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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

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

Nabízíme: nadstandardní platové ohodnocení (18.500–27.000 Kč/mě-
síc), hlavní pracovní poměr, příplatky a další dle platné legisla-
tivy + prémie 20–40%, přítomnostní prémie, bonusy, dotované 
stravné, dovolená 25 dnů/rok, práce v čistém prostředí, nepřetr-
žitý 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 / firemní svoz zajištěn z okolí Hanušo-
vic, Uničova, Olomouce, Přerova a Prostějova

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

OPERÁTOR VÝROBY
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aktuality

Skutečný začátek
Po třech měsících přešlapování na místě za-
číná Olomoucký kraj fungovat. S  náměstky si 
rozdělujeme úkoly, připravujeme programo-
vé prohlášení a  pracujeme na dalších věcech 
nezbytných pro chod kraje. Většina z nich vás 
ale nikterak nezajímá; ani vy nikomu kromě 
manželky či přátel nevyprávíte o tom, co dělá-
te v práci. Důležité pro vás i vašeho zaměstna-
vatele je, aby ta práce měla smysl.
Tak to beru i  já. Nemám v  úmyslu vás zatě-
žovat tím, jak jsme konečně začali spolupra-
covat a  jak se atmosféra na krajském úřadě 
stává konstruktivní a  pracovní. Jako občané 
Olomouckého kraje jste jistě zvědavi hlavně 
na to, jak se nám podaří věci posouvat do-
předu v  duchu předvolebních slibů. Jako naši 
zaměstnavatelé (jsme přece placeni z  vašich 
daní) na to máte plné právo.
S  tím souvisí změna, která je jednou z  mých 
osobních priorit. Olomoucký kraj musí být 
otevřený, vstřícný ke svým občanům. Nemá-
me v  úmyslu rozhodovat za zavřenými dveř-
mi kanceláří, ale naopak chceme znát vaše 
problémy a  názory. Takto kraj v  minulosti 
nefungoval a změny budou chvíli trvat. První 
věc jsem ale udělal okamžitě po svém zvo-
lení: vytvořil jsem novou emailovou adresu 
prohejtmana@kr-olomoucky.cz. Je určena 
vám všem. Těším se na spolupráci.

Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Prezident Miloš Zeman navštíví Olomoucko
Už počtvrté za dobu svého úřadování 
přijede do Olomouckého kraje prezi-
dent Miloš Zeman. Návštěvu regionu 
zahájí v pondělí 20. března a ofi ciál-
ní program je naplánován na tři dny. 
Na programu jsou setkání s obyvate-

li i návštěvy různých institucí. Hlavu 
státu přivítá v pondělí 20. března před 
krajským úřadem hejtman Ladislav 
Okleštěk a následovat bude setkání 
s krajskými zastupiteli. Prezident se bě-
hem své čtvrté návštěvy regionu zaměří 
na Olomoucko a Prostějovsko. V le-
tošním roce bude prezident diskutovat 
s veřejností na čtyřech místech regionu. 
Jednou z obcí, kde se setkání s obča-
ny uskuteční, je například Hněvotín. 
Obec, která zvítězila v roce 2016 v kraj-
ském kole soutěže Vesnice roku. »red

SETKÁNÍ PREZIDENTA ČR MILOŠE ZEMANA 

S OBČANY OLOMOUCKÉHO KRAJE:

Pondělí 20. března – Hněvotín (cca 16:30)

Úterý 21. března – Šternberk (cca 14:30)

Úterý 21. března – Uničov (cca 16:00)

Středa 22. března – Konice (cca 12:20)

Časy setkání prezidenta s občany jsou pouze 

orientační. Aktuální informace budou zveřejněny 

na webu kraje, v médiích i na webových stránkách 

výše uvedených měst a obcí.

Dejte svůj hlas výjimečnému kulturnímu počinu 
Kdo letos získá Cenu veřejnosti Olo-
mouckého kraje za výjimečný počin 
v oblasti kultury za rok 2016, mohou 
rozhodnout i čtenáři maga-
zínu. Stačí, když se zapojí do 
ankety, kterou hejtmanství 
spustilo na svých webových 
stránkách od 1. března.
Vybírat mohou z 13 nomi-
novaných kulturních akcí 
a aktivit a tím rozhodnout 
o vítězi. Anketa poběží do 
31. března. Slavnostní pře-
dávání cen se uskuteční 
5. dubna v Moravském di-
vadle Olomouc.
Krajská anketa o nejlepší 
kulturní počin byla poprvé 
spuštěna v roce 2013. Tehdy 
v ní hlasovalo 2300 občanů. 
V loňském roce Olomouc-
ký kraj v anketě obdržel 

3195 hlasů a celkové vítězství si nako-
nec s počtem 835 hlasů vybojovala kni-
ha Příběhy uničovské archeologie. »red
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• Olomoucký kraj je samostatně spravován 
55členným zastupitelstvem, které rozho-
duje o  věcech patřících do samostatné pů-
sobnosti. Ve věcech přenesené působnosti 
zastupitelstvo rozhoduje, jen stanoví-li tak 
zákon.

• Zastupitelstvo je jediný z orgánů kraje, který 
je ústavně zakotven a má přímou demokra-
tickou legitimitu danou volbami občanů. 
V oblasti samosprávy je vnímáno jako hlav-
ní orgán, nadřazený všem ostatním.

• Zastupitelstvo kraje je voleno na 4 roky 
obyvateli kraje. Zastupitelstvo se schází 
podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 
3 měsíce. K  platnému usnesení, rozhodnutí 
nebo volbě zastupitelstva je třeba souhlasu 
nadpoloviční většiny všech členů zastupi-
telstva.

• Zasedání zastupitelstva je veřejné. Občan 
kraje, který dosáhl věku 18 let, má právo na-
hlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupi-
telstva.

 Víte, že...?

více informací na

www.kr-olomoucky.cz

Záchranka získala záložní vrtulník
Od poloviny února je na olomouckém 

heliportu druhý, záložní vrtulník pro 
potřeby zdravotnické záchranné služby. Na 
jeho dodání se dohodl ředitel krajské zá-
chranky Petr Hubáček spolu se slovenským 
provozovatelem vrtulníků společností ATE. 
Právě ta od Nového roku zajišťuje leteckou 
záchrannou službu v našem regionu. 

„Vstřícný krok slovenské fi rmy je nad-
standardním počinem. Druhý vrtulník 
pro potřeby naší záchranky je jakousi 
jistotou v práci jak zdravotnického per-
sonálu či pilota, tak také především po-
danou rukou pro obyvatele kraje, kte-
ří potřebují naléhavou pomoc,“ uvedl 
ředitel Zdravotnické záchranné služby 
Olomouckého kraje Petr Hubáček.
Jednání o dodání záložního vrtul-
níku byla zahájena po 17. lednu, kdy 
musela při transportu popáleného 
pacienta nouzově přistát helikoptéra 
Agusta. Kvůli technické závadě mo-
toru a vyřazení stroje z provozu byli 

pacienti Olomouckého kraje něko-
lik hodin odkázáni na záchranářské 
vrtulníky z jiných regionů. Druhý 
stroj bude neustále připraven k pro-
vozu v případě nečekaného výpadku 
aktuálně zasahujícího stroje. Podle 
smlouvy však nemusí mít provozova-
tel na olomouckém heliportu připra-
vený náhradní stroj. Na řešení pří-
padných technických problémů má 
12 hodin a náhradní stroj měl původ-
ně přilétat ze Slovenska. 
Provoz letecké záchranné služby byl 
v Olomouci zahájen 1. října 1990. Zdra-
votnickou část posádky zajišťuje Zdra-
votnická záchranná služba Olomoucké-
ho kraje, ostatní provozní pracovníky 
včetně pilotů zajišťovala až do konce 
loňského roku společnost Alfa – Heli-
copter, s. r. o. Ta se ale do tendru Mi-
nisterstva zdravotnictví nepřihlásila. 
Smlouva s novým provozovatelem, slo-
venskou společností Air Transport Eu-
rope, je uzavřená do roku 2020. »red
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MÁME ZÁJEM O KOUPI
RODINNÉHO DOMU

KUPNÍ SMLOUVU
ZAPLATÍME

774 414 525
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Jesenická nemocnice investuje do 
modernizace oddělení

Nejmodernějšími přístroji, které umož-
ní co nejšetrnější vyšetření pacientů 

i  průběh samotných zákroků, se úspěšně 
vybavuje Jesenická nemocnice. Jen během 
posledních několika měsíců investovala 
do nákupu přístrojového vybavení 25 mi-
lionů korun. Na dalších dvacet milionů ko-
run přišla rekonstrukce léčebny pro dlou-
hodobě nemocné.

„Nový kabát dostalo gynekologické 
oddělení, kde byla kompletně vymě-
něna okna. Oddělení bylo dovyba-
veno novými lůžky se stolky a pro 
zvýšení odborné úrovně zde byly po-

řízeny také zcela nové přístroje – la-
paroskopická věž, kolposkop, resek-
toskop, ultrazvuk či kardiotokograf 
(CTG),“ uvedla gynekoložka a členka 
představenstva Jesenické nemocnice 
Jana Chrastinová s tím, že v nejbližší 
době dále proběhne na tomto oddě-
lení úprava sociálních zařízení a čás-
tečná rekonstrukce porodního sálu. 
„I během této modernizace budeme 
rodičky nadále přijímat,“ upřesňuje 
Jana Chrastinová.
Jesenická nemocnice pořídila i nové 
ultrazvuky, operační sály byly vybave-
ny novými operačními stoly či stacio-
nárním rentgenovým přístrojem. Ve-
dení nemocnice už zahájilo přípravy 
dalších investičních projektů. Po déle 
než rok trvající rekonstrukci v hodno-
tě dosahující téměř 20 milionů korun 
Jesenická nemocnice otevřela léčebnu 
dlouhodobě nemocných, kde došlo 
k rozšíření oddělení a k obnově jeho 
vybavení. Rekonstrukcí prošly také 
vstupní prostory nemocnice. »red
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Budova Klíče prošla 
rekonstrukcí

Na téměř šest milionů korun přišla rozsáhlá rekon-
strukce objektu v areálu takzvané Mayovy vily, kde 
sídlí olomoucké centrum sociálních služeb Klíč. Bu-
dova, která během posledního půlroku prošla úpra-
vami, bude sloužit především k některým druhům 
terapií a také jako cvičná kuchyně.
Rekonstrukce je dalším krokem ke zkvalitnění služeb 
příspěvkových organizací zřizovaných Olomouc-
kým krajem. Budova byla původně využívaná jako 
byt správce a sklad. Pak stavbu převzal Klíč, který ji 
na sklonku tisíciletí nechal částečně opravit. Kvůli 
nehospodárnému způsobu vytápění byl ale objekt 
využíván jen sezónně. V polovině července loňského 
roku pak byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce.
Pod názvem Klíč funguje středisko sociální péče od 
listopadu 1992. V současné době jeho šest registro-
vaných služeb využívá na sedm desítek klientů. »red

inzerce

200 000 Kč

100 000 Kč

AUTO ZA 

POLOVINU

BŘEZNA
AKCE PLATÍ POUZE DO KONCE

…jen za polovinu?
Přesně tak, NE za 200 000 Kč, ale jenom za 100 000 Kč, tedy za polovinu! 
Vybírejte vaše auto za polovinu z více než 4000 vozů na www.autoesa.cz

POBOČKA

OLOMOUC
AUTO ESA OLOMOUC
NA VÝSLUNÍ 1276, OLOMOUC

OTEVÍRACÍ DOBA DENNĚ 800–2200
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Stopy Vincenze Priessnitze na Tchaj-wanu
Významná výstava s názvem Česká stopa ve světě vědy a techniky aneb od 
Mendela po tvůrce automobilů i  zachránce životů začne 13. března na Ta-
jwanu v Taipei. Projekt prezentující české vědce a vynálezce ve světě, pořádá 
National Taiwan Normal Univerzity, Mendelovo muzeum při Masarykově uni-
verzitě v Brně ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze a Vlasti-
vědným muzeem Jesenicka při příležitosti 195. výročí G. J. Mendela. 
Cílem výstavního projektu, spojujícího muzejní a univerzitní instituce v České 
republice a na Tchaj-wanu, je představit vědce s globálním přesahem. Často 
jde o  jména na území České republiky opomenutá, ve světě přitom vysoce 
ceněná. Široký záběr oborů jednotlivých vědců a vynálezců ukazuje, jak vše-
stranný český národ je. Na Tchaj-wanu tak budou moct návštěvníci výstavy po-
znat osobnost G. J. Mendela – otce genetiky, Hanse Ledwinky – konstruktéra 
vozů, Viktora Kaplana – vynálezce turbíny, Vincenze Priessnitze – zakladatele 
vodoléčby, a Antonína Holého – objevitele nových léků proti virům. Výstava 
je jakýmsi prvním dílem, na který budou navazovat v roce 2018 díly s dalšími 
osobnostmi a budou tak i oslavou vzniku českého státu v roce 1918. »red
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KO U P Í M  C H AT U,
C H A LU P U

775 915 032

Univerzita Palackého hledá 
podnikavé hlavy

Nové kontakty, zku-
šenosti, zpětnou vaz-
bu od mentorů, 80 ti-
síc korun do startu 
podnikání a poten-
ciál získání investice. 
K tomu kancelář na 
rok zdarma. To vše si 
pro vítěze již osmého 
ročníku soutěže Pod-
nikavá hlava připra-
vil Vědeckotechnický 
park Univerzity Pa-
lackého v Olomouci. 
Do soutěže se mohou 
hlásit jak začátečníci, 
tak zkušení podnika-
telé až do 30. dubna. 
Soutěžní klání pak potrvá do 1. června, kdy pořadatel 
slavnostně vyhlásí vítěze. Soutěžit se bude i ve speciální 
kategorii Podnikatel v sukni. Tři vybraní fi nalisté budou 
mít v listopadu možnost prezentovat své nápady před 
stovkami účastníků olomoucké konference o podnikání 
UP Business Camp.
Podrobné informace o soutěži naleznete na webu 
www.podnikavahlava.cz nebo Facebooku Soutěž Podni-
kavá hlava. »red

Facebooková stránka pomůže 
v boji proti kriminalitě

Nový projekt, který se 
zaměří na jednotlivá 
opatření v oblasti pre-
vence kriminality, při-
pravil Olomoucký kraj. 
Prostřednictvím stránky 
s názvem „Megafon – 
více než jen bezpečnost“, 

kterou zřídil na Facebooku, chce podnítit zájem obyvatel 
regionu o tuto problematiku a zároveň zvýšit prestiž pre-
vence kriminality.
„Prevence kriminality je důležitou součástí života obyvatel 
Olomouckého kraje. Ve většině případů bývá na lidi cíleno 
prostřednictvím informačních letáků. Tuto formu přitom 
občané podle našich informací vnímají nejméně. Připra-
vili jsme proto zcela novou platformu, která ke komuni-
kaci s veřejností využívá moderní nástroje – konkrétně 
sociální síť Facebook,“ řekla mluvčí hejtmanství Kamila 
Navrátilová. „Nová stránka bude centrálně a s pokrytím 
celého území regionu poskytovat úplné informace z ob-
lasti bezpečnosti v kraji. Upozorní na aktuální nebezpečí 
a hrozby – například na zvýšené riziko krádeží v předvá-
nočním období, odpovědné zazimování chaty proti vlou-
pání a další důležitá aktuální oznámení,“ doplnil hejtman 
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Návštěvníky stránky, která bude přístupná z webu Olo-
mouckého kraje i všech obcí v regionu, čeká poutavá gra-
fi ka – animační videospoty či komiksy budou zpracovány 
v humorné a neotřelé formě. Chybět nebudou ani infor-
mace od policie a neziskových organizací, které se v ob-
lasti prevence kriminality pohybují. 
Přístup na facebookovou stránku bude umožněn také pro-
střednictvím QR kódu pro chytré mobily, který bude k dispo-
zici na vchodech do služeben Policie ČR na území Olomoucké-
ho kraje a na vyhotovených propagačních materiálech.
Projekt „Megafon – více než jen bezpečnost“, který by 
měl začít fungovat nejpozději v listopadu tohoto roku, 
přijde na 254 000 korun. Dvě třetiny nákladů by mohla 
pokrýt dotace z Programu prevence kriminality 2017 Mi-
nisterstva vnitra. »red
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Představujeme vám:
Mikroregion Šternbersko

Mikroregion Šternbersko patří k  nejmladším mikroregionům v  Olo-
mouckém kraji. Vznikl jako dobrovolný svazek obcí v roce 2015. Jako 

volné sdružení obcí však existuje už od roku 1998. Mikroregion Šternbersko 
tvoří město Šternberk a 24 okolních obcí, ve kterých žije přibližně 33 000 

obyvatel. O mikroregionu a jeho fungování jsme si povídali s jeho předsedou a současně 
místostarostou obce Bohuňovice Jiřím Petřkem.

Co bylo impulzem pro vznik mikrore-
gionu Šternbersko a jaké byly jeho cíle?
Původním cílem založení mikroregio-
nu bylo iniciovat spolupráci obcí na 
místní úrovni, nalézat společná řešení 
problémů, umožnit lepší přenos infor-
mací mezi obcemi, zpracovávat projek-
ty a připravovat se k účasti na regionál-
ních projektech vedoucích k revitalizaci 
venkovského prostoru regionu.
Co je pro sdružené obce největším 
přínosem?
Realizovali jsme několik projektů ze-
jména z Programu obnovy venkova. 

V roce 2015 byla zpracována nová 
strategie mikroregionu, ve které byly 
vytyčeny priority a v rámci této se 
aktuálně připravují společné projekty 
v oblasti životního prostředí a cyklo-
turistiky. Mikroregion rovněž fun-
guje jako informační platforma pro 
obce, kdy organizuje pravidelná te-
matická setkání představitelů samo-
správ týkající se aktuálních témat.
Co považujete za největší úspěch, 
kterého jste v mikroregionu dosáhli? 
Podařilo se dohodnout na společné 
propagaci cyklotras v mikroregionu, 

v obcích byly umístěny informační ta-
bule, byly vydány společné propagační 
tiskoviny, proběhla prezentace na ve-
letrzích cestovního ruchu. Podařilo se 
transformovat mikroregion z neformál-
ního volného sdružení do podoby dob-
rovolného svazku obcí. To nám umož-
ňuje lepší možnosti zapojení svazku při 
čerpání různých dotačních titulů.
Jaké máte plány do budoucnosti?
V následujících letech se chceme zamě-
řovat jednak na poradenskou činnost 
pro členské obce, ale i na společné pro-
jekty, které přinesou fi nanční prostřed-
ky obcím mikroregionu. Pro oblast 
poradenství se mikroregion zapojil do 
projektu Svazu měst a obcí s názvem 
„Centrum společných služeb“, které 
bude sloužit jako servisní centrum pro 
členské obce i veřejnost. V oblasti spo-
lečných projektů máme podán projekt 
kompostérů pro občany členských obcí, 
který by měl zajistit dotace na kom-
postéry i pro ty nejmenší obce mikro-
regionu. Naši činnost budeme koordi-
novat s MAS Šternbersko ku prospěchu 
celého území. Do budoucna bychom 
chtěli být aktivnější i v kulturní a spo-
lečenské oblasti po vzoru zkušenějších 
mikroregionů. »red

na pokračování

 Venkovské trhy v centru města Šternberk jsou jednou z oblíbených pravidelných akcí. | Foto: archiv města Šternberk

 Letecký pohled na historickou část města Šternberk. | Foto: IT

Tipy na návštěvu mikroregionu Šternbersko:
Šternberk – státní hrad, komplex budov bývalého augustiniánského kláštera s chrámem Zvěstování Panny Marie, Expozice času, soubor měšťanských 

domů v městské památkové zóně, městské koupaliště | Cyklostezka Hvězdná – cyklostezka spojující města Olomouc a Šternberk | Těšíkovská kyselka – 

přírodní pramen minerální železité vody | Bohuňovice – Centrum zdraví – rodinný vodní ráj | Bělkovice-Lašťany – koupaliště

Pravidelné akce mikroregionu:
Venkovské trhy ve Šternberku | Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu Ecce Homo | Šternberský kopec – rockový hudební festival na hradě | 

Ecce Homo Historic – mezinárodní soutěž v jízdě pravidelnosti historických vozidel do vrchu | Dny rodu Šternberků | Každoroční cyklovýlety v obcích kolem 

Moravského Berouna pojmenované po známé osobnosti z regionu | Mutkoš – závod v běžeckém lyžování pro širokou veřejnost

Obce mikroregionu:
Babice, Bělkovice-Lašťany, Bohuňovice, Dolany, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hlušovice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Huzová, Jívová, Komárov, 

Liboš, Lipina, Lužice, Mladějovice, Moravský Beroun, Mutkov, Norberčany, Řídeč, Samotišky, Štarnov, Šternberk, Tovéř a Žerotín
(Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Jívová, Moravský Beroun, Norberčany jsou současně členy mikroregionu Moravskoberounsko.)

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

upozornit na nějakou akci v mikroregionu, dejte nám vědět nejpozději do 7. dubna 2017 na e-mail: redaktor@profi tisk.cz.
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Zastupitelé Olomouckého kraje na svém únorovém zasedání odvolali z funkce hejtma-
na a  radního Olomouckého kraje Oto Koštu. Nahradil ho dosavadní neuvolněný člen 

Rady Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Uvolněné místo v jedenáctičlenné 
Radě Olomouckého kraje obsadí na 
základě rozhodnutí zastupitelů Ale-
na Adamíková z hnutí ANO 2011. Ze 
svojí funkce se rozhodla odejít i ředi-

telka Krajského úřadu Lucie Štěpánko-
vá. Její povinnosti prozatím vykonává 
šéfk a odboru kanceláře ředitele Sva-
tava Špalková. Nový ředitel krajského 
úřadu vzejde až z výběrového řízení.

téma čísla

Zastupitelstvo Olomouckého kraje sestává 

z 55 členů. Na základě výsledků krajských vo-

leb obsadilo šestnáct míst hnutí ANO 2011, 

devět křesel má ČSSD, sedm pozic patří KSČM 

a stejný počet připadl Koalici pro Olomoucký 

kraj společně se starosty. Šest míst získali 

Starostové ProOlomoucký kraj a  shodně po 

pěti křeslech pak ODS a SPD + SPO.

Olomoucký kraj povede nový  

Hejtman Ladislav Okleštěk: Hledám řešení, která fungují
Váš předchůdce Oto Košta byl kon-
cem února odvolán krajským za-
stupitelstvem po necelých třech mě-
sících ve funkci. Můžete shrnout 
důvody pro jeho odvolání? 
Do pana Košty jsme všichni vkládali 
velké naděje, ale ukázalo se, že post 
hejtmana je nad jeho možnosti. Je to 
samozřejmě naše velká chyba, měli 
jsme toto poznat před jeho nominací 
na post lídra krajské kandidátky. 
Před volbami jsme slibovali změnu, 
ale po nich se vše dostalo do starých 
kolejí. Pan Košta nekomunikoval se 
svými náměstky a neměl ambice nic 
změnit, naopak začal spolupraco-
vat s předchozím hejtmanem Jiřím 
Rozbořilem. Takto jsme si „nový 
svěží vítr“ nepředstavovali a předpo-
kládám, že ani většina občanů Olo-
mouckého kraje.
Působil jste jako krajský radní od 
listopadu loňského roku. Jak dobře 

jste seznámen s chodem hejtmanství 
a očekáváte nějakou „dobu hájení“?
Nepotřebuji dobu hájení, s náměst-
ky už jsme začali naplno pracovat 
a brzy vydáme programové prohlá-
šení kraje, které popíše naše pro-
gramové priority. To, že působím 
v zastupitelstvu jen pár měsíců, beru 
jako přednost. Nemám tady žádné 
kamarádíčky, takže budu mít šanci 
vše zhodnotit objektivně. Lidé, kte-
ří pracují naplno, budou mít moji 
plnou podporu, ale nebudu mít pro-
blém zasáhnout tam, kde je třeba 
vymést pavučiny.
Současně jste i poslancem Parlamen-
tu ČR. Ponecháte si obě funkce? 
Poslanecký mandát mně automaticky 
skončí za pár měsíců. Myslím, že má 
pozice ve Sněmovně může být nyní 
pro kraj velkým přínosem. Vím, jak 
se věci řeší a na které dveře zaklepat. 
Jsem zvyklý pracovat 

i 18 hodin denně, navíc z Olomouce 
do Prahy to není zas tak daleko, jak 
si někteří Pražané myslí…
Jaké budou vaše první kroky v  úřa-
dě? Mluvil jste o  analýze úřadu. Co 
si pod tím můžeme představit? 
Jsem zvyklý hledat řešení, která fungují. 
A ne provádět změnu za každou cenu. 
Proto se nyní věnuji sérii individuál-
ních rozhovorů s vedoucími jednot-
livých odborů. Zajímá mě jejich úhel 
pohledu, co by si podle nich zasloužilo 
zlepšení a změnu. Chci vědět, co který 
úředník dělá, jestli to dělá dobře a jest-
li má práce moc, nebo je naopak jeho 
kancelář přebytečná. Pak to s náměstky 
shrnu a budeme se o případných změ-
nách bavit na úrovni vedení kraje. 
Jaký má podle vás Olomoucký kraj 
největší problém? Na co se zaměříte 
ve své funkci? 
Není to o jednom problému. Naopak 

– Olomoucký kraj má 
obrovské příležitosti: 
polohu v srdci Mora-
vy, pracovité obyvate-
le, kvalitní základ ve 
velkých průmyslových 
fi rmách i u malých živ-
nostníků, k tomu krás-
nou přírodu. Ale tyto 

výhody nedokázaly předchozí generace 
politiků využít, a tak nám lidi utíkají 
z pohraničí do Olomouce a z Olomou-
ce do Prahy. Takže jednoduše řečeno 
– zaměřím se na to, aby život v našem 
kraji byl lepší, kvalitnější a radostnější.
Máte jasnou vizi toho, jak bude kraj 
po skončení vašeho mandátu vypa-
dat? Kam ho chcete dovést? 
S dovolením vzpomenu pana Baťu, 
který od základu změnil život lidí na 
Zlínsku. Stejně jako on se chci při sprá-

ýh d d ká

LADISLAV OKLEŠTĚK

• Narozen 10. 3. 1961 v Prostějově

• 1994–2014 starosta obce Výšovice

•  od října 2013 poslanec Poslanecké 

sněmovny ČR

•  od listopadu 2016 neuvolněný 

radní Olomouckého kraje

• ženatý, dvě děti.
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zdravivmobilu.cz

S mobilní aplikací ZDRAVÍ V MOBILU 
je péče o vaše zdraví jednodušší!

  Staňte se pojištěnci ČPZP  
do 31. 3. 2017 a čerpejte  
naplno všechny výhody

205
kód pojišťovny810 800 000       www.cpzp.cz

 hejtman Ladislav Okleštěk

vě kraje řídit selským rozumem a jed-
noduchými počty. Nemusíme vymýšlet 
žádné novoty a hledat inspiraci v zahra-
ničí, stačí využít toho, co v našem kra-
ji máme, a dát příležitost našim lidem. 

Tak, aby se stalo ze všech regionů Olo-
mouckého kraje dobré místo pro život.
Kdy představíte veřejnosti progra-
mové prohlášení? Jaké budou jeho 
priority?

Programové prohlášení představíme 
již brzy, ale podrobnosti zatím nepro-
zradím. Můžu slíbit jen to, že v něm 
nebudou žádné fráze, ale konkrét-
ní návod a plán, jak zlepšit život lidí 
v našem kraji. Tématem číslo jedna 
je pro nás zlepšení dopravní dostup-
nosti. Jak říkal Baťa, jedině kvalitní 
dopravní infrastruktura umožňuje 
pohyb lidí a peněz.
Začátkem března náhle rezignova-
la ředitelka Krajského úřadu Lucie 
Štěpánková. Očekával jste tento její 
krok? Nedojde k  ochromení chodu 
úřadu? 
Žádný úřad není o jednom člověku, 
byť by to měl být šéf. Za těch pár 
dní, kdy sedím v hejtmanské kan-
celáři, jsem si všiml, že na kraji pra-
cují lidé, kteří jsou ve svých oborech 
profesionálové, takže k žádnému ko-
lapsu jistě nedojde. Naopak, jednou 
z mých priorit je, aby se akceschop-
nost úřadu zlepšila. Věřím, že to 
brzy poznají i občané.
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připravované akce
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Na opravy krajských 
silnic uvolní stát tři 

miliardy korun
Rozčarování a zklamání. Tak kraje vnímají sku-
tečnost, že na opravy komunikací II. a  III. třídy 
mají jít tři miliardy korun. 2,5  miliardy z  roz-
počtu Ministerstva dopravy, půl miliardy z vlád-
ní rozpočtové rezervy. Regiony peníze na rozbi-
té silnice vítají – čekaly však víc.
Na základě dřívějšího vládního nařízení totiž 
musí zvýšit mzdy řidičů autobusů a  premiér 
Bohuslav Sobotka v  minulosti přislíbil, že se 
na tom vláda bude podílet. „Všechny kraje se 
shodly, že by jako kompromis uvítaly, pokud 
by vláda na opravu silnic II.  a  III.  třídy dala 
čtyři miliardy korun – z toho 1,5 miliardy z roz-
počtové rezervy. Kompenzovala by tak výdaje 
regionů v  souvislosti se zvýšením platů řidičů 
autobusů,“ řekla Jana Vildumetzová, předsed-
kyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Kar-
lovarského kraje.
Olomoucký kraj plánuje investovat v roce 2017 
do oprav silnic III. třídy a mostů na nich zhruba 
pět set milionů korun. Část peněz představuje 
dotace ze Státního fondu dopravní infrastruk-
tury, část region pokryje z  vlastního rozpočtu. 
„Vzhledem k  tomu, že v  Olomouckém kraji je 
přes 900 kilometrů silnic III.  třídy, u kterých je 
stavební stav obecně horší než u  komunikací 
II. třídy, jsou tyto prostředky nedostatečné. Pro 
zlepšení situace by bylo třeba investovat do 
oprav mnohem více fi nancí,“ uvedl náměstek 
hejtmana Olomouckého kraje pro dopravu Jan 
Zahradníček.
Více peněz na silnice chtěly kraje proto, že ko-
munikace jsou po letošní tuhé zimě ve velmi 
špatném stavu. Regiony evidují řadu podnětů 
od starostů, aby cesty, které vedou přes jejich 
obce a města, opravily. »red

inzerce

Hejtmanství i letos podpoří projekty 
v sociální oblasti

Částkou téměř pět a  půl milionu korun 
chce v letošním roce podpořit Olomouc-

ký kraj projekty a akce, které se týkají so-
ciálních věcí a směřují ke zkvalitnění života 
občanů regionu. Peníze budou rozděleny 
do čtyř dotačních titulů. Žádosti mohou zá-
jemci podávat do konce března. 

„Konkrétně podpoříme prevenci kri-
minality, integraci romských komu-
nit, prorodinné aktivity a také čin-
nosti, které se orientují na sociální 
začleňování,“ řekl Oto Košta, bývalý 
hejtman Olomouckého kraje.
Z dotačního titulu Podpora prevence 
kriminality, v němž je celkem jeden 
a půl milionu korun, mohou žádat 
obce a dobrovolné svazky obcí o pod-
poru například na zřízení, rozšíření 
a modernizaci kamerových systémů 
či osvětlení. Nestátní neziskové or-
ganizace pak mají možnost zažádat 

o peníze na činnost spojenou třeba 
s kyberkriminalitou a kyberšikanou.
Sto padesát tisíc korun je vyčleněno 
na Podporu integrace romských ko-
munit. Fyzické i právnické osoby, ze-
jména nestátní neziskové organizace, 
mohou žádat o příspěvek na podporu 
komunitní sociální práce.
Jeden a půl milionu korun bude vyčle-
něno na akce nejen rodinných a ma-
teřských center zaměřených na pod-
poru fungování a soudržnosti rodin či 
na projekty inovativního charakteru 
orientované na systematickou a konti-
nuální přímou práci s rodinami. Více 
než dva miliony jsou připraveny pro 
úspěšné žadatele, kteří se přihlásí o fi -
nance na jednorázové akce nebo pro-
jekty zaměřené na sociální začleňování 
a prevenci sociálního vyloučení.
Více informací včetně podmínek dotací 
najdete na www.kr-olomoucky.cz. »red
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tipy Olomouckého kraje
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Velikonoční jarmark v RCO
Tradiční velikonoční jarmark, který se jako 
každý rok uskuteční v  přízemí budovy Regio-
nálního centra Olomouc na Jeremenkově ulici 
u  hlavního vlakového nádraží v  Olomouci, se 
tentokrát bude konat ve středu 5. a 12. dubna 
2017. Naleznete zde originální ručně vyrobené 
výtvory s velikonoční tematikou z proutí, kera-
miky, látek, dřeva a dalších neobvyklých mate-
riálů, které přivezou uživatelé sociálních služeb 
poskytovaných příspěvkovými organizacemi 
Olomouckého kraje. Velikonoční pečivo, cukroví 
a další pochutiny doplní pestrou jarní nabídku. 
Návštěvníci budou vítáni po oba dva dny, vždy 
od 9 do 14 hodin, vstup volný. »red

inzerce

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

Jeden svět Olomouc 2017

V týdnu od 27. března do 1. dubna zavítá 
do Olomouce největší fi lmový festival 

o lidských právech na světě. Jeden svět Olo-
mouc se zde letos uskuteční už po osmnácté 
a svou plnoletost oslaví téměř dvacítkou za-
jímavých projekcí českých a zahraničních do-
kumentů na téma UMĚNÍ SPOLUPRÁCE.

Oznámení Th eresy May o „tvrdém 
Brexitu“, Trumpovo převzetí moci ve 
Spojených státech a posilování radikál-
ní pravice, neochota evropských zemí 
k solidaritě při řešení migrace – zdá se, 

jako by dnešní společnost ztrácela tolik 
potřebnou schopnost spolupracovat.
A právě z tohoto důvodu se organizátoři 
festivalu Jeden svět rozhodli zaměřit po-
zornost na oblast vzájemné pomoci, so-
lidarity a komunikace. Zkuste se s námi 
na chvíli zastavit a zamyslet se nad sta-
vem dnešní společnosti prostřednictvím 
projekcí unikátních snímků, které se 
nesou v tomto duchu. „Spolupráce není 
samozřejmost. Je to schopnost, které se 
postupně učíme. V poslední době se ale 
spolupráce stala uměním a ovládá ji jen 
málokdo,“ hodnotí situaci ředitelka festi-
valu Jeden svět Hana Kulhánková.
Aby si letošní festival užili všichni bez 
rozdílu, vytvořil Jeden svět Olomouc 
program na míru všem věkovým sku-
pinám. Na své si přijde široká veřejnost, 
děti, studenti i senioři. Horkou novin-
kou je počin Jeden svět pro všechny, kdy 
bude část programu přizpůsobena i li-
dem s hendikepem. 
Podrobný program festivalových ak-
tivit najdete na www.jedensvet.cz/olo-
mouc a Facebook festivalu: Jeden svět 
Olomouc. »red
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Projekt EDISON rozsvítil 
strojárnu v Olomouci

Na Střední průmyslovou školu strojnickou 
v  Olomouci (SPŠS) zavítali na jeden únorový 
týden zahraniční stážisté z  různých koutů svě-
ta. Stalo se tak v rámci projektu EDISON, který 
několik let úspěšně probíhá na území České 
republiky pod záštitou mezinárodní organizace 
AIESEC a ministerstva školství. 
Vysokoškolští studenti z Číny, Indonésie, Egyp-
ta a Turecka navštívili SPŠS s cílem prezentovat 
země svého původu našim studentům a  jejich 
prostřednictvím se seznámit s  životem školy, 
města a  regionu. Přispělo k  tomu i  ubytování 
v  hostitelských rodinách, které si zahraniční 
studenti velmi pochvalovali. 
V průběhu čtyř dnů se postupně studenti SPŠS 
seznámili prostřednictvím interaktivních pre-
zentací zahraničních studentů Anny, Michelle, 
Mohameda a  Barise v  angličtině s  historií, 
kulturou, tradicemi a způsobem života v Číně, 
Indonésii, Egyptě a  Turecku. Pro stážisty byl 
připraven i  doprovodný program zahrnující 
například návštěvu olomoucké Pevnosti po-
znání, Vlastivědného muzea a  dalších pamá-
tek v regionu.
Projekt EDISON umožňuje studentům o  něco 
hlouběji nahlédnout do jiných kultur a ukázat, 
že mezi mladými lidmi a  lidmi dobré vůle ne-
existují prakticky žádné hranice.
 Vladislava Heglasová

inzerce

Zrakově postižení si lépe najdou práci
Zrakem vnímáme cca 90 % vjemů a  jeho 

omezení či naprostá ztráta vede nejen 
k dlouhodobým problémům spojeným s lé-
čením, ale také k psychickým potížím. Ne-
vidomým v  Olomouckém kraji už řadu let 
pomáhá Tyfl oCentrum Olomouc, které nyní 
ve spolupráci se sociální fi rmou Ergones 
připravilo projekt s názvem Nácvik trasy – 
profesní příprava a praxe zrakově postiže-
ných v Olomouckém kraji.

Díky novému projektu může až 
24 zrakově handicapovaných osob 
získat pracovní uplatnění či zkuše-
nosti, které jsou na trhu práce nepo-
stradatelné. „Cílem projektu je nácvik 
trasy do práce – podpora a posílení 
pracovní integrace osob s těžkým zra-
kovým postižením. V okamžiku, kdy 
člověk přichází o zrak, je nutné pro 
udržení jeho nezávislosti a samostat-
nosti, aby se učil vykonávat běžné čin-
nosti zcela novými postupy. Do cesty 
přichází bariéry, které jsou zdravým 
lidem neznámé, ať už jde o fyzické 
nebo psychické překážky samotného 
člověka, nebo vnější bariéry v podo-
bě omezených sociálních kontaktů, 
v přístupu k informacím nebo před-
sudky společnosti. Je potřeba získat 
nové dovednosti, které budou vyko-
návány přirozeně a budou uplatnitel-
né v mnoha situacích – přenositelné. 
Je potřeba se naučit pohybovat v pro-
storu za pomocí nových orientačních 
bodů, učit se nové trasy domů, do 
obchodu, do města, do školy a také 
do práce. Právě tato trasa je pro nás 
klíčová, jelikož zaměstnávání osob se 
zrakovým postižením a příprava do 
zaměstnání je hlavní náplní činnosti 
naší organizace a také tohoto projek-

tu,“ popisuje projekt Věra Bartošová, 
zástupkyně ředitele za sociální služby 
v Tyfl oCentru Olomouc.
Na účastníky projektu čekají moti-
vační kurzy, poradenství přes počí-
tačovou gramotnost, vytvoření pra-
covních míst a asistenční program. 
Uchazeči se tak například seznámí 
s pracovními návyky, kolektivem, 
naučí ovládat PC, získají znalost pro-
středí na internetu, nakupování včet-
ně zakoupení jízdenek. Celý projekt 
završí pracovním uplatněním v za-
městnání, kde si je v případě dobrých 
výsledků ponechají i po ukončení to-
hoto projektu. »red
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3. Olomoucké dny německého jazyka
Ve dnech 6.–13. dubna proběhne již 
třetí ročník multižánrového festiva-
lu Olmützer Kulturtage s podtitulem 
3. Olomoucké dny německého jazyka. 
Pořádá ho Vědecká knihovna v Olo-
mouci ve spolupráci s Goethe-Institu-
tem, Rakouským centrem UP, katedrou 
germanistky FF UP a sekcí německého 

jazyka ÚCJ PdF UP. Festival nabídne 
nové německé a rakouské fi lmy, výsta-
vy, autorská čtení, divadelní předsta-
vení, koncerty, přednášky, prezentace 
a také soutěže pro žáky základních 
a středních škol celého Olomouckého 
kraje. Cílem je představit nejen aktuál-
ní německojazyčnou kulturu, ale záro-

veň propagovat němčinu jako atrak-
tivní jazyk, který má v olomouckém 
regionu nezastupitelný význam. Fes-
tivalové akce budou připraveny napří-
klad v Muzeu umění nebo v Divadle na 
cucky. Více informací včetně možnosti 
rezervace vstupenek na jednotlivé akce 
najdete na webu www.vkol.cz. »red

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 občasná práce přes čas?
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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zábava pro vás 

Tajenka z minulého čísla: NAROZENINOVÉ DORTY. Vylosovanou výherkyní, které zašleme dárek, je Martina Příhodová z Olomouce.

Vyzkoušejte devatero termálních bazénů, vodní atrakce, sauny a profesionální masáže. To vše s vaší rodinou, v zázemí našeho… viz tajenka… Tajenku křížovky 
zasílejte do 6. dubna 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
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é 
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NÁVŠTĚVNICKÁ SEZONA PAMÁTEK V OLOMOUCKÉM KRA JI ZAČÍNÁ 1. DUBNA

Řada turistických cílů v  kraji se otevře veřejnosti první 
dubnový víkend, přinášíme návod, jak ušetřit na vstup-
ném a poznat krásy Olomouckého kraje

•  Olomouc region Card – opravňuje v  Olomouci, na 
Střední Moravě a v Jeseníkách navštívit zdarma 81 zají-
mavých míst (hrady, zámky, muzea, zoo a další) a dále 
vám umožňuje čerpat atraktivní slevy na 120 místech. 
Ceny od 120 Kč do 480 Kč.

 www.olomoucregioncard.cz

•  Rodinné pasy Olomouckého kraje – pro všechny 
rodiny (i neúplné), s alespoň jedním dítětem do věku 

18 let, trvale žijící v Olomouckém kraji. Registrace do 
projektu a  vydání karty je pro rodiny ZDARMA, karty 
jsou zasílány na adresu uvedenou při registraci.

  Držitelé karty Rodinný pas mohou využívat slevy z ob-
lasti kultury, sportu, spotřebních nákupů, ostatních 
služeb a volnočasových aktivit. Slevy na služby posky-
tovatelů se pohybují v  rozmezí 5–20 %, u  volnočaso-
vých aktivit až 50 %. 

  Držitelé mohou využívat slevy u  zapojených poskyto-
vatelů v rámci celé České republiky a u vybraných sub-
jektů obdobného systému v Dolním Rakousku.

 www.rodinnepasy.cz
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informace pro vás

Důležitá informace pro 
dopravce

Odbor dopravy a  silničního hospodářství Kraj-
ského úřadu Olomouckého kraje sděluje do-
pravcům se sídlem podnikání v  působnosti 
obce s rozšířenou působností Jeseník, že po níže 
uvedenou přechodnou dobu bude detašované 
pracoviště Dukelská 1240/27 v Jeseníku přijímat 
a potvrzovat písemný záznam do spisu o fi nanč-
ní způsobilosti podnikatele v silniční dopravě.

Současně se dopravcům se sídlem podnikání 
na území obcí s  rozšířenou působností Šum-
perk a Zábřeh sděluje, že ve stejných termínech 
nebude obsluhováno detašované pracoviště 
v Šumperku.

Kontaktní osobou nadále zůstává:
Ing. Lubomír Huf
e-mail: l.huf@kr-olomoucky.cz
pracoviště Bulharská 372/8, Šumperk
– kancelář 154, tel.: 583 218 514
pracoviště: Dukelská 1240/27, Jeseník, 
tel.: 584 458 503

Obsazení pracoviště v Jeseníku 
– v době 9:00–16:00 hod.
Březen 29. 3. 2017
Duben 12. 4. 2017, 26. 4. 2017
Květen 17. 5. 2017
Červen 7. 6. 2017, 21. 6. 2017
Červenec 12. 7. 2017, 19. 7. 2017, 26. 7. 2017

Rada Olomouckého kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Správy silnic Olomouckého 
kraje, příspěvkové organizace, IČ 70960399, se sídlem Lipenská 120, Olomouc, na dobu neurčitou

Požadavky:
–  ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského 

studijního programu;
–  vysokoškolské vzdělání dopravního, ekonomického 

nebo právního směru výhodou;
–  praxe ve vedoucí pozici minimálně 5 let v posledních 

15 letech, zkušenosti s vedením týmu větším než 
50 osob výhodou;

–  znalosti problematiky silničního hospodářství a údrž-
by pozemních komunikací;

–  praxe v oblasti silničního hospodářství výhodou;
–  znalost příslušných právních předpisů (zejména zákon 

o pozemních komunikacích, občanský zákoník, stavební 
zákon, zákon o krajích, zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, personalistika, veřejné zakázky);

–  organizační a komunikační schopnosti, analytické 
myšlení, dobrá řídící a koncepční práce;

–  samostatnost, vysoké pracovní nasazení;
–  občanská a morální bezúhonnost;
–  uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Internet);
–  řidičský průkaz skupiny B.

Předpoklady:
–  fyzická osoba, která je státním občanem České 

republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím 
státním příslušníkem a má v České republice trvalý 
pobyt a dosáhla věku 18 let;

–  způsobilost k právním úkonům;
–  bezúhonnost. 

Náležitosti přihlášky:
–  jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; 

státní příslušnost; místo trvalého pobytu; telefonní 
spojení; datum a podpis; jde-li o cizího státního 
příslušníka, číslo dokladu a povolení k pobytu.

K přihlášce je třeba doložit:
–  úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaže-

ném vzdělání; 
–  profesní životopis s uvedením průběhu dosavadní 

praxe, se zdůrazněním praxe na pozicích, kde mohl 
uchazeč/uchazečka získat relevantní zkušenosti 
(opatřený datem a podpisem uchazeče);

–  originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší 
3 měsíce), u cizích státních příslušníků obdobný 
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským 
státem; pokud domovský stát nevydává, je nutno 
doložit bezúhonnost čestným prohlášením;

–  souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními 
údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů;

–  originál lékařského potvrzení o zdravotní způso-
bilosti k vykonávání pracovního místa ředitele (ne 
starší než 3 měsíce);

–  návrh koncepce rozvoje a řízení Správy silnic 
Olomouckého kraje, p. o., v rozsahu maximálně 
5 stran strojopisu (opatřený datem a podpisem 
uchazeče).

Rada Olomouckého kraje si vyhrazuje právo zrušit 
toto výběrové řízení.

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
–  nebo osobně v zalepené obálce předejte v podatelně 

úřadu
–  nejpozději do 22. 3. 2017 do 12:00 hod.

Obálku označit – NEOTVÍRAT – VŘ – Ředitel Správy 
silnic Olomouckého kraje

kontaktní pracovník – vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství: 
Ing. Ladislav Růžička
telefon 585 508 302,
e-mail: l.ruzicka@kr-olomoucky.cz 

Platové podmínky se řídí nařízením vlády o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
v platném znění, platová třída 13.

Termín nástupu: od 1. 7. 2017

Informace k průběhu výběrové řízení:
Vybraní uchazeči budou podrobeni psychologickému 
testu. 

FOTOSOUTĚŽ POKRAČUJE
Děkujeme všem, kteří nám dosud poslali svoje snímky na téma „Zima končí – máme jaro v Olo-
mouckém kraji“. Fotosoutěž pokračuje dál. Skutečný konec zimy a začátek jarní sezony nám poslal 
Lukáš Běhal z Olomouce. Zachytil první letošní motovyjížďku do Hluboček. Děkujeme!
Další snímky budeme v redakci očekávat až do 6. dubna. Posílejte 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
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26. 3. 2017

v multikině 
CineStar

mojecity.cz | amazoniecity.cz

*Změna programu vyhrazena.

17. 3. – 6. 4. 2017

SVET VIRTUÁLNÍ REALITY
to musíte zazít na vlastní kuzi

VR sety s pohybovými ovladaci
| Simulátor svetelného mece | Malování ve 3D |

| Prohlídka slunecní soustavy | Historický šerm | 

Závodní simulátor

Letecký simulátor

Virtuální vizázistka

Virtuální prevlékárna

www.

V NAŠEM E-SHOPU NAJDETE SORTIMENT
PRO NAŠE MALÉ I VELKÉ

V NAŠEM E-SHOPU NAJDETE SORTIMENT
PRO NAŠE MALÉ I VELKÉ

Oblečení, hračky 
a další sortiment Disney

Bytový textil
– povlečení
– závěsy
– záclony
– koberečky

Potřeby pro miminka
do postýlek a kočárků

– povlečení
– závěsy
– záclony
– koberečky

 – tapety
 – samolepící dekorace
 – svítidla
 – nábytek
 – hrací stany

Vybavení dětských
pokojíčků


