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měsíčník občanů Olomouckého kraje • Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma
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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
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aktuality

První přání
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám do 
nového roku popřál především pevné zdraví, 
štěstí, správnou životní pohodu, dostatek op-
timismu a úspěchy ve všech oblastech, jimž se 
letos budete věnovat.

Olomoucký kraj čeká rok plný investic. V pro-
sinci krajské zastupitelstvo schválilo rozpočet 
na následujících dvanáct měsíců. Finanční 
plán ve výši zhruba 4,5 miliardy korun zahr-
nuje jak výdaje, tak také příjmy. Podstatnou 
část výdajů představují právě investice, které 
přesáhnou jednu miliardu korun. Chystáme se 
investovat do všech oblastí ovlivňujících chod 
i  život v  našem regionu. Samozřejmě nadále 
zůstává prioritou školství, sociální sféra, do-
prava a zdravotnictví.

Zaměříme se také na projekty spolufi nancova-
né z evropských zdrojů nebo státního rozpočtu 
a další investice se tak budou odvíjet od jednot-
livých dotačních titulů. 

Věřím, že letošní rok bude rokem úspěšným a za 
vedení kraje mohu slíbit, že pro váš spokojený 
život v Olomouckém kraji uděláme maximum.

Oto Košta,
hejtman

Olomouckého kraje

Kraj udělí Cenu hejtmana za práci ve 
prospěch zdravotně postižených

Už po dvanácté bude v Olomouckém 
kraji udělena Cena hejtmana za prá-
ci ve prospěch osob se zdravotním 
postižením. Návrhy na udělení ceny 
za rok 2016 mohou občané, spolky, 
sdružení i právnické subjekty zasílat 

do 20. února 2017. Ocenění mohou 
získat jednotlivci i organizace. Více 
informací o podávání nominací na-
jdete na www.kr-olomoucky.cz nebo 
e-mailem na zbynek.vocka@kr-olo-
moucky.cz. »red

První dítě Olomouckého kraje se 
narodilo v Jeseníku

Malý Rostislav Zouhar přišel na svět 
1. ledna 2017 pět minut po jedné hodi-

ně ranní a stal se tak prvním dítětem, které 
se v tomto roce v našem regionu narodilo.

Už tradičně první miminko navštěvu-
je také hejtman Olomouckého kraje. 
„Přeju Rosťovi hlavně zdraví a také to, 
aby měl kolem sebe neustále lidi, kteří 
ho milují,“ řekl hejtman Oto Košta při 
návštěvě v porodnici 3. ledna.
Rostislav se narodil v Jesenické ne-
mocnici. Měřil 52 centimetrů a vážil 
3680 gramů. Jeho maminka má tr-
valé bydliště v České Vsi, kde se už 
na bratříčka těší další tři sourozenci 
– jedenáctiletá Veronika, o tři roky 
mladší Tereza a Martin, kterému 
je sedm. Hejtman přivezl malému 
Rosťovi hrací deku a vkladní knížku 
s patnácti tisíci korunami. Mamince 
předal kytici. Olomoucký kraj posky-
tuje fi nanční dar prvnímu dítěti roku 
v regionu od roku 2003. »red

Zlatý erb získají obce s nejlepším webem
Olomoucký kraj ve spolupráci se 
spolkem Český zavináč vyhlašu-
je krajské kolo 19. ročníku soutěže 
Zlatý erb. Starostky a starostové se 
do něho mohou hlásit od začátku 
ledna do 3. února přímo na stránce 
www.zlatyerb.cz. 
Krajské kolo Zlatého erbu bude 
hodnotit nejlepší webovou strán-
ku města, nejlepší webovou stránku 
obce a nejlepší elektronickou službu. 
V celostátním kole pak bude udě-
lena i cena ministryně pro místní 

rozvoj za nejlepší 
turistickou pre-
zentaci. V rámci 
hodnocení těchto 
kategorií se po-
rota zaměří pře-
devším na povin-
ně zveřejňované informace, kvalitu 
úřední desky, rozsah zveřejněných 
informací, použitelnost webu, navi-
gaci a přehlednost stránky, výtvarné 
zpracování a podporu zobrazení na 
mobilních zařízeních. »red
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• Zdravotnická záchranná služba Olomoucké-
ho kraje (ZZS OK), příspěvková organizace, 
vznikla v roce 2004.

• Olomoucký kraj je pro potřeby plánu pokrytí 
výjezdovými skupinami záchranné služby 
rozčleněn do pěti územních odborů, které čí-
tají dohromady 15 výjezdových základen.

• Na území celého kraje je k dispozici v nepřetr-
žitém, 24hodinovém, provozu celkem 28  vý-
jezdových skupin. V nočních hodinách je počet 
posádek snížen na 26.

• Výjezdové základny jsou rozmístěny tak, aby 
byl dojezd k pacientovi uskutečněn do 20 mi-
nut od přijetí výzvy (tzv. plán pokrytí).

• U ZZS OK pracuje celkem 600 zaměstnanců.

 Víte, že...?

Olomoucký kraj rozdá ceny v oblasti kultury
Do konce ledna mohou zájemci zasí-
lat na adresu olomouckého hejtman-
ství návrhy na udělení Cen Olo-
mouckého kraje za přínos v oblasti 
kultury za rok 2016. Tradičně chce 
kraj udělit cenu za celoživotní přínos 
v oblasti kultury, ocenit výjimečný 
počin v oblasti umění, tradiční lidové 
kultury a v oblasti ochrany a popu-
larizace kulturních hodnot. Nebude 
chybět ani ocenění osobnosti roku 
a cena veřejnosti. O udělení cen bude 

rozhodovat na základě vyhodnocení 
obdržených návrhů krajské zastupi-
telstvo.
O Ceně veřejnosti Olomouckého kraje 
za výjimečný počin v oblasti kultury 
rozhodne svým hlasováním prostřed-
nictvím internetu veřejnost. Hlasovat 
se bude na webových stránkách Olo-
mouckého kraje od 1. března 2017. »red

Speciální autobus využijí příspěvkové 
organizace a neziskovky

Olomoucký kraj zakoupil nízkopodlažní 
autobus, který bude sloužit především 

organizacím, jejichž je zřizovatelem. Vo-
zidlo využijí i  neziskové organizace a  také 
samotné hejtmanství k dopravě při ofi ciál-
ních návštěvách z  partnerských regionů 
Olomouckého kraje nebo k  případné eva-
kuaci osob při mimořádných událostech.

„Autobus s bezbariérovým nástupem 
a prostorem pro pět invalidních vozíků je 
vybaven také akustickým zařízením pro 
osoby se sníženou schopností orientace,“ 
řekl Jan Zahradníček, náměstek hejtma-
na Olomouckého kraje pro oblast do-
pravy, při představení autobusu. Protože 
vozidlo poslouží také Integrovanému 
dopravnímu systému Olomouckého kra-
je a krajské sekci BESIP, nechybí v něm 
odbavovací zařízení, které veřejnost 
a žáky i studenty krajských škol seznámí 
s postupem při bezkontaktním odbavení 
cestujících. Samozřejmostí je klimatizace 
a dvě USB zásuvky u všech míst k seze-

ní. Autobus, který přišel na 6,4 milionu 
korun, bude provozovat Koordinátor 
Integrovaného dopravního systému Olo-
mouckého kraje. „Postaráme se o veške-
ré záležitosti spojené s provozem, parko-
váním, údržbou a organizací pronájmů 
jednotlivými subjekty,“ vysvětlil Jaroslav 
Tomík, ředitel KIDSOK. Pořízením au-
tobusu Olomoucký kraj naplnil opatření 
Krajského plánu vyrovnávání příležitos-
tí pro osoby se zdravotním postižením 
v oblasti dopravy. »red

 Autobus pojme i pět invalidních vozíků a kraj za něj zapla-

til 6,4 milionu korun. | Foto: PV

více na www.kr-olomoucky.cz

www.zzsok.cz
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K cestování stačí 
studentům průkaz ISIC

Žáci a  studenti v  Olomouckém kraji, kteří si 
v těchto dnech vyřizují zlevněné jízdné na 2. po-
loletí či letní semestr, se mohou prokazovat 
mezinárodním studentským průkazem ISIC. Ten 
je od září 2016 plnohodnotnou náhradou žá-
kovských a studentských průkazů potvrzovaných 
příslušnou školou. 
Novinku zavedl Koordinátor Integrovaného do-
pravního systému Olomouckého kraje s  cílem co 
nejvíce zjednodušit mladým lidem cestování. Náš 
kraj je prvním regionem v České republice, ve kte-
rém je možné průkaz ISIC tímto způsobem využít. 
Zájemci najdou podrobnosti na webu integrova-
ného dopravního systému www.idsok.cz. »red

inzerce

V kraji probíhá síťování služeb pro 
ohrožené rodiny s dětmi

S  aktivním zapojením Odboru sociálních 
věcí Krajského úřadu Olomouckého kra-

je bude přibližně do poloviny roku 2019 
na území našeho kraje realizován projekt 
MPSV s názvem Systémový rozvoj a podpo-
ra nástrojů sociálně-právní ochrany dětí.

Celorepublikově probíhající projekt za-
hrnuje několik aktivit, z nichž jedna je 
zaměřená na síťování služeb pro ohro-
žené rodiny s dětmi. Možnosti aktivně 
se zapojit do projektu na základě spolu-
práce s projektovým pracovníkem, tzv. 
lokálním síťařem, využily obce s rozší-
řenou působností Jeseník, Konice, Lito-
vel, Mohelnice, Šumperk, Zábřeh a Olo-
mouc. Z důvodu potřeby celokrajského 
síťování nezůstanou stranou projektu 
ani ostatní nezapojené obce.
Hlavním cílem práce síťařů je napomoct 
udržitelně nastavit procesy spolupráce 
mezi jednotlivými aktéry a poskytova-
teli služeb pro ohrožené rodiny a děti. 
Síťař se zajímá o každého jednotlivého 
aktéra a jeho potřeby, které jsou pod-

statné pro zajištění poskytování kvalit-
ní služby a nastavení dobré spolupráce 
s ostatními institucemi. Je žádoucí za-
pojit pokud možno všechny organizace 
a instituce na daném území, bez ohledu 
na resortní příslušnost včetně preven-
tivních a podpůrných služeb, aktivit 
různých komunit a obcí. Důraz by měl 
být kladen také na podporu a zavádění 
preventivních a inovativních služeb.
Za přispění síťařů tak budou moct zain-
teresovaní aktéři efektivně spolupracovat 
nebo zprostředkovávat pomoc při řešení 
konkrétních případů ohrožených rodin 
s dětmi a přispět tak ke snaze snižovat 
počet dětí, které musejí z důvodu nepří-
znivé situace opustit svoji rodinu, když 
se jejím členům např. nedostalo včasné, 
přiměřené a potřebné pomoci.
Více o projektu na www.pravonadet-
stvi.cz.
 » Bc. Zdeňka Mannová, krajská síťařka pro Olomoucký kraj

www.idsok.cz
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Zdravotnické pot eby

 

 

 

 

 

 

ORTIKA CZ s. r. o., Pekařská 14, Olomouc
tel.: 585 242 405, www.ortika.cz

Provozní doba:   Po–Pá   7.30–17.30
 So  8.00–12.00

ětšíí naNejjvjvjvjjvětě š
uckuOlomomommmomoucDětská

zdravotní obuv
ta nejleppšší pro Vaše děti.......

Přijímáme poukázky Sodexo, Ticket, Chèque Déjeuner

Dále nabízíme
pomůcky pro inkkontinnenci

ortopedické pomůckyů kmůcky

kompresivní punnčochyy a návleky

pomůcky pro diiabetikky

berle, hole, choddítka

mechanické vozíky, polohovací postezíky, poolohovací po ele

rehabilitační poomůckyy

autolékárničky a lékárny na pracoviště alkoholtestea lékárrny na praco eryyyyyě alkoholtesteerautolékárničky a lékárny na pracoviště, alkoholtestea lékárrny na praco eryyyyyy

tonometry, inhaalátoryy, teploměry

NOVĚ – PŮJČOVNA kompenzačních pomůOVNAA kompenz ceceeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkpp
 nabízíme k  zapůjčení invalidní vozíky a elektr.ůjčení invalidní vo

 polohohovací lůžka, chodítka a další, hodítka a dalšíůžka, c !!!
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JANA JURÁKOVÁ – Telefon: 773 617 353, e-mail: jurakova@regvyd.cz

ANNA BAŽANTOVÁ – Telefon: 774 411 168, e-mail: bazantova@regvyd.cz

KATEŘINA VYBÍRALOVÁ – Telefon: 604 929 976, e-mail: vybiralova@regvyd.cz

JINDŘICH MAREK – Telefon: 608 769 595, e-mail: marek@regvyd.cz

INZERTNÍ MANAŽEŘI
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Lázeňský dům Praha opět slouží hostům
Dva roky trvala rekonstrukce význam-

ného lázeňského domu v  Lázních Tep-
lice nad Bečvou. Někdejší provozovatel 
Československé státní lázně Teplice nad 
Bečvou postavil dům Praha pro své pa-
cienty v  letech 1931–1932 podle projektu 
Aloise Jambora. Pětipodlažní volně stojící 
stavba s  nezvykle zaobleným půdorysem 
a  plochou střechou, rozsáhlými terasami 
a  symetrickým průčelím, umístěná do lá-
zeňského parku tvoří nezaměnitelnou do-
minantu celých lázní.

Funkcionalistická budova v majetku 
společnosti Lázně Teplice nad Bečvou, 
a. s., prošla náročnou komplexní re-
konstrukcí, v jejímž rámci byly reno-
vovány interiéry, vnitřní sítě, venkovní 
plášť budovy a okolní venkovní plochy. 
Významné funkcionalistické prvky 
– venkovní terasy, vnitřní schodiště 
se zábradlím a tercovými podestami 
a vstupní hala se stropními reliéfy, byly 
ponechány a citlivě restaurovány. 
Rekonstrukce přišla na více než osm-
desát milionů korun. V investicích bu-
dou lázně pokračovat i v příštím roce, 
kdy společnost plánuje vybudování 
nových parkovacích ploch, chodníků 
a úpravy okolního parku. V renovo-

vaném lázeňském domě Praha nyní 
najdou ubytování hosté, kteří prefe-
rují hotelové ubytování ve vysokém 
standardu. K dispozici mají 29 pokojů 
či apartmánů s 55 lůžky a prostorný-
mi lodžiemi. V domě je fi nská sauna, 
společenská místnost, nechybí bezba-
riérový přístup a několik pokojů pro 
imobilní klienty.
Lázně Teplice nad Bečvou se speciali-
zují na léčbu kardiovaskulárních cho-
rob, onkologických onemocnění, ne-
mocí z poruch látkové výměny a žláz 
s vnitřní sekrecí, pohybového aparátu 
i nervových onemocnění, dále léčbu 
cukrovky, vysokého krevního tlaku 
a dalších civilizačních chorob. »red

zpravodajství

 Lázeňský dům Praha, jedna z nejvýraznějších budov mezi-

válečné lázeňské architektury, po dvouleté kompletní rekon-

strukci znovu otevírá. | Foto: Lázně Teplice nad Bečvou, a. s.

100 let od úmrtí 
významného buditele

V sobotu 7. ledna se ve Zvoli u Zábřehu pod záštitou 
náměstka hejtmana Olomouckého kraje Dalibora 
Horáka konalo vzpomínkové shromáždění u příleži-
tosti 100. výročí úmrtí moravského národního bu-
ditele, literáta a pedagoga Jakuba Lolka. Účastníci 
z řad představitelů kraje, měst a obcí, spolků a rodi-
ny položili věnce na místním hřbitově, prohlédli si 
školu, kde Jakub Lolek uzavíral svou profesní karié-
ru, a na obecním úřadě se seznámili s jeho životní-
mi osudy a aktivitami. 
Jakub Lolek se narodil 25. července 1845 v Lipince 
ve skromných poměrech. Po svém otci zdědil lásku 
k rodnému kraji, k jeho historii a tradicím. Po stu-
diích v Olomouci působil nejprve na několika ško-
lách na Konicku a později v Paloníně a ve Zvoli. Jako 
český vlastenec patřil k zakladatelům Učitelské jed-
noty šumpersko-zábřežské, Hasičské župy severo-
moravské a dalších českých spolků. Největší zásluhy 
má však jako neúnavný vlastivědný pracovník, kte-
rý během let shromažďoval a publikoval cenné ma-
teriály o severní Moravě a jejích dějinách. Současně 
sesbíral a zapsal i mnoho lidových pověstí.

inzerce

Pošesté se v Olomouckém kraji udělovala cena pro dob-
rovolníky Křesadlo. Ta je duchovním vlastnictvím Ná-
rodního dobrovolnického centra Hestia. Cílem udělová-
ní Křesadel je ocenit zasloužilé dobrovolníky, zviditelnit 
dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem 
o dobrovolnickou činnost i respekt k těm, kteří ji vyko-
návají. „Křesadlo je ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají 
neobyčejné věci.“

Předávání cen se konalo 19. prosince 2016 ve slavnost-
ní dvoraně Arcibiskupského paláce v Olomouci. Zde 
byly osmi vybraným dobrovolníkům předány certifi káty 
a samotné ceny v podobě funkčních, ručně zhotovených, 
křesadel.
Kandidáty nominovaly jak jednotlivé organizace, tak i ši-
roká veřejnost, a to v šesti kategoriích: sociální služby; děti, 
mládež, volnočasové aktivity; zdravotnictví; ekologické 
aktivity, spolková činnost; humanitární pomoc, rozvojo-
vé projekty; dobrovolní hasiči. Došlo celkem 26 nominací. 
Nezávislá komise rozhodla ocenit osm dobrovolníků.
•  Ekologické aktivity, spolková činnost – Vladimír 

Začal (Zlaté Hory) a Eva Marečková (Vrchoslavice)
Dobrovolný hasič – Irena Drozdová (Střeň)

•  Děti, mládež, volnočasové aktivity – Karla Zavadilová 
(Olomouc)

•  Sociální služby – Simona Pazderová (Přerov), Hana 
Stryková (Šumperk), Lenka Šrámková (Olomouc)

•  Zdravotní oblast – Marie Čamachová (Olomouc).
Cenu Křesadlo 2016 v Olomouckém kraji uděluje Mal-
tézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc ve spolupráci 
s Unií nestátních neziskových organizací Olomouckého 
kraje a společností Hestia – Centra pro dobrovolnictví, 
z. ú. Hlavním partnerem je Olomoucký kraj. »red

Dobrovolníci získali ocenění Křesadlo 2016
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Představujeme vám:
Mikroregion Hranicko

Mikroregion Hranicko je dobrovolný svazek obcí ležících ve východní 
části Olomouckého kraje. V  22 členských obcích žije téměř 31 tisíc 

obyvatel a  tím se řadí mezi největší mikroregiony České republiky. Byl 
založen v  roce 1999 a  až na několik nečlenských obcí kopíruje správní 
území ORP Hranice. Od roku 2014 je předsedkyní svazku Júlia Vozáková, 
starostka městyse Hustopeče nad Bečvou, která nám region přiblížila.

Co bylo impulzem pro vznik mikrore-
gionu Hranicko a jaké byly jeho cíle?
Smyslem vytvoření svazku byla ko-
ordinace aktivit směřujících ke kom-
plexnímu rozvoji celého regionu a pro-
sazování záměrů přesahujících svým 
rozsahem a významem každou účast-
nickou obec. Cílem svazku bylo vy-
tvoření atraktivního regionu na Hra-
nicku, který nabízí svým obyvatelům 
optimální podmínky pro bydlení, práci 
i volný čas a je díky svému historické-
mu bohatství a vyvážené turistické in-
frastruktuře zajímavým cílem pro ná-
vštěvníky.
Co je pro sdružené obce největším 
přínosem?
V regionu velmi dobře funguje mezi-
obecní spolupráce. Velkým impulsem 
pro aktivní rozvoj celého regionu bylo 
zapojení do mezinárodního projek-
tu INNOREF se třemi zahraničními 
partnery z Itálie a Řecka, který byl 
zaměřen na efektivní využití zdrojů 
udržitelného rozvoje regionu Hra-
nicko. Následovaly další úspěšné 
projekty, mezi něž lze zařadit projekt 

přeshraniční spolupráce s polskými 
školami „S přírodou a tradicemi spo-
lečně“. K úspěšným investičním pro-
jektům pak patřily například: Voda 
na Potštát, Dobudování cyklostezky 
Bečva, Kompostéry pro domácnosti, 
Výsadba liniové zeleně obcí mikrore-
gionu a další.
Mikroregion také spolupracuje s míst-
ními podnikatelskými subjekty, kte-
rým není lhostejný rozvoj regionu 
a organizuje každým rokem Grantový 
program regionu Hranicko, který po-
skytuje jednorázové příspěvky na zor-
ganizování kulturních, sportovních 
nebo vzdělávacích akcí vybraným ža-
datelům v našem regionu a tím pod-
poruje neziskové organizace a přispívá 
tak ke zkvalitnění života v regionu.
Co považujete za největší úspěch, 
kterého jste v mikroregionu dosáhli? 
Dlouhodobě se nám daří šetřit peníze 
obecních rozpočtů, a to tím, že např. 
společně nakupujeme energii a zemní 
plyn pro téměř všechny členské obce. 
Věnujeme se dlouhodobě tématu tří-
dění odpadů, daří se nám maximálně 

využívat strukturální dotační progra-
my a každoročně se snažíme získávat 
fi nanční prostředky na doplňkové 
aktivity. Využíváme Program obnovy 
a rozvoje MMR, díky němuž realizuje-
me další neinvestiční aktivity – vzdě-
lávání, kalendáře, knihy o regionu, 
jezdíme na společné studijní cesty 
a získáváme nové zkušenosti z jiných 
regionů a partnerských zemí nebo jim 
naše zkušenosti předáváme.
Jak vidíte fungování mikroregionu 
v následujících letech, co plánujete?
Zapojili jsme se do projektu Svazu měst 
a obcí s názvem „Centra společných 
služeb“ a díky tomu budeme mít pro-
středky na zajištění managementu, kte-
rý bude obcím, školám a neziskovým 
organizacím členských obcí pomáhat 
v získávání fi nančních prostředků na 
jejich rozvoj. Připravujeme projekty 
pro rozvoj školství a vzdělávání (roz-
šíření učeben), projekty zaměřené pro 
bezpečnost a rozvoj dopravy (cyklotra-
sy, chodníky), projekty zaměřené na 
sociální bydlení a další investiční i ne-
investiční aktivity. »red

na pokračování

 Společná studijní cesta obyvatel mikroregionu na jižní Mo-

ravu na kolech. | Foto: MT

Tipy na návštěvu mikroregionu Hranicko:
Hranicko je známé pro těžbu vápence, droby, břidlic a štěrkopísků. Geologickým unikátem regionu je Hranický kras s propastí a zpřístupněnými jeskyněmi.

Zajímavá místa v mikroregionu:
Zbrašovské aragonitové jeskyně, Hranická propast, zachovalé historické větrné a vodní mlýny, v každé obci naleznete nějaké krásné místo, které stojí za vidění.

Pravidelné akce mikroregionu:
V obcích regionu se živě uchovávají tradiční venkovské zvyky, jako je vodění medvěda, stavění máje, domácí venkovské zabíjačky apod. Nedílnou součástí 

života obcí jsou aktivity místních spolků, které se podílejí na organizaci kulturního a společenského života na vesnicích. Patří mezi ně pořádání plesů, 

tematických výstav, sportovních utkání, hasičských soutěží či aktivit pro děti. Pravidelné jsou Hustopečské dny (na zámku v Hustopečích nad Bečvou), 

Pivní slavnosti v Bělotíně, Dračí lodě ve Skaličce, atd…

Obce mikroregionu:
Bělotín, Býškovice, Černotín, Dolní Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd, Hranice, Hustopeče nad Bečvou, Jindřichov, Klokočí, Milotice nad Bečvou, Opatovice, 

Partutovice, Polom, Potštát, Radíkov, Skalička, Střítež nad Ludinou, Špičky, Ústí, Všechovice, Zámrsky.

Připravujte magazín s námi 
V únorovém čísle magazínu Olomoucký kraj představíme mikroregion Záhoří - Helfštýn. Pokud nám chcete něco zajímavého o regionu sdělit, poslat 

fotografi i nebo upozornit na nějakou akci v mikroregionu, dejte nám vědět nejpozději do 3. února 2017 na e-mail: redaktor@profi tisk.cz.
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Leteckou záchranku bude v příštích čtyřech letech 
zajišťovat nový provozovatel se svými vrtulníky

Po dlouhých šestadvaceti letech se změ-
nil v Olomouckém kraji provozovatel le-

tecké záchranné služby. Na základě tendru 
Ministerstva zdravotnictví nyní bude zajiš-
ťovat akutní lékařskou péči slovenská fi r-
ma Air Transport Europe (ATE), která bude 
mít na starosti provoz záchranářských 
vrtulníků následující čtyři roky. Vedení 
Olomouckého kraje i  samotní záchranáři 
ovšem kritizují, že nový provozovatel bude 
používat více než dvacet let staré stroje. 
Výsledky ministerského tendru ale musí 
hejtmanství respektovat a  udělat maxi-
mum pro zachování dosavadní vysoce kva-
litní přednemocniční péče. 

Provoz letecké záchranné služby (LZS) 
byl v Olomouci zahájen 1. října 1990. 
Zdravotnickou část posádky LZS za-
jišťuje Zdravotnická záchranná služba 
Olomouckého kraje, ostatní provozní 
pracovníky včetně pilotů zajišťovala 
až do konce loňského roku společnost 
Alfa-Helicopter, s. r. o., se svými bílo-
-modro-červenými vrtulníky. Do nově 

vyhlášeného tendru Ministerstva zdra-
votnictví se už tato společnost nepřihlá-
sila a v Česku svoji činnost ukončila.
Smlouva s novým provozovatelem, 
slovenskou společností Air Transport 
Europe, je uzavřená do roku 2020. 
K lidem ohroženým na životě tak od 
1. ledna létá v kraji helikoptéra červe-
né barvy. Jedná se o 25 let starý model 
a právě technické vybavení nového 
provozovatele olomoucké hejtmanství 

kritizuje. „Kvůli zásahu Ministerstva 
zdravotnictví se letecká záchranná 
služba po technické stránce vrátila do 
doby před pětadvaceti lety, kdy v kraji 
začínala. S tímto faktem se nehodlám 
smířit. A to nejen jako hejtman Olo-
mouckého kraje, ale i jako předseda 
Komise Rady Asociace krajů ČR pro 
zdravotnictví. Konkrétní kroky, včet-
ně jednání s ministrem zdravotnictví, 
chci uskutečnit během prvního čtvrt-
letí letošního roku,“ okomentoval vý-
běr nového provozovatele letecké zá-
chranky hejtman Oto Košta.
Společnost ATE zvítězila loni ve vý-
běrovém řízení, ve kterém byla hlav-
ním hodnoticím kritériem nabízená 
cena. „K tendru Ministerstva zdra-
votnictví na provozovatele LZS měl 
kraj jednu zásadní připomínku. Kon-
krétně, že jediným hodnoticím krité-
riem byla cena, což je z pohledu ve-
dení hejtmanství i naší zdravotnické 
záchranné služby opravdu nevhodné 
a v případě letecké záchranky krité-
rium zcela nedostačující,“ zdůraznil 
Oto Košta. Ten ovšem zároveň do-
dal, že i přes změnu provozovatele 
je letecká záchranná služba v Olo-
mouckém kraji od 1. ledna 2017 plně 
funkční a službu poskytuje jak oby-

vatelům Olomouckého kraje, tak kra-
je Zlínského a Pardubického.

Starší stroje, stejně kvalitní péče

Vrtulníky z Olomouckého kraje bu-
dou následující čtyři roky, stejně jako 
tomu bylo v minulých letech, létat také 
pro pacienty i do sousedního Zlínské-
ho a Pardubického kraje, které nemají 
vlastní leteckou záchrannou službu. 
Z olomoucké základny od ledna vzlé-
tá k pacientům stroj Agusta 109 K2, 
upravený pro potřeby záchranné služ-
by. „Vrtulník je po technické stránce 
upraven pro potřeby poskytování LZS 
v ČR. Zdravotnický personál ZZS OK 
je vyškolen, absolvoval rekondiční lety 
a je připraven pokračovat ve své úspěš-
né činnosti s novým typem vrtulní-
ku,“ shrnul situaci Oto Košta.
Volacím znakem vrtulníku pro po-
třeby složek IZS je Kryštof 09. LZS je 
k dispozici v denním provozu ome-
zeném na dobu od 7 do 21 hodin. 
Heliport je umístěn společně s výjez-
dovou základnou záchranářů na Ta-
bulovém Vrchu v Olomouci. »red

TECHNICKÉ PARAMETRY VRTULNÍKU 

AGUSTA 109 K2:

Posádka: pilot, lékař, záchranář a jeden leží-

cí pacient | Délka: 13,04 m | Průměr rotoru: 

11,0 m | Výška: 3,50 m | Prázdná hmotnost: 

2000 kg | Maximální vzletová hmotnost: 

2850 kg | Pohonná jednotka: 2x turbohří-

delový motor Pratt & Whitney Canada 206C 

nebo Turbomeca Arrius 2K1 | Maximální 

rychlost: 154 KIAS (285 km/h) | Dolet: 964 km 

| Dostup: 6000 m | Stoupavost: 9,80 m/s

Jaká je budoucnost olomouckého heliportu? 
Olomoucký heliport na Tabulovém Vrchu slouží letecké záchranné službě od roku 1990. Loni vyšlo najevo, 

že část pozemků pod přistávací plochou patří soukromému developerovi, který v lokalitě plánuje bytovou 

výstavbu. Prozatím se vedení kraje dohodlo na prodloužení nájmu dotčeného území na půl roku. Během této 

doby chce vedení kraje jednat se soukromým investorem o dalších možnostech, jak heliport na současném 

místě zachovat. Vybudování zázemí letecké záchranky přišlo kraj v uplynulých letech na 130 milionů korun.
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Věřím, že budeme všude včas – říká ředitel krajské 
záchranky Petr Hubáček

Od Nového roku provozuje leteckou 
záchranku nový subjekt. Proběhla 
výměna provozovatele a jeho techni-
ky bez potíží?
Samotná výměna poskytovatele vrtul-
níku pro leteckou záchrannou služ-
bu Olomouckého kraje proběhla bez 
komplikací, avšak v obrovské časové 
tísni. Výcvik zaměstnanců Zdravot-
nické záchranné služby Olomouckého 
kraje (ZZS OK) včetně teoretické pří-
pravy a úprava interiéru vrtulníku pro 
potřeby ZZS OK byl splněn jen díky 
velkému nadšení, vstřícnosti a odpo-
vědnosti našich zaměstnanců, kteří 
tříměsíční přípravu museli absolvovat 
během jednoho měsíce.
Kolik vrtulníků bude v  kraji sloužit? 
Zajistí tyto starší stroje stejnou kvalitu 
dopravy jako předešlý poskytovatel?
V Olomouckém kraji bude v poho-
tovosti jeden vrtulník, dle vyjádření 
poskytovatele bude k dispozici ješ-
tě jeden vrtulník v záloze umístěný 
v hangáru ZZS OK. Podle výběrové 
komise Ministerstva zdravotnictví 
ČR, která hodnotila tendr na poskyto-
vatele vrtulníku LZS v ČR, fi rma Air 

Transport Europe, s. r. o., (dále ATE) 
splnila veškeré požadavky uvedené 
v zadávací dokumentaci. I když byla 
podána k Úřadu pro ochranu hospo-
dářské soutěže námitka ze strany dal-
šího uchazeče v tendru na vrtulníky 
pro Olomoucký a Ústecký kraj, pro 
Olomoucký kraj byla Ministerstvem 
zdravotnictví smlouva s ATE pode-
psána. Dle mých informací v současné 
době probíhá správní řízení. Vzhledem 
k již zrealizovanému podpisu smlouvy 
se pro náš kraj situace nezmění. Vy-
jádřím-li se k vlastnímu stroji, se kte-
rým ATE v Olomouckém kraji uspěla, 
přivádí nás do rozpaků situace, kdy se 
z moderního vrtulníku odpovídajícího 
celosvětovému trendu rozvoje letecké 
záchranné služby vracíme ke stroji po-
užívanému před desetiletími. Nicméně 
jsem optimistou a věřím, že i za těch-
to podmínek náš letecký tým bude na 
místě vždy včas a poskytne tak obyva-
telům Olomouckého kraje včetně částí 
krajů Pardubického a Zlínského kva-
litní přednemocniční péči.
Připravujete se na možnost stěhová-
ní letecké základny? Jak situaci ko-

lem problémů s  pozemky vnímá ve-
dení ZZS OK?
V současné době se ZZS OK nepřipra-
vuje na žádnou změnu týkající se jejího 
provozu či změny výjezdové základny. 
Probíhá intenzivní jednání mezi zřizo-
vatelem ZZS OK, tedy Olomouckým 
krajem, a fi rmou vlastnící část pozemku 
heliportu na vyřešení majetkoprávního 
vztahu. Bohužel jednání již probíhají 
více jak půl roku bez jasného výsledku, 
vedení ZZS OK je tím samozřejmě zne-
pokojeno. Věcné břemeno pronajatého 
pozemku na heliportu se deset let neře-
šilo. Mým osobním přáním je co nejdří-
ve dosáhnout dohody tak, aby nebyl 
omezen provoz letecké záchranné služby 
a abychom se mohli věnovat naší hlav-
ní činnosti, tedy poskytování odborné 
přednemocniční péče, s plným nasaze-
ním, bez omezení a komplikací. »red

2Firma Petr Kuba, s. r. o.
přijme 

na letní sezónu 2017 pro Morava Camp!
Pozice je vhodná pro studenty.

Své životopisy zasílejte e-mailem na jana.hedova@moravacamp.cz

PLAVČÍKY
Požadujeme:
platné osvědčení o kvalifikaci včetně kurzu první pomoci výhodou, 

odpovídající zdravotní stav, fyzická zdatnost, příjemné a profesio-

nální vystupování

Nabízíme:
odpovídající platové ohodnocení, práci 

v příjemném prostředí, možnost ubytování

Firma Petr Kuba, s. r. o.,
hledá pro uživatele působící v oblasti automobilové výroby

Hella Autotechnik NOVA, s. r. o., Mohelnice a Logaritma, a. s., Moravičany

zaměstnance na pozici OPERÁTOR VÝROBY

Požadujeme: min. ukončená ZŠ, SOU, SŠ, dobrý zdravotní stav, manuální zručnost, pracovitost, 
ochotu učit se novým věcem, spolehlivost, aktivní přístup k práci

Nabízíme: nadstandardní platové ohodnocení (18.500–27.000 Kč/měsíc), hlavní pracovní 
poměr, příplatky a další dle platné legislativy + prémie 20–40%, přítomnostní 
prémie, bonusy, dotované stravné, dovolená 25 dnů/rok, práce v čistém prostředí, 
nepřetržitý provoz 12 hod. směny / 8 hod. směny

Náplň práce: obsluha výrobních linek a zařízení, montáž automobilových světel, (manipulování, 
lisovna, balení, pokovovací linka, lakovna, aj.)

Místo práce: Mohelnice, Moravičany

Pokud vás tato pozice zaujala, kontaktujte nás nebo zašlete životopis. Nástup možný ihned !!!

Tato nabídka práce je vhodná i pro absolventy i bez praxe !!!
Kontakt: Jana Deml Václavková, Faltýnková Zuzana – referenti personalistiky, Tel.: 587 070 090 

Mob.: 733 537 012, 605 297 823, E-mail: jana.demlvaclavkova@uklizime.cz, 
zuzana.faltynkova@uklizime.cz, personalni@uklizime.cz, www.agentura-kuba.cz
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Rozpočet kraje na letošní rok počítá se schodkem
Krajští zastupitelé schválili na svém 

prosincovém jednání finanční plán 
Olomouckého kraje na rok 2017. Roz-
počet ve výši zhruba 4,5 miliardy korun 
zahrnuje jak výdaje, tak také příjmy. 
Podstatnou část výdajů představují in-
vestice, které v  příštím roce přesáhnou 
jednu miliardu korun.

„Na opravy a investice počítáme 
s částkou 1,082 miliardy korun. Do 
projektů hrazených z rozpočtu kra-
je, které jsou ve fázi rozpracovanosti, 
půjde 477 milionů korun. Na projek-
ty spolufi nancované z evropských 
fondů připadá částka 205 milionů 
a na investice je vytvořena rezerva 
ve výši 400 milionů korun. Konkrét-
ně budou jednotlivé investiční akce 
teprve projednány a priority určíme 
počátkem roku 2017,“ řekl po schvá-
lení rozpočtu Jiří Zemánek, náměs-

tek hejtmana Olomouckého kraje pro 
oblast fi nancí a investic.

Nové i pokračující rekonstrukce

„Mezi investiční priority regionu na 
příští rok hrazené z krajských peněz 
zařadíme rekonstrukce několika na-
šich školských a sociálních zařízení. 
Pokračovat bude například také opra-
va zámku v Čechách pod Kosířem 
nebo silnice mezi Starým Městem 
a Brannou i výstavba nového mostu 

a komunikace v Jeseníku směrem na 
Rejvíz. Pokud jde o projekty spolufi -
nancované z evropských zdrojů nebo 
státního rozpočtu, tak tady se bude 
vše odvíjet od jednotlivých dotačních 
titulů,“ doplnil hejtman Oto Košta.
Rozpočet Olomouckého kraje na rok 
2017 je schodkový, přičemž fi nancování 
region pokryje z vlastních zdrojů (zapo-
jením zůstatků bankovních účtů). Pro-
vozní fi nancování tohoto rozpočtu není 
kryto žádným novým úvěrem. »red

Kraj i letos nabídne dotační programy v oblasti dopravy
O fi nanční podporu z celkem tří do-
tačních programů v oblasti dopra-
vy mohou v tomto roce žádat obce 
a města v regionu. Peníze pomohou 
zvýšit bezpečnost provozu v celém 
regionu.
„Doprava patří mezi priority nové-
ho vedení Olomouckého kraje. Bez-
pečnost silničního provozu je pak 
jedním z klíčových bodů. Region 
každoročně investuje do výstavby 
a oprav cyklostezek, realizace bez-
pečnostních opatření na silnicích 
i do budování a rekonstrukcí pře-
chodů pro chodce desítky milio-
nů korun. A tak to bude i nadále,“ 

uvedl Jan Zahradníček, náměstek 
hejtmana pro dopravu.
Dotační program Podpora výstavby 
a oprav cyklostezek vyhlašuje Olo-
moucký kraj od roku 2004. Zájemci 
mohou v jeho rámci žádat o podporu 
stavebních částí svého projektu. 
Dotační program Podpora opatření 
pro zvýšení bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích funguje 
od roku 2006. Jeho cílem je podpo-
ra realizace bezpečnostních opatření 
na silnicích I., II. a III. třídy, zejména 
na vjezdech do obcí. Úspěšní ale mo-
hou být i žadatelé o fi nance na stavbu 
ostrůvků usměrňujících dopravu na 

průtazích obcemi, malých okružních 
křižovatek či chodníků. 
Posledním z trojice programů v ob-
lasti dopravy je Podpora budování 
a rekonstrukce přechodů pro chod-
ce. Ten hejtmanství vyhlašuje od 
loňska. Slouží k podpoře budování 
a rekonstrukce zeber na silnicích I., 
II. a III. tříd včetně jejich nasvětlení 
a bezbariérových úprav a také k vý-
stavbě míst pro přecházení. Na každý 
z programů je vyčleněno sedm milio-
nů korun a hejtmanství začne žádosti 
přijímat 20. ledna. Podrobnější infor-
mace najdou zájemci na webu kraje  
www.kr-olomoucky.cz. »red
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Univerzita Palackého se 
otevře zájemcům

Přemýšlíte kam po střední škole? Chcete si do-
dělat vysokou? Zajímá vás chod olomoucké uni-
verzity zevnitř? Vše se můžete dozvědět přímo 
na půdě olomoucké Univerzity Palackého v rámci 
každoročního dne otevřených dveří. V  sobotu 
21.  ledna se otevřou brány všech fakult Uni-
verzity Palackého. Dozvíte se vše o  nabízených 
oborech a  možnostech studia, nakouknete „pod 
pokličku“ dění na fakultách a  dostanete se i  do 
prostor běžně nepřístupných.
Univerzita Palackého se na den otevřených dveří 
vždy dlouhodobě připravuje a  snaží se poskyt-
nout návštěvníkům kompletní informační servis. 
K tomu slouží především informační bloky, které 
se konají na každé fakultě. Zde zástupci vedení 
fakult poskytují informace o podmínkách studia, 
náležitostech elektronické přihlášky a přijímacím 
řízení. Jsou samozřejmě připraveni zodpovídat 
i  veškeré dotazy. Na každé fakultě bude možné 
získat také propagační a  informační materiály. 
Kromě informačních bloků připravují některé fa-
kulty také zajímavý doprovodný program. »red

inzerce

Kraj představí turistická lákadla
Mezinárodní turistický veletrh Region-

tour přivítá návštěvníky na brněn-
ském výstavišti 19. až 22. ledna.

Letošní expozice Olomouckého kraje 
a jeho dvou turistických regionů – Je-
seníky a Střední Morava – bude zamě-
řená především na aktivní turistiku ve 
všech jejích formách, včetně vyjížděk 
na koloběžkách nebo jízdě na bobové 
dráze. Chybět nebude tradiční rýžová-
ní zlata, ochutnávka Olomouckých tva-
růžků, vynikající pivo z regionálního 
pivovaru Chomout či výrobky z Levan-
dulové kavárny. Můžete nasednout na 

netradiční turistický vůz tzv. Ološlap 
a inspirovat se k návštěvě Olomoucké-
ho kraje z jeho paluby. Pro vyznavače 
turistiky, cykloturistiky a milovníky 
památek a přírody máme připravenou 
bohatou nabídku propagačních mate-
riálů celého kraje, které budou v expo-
zici zdarma k dis pozici.
Veletrh Regiontour je nosným pro-
jektem na podporu domácího ces-
tovního ruchu. Jedná se o největší 
prezentaci průmyslu cestovního ru-
chu s akcentem na regiony ve střední 
Evropě. Stánek našeho kraje najdete 
v pavilonu P pod čislem 105. »red

www.studuj.upol.cz

Zahøejte své tìlo  
v luxusních lázních  
jen 12 km  
od Olomouce  

• last minute od 460 Kè za noc  
 s plnou penzí  
 dennì aktualizované na webu
•  
 a relaxaèních procedur 
•  
 pøi svíèkách, lahví sektu  
 a návštìvou Privátního SPA
•  

• 

581 571 000 www.lazneslatinice.cz

4denní pobyt 

MAXI sleva
 od

1870 Kč

o
í
o
ícch 

ZIMA V LÁZNÍCH SLATINICE
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Pro seniory je připravena 
virtuální univerzita 

Krajská rada seniorů (KRS) naplňuje dalším pro-
jektem svoji základní myšlenku činnosti – pro-
dloužit aktivní život seniorské populace.
Za tímto účelem KRS Olomouckého kraje za podpory 
hejtmanství otevře v  únoru konzultační středisko 
virtuální univerzity třetího věku ve spolupráci s eko-
nomickou fakultou České zemědělské univerzity 
v rámci mezigeneračních vztahů při ZŠ Doloplazy.
Studenti z  řad seniorů 50+ budou studovat 
v  6 semestrech, tj. 3 roky, které pak zakončí 
slavnostní promocí na partnerské univerzitě. 
Letní semestr 2016/17 bude zahájen 2. února 
v kongresovém sále Krajského úřadu v Olomou-
ci. Tato akce je pro KRS Olomouckého kraje ne-
zisková, školné 400 Kč za semestr (6 přednášek) 
budou hradit studenti přímo partnerské univer-
zitě a  je určeno na nutné výdaje spojené s vý-
ukovým programem. Studijní zahajovací téma 
bude „Lidské zdraví“.
Pokud máte o  program zájem, bližší informace 
podá předsedkyně KRS Olomouckého kraje Mile-
na Hesová na tel. 774 345 670, přihlášky můžete 
posílat i  e-mailem: milenahesova@seznam.cz 
nebo zs.doloplazy@email.cz, případně do schrán-
ky KRS Olomouckého kraje – Jeremenkova 40a, 
779 11 Olomouc. »red

inzerce

Učitel z Olomouce zvítězil v národním 
kole soutěže DOMINO

Letos proběhl již 6. ročník soutěže 
učitelů ZŠ a SŠ s názvem DOMINO, 
kterou pořádá Národní institut pro 
další vzdělávání, podporuje Minis-
terstvo školství, mládeže a tělovýcho-
vy a letos ji zaštiťovalo Ministerstvo 
obchodu a průmyslu. Jako každý rok 
i letos odborná komise vybrala 12 nej-
lepších soutěžních prací, které po-
stoupily do fi nále. To proběhlo jako 
doprovodná akce celostátní konferen-
ce Digitální technologie ve výuce – 
praktické využití ve školách ve dnech 
15. a 16. listopadu 2016 v Seči. Učitel 
Petr Němec (Gymnázium Palackého 
a Střední odborná škola živnosten-
ská Přerov, s.r.o.) postoupil do fi nále 
se svou prací zaměřenou na moderní 
způsob výuky matematiky zajímavou 
a zábavnou cestou. Tato jeho práce 
byla odbornou porotou vyhodnocena 
jako nejlepší a získal 1. místo v soutě-
ži a putovní cenu DOMINO 2016.
Soutěžní práce je výuková aktivi-
ta, která motivuje žáky k hlubšímu 

pochopení probrané látky formou 
kooperace a kolaborace za použití 
moderních ICT formou tvorby sady 
testových úloh z matematiky na téma 
„Graf kvadratické funkce“, bližší in-
formace o aktivitě naleznete na adre-
se domino.nidv.cz. »red
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pozvánky

Víte co s dítětem?
Jak správně řešit stravování dětí, jaká jsou 
specifi ka dětského zažívání? Jak předcházet 
výchovným a  psychickým problémům a  jak je 
případně řešit? Co říkají nejnovější poznatky 
z  dětské neurologie?  Zajímavou odbornou 
konferenci, určenou pro veřejnost a v první řadě 
právě pro rodiče a  vychovatele dětí, připravila 
na 2. únor v  Clarion Congress Hotel Olomouc 
společnost Solen. 
Konference s názvem Co s dítětem nabízí rodi-
čům a vychovatelům během jednoho dne získat 
množství praktických informací z  řady oborů. 
Během přednášek se dozví z úst odborníků na 
slovo vzatých nové informace z  oblasti zdraví, 
například na téma očkování dětí či dětské gy-
nekologie a urologie, i z oblasti výchovy. Kromě 
toho jsou ale součástí konference i workshopy, 
během nichž se zájemce může naučit například 
šátkování dětí, správnou metodu masáží novo-
rozenců či velmi důležité principy první pomoci 
u malých dětí. 
Po celou dobu akce bude k  dispozici přebalovací 
a kojicí koutek a samozřejmě také dětský koutek, 
děti si budou moci vyzkoušet například baby cviče-
ní a cvičení na hluboký svalový systém.
Na konferenci je nutná registrace předem přes přihla-
šovací formulář na www.cosditetem-akce.cz. »red

inzerce

Ples na Floře bude mezi květy – zpátky 
do sedmdesátek

Vloni léta šedesátá, letos „zlaté 
sedmdesátky“. Již počtvrté bude pa-
vilon A Výstaviště Flora Olomouc 
na začátku roku hostit Ples mezi 
květy, který společně připravují do-
mácí společnost spolu s Technic-
kými službami města Olomouce 
a Zoologickou zahradou Olomouc. 
Tentokrát se s nimi v sobotu 21. led-
na přesunou hosté do 70. let minu-
lého století a na vlastní kůži zažijí 
atmosféru legendárního Televarieté 
či skupinu ABBA.
Pořadatelé akce mají i pro její dal-
ší pokračování připravenu perfektní 
show, jež pobaví všechny návštěvní-
ky bez ohledu na věk. Tedy i ty, kteří 
atmosféru sedmdesátých let znají už 
jen z vyprávění nebo právě z archiv-
ních televizních estrád.
Celý ples bude stylově moderovat 
osvědčená dvojice z Moravského di-
vadla Olomouc Roman Vencl s Ven-
dulou Fialovou, kteří dokáží roze-
smát publikum za každé situace, tak 

jako to v dobách legendárního Tele-
varieté dovedli Josef Dvořák s Jiřinou 
Bohdalovou.
Vstupenky a podrobnější informace 
najdete na www.fl ora-ol.cz. »red

Uničovská Miele technika slaví výrobu 
pětimiliontého přístroje v České republice

Miele technika, s. r. o., opustil linku 
pětimiliontý přístroj. Bílá technika se 
v Uničově vyrábí od roku 2004, kdy 
byl ve třetím nejstarším královském 
městě na Moravě závod vybudo-
ván. Z montážní fi rmy se třemi sty 
zaměstnanci vznikl výrobní závod 
s vloni dosaženou roční produkcí 
sedmi set tisíc kusů a zaměstnávají-
cí na 1500 pracovníků. Celosvětově 
je Miele technika třetím největším 
závodem koncernu Miele.

Miele patří mezi prémiové značky 

špičkových spotřebičů pro domác-

nost a profesionální využití. Do výrob-

ního programu německého koncernu 

Miele patří také sušičky prádla, pračky 

a myčky nádobí, které se pro světový 

trh vyrábí ve společnosti Miele tech-

nika, s. r. o., v Uničově. Generální ře-

ditel Ing. Petr Vodák sdělil: „Rád bych 

také touto cestou blahopřál a podě-

koval všem kolegům ke společnému 

dosažení tohoto milníku. Od založení 

naší společnosti jsme ušli dlouhou 

cestu a vybudovali úspěšný závod se 

špičkovými moderními technologi-

emi. Náš rozvoj však pokračuje dále, 

v následujících dvou letech plánuje-

me rozšíření výrobně-logistických ka-

pacit a administrativy.“

Uničovský závod je součástí němec-

kého koncernu Miele, který má sídlo 

ve vestfálském Gütersloh a je tvo-

řen celkem 12 závody. Koncern má 

vlastní obchodní zastoupení na pěti 

kontinentech ve 47 zemích světa.
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zábava pro vás 

Tajenka z minulého čísla: UNIKÁTNÍ FUNKČNÍ OBLEČENÍ. Vylosovaným výhercem, kterému zašleme dárek, je A. Hublar z Litovle.

Venku mrzne a mrazí, jen … TAJENKA …, i když jsme nazí. Zanechme chlad, únavu i stres, v sauně nám bude dobře i dnes. Tajenku křížovky zasílejte do 3. února 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
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JAK MAJÍ DĚTI PRÁZDNINY – V KRAJI I V CELÉ REPUBLICE
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 

6. 2. – 12. 2. – Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, So-
kolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, 
Přerov, Frýdek-Místek
13. 2. – 19. 2. – Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, 
Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-měs-
to, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
20. 2. – 26. 2. – Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Libe-
rec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, 
Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Ná-
chod, Bruntál

27. 2. – 5. 3. – Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Pra-
chatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, 
Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, 
Opava, Jeseník
6. 3. – 12. 3. – Benešov, Beroun, Rokycany, České Budě-
jovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chru-
dim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
13. 3. – 19. 3. – Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Br-
no-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažli-
ce, Tachov, Louny, Karviná
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informace pro vás

TAKOVÁ JE ZIMA U NÁS – FOTOSOUTĚŽ
Děkujeme všem, kteří nám dosud 
poslali svoje snímky na téma „Tako-
vá je zima u nás“.
Fotosoutěž pokračuje dál. Jedna 
z  prvních fotografi í do redakce 
dorazila od pana Jaroslava Večer-
ky z  Držovic u  Prostějova. Zachytil 
první letošní den na své zahrádce. 
Další snímky budeme v  redakci 
očekávat až do 3.  února. Posí-
lejte i  nadále nejvýše tři snímky 
na adresu redaktor@profi tisk.cz. 
Nezapomeňte uvést jméno a celou 
adresu. Do předmětu elektronické 
zprávy uveďte: „fotosoutěž – magazín Olomoucký kraj“. Účastí ve fotosoutěži autoři snímků souhlasí 
s jejich použitím i v jiných tiskových a elektronických materiálech Olomouckého kraje. »red

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

P O Z V Á N K A
na seminář pro žadatele v rámci programu 

Interreg V-A Česká republika – Polsko
který pro vás organizuje Olomoucký kraj ve spo-
lupráci se Společným sekretariátem programu

Termín konání:
 úterý 31. ledna 2017, 9:00 hodin
 prezence od 8:30 hodin
Místo konání:

Městský úřad Šumperk, Jesenická 31, 
zasedací místnost III. patro,
787 01 Šumperk

Program:
Informace k aktuálně vyhlášeným výzvám 
programu

Registrace:
m.safarova@kr-olomoucky.cz do pátku 
27. 1. 2017

Seminář je pro přihlášené
účastníky zdarma.

Hledáme nové 
kolegy

Do našeho týmu hledáme nové kolegy, kte-
ří budou společně s námi rozvíjet veřejnou 
dopravu v Olomouckém kraji. 

Přijmeme pracovníky se znalostmi nebo 
zkušenostmi z veřejné dopravy dopravních 
systémů, kterým nechybí vysoké pracov-
ní nasazení a  chuť vzdělávat se. Hledá-
me především „týmové hráče“, kterým je 
vlastní loajalita, samostatnost, spoleh-
livost a  schopnost komunikovat. Samo-
zřejmostí je znalost práce na PC a řidičské 
oprávnění skupiny B, výhodou ovládání 
angličtiny či němčiny. 

Zájemcům nabízíme práci v  dynamicky se 
rozvíjejícím týmu, prostor pro seberealizaci 
v zajímavé a zodpovědné práci, vzdělávací 
programy a zaměstnanecké benefi ty. 

Pokud vás nabídka zaujala, pošlete nám 
strukturovaný životopis a  motivační dopis 
e-mailem na adresu kidsok@kidsok.cz nebo 
poštou na adresu Koordinátor Integrované-
ho dopravního systému Olomouckého kraje, 
p. o., Jeremenkova 40b, 751 11 Olomouc.
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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


