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Důležité poděkování
Květen je měsíc plný akcí pro veřejnost. Mohl 
bych vyjmenovat desítky těch, které byly oprav-
du kvalitní, od rybářských závodů mladých ve 
Velké Bystřici přes Hanácky glétováni v  Louča-
nech, světově proslulou akci záchranářů Rallye 
Rejvíz, přehlídku recitátorů Wolkrův Prostějov 
nebo Duhový most v Šumperku, na který přije-
lo 400 dětí z  rodin i  z dětských domovů z celé 
republiky. Ve všech regionech kraje proběhlo 
mnoho koncertů, festiválků, stavění a  kácení 
máje, hasičských slavností, školních akademií 
i sportovních turnajů…
Takto bych mohl pokračovat ještě dlouho 
a  stejně bych na něco a  na někoho zapomněl. 
Některých akcí jsem se osobně zúčastnil, 
v  mnoha dalších případech jsem hovořil s  po-
řadateli nebo jsem si alespoň přečetl zprávu 
o jejich průběhu. Většinu z nich pořádají srdcaři, 
kteří po práci, ve svém volném čase, většinou 
zdarma nebo za symbolickou odměnu děla-
jí něco pro ostatní. Velmi rád bych jim za tuto 
práci poděkoval. Není v  mých silách udělat to 
osobně, tak alespoň takto prostřednictvím 
zpravodaje: DÍKY!
Stejné poděkování, ovšem ještě s vyšším stup-
něm důležitosti, patří všem dobrovolným dár-
cům krve. V  květnu jsem předal zlaté medaile 
profesora Jana Janského za 40 bezplatných od-
běrů a na začátku června Zlaté kříže za 80 odbě-
rů dárcům z celého Olomouckého kraje. Pohled 
do očí a potřesení rukou s těmi, kteří dávají kus 
sami sebe ve prospěch nás všech, byl pro mě 
mimořádným zážitkem.

Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje proběhne v pondělí 19. června 2017 ve velkém zase-

dacím sále budovy Magistrátu města Olomouce v  Hynaisově ulici 10. Návrh programu zasedání 

a  podkladové materiály jsou zveřejněny na webových stránkách Olomouckého kraje. Tam bude 

jednání přenášeno živě. www.kr-olomoucky.cz 

O titul vesnice roku Olomouckého kraje 
budou obce bojovat už po třiadvacáté

V letošním roce se do soutěže, která je spojená s fi nančním darem od Olomouckého kra-
je, přihlásilo celkem patnáct obcí. V termínu od 13. do 16. června navštíví hodnotitelská 

komise Bělotín, Čehovice, Dub nad Moravou, Grymov, Haňovice, obec Hlásnice, Libinu, Něm-
čice nad Hanou, Přáslavice, Příkazy, Radvanice, Rapotín, Svésedlice, Vápennou a Vrbátky.

„Přihlášené obce budou hodnoceny 
v oblastech, jako jsou koncepční do-
kumenty, společenský život, aktivity 
občanů, podnikání, péče o stavební 
fond a obraz vesnice. Hodnotí se také 
občanská vybavenost, inženýrské 
sítě a úspory energií, péče o veřejná 
prostranství, přírodní prvky a zeleň 
v obci i péče o krajinu a připravova-
né záměry nebo informační techno-
logie,“ řekl náměstek hejtmana Olo-
mouckého kraje Pavel Šoltys.
Jméno vítězné obce vyhlásí hejtman 
Ladislav Okleštěk v pondělí 26. červ-
na od deváté hodiny na tiskové kon-
ferenci v budově Olomouckého kraje. 
„Hejtmanství tuto soutěž dlouho-
době podporuje. V letošním roce 
uvolnilo z rozpočtu 500 tisíc korun. 

První, druhé a třetí místo v krajském 
kole soutěže obdrží fi nanční dar ve 
výši 100 tisíc. Kraj také udělí speciál-
ní fi nanční ocenění dalším čtyřem 
obcím ve výši 50 tisíc korun,“ doplnil 
náměstek Šoltys. »red

 Vítězem loňského ročníku soutěže Obec Olomouckého kraje 

se stal Hněvotín u Olomouce. | Foto: archiv

Ředitelem krajského úřadu se stal 
Lubomír Baláš

Na základě vyhlášeného 
výběrového řízení se od 
1. června stal ředitelem 
Krajského úřadu Olo-
mouckého kraje bývalý 
tajemník Magistrátu 
města Prostějova Lubomír Baláš. Jako 
nejvhodnějšího ho z 15 přihlášených 
uchazečů vybrala šestičlenná komi-

se. „Přestože jsem jako člen hodnotící 
komise vázán mlčenlivostí, tak mohu 
říct, že část hodnocení se týkala i do-
savadních zkušeností uchazečů o tuto 
vysokou úřednickou funkci. Pan Baláš 
pracuje v manažerské pozici už 14 let 
a prostějovský magistrát pod jeho ve-
dením získal významná ocenění,“ řekl 
hejtman Ladislav Okleštěk. »red
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• Olomoucký kraj má na svém území 8 nemoc-
nic s třemi tisíci lůžky a 14 odborných léčeb-
ných ústavů s kapacitou zhruba 1800 lůžek.

• Podle statistik na jednoho lékaře v kraji při-
padá 210 obyvatel, aktivních lékařů v  re-
gionu je zhruba 3000.

• Olomoucký kraj zřizuje zdravotnickou zá-
chrannou službu, Odborný léčebný ústav 
Paseka (pracoviště v  Pasece a  v  Moravském 
Berouně) a  Dětské centrum Ostrůvek (pra-
coviště v Olomouci a v Šumperku), vč. jejich 
ekonomického řízení.

• Do zdravotnictví putuje z krajského rozpočtu 
ročně zhruba 425 miliónů korun.

Zdroj: Český statistický úřad – www.cszu.cz, 
www.kr-olomoucky.cz

 Víte, že...?

Boxerklub ČR – pobočný spolek Olomouc
pořádá dne 15. 7. 2017

v areálu KK Velká Bystřice

Klubovou výstavu BOXERŮ
a povahovou soutěž  „Olomócké krokodýl“.
Výstavu posuzuje paní  Vesna Curčić (Slovinsko).

Pořadatelé zvou k návštěvě, případně začlenění se, všechny majite-
le BOXERŮ z našeho kraje, s BOXERY s průkazem i bez, s výcvikem 
i kašpary, ke společnému povídání a setkávání na DNECH BOXERA, 
které pořádáme každý druhý víkend v měsíci. Místa a termíny 
s fotografiemi z proběhlých akcí a kontakty najdete na:

boxerklub.olomouc.sweb.cz

více na www.kr-olomoucky.cz

Cvičení prověřilo spolupráci českých 
a polských hasičů

Rozsáhlý požár lesního porostu v  ne-
přístupné oblasti na hranici Rychleb-

ských hor a  Králického Sněžníku likvido-
valy profesionální i  dobrovolné jednotky 
požární ochrany z České republiky a Polska. 
Dvoudenní taktické cvičení s  názvem Fo-
rest Fire 2017 mělo prověřit připravenost 
nejen hasičů, ale také dalších složek inte-
grovaného záchranného systému.

„Lesní požáry nejsou bohužel v po-
sledních letech na území Olomoucké-
ho kraje žádnou výjimkou. Vše souvisí 
s klimatickými změnami, kvůli kte-
rým region trápí dlouhodobá sucha. 
Cvičení reagovalo právě na tato rizi-
ka,“ řekl hejtman Ladislav Okleštěk, 
který je zároveň předsedou Bezpeč-
nostní rady Olomouckého kraje.
Cvičení prověřilo i společné postupy 
krizového štábu Olomouckého kraje 
a jednotlivých obcí s rozšířenou pů-
sobností při koordinaci záchranných 
prací. Praktická část prověřila nasa-
zení jednotek požární ochrany spolu 

s dalšími složkami integrovaného zá-
chranného systému.
„S ohledem na ohrožení osob v turis-
tických oblastech předpokládáme rov-
něž spolupráci s Policií České republi-
ky, zdravotnickou záchrannou službou 
a obcemi. V rámci akce bylo navíc 
cvičně zapojeno také Ministerstvo vni-
tra – konkrétně Generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České 
republiky,“ doplnil hejtman. »red

 Na cvičení se podíleli i experti Mechanismu civilní ochrany Evrop-

ské unie. Použity byly speciální prostředky Záchranného útvaru hasič-

ského záchranného systému a letecké hasičské služby. | Foto: ZH

Olomoucký kraj stále patří k české špičce v třídění odpadů
V polovině května byli ve Velké Bys-
třici oceněni zástupci nejlepších měst 
a obcí Olomouckého kraje v třídění 
odpadů za rok 2016. Ve 12. ročníku 
tradiční soutěže s názvem O KERA-
MICKOU POPELNICI byly vyhod-
noceny celkem čtyři kategorie podle 
velikosti obcí a měst.
Oceňovaná města a obce jsou lídry 
Olomouckého kraje, který také patří 
v třídění odpadů mezi nejlepší tři regio-

ny v České republice. „Těší mne, že vý-
těžnost tříděného odpadu v našem kraji 
roste a potvrzuje se tak, že naši obča-
né třídění odpadu přikládají stále větší 
váhu. Vždyť jen oproti roku 2015 vytří-
dil v průměru každý občan kraje o 3 kg 
odpadu více – v roce 2016 vytřídil kaž-
dý občan kraje v průměru 48,9 kg plas-
tů, papíru, skla a nápojového kartonu,“ 
uvedl Milan Klimeš, náměstek hejtma-
na Olomouckého kraje. »red

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O KERAMICKOU

POPELNICI:

Kategorie obec do 500 obyvatel:

1. Ostružná, 2. Mutkov, 3. Lipina

Kategorie obec 501–2000 obyvatel:

1. Majetín, 2. Hlušovice, 3. Grygov

Kategorie obec 2001–15 000 obyvatel:

1. Hanušovice, 2. Mikulovice, 3. Velký Týnec

Kategorie obec nad 15 000 obyvatel:

1. Olomouc, 2. Šumperk, 3. Prostějov
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Turisté v kraji
Celkem 600 106 návštěvníků si loni nenechalo ujít 
památky, zábavu či přírodní krásy Olomouckého 
kraje. Jde o  nejvyšší návštěvnost kraje od roku 
2012, meziročně se podle údajů Českého statistic-
kého úřadu zvýšila o devět procent. Odborníci při-
čítají tento trend mimo jiné změně bezpečnostní 
situace ve světě, lidé si dnes stále častěji užívají 
dovolenou v Česku. »red

Kraj zajistil lepší dostupnost 
lékařské pohotovosti

V širším rozsahu než doposud je od 1. června zajiš-
těna lékařská pohotovostní služba v Prostějově, Pře-
rově a ve Šternberku. Pomoc bude zabezpečena jak 
pro dospělé, tak pro děti a dorost. „K tomuto kroku 
nás vedly časté podněty veřejnosti. Proto jsme v prv-
ní polovině roku vypsali veřejnou zakázku na rozšíře-
ní této služby a jejího zajištění. Ve třech městech tak 
bude pohotovost fungovat stejně jako v Olomouci,“ 
uvedl Dalibor Horák, náměstek hejtmana pro zdra-
votnictví. V  Prostějově, Přerově a  Šternberku bude 
lékařská pohotovostní služba dostupná ve všední 
dny od třetí hodiny odpolední až do dalšího dne do 
sedmi hodin ráno. O víkendech a svátcích bude ne-
přetržitý provoz. Pacienti najdou ošetřujícího lékaře 
v objektech stávajících nemocnic. »red

inzerce
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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

Vlastivědné muzeum v Olomouci získalo 
už potřetí cenu Gloria musaealis

V polovině května se uskutečnilo slav-
nostní vyhlášení výsledků jubilejního 
XV. ročníku Národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis 2016. Na slavnostním 
večeru, který se konal v pražské Bet-
lémské kapli, bylo oceněno i Vlastivěd-
né muzeum v Olomouci. V kategorii 
Muzejní počin roku získalo 3. místo za 
zámeckou expozici v Čechách pod Ko-
sířem. Ta nabízí věrný pohled na život 
na zámku na přelomu 19. a 20. století, 
kdy zde žil hrabě František Josef II. Sil-
va Tarouca se svou rodinou. Expozice 
je doplněna unikátní kolekcí obrazů 
Josefa Mánesa, které pro rod Silva Ta-
rouců tento umělec vytvořil.
Cenu v jedné z kategorií převzal 
hejtman Olomouckého kraje Ladislav 
Okleštěk. Společně s ním se slavnost-
ního večera zúčastnil i ředitel muzea 
Břetislav Holásek a tvůrce zámecké 
expozice Robert Šrek.
„Zámek v Čechách pod Kosířem se po 
rozsáhlé a náročné rekonstrukci stává 
vyhledávaným a oblíbeným turistic-

kým cílem. Jsem rád, že genius loci 
tohoto místa ocenili také odborníci. 
Zámecká expozice pro nás znamená 
nejen pomyslnou bronzovou medaili, 
ale rovněž potvrzení toho, v co jsme 
doufali. Tedy že se celý památkový 
areál, který je majetkem hejtmanství, 
stane významnou značkou na kultur-
ní mapě Olomouckého kraje,“ uvedl 
hejtman Ladislav Okleštěk.
Ocenění za rok 2016 je už třetím 
v této soutěži, které Vlastivědné mu-
zeum v Olomouci od roku 2010 zís-
kalo. Detailní informace o soutěži na 
www.cz-museums.cz. »red
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Ostatky obětí krvavé noci na Švédských 
šancích už odpočívají na stejném místě

Po dlouhých dvaasedmdesáti letech byly uloženy ostatky žen a dětí zmasa-
krovaných na Švédských šancích u Přerova vedle tehdy popravených mužů. 
Od loňského podzimu byly ostatky nalezené na olomouckém hřbitově ulo-
ženy v červené kapli přerovského hřbitova. Na začátku června byly převe-
zeny a důstojně uloženy do připraveného hrobu vedle mužů.
V  neděli 18.  června bude v  Přerově připomenuto smutné výročí tragické 
události, která se stala krátce po skončení druhé světové války na místě 
zvaném Švédské šance. Právě tam došlo v noci z 18. na 19. června k hro-
madné vraždě sto dvaceti žen, dvaasedmdesáti mužů a  pětasedmdesáti 
dětí, včetně kojenců. Smrt našli v  hromadném hrobě. Exhumace těl byla 
provedena až o dva roky později – na podzim roku 1947. Muži byli pohřbe-
ni v Přerově, zatímco ostatky žen i dětí převezli do krematoria a jejich popel 
byl ve dvou bednách uložen na olomouckém hřbitově. Teprve vloni na pod-
zim se historikovi Františku Hýblovi podařilo určit místo, kde jsou ostatky 
ženských a dětských obětí uloženy. »red
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Čeští a polští žáci společně poznávají své kořeny
Čtyři základní školy z  Hranicka se od 

března 2017 zapojily do společného 
projektu se školami z  města Kolonowskie 
v  Opolském vojvodství v  Polsku. Jde o  ZŠ 
Bělotín, ZŠ 1. máje, Hranice, ZŠ Hustopeče 
nad Bečvou a ZŠ Střítež nad Ludinou, kte-
ré se účastní projektu s názvem „Hledáme 
své kořeny přírodní i kulturní“. Na projektu 
budou školy společně pracovat 20 měsíců.

V rámci projektu, který má podpo-
ru z Operačního programu Interreg 
V-A Česká republika – Polsko, spo-
lupracují české a polské školy při 

organizaci aktivit z různých oblastí 
lidského života a seznamují se s tra-
dicemi sousedního státu. Hlavním 
partnerem projektu je Hranická roz-
vojová agentura, z. s.
„Projekt se zaměří na čtyři oblas-
ti,“ prozradila manažerka projektu 
Olga Vilímková. „Jedná se o pozná-
vání tradic a zvyků, místní kultury, 
gastronomie a sportu. Tyto oblasti 
prozkoumají žáci i učitelé všech škol 
prostřednictvím realizace zajímavých 
aktivit v průběhu celého projektu od 
března 2017 do října 2018,“ dodala Vi-

límková. Život 
v České repub-
lice a v Polsku 
má některé odlišnosti, které se pro-
jevují ve všech jeho oblastech, a díky 
projektu je budou účastníci poznávat. 
Do projektu jsou zapojeni kromě žáků 
partnerských škol i jejich pedagogo-
vé, vedení škol a veřejnost. Projekt se 
skládá z cíleně zaměřených aktivit, 
kde se účastníci seznamují s kulturou 
sousedního regionu a tím se vzájem-
ně obohacují o místní tradice, zvyky 
a obyčeje. »red

VZPOMÍNKOVÉ AKCE V NEDĚLI 18. ČERVNA:

13:00 – městský hřbitov Přerov

14:00 – vzpomínková akce na Švédských šancích

16:00 – letní divadelní scéna na Horním náměstí – 

koncert Ireny Kanovské

1 bm od 4200 Kč

1 bm od 4200 Kč

#HejtujHejtmana
www.HejtujHejtmana.cz

Sledujte live stream na 
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V Olomouckém kraji sídlí 
organizace přátelské k rodinám
Family friendly – tímto oceněním se v  kraji může pochlubit už 26 fi rem a  organizací. 

Co tato značka znamená a co musí fi rma splňovat, aby na ni dosáhla, vysvětluje Lucie 
Migalová ze Sítě mateřských center a realizátorka projektu Společnost přátelská rodině.

„Cílem projektu, který odstartoval 
v roce 2004, byla podpora rodiny 
v každé její životní etapě, všech jejích 
generací a dle jejích specifi ckých po-
třeb. V roce 2007 se cíl rozšířil také 
na pracovní možnosti členů rodiny. 
V posledních letech proto aktivity 
kampaně směřovaly a směřují přede-
vším k zaměstnavatelům v regionu. 
Snahou je motivovat fi rmy a organi-
zace k uplatňování rovných příleži-
tostí a zavádění opatření pro slaďo-
vání rodinného a pracovního života 
svých zaměstnanců.“
Cílem kampaně je upozornit na za-
městnavatele, kteří k tomu vytváří 

příznivé podmínky. Organizace jsou 
za svoji snahu oceněny certifi kátem 
„Společnost přátelská rodině“. Díky 
této soutěži dostaly fi rmy příležitost 
zamyslet se nad svým jednáním v ob-
lasti rovných příležitostí a slaďování 
a inspirovat se k dalším krokům do 
budoucna. Zaměstnavatelé začínají 
vnímat, že příjemné pracovní pro-
středí se jim vrací v podobě spokoje-
ných a loajálních zaměstnanců.

13 let práce přináší výsledky

„Současná společnost zaměřená na 
výkon a úspěch často vytlačuje ro-
diny zejména s malými dětmi mezi 

ohrožené skupiny na okraj společ-
nosti, proto je zapotřebí jasně dekla-
rovat, že děti chceme, a to nejen pe-
nězi a slovy, ale především činy. Proto 
oceňujeme ty, kdo s podporou rodiny 
v podobě nabídky bezbariérového 
prostředí, rodinných slev, snahou 
o zachování zdravého životního pro-
středí atd. už začali. Velmi nás těší, že 
kampaň „Společnost přátelská rodi-
ně“ získává stále více příznivců nejen 
mezi organizacemi, ale také mezi sa-
motnými zaměstnanci,“ doplňuje za 
Síť pro rodinu Lucie Migalová.

Firmy hodnotí odborníci, 
ocenění dodává prestiž

V letech 2012–2015 byla nově vytvo-
řena podrobná metodika hodnocení 
nominovaných organizací tak, aby 
byla zajištěna co nejprofesionálnější 
úroveň celé kampaně. Hlavní oblasti 
pro hodnocení jsou zaměstnavatelská 
oblast, společenská odpovědnost fi -
rem, prorodinné aktivity organizace 
a prostředí fi rmy.
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 nad touto soutěží záštitu. »red

na pokračování

Oceněné organizace v jednotlivých letech:
2016:
HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s. r. o. 
Sociální služby pro seniory Olomouc, p. o.
Libor Mysliveček – restaurace Fontána

2014:
Kino Metropol, DCI KINO OLOMOUC, s. r. o.
Koyo Bearings Česká republika, s. r. o.
Olomoucký kraj
Rodinné centrum Heřmánek, z. s.
Lesní klub Bažinka, Rozvišť, z. s.

2012:
ONYX engineering, spol. s r. o., Olomouc
Waldorfská ZŠ a MŠ Olomouc, s. r. o.
Hotel Helios, Lipová-lázně
Informační centrum Jesenicka
Herna Mraveniště Olomouc
Magistrát města Olomouce
Hospůdka U LADI
Café Na Zábradlí
Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
ASTORIE, a. s., Prostějov

2011:
Rodinné centrum Klásek, z. s.
Kino Metropol, Olomouc
Divadlo Tramtarie, Olomouc
Statutární město Olomouc – Centrum Semafor
Agentura 4U Přerov
Občanské sdružení Corazon, Olomouc
Zámek Náměšť na Hané
Agentura WIKA, Olomouc

V příštích číslech představíme oceněné organizace.

www.familyfriendly.cz
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téma čísla

Krajské nemocnice jsou už deset let v pronájmu, 
Před deseti lety, v  červenci 2007, došlo 

ke zcela zásadní transformaci kraj-
ských nemocnic. Do procesu poskytování 
zdravotní péče v  kraji vstoupil soukromý 
subjekt – společnost AGEL, a  krajské ne-
mocnice převzal do pronájmu. Nemocnice 
ve Šternberku, Prostějově a  Přerově tak 
už jednu dekádu spravuje Středomoravská 
nemocniční, a. s. Roky provozu prokázaly, 
že rozhodnutí Olomouckého kraje o proná-
jmu tří nemocnic byl krok správným smě-
rem, další kraje v  republice k  podobnému 
modelu nyní přistupují. 

Transformační proces zahájilo Zastu-
pitelstvo Olomouckého kraje v roce 
2005 rozhodnutím o založení akciové 
společnosti Nemocnice Olomouckého 
kraje, a. s. (dále jen NOK), jejímž je-
diným akcionářem bude Olomoucký 
kraj. V následujícím roce vložil kraj 
do této akciové společnosti zdravot-
nická zařízení ve Šternberku, Přero-
vě a Prostějově. V březnu 2007 NOK 
vyhlásila obchodní veřejnou soutěž 
o nejvhodnější návrh na uzavření 
smlouvy o nájmu podniku k pro-
vozování zdravotnických zařízení 
uvedených nemocnic na dobu 20 let. 
Nabídku předložil jediný zájemce – 
společnost Středomoravská nemoc-
niční, a. s., (dále jen SMN) založená 
společností AGEL. Od 1. července 
2007 převzala poskytování zdravot-
nických služeb v nemocnicích Prostě-
jov, Přerov a Šternberk za nabídnutý 
roční nájem 52 milionů korun.

Výnosy z pronájmu putují 
zpět jako investice

Nemovitý majetek, tzn. budovy a po-
zemky s hodnotou 2 miliardy korun, 
které SMN při provozování zdravot-
ních služeb využívá, zůstaly ve vlast-
nictví Olomouckého kraje. Hejtman-
ství má z tohoto pronájmu dalších 
25 milionů korun ročně. Celou část-
ku ale vrací zpět do reprodukce ne-
movitého majetku.
„Projekt se ukázal být schopným sa-
mostatného ekonomického života 
a volné prostředky z rozpočtu kra-
je mohly být směřovány do investic 
a oprav dalších zdravotnických zaří-
zení, která zřizuje Olomoucký kraj. 
Zejména objekty léčebných ústavů 
v Pasece a Moravském Berouně se 

v následném období z hlediska staveb-
ně-technického stavu změnily k nepo-
znání a dnes odpovídají současným 
standardům,“ hodnotí transformaci 
náměstek hejtmana pro oblast zdra-
votnictví Dalibor Horák.
Podle smlouvy se 92 % z ročního ná-
jmu nemocnic vrací reinvesticemi zpět 
do obnovy přístrojového vybavení, 
případně dalšího movitého majetku 
souvisejícího s provozem pronajatých 
nemocnic. „Kontrolujeme hospodár-
nost nákupů, tzn. dodržování zá-
kona o veřejných zakázkách, a také 
potřebnost nakupovaného vybavení. 
Za uplynulých deset let bylo z nájmu 
nakoupeno vybavení nemocnic v hod-
notě 420 milionů korun,“ konstatoval 
ředitel NOK Ivo Zatloukal.

Také SMN se smluvně zavázala in-
vestovat do pronajatého podniku ze 
svých prostředků částku min. 100 mi-
lionů korun za dobu trvání smlouvy. 
Tuto podmínku splnila společnost už 
v polovině trvání smluvní doby.

Rozšíření a zkvalitnění 
služeb pro pacienty

Olomoucký kraj se prostřednic-
tvím své společnosti Nemocnice 
Olomouckého kraje, a. s., jako pro-
najímatele, ve spolupráci se Středo-
moravskou nemocniční, a. s., jako 
nájemcem, snaží, aby rozsah zdravot-
ních služeb byl nejen zachován, ale 
nadále rozšiřován. „Trvale usilujeme 
o nalézání rovnováhy mezi restrik-
tivně omezenými zdroji a rostoucím 
počtem pacientů včetně optimalizace 
vnitřního chodu nemocnic. Velkým 
problémem posledních let je otázka 
nedostatku zvláště středního zdravot-
nického personálu. I v této složité si-
tuaci svědčí o vysoké úrovni zdravot-
ní péče i to, že všechny tři nemocnice 
úspěšně obhajují akreditace a umisťu-
jí se na předních příčkách v rámci ČR 
ve spokojenosti s poskytovanou péčí,“ 
uvedla předsedkyně představenstva 
SMN Marie Marsová.
V České republice je model zajiště-
ní zdravotních služeb v krajských 
nemocnicích jako v našem kraji oje-
dinělý. „Tehdejší rozhodnutí orgánů 

 Do prostějovské nemocnice se v posledních deseti letech investovalo více než 320 milionů korun. | Foto: FJ

Investice Olomouckého kraje:
Nemocnice Prostějov 134 mil. Kč – zateplení 
polikliniky, rekonstrukce rehabilitace, parkoviště
Nemocnice Přerov 338 mil. Kč – pavilon 
operačních oborů, pavilon interních oborů, pa-
vilon LDN, pavilon RDG, nová budova MR
Nemocnice Šternberk 71 mil. Kč – pavilon 
porodnice, zateplení LDN, zateplení gynekologie

Investice Nemocnice Olomouckého 
kraje, a. s., z reinvestic:

Nemocnice Prostějov  .................. 175 mil. Kč 
Nemocnice Přerov  ....................... 156 mil. Kč 
Nemocnice Šternberk ................... 90 mil. Kč
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Úředníci poradí jak podnikat na úplném 
začátku i jak podnikat v zahraničí

Jednotná kontaktní místa (zkrá-
ceně JKM) jsou pracoviště, kte-
rá bezplatně nabízí informace 
o  možnostech podnikání jak 
v  České republice, tak v  zemích 
EU, EHP a Švýcarské konfederace. 
Působí při obecních živnosten-
ských úřadech ve všech krajských 
městech, včetně hlavního města 
Prahy.
Obrátit se na něj mohou nejen 
začátečníci v  podnikání, kteří 
mají zájem se podrobně sezná-
mit se všemi povinnostmi, které 
se k podnikání v České republice 
váží, ale i  podnikatelé, kteří se 
zajímají o možnost podnikání v ji-
ných zemích EU, EHP nebo Švý-
carské konfederace. Současně 

mohou služeb pracoviště využít 
i  zahraniční osoby, které uvažují 
o  podnikání v  České republice. 
JKM poskytuje informace k  pod-
nikání i v anglickém jazyce.
Pracoviště JKM v Olomouci je zá-
jemcům k  dispozici v  pracovních 
dnech, kromě pátku. Bližší infor-
mace lze nalézt na webové strán-
ce: www.olomouc.eu/podnikatel/
zivnostenske-podnikani/jednotne-
-kontaktni-misto.

JEDNOTNÉ KONTAKTNÍ MÍSTO
Magistrát města Olomouce
Odbor živnostenský
Hynaisova 10, 779 11, Olomouc
e-mail: jkm@olomouc.eu
tel: 588 488 241, 588 488 238

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 SEATAA 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.

 kvalita i dostupnost péče stoupá

Olomouckého kraje jako dobrého hos-
podáře potvrzují i mezikrajská srov-
nání. Média nás čas od času informují 
o zadluženosti nemocnic v některých 
krajích nebo o problémech s realizací 
investičních akcí v těchto zařízeních. 
Takovým problémům Olomoucký 
kraj správným rozhodnutím ve správ-
ný čas předešel. Naopak některé kraje 
v současné době zvažují, jestli nena-
stal čas pro to, aby v současné době 
při správě zdravotnických zařízení 

postupovaly stejným nebo obdob-
ným způsobem jako Olomoucký kraj 
v roce 2007,“ uzavírá Dalibor Horák.

Letecké fotografi e byly pořízeny ve spolupráci s  fi rmou 

MAMBA AIR, s. r. o., Bohuňovice, která bezplatně poskytla 

vrtulník BELL 206 s pilotem.

 Rekonstrukce pavilonu radiodiagnostických oborů přerovské nemocnice přišla na 58 milionů korun, veřejnosti oddělení začalo 

sloužit loni. | Foto: PV

Plánované investice 
v příštích letech:

Nemocnice Prostějov – rekonstrukce dětské-
ho oddělení, rekonstrukce a výstavba Iktového 
centra a rekonstrukce LDN
Nemocnice Přerov – dokončení rekonstruk-
ce interního pavilonu, sjednocení komple-
mentu a  výstavba parkoviště s  rekonstrukcí 
komunikací
Nemocnice Šternberk – výstavba nového 
interního pavilonu, rekonstrukce a vybudování 
následné péče, rekonstrukce komunikací
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Červenohorské sedlo je 
opět průjezdné

V  pátek 9. června byla ukončena a  slavnostně 
předána do užívání komunikace vedoucí přes Čer-
venohorské sedlo. Rekonstrukce silnice I/44 Červe-
nohorské sedlo – jih navázala na dokončenou mo-
dernizaci úseku silnice I/44 na severní straně sedla, 
která byla uvedena do provozu v roce 2008. 
Silnice v úseku Kouty nad Desnou – Červenohorské 
sedlo byla od podzimu průjezdná po provizorním 
povrchu. Finální asfaltovou vrstvu pokládala na 
téměř osmikilometrovém úseku stavební fi rma od 
začátku května. „Silnice přes Červenohorské sedlo je 
velmi důležitou součástí komunikační sítě našeho 
kraje. Jedná se o primární spojnici se severní částí re-
gionu a do Polska, a proto jsem nesmírně rád, že po 
deseti letech nekonečných uzavírek jsme se dočkali 
kompletně opravené cesty,“ uvedl při otevření silnice 
hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. 
Rekonstrukce spočívala v  rozšíření komunikace 
v točkách a také ve vybudování úseků pro možnost 
předjíždění v  délce přibližně 1000 metrů. V  rámci 
úprav silnice bylo řešeno napojení lesní cesty slou-
žící jako příjezd k chatové oblasti. Na konci úpravy 
pak bylo vybudováno levé odbočení na parkoviště 
hotelu Červenohorské sedlo, kde je v  potřebném 
rozsahu navrženo rozšíření pravé poloviny vozovky 
na 5,5 metru, což umožní bezpečné míjení čekají-
cích vozidel. Po dobu stavby museli řidič jezdit po 
objízdné trase dlouhé téměř 50 kilometrů. »red

inzerce

Během léta začnou opravy silnic, řidiči 
musejí počítat s uzavírkami

Desítky částečných nebo úplných uzaví-
rek čeká na řidiče v celém Olomouckém 
kraji. Stavební práce započnou na řadě 
komunikací už v červnu. Některé potr-
vají v řádu týdnů, jiné téměř do konce 
roku. Opravovat se budou nejen samot-

né silnice, ale také mosty nebo opěrné 
zdi. informace o uzavírkách a staveb-
ních pracích na krajských silnicích v re-
gionu najdete v odkazu na titulní straně 
krajského webu www.kr-olomoucky.cz, 
v sekci NEPŘEHLÉDNĚTE. »red

Hejtmanství i letos podpoří začínající 
včelaře, navýšilo dotace

O více než sto devadesát tisíc korun navý-
ší v tomto roce Olomoucký kraj fi nanční 

prostředky, které jsou určeny na podporu 
začínajících včelařů v  regionu. Začátkem 
června o  tom na svém zasedání rozhodli 
krajští radní. 

„Cílem poskytování těchto dotací je 
podpora zájmu začínajících včelařů, 
zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění 
jejich chovu. Důležité je také omlaze-
ní členské základny včelařských spol-
ků a obnova zlikvidovaných včelstev,“ 
uvedl náměstek hejtmana pro oblast 
životního prostředí a zemědělství Mi-
lan Klimeš.
O dotaci mohli zájemci žádat od kon-
ce března do poloviny dubna. V tom-
to termínu hejtmanství obdrželo 
téměř osm desítek žádostí. Všechny 
podmínky nakonec splnilo 62 z nich. 
Původně mělo být mezi žadatele roz-
děleno 400 tisíc korun. Kvůli velké-
mu zájmu ale Rada Olomouckého 
kraje tuto částku navýšila na koneč-
ných 590 483 korun.
„Každý úspěšný žadatel může získat 
příspěvek až do výše 10 tisíc korun. 

Finanční prostředky mohou být po-
užity na nákup úlů, plemenného 
a chovného materiálu nebo na poří-
zení základního vybavení a pomů-
cek,“ doplnil náměstek Klimeš.
Dotace stejně jako v loňském roce po-
mohou začínajícím včelařům s trva-
lým bydlištěm v Olomouckém kraji, 
kteří dosud nevlastnili žádné včelstvo. 
Grantový program počítá také se vče-
laři, kteří byli nuceni zlikvidovat svá 
včelstva na pokyn orgánů Státní vete-
rinární správy. Olomoucký kraj pod-
poruje začínající včelaře už od roku 
2008. Loni v dotačním programu 
uspělo celkem 48 žadatelů. »red

Š umperk

Jeseník
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Evropa na hraně
Vlastivědné muzeum Olomouc uvádí během 
léta výstavu fotografi í Skupiny [28]. Jedná se 
o volné sdružení fotografů, kteří se dali dohro-
mady v roce 2009. Jejími členy jsou Jiří Havrda, 
Michaela Hrubá, Jana Hunterová, Petr Kadlec, 
David Mužík a Irena Vězdová.
Výstava se pod titulem Evropa na hraně zabývá 
tématem uprchlické krize. „V roce 2015 téma 
uprchlíků rozdělilo společnost na dva poměrně 
nesmiřitelné tábory a my se nesnažíme je hod-
notit, my je jen dokumentujeme,” říká kurátor 
výstavy David Mužík. „Konspirační teorie, konec 
civilizace, islamizace západu vs. největší huma-
nitární katastrofa rovná se média vrní blahem, 
překrucují a  zpracovávají. Internet vře. Společ-
nost neochotná ke kompromisu se dělí na hnědé 
a  ty zarudlé. Mezi nimi málokdo. Neschopnost 
zodpovědných v řešení uprchlické situace umož-
ňuje eskalaci extremismu ve společnosti a větší 
toleranci k nenávisti a násilí,“ dodává Mužík.
Výstava ve Vlastivědném muzeu v Olomouci je 
přístupná až do 3. září. »red

inzerce

Multikino   

uvádí

Premiéra 
15. června

Premiéra 
22. června

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

PVC korek koberce laminát dřevo vinyl

Klášterní hudební slavnosti nabídnou 
desítku koncertů

Mezinárodní hudební festival Klášterní 
hudební slavnosti oslavil v  loňském 

roce 10 let své existence. Za tu dobu se 
podařilo uvést v život mimořádný kulturní 
podnik, který působí již ve třech krajích ČR. 
Festival se za tu dobu stal jedním z nejzají-
mavějších akcí v oblasti klasické hudby na 
Moravě, které se konají v  létě. Zahajovací 
koncert se odehraje 2. července v  klášter-
ním kostele v Šumperku. 

„V letošním roce jsme dramaturgii 
festivalových koncertů pojali v duchu 
oslavy hudby období baroka. Hudba, 
která nabízí tolik rozmanitosti a při-
tom přísného řádu, který ovšem nic 
neubírá na hudební kráse. Současně 
chceme touto dramaturgií vzpome-
nout 250 let od úmrtí barokního hu-
debního velikána Georga Philippa 
Telemanna,“ říká k dramaturgii festi-
valu ředitel Roman Janků. 
Koncerty se tradičně budou konat 
v Šumperku, Jeseníku, Krnově, Karlo-
vě Studánce, Bludově, v Králíkách, ve 

Velkých Losinách 
a také v Rapo-
tíně. Umělci za-
vedou poslucha-
če do známých 
koncertních míst 
(Klášterní kostel 
v Šumperku, kon-
gresový sál PLL 

v Jeseníku, zámek v Bludově či sál KKC 
v Rapotíně), ale také například do hu-
debního pavilonu Horských lázní Kar-
lova Studánka nebo do prostor Ruční 
papírny ve Velkých Losinách.
Od 2. do 18. července 2017 se v osmi 
městech a obcích převážně Olomoucké-
ho, ale také Pardubického a Moravsko-
slezského kraje uskuteční celkem deset 
koncertů. Patronkou letošního ročníku 
je jedna z nejlepších harfi stek světa Jana 
Boušková. Právě jí budou patřit posled-
ní dva koncerty festivalu. 
Podrobný program včetně možnos-
ti předprodeje vstupenek najdete na 
www.klasternihudebnislavnosti.cz. »red
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Ve Velkých Losinách vznikla 
nová umělecká škola

Do Velkých Losin se budou od 1. září sjíždět děti 
za kvalitním hudebním vzděláním díky nové 
Základní umělecké škole PAMFILIA, která byla 
schválena MŠMT. Zřizovatelem je neziskový 
spolek se sedmnáctiletou historií. Ten posled-
ních 7 let provozoval individuální výuku hry na 
nástroje v centru Šumperka.
Nová ZUŠ bude ve svém školním vzdělávacím 
programu zrcadlit svůj dosavadní styl. „Záleží 
nám zejména na vybudování kvalitního peda-
gogického sboru, pro který je práce s dětmi něco 
víc než zaměstnání. Nadále chceme obhajovat 
výsledky na soutěžích. Věříme, že povinný před-
mět zaměřený na hudební teorii (hudební dílna), 
bude pro žáky díky vlastním skriptům záživnější 
a  ve spolupráci s  učitelem nástroje i  efektivní 
a  praktický. Vylepšování provozu školy se pak 
otevírá zejména s  ochotou sponzorů a  grantů. 
Škola zpočátku pobírá pouze 50% příspěvek od 
státu na mzdy. PAMFILIA se toto období bude 
snažit úspěšně překlenout i za cenu nezvyšování 
školného oproti školám se 100% příspěvkem,“ 
vysvětluje členka spolku Petra Akritidu.
Podrobné informace o škole i zápisu k talentovým 
zkouškám najdete na www.zuspamfi lia.cz. 
O konkurzech na nové učitele se dočtete na face-
bookových stránkách ZUŠ. »red

inzerce

Nejlepší mladí kytaristé Olomouckého 
kraje a zlatý hattrick v Plzni

V letošním roce se konala národní soutěž 
žáků ZUŠ ve hře na kytaru, kterou po 

třech letech vyhlásilo MŠMT ČR. Tato vr-
cholná událost zahrnuje soutěž jednotlivců 
ve hře na klasickou kytaru a  soutěž v  ko-
morní hře – kytarových uskupení (duí, trií 
i vícečetných kytarových těles).

V březnu se odehrála jednotlivá 
okresní kola, ze kterých ti nejlepší 
postoupili do kola krajského, kte-
ré se konalo v dubnu v ZUŠ Zábřeh. 
Z tohoto krajského kola postoupili do 
ústředního kola i žáci ZUŠ Mohelni-
ce – Radomír a Jan Kolářovi.
Ve dnech 19.–21. května se zúčastni-
li fi nálového klání v Plzni. Jan Kolář 
v kategorii do 12 let i Radomír Ko-
lář v kategorii do 16 let získali každý 
1. místo. Oba sourozenci za Olomouc-
ký kraj postoupili do národního fi ná-
le také v soutěži kytarových uskupení 
– pod názvem Duo 2 Ká. I v této kate-
gorii získali 1. místo.
Završili tak úspěšnou sezónu, kdy po-
čátkem března na pražské mezinárod-

ní soutěži Praguitarra Clássica získali 
1. a 2. místo, koncem března vyrazili 
do zahraničí na Celoslovenskú gita-
rovú súťaž Bojnice, kde oba získali ve 
své kategorii také 1. místo, a Radomír 
se dokonce stal absolutním vítězem 
soutěže. V dubnu pak na Mezinárod-
ní kytarové soutěži Fernanda Sora ve 
Frýdku-Místku v těžké konkurenci 
zejména polských hráčů, kterých bylo 
téměř 50 % všech účastníků, získal 
každý z obou bratrů ještě Čestné uzná-
ní I. stupně. Krásné výsledky, skvělá 
propagace Olomouckého kraje. »LK
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KO U P Í M  P O L E
N A  H O S P O D A Ř E N Í

774 414 525

Přerovský soubor Trávníček reprezentuje region
Dětský folklorní soubor Trávníček pů-
sobí při Základní škole Trávník v Pře-
rově od roku 2005. Cílem souboru je 
připomenout, interpretovat a přispívat 
k zachování tradic lidové kultury re-
gionu Haná. Trávníček má aktuálně 
40 členů ve věku 6–11 let a doprovází 
jej také vlastní muzika. V krajském kole 
postupové přehlídky dětských folklor-
ních souborů, která se konala v dubnu 

letošního roku v prostějovském divadle, 
soubor Trávníček vybojoval postupové 
místo na 25. Celostátní přehlídku dět-
ských folklorních souborů, kterou po-
řádá z pověření a za fi nančního přispění 
Ministerstva kultury NIPOS-ARTAMA 
Praha. Začátkem června se soubor před-
stavil na soutěži v Jihlavě, které se zú-
častnili jako jediní reprezentanti Olo-
mouckého kraje a regionu Haná. »red

UZÁVĚRKA INZERCE DO PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ JE 

7. ČERVENCE • DISTRIBUCE ZAČÍNÁ 20. ČERVENCE

inzertní manažer: JANA JURÁKOVÁ

tel.: 773 617 353 • e-mail: jurakova@regvyd.cz
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Tel.: 588 003 426, E-mail: nestle@manpower.cz
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KOUPÍME DŮM NEBO
STAVEBNÍ POZEMEK

NA VESNICI

774 405 644

Na Univerzitě Palackého bude lavička Václava Havla
Univerzita Palackého v  Olomouci bude 

mít lavičku Václava Havla. Její slav-
nostní odhalení se uskuteční 17. června ve 
13 hodin na nádvoří Zbrojnice. Olomouc se 
tak zařadí k více než dvěma desítkám čes-
kých a  zahraničních měst, která mají pa-
mětní místo bývalého českého prezidenta.

Lavičku Václava Havla, kterou její 
autor Bořek Šípek nazval Hovoří de-
mokracie, tvoří dvě křesla spojená 
kulatým stolem, jehož středem pro-
růstá strom. V Olomouci to bude 
na doporučení památkářů kultivar 
jasanu zimnáře, který dorůstá výš-
ky 6–8 metrů a má pravidelnou ku-
lovitou korunu. Lavička bude umís-
těna na nádvoří bývalé tereziánské 
zbrojnice, v níž nyní sídlí univerzitní 
knihovna, vydavatelství a archiv.
Václav Havel se tak symbolicky vra-
cí na univerzitu, která mu jako prv-
ní v tehdejším Československu udě-
lila v roce 1990 čestný doktorát. 
Olomoucká instalace se koná pod 
záštitou statutárního města Olomouc 
a Olomouckého kraje.

Budování laviček Václava Havla je 
celosvětovým projektem, který inici-
oval někdejší velvyslanec ČR v USA 
Petr Gandalovič spolu s architektem 
a designérem Bořkem Šípkem. Do 
dneška je po celém světě rozmístěno 
dvacet jedna laviček Václava Hav-
la. Olomoucká bude mít pořadové 
číslo 22. »red

 a  

francouzský soubor 

ruský soubor 

národopisný spolek 
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zábava pro vás 

Tajenka z minulého čísla: BAROKO VŠEMI SMYSLY. Vylosovaným výhercem, kterému zašleme dárek, je Barbora Vrbová z Olomouce.

…TAJENKA… – 50 REGIONÁLNÍCH ZPRAVODAJŮ PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE. Tajenku křížovky zasílejte do 7. července na adresu Profi-tisk group, s. r. o., Slavo-
nínská cihelna, Kyselovská 125, 783 01 Olomouc, anebo e-mailem na produkce@profitisk.cz. Do předmětu elektronické zprávy uveďte: „křížovka – magazín Olomoucký kraj“. 
Stejně označte i poštovní obálku. Vylosovanému výherci zašleme dárek. Nezapomeňte uvést jméno a celou adresu. Pokud nebude adresa kompletní, nemůžeme výhru odeslat. Soutě-
žící v případě výhry souhlasí s uveřejněním svého jména, příjmení a názvu obce bydliště v příštím vydání magazínu.

Bavte se s námi – křížovka o ceny

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska: pozor na energetické poradce!
Podomní prodejci i přes zákazy stále obcházejí domácnosti. Nyní lákají lidi 
na úspory skrze elektronické aukce energií. Takto podepsaná přihláška do 
elektronické aukce energií však není bez rizika.
Spotřebitelé si již řadu let mohou vybírat a měnit dodavatele energií. S vi-
dinou levnější energie se ale několikanásobně zvedl počet lidí, kteří při po-
domním prodeji podepsali nevýhodnou smlouvu o poskytování služeb v ob-
lasti zprostředkování dodávek elektrické energie nebo zemního plynu.

Vždy zkontrolujte:
•  Je smluvní partner dodavatelem energií, nebo jen zprostředkovatelem prodeje? 
•  Uzavíráte smlouvu s ověřenou společností, nebo je jediným kritériem nej-

nižší cena?

•  Pozor na udělení plné moci – kromě výpovědi stávající smlouvy mohou prodejci 
uzavírat i smlouvy nové – o změně dodavatele se tak dozvíte až z uvítacího dopisu 
nového dodavatele a hrozí vám postih za předčasné ukončení stávající smlouvy!

•  Zkontrolujte právo na odstoupení od smlouvy – ze zákona je 14denní lhůta.
•  Seznamte se s cenovými nabídkami dodavatelů – využijte kalkulačku pro 

srovnání cen energií na internetu.

Dozorovým orgánem a  zároveň subjektem pro mi-
mosoudní řešení sporů z těchto smluv je Česká obchod-
ní inspekce. O porušování zákazu podomního prodeje 
by měli spotřebitelé neprodleně informovat městskou policii v místě bydliště.

www.sos-msk.cz
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Krajští radní navštívili Jesenicko
Rada Olomouckého kraje navštívila 5. a 6. června město 
Jeseník. Na programu dvoudenního výjezdního jednání 
bylo setkání s vedením města, starosty okolních obcí a zá-
stupci neziskových organizací. Hejtman Ladislav Okleštěk 
a jeho kolegové diskutovali také s podnikateli a zavítali na 
návštěvu fi rmy FENIX. Nechyběla ani prohlídka nově zre-
konstruovaných prostor Priessnitzových léčebných lázní. 
V rámci individuálního programu zavítal hejtman Ladislav 
Okleštěk do domova pro osoby se zdravotním postižením 
Sněženka Jeseník a navštívil i místní hasiče. »red

FOTOSOUTĚŽ POKRAČUJE
Děkujeme všem čtenářům, kteří nám do redakce zaslali svoje fotogra-
fie na téma „Nejkrásnější místo Olomouckého kraje“. Malebný 
snímek z  výletu na Plumlovskou přehradu nám zaslala Jana Bryšková 
z Přerova. Děkujeme!
Fotosoutěž pokračuje dál. Další snímky budeme v  redakci očekávat až 
do 8. září. Posílejte i nadále nejvýše tři snímky na adresu redaktor@pro-
fitisk.cz. Nezapomeňte uvést jméno a celou adresu. Do předmětu elek-
tronické zprávy uveďte: „fotosoutěž – magazín Olomoucký kraj“. Účastí 
ve fotosoutěži autoři snímků souhlasí s jejich použitím i v jiných tisko-
vých a elektronických materiálech Olomouckého kraje. »red

Univerzita Palackého připravuje výzkum, do něhož se mohou zapojit všichni, kdo pro 
cestování využívají auto a jsou ochotni se ho na měsíc vzdát. A získat tak odměny ve výši 
4.000 Kč, ale i životní zkušenost, která je k nezaplacení.

Každý, kdo alespoň 4 krát týdně využívá pro svoji dopravu auto.
A současně bydlí v Olomouci nebo v jejím okolí do 50 kilometrů.

KDO SE MŮŽE ZAPOJIT? 

V průběhu podzimu 2017 se na měsíc vzdáte využívání auta.
Po dobu výzkumu si každý den do deníku stručně zapíšete, kam a jak jste cestovali.
Do mobilního telefonu si nainstalujete aplikaci zaznamenávající vzdálenosti vašich cest.
Před začátkem a po ukončení tohoto období bez auta s vámi bude proveden zhruba. 
hodinový rozhovor o tom, na základě čeho se rozhodujete, který dopravní prostředek zvolíte.

CO VÁS ČEKÁ? 

Získání peněžních poukazů dle vaší volby (např. na potraviny, odpočinek, zábavu, sport 
atd.) v celkové hodnotě 4.000 Kč.
Poznáte netradiční zážitek, který vás přiměje vystoupit z automatizovaného chování a 
vidět svět z jiné perspektivy.

ODMĚNA PRO VÁS 

Lidé jezdící autem více trpí na nemoci oběhové soustavy, nadváhou, obezitou, 
depresemi a dalšími psychickými onemocněními.
Lidé, kteří volí jinou formu dopravy než auto, trénují svoje sociální dovednosti, umí lépe 
komunikovat a lépe se seznamují s ostatními.
Žít bez auta je ohleduplné k ostatním. Auta zabírají místo, ruší hlukem a mohou 
ohrožovat ostatní.
Auto je nejméně ekologický mód dopravy.

PROČ BEZ AUTA? 

MĚS Í C  B E Z  A U T A ?  
Zúčastněte se výzkumu Univerzity Palackého 

Zkuste to, pro registraci i více info o projektu pište na zivotbezauta@upol.cz a staňte se  
součástí zajímavého projektu. Děkujeme. 

Rada Olomouckého kraje 
vyhlašuje výběrové řízení na 

obsazení místa:

ŘEDITELE/ŘEDITELKY 
Zdravotnické záchranné

služby Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, 

se sídlem Olomouc, 
Aksamitova 557/8, 

PSČ 772 00, IČ: 00849103
Ukončení přijímání přihlášek:

26. 6. 2017 do 14:00 hod.

a

ŘEDITELE/ŘEDITELKY 
Správy silnic Olomouckého

kraje, příspěvkové organizace, 
se sídlem Lipenská 120, 
Olomouc, IČ: 7096039
Ukončení přijímání přihlášek:

23. 6. 2017 do 12:00 hod.

Rada Olomouckého kraje si vyhrazuje právo 
zrušit tato výběrová řízení. Veškeré podrobnos-
ti o  výběrových řízeních, náležitosti přihlášky 
a  dalších povinných dokumentech najdete na 
udeska.kr-olomoucky.cz/ude.
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Testy Euro NCAP ohodnotily nový model Tiguan nejvyšším počtem pěti hvězdiček. Rozsáhlá bezpečnostní výbava poskytuje 

maximální ochranu posádce vozu, ale snaží se též chránit chodce v okolí vozu. Funkce rozpoznávání chodců Front Assist, 

která při jízdě využívá signály přední kamery a radarového snímače, dokáže varovat řidiče před hrozící srážkou. Pokud řidič 

nezareaguje, začne vůz sám brzdit. V případě, že řidič zahájí brzdný manévr pozdě, dokáže systém zvýšit brzdnou sílu na 

požadovanou úroveň a omezit tak následky případné srážky. Přesvědčte se sami u svého prodejce AutoCentrum Olomouc.

www.volkswagen.cz/tiguan

Nový Tiguan. 

S funkcí rozpoznávání chodců už v sériové výbavě. 

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
: 4,7–7,4 l/100 km, 123–170 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.vwolomouc.cz; e-mail: info@vwolomouc.czAutoCentrum Olomouc

RV
17

00
74

8/
25

RV
17

00
37

4/
07

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


