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měsíčník občanů Olomouckého kraje • Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma
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ŘECKO Kréta, Rhodos, S
ymi, Kos, K

alymnos, S
antorini, M

ykonos, N
axos, P

aros

Milos, K
orfu, Zakynthos, K

efalonia, Ith
aka, Lefkada, Thasso

s, L
imnos, L

esvos

Skopelos, S
kiathos�Turecko Egejská riv

iéra, Turecká riv
iéra�

Kypr Severní Kypr, Jižní Kypr�Albánie�Tunisko pevnina, Djerba�

Egypt H
urghada, Marsa Alam, Sharm El Sheik

Řecko, Turecko,

Kypr, A
lbánie, 

Tunisko, Egypt

Léto 2018

ŠPANĚLSKO Costa Brava, Costa de Barcelona, Costa D

Costa Tropical, Costa del Sol, Costa de la Luz,

PORTUGALSKO Algarve�ITÁLIE Kalábrie, Sa

MALTA�BULHARSKO Zlaté písky, J

Léto 2018

Španělsko, 

Portugalsko, Itálie, 

Malta, Bulharsko

tel.: 581 580 075
www.fi rotour.cz

NAJDETE NÁS NA ADRESE:
FIRO-tour a.s., Galerie Šantovka Olomouc
Polská 1201/1, 779 00 Olomouc
Otevírací doba: 
PO–NE 09:00–21:00
e-mail: olomouc.santovka@fi rotour.cz

Mimořádná 
výše slev 
až 21 % nebo 
dětská cena 
od 99 Kč

LETNÍ DOVOLENÁ 2018 
již v prodeji!

Při včasné
rezervaci výhodné 

slevy a nejširší výběr
Galerie 

Šantovka

Polská

P
o

ls
ká

17. listopadu

Vyvíjíte nový produkt?
Rozšiřujete firemní oddělení vývoje?

Chcete založit či rozběhnout start-up?
Blíží se KONEC OBDOBÍ, kdy můžete čerpat některé DOTACE!

v Olomouci, v pátek 24. listopadu 2017

v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje

Sdružení OK4Inovace vás proto zve ve spolupráci s partnery, VTP UP

a Okresní hospodářskou komorou v Olomouci na informační seminář:

Registrujte se ZDARMA

nejpozději do 21. 11. zde: 

www.Akce4inovace.cz

ZDROJE FINANCOVÁNÍ FIREMNÍHO VÝVOJE,

INOVACÍ A SPOLUPRÁCE S VÝZKUMEM

• Národní inovační fond (NIF) – rizikový kapitál pro začínající inovativní podnikatele (MPO)

• Dotace Technologické agentury ČR a CI pro inovativní firmy a start-upy (CzechInvest)

• Program INOSTART – záruky za úvěry začínajícím podnikatelům (Erste Grantika Advisory)

• SME Instrument – evropský dotační program pro excelentní start-up projekty (JIC)

• Odčitatelné položky nákladů na výzkum a vývoj (SmarTech Solution)

• Programy OP PIK podpory firemního vývoje a inovací (Agentura pro podnikání a inovace)

• ITI Olomoucké aglomerace – zvýhodněný přístup k dotacím z OP (Mag. města Olomouce)

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

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

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

OLOMOUC tel.: 724 087 813      olomouc@@@jehla.cz@j .cz

ZÁBŘEH t l 724 783 381 k b j hl @

Podzimní padání cen

dveře
790,–

u vybraných vzorů

laminátové
podlahy
od 199,–

dá í

790,–

vinylové podlahy

od 369,–

Podzimní pad

aminátové
podlahy
od 19999,–
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koberc
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20%
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Měsíčník Olomoucký kraj, periodický tisk. | Vydává Olomoucký kraj ve spolupráci se společností Profi -tisk group.
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Palec nahoru pro hasiče
Herwart. To slovo jsme četli a slyšeli na přelomu října 
a  listopadu snad stokrát. Marně pátrám, proč ně-
mecký Institut meteorologie v Berlíně takto pojme-
noval ničivou vichřici, která se prohnala nad celou 
střední Evropou. Teprve po dlouhém hledání jsem 
zjistil, že ve starogermánštině znamenalo to slovo 
něco jako „strážce vojsk“. Asi smysl takového pojme-
nování nechápete stejně jako já, ale budiž.
Jedno vím ale jistě: Herwart v našem kraji zmobili-
zoval stovky profesionálních i dobrovolných hasičů. 
Nečekali na sirény, dobře věděli, že se něco děje a že 
jejich práci, zkušenosti i techniku budou potřebovat 
desetitisíce lidí. Nezajímali se o význam nebo pře-
klad toho slova, ale vyrazili do terénu. Pomáhali ve 
všech městech a na vesnicích, protože vichřice (kte-
rá v některých částech kraje dosáhla síly orkánu) se 
nezastavila před ničím. Pustošila zahrady, porážela 
stromy, odnášela střechy domů...
Větrná smršť naplno zasáhla kraj v neděli 29. října 
kolem poledne. Dovedu si představit ty okamžiky, 
kdy se naši hasiči narychlo zvedali od svátečních 
obědů a  vyráželi za svým posláním. Byli v  terénu 
často až do noci a mnozí i v dalších dnech, dokud 
neodstranili všechny následky kalamity ve svých 
regionech. Sám jsem celou situaci sledoval z operač-
ního střediska, kde to, pravda, nebylo tak nebezpeč-
né, ale viděl jsem dramata našich hasičů a držel jim 
palce. Teď, když už je Herwart dávno za námi, zbývá 
jen smeknout klobouk a poděkovat.
Ukázalo se, že naše priorita, tedy zajištění bezpeč-
nosti občanů, má mimořádný význam. Nechci tady 
počítat miliony, které naše hejtmanství směřovalo 
v  posledních měsících právě k  hasičům. Ale mám 
dobrý pocit, že jsme ty peníze poslali na tu nejlepší 
adresu. A ještě jednou děkuji.

Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

POMOZTE NÁM VYLEPŠIT KRAJSKÝ WEB
Život je změna a měnit se budou i webové stránky Olomouckého kraje. Jak moc, záleží na vás. Napište 
nám, jestli něco na krajském webu postrádáte, jak byste ho chtěli vylepšit, která témata preferujete a jak 
se na stránkách orientujete. Náměty posílejte přímo na můj mail prohejtmana@kr-olomoucky.cz 
nebo své nápady pište do zpráv na Facebooku kraje.
 »Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje

Prezident Miloš Zeman strávil 
v Olomouckém kraji tři dny

Jednáním se zástupci sociálních slu-
žeb, konkrétně skupiny pro hospicovou 
a paliativní péči, zahájil svoji třídenní 
návštěvu ve středu 8. listopadu prezi-
dent Miloš Zeman. Na programu bylo 
i setkání s krajskými zastupiteli. „Vážím 
si komunálních politiků i občanů, pro-
to si vždy nastuduji informace o mís-
tech, která hodlám navštívit, abych znal 
nejen jejich historii, ale také třeba sou-

časnou ekonomickou situaci,“ řekl při 
setkání s nimi prezident Zeman.
V programu hlavy státu byla návště-
va olomoucké společnosti Olma, kte-
rá letos slaví 50. výročí od založení. 
Prohlédl si tamní provoz a mluvil se 
zaměstnanci. Poté se vydal na setkání 
s obyvateli Lipníku nad Bečvou. Dru-
hý den strávil Miloš Zeman na setkání 
s veřejností v Mohelnici a Zábřehu. Po-
slední den pak strávil na Jesenicku, kde 
si prohlédl Vápennou – vesnici roku 
2017 Olomouckého kraje.
Společně s prezidentem dorazila do Olo-
mouckého kraje také první dáma Ivana 
Zemanová. Ta absolvovala v doprovodu 
Marie Oklešťkové například návštěvu 
oděvního podniku v Konici, Domov na 
zámku v Nezamyslicích nebo Zvonař-
skou dílnu v Brodku u Přerova. »red

 Kraj obdaroval prezidenta bedničkou s regionálními potravinami. Hejtman od hlavy státu na oplátku obdržel pero a uměleckou 

mozaiku ze dřeva, které pochází ze starých zbouraných usedlostí na Vysočině. | Foto: FJ
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• Olomoucký kraj v roce 2017 realizoval 57 in-
vestičních akcí na krajských silnicích.

• Celkové náklady těchto akcí byly 911 mil. ko-
run a opraveno bylo 108 km silnic a 8 mostů.

• 4 akce jsou realizovány z  dotací Evropské unie 
(IROP) ve výši 205 mil. korun. 16 akcí je realizová-
no ze státních dotací (SFDI) ve výši 210 mil. korun.

• Největší letošní akcí je rekonstrukce silnice 
II/446 Uničov–Strukov s  celkovými náklady 
105 mil. korun.

• Olomoucký kraj letos poprvé v historii nebude 
zajišťovat zimní údržbu na komunikacích I. tříd.

 Víte, že...? Věznili je nacisti, kraj jim teď pomůže
Olomoucký kraj nezapomíná na ty, 

kteří se v  době druhé světové války 
stali vězni zrůdného nacistického režimu. 
Řada z  nich si nese vážné zdravotní ná-
sledky krutého zacházení dodnes. Právě 
proto hejtmanství přispělo členům České-
ho svazu bojovníků za svobodu na úhradu 
léčebných výloh.

Společné setkání členů svazu s před-
staviteli kraje proběhlo v polovině října 
v sídle krajského úřadu. Lidé, kteří byli 
za války nacisty vězněni, nemají, na 
rozdíl od přímých účastníků odboje, 
nárok na fi nanční příspěvek od státu. 
Kraj to tímto kompenzuje. „Tito lidé se 
stali obětí velkého zla. Náš příspěvek na 
podporu léčby to pochopitelně nemůže 
napravit, ale dáváme tím najevo naši 
úctu k těm, na které nacistická tyranie 
tvrdě dopadla,“ řekl Ladislav Okleštěk, 
hejtman Olomouckého kraje.

„Je to pouze drobné a opožděné poděko-
vání perzekuovaným osobnostem, které 
ve válečných letech prožily nezměrné 
utrpení,“ uvedl náměstek hejtmana Olo-
mouckého kraje Dalibor Horák. Finanč-
ní podporu poskytuje kraj přímo Čes-
kému svaz bojovníků za svobodu. Ten 
pak peníze rozdělí mezi své členy. Letos 
hejtmanství na tyto účely vyčlenilo bez-
mála sto tisíc korun. »red

Krajský autobus se osvědčil
Před pěti měsíci spustilo hejtmanství 
projekt, kdy nabídlo služby nového au-
tobusu neziskovým a příspěvkovým or-
ganizacím. Za tu dobu přepravil stovky 
seniorů, ale i dětí nebo studentů. „Jsem 
rád, že se provoz krajského autobusu 
tak osvědčil. Je to užitečná služba, která 
lidem ušetří hodně starostí s dopravou,“ 
uvedl hejtman Olomouckého kraje La-
dislav Okleštěk.
Od jara podnikl autobus více než 
120 jízd a najezdil téměř sedmnáct tisíc 
kilometrů. Jeho služeb mohou využívat 
především organizace zřizované Olo-
mouckým krajem, jako jsou školy, do-
movy pro seniory nebo centra sociálních 

služeb. Vzít s sebou mohou i vozíčkáře 
a za dopravu nic neplatí. Jeho služby si 
zástupci organizací mohou rezervovat na 
webových stránkách www.kidsok.cz. »red

 Členové Českého svazu bojovníků za svobodu na setkání 

v sídle krajského úřadu. | Foto: PV

 Víceúčelový autobus je až do konce roku plně obsazený. Rezervace 

už nyní KIDSOK přijímá na prvních pět měsíců příštího roku. | Foto: PV

Nejstarší obyvatelka kraje 
oslavila 107. narozeniny

Narodila se za Rakouska-Uherska 
a na trůnu seděl císař František Jo-
sef I. Marta Musilová ze Zábřehu při-
šla na svět 27. října 1910 a patří mezi 
nejstarší obyvatele Česka. Do Do-
mova pro seniory ve Chválkovicích, 
kde poslední čtyři roky žije, jí přišel 
gratulovat i hejtman Olomouckého 
kraje Ladislav Okleštěk. »red
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www.hithit.com/cs/project/4177/horelo

Lesní školka přišla o zázemí. 
Nyní hledá pomoc HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!

Máte „prořízlou“ pusu?
Chcete změnu? Máte slušné nasazení?
Chcete si řídit svůj pracovní čas? Mluvíte rád(a) s lidmi? 
Chcete pracovat ve svém regionu?
Nevadí vám občas práce přesčas?
Chcete si vydělávat 30 i 50 000?

  PAK MÁME PRÁCI PRO VÁS!

Regionální vydavatelství 
(vydává Olomoucký kraj) 
rozšiřuje svou působnost a hledá

TALENTOVANÉ 
OBCHODNÍKY 

I ZKUŠENÉ 
MANAŽERY 
INZERCE!
Pošlete nám váš životopis na adresu 
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz, 
přidejte pár řádek motivačního dopisu 
a chytněte tak příležitost za pačesy!

Dělejte s námi úspěšné
obchodní zástupce, inzertní

poradce, manažery inzerce!

Designed by Kues / Freepik

Kraj ještě stále přijímá žádosti na kotlíkové dotace
Hejtmanství spustilo 24.  října příjem žá-

dostí v rámci druhého kola dotačního pro-
gramu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji. 
K poslednímu říjnu bylo přijato 1463 žádostí. 
Možnost úspěšně požádat o dotaci mají vlast-
níci rodinných domů v Olomouckém kraji do 
konce listopadu. 

Žádost o poskytnutí dotace se podává 
prostřednictvím elektronického formulá-
ře, který je dostupný na webových strán-
kách kraje – www.kr-olomoucky.cz/kot-
likovedotace. Tady také najdou žadatelé 
informace k dotačnímu programu, ná-
vod k vyplnění žádosti, včetně návodu 
pro následnou elektronickou evidenci 
žádosti. Do 10 pracovních dnů od elek-
tronické evidence je pak nutné doručit na 
adresu Olomouckého kraje žádost také 
v listinné podobě, včetně povinných pří-
loh. Elektronická evidence bude probíhat 
do 30. listopadu 2017 do 12:00 hodin. 
Zájemci o kotlíkové dotace se mohou 
informovat osobně (oddělení adminis-
trace kotlíkových dotací, výšková budova 
RCO, 6. patro) nebo mohou kontaktovat 
některého z pracovníků kraje.

Finanční podpora je poskytovaná na 
výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy na 
pevná paliva s ručním přikládáním 
v rodinných domech na území Olo-
mouckého kraje. Je možné si nově 
pořídit kotel na pevná paliva, tepelné 
čerpadlo nebo plynový kondenzační 
kotel. Finanční podporu není možné 
poskytnout na kotel výhradně na uhlí 
ani kombinovaný kotel (uhlí/biomasa) 
s ručním přikládáním.
Podpora fyzickým osobám bude posky-
tovaná zpětně ve výši 75 až 80 % způ-
sobilých výdajů, maximálně však 120 ti-

síc Kč. Výše podpory závisí na typu 
nově pořízeného zdroje tepla. Žadate-
lům z tzv. prioritních obcí (seznam je 
dostupný na výše uvedených webových 
stránkách kraje) bude dotace navýšena 
o 7500 Kč. Žádat o dotaci mohou i lidé, 
kteří vyměnili starý kotel za nový zdroj 
tepla po 15. červenci 2015, musí ale spl-
nit podmínky dotačního programu. »red

Díky kotlíkové dotaci
můžu v naší obci i já
lépe dýchat.

Vše o kotlíkových dotacích:

 www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace

kotlikovedotace@kr-olomoucky.cz
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Oslavy 20 let euroregionu Praděd/Pradziad
Pod záštitou ministryně pro místní rozvoj České republiky Karly 
Šlechtové a maršálka Opolského vojvodství Andrzeje Buły se začát-
kem října konaly oslavy 20 let euroregionu Praděd/Pradziad. Mezi 
zúčastněnými byli zástupci Olomouckého a  Moravskoslezského 
kraje a Ministerstva pro místní rozvoj na české straně, Opolského 
vojvodství a  ministerstva regionálního rozvoje na straně polské. Součástí oslav 
bylo jednání nejvyššího společného orgánu euroregionu – parlamentu, na které 
navazovala konference připomínající 20 let existence euroregionu Praděd/Prad-
ziad. V rámci konference byla udělována ocenění. Hejtman Olomouckého kraje 
Ladislav Okleštěk věnoval Poděkování euroregionu Praděd/Pradziad za 20 let 
činnosti euroregionu, za zásluhy o rozvoj kraje a přínos k rozvoji česko-polské spo-
lupráce. Dále byly udělovány čestné medaile Za zásluhy při rozvoji česko-polské 
spolupráce, mezi oceněnými jsou i zástupci Olomouckého kraje. Euroregion Pra-
děd/Pradziad je administrátorem Fondu mikroprojektů v programu Interreg V-A 
a jeho cílem je prohloubení spolupráce a vztahů na obou stranách hranice. »red
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Průkaz ISIC lze využít 
ve veřejné dopravě

Žáci a studenti mohou jezdit vlaky, autobusy a tramvajemi 
v Olomouckém kraji na svůj mezinárodní průkaz studenta 
ISIC. Olomoucký kraj se stal prvním regionem v České repub-
lice, který studentům tuto službu nabídl. Průkaz ISIC je mož-
né použít v osobních a spěšných vlacích, autobusech a městské 
hromadné dopravě. Studenti jím mohou nahradit papírový žá-
kovský průkaz, který jim musela potvrzovat škola.
Žák s průkazem ISIC přijde na kontaktní místo dopravce, 
nahlásí trasu jízdy (domov–škola), na průkaz se tato trasa 
vyznačí a bude moci svůj ISIC používat k nákupu jízdného 
dle běžného žákovského tarifu. Žákovské jízdné činí v přípa-
dě dětí do 15 let 37,5 procenta plného jízdného. Studenti od 
15 do 26 let pak jezdí za 75 procent plného jízdného. 
Další informace jsou uvedeny na webu Integrovaného do-
pravního systému Olomouckého kraje www.idsok.cz.  »red

Teritoriální pakt zaměstnanosti stabilizuje trh práce
Pomyslný „deštník“ nad regionálním trhem 

práce, který propojuje oblasti zaměst-
navatelů, zaměstnanců, nezaměstnaných 
i  vzdělavatelů a  vzdělávaných, se rozevřel 
v Teritoriální pakt zaměstnanosti Olomoucké-
ho kraje (dále jen TPZ OK). Ten by měl být díky 
spolupráci významných aktérů trhu práce 
prevencí proti růstu nezaměstnanosti a také 
pomoct nastavit strukturu zaměstnanců tak, 
aby se co nejlépe setkávala nabídka a  po-
ptávka na trhu práce. 

První teritoriální pakt zaměstna-
nosti v ČR vznikl už v roce 2011. 
Byť v Olomouckém kraji působí je-
den z nejmladších tuzemských pak-
tů, vznikl v loňském roce, jsou už za 
dobu jeho činnosti vidět zajímavé vý-
sledky. O nich i dalších možnostech 
užší spolupráce jednotlivých institucí 
a organizací debatovali zástupci za-
kladatelských organizací na 3. jed-
nání Teritoriálního paktu zaměstna-

nosti Olomouckého kraje začátkem 
listopadu. „Za Olomoucký kraj je 
Teritoriální pakt vnímán jako roz-
voj spolupráce sociálních partnerů, 
státní správy a odborových zaměst-
navatelských svazů. Pakty zaměstna-
nosti umožňují sdílet problematiku 
potřeb trhu práce a vytvářet vhod-
ný prostor pro diskusi. Jako důležité 

vnímám rozvoj diskuse nad potřeba-
mi podnikatelů, přizpůsobování škol 
novým vývojovým trendům na trhu 
práce a vzdělávání. Podporujeme 
také tradiční obory podnikání s vy-
sokým potenciálem pro strategický 
a udržitelný rozvoj regionu i vznik 
kvalitních pracovních míst," uvedl 
Pavel Šoltys, náměstek hejtmana Olo-
mouckého kraje.
Dohoda o spolupráci v oblasti zaměst-
nanosti TPZ Olomouckého kraje byla 
podepsána 30. srpna 2016. Účelem 
ustavení TPZ Olomouckého kraje je 
spolupráce v oblasti zaměstnanos-
ti. Signatáři vstupují do partnerství, 
které se stává platformou pro rozvoj 
spolupráce, propojování politik a stra-
tegických aktivit v oblasti trhu prá-
ce, zaměstnanosti a vzdělávání pro 
pracovní trh. Výsledky pak přispívají 
k rozvoji ekonomiky a konkurence-
schopnosti Olomouckého kraje. »red

 Signatáři TPZ OK jsou Krajská hospodářská komora Olo-

mouckého kraje, Olomoucký kraj, Krajská pobočka Úřadu práce 

ČR v Olomouci, Odborové svazy ČMKOS Olomouckého kraje 

a Svaz průmyslu a dopravy ČR. | Foto: JM
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RC Heřmánek – místo, kde běží čas 
pomaleji a rodiče mohou být stále rodiči
Rodinné centrum Heřmánek vzniklo 

v roce 2006 díky aktivnímu přístupu ro-
dičů na rodičovské dovolené, kteří měli zá-
jem se scházet se svými dětmi i s ostatními 
rodinami. Od této doby se mnohé změnilo, 
ale centrum Heřmánek stále najdete v olo-
moucké městské části Holice. V  roce 2007 
centrum v soutěži Společnost přátelská ro-
dině uspělo poprvé, v roce 2014 pak úspěch 
obhájilo. Klíč k  němu vysvětluje předsed-
kyně spolku Petra Tenglerová.

„Poslání RC Heřmánek, z. s., je široké, 
primárně jde o podporu hodnoty ro-
diny a mezigeneračních vztahů v ro-
dinách. Centrum usiluje o podporu 
rodičovských kompetencí, prosazo-
vání rovných příležitostí pro všech-
ny, slaďování rodinného, pracovního 
a osobního života. Rozvíjí občanskou 
společnost, šíří osvětu v oblasti zdravé-
ho životního stylu a ochrany životní-
ho prostředí, klade důraz na prevenci 
patologických jevů v rodině a ve spo-
lečnosti. Je toho hodně, v centru zájmu 
však zůstává rodina jako hodnota.“

Co vás přimělo ke vstupu do soutěže 
Společnost přátelská rodině? Co pro 
vás tato soutěž znamená?
Přihláška do soutěže byla logickým 
postupem při naplňování našich snah 
o vytváření prorodinně orientovaného 
prostředí. Tato soutěž pro nás znamená 
především zvýšení povědomí o hodno-
tě práce pro rodiny a zvýšení její spo-
lečenské prestiže. Ocenění Společnost 
přátelská rodině jsme získali již při 
svém vzniku v roce 2007. 

Motivovalo vás ocenění k dalšímu roz-
voji činnosti v hodnocených oblastech? 
Přece jen, už je to několik let, co jste oce-
nění získali, co se od té doby změnilo?
Vítězství v soutěži pro nás bylo důleži-
té, vnímali jsme jej jako zadostiučině-
ní za veškerou naši práci. Bylo novou 
motivací pro nás, náš tým dobrovol-
níků a spolupracovníků, protože při 
práci v neziskové organizace orien-
tující se primárně na rodiny s dětmi 

je velké riziko syndromu vyhoření 
a také minimální sociální jistoty. 
V průběhu 10 let, které uplynuly od zís-
kání prvního ocenění, míříme krok za 
krokem k větší profesionalizaci služby, 
vytvořili jsme stabilní tým, od témat 
zaměřených na rodiče s malými dětmi 
rozšiřujeme svůj záběr na všechny vě-
kové kategorie. Naše vize podporovat 
rodinu jako nenahraditelnou hodnotu 
se však v průběhu let nemění. 

Jaké jsou vaše další plány do budoucna?
Chceme dál pokračovat v naší činnos-
ti. S ohledem na šetření, které proběh-
lo v říjnu 2017, jsou naši klienti s na-
bídkou centra velmi spokojeni. Tak, 
jak již bylo zmíněno, na základě po-
ptávky přibývá programů orientova-
ných nejen na rodiče s úplně malými 
dětmi, ale i na seniory a mezigenerač-
ní dialog. Rozšiřujeme také nabídku 
vzdělávání a odborného poradenství, 
aktuálně v centru působí psycholožka, 
psychoterapeutka, logopedka, speciál-
ní pedagožky, sociální pracovnice, po-
rodní asistentka, personalistka, práv-
nička a další odborníci. V novém roce 
připravujeme jako partneři společnosti 

Aperio, z. s., realizaci projektu na pod-
poru sólorodičů a rodičů s třemi a více 
dětmi s názvem Nové šance.

Jaký je váš názor na současné posta-
vení rodin ve společnosti a sílící snahu 
o tzv. „slaďování profesního a rodinné-
ho života“?
Já osobně jako maminka, psycholožka 
a psychoterapeutka pracující více než 
20 let s rodinami s dětmi pokládám 
všechny formy podpory rodinného ži-
vota za důležité. Současné zvyšující se 
tempo a nároky na jednotlivé členy ro-
diny nevnímám s úplným klidem. Jde 
o všudypřítomný zvyšující se tlak na 
rodiče, aby jejich malé děti co nejdříve 
nastoupily do zařízení kolektivní vý-
chovy, já bych si nikdy nedovolila říci 
rodičům malých dětí, že cokoliv jiného 
je lepší než rodičovská péče. Dále situa-
ce na trhu práce a tlak na zaměstnance, 
aby byli neustále k dispozici. Slaďování 
profesního a rodinného života je po-
třebné a zdravé, je však možné pouze 
v případě vytvoření podmínek zaměst-
navateli, např. formou částečných či 
sdílených úvazků. I rodičovství totiž 
vyžaduje svůj prostor a čas. »red

na pokračování

Prosincové číslo přiblíží další oceněnou organizaci, kterou je kino Metropol, DCI KINO OLOMOUC, s. r. o.

 Lekce lesní pedagogiky mají v centru Heřmánek veliký úspěch. | Foto: archiv RC Heřmánek
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Rekonstrukce a opravy silnic na území re-
gionu jsou jednou z priorit Programové-

ho prohlášení Rady Olomouckého kraje, kte-
ré radní představili v dubnu letošního roku. 
Výsledky jsou patrné už nyní. V  uplynulém 
měsíci skončila rekonstrukce Hamerské uli-
ce v Olomouci a připravují se další investiční 
záměry. Obří investice zamíří v následujících 
letech na sever kraje a  letošní zima bude 
jiná než ty předešlé – údržbu komunikací 
prvních tříd už nebude zajišťovat krajská 
správa silnic, ale soukromá fi rma.

Více než patnáct a půl milionu korun 
investoval Olomoucký kraj do rekon-
strukce silnice v Hamerské ulici v Olo-
mouci. Důležitá silnice, která je velmi 
zatížená nákladní dopravou do míst-
ních průmyslových areálů, je po téměř 
půlroční uzavírce od 1. listopadu opět 
průjezdná. Na investiční akci se spo-
lečně s krajem podílel také olomoucký 
magistrát. Hejtmanství se povedlo zís-
kat na opravy dotace ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury ve výši přes 
třináct milionů korun.
„Investice do obnovy dopravní in-
frastruktury v regionu jsou jednou 
z priorit současného vedení kraje. Jsem 
proto rád, že se nám podařilo usku-
tečnit další krok na náročné cestě ke 
kvalitním vozovkám,“ řekl náměstek 
hejtmana Olomouckého kraje Jan Za-
hradníček. Součástí stavebních úprav, 
které hradil kraj, byla výměna všech 
vrstev silnice v délce více než sedm set 
metrů. Rekonstrukce probíhala sou-
časně s opravou dešťové kanalizace, 
chodníků, křižovatek a dalších ploch 
v majetku města Olomouce.
„Jednalo se o rozsáhlou rekonstrukci 
celého uličního profi lu, včetně opravy 
chodníků nebo vjezdů. Vznikla také 
nová místa pro přecházení, podélná 
parkovací stání a zpevněná plocha 
pro umístění kontejnerů tříděného 
odpadu. Součástí akce byly i stavební 
úpravy navazujících místních komu-
nikací ulic Staškova, Na Krejnici a Ja-
selská. K tomu rekonstrukce kanali-
začních stok,“ vyjmenoval investiční 
náměstek primátora Filip Žáček. Sa-
mozřejmostí byly i vegetační úpravy.

Na sever regionu míří obří investice

Rozbité cesty na severu kraje nejsou 
žádným tajemstvím. Hejtmanství se ale 

podařilo získat dotaci na rekonstrukci 
silnice vedoucí z Hanušovic přes Staré 
Město až za hranice Polska. Moderni-
zovaná vozovka má posílit přeshranič-
ní spolupráci a cestovní ruch. Stavět se 
začne přespříští rok a náklady přesáh-
nou 130 miliónů korun.
„Severní část kraje je na turistickém 
ruchu velmi závislá. Investice do do-
pravní infrastruktury přiblíží Hanu-
šovicko a Staroměstsko nejen našim, 
ale i zahraničním návštěvníkům,“ 
uvedl hejtman Olomouckého kraje 
Ladislav Okleštěk.
Na české straně budou cestáři opra-
vovat zhruba třináct kilometrů sil-

nice od Hanušovic směrem k Nové 
Senince, z Polska půjde o téměř osm 
kilometrů cesty z obce Stronie Śląskie 
až k hraničnímu přechodu. „Moder-
nizovaná vozovka dovolí větší zátěž, 
takže po ní bez problémů projedou 
i autobusy. To je z hlediska podpo-
ry cestovního ruchu zásadní novin-
ka,“ dodal náměstek hejtmana Olo-
mouckého kraje Jiří Zemánek.
V červnu podpořila modernizaci 
cesty Evropská unie, o měsíc poz-
ději potvrdil fi nanční podporu také 
stát. Díky dotacím tak Olomoucký 
kraj zaplatí za rozsáhlou rekonstruk-
ci jen 10 miliónů korun. Příští rok 

téma čísla

 Hamerská ulice v Olomouci prošla v uplynulých pěti měsících kompletní rekonstrukcí. Na projektu se podílelo i město Olomouc. | Foto: PV

 Silnici z Hanušovic do Polska čeká rekonstrukce, která je důležitá pro rozvoj cestovního ruchu. | Ilustrační foto: archiv

Hejtmanství bude v následujících letech masivně  
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hejtmanství vybere fi rmu, která se 
zakázky ujme. S vlastní realizací pak 
mají cestáři začít v dubnu 2019, ještě 
tentýž rok na podzim bude hotovo. 

Zimní údržbu zajistí soukromník

Poprvé v historii Olomouckého kraje 
nebude krajská správa silnic během 
zimy udržovat komunikace I. třídy. 
Stát si na zajištění této služby nově 
vybral společenství tří soukromých 
fi rem. Hejtmanství se proti takovému 
kroku ohradilo. „Jsem sice zastáncem 
hospodárnosti, ale ne takové, která 
odporuje zdravému rozumu. Vždyť 
úseky silnic I. třídy teď naše sypače 
pouze projedou se zdviženými plu-
hy, aby se po nich mohly dostat na 
komunikace nižších tříd, které už 
udržovat mohou,“ řekl hejtman Olo-
mouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Silničáři už kvůli této změně přepra-
covali systém okruhů, na kterých tra-
dičně zimní údržbu prováděli. Z pů-
vodních sedmaosmdesáti jich zůstalo 
třiasedmdesát. „Kraj bude samozřej-

mě dál odpovídat za údržbu silnic 
II. a III. třídy, které má ve vlastnic-
tví. Celkem se během zimy postará 
o zhruba tři tisíce kilometrů vozo-
vek,“ sdělil vedoucí oddělení silniční-

ho hospodářství František Pěruška. 
„Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) si 
na údržbu silnic I. tříd vybralo sou-
kromé fi rmy. V případě jakýchkoli 
problémů s těmito vozovkami se pro-
to motoristé musí obracet na ŘSD, 
nikoli na Správu silnic Olomouckého 
kraje,“ dodal František Pěruška.
Krajští silničáři plánují během nad-
cházející zimní sezóny více solit. 
Chemicky ošetřených úseků bude 
o 160 kilometrů více než loni. Minulá 
zima přišla cestáře na zhruba dvě stě 
milionů korun.
Bližší informace o zimní údržbě, 
a to včetně informací o novém sys-
tému údržby „jedniček“, najdou ři-
diči na webových stránkách kraje 
www.kr-olomoucky.cz v sekci do-
pravní informace. »red

téma čísla
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 Oranžové vozy Správy silnic Olomouckého kraje budou letošní 

zimu odklízet pouze silnice II. a III. tříd v majetku kraje. | Foto: archiv

inzerce

  investovat do rekonstrukcí svých silnic

UZÁVĚRKA INZERCE 
DO PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ 
JE 24. LISTOPADU

inzertní manažer: JANA JURÁKOVÁ

tel.: 773 617 353, e-mail: jurakova@regvyd.cz

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ VYCHÁZÍ 7. PROSINCE

Problémy se zimní sjízdností silnic 

prvních tříd – dispečink Eurovia CS:

 730 166 442 a 731 602 227

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
1. první sobota v PROSINCI

2. první pondělí v ÚNORU

KOUPÍM DŮM – SPĚCHÁ
STAV NEROZHODUJE

774 414 525

Zastavme utrpení! Nekupujte – adoptujte

TELEFON: 604 310 280, WEB: www.oszastww avmeutrpeni.g6.cz

Spolek za práva zvířat a etické zacházení s nimi provozuje v Křelově u Olomouce azyl pro akutní stavy týraných, handicapovaných,

starých a nechtěných psů... Máte-li zájem o čtyřnohého věrného kamaráda, neváhejte a kontaktujte tento azyl.

GINA je 2letá fenka s váhou 10 kg. Živořila na řetězu bez

boudy. Hledáme pro ni domov, kde by byla v domě nebo 

v bytě, ne „venkovním“ psem. Samoty už si užila dost…

Je klidná, pokorná a vděčná. Miluje dlouhé procházky. 

Rychle se učí. K dětem i ostatním pejskům je bezproblémo-

vá. Gina je odčervená, očkovaná a kastrovaná. 

Dejte ji, prosím, šanci na lepší život.
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Sociální péče jinak. Klienti z Nových Zámků zamíří blíž k lidem
Přechod do nového bydlení, které bude 
fungovat jako běžné domácnosti, čeká 
na klienty příspěvkové organizace Olo-
mouckého kraje v Nových Zámcích. Tam 
v současné době pečují o více než sto pa-
desát mužů a žen se středně těžkým až 
hlubokým mentálním postižením.
„Chceme vytvořit kapacitně men-
ší bydlení, kde se tito lidé naučí sa-
mostatnosti a dovednostem tak, aby 
mohli převzít odpovědnost za svoji 
domácnost i život a začlenili se do 
společnosti,“ řekl Ladislav Okleštěk, 
hejtman Olomouckého kraje.

Klienti z poboček v Nových Zámcích 
a Litovli by se v rámci druhé a třetí 
etapy transformace měli přesunout do 
nově postavených domů v Měrotíně 
a Drahanovicích. Do budoucna se plá-

nuje rekonstrukce dalších objektů v Li-
tovli a Července. „Projekt transformace 
Nových Zámků je nesmírně náročný, 
a nejen fi nančně. Dvě etapy, které teď 
máme v plánu realizovat, přijdou na 
více než sto milionů korun,“ sdělil ná-
městek hejtmana Jiří Zemánek.
Olomoucký kraj proto žádá o dota-
ci z fondů Evropské unie. V případě 
úspěchu bude hejtmanství hradit jen 
desetinu z celkové částky. Prázdný 
objekt v Nových Zámcích pak zřejmě 
nabídne k prodeji. S jeho dalším vyu-
žitím už kraj nepočítá. »red

připravované akce
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Žulová letos připomínala 
velké staveniště

V  letošním roce proběhlo v  Žulové na Jesenicku 
několik stavebních prací, a  město se tak na čas 
změnilo ve velké staveniště. Protože městem pro-
chází silnice první třídy číslo 60 s poměrně velkým 
provozem, bylo nutné vybudovat tři nové pře-
chody pro chodce podle nových předpisů a  lávku 
z autobusového nádraží ke schodišti na Školní ulici. 
Městu se podařilo získat dotaci na projekt „Bezpeč-
nost dopravy ve městě Žulová“ od Ministerstva pro 
místní rozvoj České republiky za spolufi nancování 
Evropské unie. Významně se tak zvýšila bezpeč-
nost chodců, a hlavně žáků místní školy. 
Město se mohlo pustit i do oprav kostela sv. Josefa 
díky dotaci od státu i  Olomouckého kraje. Kostel 
patří mezi chráněné architektonické stavby, pro-
tože jeho věž pochází z bývalého hradu Frýdberg 
postaveného ve třináctém století.
Bezesporu největší akcí v posledních dnech je zahá-
jení výstavby tlakové kanalizace. Práce probíhají i na 
místních komunikacích, a tak je dočasně nutné ně-
které uzavřít pro dopravu. Dokončení stavby a uve-
dení čističky do provozu je plánováno na rok 2018.
 »Karel Heide, člen fi nančního výboru při MěÚ Žulová

inzerce

Hasiči dostali výkonný energetický 
zdroj, dokáže napájet i menší vesnici

Před dvěma lety slíbil Olomoucký kraj 
hasičům, že jim pomůže sehnat takový 

zdroj energie, aby mohli v případě výpad-
ku zásobovat elektřinou strategicky vý-
znamné budovy. V  polovině října předalo 
hejtmanství hasičům nové energocentrum 
v hodnotě více než 6,6 miliónu korun.

„Nákup kontejneru je dalším výsledkem 
naší snahy podporovat hasiče v Olo-
mouckém kraji, a to jak profesionální, 
tak i dobrovolné. Věřím, že stroj jim 
bude k užitku, stejně jako požární zbroj-
nice, jejichž stavby jsme letos také pod-
pořili,“ uvedl druhý náměstek hejtmana 
Olomouckého kraje Jan Zahradníček.
Nový záložní zdroj se pyšní špičkovými 
technickými parametry. Neumí sice vy-
robit elektřinu pro celé město, menší ves-
nice však napájet dokáže stejně jako ener-
geticky náročné provozy, jako jsou třeba 
nemocnice. „V našem kraji dosud takové 

energocentrum chybělo. Děkujeme panu 
hejtmanovi a celému Olomouckému 
kraji za pořízení nového vybavení,“ řekl 
ředitel Hasičského záchranného sboru 
Olomouckého kraje Karel Kolářík.
Nové zařízení budou schraňovat hasi-
či na centrální stanici v Olomouci. 
V případě potřeby se však může snad-
no přepravit na téměř jakékoli místo 
v Olomouckém kraji. »red

 Energetické centrum je uloženo v  kontejneru a  hasiči ho 

mohou převézt na jakékoli místo v kraji. | Foto: PV
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 Přispět můžete i vy formou dárcovské SMS. Stačí na číslo 87 777 poslat SMS ve tvaru: DMS 

ADVENT 30 nebo DMS ADVENT 60 nebo DMS ADVENT 90. Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, na 

adventní sbírku doputuje 29 nebo 59 nebo 89 Kč.

inzerce

Adventní koncert České 
televize podpoří P-centrum

Druhý Adventní koncert České televize zazní 3. prosin-
ce z pražské Lorety a podpoří olomouckou organizaci 
P-centrum. „P-centrum pomáhá v oblastech prevence, 
péče o rodinu s dětmi a poradenství, léčby a doléčová-
ní závislostí,“ říká výkonná ředitelka organizace Vero-
nika Jurečková a upřesňuje, na co konkrétně vybrané 
prostředky půjdou: „Vybraná částka poslouží k zajištění 
prostor pro pomoc ohroženým rodinám s dětmi s vý-
chovnými a školními potížemi.“ V rámci Adventních 
koncertů v roce 2016 se celkem vybralo 8 208 043 korun. 
Každá ze čtyř organizací, kterým byly Adventní koncerty 
2016 věnovány, obdržela přes dva miliony korun. »red
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Lyže, sauna a punč. 
Kraj láká nové turisty

Pět tuzemských a dvacet zahraničních měst na-
vštíví roadshow Vzhůru do Olomouckého kraje. 
Cílem kampaně je přilákat do našeho kraje další 
turisty. Tématem propagační akce jsou zimní 
sporty, lázně a adventní trhy. Motivem kampa-
ně je horkovzdušný balón, v němž se lidé mo-
hou proletět. 
Roadshow Vzhůru do Olomouckého kraje 
se překlopila do druhé poloviny svojí cesty. 
O skvělých jesenických sjezdovkách, prvotříd-
ních lázních a  oblíbených vánočních jarmar-
cích provoněných punčem místní lidé vědí. 
Díky roadshow se teď o nich dovědí také oby-
vatelé Pardubic, Vídně, Bratislavy či například 
Krakowa. Tam všude má marketingový tým 
ještě vyrazit.
Uvnitř informačních stánků zjistí zájemci všech-
no potřebné k  tomu, aby v  našem regionu 
mohli strávit aktivní, pohodovou a  zábavnou 
dovolenou. „Součástí doprovodného programu 
je také ochutnávka regionálních potravin nebo 
například lyžařský trenažér,“ uvedl vedoucí 
oddělení cestovního ruchu Olomouckého kraje 
Radek Stojan. Lidé, kteří v  průběhu roadshow 
vyplní jednoduchý dotazník, postoupí do sloso-
vání o atraktivní cenu, kterou je let horkovzduš-
ným balónem. »red

inzerce

KOUPÍM BYT 1+1 NEBO 2+1
PLATBA HOTOVĚ

774 739 539
KOUPÍME CHATU,

CHALUPU
775 915 032

Kraj má talenty a nadějnou budoucnost
Už potřinácté ocenilo hejtmanství mladé 

talenty. Školáci a  studenti z  celého re-
gionu dokázali, že nadaných umělců, spor-
tovců či vědců máme dostatek.

Uznání Talent Olomouckého kraje si 
odnesli všichni, ti nejlepší z oceně-
ných navíc díky podpoře kraje obdr-
želi ještě fi nanční odměnu. „Ocenění 
se udělovalo v humanitním, příro-

dovědném, technickém a dovednost-
ním, uměleckém a sportovním obo-
ru,“ uvedl Ladislav Spurný z oddělení 
krajského vzdělávání Olomouckého 
kraje. „Velký obdiv patří nejen oce-
něným dětem, ale i pedagogům, kteří 
je vedou, a také rodičům, bez jejichž 
podpory by se mladí talenti neobešli,“ 
uvedl během předávání cen náměstek 
hejtmana Ladislav Hynek. »red

V Dubicku uctili památku generála Bočka
První listopadovou neděli si lidé 
na hřbitově v Dubicku připomněli 
osudy armádního generála Bohu-
mila Bočka. Ten se jako legionář 
účastnil I. světové války v Rusku, 
po okupaci Československa nacisty 
působil v odboji a později přešel do 
exilu. Po válce byl na základě vy-
konstruovaného procesu uvězněn. 
Generál Boček zemřel za zdmi val-
dické věznice na podzim roku 1952. 
Pochován byl v Dubicku, kde žila 
jeho manželka. Vzpomínková akce 
se konala pod záštitou náměstka 

hejtmana Olomouckého kraje Dali-
bora Horáka. »red

 Držitelé ocenění Talent Olomouckého kraje. | Foto: PV

 Slavnostní shromáždění se konalo v  Dubicku pod záštitou 

náměstka hejtmana Dalibora Horáka. | Foto: archiv

HRAJÍ  

A DALŠÍ
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Kelčice 144, 7KK 98 08
Vranovice-KelčiceKK

Pece na vypalování keramiky
V rámci rozšíření pracovního týmu

přijmeme do hlavního pracovního poměru:

Technolog
Technolog – Konstruktér
Elektrotechnik
Elektrikář
Zámečník – soustružník

NABÍZÍME:
– perspektivní dlouhodobé zaměstnání ve firmě se zahraniční účastí
– odpovídající ohodnocení
– firemní benefity
– práci v zajímavém oboru

a.s.

Telefonická dohoda předem nutná!!!
Bližší informace podá Bc. Alena Háderová,
tel.: 605 277 026, e-mail: vedeni@kittec.cz

Trénujte paměť i tělo 
v Pevnosti poznání

Chcete potěšit 
svého part-
nera, rodiče 
nebo prarodi-
če zajímavým 
a netradič-
ním dárkem? 
Chcete něco 
originálního, 
na co budou 
vaši blízcí ješ-

tě dlouho vzpomínat? Co takhle dárek v podobě interak-
tivního kurzu pro seniory v muzeu vědy Pevnosti poznání 
v Olomouci? Program se jmenuje Blízká setkání třetího 
věku a je určen pro všechny zájemce, kteří chtějí moudře 
zestárnout. V Pevnosti se pod vedením zkušených lektorů 
naučí trénovat paměť, koordinaci i oslabené svalové partie. 
Dále proniknou do tajů žonglování, psychologie a pozitiv-
ního myšlení. V neposlední řadě účastníci porozumí fun-
gování těla jako celku a naučí se, jak o ně nejlépe pečovat 
z hlediska výživy i odpočinku. 
Kurz je navíc vhodnou příležitostí najít nové přátele a pro-
žít něco pozitivního a motivujícího. Dvanáctitýdenní cyk-
lus sice startuje až 19. února 2018, možnost registrace je 
ale už nyní na www.pevnostpoznani.cz/pro-seniory. »red
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HLAVNÍ NÁPLNÍ A SPECIALIZACÍ NAKLADATELSTVÍ PAVEL ŠEVČÍK – VEDUTA JE …TAJENKA… Tajenku křížovky zasílejte do 24. listopadu 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. Nezapomeňte uvést jméno a celou adresu. Pokud nebude adresa kompletní, nemůžeme výhru odeslat. Soutěžící v pří-
padě výhry souhlasí s uveřejněním svého jména, příjmení a názvu obce bydliště v příštím vydání magazínu.

Bavte se s námi – křížovka o ceny
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VÁNOČNÍ ONLINE NÁKUPY V ZAHRANIČÍ MA JÍ SVÁ RIZIKA
Nižší cena zboží v  naopak vyšší kvalitě je nejčastějším motivem, 
proč Češi nakupují v zahraničních e-shopech. V celé Evropské unii 
pravidelně nakupuje na internetu 250 milionů lidí, tedy polovi-
na její populace, a  tak jde o  největší spotřebitelský online trh na 
světě. Pohodlí nákupu na internetu ale mohou následně pokazit 
třeba potíže s obchodníkem. Aby se vám nákupy skutečně vypla-
tily a dárky přinesly jen radost, přinášíme několik tipů, na co se při 
nakupování zaměřit. 

Klíčové informace před nákupem online, během něj i po něm:

•  Zjistěte si víc o  daném obchodníkovi – ujistěte se, že znáte 
jméno a úplné kontaktní údaje o prodejci, včetně poštovní adresy, 
abyste věděli, s kým jednáte.

•  Vždy si přečtěte podmínky platné pro vaši objednávku. 
Musíte vědět, s čím souhlasíte, než uzavřete smlouvu. Především 

se ujistěte, že znáte postupy pro odstoupení od smlouvy a vrácení 
zboží u daného obchodníka.

•  Máte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu bě-
hem 14 dnů od převzetí zboží. Obchodník vás musí informovat 
o vašich právech, a pokud vás neinformuje, lhůta na odstoupení od 
smlouvy bude prodloužena na jeden rok. Toto pravidlo se nevztahuje 
na rezervaci cestovních a ubytovacích služeb.

•  Pověst prodejce si ověřte v  ohlasech ostatních uživatelů. 
Obchodníka si v  případě nejistoty můžete prověřit i  díky návodu 
uvedeném na www.evropskyspotrebitel.cz/podvod.

V případě, že se s obchodníkem z jiné země Evropské unie přece jen 
dostanete do potíží, může vám s řešením bezplatně pomoct síť Ev-
ropských spotřebitelských center ECC-Net. Její úspěšnost řešení sporů 
v mimosoudní rovině dosahuje téměř 50 %.

Tajenka z minulého čísla: AMERICKÝ KYTARISTA. Vylosovanou výherkyní, které jsme zaslali dárek od partnera křížovky, je Jitka Chlapečková z Přerova.

Knihy nakladatelství

Pavel Ševčík – VEDUTA

www.sevcik-veduta.cz
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FOTOSOUTĚŽ POKRAČUJE
Děkujeme všem čtenářům, kteří nám do redakce zaslali svoje fotografi e 
na téma „Co děláme na podzim“. Houbařská sezóna byla podle počtu 
zaslaných fotografi í úspěšná v celém kraji, ale třeba Věra Gronychová 
z Bohdíkova „sklízela“ nejen v lese a zaslala snímek s názvem: To bude 
zdravých obědů. Děkujeme!
Fotosoutěž pokračuje dál. Další snímky budeme v redakci očekávat až 
do 24. listopadu. Posílejte i nadále nejvýše tři snímky na adresu re-
daktor@profi tisk.cz. Nezapomeňte uvést jméno a celou adresu. Do před-
mětu elektronické zprávy uveďte: „fotosoutěž – magazín Olomoucký kraj“. 
Účastí ve fotosoutěži autoři snímků souhlasí s jejich použitím i v jiných tis-
kových a elektronických materiálech Olomouckého kraje. »red

Vánoční jarmark 2017 
v Regionálním centru Olomouc
V přízemí Regionálního centra Olomouc na Jeremenkově 
ulici se bude konat tradiční vánoční jarmark. Budou se zde 
mimo jiné prezentovat výsledky terapeutických činností 
uživatelů sociálních služeb poskytovaných příspěvkovými 
organizacemi Olomouckého kraje. Lidé tak mohou drob-
ným obnosem přispět na další provoz aktivizačních čin-
ností osob umístěných v sociálních zařízeních.

Přijďte načerpat inspiraci, potěšit 
se nečekanými drobnostmi a ori-
ginálními nápady pro adventní 
čas. Jarmark se bude konat ve 
dnech 29. listopadu, 6. a 13. pro-
since vždy v čase od 9:00 do 
15:00 hodin. »red

Dětské centrum Ostrůvek
Každý zřizovatel ja-
kékoli organizace by 
měl dohlížet na to, jak 
organizace vykonává 
činnost, pro niž byla 
zřízena, a jak tato or-
ganizace hospodaří. 
V příspěvkových orga-
nizacích Olomoucké-
ho kraje, které zajišťují 
zdravotní péči, kont-
rolu provádějí rady pro 
kontrolu hospodaření. 
V minulých dnech za-
sedala také Rada pro 
kontrolu hospodaření 
Dětského centra Ost-
růvek. Dětské centrum Ostrůvek pod vedením ředitelky 
Marie Fickerové poskytuje zdravotní služby a služby so-
ciálně-právní ochrany na svých pracovištích v Olomouci 
a Šumperku dětem, které tuto péči potřebují, od narození 
až do dospělosti. »red

 Členové rady si kromě hodnocení ekonomických 

ukazatelů souvisejících s  provozem organizace pro-

hlédli veškeré prostory nedávno rekonstruovaného 

pracoviště v Šumperku včetně ordinace dětského lé-

kaře a rehabilitačního sálku. | Foto: archiv
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