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aktuality

Konec se blíží
Přišel poslední měsíc roku 2016. V plném proudu 
je už advent, který řada z nás bere i  jako čas pro 
očistu duše. Prosinec je tak tradičně obdobím, kdy 
po hektickém průběhu většiny roku nás atmosféra 
Vánoc donutí zpomalit a  zamyslet se nad sebou, 
svými skutky a  kdy chceme ještě více pomáhat 
těm, kteří to skutečně potřebují. Vždyť se blíží pro 
mnoho z nás ty nejkrásnější svátky – Vánoce. 
Než se chvíli zastavíme v  kruhu rodinném a  bu-
deme mít čas jeden na druhého, chtěl bych vás 
všechny pozvat na charitativní akci Punč s hejtma-
nem, v  jehož tradici jsem se rozhodl pokračovat. 
Dle mého soudu se jedná o příjemné předvánoční 
setkání na náměstí s  velkým lidským přesahem. 
Díky této akci pomůžeme tam, kde osud občas ne-
dopřává ostatním, méně šťastným.
Pokud chcete být součástí jedné dobré myšlen-
ky a přispět na charitativní účely v rámci Punče 
s hejtmanem, těším se na vás osobně.
Vážení spoluobčané, ať už se do konce roku po-
tkáme osobně, nebo jen prostřednictvím těchto 
řádků, přeji vám všem klidné a  krásné Vánoce. 
Do nového roku pak především pevné zdraví, 
štěstí (aby to zdraví bylo!), správnou životní po-
hodu, dostatek optimismu a úspěchy.

Oto Košta,
hejtman

Olomouckého kraje

Slavnostní hold válečným veteránům

Tradiční setkání veteránů 11. listopa-
du je připomínkou všech válečných 

konfl iktů. Koná se v  den ukončení první 
světové války. Hejtman Oto Košta spolu 
s  představiteli armády, města a  veterán-
ských organizací vzdal v  tento den hold 
obětem válečných konfl iktů. Hrdinství 
účastníků první a druhé světové války při-
pomenul hejtman Olomouckého kraje na 
slavnostním nástupu olomoucké posádky 
v Žižkových kasárnách.

Tradiční, už deváté setkání vete-
ránů s hejtmanem se uskutečnilo 
s osobní účastí pěti desítek váleč-
ných veteránů. Kromě novodobých 
veteránů, kteří prošli zahraničními 
misemi, nechyběli v sále Klášterní-
ho Hradiska v Olomouci ani přímí 
pamětníci bojů druhé světové vál-
ky. „Jedenáctého listopadu jsme si 
tradičně vzpomněli na všechny, 
kteří se svou odvahou a svými činy 
zasloužili o naši svobodu a demo-
kracii. Je mi ctí, že jsem se mohl 
setkat s válečnými veterány a po-
děkovat jim za jejich statečnost, od-

vahu a vlastenectví a současně uctít 
ty, kteří padli za svobodu své vlasti. 
Nesmírně si jich všech vážím. Těm-
to hrdinům náleží můj obdiv a ne-
konečný respekt,“ uvedl na setkání 
hejtman Oto Košta.
Setkání organizoval Olomoucký kraj 
ve spolupráci s Českým svazem bo-
jovníků za svobodu a s Českosloven-
skou obcí legionářskou. »red

 Pamětníkům bojů kromě hejtmana poděkoval také jeho 

předchůdce ve funkci Jiří Rozbořil, velitel posádky Olomouc 

Martin Krumnikl a  ředitel Vojenské nemocnice Olomouc 

Martin Svoboda. | Foto: PV
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• Sloup Nejsvětější Trojice v  Olomouci je mo-

nument postavený ke slávě Boží v  letech 

1716 až 1754. Sloup vysoký 35 metrů před-

stavuje nejvyšší sousoší České republiky.

• Olomoucké tvarůžky jsou jediný původní čes-

ký sýr. Vyrábí se v Lošticích v Olomouckém kraji 

a tvoří neodmyslitelnou součást české kuchyně. 

• Zbrašovské aragonitové jeskyně mají celoroč-

ní teplotu 14 °C a jsou nejteplejší v celé ČR. 

• Největší smuteční kočár na světě můžete 

vidět v Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem. 

• Nejhlubší zatopená jeskyně na světě je Hra-

nická propast. Hloubka suché části je 69,5 m, 

hloubka zatopené části je minimálně 404 m.

• Nejzdravější ovzduší je v okolí Jeseníku. Bylo zjiš-

těno, že zdejší mikroklima má unikátní léčivý efekt 

a řadí se svým složením na třetí místo na světě.

 Víte, že...? Kampaň pomůže veřejnosti poznat 
život seniorů

Mimořádně úspěšný byl Olomoucký kraj 
při žádosti o  příspěvek z  Dotačního 

programu na podporu samosprávy v  ob-
lasti stárnutí, který vyhlásilo Ministerstvo 
práce a  sociálních věcí. Na projekt s  ná-
zvem Poznej život seniorů – informační 
kampaň, který přišel na zhruba devět set 
tisíc korun, dostal region více než dvě tře-
tiny z celkové částky.

„Olomoucký kraj je jedním ze sed-
mi regionů, které o peníze v tomto 
dotačním titulu Ministerstva práce 
a sociálních věcí žádaly. Uspěli jsme 
s projektem, který má zlepšit obraz 
seniorů ve společnosti a zvýšit pově-
domí široké veřejnosti o potřebách 
starších osob. Cílem je také posilo-
vání sociálního zapojení seniorů do 
místních aktivit a prevence proti so-
ciálnímu vyloučení,“ řekl Oto Košta, 
hejtman Olomouckého kraje. Díky 
projektu už byly realizovány různé 
kulturní a společenské akce pro ve-
řejnost s programem zaměřeným na 

život a potřeby seniorů. Setkání byla 
doplněna o služby – měření zraku, 
tuku, BMI či ukázky kompenzačních 
pomůcek. Ještě do konce roku se se-
nioři zapojí prostřednictvím besed 
do výuky ve školách. Žáci se napří-
klad dozvědí, jaké je to pohybovat se 
o holi nebo používat některé kom-
penzační pomůcky.
Projekt Poznej život seniorů je prv-
ním svého druhu, který realizuje 
přímo Olomoucký kraj. Díky kladné 
odezvě ze strany seniorů region už 
teď zvažuje pokračování. »red
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KOUPÍM POLE, LOUKU
PLATBA HOTOVĚ
775 915 032

Záchranka získala certifi kát kvality a bezpečí
Více než rok trval proces certifi kace, 
kdy po dvoudenní kontrole auditorů 
získala Zdravotnická záchranná služ-
ba Olomouckého kraje (ZZSOL) důle-
žité potvrzení o kvalitě poskytovaných 
služeb. Certifi kát kvality a bezpečí zís-
kala jako první na Moravě. 
ZZSOL poskytuje v regionu pacientům 
přednemocniční neodkladnou péči na 
té nejlepší úrovni. A má to černé na bí-
lém. „Zisk certifi kátu považuji za velký 

úspěch. My se samozřejmě budeme této 
oblasti zdravotnictví dál důkladně vě-
novat, aby ten vysoký standard v péči 
o pacienty zůstal dodržen a ještě rostl,“ 
řekl Dalibor Horák, náměstek hejtmana 
pro zdravotnictví. „Komise nás ocenila 
9,85 bodu z možných deseti. To svědčí 
o špičkové úrovni zaměstnanců zdra-
votnické záchranné služby. Pro pacienty 
to znamená, že byla do praxe zavedena 
taková opatření, která zlepšují péči a zvy-

šují jejich bezpečí,“ uvedl ředitel ZZSOL 
Petr Hubáček. Auditoři zkoumali nejen 
medicínské postupy, ale také třeba údrž-
bu sanitek na osmi výjezdových základ-
nách v regionu. „Zavedení těchto mecha-
nismů v podstatě vylučuje, aby při práci 
záchranářů došlo k nějakému nedoro-
zumění nebo problémům,“ doplnil Oto 
Košta, hejtman Olomouckého kraje. »red

www.zzsol.cz

UZÁVĚRKA INZERCE DO PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ JE 

6. LEDNA 2017 • DISTRIBUCE ZAČÍNÁ 19. LEDNA 2017

inzertní manažer: JANA JURÁKOVÁ

tel.: 773 617 353 • e-mail: jurakova@regvyd.cz
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Krajská rada seniorů volila nové vedení 

Krajskou radu seniorů Olomouckého 
kraje povede v  následujících čtyřech 

letech její dosavadní předsedkyně Milena 
Hesová. Rozhodli o  tom účastníci volební 
konference, jejichž úkolem bylo nejen 
vybrat nové správce této organizace, ale 
také delegáty pro třetí sjezd Rady seniorů 
České republiky.

„Činnost pro seniory je mojí srdcovou 
záležitostí. Svoje znovuzvolení pova-
žuji za odraz dobré práce celé krajské 
rady,“ řekla předsedkyně Krajské rady 
seniorů Olomouckého kraje Milena 
Hesová. Staronová předsedkyně chce 
v budoucnu ještě více rozvinout stáva-
jící projekty – například Sportovní hry 
seniorů, seniorské cestování, na němž 
spolupracuje s Olomouckým krajem, 
nebo mezi regiony České republiky 
ojedinělou soutěž Babička Olomoucké-
ho kraje. Připravuje ale také novinky 
v podobě konzultačního centra vir-
tuální univerzity třetího věku, které 
začne fungovat od února 2017 v budo-
vě Krajského úřadu Olomouckého kra-
je, či letní tábor pro seniory.

„Seniory netrápí jen zdraví, ale také 
to, že nemají dostatečný sociální kon-
takt. Medicína dnes umí prodlou-
žit jejich věk, už ale nedokáže létům 
přidat kvalitu. A právě na tuto oblast 
se chce zaměřit nové vedení Olo-
mouckého kraje,“ uvedl Oto Košta, 
hejtman Olomouckého kraje.
Krajská rada seniorů Olomoucké-
ho kraje funguje v současné podobě 
a koordinovaně dva roky. Sdružuje 
3770 členů. Navíc navázala spoluprá-
ci s partnery v ostatních regionech 

i na Slovensku. V Olomouckém kra-
ji žije podle informací Rady seniorů 
České republiky téměř 149 000 pří-
jemců starobní penze. To je jedno 
z nejvyšších čísel v rámci celé České 
republiky. Zároveň senioři v regionu 
pobírají ve srovnání s ostatními kraji 
jeden z nejnižších důchodů. »red
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Šťastné a výhodné
Nadělte si vůz za  
skvělou cenu!

290 000 Kč222999000000000000 K

Škoda Octavia 2015

249 999 Kč

800 110 800 Volejte zdarma 
denně 8–21 hod.

www.aaaauto.cz

8 000
KVALITNÍCH VOZŮ  
ZA NEJLEPŠÍ CENY

Až

Zimní pneu
k vybraným vozům

A
KC

E

k vybraným vozům

AAA
KC

OLOMOUC  
Lipenská 58
PO–NE   9:00–21:00

Více info o akcích na www.aaaauto.cz/akce

 Milena Hesová svoji pozici obhájila pro následující čtyři 

roky. | Foto: PV
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Pečovatelka roku pochází 
z Olomouce

Věra Chaloup-
ková z  centra 
Sociální služby 
pro seniory Olo-
mouc, příspěv-
ková organizace, 
byla nominová-
na na Národní 
cenu sociálních 
služeb a  získala 
cenu „Pečova-
telka roku“. Ocenění vyhlašuje Asociace poskytova-
telů sociálních služeb ČR a Diakonie československé 
církve evangelické. Kromě prvního místa v  oblasti 
ambulantních služeb získala Věra Chaloupková 
i Cenu veřejnosti, kdy s počtem hlasů 2640 předčila 
všechny nominované ve všech kategoriích. „Paní 
Chaloupková je pečovatelka s  velkým  „P“. Díky 
svému lidsky vnímavému přístupu k lidem dokáže 
najít cestu i k uživatelům v těžkém stadiu demen-
ce, u kterých mají ostatní pracovníci problémy. Do-
mnívám se, že je to dar, který umí paní Chaloup-
ková ve správnou chvíli použít,“ říká k její nominaci 
vedoucí Centra denních služeb Veronika Hojgrová. 
Věra Chaloupková pracuje v  olomouckém centru 
už dvacet let. »red
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www.pecovatelkaroku.cz

inzerce

Na pomoc znevýhodněným zájemcům a uchazečům o za-
městnání přichází dvojice projektů z dílny Fondu dalšího 
vzdělávání (FDV). První je určen studentům posledního 
ročníku středních a vysokých škol, které na trhu práce dis-
kriminuje nedostatek praxe a relevantních vědomostí a do-
vedností. Druhý projekt se zaměřuje na ty, kteří se na trh 
práce vracejí po delší době. Projekt „Cesta pro mladé“ má 

podobu komplexního vzdělávacího kurzu, který je složen 
ze tří částí. V rámci praktické části student dochází do kon-
krétní společnosti, kde je pod vedením zkušeného mentora 
zasvěcován do všeho, co jeho studijní obor obnáší v každo-
denním životě fi rmy. Následuje e-learningový kurz měk-
kých kompetencí a kurz je zakončen setkáním s odborní-
kem na personalistiku, který studenta připraví na přijímací 
pohovor do nového zaměstnání.
Druhý projekt „Vzdělávání praxí“ je určený uchazečům a zá-
jemcům o zaměstnání, osobám po mateřské či rodičovské do-
volené a osobám znevýhodněným na trhu práce kvůli vyšší-
mu věku nebo nízké kvalifi kaci. Každý účastník dostane šanci 
zlepšit si své pracovní dovednosti, zjistit, co je v oboru nového, 
a naskočit zpátky do pracovního procesu. Kromě toho je pro 
účastníky zajištěno individuální poradenství v regionálních 
kancelářích po celé ČR. „Obrovskou devízou je i možnost ná-
stupu do zaměstnání přímo ve fi rmě, která vzdělávání praxí 
poskytuje. Ze zkušeností víme, že se tak děje poměrně často,“ 
vysvětluje výhody projektu ředitel FDV Miroslav Procházka. 
Oba projekty jsou fi nancovány z ESF prostřednictvím Ope-
račního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 
Podrobnosti pro zájemce i fi rmy najdete na www.cestapro-
mlade.cz a www.vzdelavanipraxi.cz. »red

Klíčem k práci je praxe a další vzdělávání

Registrace na olomoucký půlmaraton 
je otevřena, místa rychle mizí

Už máte plány na červen? Že je moc 
brzy? Není, tedy alespoň ne pro běžce, 
kteří chtějí startovat na druhém nej-
větším půlmaratonu v České republice. 
Startovní čísla na Mattoni 1/2Maraton 
Olomouc jsou již k dispozici a rychle 
mizí. Na start osmého ročníku oblíbe-
ného půlmaratonu se v sobotu 24. červ-
na postaví 6200 závodníků, dalších 
3500 běžců poběží dm rodinný běh.
I letos platí, že za nejvýhodnější cenu 
poběží ti, kteří se zaregistrují dříve, cena 
totiž s pozdějším přihlášením roste. Olo-
moucký závod patří mezi nejpopulárněj-

ší závody RunCzech běžecké ligy, o čemž 
svědčí fakt, že je jeho kapacita naplněná 
vždy dlouho dopředu. „Jsme velmi rádi, 
že s námi lidé v Olomouci běhají. Kaž-
dý rok se nám díky tisícům nadšených 
sportovců daří vybudovat skvělou akci. 
Věřím, že tomu tak bude i v roce 2017,“ 
říká prezident organizačního výboru 
RunCzech Carlo Capalbo.
Kromě olomouckého závodu se běž-
ci mohou zaregistrovat také na ma-
raton a půlmaraton v dalších měs-
tech. Více informací najdete na 
www.runczech.com. »red
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Představujeme vám:
Mikroregion Podlesí

Region se rozkládá na pomezí Nízkého Jeseníku a  rovinaté 
části Moravské brány, která pozvolna stoupá do Oderských 

vrchů. Ve čtyřech obcích mikroregionu žije zhruba 1100 oby-
vatel. Sídlem svazku, který vznikl v roce 2000, je obec Milenov 
a  její starostkou Milada Vašíčková. Ta je zároveň předsedkyní 
mikroregionu Podlesí.

Co bylo impulzem pro vznik mikro-
regionu Podlesí a jaké byly jeho cíle?

Mikroregion vznikl původně z potře-
by vzájemné kulturní a ekonomické 
spolupráce. Ve spojení obcí jsme vi-
děli předpoklad, že dosáhneme na 
dotační tituly, které by byly vhodné 
pro všechny obce. I když jsme malým 
mikroregionem, pravidelně se schází 
valná hromada, kde si členové sdělují 
informace z jednotlivých členských 
obcí a plánujeme další aktivity.
Co je pro sdružené obce největším 
přínosem a co považujete za největší 
úspěch, kterého jste v  mikroregionu 
dosáhli?
Na začátku činnosti mikroregionu 
to bylo zavedení výpočetní techni-
ky a internetu do knihoven, další byl 
rozvoj cyklostezek a nakládání s od-
pady. Všechny tyto projekty se po-
dařilo zdárně uvést do života a s ur-
čitými změnami fungují do dnešní 
doby. V současné době pracuje mik-
roregion zejména v oblasti kulturní. 
Společně pořádáme zájezdy do di-
vadla a poznávací zájezdy po krajích 
naší republiky. Jednotlivé členské 
obce pořádají své již tradiční kultur-
ní a sportovní akce, kde se vzájemně 
podporujeme v další činnosti. »red

na pokračování

 Zvonička v Klokočí

 Hrádek Kunzov | Foto: 4x archiv mikroregionu Podlesí Mateřská škola v Hrabůvce

 Kaplička v Milenově

Tipy na návštěvu mikroregionu Podlesí:
Z rovin Moravské brány stoupají do kopců Oderských vrchů značené cyklotrasy, které protínají všechny obce mikroregionu. 

Cykloturisté i pěší návštěvníci, kteří zavítají do našich končin, se mohou kochat pěkně upravenými obcemi i jejich hezkým okolím.

Zajímavá místa v mikroregionu:
Radíkov – golfové hřiště v překrásném prostředí, hrádek Kunzov. | Hrabůvka – dřevěná zvonička.

V každé obci a jejím okolí je k vidění nespočet božích muk a křížů, zvoničky, kaple. Každá obec má své kouzlo a zákoutí, které stojí za povšimnutí.

Pravidelné akce mikroregionu:
Srandobraní – soutěžní celodenní akce | zájezdy na divadelní představení | dvoudenní poznávací zájezdy po ČR

Obce mikroregionu:
Milenov, Klokočí, Hrabůvka, Radíkov

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

upozornit na nějakou akci v mikroregionu, dejte nám vědět nejpozději do 6. ledna 2017 na e-mail: redaktor@profi tisk.cz.



8

Už podeváté v  řadě podpořil Olomoucký 
kraj letní zájezdy pro seniory za krása-

mi našeho regionu. Téměř 60 výletů a více 
než dva a půl tisíce seniorů si užívalo spo-
lečné výlety od poloviny srpna až do konce 
října. Olomoucký kraj dotoval projekt část-
kou 1,2 milionu korun ze svého rozpočtu. 
Pro velký úspěch a zájem chce hejtmanství 
v  programu seniorského cestování pokra-
čovat i v příštích letech. 

Projekt, který nabízí výlety osobám 
starším 60 let s trvalým bydlištěm na 
území Olomouckého kraje, spustilo 
hejtmanství poprvé před osmi lety. Po-
sláním projektu je poskytnout senio-
rům možnost poznat turisticky lákavá 
místa regionu Střední Morava a Jese-
níky a přispět tak k podpoře lokálního 
cestovního ruchu. První výlet se usku-
tečnil 18. srpna, přičemž fi nanční spo-
luúčast každého účastníka byla stejná 
jako v předešlých letech. Za 200 Kč 
mohli zájemci absolvovat pouze jeden 
z mnoha nabízených výletů. Autobusy 
byly vypravovány z různých koutů re-
gionu, a tak senioři ze Střední Moravy 
jezdili na zájezdy na sever kraje a na-
opak. Na společné výlety se během tří 
měsíců vydalo 2634 seniorů.

Nový organizátor i nové destinace

Organizační část celého projektu má na 
starosti vždy cestovní kancelář, která 
zvítězí ve veřejném výběrovém řízení. 

Olomoucký kraj na projekt vyčlenil ze 
svého rozpočtu původně 1,5 milionu 
korun. Vítězná cestovní kancelář Střed-
ní Morava – Sdružení cestovního ruchu 
pak přišla s nabídkou ve výši 1,168 milio-
nu korun. Společnost nabídla možnost 
registrace na zájezdy nejen prostřednic-
tvím internetu nebo telefonicky, ale také 
osobně prostřednictvím svých partnerů 
v třinácti informačních centrech v kraji. 
K oblíbeným a tradičním destinacím 
z minulých let, jakými jsou třeba pro-
hlídka Přečerpávací vodní elektrárny 

Dlouhé stráně v Jeseníkách nebo návště-
va Hornického skanzenu ve Zlatých Ho-
rách, návštěvy hradů Šternberk a Helfš-
týn nebo města Olomouc, letos přibyly 
i nové cíle. V regionu Střední Morava 
byl největší zájem o výlet do Čech pod 
Kosířem – letošní novinka s nově ote-
vřeným zámkem, ochutnávkou levan-
dulových produktů a muzeum kočárů. 
Tam cestovní kancelář pořádala celkem 
6 výletů. V regionu Jeseníky byl největ-
ší zájem stejně jako loni o PVE Dlouhé 
stráně, Javorník, lázně Jeseník, termální 
lázně Velké Losiny a Zlaté Hory. Kvůli 
enormnímu zájmu byly do Zlatých Hor, 
ke Zlatorudným mlýnům a k poutnímu 
místu Panny Marie Pomocné vyprave-
ny dva plné autobusy. 

Více průvodců a výlet pro 
handicapované

Pořádající cestovní kancelář letos vsa-
dila také na rozmanité průvodce. Se-
niorům se věnovali na 

téma čísla

 Senioři si užívají nejen zajímavé destinace, ale především společné trávení volného času. | Foto: 3x archiv organizátora

 Výlet k Hranické propasti patřil k těm fyzicky náročnějším. 

SENIORSKÉ CESTOVÁNÍ 2016 V ČÍSLECH:

58 výletů

59 vypravených autobusů

2634 seniorů, z toho 47 handicapovaných

13 průvodců, 5 dopravců

75 % účastníků hradilo zájezd hotově, 

25 % bezhotovostně

13 prodejních míst v infocentrech po celém kraji

2 klientská centra CK SM-CR

Seniorské cestování i letos táhlo, 
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téma čísla
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Rozdělení zájezdů dle 
náročnosti: 

Nízká – vhodné pro osoby bez vážnějších fy-
zických omezení – zámek Čechy pod Kosířem, 
lázně Losiny, Litovel, Olomouc, Přerov, Šternberk
Střední – vhodné pro osoby bez vážněj-
ších fyzických omezení – Arboretum Bílá 
Lhota, hrad Helfštýn, Balneopark Jeseník, 
Kostelíky Maršíkov a  Žárová, Kouty nad Des-
nou a  POV Dlouhé stráně, Olomouc, Prostějov, 
Šternberk, Šumperk, zámek Úsov
Vysoká – fyzicky i časově náročné – Javor-
ník, Javoříčské jeskyně, Priessnitzovy léčebné 
lázně v Jeseníku, Rejvíz, zoo Olomouc, Hranická 
propast, Zlatorudné mlýny Zlaté Hory

inzerce

Více než 300 ohrožených 
dětí v Klokánkách  
potřebuje Vaši pomoc!
Přispět můžete:
• jednorázově dárcovskou SMS ve tvaru  

DMS FODKLOKANEK na telefonní  
číslo 87 777, cena DMS je 30 Kč,

• pravidelně měsíčně po dobu jednoho  
roku dárcovskou SMS ve tvaru  
DMS ROK FODKLOKANEK na telefonní  
číslo 87 777, cena DMS je 30 Kč měsíčně,

• jednorázově nebo pravidelně libovolnou  
částkou na účet Fondu ohrožených dětí 
3055103/0300.

Za Vaši pomoc mnohokrát  
děkujeme! www.fod.cz

www.ATZIJIDUCHOVEMUZIKAL.cz

Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová, R. Genzer, M. Suchánek, 
A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková,  V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová a další

V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
VÝPRAVNÝ MUZIKÁL PRO VELKÉ I MALÉ

Hlavní partneřiGenerální partner Generální mediální partner

 úspěšný projekt bude pokračovat

zájezdech například studenti Univerzity 
Palackého s praxí průvodců, ale díky 
Krajské radě seniorů i průvodci z jejich 
řad. Poprvé v historii projektu byl pi-
lotně zařazen speciálně upravený výlet 
pro seniory se zdravotním omezením. 
Tohoto výletu do Velkých Losin se zú-
častnilo 47 seniorů z Olomouce, Zábře-
hu, Velké Bystřice, Přerova či Litovle. 
„Krajská rada seniorů se do celého pro-

jektu hejtmanství zapojila letos podru-
hé a musím říct, že ohlasy na způsob 
a formu cestování máme kladné. Co 
nás letos moc potěšilo a co se osvědči-
lo, bylo zapojení dvou našich členů do 
průvodcovských služeb, kdy byly vyu-
žity cenné seniorské zkušenosti. Rovněž 
jeden výlet určený pro zdravotně zne-
výhodněné se setkal s velkým ohlasem 
a věřím, že cestování v roce 2017 přine-
se více možností právě pro osoby, které 
potřebují upravený program i specifi cké 
služby. Všechny připomínky a podněty 
účastníků určitě zohledníme při přípra-
vě výletů v dalším roce,“ uvedla před-
sedkyně KRS Milena Hesová. 
V příštím roce chce hejtmanství v pro-
jektu seniorského cestování pokračovat 
a nabídnout více speciálních výletů pro 
účastníky se zdravotním omezením.
„Seniorské cestování bude zcela určitě 
pokračovat. S tímto projektem počítá-
me i v připravovaném rozpočtu na rok 
2017. Pro mě osobně mají senioři zele-
nou a vážím si jejich životních zkuše-

ností a znalostí. Jsem rád, že i například 
díky těmto výletům vytváří hejtman-
ství podmínky pro aktivní zapojení 
dříve narozených spoluobčanů do dění 
v regionu. A snad i tímto způsobem 
přidáváme létům života jejich kvalitu,“ 
uvedl hejtman Oto Košta.  »red

 Senioři si pochvalovali i přístup dopravců.

GRANDHOTEL  
HONG KONG

NEJLEPŠÍ SVĚTOVÁ AKROBATICKÁ SHOW

15. 1. 2017 - PARDUBICE
16. 1. 2017 - OSTRAVA

17. 1. 2017 - BRNO

18.  1. 2017 - PRAHA
19. 1. 2017 - PRAHA

20. 1. 2017 - ČESKÉ BUDĚJOVICE

W W W.CINSK Y-NARODNI- CIRKUS .CZ

N K N
Svět návštěvníka Říše středu

ČÍNSKÝ 
NÁRODNÍ 
CIRKUS

NOVÁ SHOW
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V Pasece vzniklo oddělení pro nemocné tuberkulózou

Specializované lůžkové oddělení pro desítku pacientů tuber-
kulózou, zázemí pro personál a  třeba i  evakuační lůžkový 

výtah vznikl po téměř rok trvající rekonstrukci budovy C  v  Od-
borném léčebném ústavu Paseka. Izolace pro nemocné s TBC je 
dalším krokem modernizace zdravotnického zařízení, ročně při-
jmou 40–50 případů. 

Léčebný ústav v Pasece loni oslavil sto let od svého za-
ložení. Původně vznikl jako léčebné zařízení pro tu-
berkulózní pacienty v ideálním podhorském prostředí. 
V posledních dvaceti letech se k léčbě plicních nemocí 
přidala i léčebna dlouhodobě nemocných a rehabilitační 
centrum. Protože v posledních letech případů tuberku-
lózy přibývá a ošetřovatelská doba je v řádech měsíců, 
přistoupilo zařízení k obnově jednoho z pavilonů. „Do-
šlo nejen k vybudování oddělení izolace TBC pro 10 pa-
cientů, s méně lůžkovými pokoji se sociálním zařízením, 
prostory pro personál, jídelnou a balkony, kde budou 
hospitalizovaní pacienti po dobu jejich léčení, ale v niž-
ším patře byla vybudována i část potřebného zázemí pro 
personál. Součástí projektu bylo vybudování přístupu na 
oddělení z prostor nádvoří se schodištěm a evakuačním 
lůžkovým výtahem. Cílem je nejen zlepšení pobytových 
podmínek pacientů, ale i zázemí pro personál na lůžko-
vých odděleních,“ uvedla při představení oddělení ředi-
telka OLÚ Paseka Zdenka Polzerová. 

Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly 31,58 milio-
nu korun. Projekt byl fi nančně podpořen dotací ve výši 
25,264 milionu Kč z MZČR a dalšími 6,316 milionu Kč 
přispěl Olomoucký kraj v rámci spolufi nancování pro-
jektu. »red

800 77 33 77
pro více informací volejte

připravované akce
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www.olupaseka.cz

inzerce

Hejtmanství podpoří 
knihovny i v příštím roce

Finanční podporu určenou na regionální funkce kniho-
ven odsouhlasili na svém pravidelném jednání radní Olo-
mouckého kraje. Podobně jako v uplynulých letech bude 
smlouva uzavřena se sedmi takzvanými pověřenými 
knihovnami. Konkrétně se jedná o Městskou knihovnu 
v Hranicích, Knihovnu Vincence Priessnitze v Jeseníku, 
Knihovnu města Olomouce a dále o knihovny v Lipníku 
nad Bečvou, Šumperku, Přerově a Prostějově.
„Regionální funkce knihoven upravuje takzvaný knihov-
ní zákon. Tato činnost spočívá v poradenských, vzdělá-
vacích a koordinačních službách, budování výměnných 
fondů a výkonu dalších nezbytných aktivit, které napo-
máhají rozvoji knihoven,“ řekl František Jura, náměstek 
hejtmana Olomouckého kraje. Prostřednictvím pově-
řených institucí bude zajišťována nejen metodická a or-
ganizační pomoc, ale také další odborné činnosti pro 
492 základních knihoven v Olomouckém kraji. Právě ten-
to počet biblioték zřizují v našem regionu města či obce. 
Hejtmanství v rámci rozpočtu na rok 2017 vyčlenilo na 
fi nancování výkonu regionálních funkcí knihoven částku 
10 milionů korun. Objem účelových prostředků se v po-
rovnání s letoškem zvýšil o jeden milion.
S pověřenými knihovnami uzavře vedení Olomouckého 
kraje smlouvu poté, co materiál schválí zastupitelé. Ti se 
jím budou zabývat na svém zasedání 19. prosince. »red
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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

 !
více na
www.jehla.cz

PVC
vybrané vzory

–40%

na kusové
–40%

KOBERCE
KOBERCE
smyčkové

–20%

vinyl

–30%
dílce

tipy Olomouckého kraje
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Festival vánoční hudby
Václav Neckář i  nejmenší betlém v  ČR, to jsou 
lákadla letošního Festivalu vánoční hudby, 
který se koná ve dnech 19. prosince až 6. ledna 
2017 v chrámu u sv. Mořice. Letos ho zahájí vá-
noční koncert legendárního Václava Neckáře se 
skupinou Bacily. Neméně zajímavá bude výsta-
va více než 70 betlémů z celého světa či tradiční 
svatoštěpánský koncert nebo varhanní koncert 
Karla Martínka. „Cílem Festivalu vánoční hud-
by u sv. Mořice je navázat na tradici vánočních 
koncertů v  Olomouci a  přiblížit občanům du-
chovní poselství Vánoc, na které se v posledních 
letech stále více zapomíná,“ uvedl za organizá-
tory Josef Kořenek. Festival nemá jen kvalitní 
hudební aspekt, ale také se stará o evangelizač-
ní a kultivující vánoční čas v Olomouci. Podrob-
ný program včetně doprovodných akcí najdete 
na www.festivalvanocnihudby.cz. »red

inzerce

František Josef I. opět v Olomouci 
Dne 21. listopadu uplynulo sto let od 
úmrtí rakouského císaře Františka Jo-
sefa I. (1830–1916), jenž setrval na trů-
ně celých 68 let a řadí se tak k nejdéle 
vládnoucím panovníkům v historii. 
Mezi vládce, kteří se v průběhu histo-
rie vystřídali na českém trůně, patří 
František Josef I. k těm nejznámějším, 
ale současně i k nejrozporuplněji vní-
maným osobnostem.
V souvislosti se zmíněným výročím 
připravilo Vlastivědné muzeum v Olo-
mouci výstavu, která připomíná osob-
nost Františka Josefa I. jako častého 
hosta Olomouce. Představuje podobu 
a průběh jeho návštěv, ale i to, jakým 
způsobem se odrazily v životě města. 
Výstava také přibližuje významná ju-
bilea císaře a jejich oslavy. 
V Olomouci, v trůnním sále Arcibis-
kupského paláce, se 2. prosince 1848 
ujal tehdy osmnáctiletý arcivévoda 
František Josef vlády a od této doby 
začal vystupovat jako císař pod jmé-
nem František Josef I. Už ve čtrnác-
ti letech ale poznal Olomouc a o dva 
roky později si zde procvičoval do-

vednosti vojenské výchovy. V pade-
sátých letech 19. století v Olomouci 
opakovaně jednal s ruským carem 
Mikulášem I., často zde navštěvoval 
i různé instituce a ústavy. 
Návštěvníci výstavy se mohou těšit 
také na autentické předměty z osob-
ního majetku císaře, jako např. na 
císařův dětský stolek či jeho maršál-
skou uniformu. Nebudou chybět ani 
památeční předměty – pero, kterým 
se císař v Olomouci podepsal, nebo 
terč, do kterého vystřelil. Výstava ve 
Vlastivědném muzeu Olomouc potr-
vá do 19. února 2017. Další informace 
k výstavě na www.vmo.cz. »red



12

servis

RV
16

01
35

5/
01

RV
16

00
64

5/
06

inzerce

Střední odborná škola
Stromořadí 420, Uničov

 studijní obor Hotelnictví a turismus

telefon: 585 002 057

http: www.sosunicov.cz
e-mail: sosunicov@sosunicov.cz

nabízí pro školní rok 2017/2018:

Čtyřleté denní studium pro žáky 9. tříd ZŠ ukončené maturitní zkouškou.

studijní obor Podnikání
Tříleté dálkové studium pro absolventy s výučním listem 

ukončené maturitní zkouškou.

den otevřených dveří
2. 12. 2016 a 13. 1. 2017 vždy od 10.00 hod. do 16. 00 hod.

Lékárny v Olomouckém kraji budou otevřené také o svátcích
I ve sváteční dny na konci roku mohou občané kraje navštívit lékárnu. Na první svátek vánoční 25. prosince zajistil Olo-
moucký kraj ve spolupráci s okresními sdruženími lékárníků lékárenskou pohotovostní službu v každém okresním městě. 
V Olomouci, Prostějově, Přerově, Šumperku a Jeseníku se tak na první vánoční svátek otevře vždy jedna lékárna. »red

OKRES DATUM PROVOZNÍ DOBA ADRESA LÉKÁRNY TELEFON

Jeseník
24. 12. 8:00–14:00 Dr. Max LÉKÁRNA, Kaufl and, Fučíkova 3, Jeseník 584 453 048

24. 12. 8:00–14:00 Dr. Max LÉKÁRNA, Masarykovo nám. 150/24, Jeseník 584 401 229

Pohotovostní služba
25. 12. 8:00–12:00 Lékárna Jesenia s.r.o., Fučíkova 1238/16 Jeseník 584 412 030

1. 1. 2017 PROVOZ NEZAJIŠTĚN

Olomouc

24. 12. 8:00–14:00 Dr. Max LÉKÁRNA, Globus, Pražská 248/39 Olomouc 585 413 931

24. 12. 8:00–14:00 Dr. Max LÉKÁRNA, Kaufl and, Štursova 1124/3, Olomouc 585 207 204

24. 12. 9:00–14:00 Dr. Max LÉKÁRNA, Šantovka, Polská 1, Olomouc 585 436 266

24. 12. 8:00–14:00 Dr. Max LÉKÁRNA, OC Bělidla, Pavlovická 272/18, Olomouc 735 195 386

24. 12. 8:00–12:00 BENU lékárna, Galerie Moritz, 8. května 465/24, Olomouc 731 638 157

24. 12. 9:00–12:00 BENU lékárna, OC Haná, Kafkova 8, Olomouc 731 638 068

Pohotovostní služba
25. 12. 8:00–12:00 Lékárna Rena Olomouc, s. r. o., Zikova 736/1, Olomouc, Nové Sady 585 435 247

1. 1. 2017 PROVOZ NEZAJIŠTĚN

Prostějov

24. 12. 8:00–14:00 Dr. Max LÉKÁRNA, Tesco, Konečná 25, Prostějov 528 365 643

24. 12. 8:00–14:00 Dr. Max LÉKÁRNA, Kaufl and, Okružní 4262, Prostějov 582 349 528

24. 12. 8:00–14:00 Dr. Max LÉKÁRNA, Billa, Plumlovská 4210, Prostějov 582 337 383

24. 12. 8:00–12:00 BENU Lékárna, Kaufl and, Olomoucká 4619/120, Prostějov 731 638 106

24. 12. 8:00–12:00 BENU Lékárna, OC Albert, Plumlovská 456, Prostějov 731 638 160

Pohotovostní služba
25. 12. 8:00–12:00 Lékárna Centrum zdraví, s. r. o., Vodní 4545/25 Prostějov 582 335 138

1. 1. 2017 8:00–12:00 Lékárna Centrum zdraví, s. r. o., Vodní 4545/25 Prostějov 582 335 138

Přerov

24. 12. 8:00–14:00 Dr. Max LÉKÁRNA, Albert, Denisova 2907/11, Přerov 581 702 655

24. 12. 8:00–12:00 Lékárna U Kostela, Kratochvílova 13, Přerov 581 738 439

24. 12. 8:00–14:00 Dr. Max LÉKÁRNA, Kaufl and, Družstevní 2034, Hranice 581 602 144

Pohotovostní služba
25. 12. 8:00–12:00 Lékárna MD, Boh. Němce 371/7a, Přerov 581 207 987

1. 1. 2017 8:00–12:00 Lékárna MD, Boh. Němce 371/7a, Přerov 581 207 987

Šumperk

24. 12. 8:00–14:00 Dr. Max LÉKÁRNA, Kaufl and, Vítězná 2886, Šumperk 583 219 156

24. 12. 8:00–14:00 Dr. Max LÉKÁRNA, Vřesová 11, Šumperk 583 214 861

24. 12. 8:00–14:00 Dr. Max LÉKÁRNA, Kaufl and, Leštinská 2336/2, Zábřeh 583 455 154

24. 12. 9:00–12:00 Krajinská lékárna, Komenského 882/4, Šumperk 583 214 877

Pohotovostní služba
25. 12. 8:00–12:00 Krajinská lékárna, Komenského 882/4, Šumperk 583 214 877

1. 1. 2017 8:00–12:00 Krajinská lékárna, Komenského 882/4, Šumperk 583 214 877
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pozvánky

Vánoce na Floře
Výstava betlémů, čert s  Mikulášem či Bohuš Ma-
tuš. To je jen namátkou vybrané z vánoční nabídky 
olomouckého výstaviště Flora. Tradiční vánoční trhy 
se zábavným doprovodným programem Vánoce 
Flora 2016 se budou konat již po šestatřicáté, a to 
ve dnech 10.–19. prosince. Pavilon A bude otevřen 
denně od 9 do 18, poslední den akce do 16 hodin. 
Více podrobností na www.fl ora-ol.cz. »red
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inzerce

WWW.ALEXANDROVCI.CZ

EUROOPEANN TOUR 2017

ORIGINÁLNÍ 120ČLENNÝ ARMÁDNÍ SOUBOR

111.5. ZLÍN  ·  12.5. OLOMOUC  ·  13.5. OSTRAVA 
14.5. BRNO  ·  16.5.. ČESKÉ BUDĚJOVICE 

17.5. PARDUBICE  ·  18.5. HRADEC KRÁLOVÉ 
19.5. LIBEREC  ·  20.55. PRAHA  ·  22.5. PLZEŇ  

Olomouc Fashion Day ukazuje 
budoucnost textilního průmyslu

Ani po krachu oděvního gigantu OP Pro-
stějov rozhodně neztratil oděvní, tex-

tilní a  kožedělný průmysl v  Olomouckém 
kraji dech. Letos už potřetí to dokazuje 
módní přehlídka fi rem z  regionu s  náde-
chem Vánoc a možností koupit si některý 
z  originálních kousků oděvních a  textil-
ních fi rem z regionu.

Společenská akce s módní přehlíd-
kou nabízí pohled do dílen módních 
návrhářů a oděvních i textilních fi -
rem z Olomouckého kraje. V našem 
regionu působí desítky těchto fi rem 
a módních návrhářů, kteří tvoří 
vlastní kolekce a jsou úspěšní nejen 
v tuzemsku, ale i ve světě. Zaměst-
návají desítky i stovky lidí a pro-
dukují originální kolekce oděvů. 
Nabízejí celou škálu oděvů i látek 
a dalších výrobků od těch společen-
ských přes oděvy pro volný čas až po 
ty ryze sportovní. Díky tomu je řada 
ze středomoravských fi rem se svými 
produkty známá nejen za hranicemi 
regionu, ale i České republiky. Pře-
svědčit se o tom mohou všichni, kdo 
se přijdou podívat na velkou akci 
připravenou Krajskou hospodář-
skou komorou Olomouckého kra-
je. Módní show se koná 15. prosin-
ce v Regionálním centru Olomouc 
od 18:00 hodin. Podrobnosti na 
www.khkok.cz. »red

 Módní přehlídka dokáže, že Střední Morava je pořád krajem 

oděvního, textilního a  kožedělného průmyslu. Pracují v  něm 

stovky lidí a vznikají tu unikátní věci. | Foto: PJ

Máte „prořízlou“ pusu? Chcete změnu? 
Máte slušné nasazení? Chcete si řídit svůj pracovní čas? 
Mluvíte rád(a) s lidmi? Chcete pracovat ve svém regionu? 
Nevadí vám občasná práce přes čas?
Chcete si vydělávat 30 i 50 000?

Regionální vydavatelství (vydává Olomoucký kraj) 
rozšiřuje svou působnost a hledá

TALENTOVANÉ OBCHODNÍKY 
I ZKUŠENÉ MANAŽERY INZERCE!

Pošlete nám váš životopis na adresu 
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz, přidejte pár řádek 

motivačního dopisu a chytněte tak příležitost za pačesy!

Dělejte s námi úspěšné Obchodní zástupce,
inzertní poradce, manažery inzerce!

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
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Zastavme utrpení!

NEKUPUJTE – ADOPTUJTE
Telefon: 604 310 280 nebo 792 272 232     Web: www.oszastavmeutrpeni.g6.cz

 

 BESIE
Drobná, 4letá fenečka jezevčíka. Jen zpočátku se trochu 

bojí. Je ale přátelská, lidi i děti miluje, dobře snáší 

psy i kočky. Vhodná pouze do bytu nebo domku, NE ven.

JESIE
Menší, 6letá fenka křížence retrievera. Dobře zvládá 

cestování v autě i vodítko. Je společenská, miluje 

děti i dospělé. Dobře vychází s jinými psy i kočkami.

Obě fenky trpěly v malém kotci, závislé na pomoci sousedů. DEJTE JIM, PROSÍM, ŠANCI NA LEPŠÍ ŽIVOT.

Fenky jsou odčervené, odblešené, očkované a kastrované.
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zábava pro vás 

Tajenka z minulého čísla: VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY. Vylosovanou výherkyní, které zašleme dárek, je J. Pavelková ze Šumperku.

Česká značka nanosilver® nabízí … tajenka ... s antibakteriálními účinky stříbra. Darujte svým blízkým vánoční dárky, které opravdu fungují – www.nanosilver.cz. Tajenku 
křížovky zasílejte do 6. ledna 2017 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

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska radí spotřebitelům při vánočních nákupech
Předvánoční čas bývá ve znamení i  nákupní ho-
rečky. Protože vánoční dárky nenosí jen Ježíšek. 
Prodejci v tomto období dosahují nejvyšších zisků 
a bohužel mohou užívat i různé nekalé praktiky. 

Nákupy na internetu
•  Ujistěte se, že vybíráte v ověřeném e-shopu, za-

jímejte se o reference a dobu dodání. U nezná-
mého obchodníka objednávejte zboží raději na 
dobírku, platby předem mohou být rizikové.

•  Do 14 dnů můžete odstoupit od kupní smlouvy 
– poslat nepoužité zboží zpět obchodníkovi. 

Nákupy v kamenném obchodě
•  Řada kamenných prodejen i velkých nákupních 

řetězců dává v posledních letech spotřebitelům 
možnost zboží vyměnit, či dokonce vrátit. Je to 
však služba nad rámec jejich zákonných povin-
ností, a proto doporučujeme se o této možnosti 
vždy před nákupem informovat.

Nabídka „bleskových výměn“, „pojistek pro-
ti pádu, poškození“ apod.
•  Buďte obezřetní při speciálních nabídkách, do-

plňkových služeb a  pojištěních – nemusí být 
vždy výhodné!

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a  Slezska, 
z.  s., upozorňuje, že právě v  tomto hektickém 
období (a nejen v něm) mohou spotřebitelé pře-
hlédnout některé nekalé praktiky prodejců. 
Např. při nabídce „bleskové výměny výrobku v které-
koli prodejně po celou dobu záruky“ by si měl kupující 
dobře prohlédnout prodejní doklad, zda si tuto službu 
nezaplatil, aniž by na to byl předem upozorněn.

I  přes toto varování přeje Sdru-
žení obrany spotřebitelů Moravy 
a Slezska, z. s., všem spotřebitelům klidný vánoční čas!
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informace pro vás

GRATULUJEME VÝHERCI FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

Děkujeme všem, kteří nám do redakce zaslali svo-
je vtipné podzimní snímky. Nejvíce nás pobavila 
fotografi e kočky číhající v  ptačím krmítku, kterou 
zaslala Miroslava Píšťková z  Plumlova. Děkujeme 
i ostatním autorům fotografi í a gratulujeme! Výběr 

ostatních snímků, které jste nám poslali, zveřejní-
me na webových stránkách www.kr-olomoucky.cz.

Nové téma fotosoutěže – 
Taková je zima u nás
Následovat musí samozřejmě nová soutěž a  my 
se opět těšíme na vaše snímky. Tentokrát budeme 
očekávat momentky, které zachycují zimu ve va-
šem regionu. Posílejte nejvýše tři snímky, a to až 
do 3. února 2017 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

Informace pro dopravce 
k fi nanční způsobilosti pro 

rok 2017
Pro rok 2017 byl v  souladu s  vyhlášenými 
směnnými kurzy ECB (2016/C 365/03) stano-
ven kurz – 1 euro = 27,021 Kč.

V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce 
povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši 
nejméně:
• 243 189 Kč pro první vozidlo a 
• 135 105 Kč pro každé další vozidlo. 

V  souladu se „Stanoviskem Ministerstva do-
pravy k prokazování a uznávání fi nanční způ-
sobilosti“ se pro rok 2017 rozšiřuje možnost 
pro doložení splnění požadovaného fi nanč-
ního limitu opět i o předložení daňového při-
znání k dani z příjmu fyzických osob, vč. sou-
časného doložení jeho přílohy č. 1 – tabulky D. 
Tímto krokem se rozšiřují pro fyzické podni-
kající osoby (OSVČ) možnosti jak splnit tuto 
každoroční povinnost. Nutnou podmínkou pro 
akceptaci daňového přiznání k  dani z  příjmů 
fyzických osob je, aby příloha č. 1 (tabulka D) 
byla vždy opatřena ověřovací doložkou pří-
slušného správce daně, tj. úředním razítkem 
fi nančního úřadu, nebo aby toto učinila jiná 
„oprávněná osoba“, tj. auditor, účetní či daňo-
vý poradce. 

Prokázat fi nanční způsobilosti může kaž-
dý dopravce dle své volby: 

•  Roční účetní závěrkou za uplynulé období, 
ověřenou auditorem, daňovým poradcem 
nebo účetním; 

•  Daňovým přiznáním k  dani z  příjmu fyzic-
kých osob, vč. jeho přílohy č. 1, opatřené 
ověřovací doložkou příslušného správce 
daně, tj. fi nančním úřadem, auditorem, da-
ňovým poradcem nebo účetním; 

•  Bankovní zárukou;

•  Pojištěním fi nanční způsobilosti nebo po-
jištěním odpovědnosti za škodu při výkonu 
povolání dopravce (Neakceptovatelné je 
pojištění za škodu na přepravovaném ná-
kladu – CMR)

Bližší informace k uvedené problematice obdr-
žíte na Odboru dopravy a SH Krajského úřadu 
Olomouckého kraje u  příslušných pracovníků 
Oddělení silniční dopravy – viz článek níže, nebo 
na webových stránkách Olomouckého kraje – 
www.kr-olomoucky.cz  vlevo nahoře sekce 
MENU  podsekce Doprava  Silniční do-
prava  Aktuální informace  Informace pro 
dopravce k fi nanční způsobilosti v roce 2017.

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 spoluvlast-
nických podílů id. 313/21599 na společných částech domu 
a na pozemku 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 – posky-
tovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace, za mini-
mální kupní cenu ve výši 1 750 000 Kč.
Cenové nabídky prosím zašlete nebo osobně doručte v termínu od 25. 11. 2016 do 28. 1. 2017 do 
13.00 hod.

Pozemek parc. č. 192 zast. pl. o výměře 414 m2, jehož sou-
částí je stavba, Moravský Beroun, č.  p.  593, bytový dům 
a  část pozemku parc. č.  193/1 ost. pl. o  výměře 2681 m2, 
dle geometrického plánu č.  1323–308/2015 pozemek 
parc. č. 193/4 ost. pl. o výměře 2681 m2, se všemi součást-
mi a příslušenstvím, vše v k. ú. a obci Moravský Beroun, vše 
z  vlastnictví Olomouckého kraje za minimální kupní cenu 
ve výši 6 500 000 Kč. 
Cenové nabídky s  uvedením případného účelu využití 
předmětných nemovitostí prosím zašlete nebo osobně doručte v termínu od 25. 11. 2016 do 28. 1. 
2017 do 13.00 hod.

Pozemek parc. č. st. 59 zast. pl. o výměře 477 m2, jehož sou-
částí je stavba Šumperk, č. p. 159, obč. vyb., v k. ú. a obci 
Šumperk z  vlastnictví Olomouckého kraje, z  hospodaření 
Střední školy železniční, technické a  služeb, Šumperk, za 
minimální kupní cenu ve výši 8 500 000 Kč.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití před-
mětných nemovitostí prosím zašlete nebo osobně doručte 
v termínu od 25. 11. 2016 do 28. 1. 2017 do 13.00 hod.

Žádosti, podněty a připomínky se přijímají do 28. 1. 2017 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olo-
mouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

Doba zveřejnění záměrů: od 25. 11. 2016 do 28. 1. 2017

Podrobnější informace: regina.vrbova@kr-olomoucky.cz, tel. 585 508 423
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Ručně vyráběné pralinky a čokolády dle francouzských receptur

NAŠE BONBONIÉRY...
...VÁŠ ORIGINÁLNÍ DÁREK

• originální dárek pro zákazníky či obchodní partnery
• pralinky v obalech s designem podle vašeho přání 
• při dohodnutém odběru jsme schopni vyrobit také  

originální krabičky

CHOCO BONTÉ 
Krakovská 14, 779 00 Olomouc
Telefon | +420 736 642 766; e-mail | obchod@chocobonte.cz; web | www.chocobonte.cz

VEŘEJNÁ SBÍRKA
Elenka je dvouletá holčička s Westovým syndromem – 
nejtěžší formou dětské epilepsie. 
Sama nedokáže stát ani sedět, neudrží sama hlavičku. 

Navzdory těžkému osudu se rodina snaží Elence zajistit 
plnohodnotný život. Pro další rozvoj a usnadnění péče 
by jim velmi pomohly zdravotní rehabilitační 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. 

 pro Elenku
Sbírka povolena Krajským úřadem Olomouckého kraje – KÚOK/89918/2016/OK/400


