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aktuality

Krok správným směrem
Události posledních dnů kolem mého působe-
ní ve funkci hejtmana jsou sousto pro média, 
veřejnost, politology a  dle mého názoru i  pro 
kolegy z oblasti klinické psychologie či psychi-
atrie. Já osobně se cítím zdráv a  v  dobré psy-
chické kondici. Já osobně vím, co jsem za tři 
měsíce jako hejtman zvládl, s čím jsem se mu-
sel potýkat. Se vší zodpovědností můžu pro-
hlásit, že útoky proti mé osobě jsou za hranicí 
slušného chování i za hranicí politické korekt-
nosti. Politika je náročná disciplína, ale neměla 
by se stát prostředkem manipulace a zrady na 
občanech. V  přímém přenosu se nyní prak-
ticky zpochybňuje demokratické rozhodnutí 
velké části obyvatel Olomouckého kraje, kteří 
se v krajských volbách vyjádřili, koho chtějí za 
svého hejtmana či v koho vkládají svoji důvě-
ru. Je jen otázkou, co se ještě musí stát, aby se 
úroveň dění u nás dostala na ještě nižší úroveň, 
než je dnes. A nejsem si už vůbec jistý, zdalipak 
následuje ještě nějaká další. Zabránit tomu 
mohou právě jen vámi volení zastupitelé kraje. 
Chci věřit, že na příštím zasedání krajského za-
stupitelstva dokážou, že si vaši důvěru, stejně 
jako já, zasluhují.

Oto Košta,
hejtman

Olomouckého kraje

Společná publikace láká turisty
Olomoucký, Jihomoravský, Morav-
skoslezský a Zlínský kraj vydaly nový 
magazín cestovního ruchu s názvem 
„To nejlepší z Moravy a Slezska“. Pu-
blikace byla ofi ciálně představena 
v průběhu veletrhu Regiontour 2017 
v Brně. Magazín je dalším z řady spo-
lečných materiálů, které vznikají díky 
spolupráci moravských krajů už od 
roku 2005.
„Počet návštěvníků Olomouckého kra-
je v posledních letech roste, což je jis-
tě pozitivní zpráva. Nový magazín cílí 
především na zahraniční turisty, kte-
ré náš region láká stále víc,“ řekl Oto 
Košta, hejtman Olomouckého kraje. 
Smyslem vzniku magazínu bylo nabíd-
nout, v záplavě digitálních médií, za-
hraničním trhům formou přitažlivých 

fotografi í a poutavých článků cestova-
telské zajímavosti a novinky z Moravy 
a Slezska. Nejedná se o turistického 
průvodce, ale o magazín, který má vy-
volávat emoce a touhu destinaci Mora-
va a Slezsko navštívit. »red

Podnikatel roku Olomouckého kraje 
je Pavel Koutný

Pavel Koutný, jednatel a spolumajitel oděv-
ní fi rmy Koutný, spol. s r. o., se stal jedenác-

tým držitelem krajského titulu EY Podnikatel 
roku Olomouckého kraje. Soutěž organizuje 
společnost EY pod záštitou Oty Košty, hejtma-
na Olomouckého kraje, a ve spolupráci se zá-
jmovým sdružením OK4Inovace. 

„Porota ocenila zejména důraz vítěze 
na rodinné podnikání v tradičním obo-
ru a také to, že díky poctivé a precizní 
práci a osobnímu přístupu k zákazní-
kům dokážou získat významné zakáz-
ky doma i za hranicemi,“ říká k vítězi 
Magdalena Souček, vedoucí partnerka 
EY v České republice a v části regionu 
střední a jihovýchodní Evropy.
„Nepochybuji o tom, že všichni fi na-
listé z našeho regionu jsou nadmíru 
úspěšní ve svém podnikání a nechybí 
jim vlastnosti jako je pracovitost, cíle-
vědomost a tah na branku. Navzdory 
mnohým překážkám dokázali vybu-
dovat stabilní a fungující fi rmy, kde se 
nebojí inovací ani nových výrobních 
procesů. K tomu už je nutná potřeb-

ná dávka odvahy. Za jejich odvahu 
a vytrvalost jim děkuji a přeji jim do 
dalších let mnoho pracovních i osob-
ních úspěchů. Právě takové osobnosti 
jsou nepostradatelné při rozvoji naše-
ho kraje,“ říká hejtman Olomouckého 
kraje Oto Košta.
Jméno držitele celostátního titulu bude 
spolu s vítězi v dalších kategoriích vy-
hlášeno 28. února 2017 v Praze. Vítěz 
z České republiky se zúčastní celo-
světového fi nále, které se uskuteční 
8.–11. června 2017 v Monte Carlu. »red

 Publikace v nákladu 10 000 kusů je v angličtině a polštině. 

O náklady na vydání se kraje podělily. | Foto: PV

 Pavel Koutný je jedenáctým držitelem titulu EY Podnikatel 

roku Olomouckého kraje. | Foto: PV
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• Olomoucký kraj převzal v roce 2001 od státu 
zhruba 170 škol a školských zařízení.

• V současné době kraj zřizuje 114 škol a škol-
ských zařízení.

• Střední školy v Olomouckém kraji navštěvuje 
zhruba 26 000 mladých lidí.

• Přibližně 76 % z nich studuje obory vzdě-
lání s  maturitní zkouškou. Zbývajících 
24 % představují mladí, kteří dostanou 
výuční list.

• Jako první v  republice zavedlo hejtmanství 
ve školním roce 2010/2011 učňovská stipen-
dia. V současné době poskytuje příspěvky na 
28 učebních oborů.

 Víte, že...?

Sportovcem Olomouckého kraje 2016 je Petra Kvitová
V anketě, kterou hejtmanství loni vy-
hlásilo pošestnácté ve spolupráci se spo-
lečností TK Plus, zvítězila momentálně 
jedenáctá hráčka světa Petra Kvitová.
Tenistka, která nastupuje za TK Agro-
fert Prostějov, získala v loňském roce 
bronzovou medaili z olympiády v Riu 
de Janeiro, byla členkou vítězného 
fedcupového týmu a vyhrála dva tur-
naje WTA v Číně. Trojici nejlepších 
sportovních jednotlivců Olomoucké-

ho kraje doplnil ještě tenisový deblový 
pár Lucie Šafářová a Barbora Strýcová 

a také parašutista ASO Dukla Prostě-
jov Libor Jiroušek. »red

Budoucnost olomouckého heliportu 
nastíní zadaná studie

Na společném jednání Rady Olomoucké-
ho kraje a  Rady města Olomouce se 

hejtman a primátor dohodli o dalším postu-
pu v řešení situace kolem heliportu záchran-
né služby. Jeden z  pozemků, na kterých 
heliport leží, totiž patří developerovi, který 
v  lokalitě plánuje stavět bytové domy. Bu-
doucí vývoj má nastínit nová studie.

Její zpracování krajský úřad zadal z dů-
vodu, že jeden z letových koridorů zá-
chranářských vrtulníků vadí develo-
perské společnosti. Ta v této části města 
plánuje stavbu nových obytných domů. 
Vlastní přitom důležitý pozemek pod 
heliportem. V závěru loňského roku se 
Olomoucký kraj dohodl s vlastnickou 
fi rmou na prodloužení pronájmu této 
parcely o další čtyři roky.
„Studie by měla být hotová v polovi-
ně března. Má ukázat, zda je možné, 
aby byl heliport provozován v podobě, 
v jaké je nyní. Zabývat se bude i mož-
ností, že by jižní koridor byl nějakým 
způsobem omezen, tak jak požadoval 

developer,“ řekl Oto Košta, hejtman 
Olomouckého kraje. Pokud dá studie 
dalšímu fungování heliportu zelenou, 
nebude se tam už provádět servis vr-
tulníků či výcvik pilotů a posádek, aby 
se snížilo hlukové zatížení okolí.
„Pokud by to bylo nutné, je za určitých 
podmínek možné přestěhovat heliport 
na městské letiště v Neředíně. To ale 
nyní není aktuální,“ sdělil Antonín Sta-
něk, primátor Olomouce.
Problém s pozemkem vznikl v roce 
2005. Tehdy restituent prodal parcelu 
pod heliportem společnosti Technolo-
gický park ze skupiny Gemo. Stavbu 
bytů a domů v této části Olomouce 
poté umožnil nový územní plán. »red

Nejlepší družstvo – hokejisté HC Olomouc. 
Nejlepší trenér – Zdeněk Venera – HC Olomouc 
Nejlepší junior – Veslař VK Olomouc Eduard Bezděk 
Nejlepší juniorský tým – házenkáři z TJ SOKOL 
Centrum Haná. 
Handicapovaní sportovci: Miroslava Obrová – 
atletka, Tomáš Kajnar – cyklista z TJ Zlaté Hory 

Cena Olomouckého kraje – Miroslav Čada – 
působil jako hráč 16 let v nejvyšší československé 
volejbalové soutěži a získal 2 mistrovské tituly.
Čestná cena Olomouckého kraje – Radim 
Kořínek – bývalý závodník na horském kole, ně-
kolikanásobný mistr ČR a  dvojnásobný účastník 
olympijských her.

více informací na

www.kr-olomoucky.cz



5

aktuality

RV
17

00
21

6/
01

Veřejná doprava 
v Olomouckém kraji je 

nominována na prestižní 
cenu Mosty

Olomoucký kraj získal nominaci na prestižní 
cenu Mosty udělovanou Národní radou osob 
se zdravotním postižením České republiky. 
Kraj je jednou z pěti institucí veřejné správy, 
které jsou v nejužším výběru na zisk ocenění. 
Předsednictvo národní rady ocenilo zpřístup-
ňování meziměstské autobusové dopravy 
v  Olomouckém kraji osobám se zdravotním 
postižením. 
Nominaci si Olomoucký kraj vysloužil roz-
hodnutím, že všechny nově pořizované auto-
busy sloužící ve veřejné linkové dopravě mu-
sejí být bezbariérové. Osobám se zdravotním 
postižením se tak výrazně otevírá možnost 
využívat tuto veřejnou službu bez jakýchko-
liv omezení.
Národní rada osob se zdravotním postižením 
uděluje cenu Mosty ve čtyřech kategoriích. 
Celkem se letos sešlo 44 námětů na ocenění. 
Defi nitivní vítěze organizace vyhlásí 16. března 
v Hradci Králové. 
Další informace o letošním ročníku ceny Mosty 
naleznete na www.nrzp.cz.  »red

inzerce

Nemocnice Přerov má nový pavilon 
magnetické rezonance

Pacienti z Přerova a okolí už nemusí 
dojíždět na vyšetření na magnetické re-
zonanci do Olomouce či Prostějova. Ne-
mocnice Přerov, která je členem skupiny 
AGEL, otevřela zcela nové pracoviště 
magnetické rezonance, které vzniklo 
v novém samostatně stojícím pavilonu. 
Díky tomuto pracovišti dojde ke znač-
nému zkrácení čekacích dob na vyšetře-
ní na mnoha dalších místech v kraji, což 
ocení především samotní pacienti.
Magnetická rezonance v přerovské 
nemocnici podstatně zvýší možnosti, 
rozsah, kvalitu i komfort realizova-
ných vyšetření. „Sloužit bude pro řadu 
odborností, mimo jiné i pro potřeby 
ortopedického nebo neurologického 
oddělení,“ řekla předsedkyně předsta-
venstva Středomoravské nemocniční 
Marie Marsová. Náklady na pořízení 
moderního diagnostického přístroje 
a stavební úpravy dosáhly 42 milionů 
korun, přičemž budova byla hrazena 
z investičních prostředků Olomoucké-
ho kraje a přístrojové vybavení v hod-

notě 20,5 milionu korun zaplatila Stře-
domoravská nemocniční.
„Nově instalované přístrojové vybave-
ní přispěje ke komfortu pacientů z řad 
obyvatel regionu. Těší mě skutečnost, že 
se provozování nemocnic Olomoucké-
ho kraje prostřednictvím privátní spo-
lečnosti, které funguje zhruba deset let, 
i přes původní pochybnosti osvědčilo,“ 
uvedl při slavnostním zahájení provozu 
náměstek hejtmana pro oblast zdravot-
nictví Dalibor Horák. »red

 Magnetická rezonance využívá velmi silného magnetického 

pole. Jedná se o bezpečné vyšetření, které dokáže snímkovat 

strukturu orgánů do nejmenších detailů. | Foto: archiv Agel

KONTAKT:
AHOLD Czech Republic, a.s.
Anna Procházková

Dolní Novosadská 103, Olomouc

Telefon: 585 714 388

SPOLEČNOST AHOLD CZECH REPUBLIC, A.S., HLEDÁ PRO DISTRIBUČNÍ CENTRUM, 
ZAJIŠŤUJÍCÍ LOGISTIKU PRO PRODEJNY ALBERT, DO SVÉHO TÝMU KOLEGY NA POZICI:

NABÍZÍME:
•  Nástupní plat 14 500 Kč s možností bonusu až 6000 Kč
• Jistotu výplaty každý měsíc a možnost navýšení každý rok
• Širokou nabídku benefi  tů (jednu z nejzajímavějších na trhu)
•  Dotovanou stravu
• Dostatečnou dobu na Vaše zaškolení, později další 

profesní vzdělávání
•  Podporujícího nadřízeného, kterého opravdu zajímá váš názor
• Zázemí stabilní společnosti, která je jedním

z největších zaměstnavatelů v ČR
• Příspěvek na dopravu do zaměstnání
• Příjemné fi remní akce pro Vás i Vaše blízké

NÁPLŇ PRÁCE:
•  Příprava zboží na palety (velkoobchodní balení)
• Manipulace s nízkozdvižným elektrickým vozíkem
• Práce se scannerem

POŽADUJEME:
• Zdravotní způsobilost
• Ochotu pracovat ve vícesměnném provozu
• Trestní bezúhonnost

ZAJÍMALA BY 
VÁS PRÁCE, KDE:
  ...  si můžete vydělat až 20 500 Kč 

a k tomu získat jedinečné benefi ty?

... dostanete výplatu s jistotou každý měsíc?

... Vás nadřízený respektuje a podporuje?

... Vám je šéf k dispozici, když potřebujete?

... se nemusíte bát říct svůj názor?

... se s Vámi počítá dlouhodobě?

... jsou kolegové fajn parta a pomáhají si?

SKLADOVÝ DĚLNÍK

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

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ MĚSÍČNÍKU 
OLOMOUCKÝ KRAJ: 3. března 2017

DISTRIBUCE: 16. března 2017
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Hejtmanství aktualizovalo Územní energetickou koncepci
Územní energetická koncepce Olomouckého kraje je strategický dokument, který sta-

noví cíle a zásady nakládání s energií na území Olomouckého kraje a vytváří podmín-
ky pro hospodárné využívání energie v souladu s potřebami hospodářského a společen-
ského rozvoje. Hlavním posláním dokumentu, který byl zpracován na 25 let, je stanovení 
dlouhodobých a krátkodobých cílů při hospodaření s energií, ale také vyhodnocení spo-
lehlivosti dodávek energií, hospodárnosti užití energie a podpory trvalého užití energie 
bez negativních dopadů na životní prostředí.

Ke zpracování aktualizované ener-
getické koncepce přistoupil Olo-
moucký kraj v roce 2015, aby došlo 
k souladu se státní koncepcí. Doku-
ment byl podroben i kontrole Minis-
terstva průmyslu a obchodu ČR na 
splnění požadavků zákona. Výsled-
kem kontroly ze strany ministerstva 
bylo vydání kladného stanoviska ke 
koncepci.
Významnou součástí koncepce je 
Akční plán, který slouží jako pro-
váděcí předpis s uvedením kon-

krétních opatření k naplňování cílů 
energetické koncepce na nejbližší 
období 3–5 let. „Na základě dob-
rých zkušeností se zapojením part-
nerů do procesu zpracování aktua-
lizované koncepce bude spolupráce 
s partnery pokračovat i po schválení 
koncepce, při naplňování jejich cílů. 
Kraj bude iniciovat zřízení pravi-
delné pracovní skupiny ze zástupců 
dodavatelů centrálního tepla, měst 
a obcí a pracovní skupiny za účasti 
hlavních odběratelů, výrobců a dis-

tributorů elektřiny. Cílem pracov-
ních skupin bude řešení význam-
ných problémů, plánování rozvoje 
distribučních sítí a koordinace dal-
ších energetických aktivit na území 
Olomouckého kraje,“ uvedl náměs-
tek hejtmana Olomouckého kraje, 
Pavel Šoltys.
Po schválení v orgánech kraje bude 
územní energetická koncepce Olo-
mouckého kraje zveřejněna na 
www.kr-olomoucky.cz v části regio-
nální rozvoj/energetické hospodář-
ství kraje. »red

Aktualizace územní energetické koncepce OK byla 
realizována s  dotací ze státního rozpočtu 

v rámci Státního programu na podporu 
úspor energie a  využití obnovitel-

ných a druhotných zdrojů 
energie pro rok 2016.

zpravodajství

 Výstavní panely jsou umístěny před krajským úřadem už od 1. února. | Foto: PVRV
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Až do konce března můžete před Krajským úřadem Olo-
mouckého kraje zhlédnout výstavu Má vlast cestami pro-
měn 2016. Výstava se již osmým rokem snaží přispívat 
ke zvelebování sídel i přírodní krajiny prezentací násle-
dováníhodných příkladů úcty k hodnotám, jež nám byly 
svěřeny předchozími generacemi, ale v minulosti se jim 
často dostávalo málo péče.
Na 8 panelech je vystaveno 20 proměn podávajících ži-
voucí svědectví o pozitivních změnách naší země, obcí 
a staveb. Můžete zde porovnat současný stav se stavem 
původním. Jedná se o dílčí kolekci národní putovní 
výstavy Má vlast cestami proměn, kterou každoročně 
pořádá sdružení Asociace Enten-
te Florale CZ – Souznění, z.s. Na 
panelech jsou prezentovány pro-
měny z Olomouckého kraje, přímo 
z obcí Veselíčko, Lipník nad Beč-

vou, Rouské, Drahanovice, Loštice, Lazníčky, Moravský 
Beroun, Prostějov, Polom, Jeseník, Stará Červená Voda 
a Horka nad Moravou.
Celé léto tato výstava putovala obcemi Olomouckého 
kraje, kde se stala součástí oslav obce, venkovských trhů, 
dne regionu, hudebních festivalů, hodů, turnajů a růz-
ných letních akcí.
„Jsou zde proměny různorodé, od drobných změn vzhledu 
kapličky přes obnovy parků, náměstí, hřišť až po náročné 
rekonstrukce křižovatky, budov, synagogy, barokní sýpky. 
Jedná se o jedinečnou příležitost, jak ocenit a také povzbu-
dit úspěšné autory proměn, vyzdvihnout obce z našeho 

regionu,“ uvedl náměstek hejtmana 
Olomouckého kraje Pavel Šoltys. Po 
skončení výstavy se panely vrátí do 
Prahy, kde budou čekat na nové pro-
měny dalšího ročníku. »red

Má vlast cestami proměn před krajským úřadem

více o projektu na

www.cestamipromen.cz
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Představujeme vám:
Mikroregion Záhoří - Helfštýn
Mikroregion Záhoří - Helfštýn se nachází v jihovýchodní části okresu Přerov. Téměř celé území je situováno v kopcovitém terénu vněj-

ších západních Karpat, pouze v severní části území obce Týn nad Bečvou zasahuje do vněkarpatských sníženin. Ze severu oblast 
lemuje Moravská brána, z jihu Hostýnské vrchy a na západě přechází do Hané. Na ploše 7176 ha zde žije více než 4,5 tisíce obyvatel. 
O mikroregionu nám více informací sdělil jeho předseda Vlastimil Bia.

Co bylo impulzem pro vznik mikro-
regionu Záhoří - Helfštýn a jaké byly 
jeho cíle?
Impulsem byla potřeba spojit síly jed-
notlivých obcí k řešení společných 
problémů. Chtěli jsme společně řešit 
problémy plynoucí z každodenních 
činností a povinností ve svém regio-
nu. Vzájemnou spolupráci hodnotíme 
jako velmi přínosnou a například spo-
lečné porady pomáhají všem obcím.
Co považujete za největší úspěch, 
kterého jste v mikroregionu dosáhli?
Mezi naše největší úspěchy patří po-
řádání dvou kulturně sportovních 

a společenských akcí. Letos již 14. re-
prezentační ples mikroregionu Záho-
ří - Helfštýn a 14. Setkání obcí Mik-
roregionu Záhoří - Helfštýn. Jsou to 
velké akce, pořadatelsky náročné, 
ale je pro nás odměnou, že se občané 
našich obcí sejdou ve velkém počtu, 
baví se, rozvíjí sousedské vztahy a na-
vazují nová přátelství. Akcí se účastní 
i občané ze sousedních mikroregionů 
a také rozvíjíme mezinárodní vztahy 
s Gminou Prószków, odkud na naše 
akce také jezdí delegace. Díky dota-
cím z Olomouckého kraje bylo mož-
né vybavit region komunální techni-

kou a podpořit akce v jednotlivých 
obcích. Dále se střídáme s mikrore-
gionem Pobečví v organizaci pozná-
vacích exkurzí. Daří se nám již 15 let 
vydávat čtvrtletník Listy mikroregio-
nu, kde se zveřejňují příspěvky z jed-
notlivých obcí a také kalendář akcí 
na další čtvrtletí.
Jak vidíte fungování mikroregionu 
v následujících letech, co plánujete? 
V dalších letech plánujeme pokračo-
vat v práci jako doposud. Pomáhat 
obcím ve společném řešení problémů, 
pořádat společné akce a žádat o dota-
ce, pokud to bude možné. »red

na pokračování

 Setkání obcí mikroregionu 2016 v Hlinsku. | Foto: HN  13. reprezentační ples mikroregionu 2016 v Pavlovicích u Přerova. | Foto: HN

Tipy na návštěvu mikroregionu Záhoří - Helfštýn:
Týn nad Bečvou – hrad Helfštýn, kde se celoročně koná plno akcí | Bezuchov – kaple sv. Floriána z roku 1895 | Hradčany – vesnice Olomouckého 

kraje roku 2013 | Žákovice – vodní mlýn s malou vodní elektrárnou, kaplička nad vsí ze 17. století, zvonice

Pravidelné akce mikroregionu:
Setkání obcí, kde bývají sportovně recesistické soutěže včetně vaření na otevřeném ohni. Tato akce se koná podle obce, kde se organizuje. 

Jinak akce v mikroregionu bývají na www stránkách mikroregionu – www.mr-zahori.cz nebo občané mikroregionu si o nich můžou přečíst ve 

čtvrtletníku Listy mikroregionu. | Ples mikroregionu v Pavlovicích u Přerova – každoroční akce, vždy bývá druhou sobotu v březnu.

Obce mikroregionu:
Bezuchov, Dolní Nětčice, Hlinsko, Horní Nětčice, Hradčany, Kladníky, Lhota, Oprostovice, Pavlovice u Přerova, Radotín, Soběchleby, Šišma, Týn nad Bečvou, Žákovice

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

nebo upozornit na nějakou akci v mikroregionu, dejte nám vědět nejpozději do 3. března 2017 na e-mail: redaktor@profi tisk.cz.
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Úspěšně zvládnuté přijímací řízení na 
střední školu je zásadním krokem 

v  životě dětí, ale i  jejich rodičů. O  tom, 
jakou střední školu či učiliště bude dítě 
navštěvovat, totiž často rozhodují právě 
oni. Podle odborníků by ale děti měly 
mít aspoň přibližnou představu, čemu 
se chtějí v  budoucnu věnovat. Rodiče 
jim pak mohou pomoct s  posouzením 
jejich schopností a  zejména vyhodnotit 
perspektivnost oboru. Uplatnění na trhu 
práce a  jistota zaměstnání, nejlépe v re-
gionu bydliště, by měly být klíčovými 
faktory pro správné rozhodování o  bu-
doucnosti našich dětí.

V Olomouckém kraji navštěvuje 
střední školu asi 2600 studentů. Žá-
kům, kteří letos dokončí povinnou 
školní docházku, vyprší termín pro 
podání přihlášek k dalšímu studiu 
1. března. Vybrané učňovské obo-
ry zakončené maturitní zkouškou se 
také v dalším školním roce dočkají 
podpory od hejtmanství. V rozpočtu 
Olomouckého kraje je na stipendia 
pro studenty těchto oborů vyčleněno 
6,8 milionu korun. 
„Učňovská stipendia vyplácí Olo-
moucký kraj od školního roku 
2010/2011. Podařilo se nám díky 
tomu zastavit propad zájmu o někte-
ré obory a například u obráběče kovů 
jsme dokonce zaznamenali zvýšený 
zájem. Ve školním roce 2014/2015 
jsme proto zavedli stipendia i pro 
žáky technických oborů vzdělání 
zakončených maturitní zkouškou,“ 
uvedl Ladislav Hynek, náměstek 
hejtmana Olomouckého kraje pro 
oblast školství. Cílem projektu je 
zvýšení zájmu žáků o studium vy-
braných oborů s vysokou uplatnitel-
ností na trhu práce a jejich motiva-

ce k lepším výsledkům. „Nicméně 
počet uchazečů o studium perspek-
tivních oborů je stále nedostatečný, 
proto systém stipendií pokračuje,“ 
doplnil náměstek Hynek. 

Olomoucký kraj od školního roku 
2016/2017 podporuje celkem čty-
ři desítky oborů vzdělání. Z toho je 
dvacet osm učebních oborů, kam 
patří například obráběč kovů, komi-
ník, klempíř, truhlář, pekař, země-
dělec-farmář, podkovář a zeměděl-
ský kovář nebo také umělecký kovář 
a zámečník, pasíř. Mezi dvanáct 
podporovaných technických obo-
rů zakončených maturitní zkouš-
kou se řadí například strojírenství, 
elektrotechnika, aplikovaná chemie, 
stavebnictví, optika, ale také třeba 
zpracování usní, plastů a pryže, me-
chanizace a služby, zahradnictví či 
nábytkářská a dřevařská výroba.

Přijímačky jsou za dveřmi, jak na ně?

V prvním kole přijímaček může žák 
podat až 2 přihlášky a v dalších ko-
lech už není počet omezen. Přestože 
se střední školství optimalizuje, ani 
v příštím roce se neočekává drastic-
ký úbytek míst v prvních ročnících. 
Vyplatí se proto napoprvé mířit výš 

a případně mít v záloze nějaké „jis-
tější“ řešení. Na jakou školu podat 
přihlášku a jaké studium zvolit? Od-
povědi na tyto otázky by měl školák 
hledat nejen podle obtížnosti sa-
motného přijímacího řízení, ale také 
podle toho, jestli ho bude daný obor 
zajímat a jaké bude jeho uplatnění po 
skončení školy. Základní informa-
ce o studiu jednotlivých oborů jsou 
vždy dostupné na webu dané školy. 
V rámci návštěvy dne otevřených 
dveří je dobré se poptat na reference 
u studentů nebo své dotazy směřovat 
přímo na vedení školy, které na polo-
žené otázky jistě odpoví.
V přijímacím řízení v oborech vzdě-
lání s maturitní zkouškou bez talen-
tové zkoušky se koná vždy jednotná 
přijímací zkouška z českého jazyka 
a literatury a matematiky. Netýká se 

téma čísla

Termíny jednotných 
přijímacích zkoušek:

1. termín:
12. dubna 2017 – čtyřleté obory vzdělání 
včetně nástavbového studia
18. dubna 2017 – pro obory šestiletých a os-
miletých gymnázií

2. termín:
19. dubna 2017 – čtyřleté obory vzdělání 
včetně nástavbového studia
20. dubna 2017 – pro obory šestiletých a os-
miletých gymnázií

náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)
1. termín – 11. května 2017
2. termín – 12. května 2017

Výběr studijního oboru – jedno ze zás

STIPENDIA OLOMOUCKÉHO KRAJE

ZA KAŽDÉ POLOLETÍ:

1. ročník – 1500 Kč

2. ročník – 2000 Kč

3. ročník – 2500 Kč

4. maturitní ročník – 3000 Kč



9

téma čísla
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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%

podlahářské
PRÁCE

–10%

kusové
–40%

KOBERCE
KOBERCE
smyčkové

–20%

vinyl

–30%
dílce

adních rozhodnutí, které život přináší
přijímacího řízení do zkráceného stu-
dia pro získání středního vzdělání 
s maturitní zkouškou. Ředitel školy 
zároveň může stanovit školní přijíma-
cí zkoušku. Ilustrační testy k pilotní-
mu ověřování organizace přijímacího 
řízení pro čtyřleté i víceleté obory 
vzdělání jsou k dispozici na stránkách 
CERMATu www.cermat.cz.

DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY PRO

BUDOUCÍ STŘEDOŠKOLÁKY:

www.stredniskoly.com

www.rejskol.msmt.cz

www.budoucnostprofesi.cz

Pozvánka na den otevřených dveří na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9
Ještě váháte, na kterou školu se přihlásit po základní škole? Naše gymnázium vás zve na den otevřených dveří ve středu 22. února od 14 do 18 hodin, zaměřený na 

výuku německého a španělského jazyka. Samozřejmě vám rádi poskytneme informace o všech možnostech studia na naší škole i o přijímacím řízení. Jak je u nás 

už zvykem, budou se vám věnovat nejen učitelé, současně si budete moci promluvit se studenty a slyšet také jejich názory a zkušenosti se studiem u nás.

Studenty, kteří uvažují o studiu španělštiny, zveme na minikurz španělského jazyka a kultury, kde se seznámí se základy jazyka a dozví se řadu zajímavých 

věcí o Španělsku i Latinské Americe. Minikurz se koná ve středu 15. 2. a 22. 2. od 15:15 do 16:00 hod. v učebně španělského jazyka v budově gymnázia.
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Noví včelaři mohou požádat o podporu
Mezi začínající včelaře v Olo-
mouckém kraji bude v letošním 
roce rozdělena částka 400 tisíc ko-
run. Dotace stejně jako v loňském 
roce pomohou začínajícím včelařům 
s trvalým bydlištěm v Olomouckém 

kraji, kteří dosud nevlastnili žádné 
včelstvo. Grantový program počítá 
také se včelaři, kteří byli nuceni zlik-
vidovat svá včelstva na pokyn orgánů 
Státní veterinární správy.
„Cílem poskytování těchto dotací je 
podpořit zájem začínajících včelařů, 
zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění 
jejich chovu, omlazení členské základ-
ny včelařských spolků, ale také obnova 
zlikvidovaných včelstev,“ uvedl náměs-
tek hejtmana pro oblast životního pro-
středí a zemědělství Milan Klimeš.
Z celkové částky 400 tisíc korun 
může každý úspěšný žadatel obdr-
žet příspěvek až do výše 10 tisíc ko-

run. Finanční prostředky mohou být 
použity na nákup úlů, plemenného 
a chovného materiálu nebo na nákup 
základního vybavení a pomůcek. 
Pravidla poskytnutí dotací včelařům 
musí ještě schválit koncem února 
krajské zastupitelstvo. Včelaři si poté 
budou moci o dotace žádat v termí-
nu od 31. března do 13. dubna 2017. 
O poskytnutí dotace jednotlivým ža-
datelům pak rozhodnou krajští radní 
koncem května. 
Olomoucký kraj podporuje začínající 
včelaře již od roku 2008. V loňském 
roce uspělo v dotačním programu 
celkem 48 žadatelů. »red

připravované akce
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BESIP letos dostane od hejtmanství milion korun
Stejně jako loni i  letos Olomoucký kraj 

uvolní na prevenci v oblasti bezpečnosti 
silničního provozu jeden milion korun. Pe-
níze budou použity jak na údržbu a provoz 
dětských dopravních hřišť například v  bý-
valých okresních městech, tak i na soutěže 
a semináře s dopravní tematikou.

Zajištění činností v rámci preven-
ce bezpečnosti silničního provozu je 
zákonnou povinností Krajského úřa-
du Olomouckého kraje. Spolupracu-
je přitom s Policií ČR, hasiči, Celní 
správou, s obcemi s rozšířenou pů-
sobností, městskou policií, domy dětí 
a mládeže i autoškolami.
Aktivity, které souvisí s prevencí BE-
SIP, letos pro Olomoucký kraj znovu 
zabezpečí Centrum služeb pro silniční 
dopravu. „Jedná se zejména o pravidel-
nou dopravní výchovu dětí a mládeže 
na dětských dopravních hřištích – včet-

ně pomoci při jejich zřizování, podílu 
na provozu i údržbě. Dále o organizaci 
oblastních, okresních kol a krajského 
kola dopravní soutěže mladých cyk-
listů, příspěvky na pořádání různých 
dopravních akcí pro děti i dospělé 
a další činnosti preventivního charak-

teru,“ řekl Jan Zahradníček, náměstek 
hejtmana Olomouckého kraje.
Hejtmanství chce také apelovat na 
některé obce s rozšířenou působnos-
tí, jejichž podpora prevence v oblasti 
BESIP je i přes zákonem danou po-
vinnost téměř nulová. »red
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tipy Olomouckého kraje
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Rozhledna na Kosíři je 
uzavřena

Vyhledávaný turistický cíl na Velkém Kosíři 
musel být z  technických důvodů začátkem 
února uzavřen. „Prosíme všechny návštěvní-
ky Velkého Kosíře za pochopení. V  současné 
době řešíme reklamace vad díla, které se 
během 2,5půlletého provozování na této 
rozhledně projevily. Uzavření rozhledny je je-
diným možným řešením. Chceme, aby život-
nost rozhledny byla co možná nejdelší, chce-
me, aby rozhledna byla pro její návštěvníky 
bezpečná,“ vysvětluje důvody předsedkyně 
mikroregionu Kosířsko Hana Rozsypalová. 
Během provozu se objevily takové vady v pro-
vedení stavby, že odborníci z ČVUT Praha do-
poručili rozhlednu až do odstranění závad pro 
veřejnost uzavřít.
„O stavu rozhledny, na jejíž stavbu Olomouc-
ký kraj přispěl významnou částkou, jsme byli 
průběžně informováni. Jde totiž o vyhledáva-
ný turistický cíl. Tím víc nás uzavření tohoto 
objektu mrzí. Bezpečí lidí je ale velmi důleži-
té, takže rozhodnutí mikroregionu chápeme. 
Doufáme, že vše bude náležitě prošetřeno, 
kvalitně opraveno a  co nejdříve uvedeno do 
provozu,“ uvedl náměstek hejtmana Olo-
mouckého kraje Milan Klimeš. »red

inzerce

Běžkařský závod Jesenická 70 se blíží
V nejvyšších partiích Jeseníků se 
v neděli 12. března vydají běžkaři do 
stop možná nejtěžšího závodu v běhu 
na lyžích klasickou technikou, ja-
kého je možné se nejen v Česku zú-
častnit. Legendární Jesenická 70, je-
jíž trať vede po katastrálním území 
Olomouckého a Moravskoslezského 
kraje, začala psát svou historii v roce 
1967. Po roce 1990 si dala 25letou 
pauzu a po obnovení v roce 2013 čeká 
závodníky v pořadí již 29. ročník ná-
ročného „laufu“. 
„Na světě existuje řada běžeckých 
závodů, které se pořádají na podob-
né nebo i delší distanci,“ říká Michal 
Hájek, hlavní organizátor obnovené 
Jesenické 70. „Všechny se však běží 
téměř na rovině nebo jen s malým 
převýšením. Jesenická 70 je speci-
fi cká velmi členitou tratí a těžkým 
terénem včetně úseků, které jsou 
z historických důvodů a jako pocta 
všem běžkařům, kteří už nejsou mezi 
námi, upraveny nikoli strojově, ale 
pěkně postaru: prošlápnuty pouze 
běžkami.“

Závodníci vyrazí ve dvou vlnách na 
tratě s délkou 70 km a 40 km. Závodu 
se kromě domácích borců pravidelně 
účastní také závodníci ze Slovenska, 
Polska či Norska, letos mezi registro-
vanými nechybí např. zástupce země 
galského kohouta. 
„Ze současných závodů se běh na ly-
žích téměř vytratil, závodníci prak-
ticky celou trať zdolají jízdou soupaž. 
U Jesenické 70 je něco takového ne-
myslitelné, není to v lidských silách. 
Jde tak svým způsobem o návrat ke 
klasickému běhu na lyžích,“ uzavírá 
Michal Hájek. 
Více o závodu na internetových strán-
kách www.jesenicka70.cz. »red

Multikino   

uvádí

Dámská jízda 
21. 3.

Předprodej
zahájen

www.cinestar.cz

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
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 občas práce přesčas?
Chcete si vydělávat 30 i 50 000?

  PAK MÁME PRÁCI PRO VÁS!

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!

Designed by Kues / Freepik
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inzerce

P-centrum poradí se 
závislostmi

Olomoucký kraj dlouhodobě a stabilně pod-
poruje sociální služby občanům. Jednou 

z  nich je Poradna pro alkoholové a  jiné zá-
vislosti olomouckého P-centra, kterou může 
bezplatně využít kdokoli, kdo má potíže s alkoholem, dalšími ná-
vykovými látkami, patologickým hráčstvím či jinou formou závis-
losti. Poradit se může také ten, koho trápí takové jednání u svých 
blízkých, ať už se jedná o rodinné příslušníky, nebo partnery. 

Cílem poradny je 
poskytnout lidem 
pomoc, která bude 
rychlá (bez dlouhé 
čekací doby), inten-
zivní, ušitá přímo 
na míru dotyčnému 
a nebude jej vytr-
hovat z přirozené-
ho prostředí. Po-

radna není zdravotnickým zařízením, ale je zřízena jako 
sociální služba. Je situovaná v centru města Olomouce 
a součástí budovy je rovněž galerie U Mloka. „Ten, kdo 
k nám vstupuje, není „nálepkován“ jako člověk s problé-
mem závislosti. Pomoc poskytujeme anonymně, bezplatně 
a bez doporučení lékaře či jiného odborníka,“ říká vedou-
cí poradny Ondřej Skopal. Poradna poskytuje především 
poradenství, terapii a ambulantní léčbu závislostí, včetně 
sociální práce či podpůrného toxikologického testování 
na užívání návykových látek. Přijít mohou lidé sami nebo 
i v páru, případně s celou rodinou. 
„Nově také, z důvodu zájmu klientů, nabízíme těm, kteří 
do poradny docházejí, možnost účastnit se společných sku-
pinových sezení. V rámci společných setkání mají klienti 
možnost sdílet podobné potíže, navzájem si je refl ektovat 
a obohacovat se o názory ostatních,“ říká terapeut Michal 
Růžička. Skupinovou práci poradna zahájila loni v pro-
sinci. Setkávání probíhají pod vedením dvou zkušených 
terapeutů jednou za 14 dní vždy ve čtvrtek od 17:00 do 
18:30 hodin v prostorách P-centra. Více informací o služ-
bách střediska najdete na www.p-centrum.cz. »red

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

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

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

stravenky  •  týden dovolené navíc + příplatky za dovolenou

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

Automatizační technik
Seřizovač vstřikovacích lisů / NP

Zámečník / Elektrikář
Vedoucí týmu / montáže / 3SM

www.muerdter.cz

Virtuální univerzita třetího 
věku zahájila první semestr

Na 40 seniorů projevilo zájem o studium Virtuální uni-
verzity třetího věku pod Krajskou radou seniorů Olo-
mouckého kraje, podporované krajským vedením, 
a usedlo 2. února do lavic konzultačního střediska v kon-
gresovém sále Krajského úřadu v Olomouci. Cílem Vir-
tuální univerzity U3V je umožnit všem seniorům zájmo-
vé vysokoškolské studium. »red

Mobilní hospic pomáhá rodinám
Mobilní hospic Nejste sami nabízí 
specializovanou paliativní péči, 
profesionální lékařské a  sesterské 

zajištění smrtelně nemocným a  umírajícím dospělým i  dětem v  přiroze-
ném rodinném prostředí, v kruhu svých nejbližších. Dále poskytuje odbor-
né sociální, psychologické i duchovní poradenství. Služba je poskytována 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Podrobnější informace o službě naleznete 
na www.nejstesami.eu. V případě zájmu o službu kontaktujte ředitelku 
Kateřinu Tichou na telefonním čísle 775 693 055. »red
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pozvánky

Pevnost poznání zve 
odvážné děti na Noc 

v muzeu
Co všechno se v  interaktivním muzeu vědy 
Pevnosti poznání v  Olomouci odehrává po 
setmění? Děti mají z pátku 3. března na sobotu 
4. března jedinečnou příležitost zažít pokračo-
vání úspěšné Noci v  muzeu. Vydají se na dob-
rodružný noční průzkum budovy a  nahlédnou 
do koutů, které nemá běžný návštěvník šanci 
spatřit. Nesmí zapomenout na spacák, karimat-
ku a hlavně baterku!
Kromě Noci v  muzeu mohou děti využít také 
nabídky oblíbených zájmových kroužků. Volná 
místa aktuálně hlásí kroužek nazvaný YouTu-
be a  věda, který se zaměřuje na popularizaci 
a komunikaci vědy na sociálních sítích a tvorbu 
vlastních youtuberských videí. Připraveno je 
10 workshopů, při kterých se seznámí jak s vy-
tvářením videa, jeho editací, ale také s  různý-
mi technikami natáčení, styly youtuberingu či 
obecně závaznými pravidly fungování na sociál-
ních sítích. Děti vytvoří reportáže, animované 
fi lmy, návody na výrobu vědeckých experimen-
tů, a dokonce dojde i na tzv. vědecký prank.
Více informací o aktivitách muzea na www.pev-
nostpoznani.cz. »red

inzerce

Ples Olomouckého kraje letos poosmé
Stalo se tradicí, že reprezentační ples 

Olomouckého kraje uzavírá plesovou 
sezónu v  Olomouci. Jejím vrcholem bude 
už poosmé i letos.

V NH Olomouc Congress 11. března 
bude plesovou nocí provázet Rey Koran-
teng a po celý večer bude v hlavním sále 
hrát jeden z nejlepších tuzemských do-
provodných orchestrů BOOM! BAND 
se svými sólisty. Jako hlavní hosté veče-
ra vystoupí Leona Machálková, Marek 
Ztracený s doprovodnou skupinou, Ro-
man Vojtek se skupinou Fantastic 80’s, 

DJ Roman Pastorek a v neposlední 
řadě také jazzová a bluesová zpěvač-
ka Chamber Peppur. Chybět nebude 
ani taneční pár mistrů světa a Evropy 
v salse Jakub Mazůch a Michaela Gatě-
ková. Jistě zajímavé zpestření v podobě 
vystoupení kouzelníka mikromagie, 
mistra ČR Štěpána Šmída, nabídne do-
provodný program. Jeho součástí bude 
i fotobudka a bohatá tombola.
Vstupenky budou v prodeji v informač-
ním centru v podloubí olomoucké rad-
nice od 20. února. Podrobnější informa-
ce najdete také na www.ples-ok.cz. »red
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PREMIÉRA
 ŘÍJEN 2016

Uváděno na základě exkluzivní smlouvy s Music Th eatre International. www.MTIshows.com

NOVÝ HIT

AUTORA 

MUZIKÁLU

CARMEN!

LIBRETO 
IVAN 

MENCHELL

TEXTY

DON 
BLACK

HUDBA

FRANK 
WILDHORN

AMERICKÝ MUZIKÁL

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, 

Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666, obchodním odd. 

tel.: 221 868 777, 888, 999, e-mail: objednavky@hdk.cz 

a v síti Ticket Art vč. všech poboček CK Čedok.

www.hdk.cz

Hlavní 
mediální partner

Partner 
muzikálu

Partneři Hudebního divadla KarlínGenerální partner 
muzikálu

www.hdk.cz
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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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zábava pro vás 

Tajenka z minulého čísla: V SAUNĚ JE BÁJEČNĚ. Vylosovanou výherkyní, které zašleme dárek, je Renata Francová z Rokytnice.

SKVĚLÝ DÁREK PRO VAŠE PSY – … tajenka …, ZE PSÍ PEKÁRNY SÍDLÍCÍ V OLOMOUCI NA ULICI KPT. NÁLEPKY 11. Tajenku křížovky zasílejte do 3. března 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

VA
ŠE

PORADNA:

Přin
áš

ím
e d

ůle
žit

é 
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or

mac
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PROVĚŘUJTE SI KONTAKTY NA ONLINE PRODEJCE
Evropské spotřebitelské centrum (ESC), které působí v síd-
le České obchodní inspekce, tedy své hostující organizace, 
upozorňuje veřejnost na neférové internetové obchody!
Jak poznat podvodný zahraniční e-shop:
• neexistující kontaktní adresa
•  prodejce neuvádí všeobecné obchodní podmínky včet-

ně kontaktních údajů
• špatná jazyková úprava
• požadavek platby předem v hotovosti či převodem
•  další požadavky na platby pod smyšlenou záminkou 

(clo, pojištění, přibalení většího počtu kusů výrobku 
apod.)

Pokud se nabídka zdá příliš výhodná, než aby byla sku-
tečná, tak nejspíš skutečná není! 
Co nedělat: 
•  Nesdělujte informace o  sobě na nedůvěryhodných či 

neznámých stránkách. Uvádějte jen takové údaje, které 
jsou skutečně nezbytné. 

•  Nereagujte na nevyžádanou poštu (spam). Nikdy nesdělujte 
e-mailem údaje o bankovním účtu, číslo platební karty nebo 
přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Nevyžá-
daný e-mail smažte, nikdy neotvírejte neznámé přílohy. 

•  Pokud se stanete obětí podvodu, nezbývá než obrátit se 
na policii.  www.evropskyspotrebitel.cz
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informace pro vás

GRATULUJEME VÝHERCI FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
Děkujeme všem čtenářům, kteří nám do re-
dakce zaslali svoje fotografi e a  ukázali, jaká 
je u nich zima. Nejvíce nás zaujala fotografi e 
šternberského náměstí od Zdeňka Kráčmara. 
Děkujeme i ostatním autorům fotografi í a vý-
herci gratulujeme! Výběr ostatních snímků, 
které jste nám poslali, zveřejníme na webo-
vých stránkách www.kr-olomoucky.cz.

Nové téma fotosoutěže: Zima končí – 
máme jaro v Olomouckém kraji

Následovat musí samozřejmě nová soutěž 
a my se opět těšíme na vaše snímky. Tentokrát 
budeme očekávat obrázky, které zachycují 
končící zimu a příchod jara v našem regionu. 
Posílejte nejvýše tři snímky, a to až do 3. květ-
na 2017 na adresu redaktor@profi tisk.cz. 
Nezapomeňte uvést jméno a  celou adresu. 
Do předmětu elektronické zprávy uveďte: „fo-
tosoutěž – 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 spoluvlastnických 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 – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace, za mi-
nimální kupní cenu ve výši 1 750 000 Kč, když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí prosím zašlete nebo osobně do-
ručte v termínu od 6. 2. 2017 do 7. 4. 2017 do 13.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní 
záležitosti rady Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 6. 2. 2017 do 7. 4. 2017

Pozemek parc. č. 192 zast. pl. o výměře 414 m2, jehož součástí je stavba, Moravský Beroun, č. p. 593, bytový dům a část pozem-
ku 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 vý-
měře 2681 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše v k. ú. a obci Moravský Beroun, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, 
z hospodaření Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvkové organizace, za minimální kupní cenu ve výši 6 500 000 Kč. 
Cenové nabídky s uvedením případného účelu využití předmětných nemovitostí prosím zašlete nebo osobně do-
ručte v termínu od 6. 2. 2017 do 7. 4. 2017 do 13.00 hod. na adresu: Olomoucký kraj, komise pro majetkoprávní 
záležitosti rady Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 6. 2. 2017 do 7. 4. 2017

Více informací podá regina.vrbova@kr-olomoucky.cz, tel. 585 508 423, l.hynkova@kr-olomoucky.cz, tel. 585 506 416 

Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek
Rada Olomouckého kraje v souladu s ustanovením §18 

odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zříze-

ní) ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr Olo-

mouckého kraje bezúplatně převést tento nemovitý ma-

jetek Olomouckého kraje: část pozemku parc. č. 4106/1 

ost. pl. o  výměře 2044 m2, dle geometrického plánu 

č. 1623 – 587/2016 ze dne 6. 10. 2016 pozemek parc. 

č. 4127/1 ost. pl. o výměře 2044 m2, v k. ú. a obci Nový 

Malín, z  vlastnictví Olomouckého kraje, z  hospodaření 

Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organiza-

ce, do vlastnictví obce Nový Malín, IČ: 00303089. Naby-

vatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlast-

nického práva a správní poplatek spojený s návrhem na 

vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olo-

mouckého kraje se přijímají do 9. 3. 2017 do 13.00 hod. 

na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor ma-

jetkový, právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 

779 11 Olomouc.

Doba zveřejnění záměru: 

od 7. 2. 2017 do 9. 3. 2017
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Ručně vyráběné pralinky a čokolády dle francouzských 
receptůr vhodné pro kavárny, hotely, darky, choco laterie

Základní nabídka
• pravidelné dodávky našich výrobků do vaší provozovny  

s podpůrným programem
• zajistíme tiskoviny a propagační materiály podporující  

prodej zboží
Bonusy zdarma
• doprava
• zapůjčení prezentéru pro vystavení a prodej pralinek
• balicí sáčky

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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