionální produkt®” má nové držitele

Další výrobci z regionů Hranicko 
a Lipensko mohou označovat své vý-
robky značkou MORAVSKÁ BRÁNA 
regionální produkt®. Certifi kační ko-
mise udělila a předala certifi kát dvě-
ma výrobcům:
•  EKO – Farma Kozí hrádek s krav-

ským BIO mlékem a mléčnými vý-
robky z Vysoké

•  Milena Vyčítalová s ručně malova-
nými kraslicemi a vánočními baň-
kami z Vysoké

Značku MORAVSKÁ BRÁNA udělu-
je Hranická rozvojová agentura, z. s., 

se sídlem v Hrani-
cích. Na ni se mo-
hou výrobci, řeme-
slníci a producenti 
obracet se svými dotazy a konzulto-
vat možnost získání certifi kátu pro 
své výrobky. Výrobky nesoucí znač-
ku jsou k zakoupení v IC Moravská 
brána v Hranicích na zámku.
Další informace k regionální značce 
MORAVSKÁ BRÁNA regionální pro-
dukt® naleznete na webových strán-
kách: www.regionhranicko.cz/mo-
ravska-brana. »red

Ostravská univerzita svolává na sraz
Ostravská univerzita (OU) letos slaví 
25. výročí svého založení a při té příle-
žitosti pořádá výroční sraz absolventů 
OU. A to v netradičním industriálním 
prostoru bývalého plynojemu! 27. říj-
na 2016 se všem absolventům Ostrav-
ské univerzity (i jejich polovičkám) 
otevře věhlasný vítkovický Gong: 
multifunkční aula, která vznikla ve 
vnitřních prostorách bývalého plyno-
jemu vítkovických železáren.
Absolventi všech generací tak do-
stanou příležitost se po letech opět 
setkat se spolužáky i vyučujícími. 
Zahraje jedna z nejoblíbenějších čes-
kých kapel Zrní i ostravská chanso-
niérka Sylvie Bee. Kromě kulturní 
části se představí také fakulty a ab-

solventi budou mít možnost navá-
zat pracovní kontakty mezi sebou 
i s univerzitou na ContactPointu 
OU. Navíc letos nebude třeba spěchat 
domů – 28. října, tedy den po srazu 
absolventů, je totiž státní svátek! Více 
informací včetně prodeje vstupenek 
najdete na www.25.osu.cz. »red
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