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Hledáme pro své klienty  
se schválenými hypotékami 

Jako banka pro Vás máme klienty se schválenými 
hypotékami. S námi nic neriskujete.

osti

P  
kontaktovat.

www.modrahypo.cz
Daniel Nevrkla 

PRODÁVÁTE NEBO PLÁNUJETE PRODAT VÁŠ 

+420 731 525 036

daniel.nevrkla@mpss.cz

Hypocentrum Modré pyramidy

I RUTINA M E BÝT Ú ASNÁ, POKUD ZM NÍTÍÍ E SV J ÚHEL POHLEDU.
Za ínejte ka dé ráno správn nalad ni díky 8" informa nímu, zábavnímu a naviga nímu systému v novém modelu SEAT Ateca. A
jedete do fitness centra, nebo do práce, pohybujete se v rytmu zvukového doprovodu, který dokonale odpovídá silnici, po ní práv
jedete. A pokud jste nem li as nabít si doma telefon, nemusíte propadat panice. Jednoduše telefon odlo te na bezdrátovou 
nabíje ku a starejte se u jen o to, abyste si u ívali skv lou jízdu. Skladové vozy SEAT A Ateca ihned k odb ru ji od 468 900 K .

POND LNÍ RÁNA U  PRO VÁS NIKDY
NEBUDOU JAKO POND LNÍ RÁNA 

NOVÝ SEAT ATECA

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Horní Lán 445/1, 779 00 Olomouc
T. +420 800 737 385 www.seatolomouc.cz 

TECHNOLOGY TO ENJOY

SE AT. CZNAJDETE NÁS NA:Pr rná spot eba paliva 4,3 – 6,1 l/100 km. Pr rné emise CO2: 113 – 141 g/km.
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aktuality

Kraj má program
Rada Olomouckého kraje schválila své progra-
mové prohlášení. Do úvodní věty jsem chtěl 
přidat slovo „konečně“, ale nebylo by to na mís-
tě. Abych vás uvedl do děje: už bylo připravené 
mnohem dříve, ale nelíbilo se mi. Bylo plné po-
litických frází a obecných slibů, a proto jsme ho 
od základu přepracovali. Tak, aby obsahovalo 
vše, co jsme vám před volbami slíbili.
Aktuálně schválený program jednoznačně určuje 
priority a úkoly. I když v něm nechybí dlouhodobé 
vize, obsahuje především to, co můžete vy jako 
občané za čtyři roky před volbami zkontrolovat.
Co obsahuje? Na prvním místě je to zlepšení ko-
munikace se všemi obyvateli kraje. O zásadních vě-
cech se už nebude rozhodovat za zavřenými dveř-
mi kanceláří, ale budeme se o  nich radit s  těmi, 
kterých se daná problematika týká. A o všem bu-
deme transparentně informovat veřejnost.
Ptáte-li se na konkrétní cíle, těch je více než dost. Od 
zlepšení stavu silnic, které jsou dnes kvůli nečinnos-
ti předchozích krajských vlád v katastrofálním sta-
vu, přes obnovu vozového parku sanitek a vybudo-
vání moderních výjezdových základen zdravotnické 
záchranné služby v Uničově, Šternberku a Zábřeze 
až po zvýšený důraz na bezpečnost v kraji.
Náš program je věcný a podrobný. Jsou v něm kon-
krétní aktivity na podporu krajských zdravotnických 
zařízení, středních škol, dětských domovů, spor-
tovních organizací, hendikepovaných spoluobčanů 
a také venkovských oblastí, aby se lidé z příhraničí 
nemuseli stěhovat za prací do Prahy. 
Plné znění programového prohlášení si můžete 
stáhnout na našem krajském webu. 

Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Za záchranu života obdrželi 
tři mladíci medaili 

Dominik Beran, Ondřej Trněný a  Marek Mozga obdrželi od hejtmana Olomouckého 
kraje Ladislava Oklešťka medaili Olomouckého kraje. Prvně jmenovaný je totiž stu-

dentem Střední lesnické školy v Hranicích, kterou zřizuje Olomoucký kraj. Ocenění získa-
li mladíci za záchranu lidského života při jedné z letošních dopravních nehod.

Stateční studenti ze sousedního Zlín-
ského kraje se 21. března ocitli poblíž 
vážné dopravní nehody v obci Cvr-
čovice. Vozidlo tam narazilo do dvou 

stromů poblíž komunikace a zůstalo 
ležet na levém boku. Ještě před pří-
jezdem jednotky HZS Zlínského kra-
je k místu události dokázali mladíci 
vytáhnout řidiče z havarovaného vo-
zidla a poskytnout vážně zraněnému 
první pomoc.
„Nesmírně si jejich činu vážím a ob-
divuji odvahu, se kterou se bez vá-
hání vrhli do záchrany cizího živo-
ta. Ne všichni jsme schopni takto 
rychle reagovat v kritických situa-
cích. Je mi ctí, že jim mohu aspoň 
takto poděkovat a symbolicky je 
odměnit za jejich duchapřítomnost,“ 
řekl při předávání medaile hejtman 
Ladislav Okleštěk. »red

 Medaile Olomouckého kraje, které se udělují při zvlášť 

významných událostech, si mladíci převzali před zahájením 

zasedání krajského zastupitelstva. | Foto: PV

Korejský velvyslanec jednal 
o ekonomické spolupráci

V úterý 25. dubna navštívil Olo-
moucký kraj velvyslanec Korejské 
republiky J. E. Seoung-hyun Moon. 
S hejtmanem Ladislavem Oklešťkem 
hovořil především o ekonomické spo-
lupráci. „S panem velvyslancem jsem 
probral otázky ekonomické spoluprá-
ce mezi Českou republikou a Koreou. 
Zabývali jsme se dopadem neza-
městnanosti, která je v obou zemích 
podobná, na hospodářský rozvoj,“ 
řekl Ladislav Okleštěk, hejtman Olo-
mouckého kraje.
Jednou z úspěšně rostoucích oblas-
tí ekonomiky je cestovní ruch mezi 
oběma zeměmi. Česká republika se 
stává stále častějším cílem cest ko-
rejských turistů. „Vaši zemi navštíví 
ročně kolem 300 000 turistů z Koreje, 
i ve zdejším hotelu jsem potkal sku-

pinu svých krajanů. Olomoucký kraj 
zatím nepatří mezi hlavní destinace 
turistických výprav z mé domoviny, 
ale díky bohaté historii a přírodním 
krásám regionu by se to mohlo změ-
nit,“ sdělil Seoung-hyun Moon. »red

 Cestovnímu ruchu a lákání zahraničních návštěvníků přiklá-

dá Olomoucký kraj velkou důležitost. Podle korejského velvy-

slance má náš kraj asijským turistům co nabídnout. | Foto: PV
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• Olomoucký kraj se rozkládá ve střední části 
Moravy a zasahuje i do její severní části. Celková 
výměra kraje 5267 km2 tvoří 6,7 % z celkové roz-
lohy České republiky, osmé místo mezi 14 kraji.

• Kraj má na severu 104 km dlouhou mezistátní 
hranici s  Polskem, sousedí s  Moravskoslezským, 
Zlínským, Jihomoravským a Pardubickým krajem.

• Nejvyšším místem je hora Praděd – 1491 m n. m. 
v  Jeseníkách. Nejníže položené místo je hladina 
řeky Moravy u Kojetína – 190 m n. m.

• Zemědělská půda zaujímá 279 361 hektarů, 
tj. 53,0 % (v ČR 53,6 %) z celkové plochy kul-
tur v kraji. Lesní půda 34,9 % z celkové výmě-
ry v kraji, především na severu kraje v okrese 
Jeseník (59,5 %) a v okrese Šumperk (48,5 %).

• V kraji žije v 402 obcích, z nichž má 30 při-
znaný statut města a  12 statut městyse 
633 925 obyvatel (k 31. 12. 2016), tj. 6,1 % 
z celkového počtu obyvatel České republiky.

 Víte, že...?

více na www.kr-olomoucky.cz

Olomoučtí hasiči mají nové logo – sloužit bude jejich propagaci
Od 4. května, svátku svatého Floriána 
– patrona hasičů, budou profesionální 

hasiči z Olomouckého kraje používat 
při své propagaci nové logo. Úkolem 
nového loga není nahradit znak HZS 
ČR, ale bude sloužit ke konkrétní 
propagaci Hasičského záchranného 
sboru Olomouckého kraje (při akcích 
pořádaných HZS OLK). Nové logo 
HZS Olomouckého kraje vyjadřuje 

na první pohled jasnou vazbu na Olo-
moucký kraj (pětilistá květina z loga 
Olomouckého kraje). Přesto však po-
užitý symbol není pětibarevný jako 
v logu Olomouckého kraje, ale je po-
užit v barvě loga. Pět okvětních lístků 
květiny symbolizuje pět územních od-
borů HZS Olomouckého kraje. »red

Studenti budou hejtovat hejtmana 
v přímém přenosu

Hejtuj hejtmana je název iniciativy 
hejtmana Ladislava Oklešťka, která 

lidem přináší novou možnost komuni-
kace s  vedením Olomouckého kraje. Ve 
středu 24.  května se Ladislav Okleštěk 
setká se studenty, od kterých bude chtít 
slyšet i  ty méně příjemné dotazy nebo 
kritické názory.

„Všude se píše: ‚Hetman ocenil, po-
děkoval, navštívil…‘ Případně: ‚Kraj 
rozdal miliony, kraj vybudoval, zajis-
til novou službu…‘ Ale já chci přinést 
změnu, a proto se ptám: Co děláme 
špatně? Na koho zapomínáme? Jak 
podpořit sport, kulturu nebo cestov-
ní ruch, aby to bylo opravdu účinné? 
Jsem zvědavý, jaký na to mají názor 
mladí lidé, kteří dokážou věci pojme-
novat přímočaře a bez obalu,“ vysvět-
lil Ladislav Okleštěk.
Hejtovat je moderní výraz pro kritic-
ké názory, který používají teenageři, 
a právě za nimi se Ladislav Okleštěk 
vydá 24. května do Šumperka. V pro-
storách Střední školy železniční, tech-
nické a služeb bude od 10 hodin od-
povídat na otázky studentů. Akce je 

přístupná také pro širokou veřejnost 
bez rozdílu věku. Hodinová diskuze 
bude navíc živě přenášena jako live 
stream na Facebook.
„Kromě bezprostředních dotazů od 
studentů odpovím na ty nejzajíma-
vější ‚hejty‘, které mně zatím dorazily 
v rámci iniciativy Hejtuj hejtmana na 
e-mail prohejtmana@kr-olomoucky.cz. 
Každý týden mi přijdou desítky názo-
rů, podnětů nebo stížností, takže je 
z čeho vybírat a diváci se určitě nudit 
nebudou,“ zve ke sledování přímého 
přenosu Ladislav Okleštěk.
Živý videopřenos ze studentské dis-
kuze s hejtmanem sledujte ve středu 
24. května v 10 hodin na faceboo-
kovém profi lu Ladislava Oklešťka. 
Více informací o iniciativě Hej-
tuj hejtmana najdou zájemci na 
www.HejtujHejtmana.cz. »red

#HejtujHejtmana

www.HejtujHejtmana.cz
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450 kroků

3 min. 
Nám. Hrdinů 

Kelčice 144, 7KK 98 08 Vranovice-KelčiceKK

Pece na vypalování
kekk ramiky

Vrámci rozšíření pracovního týmu příjmeme do hlavního pracovního poměru

1. STAVĚČ PECÍ 2. ELEKTROTECHNIK 
Bližší informace podá Bc. Alena Háderová,
tel.: 605 277 026, e-mail: vedeni@kittec.cz

a.s.

Pietní akce k výročí ukončení II. světové války
Začátkem května se v  regionu na různých místech připomínaly 

události z doby před dvaasedmdesáti lety, kdy končila II. světová 
válka. Řady pietních akcí se zúčastnili i zástupci Olomouckého kraje. 

Pietní akce začaly už v posledních dubnových dnech připome-
nutím tragédie v obcích Zákřov a Javoříčko na Olomoucku. 
Javoříčko v závěru války nacisté vypálili a muže z obce po-
vraždili. Ze Zákřova nacisté muže odvlekli do Velkého Újezda, 
kde je mučili a 19 z nich upálili. Události posledních dnů vál-
ky nyní připomíná expozice ve škole v Javoříčku, která řádění 

nacistů odolala. V Hrdibořicích na Prostějovsku se radní Olo-
mouckého kraje zúčastnili odhalení pamětní desky zdejšímu 
rodákovi plk. Vojtěchu Kubalíkovi. Válečný pilot 311. bom-
bardovací perutě RAF byl 4x vyznamenán Československým 
válečným křížem, medailemi Za chrabrost, Za zásluhy a pa-
mětní medailí 1939–1945. Třemi medailemi jej vyznamenali 
i Britové. Po roce 1948 se stal pro armádu nežádoucím a po 
roce 1968 byl s celou rodinou perzekuován. Po změně režimu 
v listopadu 1989 byl plně rehabilitován a obdržel hodnost plu-
kovníka. V Hrdibořicích zemřel v roce 2000. »red

 Náměstek hejtmana Olomouckého kraje Dalibor Horák se v úterý 2. května zúčastnil pietního 

aktu na střelnici v  Olomouci-Lazcích. Pietní akt se konal k  uctění památky obětí přerovského 

povstání. Květiny k pomníku jedenadvaceti českých vlastenců povražděných nacisty v posled-

ních dnech II. světové války položili také představitelé měst Přerova a Olomouce, Armády České 

republiky, Českého svazu bojovníků za svobodu a dalších organizací. | Foto: archiv

 Olomoucký kraj fi nančně přispěl Vojenskému spolku rehabilitovaných AČR Olomouc na nákup 

pamětní desky pro Vojtěcha Kubalíka částkou 20 tisíc korun. Stejnou částku poskytlo hejtman-

ství vojenskému spolku i na slavnostní ceremoniál odhalení pamětní desky. | Foto: archiv
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zpravodajství

 Ceny vítězům předal náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ladislav Hynek. | Foto: TS

Hejtmanství opět hledá zelenou školu
Olomoucké hejtmanství vyhlásilo i letos soutěž Zelená škola Olomouckého 
kraje. Přihlásit se mohou všechny školy na území našeho regionu, které se 
aktivně zapojují do realizace školního environmentálního vzdělávání, vý-
chovy a osvěty. Soutěžit se bude celkem v sedmi kategoriích. Olomoucký 
kraj následně mezi vítězné školy rozdělí 50 tisíc korun. Oproti loňskému 
roku kraj při vyhlašování zvolil formu veřejného příslibu a  školy tak při 
soupeření nebudou vázány přísnými podmínkami standardního dotačního 
programu.
„Vítězným školám bude poskytnut fi nanční příspěvek, který lze použít 
například na nákup výukových pomůcek, zahradního nářadí a  materiálu, 
dětských herních prvků nebo úhradu služeb vztahujících se k realizaci eko-
logické výchovy ve škole,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast školství La-
dislav Hynek. Konkrétní fi nanční ohodnocení vítězných škol se bude odvíjet 
také od počtu přihlášených. 
Školy mohou přihlášky do soutěže podávat až do 5. září. Při následném 
hodnocení budou posuzovány pouze aktivity v  oblasti environmentální-
ho vzdělávání realizované v  období od 1. září 2016 do 30. června 2017. 
Další podrobnosti k  soutěži najdou zájemci na webových stránkách kraje 
www.kr-olomoucky.cz. »red
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Mladí grafi ci změřili síly
Letos počtvrté se stala Střední škola polygrafi cká v Olo-
mouci dějištěm mezinárodní soutěže dovedností mladých 
grafi ků. Začátkem dubna se tu mezi sebou utkaly dvou-
členné týmy studentů 3. ročníků grafi ckých oborů z Čes-
ké republiky, Slovenska, Finska a Polska.
Nejlépe se v třídenním klání dařilo týmu z polského Kra-
kova ve složení Karolina a Natalia Botko. Druhé místo 
získali Martin Boček a Radek Urbánek ze Střední školy 
grafi cké Brno a třetí místo obsadili Jakub Bačo a Kristína 
Skalová ze střední školy Ostrovského v Košicích. 
Studenti museli v rámci soutěže splnit několik zadaných 
úkolů, kterými byl například návrh vizuálního stylu 
a brožury pro Mladečské jeskyně, zpracování základní-
ho grafi ckého stylu pro materiály soutěže Obal roku nebo 
zpracování banneru a pozvánky na nadcházející sezonu 
v Moravském divadle Olomouc. Výkony jednotlivých 
týmů následně hodnotila odborná porota. »red

Muzeum umění chystá unikátní výstavní projekt
Jedinečný projekt mapující moderní 

výtvarnou kulturu v  zemích, které 
vznikly po rozpadu Rakouska-Uherska, 
chystá Muzeum umění Olomouc společně 
s dalšími institucemi ze zemí Visegrádské 
čtyřky. Půjde o první syntetizující pohled, 
jenž protne kulturu a umění ve středoev-
ropském regionu.

Projekt vyvrcholí v Olomouci v září 
2018 otevřením výstavy Rozlo-
mená doba – Mezi úzkostí a slastí 
1908–1928, která v následujících le-
tech navštíví i další evropské země. 
Tato výstava je součástí Evropské-
ho roku kulturního dědictví 2018. 
„Bude to poprvé, kdy se ve středo-
evropském prostoru vedle sebe obje-
ví díla z toho období ze všech čtyř 

zemí. Bude to skutečná konfrontace 
v tom dobrém slova smyslu,“ zdůraz-

ňuje ředitel Muzea umění Olomouc 
Michal Soukup. »red

 Memorandum o vzájemné spolupráci na mezinárodním výstavním projektu podepsali v Olomouci 24. 4. Jacek Purchla (Międzynarodowe 

Centrum Kultury Kraków), Ivan Jančár (Galéria mesta Bratislavy), Csornay Boldizsár (Janus Pannonius Múzeum Pécs), Michaela Šojdrová 

(poslankyně Evropského parlamentu), Martin Souček (Nakladatelství Arbor vitae) a Michal Soukup (Muzeum umění Olomouc). | Foto: TH
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Představujeme vám:
Mikroregion Němčicko

Němčicko je mikroregionem průměrné velikosti v okrese Prostějov, roz-
prostírá se přibližně na 85 km2. Má zhruba 9560 obyvatel v sedmnácti 

obcích a řadí se ke středně velkým mikroregionům našeho kraje. Sídelním 
městem jsou Němčice nad Hanou a předsedkyní je Bohumila Charvátová, starostka obce 
Dřevnovice. Mikroregion nám představila jeho manažerka Zdeňka Loučková.

Co bylo impulzem pro vznik mikrore-
gionu Němčicko a jaké byly jeho cíle?
Mikroregion Němčicko byl zalo-
žen již v roce 1999. Mezi hlavní cíle 
svazku patří kulturní rozvoj člen-
ských obcí a sdružování jejich oby-
vatel. Pro tyto snahy je nejdůležitější 
spolupráce obcí, jejich vedení a vzá-
jemná výpomoc.
Co je pro sdružené obce největším 
přínosem?
Mikroregion vydává půlročně občas-
ník Cesta, informační noviny mikro-
regionu Němčicko. Velmi oblíbené jsou 
stolní kalendáře, které dostávají každý 
rok občané spolu s adventním číslem 

Cesty. V roce 2016 se poprvé konala 
soutěž amatérských fotografů, vítězné 
fotografi e na téma Fauna a fl óra mikro-
regionu Němčicko přispěly k vytvoření 
kalendáře pro rok 2017. Obdoba soutě-
že se bude konat i tento rok.
V rámci dotačních titulů se nám po-
dařilo pořídit party stany, terasové 
sálače, plynový zahradní gril, pó-
dium, výstavní paravany a mulčovač. 
Členské obce mají možnost výpůjč-
ky tohoto vybavení za zvýhodněnou 
cenu, čehož hojně využívají při ko-
nání kulturně společenských akcí. 
Vybavení používají také spolky pro 
svou činnost i občané při konání ro-
dinných oslav apod.
Mikroregion zajišťuje odborná akre-
ditovaná školení, semináře a před-
nášky pro hospodářky a starosty obcí 
se zaměřením na aktuální novinky 
v účetnictví, ve mzdové a personální 
agendě, novelizaci zákonů a provádě-
cích vyhlášek.
Jaké máte plány do budoucnosti?
Mikroregion plánuje i nadále zacho-
vat tradiční kulturně společenské 

akce, pokračovat v organizaci odbor-
ně akreditovaných školení a seminá-
řů a při společných setkáních řešit 
aktuální problémy. »red

na pokračování

 Vitčický les | Foto: MJ

 Areál zdraví Dřevnovice | Foto: RP  Sportovně relaxační centrum v Nezamyslicích | Foto: VM

Zajímavá místa v mikroregionu:
Dobromilice – Regionální muzeum, expozice věnovaná životu na hanáckém venkově. | Doloplazy – Původně renesanční zámek přestavěný v roce 1729 

v barokním slohu s „anglickým zámeckým parkem“. Stálá expozice T. G. Masaryka. | Dřevnovice – Areál zdraví – ojedinělý prvek regionu, který spojuje přírodu 
se sportem a klidovou zónou. | Hruška – kostel sv. Jana Nepomuckého, rybník. | Koválovice-Osíčany – koupaliště s obecní hospodou, minipivovar Husar. | 

Mořice – barokní kostel sv. Martina z počátku 18. století a zámek z konce 17. století, biocentrum Mokroš a Sad starých ovocných odrůd. Zahrada pěti smyslů (dětské 
hřiště s důrazem na environmentální výchovu). | Němčice nad Hanou – kostel sv. Maří Magdalény, kino OKO, sportovní hala „Suprovka“. | Nezamyslice – barokní 

kostel sv. Václava z roku 1701, sportovně relaxační centrum a víceúčelové hřiště. V místní části Těšice – vodní plocha (rybník). | Pavlovice u Kojetína – barokní 
kostel sv. Ondřeje z roku 1727, v místní části Unčice – zvonice. | Pivín – kostel sv. Jiří. | Srbce – dominantní lipová dřevěná zvonička, víceúčelové hřiště. | 

Tištín – kostel sv. Petra a Pavla – barokní perla Moravy, lihovar a muzeum. | Tvorovice – kaple sv. Bartoloměje, rybníky. | Víceměřice – vyhlídka Kozlov, rybník. | 
Vitčice – vitčický rybník, lesní přírodní rezervace „Vitčický les“, rozhledna s panoramatickým výhledem na Střední Moravu, Chřibské pohoří a Drahanskou vrchovinu. 

| Vrchoslavice – sportovní areál, kostel sv. Michaela, rybník „Lopaťák“. | Želeč – kostel sv. Bartoloměje, sportovně rekreační areál s koupalištěm.

Pravidelné akce mikroregionu:
Pravidelná každoroční akce – Mikroregion Němčicko se baví, letos v obci Pivín 26. 8. 2017 | Na bicyklech Němčickem – letos dojezd ve Vitčicích dne 9. 9.

Další akce podporované MRG Němčicko: Revival fest v Mořicích | Olympiáda mateřských škol v Doloplazích | Svátek hudby v Němčicích nad Hanou | 
Pohádkový les ve Vitčicích | Veterán rallye v Němčicích nad Hanou | Rockový mlýn ve Vrchoslavicích | Zimní olympiáda v Nezamyslicích | Dožatá v Pivíně.

Obce mikroregionu:
Dobromilice, Doloplazy, Dřevnovice, Hruška, Koválovice-Osíčany, Mořice, Němčice nad Hanou, Nezamyslice, Pavlovice u Kojetína, Pivín, Srbce, Tištín, 

Tvorovice, Víceměřice, Vitčice, Vrchoslavice a Želeč
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 Programové prohlášení radní prezentovali novinářům 24. dubna. Zleva Jiří Zemánek – 1. náměstek hejtmana, Ladislav 

Okleštěk – hejtman Olomouckého kraje, a Dalibor Horák – 3. náměstek hejtmana. | Foto: PV

Rada Olomouckého kraje představila svůj 
program. Cílem je zlepšit život obyvatel

Zajištění rozvoje a  prosperity celého re-
gionu, které se promítne do zlepšení 

života všech obyvatel kraje. Tak by se ve 
stručnosti dalo popsat programové pro-
hlášení, které schválila Rada Olomouckého 
kraje na příští čtyři roky. Radní chtějí mimo 
jiné investovat do oprav silnic i  budování 
obchvatů, modernizovat krajské záchranky 
a tlačit na vládu kvůli dostavbám dálnic.

Šestnáctistránkový dokument pro-
gramového prohlášení stanoví priori-
ty na nejbližší čtyři roky. Rada Olo-
mouckého kraje, složená ze zástupců 
hnutí ANO 2011, ČSSD a ODS, jím 
deklaruje na základě uzavřené koa-
liční smlouvy svoje programové cíle. 
„Dali jsme si na něm záležet. Na roz-
díl od programů předchozích kraj-
ských vlád obsahuje konkrétní kro-
ky, které zlepší život lidí,“ vysvětlil 
hejtman Ladislav Okleštěk. Jednou 
z hlavních priorit vedení kraje je ma-
ximální transparentnost a zlepšení 
komunikace. „O zásadních věcech 
nebudeme rozhodovat za zavřený-
mi dveřmi kanceláří, ale budeme se 
o nich radit s těmi, kterých se daná 
problematika týká,“ uvádí krajská 
rada ve svém programu.
Programové prohlášení má celkem 
dvanáct kapitol a ve všech jsou uvede-
ny konkrétní cíle. V kapitole věnova-
né fi nancím a majetku je na prvním 
místě vyrovnané a zodpovědné hos-
podaření. Zlepšením čerpání dotací 
chce kraj vytvořit volné prostředky na 
další investiční vý-
stavbu, například na 
rekonstrukci a opra-
vy krajských silnic. 
Radní chtějí zároveň 
pohlídat vládu, aby 
splnila své závazky 
při výstavbě dálnice 
D1 u Přerova a dalších 
komunikací, které jsou 
v gesci státu. Další in-
vestice mají směřovat 
do budování sporto-
višť v menších městech 
a obcích a také na ob-
novu krajských zdra-
votnických a sociálních 
zařízení.

„Kromě obnovy vozového parku sa-
nitek máme v plánu vybudovat mo-
derní výjezdové základny zdravot-
nické záchranné služby v Uničově, 
Šternberku a Zábřehu. V Dětském 
centru Ostrůvek chceme zřídit ob-
jekt pro péči rodinného typu k zá-
cviku matek, abychom podpořili 
život dětí v biologické rodině, a na 
pracovišti Odborného léčebného 
ústavu v Pasece zajistíme vznik mo-
derního plicního oddělení,“ upřes-
nil některé z plánovaných inves-

tic hejtman Ladislav 
Okleštěk.

Podpora venkova 
i školství

Radní se chtějí více 
věnovat také podpo-
ře venkova. „Občané 
kraje musí mít srov-
natelnou životní úro-
veň, ať bydlí v cent-
ru Olomouce, nebo 
v malé obci u hranic 
s Polskem,“ uvádí 
v programovém pro-
hlášení. Chtějí toho 
dosáhnout například 
podporou cestovní-

ho ruchu, lázeňství a dalších služeb, 
které zajistí nové pracovní příležitosti 
v regionech bez velkých průmyslo-
vých fi rem. 
V rámci školství chce kraj více a cí-
leněji podporovat děti z dětských 
domovů, aby byli mladí lidé odchá-
zející z těchto zařízení připraveni na 
vstup do samostatného života. Ještě 
větší důraz než dříve budou radní 
klást na podporu učňovských obo-
rů zakončených maturitou a také na 
obory potravinářského průmyslu. 
Poslední kapitola programu se vě-
nuje bezpečnosti, která je pro radní 
hlavní prioritou. „Nechystáme žádná 
laciná populistická gesta, ale vzhle-
dem k aktuální mezinárodní situa-
ci musíme být co nejvíce obezřetní. 
Zajistíme maximální podporu všem 
bezpečnostním a záchranným slož-
kám. Policisté, vojáci, hasiči i záchra-
náři musí vědět, že se na kraj mohou 
spolehnout, a zároveň každý občan 
Olomouckého kraje musí mít jisto-
tu, že se mu v případě ohrožení do-
stane profesionální pomoci,“ dodal 
hejtman Ladislav Okleštěk.
Celé znění programového prohlášení 
ke stažení najdete na webu Olomoucké-
ho kraje www.kr-olomoucky.cz. »red
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KAPITOLY PROGRAMOVÉHO

PROHLÁŠENÍ RADY

OLOMOUCKÉHO KRAJE:

I.  Veřejná správa

II.  Finance a majetek

III.  Školství 

IV.  Sport, tělovýchova a volný čas

V.  Doprava a dopravní obslužnost 

VI.  Zdravotnictví 

VII.   Sociální služby a prevence 

kriminality 

VIII. Cestovní ruch 

IX.  Regionální rozvoj a rozvoj 

venkova, podpora podnikání 

X.  Životní prostředí, zemědělství 

XI. Kultura a památková péče 

XII.  Bezpečnost, ochrana zdraví 

a majetku občanů
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Akademický rok 2017/2018

České zemědělské univerzity v Praze
Provozně ekonomická fakulta

největší ekonomická fakulta v České republice

nabízí v Konzultačním středisku v Šumperku bakalářské (Bc.) a navazující
magisterské (Ing.) studium oboru Veřejná správa a regionální rozvoj

v rámci akreditace MŠMT ČR zařazena ve skupině šesti

nejlepších ekonomických fakult

studium probíhá v Konzultačním středisku v Šumperku

kombinovanou formou – dálkově, pouze o víkendech

individuální přístup ke studentům a široká podpora

konzultačních středisek včetně zajištění a podpory studijních

materiálů

ucelený systém vzdělávání v konzultačním středisku

(po bakalářském studiu pokračování v navazujícím

magisterském studiu)

výuka zajišťována pouze pedagogy univerzity

studium určeno zájemcům všech věkových kategorií a profesí

absolventi získají široké základy ekonomických, manažerských

a společensko – vědních disciplín s důrazem na bezprostřední

využití v praxi

absolventi se uplatní v institucích místní, regionální i státní

správy, tak v malých a středních podnicích soukromé sféry

Studijní oddělení, tel.: 224 382 331, lakoma@pef.czu.cz

Konzultační středisko Šumperk, tel.: 731 571 586, prusa@ajak-sumperk.cz

www.pef.czu.cz

... výuka probíhá v Šumperku

20 ostrovů 
22000 ooosstrroovvůů 

a pobytových 
aa ppoobbbyyytttooovvýýcchh 

míst v Řecku
mmíísstt vv ŘŘŘeeeccckku

S námi je Řecko blíž, SS nnááámmmmii jjeee  ŘŘŘeeeccckkkoo bbllíížžž, 
než si myslítennneežž sssiii mmmyyysssllíítteee

Letecky z Prahy, Brna, Ostravy

Autobusem na Vaši dovolenou 
z nástupních míst: Brno, B eclav, 

Bratislava, Olomouc, P erov, 
Krom íž, Zlín, Uh. Hradišt , Uh. Brod

Pokud při nákupu zájezdu Pokud při nákupu zájezdu 
do 30.6. uvedete prodejci či do 30.6. uvedete prodejci či 

v e-mailu heslo: v e-mailu heslo: Olomoucký krajOlomoucký kraj, , 
budete mít navíc nástupní místo budete mít navíc nástupní místo 

bez příplatku – ZDARMA!bez příplatku – ZDARMA!

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww...aaaaaaaeeeeeeeooooooolllllllluuuuuuusssssss...ccccccczzzzzzz

Ladislav Okleštěk: „Máme před sebou jasné a konkrétní cíle.”
Programové prohlášení bylo veřej-
nosti představeno po sedmi měsících 
od voleb do krajského zastupitelstva. 
Jak dlouho trvala jeho příprava? 
Pod vedením „zimního hejtmana“ Oto 
Košty rada nefungovala, takže jsme 
ztratili několik měsíců. Ale přiznávám, 
že se mi nelíbila ani naše první verze 
programového prohlášení, byla plná 
obecných frází. Hodil jsem ji pod stůl 
a řekl všem, že chci občanům předsta-
vit program, který bude srozumitelný 
a konkrétní. Aby si každý mohl za čtyři 
roky vyhodnotit, co jsme splnili. Proto 
tvorba programového prohlášení trva-
la déle, ale teď už jsem spokojený.
Má ho veřejnost vnímat jako nový 
směr programových priorit v  kra-
ji, nebo navazujete na rozpracované 
úkoly z minulých let?
V našich volebních programech jsme 
slibovali změnu a programové pro-
hlášení je jasným důkazem, že ne-
šlo jen o sliby. Nechci navazovat na 
předchozí krajské vlády, které kraj 
zadlužily, jejich proklamace napří-
klad o opravách silnic skončily tak, že 

máme třetinu krajských komunikací 
v havarijním stavu. Takže to musíme 
vzít z gruntu… Všimněte si, že v pro-
gramovém prohlášení jsme se zavá-
zali splnit celou řadu nových, jasných 
a konkrétních úkolů.
Jakým způsobem chcete tlačit na vlá-
du ohledně dostavby dálnic v kraji?
Všechny strany zastoupené v radě mají 
v parlamentu své poslance, ostatně i já 
jsem poslanec. Takže vím, na které 
dveře zaklepat, abych pohlídal plnění 

vládních slibů. Když to uděláme všich-
ni společně, máme velkou šanci pro 
Olomoucký kraj udělat hodně, a nejen 
v oblasti výstavby dálnic.
V  prohlášení také uvádíte, že nepod-
poříte vznik zařízení pro migranty na 
území kraje – může vůbec do takového 
rozhodnutí Olomoucký kraj zasahovat?
Samozřejmě. Žádná vláda by neměla 
dělat rozhodnutí, se kterými by lidé ne-
souhlasili. Tedy vlastně může, ale my si 
pohlídáme, aby to nedělala. »red
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Na podporu cyklostezek 
letos půjde 11 milionů

Se svými žádostmi o dotaci z programu Podpo-
ra výstavby a  oprav cyklostezek uspěli všichni 
zájemci, celkem devět měst a obcí. Kraj mezi ně 
rozdělí více než jedenáct milionů korun. Mohel-
nice, Olomouc, Prostějov, Uničov, Bedihošť, Krali-
ce na Hané, Medlov, Újezd a Velký Týnec – právě 
do těchto míst krajské peníze poputují.
„Olomoucký kraj se v minulosti zavázal k  tomu, 
že bude podporovat cyklistickou dopravu na 
svém území. Realizací projektů, na které nyní 
uvolní fi nanční prostředky, účinně napomáhá 
zvyšovat bezpečnost provozu a  současně tím 
přispívá ke zlepšení ekologicky šetrné dopravy,“ 
řekl náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro 
oblast dopravy Jan Zahradníček.
Například Velkému Týnci pomůže krajská dota-
ce s  vytvořením přímého cyklistického propo-
jení obce a místní části Čechovice. V Mohelnici 
pak vybudují stezku pro chodce a cyklisty v ulici 
U Potoka. 
Celková výše schválených dotací za období 2004 
až 2016 činila 89,44 milionu korun. Z toho měs-
ta a obce skutečně vyčerpaly více téměř 86 mi-
lionů. Za tyto peníze bylo vybudováno téměř 
95 km cyklostezek. »red

inzerce

V Olomouci se budou navazovat obchody s Čínou
Česko-slovensko-čínská komora na-
plánovala na 10. června první ročník 
investičního fóra s názvem Czech – 
Slovak – Chinese Investment & Trade 
Forum, které se bude konat v Olomou-
ci. Touto akcí komora navazuje na vel-
mi dobré vztahy s představiteli čínské 
provincie Guangdong (která je dru-
hou největší provincií v Číně), s níž má 
uzavřeny zcela konkrétní memoranda 
o spolupráci. Akce se zúčastní nejen po-
litičtí představitelé z čínské provincie, 

ale i zástupci 14 významných výrob-
ních, obchodních a investičních spo-
lečností, kteří mají zájem navázat spo-
lupráci s českými podnikateli. „Na fóru 
také představitelé komory návštěvníky 
seznámí s možnostmi exportu českého 
potravinářského zboží a produktů do 
první české prodejny v bezcelní zóně 
ve městě Šanghaj, která je určena pouze 
pro 16 států střední a východní Evropy 
a kde prostřednictvím naší komory má 
Česká republika v tomto pavilóně své 

prodejní prostory,“ přiblížil cíl akce pre-
zident Česko-slovensko-čínské komory 
Roman Spáčil.
Samotné fórum je určeno pro širokou 
veřejnost, kdy hlavním cílem je čes-
kým podnikatelům zprostředkovat 
osobní kontakt za účasti tlumoční-
ků se zástupci čínských společností, 
představit své produkty a navázat kon-
krétní diskusi o spolupráci. Veškeré 
informace včetně přihlášky na fórum 
najdete na webu www.czcn.eu. »red

Žáci elektrotechnické průmyslovky 
v Olomouci mají novou tělocvičnu

Rok a  půl trvala stavba nové  tělocvič-
ny Vyšší odborné školy a  střední prů-

myslové školy elektrotechnické Olomouc. 
Objekt byl navržen ve dvorní části mezi 
stávajícími budovami: hlavní a  budovou 
dílen, přičemž obě budovy nová tělocvič-
na propojuje. Náklady na stavbu dosáhly 
zhruba 55,5  milionu korun a  žákům ji ve-
dení Olomouckého kraje, který je zřizova-
telem školy, předalo 16. května.

Tělocvična je vůči stávajícím budo-
vám záměrně navržena jako nový 
prvek. Výrazná barevnost v řešení 
fasád vychází z orientace k mladým 
lidem, kteří především budou jejími 
uživateli. 
Bývalé vedení Olomouckého kraje 
rozhodlo v roce 2015 „oprášit pro-
jekt výstavby tělocvičny VOŠ a SPŠE 
Olomouc“, který byl již šest let sta-
rý, a uvolnilo ze svého rozpočtu 
55 mil. Kč. Stavební práce začaly 
v listopadu 2015 a v květnu 2017 byla 

budova zkolaudována. „Tělocvična 
spolu s dalšími tělovýchovnými sály 
bude sloužit nejen výuce tělesné vý-
chovy žáků průmyslovky, ale i pod 
heslem „zvedněme děti od počíta-
čů“ dalším mimoškolním zájmovým 
sportovním aktivitám. Počítáme také 
s částečným využitím pro výuku tě-
locviku sousední ZŠ Hálkova a ko-
merčním pronájmem sportovním 
oddílům a dalším zájemcům,“ uvedl 
ředitel školy Jiří Michal. »red

 Nová tělocvična má dvě patra. | Foto: AJ
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Veletrh ukáže, jak je věda 
krásná a rozmanitá

Veletrh vědy a  výzkumu Univerzity Palackého 
v Olomouci chce znovu motivovat a strhnout k zá-
palu o  vědu a  poznání všechny návštěvníky bez 
rozdílu věku. Už šestnáctý ročník této oblíbené 
popularizační akce se koná 16. a 17. června.
Letos se ponese v  duchu pohybu i  zdravého 
životního stylu. Můžete se těšit na desítky in-
teraktivních stánků, ve kterých uvidíte pohyb 
mikroskopických řas, roboty, nahlédnete do 
světa virtuální reality i optiky nebo se dozvíte, 
jak má naše tělo správně fungovat. Vše se bude 
odehrávat tradičně zdarma v budově přírodově-
decké fakulty (pouze v pátek) a v Pevnosti po-
znání a barokní prachárně (v pátek i v sobotu). 
Více na www.pevnostpoznani.cz. »red

inzerce

Multikino   

uvádí

Předpremiéra 
24. května

Předpremiéra
17. května

www.cinestar.cz
OLOMOUC tel.: 724 087 813      olomouc@jehla.cz

ZÁBŘEH tel.: 724 783 381      kobercejehla@seznam.cz

ŠUMPERK tel.: 724 978 161      sumperk@jehla.cz

více na
www.jehla.cz

slevy na bytové
koberce –30%

é
Jarních 30!

Akademici změří síly ve stolním tenisu
Olomouc bude letos v létě hostit dvě velké mezinárodní akce ve stolním tenisu. Kromě tradič-

ního turnaje světové série ITTF World Tour ve stolním tenisu – Czech Open, se zde v červnu 
uskuteční v pořadí 8. akademické mistrovství Evropy ve stolním tenisu, podruhé v České repub-
lice. Jeho dějištěm bude od 20. do 25. června olomoucká sportovní hala Univerzity Palackého.

Akademický stolní tenis získává stále vět-
ší popularitu mezi mladými stolními te-
nisty po celém světě, vítězové světových 
univerziád se prosazují i na významných 
mezinárodních soutěžích dospělých.  Na 
červnovém akademickém šampionátu 
Evropy se očekává rekordní účast vy-
sokoškolských stolních tenistů ze všech 
koutů „starého kontinentu“. V početném 
startovním poli pochopitelně nebudou 
chybět reprezentanti českých univerzit. 
Akademické mistrovství je specifi ckou 
soutěží, do které své reprezentanty ne-
vysílají národní asociace či svazy, ale 
jednotlivé vysoké školy a univerzity. Na 
programu 8. AME v Olomouci bude cel-
kem šest soutěžních disciplín. Budou se 
hrát soutěže družstev mužů a žen, sou-
těže jednotlivců tvoří dvouhra mužů, 
dvouhra žen, čtyřhra mužů a čtyřhra 
žen. Program a další informace najdete 
na www.tabletennis2017.eusa.eu. »red

 Michal Beneš, dvojnásobný zlatý medailista z akademické-

ho ME 2015 v Ženevě, nebude v Olomouci chybět. | Foto: FZ
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Do olomouckého kina 
Metropol naslepo pro 
Tyfl oCentrum Olomouc

Pokud máte rádi fi lmy a  ještě chcete podpořit 
dobrou věc a lidi se zrakovým postižením, pak 
nesmíte chybět 31. května od 20:00 hodin 
v  kině Metropol. Co se bude hrát? To nikdo 
neví! V rámci jejich tradiční měsíční akce „Kino 
Metropol naslepo“ si totiž zakoupíte lístek 
a  dopředu nevíte, na jaký fi lm vlastně jdete.  
Z každé vstupenky jde část fi nancí na podporu 
olomouckého Tyfl oCentra, které poskytuje od 
roku 2000 sociální služby pro osoby se zrako-
vým postižením.
Více informací na facebookových stránkách 
Tyfl oCentra Olomouc a kina Metropol nebo na 
webu www.tyfl ocentrum-ol.cz. »red

inzerce

KOUPÍME DŮM NEBO
STAVEBNÍ POZEMEK

NA VESNICI

774 405 644
1 bm od 4200 Kč

1 bm od 4200 Kč

Olomoucký kraj slaví Týden pro rodinu
Asociace cen-

ter pro ro-
dinu vyhlašuje 
letos již desátý 
ročník Týdne 
pro rodinu, týdne plného událostí, barev 
a  příležitostí k  setkávání a  společně tráve-
nému času. Týden pro rodinu začal 15. květ-
na, tedy v  den, který byl OSN vyhlášen 
Mezinárodním dnem rodiny. Olomoucký 
kraj se rád k letošnímu týdnu připojil a po-
vzbudí organizace, které se rodinám věnu-
jí, připravují pro ně programy a pomáhají 
vytvořit podmínky, v  nichž se rodinám 
dobře daří.

Mottem letošního jubilejního roč-
níku je výzva „Hledáme své koře-
ny…“, která nabízí pohled zpátky do 
nedávné i dávné rodinné historie. 
Tento pohled může přiblížit dětem 
i dospělým, jaký byl život jejich rodi-
čů, prarodičů a předků, jejich jména, 
která možná někde upadla trochu do 

zapomenutí, jejich tváře, které možná 
skrývají staré fotografi e, jejich profe-
se či místa, kde žili. Letošní týden pro 
rodinu míří ke kořenům – a nabízí 
řadu různých způsobů, jak se k němu 
přidat. Kořeny každé rodiny jsou 
skryty v rodinné historii, ve starých 
fotografi ích, vyprávění babiček a dě-
dečků o lidech a časech dávno minu-
lých. Rodokmeny zase nabízejí odraz 
zmizelé historie, často v nich nachá-
zíme místa a jména, která rozšíří náš 
pohled na vlastní původ o nečekané 
rozměry. Mohou být námětem ne-
tradičního rodinného výletu do míst, 
kde žili či působili naši předkové. 
V kořenech rodiny nacházíme i tra-
dice či rituály, které jsou v každé ro-
dině něčím zvláštní a jedinečné.  
Více informací a pozvánky k akcím 
Týdne pro rodinu, stejně jako seznam 
všech subjektů, které se k němu připo-
jují, najdete na Facebooku (Týden pro 
rodinu) i na www.acer-cr.cz. »red

Zasukované tkaničky opět pomáhají, letos už 15. rokem
Zasukované tkaničky jsou symbolem zasukovaného živo-
ta někoho blízkého či neznámého člověka a také toho, jak 
obtížné může být zasukování tkaničky pro člověka, jehož 
možnosti jsou omezeny nemocí, úrazem nebo vrozenou 
vadou. Celostátní sbírku „Zasukované tkaničky“ pořádá 
nezisková organizace Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 
už patnáctým rokem.
I letos se budou ve dnech 22.–23. května v ulicích Olo-
mouce objevovat dobrovolníci z řad studentů středních 
a vysokých škol společně s herci Moravského divadla 
a vozíčkáři, kteří jako poděkování za fi nanční přispění 
předají zasukované tkaničky. Minulý rok se díky sbírce 
a ochotným přispěvatelům podařilo na pomoc vozíčká-
řům vybrat neuvěřitelných 106 000 Kč.

V pondělí 22. května od 14:00 do 18:00 se navíc na pod-
poru sbírky uskuteční tradiční akustický koncert na Hor-
ním náměstí. Poprvé se veřejnosti představí duo vozíč-
káře a trenďáka Libora Geiera s Bronislavem Chromým, 
dále pak zpěvák Marin Šafařík, písničkář Voxel a pro-
gram ukončí kapela Fajntam. »red
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PRACOVNÍK ÚKLIDU MOHELNICE

Kontakt:     Radmila Šindýlková
TEL:     +420 725 027 439
Mail:   radmila.sindylkova@okin.eu         

CO BUDE VAŠÍ NÁPLNÍ PRÁCE?

C
N

  úklid výrobních i nevýrobních prostor  ruční i strojní úklid

ZÍSKÁTE:

  Náborový příspěvek ve výši 15.000,-!!!  Dlouhodobá spolupráce
  Práce v čistém provozu
  Nadstandardní finanční ohodnocení  Odpovídající zaškolení

Příběh kamene 
v olomouckém muzeu

Vlastivědné muzeum v Olomouci již popáté otevřelo svou 
sezónní expozici geologie, archeologie a lapidária nazva-
nou Příběh kamene. Mezioborová expozice, která sezna-
muje nejen zájemce o přírodní vědy a historii, ale i nadšené 
olomoucké patrioty s podobami a proměnami této základ-
ní materie v průběhu milionů let, byla poprvé návštěvní-
kům zpřístupněna v květnu 2013. V letošní sezóně oboha-
tí instalaci nový přírůstek – rozměrná, téměř dva metry 

široká a více jak půl 
tuny vážící kamenná 
deska s reliéfem váleč-
ných trofejí. „Pochází 
z jedné z olomouc-
kých bran umožňu-
jících vstup do města 
ze severní strany. Tato 
brána vznikla v letech 
1833 až 1834 a dosta-
la jméno po rakous-
kém císaři Františku I. 
(Františkova brána),“ 
uvedla Markéta Dolá-
ková, jedna z autorek 
expozice z Historické-
ho ústavu VMO. »red

 Detail ze střeleckého terče z roku 1885, Františko-

va brána. | Foto: PR
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PŘIPRAVTE SE NA DOVOLENOU – ZKONTROLUJTE SI PLATNOST DOKLADŮ!

Cestovní pas se vydává:

 • ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána u  zastupitelského úřadu, 

ve lhůtě 120 dnů,

 • ve lhůtě 6 pracovních dnů, pokud občan požádá o vydání ces-

tovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů,

 • občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům 

starším 15 let s dobou platnosti na 10 let.

Dobu platnosti tohoto cestovního pasu nelze prodloužit. Zapiso-

vání dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno.

Správní poplatky za vydání cestovního pasu: 

 • vydání cestovního pasu 600 Kč, občanům mladším 15 let 100 Kč

 • vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 4000 Kč, občanům 

mladším 15 let 2000 Kč.

Tyto správní poplatky se platí při podání žádosti.

K cestám do států EU lze použít tyto cestovní doklady:

 • všechny typy cestovních pasů

 – se strojově čitelnými údaji a s biometrickými údaji, 

 – bez strojově čitelných a bez biometrických údajů, 

 • všechny typy občanských průkazů

www.mvcr.cz

Tajenka z minulého čísla: JOSEFA BUCHTY. Vylosovaným výhercem, kterému zašleme dárek, je Martin Novotný z Olomouce.

KAM V ČERVENCI ZA KULTUROU? TŘEBA NA OLOMOUCKÉ BAROKNÍ SLAVNOSTI A ZAŽIJTE... (tajenka). Tajenku křížovky zasílejte do 2.června 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



15

informace pro vás

GRATULUJEME VÝHERCI FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
Děkujeme všem čtenářům, kteří nám do redakce zaslali svoje fotografi e a ukázali končící zimu a pří-
chod jara v Olomouckém kraji. Vítězem jarního kola je Antonín Gerža, který ve svém objektivu uviděl 
hrad v květech. Děkujeme i ostatním autorům fotografi í a výherci gratulujeme! Výběr ostatních sním-
ků, které jste nám poslali, zveřejníme na webových stránkách www.kr-olomoucky.cz.

NOVÉ TÉMA FOTOSOUTĚŽE: NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Následovat musí samozřejmě nová soutěž a my se opět těšíme na vaše snímky. Tentokrát budeme očeká-
vat fotografi e i z vašich archivů, které ukazují podle vás nejkrásnější místa našeho kraje. Posílejte nejvýše tři 
snímky, a to až do 8. září 2017 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 nemovitý 
majetek:
•  Pozemek parc. č. 352/18 vodní plocha o výmě-

ře 401 m2 v  k.  ú. Nová Ves u  Litovle, obec Litovel 
z  vlastnictví Olomouckého kraje, z  hospodaření 
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové orga-
nizace, za minimální kupní cenu ve výši 16 040 Kč. 

  Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených 
obálkách a v levém horním rohu obálek výrazně 
uvést slova „neotvírat – cenová nabídka – Nová 
Ves u Litovle – vodní plocha“. 

•  Pozemek parc. č. 5403/2 ost. pl. o  výměře 
81 m2 v  k. ú. a  obci Prostějov z  vlastnictví Olo-
mouckého kraje, z  hospodaření Střední školy 
designu a  módy, Prostějov, za minimální kupní 
cenu ve výši 100 000 Kč.

  Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených obál-
kách a v levém horním rohu obálek výrazně uvést 
slova „neotvírat – cenová nabídka Prostějov“. 

•  Pozemky parc. č. 1772/4 trvalý travní porost o vý-
měře 354 m2 a parc. č. 1791/3 ost. pl. o výměře 8 m2, 
oba v k. ú. a obci Litovel, z vlastnictví Olomouckého 
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kra-
je, příspěvkové organizace, za minimální kupní cenu 
ve výši 7855 Kč (cena pozemků dle posudku 7720 Kč 
+ 135 Kč DPH z ceny pozemku parc. č. 1791/3). 

  Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených obál-
kách a v levém horním rohu obálek výrazně uvést 
slova „neotvírat – cenová nabídka – Litovel“.

•  Pozemek parc. č. 90/8 orná půda o  výměře 
2227 m2 v  k. ú. Unčovice, obec Litovel z  vlast-
nictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy 
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organiza-
ce, za minimální kupní cenu ve výši 679 995 Kč 
(cena dle posudku 614 790 Kč + 65 205 Kč DPH 
z části pozemku). 

  Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených obál-
kách a v levém horním rohu obálek výrazně uvést 
slova „neotvírat – cenová nabídka – Unčovice“.

•  Pozemky parc. č. 352/2 ost. pl. o výměře 2337 m2 
a  parc. č. 353/2 ost. pl. o  výměře 3278 m2, oba 
v k. ú. Tři Dvory u Litovle, obec Litovel, oba z vlast-
nictví Olomouckého kraje, z  hospodaření Správy 
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, 
za minimální kupní cenu ve výši 112 300 Kč. 

  Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených 
obálkách a v levém horním rohu obálek výrazně 
uvést slova „neotvírat – cenová nabídka – Tři 
Dvory u Litovle“. 

•  Pozemky parc. č. 231/30 orná půda o  výmě-
ře 20 m2 a  parc. č. 231/31 orná půda o  výměře 
30 m2, vše v k. ú. Nová Ves u Litovle, obec Litovel, 

vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření 
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové or-
ganizace, za minimální kupní cenu ve výši 800 Kč. 

  Nabídku je nutno zaslat ve dvou uzavřených 
obálkách a v levém horním rohu obálek výrazně 
uvést slova „neotvírat – cenová nabídka – Nová 
Ves u Litovle – orná půda“.

Cenové nabídky s  uvedením případného 
účelu využití předmětných nemovitostí pro-
sím zašlete nebo osobně doručte v termínu 
od 21. 4. 2017 do 21. 6. 2017 do 13.00 hod. 
na adresu: Olomoucký kraj, Komise pro ma-
jetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého 
kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. 
Žádosti, podněty a  připomínky k  tomuto záměru 
Olomouckého kraje se přijímají do 21. 6. 2017 do 
13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého 
kraje, odbor majetkový, právní a správních činnos-
tí, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 21. 4. 2017 do 
21. 6. 2017

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

Sportovní hry seniorů – 
přijďte fandit!

Ve středu 24. května od 9:00 hodiny na sta-

dionu TJ Lokomotiva Olomouc se koná druhý 

ročník sportovního klání pětičlenných smíše-

ných družstev seniorů. Hry jsou přístupné pro 

širokou veřejnost. Nejlepší sportovci budou 

v červnu reprezentovat Olomoucký kraj na me-

zinárodních hrách seniorů v Plzni. Akci pořádá 

Krajská rada seniorů Olomouckého kraje.

Olomoucký kraj vypisuje 
výběrová řízení na nové 

zaměstnance
•  VŘ – úředník oddělení kontroly příspěvko-

vých organizací a daňového řízení na OKo

•  VŘ – úředník oddělení silničního hospodář-
ství na ODSH

•  VŘ – úředník oddělení krajského vzdělávání, 
sportu a dotací na OŠSK

Uzávěrka přihlášek je do 27. května 2017.

Veškeré informace včetně přihlášky do výbě-
rového řízení najdete na úřední desce Olo-
mouckého kraje nebo v její elektronické podo-
bě na udeska.kr-olomoucky.cz/ude.
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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

ZÁPIS probíhá celoročně individuálně!

•  Malý kolektiv do 15 dětí
•  Nadstandardní individuální přístup
•  Provoz od 6:30 do 17:15 hodin
•  Pozitivní příjemnou rodinnou atmosféru
•  Angličtinu vedle češtiny přirozeně a nenásilně
   po celý den, setkávání s rodilým mluvčím
•  Školní vzdělávací program plně v souladu
   s Rámcovým vzdělávacím programem
•  Přírodní zahradu s minikozičkami
•  Klidné venkovské prostředí
•  Úzké sepětí s okolní přírodou
•  Zaměření na rozvoj kreativity dětí, ekologii
   a polytechnickou výchovu
•  Kulturní a sportovní akce, exkurze, výlety…
•  Radost a úsměv každý den!

NABÍZÍ OD 1. ZÁŘÍ 2017

ANGLICKO-ČESKÁ
MATEŘSKÁ ŠKOLA DAISY,
školská právnická osoba

Místo:      Přerov VII – Čekyně, Pod Lipami 201/25
Kontakt:   Pavlína Lužová, ředitelka, tel. 604 104 642
                pavlina.luzova@seznam.cz
                www.msdaisy.cz


