
strany 8–9strany 8–9

Prezident Zeman strávil Prezident Zeman strávil 
v kraji tři dnyv kraji tři dny

Olomouc 
a Olšany
propojila
nová cyklos-
tezka

strana 11

Věž

děkanského

kostela

strana 7

Anketa: chcete 
kotlíkové 
dotace? 
strana 6

ZZS má 
osm nových 
sanitek 
strana 5

IN
FO

RMACE P
RO VÁ

S!

Ja
k n

a z
měn

u 

ba
nk

y?

str
. 1

4

měsíčník občanů Olomouckého kraje • Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma

vydání pro Olomoucko

Čí
sl

o 
4 

• D
ub

en
 2

01
7

Ro
čn

ík
 1

6



2

inzerce

RV
17

00
17

8/
14

RV
17

00
17

9/
14

RV
16

01
46

0/
06

M Á T E  R Á D I  F I L M  P E L Í Š K Y ? 
P A T Ř Í T E  M E Z I  F I L M O V É  F A N O U Š K Y ? 

V tom případě má pro Vás 
CineStar exkluzivně limitovaný filmový balíček.

V kinech od 16. 11. 2017V kinech od 28. 9. 2017V kinech od 28. 9. 201 V kinech od 16. 11. 201

P Ř E D P R O D E J  Z A H Á J E N !

V kinech od 27. 4. 2017V kinech od 27. 4. 2017

F I L M O V Á  T R I L O G I E  J A N A  H Ř E B E J K A  A  P E T R A  J A R C H O V S K É H O

Balíček obsahuje poukázky na vstupenky na další dva filmy 

trilogie Zahradnictví za zvýhodněnou cenu 

a navíc slevy na všechna menu na baru v multikině CineStar. 
Celkem ušetříte 110 Kč, ve dvou 220 Kč. vždy něco navíc 

OLOMOUC / 24. března – Na galavečeru soutěže MissOK (Miss středních 

škol Olomouckého kraje) byla zvolena nová královna pro rok 2017. Lucie 

Henslová okouzlila odbornou porotu nejen sportovním aerobikem, který 

si zvolila pro volnou disciplínu, ale také kultivovaným projevem.

Pro dvanáct finalistek MissOK to byl jeden z nejdelších večerů. Dívky se na něj 

připravovaly tři měsíce a v pátek od rána ladily poslední střípky choreografie 

a svých volných disciplín. Celým večerem provázela hvězdná moderátorská dvojice 

Eva Decastelo a Miroslav Šimůnek. Loňskou vítězku Kateřinu Kučerovou střídá na 

vítězném trůnu Lucie Henslová z Gymnázia Čajkovského. Miss Haná byla zvolena 

online hlasováním skrze webové stránky širokou veřejností, nejkrásnější dívkou na 

Hané se stala dívka s číslem jedna – Bára Hošková! II. VicemisOK se stala dívka 

s číslem 9 – Michaela Blašková a v průběhu finálového galavečera zvolili diváci 

rovněž i MissOK Face, kterou se stala opět dívka s číslem jedna Bára Hošková. 

Renault doporu u e

Nabídka platí od 20. 2. 2017 do 31. 3. 2017. Uvedená cena platí pro Nový MEGANE Grandtour p i vyu ití bonusu za výkup starého vozu. Smluvní záruka Renault 5 let / 100 000 km 
(dle toho, co nastane d íve) se ídí konkrétními záru ními podmínkami, které sou neodd litelnou sou ástí kupní smlouvy. Nový MEGANE Grandtour: spot eba 3,4–8,7 (l/100 km), 
emise CO2 95–144 (g/km). Uvedené spot eby paliva a emise CO2 sou zm eny metodikou stanovenou dle platných právních p edpis  vy adovaných pro homologaci vozidla. 
Vyobrazení vozu e pouze ilustrativní.

Nový

renault.cz

Renault MEGANE Grandtour

Od 

349 900 K
5 let záruka

Holická 24, Olomouc, tel.: 585 207 555

Servis 5+
ešení pro starší vozidla Renault

Uchov te si hezké 
chvilky nav ky
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aktuality

Březen? Za kamna ne!
Březen byl nabitý událostmi. Jen namátkou: 
Kraj zajistil fi nancování lékárenské pohotovostní 
služby o svátcích ve všech pěti okresech. Rozhodli 
jsme o  výrazné podpoře sportu v  celém kraji, 
hlavně těch klubů, které se starají o děti a mlá-
dež. S  ministrem životního prostředí Richardem 
Brabcem a  starosty obcí jsem jednal o  kotlíko-
vých dotacích i o tom, jak do naší suchem zasaže-
né krajiny „vrátit vodu“. U příležitosti Dne učitelů 
jsem předal ocenění nejlepším pedagogům kra-
je, i když velké poděkování by si zasloužili všichni. 
Ve výčtu událostí bych mohl pokračovat – všech-
ny je najdete na webu kraje, na mých interne-
tových stránkách www.ladislavoklestek.cz 
nebo na mém Facebooku a Twiteru.
Největší událostí byla návštěva prezidenta Miloše 
Zemana. Zavítali jsme do několika fi rem, jednali 
se starosty a zastupiteli, zastavovali se na zajíma-
vých místech. Mimořádným zážitkem byla setká-
ní s občany Hněvotína, Uničova, Šternberku a Ko-
nice – pan prezident vždy trefně okomentoval 
historii, současnost i vývoj hospodaření každého 
města (obce) a při odpovědích na otázky občanů 
se neobával ani těch méně příjemných.
Vidím to podobně: konstruktivní kritika je 
tím nejlepším způsobem, jak změnit náš kraj 
k  lepšímu. Pište mi na e-mailovou adresu 
prohejtmana@kr-olomoucky.cz, je určena 
právě vám.

Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje proběhne dne 24. 4. 2017. Veřejnost má možnost seznámit 
se s podkladovými materiály pro jednání už v době přípravy zasedání, a  to průběžně od 10. 4. 2017 
pomocí aplikace Olomoucký Kraj Zastupitelstvo. Aplikace je dostupná ke stažení na Google Play – Apli-
kace. Podrobnosti o aplikaci naleznete na stránkách Olomouckého kraje – INFOPORTÁLU PRO OBČANA.

Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury 2016:
• Dvorana slávy za celoživotní přínos: Mons. Jo-

sef Hrdlička – osobnost duchovního, kulturní-
ho, uměleckého a hudebního života. 

• Výjimečný počin v  oblasti ochrany a  popula-
rizace kulturních hodnot: publikace s  názvem 
Osobnosti Olomouckého kraje, kterou vy-
dalo Vlastivědné muzeum v Olomouci. 

• Osobnost roku v oblasti kultury: Jiří Čada – cho-
reograf amatérského folklórního souboru Haná 
a respektovaná osobnost hanáckého folklóru.

• Výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultu-
ry: Pavel Šín – iniciátor a představitel spolku 
Muzeum řemesel Konicka, jehož součástí je 
i největší sbírka seker na světě.

• Výjimečný počin v  oblasti umění – divadlo: 
představení Kéž by tisíc klarinetů v  podání 
swingového orchestru New Street Band pod 
vedením kapelníka Michala Vičara. 

• Kategorie fi lm, rozhlas a televize: fi lm režiséra 
Ondřeje Sovíka Jano Köhler, natočený společ-
ností Cine4net.

• Kategorie hudba: Jiří Sedláček, klarinetista 
a umělecký vedoucí kapely Old Time Jazzband 
Loučná nad Desnou. 

• Kategorie literatura: kniha Toulky tovačovskou 
minulostí aneb 695 let putování městem pod 
Spanilou věží a  publikace Chrám věd a  múz, 
katalog výstavy Vědecké knihovny v Olomouci. 

• V kategorii výtvarné umění: dvě výstavy orga-
nizované v  Muzeu a  galerii v  Prostějově – vý-
stava Jiřího Koláře a Josefa Čapka.

• Cenu hejtmana Olomouckého kraje: Národo-
pisný soubor Mánes, který udržuje tradice 
hanáckého lidového umění. Dále Pavel Ale-
xander Taťoun za mnohaletou práci v oblasti 
výtvarného umění a dále kniha Stopy pamě-
ti autora Jiřího Doležala, který zachycuje mize-
jící příběhy důležité pro poznání naší historie.

• Cenu Mistr tradiční rukodělné výroby: Miluše Hla-
vinková, výroba užitkové keramiky a drátování.

• Cenu veřejnosti: Dechový orchestr Haná 
s 828 hlasy z internetového hlasování.

Ceny za kulturu mají své držitele
Ceny Olomouckého kraje za přínos v ob-

lasti kultury za rok 2016 se letos předá-
valy už pojedenácté.

Vyhlášení soutěže, která má za cíl 
ocenit a zviditelnit ty nejlepší na poli 
kultury v regionu, proběhlo 5. dub-
na v Moravském divadle Olomouc. 
„Oceňujeme ty, kteří se nesmazatelně 

zapsali do uměleckého života v Olo-
mouckém kraji a ovlivnili regionál-
ní kulturu. Věřím, že tato anketa je 
nesmrtelná, protože mimořádných 
osobností má kulturní scéna v Olo-
mouckém kraji mnoho a s postupem 
roků jich neubývá, naopak,“ řekl 
při slavnostním předávání ocenění 
hejtman Ladislav Okleštěk. »red
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• Kvalitní dopravní infrastruktura a  dopravní 
obslužnost patří mezi priority vedení Olo-
mouckého kraje. Tato oblast je jedna z nejdů-
ležitějších věcí a přímo ovlivňuje životy obča-
nů a rozvoj fi rem na území našeho kraje.

• Olomoucký kraj má ve svém vlastnictví celkem 
3084 km silnic, z toho 917 km silnic II. tří-
dy a 2167 km silnic III. třídy, součástí těch-
to komunikací je 1109 mostních objektů.

• 35,4 % komunikací je v havarijním stavu.

• V roce 2016 zastupitelstvo schválilo přípravu 
33  nových projektových dokumentací, na 
které vyčlenilo částku 22,3 mil. Kč. Olomouc-
ký kraj investoval do výstavby, rekonstrukcí 
a  oprav silnic II. a  III. třídy cca 700  mil.  Kč. 
Celkově bylo provedeno 64 akcí.

• V roce 2017 plánuje Olomoucký kraj realizo-
vat 61  akcí s  plánovanými náklady ve výši 
1 mld. Kč.

 Víte, že...?

více informací na

www.kr-olomoucky.cz

UZÁVĚRKA INZERCE DO PŘÍŠTÍHO 

VYDÁNÍ JE 5. KVĚTNA 2017

DISTRIBUCE BUDE ZAHÁJENA 

18. KVĚTNA 2017

inzertní manažer: JANA JURÁKOVÁ

tel.: 773 617 353

e-mail: jurakova@regvyd.cz

Máte stížnost nebo námět? 
Hejtujte hejtmana!

Hejtman Olomouckého kraje Ladi-
slav Okleštěk přichází s kampaní, 
která nemá v Česku obdoby. Provo-
kativně vyzývá, aby mu lidé napsa-
li, co se jim na hejtmanovi nebo na 
kraji nelíbí. Využívat k tomu mohou 
takzvané „hejty“ neboli negativní 
vzkazy.
„Všude se píše: hetman ocenil, po-
děkoval, navštívil, zúčastnil se… 
Případně: kraj rozdal miliony, kraj 
vybudoval, zajistil novou službu, 
podpořil kulturní akci… Ale já chci 
přinést změnu, kterou jsme před vol-
bami slibovali, a proto se ptám: „Co 
děláme špatně? Na koho zapomíná-
me? Jak podpořit sport, kulturu nebo 
cestovní ruch, aby to bylo oprav-
du účinné? Nezavírají nám tiskové 
zprávy o pozitivních tématech oči 
před skutečnými problémy?“ vysvět-
lil Ladislav Okleštěk, co ho vedlo ke 
spuštění kampaně Hejtuj hejtma-
na. Mimochodem – není hrazena 
z krajského rozpočtu, hejtman ji platí 
z vlastních peněz.

Zapojit se může kdokoliv – obyva-
telé všech měst a obcí Olomouckého 
kraje, turisté, kteří do našeho regionu 
zavítali, nebo studenti například Uni-
verzity Palackého, ať už bydlí kdekoli. 
Prostě každý, komu osud našeho kra-
je leží na srdci.
„Olomoucký kraj má ve srovnání s ji-
nými regiony všechny předpoklady 
k dobrému životu: máme nízkou ne-
zaměstnanost, čistý vzduch, krásnou 
přírodu a historické památky, které 
nám jinde mohou závidět. To by se 
mělo promítnout do životní úrovně 
obyvatel, ale realita je jiná. Proto vy-
zývám lidi ke kritice, abychom ote-
vřeli kanceláře krajského úřadu a za-
čali se zabývat skutečnými problémy. 
Když je vyřešíme, může nás to hodně 
posunout,“ dodal Ladislav Okleštěk.
Své připomínky neboli hejty mo-
hou lidé psát do formuláře na webu 
www.hejtujhejtmana.cz. Hejtman je 
bude sledovat a zveřejňovat, nejzají-
mavější podněty okomentuje a ocení 
malým dárkem. »red

#HejtujHejtmana

www.HejtujHejtmana.cz
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Nejlepší pedagogové 
Olomouckého kraje

Ocenění Pedagog Olomouckého kraje si dává 
za cíl ohodnotit náročnou a  záslužnou práci 
učitelů. Má také upozornit širokou veřejnost na 
významnou úlohu pedagogů v naší společnosti. 
Ocenění si letos převzali učitelé z  celého kraje 
už posedmé.
„V současné době, kdy je školství zatíženo neu-
stálým zaváděním novinek a změn, si musíme 
o  to více vážit učitelů, kteří kromě vědomostí 
předávají dětem i  něco navíc,“ řekl hejtman 
Ladislav Okleštěk během slavnostního pře-
dání ocenění, které se uskutečnilo 28.  března 
v  Divadle Šumperk. Vítězné pedagogy vybírali 
odborníci z řad ředitelů škol i školských zařízení 
a Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstna-
nost Zastupitelstva Olomouckého kraje. »red

inzerce

POSLEDNÍ 
ŠANCE 

koupit modely Škoda 
Fabia a Škoda Rapid 

v motorizaci 1.2 TSI se 
čtyřválcovými motory. 

Skladem u AUTO HÉGR. 

AUTO HÉGR, a.s.
provozovna Olomouc
Hněvotínská 658/54a, 779 00  Olomouc
Tel.: 585 758 321, 326, 328
E-mail: prodej@auto-hegr.czwww.auto-hegr.cz

AUTO HÉGR, a.s.
provozovna Šumperk
Jesenická 2839/1b, 787 01  Šumperk
Tel.: 583 301 007
E-mail: prodej@sumperk.auto-hegr.cz

Záchranáři získali nové sanitky
Celkem osm nových sanitních vozů v  hod-

notě 24,5 milionu korun převzala Zdravot-
nická záchranná služba. Sanitky nahradí stá-
vající vozidla na stanovištích ve Šternberku, 
Prostějově, Přerově, Olomouci a Hranicích.

Záchranka v kraji má k dispozici 53 sa-
nitních vozů. „Stáří stávajícího vozové-
ho parku Zdravotnické záchranné služ-
by Olomouckého kraje je v průměru 
kolem pěti let. Sanitky mají průměrně 
naježděno zhruba 350 000 kilometrů. 
Proto je tu snaha o postupnou obnovu. 
Nové vozy jsou mnohem modernější 
– mají například více místa v prosto-
ru, kde leží pacient. Výhodou je také 

možnost otevřít sanitku ze všech stran,“ 
uvedl Petr Hubáček, ředitel ZZS Olo-
mouckého kraje. Dva z nových vozů 
mají pohon na všechna čtyři kola a bu-
dou jezdit na Hranicku a Šternbersku. 
„Celou částku za nákup vozů ve výši 
24,5 milionu korun uhradil Olomouc-
ký kraj ze svého rozpočtu. Už brzy ale 
Ministerstvo pro místní rozvoj vypíše 
program, z něhož bude možné žádat 
o dotaci na koupi sanitek. Určitě v něm 
chceme uspět a pořídit další vozy – ten-
tokrát s fi nanční podporou státu,“ uvedl 
při předání sanitek náměstek hejtmana 
Olomouckého kraje pro oblast zdravot-
nictví Dalibor Horák. »red

 Slavnostní předání nových sanitek proběhlo před krajským úřadem 3. dubna. Vozy hned nastoupily do ostrého provozu. | Foto: OS
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Kraj chystá nové kotlíkové dotace – máte o ně zájem? 
Začátkem března navštívil region minis-

tr životního prostředí Richard Brabec. 
V Olomouci představil projekty, které mají 
zachovat vodu v  krajině, a  také nastínil 
podmínky dalšího kola tzv. kotlíkových 
dotací. Kraj nyní testuje zájem veřejnosti 
a spustit by je mohl letos na podzim. 

Do druhého kola kotlíkových dotací 
v Olomouckém kraji poputuje 162 mi-
lionů korun. Ministr Richard Brabec 
očekává, že by díky nim mohlo být 
uspokojeno až 1800 zájemců o eko-
logičtější způsob vytápění. „V porov-
nání s předchozím kolem kotlíkových 
dotací nebudou podporovány jen čistě 
uhelné kotle. Žadatelé nebudou muset 
realizovat ani mikroopatření, která 

byla v předchozí výzvě podmínkou,“ 
zmínil ministr Richard Brabec.
„Olomoucký kraj vyhlásí druhé kolo 
kotlíkových dotací nejdříve v září. Na 
webových stránkách kraje jsme spustili 
anketu, která má prověřit zájem občanů 
o výměnu starého kotle za nový. Jsem 
přesvědčen, že lidé tuto šanci opět využi-
jí,“ uvedl hejtman Ladislav Okleštěk.
Ministr Brabec představil také projek-
ty, které mají zachovat vodu v krajině. 
„V současné době realizujeme stovky 
konkrétních projektů, které mají do 
krajiny vrátit vodu. Máme program, 
v jehož rámci lze získat dotace na ob-
novu studní nebo na stavbu domácích 
čistíren odpadních vod,“ uvedl. Právě 
domácí čistírny odpadních vod mohou 

být zajímavým řešením pro malé obce, 
které se nemohou napojit na klasickou 
čističku. Ministerstvo životního pro-
středí spustí i projekt Dešťovka. Ten 
spočívá v zabudování nádrže na zachy-
cení dešťové vody a jejím následném 
využití například k zalévání. Podmín-
kou je, aby měl rezervoár objem mini-
málně dva kubíky. Resort je připraven 
dotovat u každé žádosti až padesát 
procent nákladů. 
Podmínky a další podrobné informa-
ce k druhému kolu kotlíkových dota-
cí zveřejní Olomoucký kraj s dosta-
tečným časovým předstihem. »red

Kraj ocenil nejlepší stavby 
Soutěž Stavba roku 
2016 Olomoucké-
ho kraje má své 
vítěze. V sedmém 
ročníku bojovaly 
stavby v pěti ka-
tegoriích. Přihlá-
sit se mohly pro-
jekty realizované 
na území Olo-
mouckého kraje a zkolaudované v roce 2016. „Jedním z cílů 
předávání těchto cen je seznámit veřejnost s úrovní sou-
časného stavitelství, architekturou a projektováním v kra-
ji. Chceme touto cestou také podpořit architekty, stavební 
fi rmy a investory, kteří kvalitním způsobem mění podobu 
regionu,“ řekl hejtman Ladislav Okleštěk. »red

Oceněné stavby:
•  Stavby určené k bydlení a rekreaci – Termální park Velké Losiny
•  Čestné uznání – Hotel Theresian a hotel Valdes
•  Stavby občanské vybavenosti a  úpravy veřejných prostor – Aplikační 

centrum Baluo
•  Čestné uznání – Rozárium Olomouc, Kulturní dům ve Šternberku 

a Resort Hodolany
•  Stavby dopravní, inženýrské a  vodohospodářské – Přerov – výstavba 

levo- i pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic
•  Čestné uznání – revitalizace trati Bludov–Jeseník a elektrizace tra-

ti Šumperk – Kouty nad Desnou
•  Stavby technologické a  pro průmysl a  zemědělství – administrativní 

budova Fenix group v Jeseníku
•  Čestné uznání – dostavba administrativní budovy fi rmy Tomek 

a skleníky Haňovice
•  Rekonstrukce a obnova – Zámek v Čechách pod Kosířem
•  Čestné uznání – Tančírna v Račím údolí, Pevnost poznání Olomouc 

a klášter kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka.

Výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb:
Nejlepší webová stránka města
1. Mohelnice
2. Prostějov
3. Lipník nad Bečvou
Nejlepší webová stránka obce
1. Lipová-lázně
2. Přestavlky
3. Vikýřovice

Nejlepší elektronické služby
1.  Němčice nad Hanou – mobilní 

rozhlas
2.  Šternberk – placení parkovného 

přes sms
3.  Šumperk – audiovizuální zázna-

my ze zasedání Zastupitelstva 
města Šumperka

www.kr-olomoucky.cz

Nejlepší webové stránky 
v kraji má Mohelnice

Z letošního ročníku soutěže Zlatý erb, která hodnotí webové 
stránky měst a obcí, si nejvyšší ocenění odneslo město Mohel-
nice a obec Lipová-lázně. Cenu za nejlepší elektronickou službu 
získaly Němčice nad Hanou – a to konkrétně za mobilní roz-
hlas. Soutěž Zlatý erb letos dospěla do devatenáctého ročníku, 
krajské kolo se uskutečnilo podvanácté. O vítězství usilovalo 
osm měst a šest obcí z celého Olomouckého kraje. »red



7

Představujeme vám:
Mikroregion Předina

Mikroregion Předina získal název podle kopce, který je vý-
znamnou dominantou mezi Vyškovem a  Prostějovem. Re-

gion se vyznačuje velkou rozmanitostí. Jsou zde rozsáhlé země-
dělské plochy, vodní toky a rybníky, louky a lesy. Oblast zahrnuje rovinatou Hanou i první 
kopce Drahanské vrchoviny. Vesnice upoutávají svou upraveností a z několika míst jsou 
krásné výhledy do okolí, kde můžeme spatřit starobylé památky z různých období. Mikro-
region představuje jeho místopředseda Miloslav Kříž.

Co bylo impulzem pro vznik mikro-
regionu Předina a jaké byly jeho cíle?
Stejně jako u jiných mikroregionů před-
cházela jeho vzniku snaha o společné 
řešení projektů, na které by jednotlivé 
obce samy nedosáhly. Mezi logické sou-
vislosti patří geografi cká blízkost, spoje-
ní kulturními a historickými tradicemi 
a také společnými problémy.

Co je pro sdružené obce největším 
přínosem?
V minulosti se podařilo mikrore-
gionu realizovat několik společných 
projektů. Dnes vidíme přínos přede-
vším ve společném setkávání obyva-
tel na kulturních akcích a případně 
ve vzdělávací funkci prostřednictvím 
různých seminářů.

Co považujete za největší úspěch, 
kterého jste v mikroregionu dosáhli? 
V roce 2005 se nám díky podpoře 
Ministerstva pro místní rozvoj po-
dařilo zrealizovat výstavbu několika 
dětských parků. Věříme, že je to je-
den z prostředků, jak udržet mladé 
rodiny na venkově. Jako významnou 
podporu cestovního ruchu na Hané 
vnímáme vznik naučné stezky Pře-
dinou za poznáním, kterou navrhli 
studenti Střední průmyslové ško-
ly oděvní v Prostějově. Její délka je 
45 kilometrů a má 15 zastavení. Ur-
čena je převážně pro cyklisty. V rám-
ci Programu obnovy venkova byla 
zakoupena komunální technika pro 
údržbu veřejných prostranství v ob-
cích mikroregionu a současně ozvu-

čovací technika pro pořádání kultur-
ních a společenských akcí.
Jaké máte plány do budoucnosti?
Mikroregion jako takový svoji funkci 
splnil, nemáme v plánu žádné konkrét-
ní projekty. Zrušení mikroregionu ale 
není na pořadu dne. Třeba po dalších 
volbách, až se vedení mikroregionu ob-
mění, najdou se nové nápady, co by se 
dalo společnými silami vylepšit. »red

na pokračování

 Kostel sv. Michala v Otaslavicích

 | Foto: 4x archiv mikroregionu Předina

 Památník Josefa Františka v Otaslavicích

 Zámek v Brodku u Prostějova  Pohled na kopec Předina s vysílačem vysokým 156 metrů

Zajímavá místa v mikroregionu:
Dobrochov – Automuzeum Praga Piccolo – soukromé automuzeum Huberta Grmely, založeno v roce 1973. Vystaveny automobily Praga typu Piccolo, které byly vyrobeny 
v letech 1924–1940 – jedná se o jedinou sbírku svého druhu. Nově  otevřené muzeum radiopřijímačů. | Brodek u Prostějova – hasičské muzeum – soubor historických 

stříkaček, přileb a desítky dalších exponátů. Zajímavostí je přilba cestovatele Emila Holuba, který ji věnoval místním hasičům. Barokní zámek Dr. Richarda Belcrediho | Předina 
– rozhledna Štátule – 10 m vysoká dřevěná rozhledna | Otaslavice – zřícenina gotické věže – dochovaná polovina gotického bergfritu o průměru 11 m a síle zdiva 4 metry .

Pravidelné akce mikroregionu:
Pravidelné vánoční setkání na vrcholu kopce Předina. Od roku 2006 do 2016 probíhala pravidelná sportovní setkání Hry bez hranic vždy v jiné obci mikoregionu.

Obce mikroregionu:
Brodek u Prostějova, Dobrochov, Hradčany-Kobeřice, Ondratice, Otaslavice, Vincencov, Vranovice-Kelčice, Vřesovice

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

nebo upozornit na nějakou akci v mikroregionu, dejte nám vědět nejpozději do 5. května 2017 na e-mail: redaktor@profi tisk.cz.
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Prezident Miloš Zeman navštívil Olomoucko

Svoji v pořadí čtvrtou návštěvu v roli 
prezidenta republiky zahájil Miloš Ze-
man v Olomouci v pondělí 20. března. 
Během třídenního pobytu v regionu 
navštívil fi rmy a obce v okrese Olo-
mouc a setkal se s místními podnika-
teli, politiky a občany.
Prezident Miloš Zeman přijel do re-
gionu s manželkou Ivanou na tří-
denní návštěvu. Před krajským úřa-
dem ho přivítal hejtman Ladislav 

Okleštěk s manželkou, nechyběli ani 
Hanáci v krojích s chlebem a solí. 
„Pan prezident přijel do Olomoucké-
ho kraje už počtvrté. Je obdivuhod-
né, co všechno o našem regionu ví. 
Má také informace o tom, co kraj 
trápí – například stav dopravní in-
frastruktury a další záležitosti,“ řekl 
po přivítání prezidenta Ladislav 
Okleštěk, hejtman Olomouckého 
kraje. „Já bych na tomto místě chtěl 

ocenit, že se Olomoucký kraj daleko 
lépe než ostatní regiony vypořádává 
s chátrajícími památkami,“ pozna-
menal prezident České republiky 
Miloš Zeman.
Během prvního dne se prezident 
setkal s krajskými zastupiteli a vy-
branými starosty. Ve Chválkovicích 
navštívil významného tuzemského 
výrobce sportovní výživy, společnost 
Nutrend D. S. Pondělní program hla-

 Prezidenta s chotí přivítal u krajského úřadu hejtman Ladislav Okleštěk s manželkou. Nechyběli ani Hanáci s chlebem a solí. | Foto: FJ

 Při každé návštěvě některého z podniků si Miloš Zeman nenechal ujít setkání s jeho zaměstnanci. | Foto: 2x FJ
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Firma Petr Kuba, s. r. o., příjme zaměstnance na pozici

Operátor výroby
Požadujeme:

Nabízíme:

-

Náplň práce:

Místo práce: 

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

Tato nabídka práce je vhodná i pro absolventy i bez praxe!

Kontaktní osoba:

www.agentura-kuba.cz

#PRODÁME VAŠI NEMOVITOST

#KOUPÍME VAŠI NEMOVITOST 

#VYŘEŠÍME VAŠE DLUHY

#TRŽNÍ OCENĚNÍ ZDARMA

#HYPOTÉKY, POJIŠTĚNÍ,  
INVESTICE

www.rksting.cz
800 10 30 10

8. května 455/18
779 00 Olomouc
olomouc@rksting.cz

585 209 999

 V Hněvotíně, Šternberku, Uničově i v Konici připnul na městské prapory památeční stuhu prezidenta republiky. | Foto: 3x FJ

vy státu vyvrcholil v Hněvotíně na 
Olomoucku. V obci, která v loňském 
roce získala titul vesnice roku Olo-
mouckého kraje, se prezident setkal 
s obyvateli.
Druhý den návštěvy zahájil prezident 
návštěvou ve šternberské společnosti 
Excalibur Army. Následovalo setkání 
s vedením města a na náměstí s oby-
vateli Šternberka. Odpolední pro-
gram čekal prezidenta v Uničově. 
Poslední den zahájila hlava státu ná-
vštěvou 601. skupiny speciálních sil 
generála Moravce v Prostějově. Pre-
zidenta v prostějovských kasárnách 
čekala ukázka akčního zásahu pří-
slušníků jednotky a prohlédl si tu 
také techniku. „Speciální jednotky 
jsou důležitou součástí armády. A to 
i vzhledem k současné bezpečnostní 
situaci v některých státech. Je třeba 
také dále hovořit o fi nancování na-
šich ozbrojených sil,“ sdělil po ukáz-
kách vojenských specialistů prezident 
Miloš Zeman. Před polednem pokra-
čovala cesta prezidenta do Konice, 
kde se setkal s vedením města a míst-
ními podnikateli a poté v zámeckém 
parku i s občany Konicka.  »red

Generální partner

Generální mediální partneři

Pod záštitou 
ministra zemědělství 
Mariana Jurečky
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Šternberk je městem pro byznys 
Olomouckého kraje

Olomoucký kraj je známý především jako 
region kvalitního vzdělání, kultury 

a zdravotní a sociální péče. Nejsou to však jen 
tyto oblasti. Velmi progresivní vývoj a rozvoj 
probíhá také v oblasti podnikatelského pro-
středí a města se snaží jít byznysu stále více 
naproti a nastavit pro své podnikatele ty nej-
lepší možné podmínky. Tento fakt potvrzuje 
také výzkum Město pro byznys, který jako 
podnikatelsky nejpřívětivější město Olo-
mouckého kraje vyhodnotil Šternberk.

Srovnávací výzkum Město pro byz-
nys hodnotí letos už podeváté podni-
katelský potenciál měst a obcí v České 
republice. Detailnímu zkoumání jsou 
podrobena všechna města a obce s roz-
šířenou působností v České republice. 
Analytici agentury Datank, která za vý-
zkumem stojí po datové stránce, dělí své 
hodnocení do dvou hlavních katego-
rií – podnikatelské prostředí a přístup 

veřejné správy. Skvělé výsledky v obou 
oblastech vynesly na první místo v Olo-
mouckém kraji město Šternberk.
Šternberk vděčí vítězství v Olo-
mouckém kraji výborným výsledkům 
jak v oblasti podnikatelského prostře-
dí, tak v přístupu veřejné správy. Skvělé 
hodnocení ukazatele iRatingu, který 
hodnotí hospodaření radnice a kalku-
luje také se zadlužeností, pak dokazuje 
ekonomickou stabilitu města. Šternber-
ská radnice ale mezi ostatními nevyční-
vá pouze hospodařením, ale také kva-
litní komunikací s podnikateli. »red

připravované akce

RV
17

00
05

1/
04

inzerce

Celkové pořadí – Olomoucký kraj:

1. Šternberk, 2. Hranice, 

3. Prostějov, 4. Litovel, 5. Zábřeh, 

6. Šumperk, 7. Olomouc, 8. Uničov, 

9. Mohelnice, 10. Jeseník, 11. Lipník 

nad Bečvou, 12. Přerov, 13. Konice

Pohotovostní lékárny budou 
v provozu i o státních 

svátcích
Olomoucké hejtmanství se rozhodlo ve spolu-
práci s  Českou lékárnickou komorou v  blížících 
se státních svátcích zajistit otevření lékárenské 
pohotovostní služby. V každém okrese na úze-
mí našeho kraje tak bude ve sváteční pondělí 
8. května otevřena vždy jedna lékárna s oteví-
rací dobou minimálně od 9 do 13 hodin. Kraj 
k tomuto kroku přistoupil především z důvodu 
novely zákona o  prodejní době v  obchodech, 
kdy zůstávají o svátcích zavřená velká nákupní 
centra, a to včetně lékáren.
Hejtmanství tímto způsobem zajistí provoz 
lékáren během svátků, které připadají na Veli-
konoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 
25. a 26. prosince a na Nový rok. Toto opatření 
vyjde kraj na 140 tisíc korun. Aktuální infor-
mace o  otevírací době lékáren o  svátcích na-
jdou obyvatelé na webových stránkách kraje 
www.kr-olomoucky.cz. »red

Okres Otevírací 
doba

8. 5. 2017

Olomouc 8:00–16:00 Fakultní nemocnice 
Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
Olomouc

Prostějov 9:00–13:00 Lékárna Karlov, s.r.o.
Karlov 2389/1
Prostějov

Přerov 9:00–13:00 Lékárna Media
Jiráskova 157/20
Přerov

Šumperk
(otev. lék. 
v Zábřehu)

8:00–17:00 Dr. Max
Leštinská 2429/1
Zábřeh

Jeseník 9:00–13:00 Lékárna Jesenia, s.r.o.
Fučíkova 1238/16
Jeseník
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Zámek Čechy pod Kosířem 
nachystal novinky

V  loňském roce se zámek Čechy pod Kosířem 
poprvé otevřel veřejnosti. „První návštěvnická 
sezóna byla velkým úspěchem, kdy si zámek 
prohlédlo přes 33.000 návštěvníků. Na tento 
úspěch hodláme navázat i letos, proto jsme pro 
novou sezónu připravili řadu novinek,“ zdůraz-
nil Břetislav Holásek, ředitel Vlastivědného mu-
zea v Olomouci, které je správcem zámku.
Zámek nabízí tři prohlídkové okruhy: zámec-
kou expozici vyzdobenou díly Josefa Mánesa, 
komentovanou prohlídku anglického roman-
tického parku a Muzeum fi lmů Zdeňka a Jana 
Svěrákových. Zpřístupněna bude také galerie 
historických fotografi í zámku v prvním patře. 
Poprvé bude návštěvníkům také přístupno zá-
mecké nádvoří. Expozice se bude letos poprvé 
pyšnit neznámým mistrovským dílem jedno-
ho z nejvýznamnějších českých malířů 19. sto-
letí, Josefa Mánesa, které dosud zůstávalo 
neznámé odborné i  laické veřejnosti. Jedná 
se o  dvojportrét mladých šlechtičen, z  nichž 
jedna pózuje s malířským náčiním, druhá pak 
sleduje její tvorbu.
Podrobný program a  více informací o  letoš-
ní sezóně na zámku najdete na novém webu 
www.zamekcechy.cz. »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

MALOOBCHOD-VELKOOBCHOD 

bez DPH

INTERIÉROVÉ
DVEŘE
INTERIÉROVÉ
DVEŘE od 2700 Kč

od 2700 Kčdveře
+

obložka
+

klika

dveře
+

obložka
+

klika

21. Divadelní Flora bude letos rekordní
Do Olomouce se v  polovině května sje-

dou divadelníci z  celé Evropy – od 
pátku 12.  do neděle 21.  května zde bude 
probíhat festival Divadelní Flora. V pořadí 
21.  ročník mezinárodní přehlídky nabídne 
během 10  dnů na čtrnácti festivalových 
scénách na sedm desítek akcí. 

Divadelní Flora vstupuje do třetí de-
kády své existence razantně. Její hlav-
ní program zahrnuje 38 produkcí 
dvaadvaceti titulů – z toho 19 zahra-
ničních představení. Společně s re-
nomovanými soubory a interprety 
dorazí osobně se svými inscenacemi 
také řada režisérů a choreografů.

Tekutá Evropa

Leitmotiv letošního ročníku, jenž dra-
maturgicky vymezuje jeho činoherní 
programovou část, zní Tekutá Evropa. 
„Společným jmenovatelem vybraných 
titulů je silně autorská refl exe přelomo-
vých událostí i méně exponovaných 
dějinných situací 20. a 21. století a jejich 
dopadu na evropský prostor, myšlení, 
postoje či osudy skutečných, ale i fi ktiv-

ních osobností,“ komentuje motto Diva-
delní Flory její ředitel Petr Nerušil.
Divadelní Flora nabídne rovněž mi-
mořádně bohatý doprovodný program 
– vedle divadla i koncerty, besedy či 
workshopy. Součástí úvodního festi-
valového víkendu bude mezinárodní 
konference „Za hranou / Over the Edge“ 
věnovaná formám participativního di-
vadla a inovativní práci s publikem. Fes-
tivalový program je umístěn na webo-
vých stránkách www.divadelnifl ora.cz. 
Předprodej vstupenek zajišťuje poklad-
na Moravského divadla Olomouc, re-
zervace lze zajistit také online. »red

 Franz Pätzold v  mnichovské inscenaci Balkan macht frei. 

Jednu z nejdiskutovanějších událostí loňské německé divadelní 

sezóny představí Divadelní Flora v úterý 16. května. | Foto: KF
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#Dáme Ti zázemí 
silné značky

#Pomůžeme Ti stát se
odborníkem

#Podělíme se s Tebou o
20 let zkušeností

rksting.jobs.cz 
kariera@rksting.cz

777 35 35 55

Síť mateřských center se mění na Síť pro rodinu
Kampaň Společnost přátelská rodině 

vyhlásila Síť mateřských center poprvé 
v  roce 2004. Kampaň je zaměřena na po-
sílení rodiny ve společnosti a  na podporu 
prorodinné politiky.

Současná společnost zaměřená na vý-
kon a úspěch často vytlačuje rodiny, 
zejména s malými dětmi, mezi ohro-
žené skupiny na okraji společnosti, 
proto je zapotřebí jasně deklarovat, že 
děti chceme, a to nejen penězi a slo-
vy, ale především činy. Proto jsme 
oceňovali ty, kdo s podporou rodi-
ny v podobě nabídky bezbariérové-
ho prostředí, rodinných slev, snahou 

o zachování zdravého životního pro-
středí atd. už začali. 
V roce 2007 jsme se rozhodli roz-
šířit kampaň o nový cíl: vyhledat 
a ocenit ty, kdo nabídky pro rodi-
ny nespojují s cílem získat klienta či 
zákazníka, ale považují takový po-
čin za přirozený vztah, který si ti, 
kdo právě vychovávají děti, zaslouží. 
Tedy také zaměstnavatele, kteří vy-
tvářejí zaměstnancům podmínky, 
které usnadňují slaďování rodinného 
a pracovního života.
V letech 2012–2015 byla v rámci pro-
jektu Společnost přátelská rodině 
nově vytvořena podrobná metodika 

hodnocení nomino-
vaných organizací, 
tak aby byla zajiš-
těna co nejprofesio-
nálnější úroveň celé 
kampaně.
V našem kraji proběhla soutěž po-
prvé v roce 2007. V roce 2014 byl no-
minován také Olomoucký kraj, který 
získal ocenění „Společnost přátelská 
rodině“ za aktivní přístup ke svým 
zaměstnancům a pomoc při slaďová-
ní jejich profesního a rodinného živo-
ta. Pro rok 2016 převzal Olomoucký 
kraj záštitu nad touto soutěží.
 »Za Síť pro rodinu Lucie Migalová

 PŘIJĎTE PODPOŘIT ČESKOU REPREZENTACI

VSTUPENKY V SÍTI

SH UNIVERZITY PALACKÉHO

Téměř 40 milionů eur je připraveno k čerpání 
v programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
Žadatelé progra-
mu Interreg V-A 
Česká republika – Polsko mohou nyní předkládat svoje projektové 
žádosti ve třech prioritních osách. Alokace ve výši 619 milionů ko-
run je žadatelům k dispozici v prioritní ose 2 na zvýšení potenciálu 
kulturních a přírodních zdrojů ve vztahu k posílení zaměstnanosti 
v regionu. V prioritní ose 3 je pro zřizovatele vzdělávacích institucí 
vyčleněno téměř 154 milionů korun na projekty společného vzdělá-
vání či spolupráce s institucemi na trhu práce. Dalších 265 milionů 
korun v prioritní ose 4 mohou využít instituce na posílení kapacity 
a jejich spolupráci s občany. Předkládání žádostí je dvoukolové, har-
monogram předkládání projektových záměrů i projektových žádostí 
naleznete v tabulce, znění jednotlivých výzev na www.cz-pl.eu. »red

Prio-
ritní 
osa

Výše alokace 
(EUR)

Termín pro před-
ložení projekto-

vého záměru

Termín pro 
předložení pro-
jektové žádosti

Jednání 
Monitorovacího 

výboru

2 22 930 000 30. 6. 2017 30. 9. 2017 15. 2. 2018

3 5 700 000 1. 4. 2017 15. 6. 2017 23. 11. 2017

4 9 840 000 28. 2. 2017 15. 5. 2017 23. 11. 2017
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Garden Food Festival opět láká 
do parku na dobré jídlo a pití

Už potřetí budou 
Smetanovy sady 
v Olomouci hostit 
Garden Food Fes-
tival – přehlíd-
ku dobrého jídla 
a pití pod širým 
nebem. O víken-
du 13. a 14. květ-
na se romantický 

park zaplní stany a stánky nejlepších lokálních restaurací 
a výrobců regionálních specialit. Na pódiu předvedou své 
kulinářské umění špičkoví šéfk uchaři.
Hlavní hvězdou festivalu bude opět Zdeněk Pohlreich. 
Kromě něj je možné vidět v kuchařské akci herečku 
Markétu Hrubešovou, michelinského šéfk uchaře Rad-
ka Kašpárka, specialistku na asijskou kuchyni Kamilu 
„Kamu“ Rundusovou nebo respektovanou cukrářku Ive-
tu Fabešovou. Na pódiu se bude odehrávat také porcová-
ní obřích ryb, papričková ohnivá show a další kulinární 
prezentace. Atraktivní program ovšem čeká i na malé 
návštěvníky, neboť součástí festivalu bude znovu dětská 
zóna včetně zábavných experimentů, hlavolamů a tvůr-
čích dílen, které připraví Pevnost poznání. 
Více informací najdete na www.gardenfoodfestival.cz. »red

... nový Domov pro seniory Komárov, koncept kvalitního bydlení pro 
seniory s veškerou sociální, 24 hodinov ovatelskou a zdravotní 

os edí na okraji obce Komárova u Šternberka.

Našim klien ových pok zbariérové 
trové budov omple vat ským 

dohledem, kv oškoleným personálem, bohatými ak acemi
a celodenním stravováním.

Z celkov ek nabízíme 7 ek
v Domov tním re e kterém
poskytujeme specializov
zejména pro osoby s Alzheimerovou chorobou
a pro osoby s demencí ve všech stádiích.
Pa zi registrované poskytovatele

eb (domov seni
se zvláštním re
v souladu se standardy kv

www.dskomarov.czKomárov u Šternberka
 730 175 713
 587 406 303

PREMIÉRA 

Ř Í JEN 2017

HUDBA

ALAN 
MENKEN

PŮVODNÍ  TEXTY

GLEN 
SLATER

LIBRETO

CHERI  STE INKELLNER
& BILL  STE INKELLNER

Koupím moto
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ 

MĚSÍČNÍKU 

OLOMOUCKÝ KRAJ 

VYCHÁZÍ 5. KVĚTNA 

V NÁKLADU 

256 000 VÝTISKŮ
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zábava pro vás 

Tajenka z minulého čísla: UNIKÁTNÍHO TERMÁLNÍHO PARKU. Vylosovanou výherkyní, které zašleme dárek, je Marie Štramová z Jeseníku.

Populární zpěvák a herec Vojtěch Dyk se představí 4. května na svém třetím koncertu v pavilonu A Výstaviště Flora Olomouc za doprovodu kapely B-Side Band pod vedením bandleadera... 
(tajenka). Tajenku křížovky zasílejte do 28. dubna na adresu Profi -tisk group, s. r. o., Slavonínská cihelna, Kyselovská 125, 783 01 Olomouc, anebo e-mailem na produkce@profi tisk.cz. Do před-
mětu 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 

inf
or

mac
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ZMĚNA BANKY BUDE JEDNODUŠŠÍ

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a  Slezska, z. s., 
upozorňuje majitele bankovních účtů na novelu zákona 
o platebním styku. Podle ní jsou banky povinny spotřebi-
teli zaslat jednou ročně přehled, z něhož se dozví řadu 
užitečných informací o  uhrazených poplatcích za před-
chozí rok. To může řadu spotřebitelů iniciovat k přechodu 
k jiné bance.
Změnit banku však vůbec nemusí být tak kompli-
kované, jak se na první pohled zdá.
Vše lze zařídit jedinou návštěvou u nového poskytovate-
le služeb. Ten pak většinu kroků na vaši žádost učiní za 
vás. Žádost o změnu platebního účtu se podává na for-

muláři, v němž např. určíte datum, ke kterému dosavad-
ní poskytovatel přestane a  od něhož nový poskytovatel 
začne provádět převody peněžních prostředků, a také to, 
zda má, nebo nemá dojít ke zrušení účtu u dosavadního 
poskytovatele.
Celý proces změny by měl být proveden v zákonné lhůtě 
13 pracovních dnů.
POZOR! Není zajištěno převedení stejného čísla účtu 
k nové bance, je tedy potřeba vyrozumět o změně účtu 
třetí strany, tj. naše plátce (např. zaměstnavatele) i pří-
jemce plateb, kteří mají svolení k  inkasu z našeho účtu 
(např. operátora).



15

informace pro vás

FOTOSOUTĚŽ POKRAČUJE
Děkujeme všem čtenářům, kteří nám do redakce zaslali svoje fotografi e na téma „Zima končí – máme 
jaro v Olomouckém kraji“. Krásný snímek typicky jarní slavnosti – masopustu, ze své obce nám zaslal 
Jaroslav Dostál z Přemyslovic. Děkujeme!
Fotosoutěž pokračuje dál. Další snímky budeme v redakci očekávat až do 3. května. Posílejte i nadále nej-
výše 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

Informace o záměru 
Olomouckého kraje odprodat 

nemovitý majetek
Olomoucký kraj nabízí k  odprodeji tento ne-
movitý majetek: části pozemku parc. č.  772/2 
ost. pl. v k. ú. Řimice, obec Bílá Lhota o celko-
vé výměře 1071 m2, dle geometrického plá-
nu č.  250-293/2016 z  23.  11.  2016 pozemky 
parc. č. 772/2 ost. pl. o výměře 742 m2 a parc. 
č. 772/7 ost. pl. o výměře 329 m2, v k. ú. Řimi-
ce, obec Bílá Lhota z  vlastnictví Olomouckého 
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomoucké-
ho kraje, příspěvkové organizace, za minimální 
kupní cenu ve výši 37 485 Kč.
Cenové nabídky s uvedením případného účelu 
využití předmětných nemovitostí prosím za-
šlete nebo osobně doručte do 29.  5.  2017 do 
13:00 hod. na adresu: Olomoucký kraj, Komise 
pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomoucké-
ho kraje, Jeremenkova  40a, 779 11  Olomouc. 
Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených 
obálkách a  v  levém horním rohu obálek vý-
razně uvést slova „neotvírat – cenová nabídka 
– Řimice“. Na obálce musí být rovněž uvedena 
doručovací adresa zájemce.
Více informací podá: regina.vrbova@kr-olo-
moucky.cz, tel. 585 508 423, l.hynkova@kr-olo-
moucky.cz, tel. 585 506 416.

Ministerstvo zdravotnictví 
České republiky – odbor 
dohledu nad zdravotním 

pojištěním vyhlašuje 
výběrové řízení k dotačnímu 

programu na podporu 
dostupnosti zdravotních 

služeb praktických lékařů
V  rámci tohoto dotačního programu mohou 
předložit žádost o  poskytnutí státní dotace 
právnické nebo fyzické osoby, které plánují po-
skytovat nebo začaly poskytovat v předchozích 
třech měsících před podáním žádosti zdravotní 
služby v oboru všeobecného praktického lékař-
ství a  praktického lékařství pro děti a  dorost 
v  místech, kde je zajištění těchto služeb pod-
statně omezeno.
Bližší informace a podmínky výběrového řízení, 
za kterých lze žádat o poskytnutí státní dotace 
v  rámci dotačního programu, jsou stanoveny 
v příslušné metodice.
V  případě dotazů je kontaktní osobou pro 
dotační program Ing.  Lenka Doischerová, MZ 
ČR, obor dohledu nad zdravotním pojištěním, 
tel.: 224  972  338, e-mail: lenka.doische-
rova@mzcr.cz. V  případě její nepřítomnosti ji 
zastupuje Mgr. Pavlína Žílová, tel.: 224 972 120, 
e-mail: pavlina.zilova@mzcr.cz.

Sportovní hry seniorů 2017
Krajská rada seniorů Olomouckého kraje pořádá 24. května v čase od 8:00 do 
14:00 hodin na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc II. ročník Krajských spor-
tovních her seniorů 2017 s mezinárodní účastí pod záštitou hejtmana Olo-
mouckého kraje. „Budeme potěšeni, pokud přijmete naše pozvání, ať už jako 
soutěžící, nebo jako diváci. Nejlepší sportovci budou reprezentovat v červnu 
Olomoucký kraj a hájit 
naše barvy na Meziná-
rodních hrách seniorů 
2017 v Plzni. Vloni jsme 
obsadili v této celore-
publikové soutěži v Pra-
ze třetí místo,“ dodává 
k soutěži Milena Hesová, 
předsedkyně KRS Olo-
mouckého kraje. Soutěže 
se mohou účastnit smíše-
ná pětičlenná družstva. 
Více informací a přihláš-
ky poskytne na e-mailu 
vlad.krusina@seznam.cz 
a na stránkách kraje. Vy-
plněné přihlášky můžete 
také zaslat nebo přinést 
v zalepené obálce do síd-
la KRS v budově krajské-
ho úřadu v Olomouci do 
10. května. »red
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„Legenda se vrací. 
Konečně.“
David V.

Dlouholetý suverén evropských silnic se vrací v plné parádě. Moderní motorizaci doplňuje výběr užitečných technologií, 

které opravdu využijete. Nový Golf se například postará o Vaše parkování, popojíždění v kolonách, a dokonce Vám najde 

i výhodnou čerpací stanici ve Vašem okolí. Přesvědčte se sami u nejbližšího prodejce Volkswagen.

Lidský rozměr našich technologií testujeme se skupinou náročných řidičů.  

Chcete vědět víc? Sledujte stránky www.volkswagen.cz. 

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.

Nový Golf.

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 modelu Golf: 3,9–7,9 l/100 km, 102–180 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Horní lán 455/1, 779 00 Olomouc, tel.: 585 750 351, bezplatná linka: 800 73 73 85, www.vw-seat-olomouc.cz; e-mail: info@vwolomouc.cz

S námi to jde 
jednoduše

www.centropol.cz

Zákaznická linka

478 575 555

Erbenova 270/2
774 00 Olomouc

Sppolehlivý a osv d enýý dodaavatel 
elekt iny a pllynu poo celéé R.

Nyyní nov  v OOlomouuci.

PP inesttee vašee vyyú ttováání, 
odneseetee si ddárrek.


