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Za záchranu života dostal hasič medaili

Z

ačátek jednání krajského zastupitelstva
ve čtvrtek 23. listopadu měl slavnostní úvod. Znovu se zde rozdávaly medaile.
Tentokrát si plaketu za záchranu lidského
života převzal hasič Roman Grosič. Letos
jde již o několikeré takové ocenění, které
Olomoucký kraj udělil. Jeho hodnota tím
ale nijak neklesá, naopak.

„Oceňování hrdinských činů v úvodu
jednání zastupitelstva se už pomalu
stává tradicí a já jsem za to velmi rád,
znamená to, že v našem kraji žijí lidé,
kteří neváhají pomoci druhým, často
i s nasazením vlastního života,“ uvedl
při předávání medaile Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.
Roman Grosič se na začátku letošního
června v Jeseníku náhodou vyskytl
u nehody cyklistky a nebýt toho, že
jí poskytl pomoc, žena by následkům
zranění patrně podlehla. Stejně jako
řada jiných lidí, kteří krajskou medaili dostali před ním, také on svůj čin

 Medaili Olomouckého kraje převzal oceněný hasič Roman
Grosič z rukou hejtmana Ladislava Oklešťka. Stalo se tak při
| Foto: PV
zahájení jednání zastupitelstva.

hodnotil se sympatickou skromností.
„Poskytnutí pomoci je pro mě v takové situaci samozřejmostí a neváhal
bych ani příště,“ uvedl Grosič.
Ke zmiňované nehodě došlo v pátek
2. června. Cyklistka při pádu z kola
utrpěla závažná vnitřní poranění.
Oceněný hasič, v době události v civilu, poskytoval ženě první pomoc
až do doby, než na místo dorazila záchranná služba.
»red

Pozvánka na 8. veřejné zasedání
Zastupitelstva Olomouckého kraje

Zima je základ
Vážení přátelé,
možná si to v teple svých bytů neuvědomujeme, ale zima je pro Olomoucký kraj důležitější
než jiná roční období. Právě počasí příštích týdnů a měsíců rozhodne, jestli bude zimní sezóna
v horských střediscích v Jeseníkách, Rychlebských horách i na Králickém Sněžníku úspěšná.
Sníh už tam sice dnes umí vyrobit i bez mrazu,
ale čerstvé nadílce prašanu se nic nevyrovná.
Kvalitní sníh představuje živobytí pro tisíce
lidí, kteří v cestovním ruchu a navazujících
službách pracují, a zprostředkovaně je tedy
celý náš kraj na cestovním ruchu závislý.
Úspěšnost podnikání v tomto oboru záleží
– více než kde jinde – na vrtkavém počasí,
kterému nemůže poručit ani hejtman. Navzdory tomu se lyžařům snažíme pomáhat,
proto také v letošním roce hejtmanství přispívá statisíci korun na údržbu běžkařských tratí.
Vyznavači bílé stopy najdou díky krajské podpoře po celých Jeseníkách okolo 400 kilometrů upravených tras. Další podporu posíláme
prostřednictvím cílených dotačních titulů pro
rozvoj lyžařských zařízení.
Chtěl bych lidem z Jeseníků i návštěvníkům
nejvyšších moravských hor popřát hodně sněhu, teploty lehce pod nulou a žádné lavinové
nebezpečí.
Vám všem ostatním přeji advent a Vánoce plné
radosti a pohody v kruhu vašich blízkých. A do
nového roku vše dobré – ale o tom až příště.

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje proběhne v pondělí 18. prosince 2017 ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici 10.
Návrh programu zasedání a podkladové materiály jsou zveřejněny na webových stránkách Olomouckého kraje. Tam bude zasedání také přenášeno živě od 10:00 hodin. www.kr-olomoucky.cz

Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Měsíčník Olomoucký kraj, periodický tisk. | Vydává Olomoucký kraj ve spolupráci se společností Profi-tisk group.
Adresa vydavatele: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc | IČ: 60 60 94 60. | Registrováno pod číslem MK ČR E 13609.
Šéfredaktor: Mgr. Juraj Aláč, redaktor@profitisk.cz. Adresa redakce: Profi-tisk group s.r.o., Slavonínská cihelna, Kyselovská 125, 783 01 Olomouc-Slavonín.
Inzerce: Jana Juráková, jurakova@regvyd.cz, tel.: 773 617 353.
Číslo 12, ročník 16 | Olomoucký kraj – periodický tisk Olomouckého kraje. | Toto číslo vychází v Olomouci 7. 12. 2017.
Měsíčník je distribuován prostřednictvím České pošty, s. p., do všech schránek v kraji. Problémy s distribucí, prosím, hlaste na 773 617 353,
e-mailem na produkce@profitisk.cz nebo reklamujte u svého poštovního doručovatele.
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Vlčím mákem si kraj připomněl
válečné veterány všech konﬂiktů

 Víte, že...?

V
• Olomoucký kraj letos hospodařil se schváleným
rozpočtem ve výši zhruba 4,6 miliardy korun.
• Náklady na lékařské pohotovostní služby ve všech
pěti okresech dosahují částky 17 milionů korun.
• Za provoz protialkoholní stanice ve Vojenské
nemocnici Olomouc platí kraj 6,1 milionu
korun ročně.
• Na záchrannou službu jde ročně 180 milionů korun.
• Z pronájmu krajských nemocnic v Prostějově,
Přerově a Šternberku reinvestuje kraj 29 milionů korun do nemovitého a 52 milionů
korun do movitého majetku.
• Rozpočet na rok 2018 bude krajské zastupitelstvo schvalovat na svém prosincovém zasedání.

sobotu 11. listopadu si také Olomoucký kraj připomněl Den válečných veteránů. Jejich setkání uspořádalo
hejtmanství společně s Armádou ČR, Českým svazem bojovníků za svobodu a legionářskou obcí. Vzpomínkového aktu
se zúčastnily zhruba tři desítky vojáků,
kteří prošli válečnou vřavou. Symbolem
tohoto dne je vlčí mák.
„Na ty, kteří bojovali ve válkách, nesmíme nikdy zapomenout a musíme
jim pozorně naslouchat, protože jsou
pamětí našeho národa i jeho svědomím,“ uvedl hejtman Olomouckého
kraje Ladislav Okleštěk.
Zástupci kraje i armády poděkovali
válečným veteránům za účast v boji.
Památku těch, kteří se dneška nedo-

 Setkání s vojáky proběhlo v Klášterním Hradisku. Nenechal si ho
ujít ani hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. | Foto: PV

žili, uctili minutou ticha. Den válečných veteránů si Česko připomnělo
podesáté. Jeho datum souvisí s podpisem smlouvy mezi Spojenci a Německem, která ukončila boje na západní
frontě v první světové válce.
»red

Krajská veřejná autobusová doprava se v novém roce změní
Počátkem příštího roku vyrazí na
cesty ﬂotila bílých autobusů Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Od 1. ledna budou
občany vozit dopravci, kteří vzešli
z výběrových řízení. Kraji to umožní
zvýšit kvalitu cestování.
Lidé poznají tyto autobusy právě
podle bílé barvy, kterou doplní ještě světelné logo integrovaného dopravního systému na čele vozidla.
Ve všech bude jako doposud platit
krajský tarif, který občanům umožní
přestupovat mezi vlaky, příměstskými autobusy a městskou hromadnou
dopravou. Ve všech autobusech a vozidlech MHD bude možné využívat

platební karty. Ty poslouží nejen
k nákupu jednorázového dokladu,
ale také jako nosič časového kuponu
pro cestující, kteří si kupují týdenní či
měsíční jízdné.
Výběru nových dopravců předcházelo vypracování koncepce veřejné
dopravy na území kraje. Odborníci

Českého vysokého učení technického
samosprávě doporučili rozdělení území do 14 oblastí s přirozenými centry, kam lidé míří do školy a zaměstnání či za lékařskou péčí. Zároveň
se vyřešila doprava mezi kraji, která
nyní bude vycházet z potřeb cestujících, a nikoli administrativních hranic regionů.
S novými jízdními řády přichází i nezbytné změny v jednotlivých linkách.
Dotknou se tras, číslování i samotných zastávek.
Cestující se mohou se změnami seznámit od počátku prosince na webových stránkách krajského koordinátora dopravy www.kidsok.cz.
»red

inzerce

Golf Club Olomouc má v současnosti více než 750 členů, z toho téměř 200 dětí a mládeže do 18 let. V letošním roce mladí reprezentanti klubu dosáhli řady výborných
výsledků na domácím i mezinárodním poli. K nejcennějším úspěchům patří 3. místo
olomouckých dívek na Mistrovství ČR družstev do 14 let v Berouně. Družstvo hrálo
ve složení Veronika Kedroňová, Michaela Marková, Valentina Čapčuchová a Alžběta
Jeřábková, pod vedením kouče Václava Rašky. Mezi jednotlivci Míša Marková skončila
čtvrtá na Mistrovství ČR jednotlivců /starší žákyně/ a ve stejné kategorii jednoznačně
zvítězila v Národní golfové túře mládeže 2017, kde z pěti turnajů 2x zvítězila, 1x skončila druhá, čtvrtá a pátá. Na mezinárodní scéně zářila hráčka GC Olomouc, patnáctiletá
Agáta Vahalová, která se stala Mezinárodní mistryní Chorvatska 2017. Všem našim
hráčům děkujeme za skvělou reprezentaci a přejeme další úspěchy v roce 2018.
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Slavnostní Večer českého golfu v Praze – mladé golfistky
a golfisté – vítězové svých věkových kategorií pro rok
2017. Zleva D. Vodičková, F. Jakubčík, A. Balatka, M. Marková, T. Munk, M. Wendelbergerová. Foto: Zdeněk Sluka

RV1702035/01

Mladé reprezentantky GC Olomouc zářily v uplynulé sezóně
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Kraj prodloužil termín pro žádosti o kotlíkové dotace

O

lomoucký kraj spustil dne 24. října
příjem žádostí o kotlíkové dotace.
K 26. listopadu bylo přijato 1517 žádostí. Pokud máte o kotlíkové dotace zájem,
můžete si stále podat žádost, a to nově až
do 30. dubna 2018.
„Na podporu dílčích projektů je
v rámci projektu Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů
v Olomouckém kraji II. určeno necelých 167 milionů Kč. V září Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo
dotační program Kotlíkové dotace
v Olomouckém kraji II., kde byla stanovena alokace dotačního programu
ve výši 124 milionů Kč. Zbývajících
42,7 milionu Kč bylo ponecháno pro
případné další kolo dotačního programu. Vzhledem k tomu, že v polovině měsíce listopadu bylo přijato
přes 1500 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci 154,4 milionu Kč,
což je o 30 milionů více, než bylo
původně schváleno, rozhodli jsme se
upravit pravidla dotačního programu a alokaci dotačního programu

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

navýšit. S tím také souvisí prodloužení lhůty pro předkládání žádostí
o dotaci, a to až do 30. dubna 2018 do
12 hodin,“ uvedl náměstek hejtmana
Pavel Šoltys.
Žádost o poskytnutí dotace se podává prostřednictvím elektronického formuláře, který je dostupný na
webových stránkách Olomouckého
kraje – www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace. Na těchto webových
stránkách najdou žadatelé také informace k dotačnímu programu, návod
k vyplnění žádosti, včetně návodu

pro následnou elektronickou evidenci žádosti. Do 10 pracovních dnů od
elektronické evidence je následně
nutné doručit na adresu Olomouckého kraje žádost také v listinné podobě, včetně povinných příloh.
Pokud máte zájem o kotlíkové dotace,
můžete se informovat osobně (oddělení administrace kotlíkových dotací,
budova RCO, 6. patro) nebo kontaktujte některého z pracovníků kraje
(kontakty na www.kr-olomoucky.cz/
kotlikovedotace). Pracovníci pomo»red
hou i s vyplněním žádosti.

inzerce

KOUPÍM DŮM

KOUPÍM BYT 2+1 NEBO 3+1
DO 25 km OD OLOMOUCE

ZAHRÁDKA, SKLEP
CENA DOHODOU

RV 1702055/02

774 414 525

RV1701758/02

774 739 539

RV 1702055/01

PLATBA HOTOVĚ
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zpravodajství

Život lidí s demencí už nemusí být tabu

V

íce než stovka zájemců z řad odborné
i laické veřejnosti se v polovině listopadu zúčastnila speciální konference
Život s Alzheimerovou nemocí a dalšími
formami demence. Olomoucký kraj se tak
aktivně rozhodl řešit problém, který se
týká tisíců lidí.

„Alzheimerova choroba trápí mnoho
seniorů, je proto velmi důležité o ní
mluvit a také se musíme snažit, aby
lidé, kteří touto nemocí trpí, získali
kvalitní péči,“ uvedl Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje. Na
konferenci se lidé mohli dovědět třeba o nejnovějších poznatcích z léčby
demence a Alzheimerovy choroby,
užitečné byly také informace o tom,
jak těmto lidem pomáhá sociální
systém nebo jak s nemocnými komunikovat.
Cyklus přednášek a referátů byl součástí projektu Podpora aktivního ži-

 Konference o Alzheimerově nemoci se účastnila více než stovka odborníků i laiků.

vota seniorů v Olomouckém kraji. Ten
jen ﬁnancován přímo z krajského roz-

| Foto: archiv KÚOK

počtu a dílem také z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí. »red

Hejtmanství vydává unikátní knížky pro zrakově postižené
Olomoucký kraj zaplatil výrobu dvou publikací, které
zdarma dostanou nevidomí a slabozrací lidé. Knížky jim
poradí, jak se zachovat při mimořádných událostech, jako
je například požár domu nebo dopravní nehoda. Obě díla
obsahují zvlášť zvětšený text a celostránkové obrázky. Na
dalších listech jsou navíc vyraženy informace v Braillově
písmu, tím jsou knihy naprosto unikátní.
„Z obou knížek mám velkou radost a jsem přesvědčený, že stejně nadšeni budou i zrakově postižení lidé.
Publikace jsou určeny jak pro dospělé, tak pro děti
a mládež,“ připomněl Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.
První dílo s názvem „Příručka pro zrakově postižené –
mimořádné události“ představuje dotisk knížky, která
poprvé vyšla v roce 2014. Zdarma ho obdrží pedagogic-

ká centra v celém kraji, která pracují se zhruba 200 zrakově postiženými lidmi. Druhá knížka „Jak se zachovat
při mimořádné události“ vychází poprvé a je určena pro
žáky s očními vadami základních a středních škol.
Na přípravě nové příručky se kromě kraje podílel hasičský záchranný sbor, Tyﬂoservis, škola V. Vejdovského
v Olomouci-Hejčíně a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). „Přesto, že se čtením textů
dnes zrakově postiženým často pomáhá výpočetní technika, informace v Braillově písmu jsou stále nenahraditelné a z hlediska užitečnosti na prvním místě. Iniciativu
kraje v tomto směru jednoznačně vítáme,“ uvedl předseda olomoucké pobočky SONS Jan Příborský.
»red

RV1700058/11

inzerce
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na pokračování

Centrum Vikýrek má ocenění
D

ne 19. října 2017 se v Praze udílely ceny
již 5. ročníku prestižní soutěže Český
Goodwill 2017. Tato soutěž si klade za cíl
vyzdvihnout tradiční morální hodnoty
a podpořit firmy, které ke svému podnikání přistupují zodpovědně.

Jedná se o autorský projekt poradenské skupiny Hlavatý & Partners
Consulting Group: „Ocenění Český Goodwill se u nás zrodilo v roce
2012, kdy v ČR vrcholila ekonomická
a morální krize. Chtěli jsme pomoci
české veřejnosti uvědomit si, že poctiví podnikatelé a ﬁrmy působící
v Česku jsou páteří ekonomiky a vzory, které jsou hodné následování,“ vysvětluje Lenka Hlavatá, zakladatelka
ocenění Český Goodwill.
Z regionu tři nominace

Z Olomouckého kraje byly do soutěže nominovány celkem tři společnosti. Jedinou ženou a zástupkyní
neziskového sektoru byla paní Jana
Kirschner Kostelniková z RC Vikýrek, z.s. Stala se navíc jednou ze šesti osobností České republiky, které
obdržely vícenásobnou nominaci,
a postoupila tak do ﬁnále soutěže,
které probíhalo v září 2017, hlasovala v něm jak široká veřejnost, tak odborná porota.

 Slavnostní galavečer a předávání ocenění se odehrálo v polovině října v Kongresovém centru České národní banky.

„RC Vikýrek je neziskovou organizací působící v Olomouckém kraji od
roku 2005. Od svého vzniku se úzce
zaměřuje na péči o děti předškolního věku. Realizuje kulturní, sportovní, vzdělávací a volnočasové aktivity
pro rodiny s malými dětmi. V roce
2008 začalo RC Vikýrek provozovat
mateřské centrum Vikýrek, které se
v roce 2011 transformovalo na rodinné centrum Vikýrek,“ hrdě představuje organizaci její předsedkyně Jana
Kirschner Kostelniková.
„Je jen málo lidí, kteří se sami ocitnou
v likvidační a nadmíru tíživé osobní situaci, a přesto dokáží úspěšně vést svou
společnost, motivovat ostatní k práci,
nepolevit, nezištně pomáhat, bít se za

 Kompletní sestava oceněných firem i jednotlivců, kterých si lidé váží.

| Foto: 2x archiv pořadatele

práva ostatních a hlavně věřit, že bude
líp a svou vírou inspirovat ostatní. Takovou osobou je Jana Kirschner Kostelniková a její „třetí dítě“ rodinné centrum Vikýrek z nenápadné vesničky
u Šumperka,“ uvádí důvody nominace
Hana Ruprichová, matka dvou dětí
a návštěvnice centra Vikýrek.
O vítězích rozhodovala veřejnost

V hlasování široké veřejnosti obdržela paní Kirschner Kostelniková a RC
Vikýrek více než 1090 hlasů. Získala tak úžasné třetí místo v kategorii
Osobnost Český Goodwill 2017. Na
druhém místě se umístil Truhlářský
ateliér Kůs a osobností Český Goodwill 2017 se stal Jan Smola, majitel
společnosti Heluz.
„Je mi velkou ctí, že široká veřejnost
zařadila malé rodinné centrum, neziskovou organizaci, do kategorie ﬁrem, kterých si lidé váží. Naše práce
se zakládá převážně na dobrovolnosti
a naším cílem je dát každému dítěti
možnost prožít šťastné dětství. Titulu osobnost Český Goodwill a třetího
místa si moc vážím, ale nepatří v žádném případě pouze
mně. Patří všem
lidem, kteří denně
pro Vikýrek pracují
a podporují ho,“ dodala paní Kirschner
Kostelniková. »red
7

téma čísla

Olomoucký kraj prosperuje, mění
Z

ávěr roku patří vždy bilancování a hodnocení uplynulého období. „Skládají se účty“
daným slibům a prohlášením. Olomoucký
kraj v roce 2017 realizoval mnoho svých
záměrů a celou řadu investic. Hejtmanství
vložilo peníze do rozvoje infrastruktury, do
podpory sociálních projektů, finance přidělilo hasičům a dalším spolkům. Rozběhlo se
nové kolo kotlíkových dotací a celkově kraj
žádosti o dotace zjednodušil.
Milionové investice šly do oprav silnic, do podpory sociálních oblastí,
zdravotnictví, ale i do dalších oblastí,
které si vytýčila Rada Olomouckého kraje ve svém programovém prohlášení. To představila letos v dubnu
a hned se pustila do jeho plnění. Během roku kraj přispíval profesionálním i dobrovolným hasičům. Olomoucká základna získala energetické
centrum, hasiči v Konici novou zbrojnici a heliport a dobrovolní hasiči letos získali na svoji činnost rekordních
1,7 milionu korun.
Změny a novinky ve zdravotnictví

Od prvního ledna začal v kraji leteckou záchrannou službu zajišťovat nový
provozovatel – Slovenská ﬁrma ATE.
Původní obavy ze starých typů vrtulníků Agusta se nenaplnily a během
roční služby splnily veškeré požadavky
na rychlý a bezpečný převoz pacientů
a záchranářů. Od začátku svého působení do konce listopadu absolvovaly
vrtulníky z olomoucké základny bezmála 450 vzletů na území Olomouckého, Zlínského a Pardubického kraje.
Začátkem dubna také převzala Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje osm nových sanitních vozů. Kraj na jejich pořízení
uvolnil 24,5 milionu korun.

 Nová magnetická rezonance v přerovské nemocnici začala
sloužit pacientům v regionu na začátku roku. | Foto: archiv Agel
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 Od ledna zajišťuje po dobu čtyř let leteckou záchrannou službu v kraji nový provozovatel – slovenská firma ATE.

Na začátku roku byla dokončena dostavba specializovaného oddělení pro nemocné tuberkulózou v léčebném ústavu
Paseka. Celkové náklady vyšly na téměř
32 milionů korun, 25 milionů z této částky hejtmanství získalo formou dotace od
ministerstva zdravotnictví.
V polovině roku uplynulo už deset let od
zahájení pronájmu krajských nemocnic
společnosti AGEL. Prokazatelně došlo
k navýšení kvality i dostupnosti lékařské péče v celém regionu. Kraj získává
z pronájmu nemocnic ve Šternberku,
Prostějově a Přerově 52 milionů korun
ročně, které zpětně investuje do modernizace nemocnic. V Přerově mezitím
došlo k rekonstrukci pavilonu radiodiagnostických oborů nebo rekonstrukci
odběrového střediska, v Prostějově se
plánuje vznik lůžkového oddělení pro
paliativní a hospicovou péči.
Opravy a údržba silnic jsou
největší částkou v rozpočtu

Do rekonstrukcí krajských silnic investovalo hejtmanství v letošním roce
více než 911 milionů korun. V celkem
57 investičních akcích bylo opraveno
108 km silnic a 8 mostů. Pomocí dotací
z Evropské unie byly realizovány čtyři
akce v celkové výši 205 milionů a šestnáct akcí podpořily státní dotace. Jejich
výše činila 210 milionů korun. Pro řidiče bude letošní novinkou skutečnost,
že zimní údržbu silnic I. tříd poprvé ne-

| Foto: ZH

bude zajišťovat příspěvková organizace
kraje – Správa silnic Olomouckého kraje, ale soukromá společnost. Do obnovy
nebo stavby cyklostezek putovalo letos
z rozpočtu zhruba 11 milionů korun.
Podpora budoucích generací je klíčová

Hejtmanství si je vědomé důležitosti
vzdělávání a také uplatnění absolventů
středních škol na trhu práce. Od roku
2010 zavedlo jako první v republice
podporu učňovského školství pomocí
stipendií. Kraj je zřizovatelem 114 škol
a školských zařízení, v letošním roce
putovalo do podpory polytechnického
vzdělávání téměř sedm milionů korun.
Cílem je podpořit žáky těch oborů,
které jsou v praxi žádané, a namotivovat studenty k lepším výsledkům.
Také školy v majetku kraje se letos dočkaly několika vylepšení. Nová tělocvična začala sloužit žákům olomoucké
elektrotechnické průmyslovky i průmyslovce v Přerově. Novou fasádu, okna
a další energeticky úsporná opatření zajistil kraj dvěma přerovským gymnáziím.
Na kulturu kraj nezapomíná,
získal i vysoké dotace

V zámku Čechy pod Kosířem pokračuje už V. etapa rekonstrukce využití
celého objektu opravou střech. Dokončena bude v roce 2019, náklady přesáhnou 50 milionů korun. V příštím roce
bude dokončena rekonstrukce přerov-

téma čísla

se a investuje
ského Muzea Komenského a o rok později pak i zastřešení a opětovné zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn.
Nové zázemí pro více než dva miliony
knih získá Vědecké knihovna Olomouc výstavbou nového depozitáře
v místní části Hejčín. Ta začala v polovině letošního roku, skončí v roce 2019
a kraj přijde na necelých 15 milionů
korun. 106 milionů uhradí formou dotací Evropská unie.
Také krajský úřad se mění,
je přívětivější a modernější

Krajský úřad Olomouckého kraje změnil v polovině roku své vedení a do jeho
čela nastoupil bývalý tajemník prostějovského magistrátu Lubomír Baláš.
O tom, že úřad respektuje rovné příležitosti žen i mužů, svědčí ocenění v soutěži Úřad roku „půl na půl“ 2017, kde
v konkurenci ostatních krajů získalo
hejtmanství třetí příčku. Cenu udělila
porota za prorodinné aktivity, zprovoznění webu RodinajeOK.cz, za vlastní
ﬁremní mateřskou školu nebo dětský
koutek přímo v budově úřadu. Posledním letošním oceněním úřadu je druhé
místo v soutěži Egovernment The Best
2017. Tato cena putovala na Olomoucký
kraj především za elektronickou komunikaci při žádostech o dotace. Vyřizování formalit elektronicky ocenili také
žadatelé o kotlíkové dotace, které kraj
vyhlásil 19. září, a žádosti bude přijímat
až do konce března. Ocenění si kraj zasloužil také za neslyšící občany, kteří se
mohou s úředníky domlouvat pomocí
on-line tlumočení a přepisu znakové
řeči do mluveného slova.
»red

 Letos byl dokončen nový průtah Odrlicemi a tělocvična SPŠ Olomouc.

| Foto: archiv

LETOŠNÍ VÝZNAMNÉ INVESTICE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Oblast školství
VOŠ a SPŠ elektrotechnická Olomouc – školní tělocvična

58 685 361 Kč

Střední průmyslová škola, Přerov – tělocvična

27 753 559 Kč

Gymnázium J. Škody, Přerov – výměna oken a oprava fasády

22 922 993 Kč

Gym. J. Blahoslava – energetická opatření

24 241 664 Kč + 8 mil. Kč dotace

Oblast sociální
Domov u Třebůvky, Loštice – rekonstrukce bytových jader

27 302 035 Kč

Vincentinum Šternberk – stravovací provoz

20 644 737 Kč

Oblast kulturní
Zámek Čechy pod Kosířem – V. etapa – rekonstrukce střechy

51 109 600 Kč

Realizace depozitáře pro Vědeckou knihovnu v Olomouci

14 877 105 Kč + 121 mil. Kč dotace

Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn

8 429 941 Kč + 56 mil. Kč dotace

Muzeum Komenského v Přerově – rekonstrukce budovy

5 252 442 Kč + 43 mil. Kč dotace

Oblast dopravy
III/44436 Bělkovice-Lašťany, průtah obcí

32 669 734 Kč

III/4436 Tovéř–Dolany

24 703 058,43 Kč

II/446 Uničov–Strukov

19 404 742 Kč + 84,5 mil. Kč dotace

Oblast zdravotnictví
OLÚ Paseka – budova C – nástavba o 4. NP a rekonstrukce 3. NP 55 282 490 Kč
SMN a.s. – o. z. Nemocnice Přerov – rekonstrukce odběrového střediska 10 000 433 Kč

inzerce

Betlém v životní
velikosti

Strojařina má smysl. Přidejte se k nám!

MĚSTYS
DŘEVOHOSTICE
RV1702028/01

náměstí od 6. 12. 2017
do 10. 1. 2018

John Crane hledá nové zaměstnance,

zvláště obráběče kovů a konstruktéry.
Další zajímavé pozice naleznete na webových stránkách

RV1701951/01

Více informací poskytneme na telefonu
585 721 214 nebo na e- mailu: prace@smiths.com

RV 1702044/01

www. johncranejobs.net
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Hasiči v Konici mají novou zbrojnici,
heliport zaplatilo hejtmanství

Přerov má nové
onkologické pracoviště
Nemocnice Přerov nabídne svým klientům dostupnější onkologickou péči. Po patnácti letech
je lidem dostupné plnohodnotné onkologické
pracoviště po celý pracovní týden. Původní privátní ambulance skončila ve městě letos v únoru. Nemocnici se sice podařilo onkologickou
péči provizorně zajistit, někteří pacienti však
museli složitě dojíždět do Olomouce.
„Zároveň s rozšířením ordinačních hodin naší
onkologické ambulance jsme investovali 200 tisíc
korun do úprav jejího hygienického a sociálního
zázemí. Do budoucna bychom rádi onkologickou
péči o obyvatele Přerova a okolí ještě více posílili
o poskytování chemoterapie,“ poodhalil další
plány místopředseda představenstva společnosti
Středomoravská nemocniční Jiří Ševčík.
Nová investice přerovské nemocnice ulehčí život tisícům lidí, kteří dosud museli dojíždět ke
specialistům do Olomouce. Cestování bylo obtížné hlavně pro seniory. „Zpřístupnění kvalitní
onkologické péče je pro obyvatele Přerovska
dobrou zprávou. Přál bych si, aby těch dobrých zpráv slyšeli lidé z úst zdejších lékařů co
nejvíce,“ uvedl Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje, při otevření nového pracoviště
»red
v polovině listopadu.

P

ouhých třináct měsíců trvala stavba nové
požární zbrojnice v Konici. Tamní hasiči
si ji slavnostně převzali v pondělí 13. listopadu. Budova nabízí zázemí patnácti profesionálním hasičům včetně jejich velitele.
Součástí komplexu jsou také garáže, dílny,
malá tělocvična a heliport.

„Doufám, že se hasičům bude v nové
stanici dobře sloužit, a to ve prospěch
občanů města i přilehlého okolí,“ řekl
ředitel Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje Karel Kolářík.
Výstavba požární stanice v Konici přišla na téměř 48 milionů korun. Zdro-

jem ﬁnančních prostředků byl státní
rozpočet, Olomoucký kraj dal 250 tisíc
korun na nový heliport.
„Speciálně vybudovaná plocha pro přistání vrtulníku zrychlí poskytování
zdravotnické pomoci, protože pro záchranářské vozy jsou v této části regionu
některá místa hůře dostupná,“ zdůvodnil krajskou investici Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje.
Do zásahového obvodu místních profesionálů spadá kromě Konice dalších
27 obcí, kde žije zhruba patnáct tisíc
obyvatel. Původní požární stanice
byla umístěná v centru města a hasičům už nevyhovovala.
»red

Zastupitelstvo podpořilo rozšíření hospicové péče
Krajští zastupitelé na svém listopadovém
zasedání schválili rozšíření hospicové
a paliativní péče v prostějovské nemocnici. Do projektu hejtmanství investuje přes třináct miliónů korun, zároveň
také zpracovává novou strategii, která
má toto odvětví sociálních služeb řešit
na území celého Olomouckého kraje.
Oddělení hospicové a paliativní péče
vznikne přestavbou starého objektu
lůžkového prostoru nemocnice, projekt

 Pro hospicovou a paliativní péči vznikne v prostějovské ne| Foto: FJ, NOK
mocnici 25 specializovaných lůžek.

počítá s kapacitou pětadvacet lůžek.
Nová budou sociální zařízení, koupelny, ale také zázemí pro ošetřující lékaře
a sestřičky. Zařízení bude určené především pro pacienty trpící nevyléčitelnými
chorobami. Součástí objektu proto má
být i citlivě navržená pietní místnost.
Realizaci projektu bude předcházet výběr dodavatelské ﬁrmy. V ideálním případě stavební práce započnou v průběhu příštího roku.
»red

RV1700051/10
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Stavby století v Olomouckém kraji a Olomouci

V

pondělí 4. prosince byla v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci zahájena výstava o jedinečné tváři moderní architektury Olomouckého kraje v obrazech, fotografiích, plánech a příbězích o architektech, stavebnících a stavitelích. Malá výstavní expozice
provede návštěvníky stavbami moderní architektury, vytvořenými
od roku 1918 do současnosti. Výstava potrvá do 12. ledna 2018,
v době svátečních dnů 22. prosince až 1. ledna 2018 bude zavřeno.
Projekt Stavby století republiky v Olomouckém kraji je
součástí celorepublikového projektu, jehož cílem je představit stoletý vývoj moderní československé, respektive
české architektury a stavitelství jako součásti architektonické kultury nové Evropy od skončení první světové
války po dnešek.
Architektonická tvorba na území dnešního Olomouckého
kraje po vzniku republiky souvisela s celkovým vývojem
v nové republice. Budují se nové veřejné stavby, školská
zařízení, nemocnice, rozvíjí se bytová výstavba. Dochází
k budování nových průmyslových podniků a na zemědělskou výrobu navazuje řada potravinářských podniků.
A to nejen v Olomouci, ale také dalších městech a místech dnešního Olomouckého kraje. Výstava připomene
velikány české architektury a jejich díla. V kraji působili například Bohuslav Fuchs, Karel Kotas, Josef Polášek,
Oskar Oehler, Lubomír Šlapeta, Eduard Žáček, Antonín
Navrátil, Miroslav Putna a další. Také současní architekti,
například Petr Hájek, Jan Šépka, Tomáš Hradečný, Miro-

slav Pospíšil, Petr Hrůša a Petr Pelčák nebo Pavel Nasadil,
a jejich ateliéry, se začínají zapisovat do análů významných staveb kraje.
»red
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Baletní studio spojuje profesionály s mladými nadějemi

P

otkali se v Baletním studiu při Moravském divadle v Olomouci.
On, baletní mistr a pedagog, který ztvárnil desítky rolí a procestoval celý svět. A ona, pětiletá dívenka z umělecky založené rodiny.
Byl z toho okamžitě úspěch a vítězství v soutěži Baletní mládí Praha.

Klaudie Zavřelová se za svými úspěchy vydala už ve třech
letech. Na první soutěže ji připravovali pedagogové Baletního studia Sylva Pospíšilová a Lukáš Cenek, kteří sami
září v „dospělém baletu“ olomouckého divadla. Vadim
Tsepelev jí pak umožnil dosavadní dřinu zúročit v bezchybném projevu.
Klaudii na její cestě za úspěchem fandí celá rodina. Její
starší sestra Viktorie si prošla podobnou cestou již před
několika lety a v současné době zdokonaluje své baletní
umění na brněnské konzervatoři. „Viktorie nám podobně jako několik dalších děvčat dělá velkou radost. Roste
z ní profesionální baletka, která bude mít šanci uplatnit
se v některém z českých divadel,“ říká ředitelka Baletního
studia Jitka Weiermüllerová.
Vadim Tsepelev pocházející z Ruska má za sebou desítky
rolí na prknech Moravského divadla v Olomouci. V poslední době přidal ke své herecké kariéře také pedagogickou práci. Jeho novým působištěm se stalo Baletní studio
při Moravském divadle.
Baletní studio založili v roce 2003 Robert Balogh a Jitka
Weiermüllerová podporovaní tehdejším ředitelem divadla Václavem Kožušníkem a šéfem baletu Jiřím Sekani-

nou. V současné době Balogh profesionální olomoucký
balet vede a zároveň připravuje všechna představení Baletního studia. Profesionální tanečníci a děti z Baletního
studia se potkávají také na pódiu, a to jak v představeních
Moravského divadla, kde děti dostávají šanci účinkovat,
tak ve vystoupeních Baletního studia, kde naopak hostují
sólisté „velkého baletu“.
»red

 Klaudie Zavřelová a Vadim Tsepelev triumfovali na pražské soutěži. Porota ocenila roli Amorka
| Foto: archiv Baletního studia
z baletu Don Quijote.
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pozvánky

Divadlo Tramtarie pořádá beneﬁci

N

ezávislé olomoucké Divadlo Tramtarie se
i tento rok přidá k těm, kteří vánoční svátky spojují s dobročinnými akcemi. Spustilo
dlouhodobý projekt Pomáhejme s Tramtarií,
v jehož rámci budou členové divadla společně
pomáhat těm, kteří pomoc potřebují.

lepsie. Nyní je Matýskovi devět let,
nechodí, nesedí ani nemluví a je plně
závislý na cizí pomoci.
Vstupenky na beneﬁční koncert jsou
k prodeji na webu divadla www.divadlotramtarie.cz, kde také najdete životní příběh Blanky Novákové. »red

Nejdříve členové souboru prodávali
charitativní punč v rámci vánočních
trhů na Horním náměstí a na 18. prosince připravili v Tramtarii beneﬁční koncert, jehož výtěžek půjde ve
prospěch Blanky Novákové a jejího
postiženého syna Matýska. Obě akce
pořádají ve spolupráci se spolkem
Dobré místo pro život.
Už loni podpořili divadelníci prodejem vlastního kalendáře olomoucký
psí útulek. Letos půjde výtěžek akcí
na podporu Blanky Novákové. Paní
Blanka už dvakrát překonala rakovinu, nyní ale u ní tato zákeřná nemoc
propukla potřetí. Blanka je také dvojnásobnou matkou. Její mladší syn
Matýsek hned po narození absolvoval náročnou operaci srdce, v jednom
roce mu byla diagnostikována epi-

Olomouc bude hostit
Vánoce v chrámu

Katedrála svatého Václava v Olomouci bude v polovině prosince hostit unikátní koncert Vánoce v chrámu. Vystoupí na něm sólisté olomoucké a ostravské
opery. Na předvánočním koncertě zazní nejkrásnější duchovní skladby, operní árie i koledy. Divákům
se představí Lea Vítková, Kateřina Hloušková – Dostálová, Jakub Rousek a Jakub Tolaš, které doprovodí Ženský komorní sbor Kassiopea, Dětský pěvecký
sbor Music Bodo. O klavírní a varhanní doprovod se
postará Jan Gottwald a Milada Jedličková.
Vánoce v chrámu začnou 18. prosince v 18:00 hodin
v olomouckém dómu, vstupenky na koncert je možné získat již nyní v pokladně Moravského divadla
v Olomouci. Akce se koná za podpory Olomouckého
kraje a pod záštitou hejtmana Ladislava Oklešťka
a náměstka hejtmana Jiřího Zemánka.
»red

inzerce

OBEC TRŠICE
Tršice č. 50 • 783 57 Tršice
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ

Obec Tršice v souladu s ust. § 166 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního
řízení a konkurzních komisích v platném znění vyhlašuje

konkurzní řízení na pracovní místo
ředitele/lky
Základní školy a Mateřské školy Tršice, příspěvkové organizace,
Tršice č.p.183, 783 57

RV1702041/01

Bližší informace je možno získat
na tel. 585 957 230 nebo 724 181 802

RV1702039/01

Prohlídka školy a případná konzultace je možná dne
15. 1. 2018 od 10:00 do 12:00 hodin.
Termín podání přihlášek: do 31. 1. 2018 do 16.00 hod.
Předpokládaný nástup do funkce: 1. 3. 2018
Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy, e-mailové
adresy a čísla telefonu) včetně požadovaných náležitostí
zasílejte doporučeně na adresu zřizovatele: Obec Tršice,
Tršice č.p. 50, 783 57
Obálku označte heslem „Konkurzní řízení na pracovní místo
ředitele ZŠ a MŠ Tršice – NEOTVÍRAT“.
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zábava pro vás

Bavte se s námi – křížovka o ceny

NALAĎTE
AĎTE SE NA VÁNOCE

ADVENTNÍ
VENTNÍ KONCERTY

10.12.
.12.

17.12.

WWW.SANTOVKA.CZ

SPECIÁLNÍM HOSTEM BĚHEM VÁNOČNÍHO KONCERTU 17. PROSINCE V ŠANTOVCE JE … TAJENKA. Tajenku křížovky zasílejte do 5. ledna 2018 na adresu Profi-tisk
group, s. r. o., Slavonínská 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. Soutěžící v případě výhry souhlasí s uveřejněním svého jména, příjmení a názvu obce bydliště v příštím vydání magazínu.
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Tajenka z minulého čísla: REGIONÁLNÍ LITERATURA. Vylosovaným výhercem, kterému zasíláme dárek od partnera křížovky, je Jiří Paul z Prostějova.
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VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
se koná ve dvou dnech, na území České republiky
• v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

• osobně až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do
10. ledna 2018 do 16:00

• a v sobotu 13. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

• podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do
5. ledna 2018

Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž
ve dvou dnech – v pátek 26. ledna a v sobotu 27. ledna.

Podání může být učiněno v těchto formách:

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoli stálém volebním okrsku na území
republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí
(viz blíže informace ministerstva vnitra). Požádat o vydání voličského
průkazu může volič obecní úřad podle místa svého trvalého pobytu:

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče, nebo ho zašle na jím uvedenou adresu.

a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!
www.mvcr.cz

informace pro vás

GRATULUJEME VÝHERCI
FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
Děkujeme všem čtenářům, kteří nám do redakce zaslali svoje fotografie a ukázali, co dělají na podzim.
Vítězný snímek, Kouzlo přírody na podzimní vycházce, nám zaslala Libuše Šubertová z Nového
Malína. Děkujeme i ostatním autorům fotografií, výherkyni gratulujeme a posíláme dárek!

Výběr ostatních snímků, které jste nám poslali, zveřejníme na webových stránkách www.kr-olomoucky.cz.

Nové téma fotosoutěže:
Jak prožíváte nejkrásnější období roku?
Následuje nová soutěž, tentokrát se sváteční tematikou. Ukažte nám, jak vnímáte a prožíváte nejkrásnější období roku, čas adventu a Vánoc. Posílejte nejvýše tři snímky do 5. března 2018 na adresu
redaktor@profitisk.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

Informační linka pomáhá
stovkám cestujících
Více než sto telefonátů zaznamenala během
prvního měsíce své existence informační linka
krajského koordinátora dopravy KIDSOK. Ten ji
provozuje od září letošního roku. Hovory na linku trvaly celkem sedm a čtvrt hodiny.
Největší nápor linka zatím zaznamenala hned
v prvních dnech své existence. Její spuštění
totiž přišlo na začátku školního roku, kdy žáci,
studenti a jejich rodiče řeší organizaci dopravy
za výukou. V tomto období proto na příslušné
telefonní číslo volala denně takřka dvacítka
zájemců o informace. Pracovníci krajského koordinátora dopravy jim vysvětlovali podrobnosti k tarifům ve veřejné dopravě a cenám
jízdného. V poslední době se volající zajímají
o nové jízdní řády, které začnou platit na přelomu roku.
„Novou infolinkou nabízíme našim cestujícím
další službu, která jim dosud scházela. Že ji
využívá tolik občanů, je pro nás velmi důležité.
Ještě důležitější však je, že každý cestující může
dostat odpovědi na své dotazy, aniž by musel
cokoliv složitě vyhledávat, stačí jen vytočit příslušné telefonní číslo,“ říká ředitel KIDSOK Jaro»red
slav Tomík.

Infolinka
KIDSOK:
588 88 77 88
de

nně od 7 do 15 hodin

ZAJIŠTĚNÍ LÉKÁRENSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY VE DNECH 25. 12., 26. 12. 2017 A 1. 1. 2018
okres
Olomouc
Prostějov
Přerov
Šumperk
Jeseník

otevírací doba

25. 12. 2017
Fakultní nemocnice Olomouc,
non-stop pohotovost* výdejna v budově A
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Lékárna Centrum zdraví s.r.o.
9:00–13:00
Vodní 4545/25, 796 01 Prostějov
Lékárna U Pivovaru
9:00–13:00
Komenského 40, 750 00 Přerov
Krajinská lékárna
9:00–13:00
Komenského 882/4, 787 01 Šumperk
Lékárna Jesenia s.r.o.
9:00–13:00
Fučíkova 1238/16, 790 01 Jeseník

26. 12. 2017
Fakultní nemocnice Olomouc,
výdejna v budově A
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Lékárna Centrum zdraví s.r.o.
Vodní 4545/25, 796 01 Prostějov
Lékárna U Pivovaru
Komenského 40, 750 00 Přerov
Krajinská lékárna
Komenského 882/4, 787 01 Šumperk
Lékárna Jesenia s.r.o.
Fučíkova 1238/16, 790 01 Jeseník

1. 1. 2018
Fakultní nemocnice Olomouc,
výdejna v budově A
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
NEZAJIŠTĚNO
Lékárna MD
Bohuslava Němce 371/7a, 750 02 Přerov
NEZAJIŠTĚNO
Lékárna Jesenia s.r.o.
Fučíkova 1238/16, 790 01 Jeseník

* Mimo běžnou otevírací dobu lékárny je k dispozici pohotovostní okénko. Služby lékárny jsou tedy dostupné 24 hodin 7 dní v týdnu.
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Kč
300

DÁRKOVÝ POUKAZ

NA PŘEDSTAVENÍ

Hudebního divadla Karlín

500

Kč

700

Kč
900

Číslo účtu 3055103/0300
variabilní symbol 2017.
KLOKÁNEK je zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc. Klokánek nabízí dětem pomoc na přechodnou
dobu, dokud se neupraví podmínky v biologické rodině
nebo dokud se nenajde jiné řešení. Převážně se jedná
o děti týrané, zneužívané nebo jinak sociálně ohrožené.

www.hdk.cz

Kč

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla,
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666, obchodním odd.
tel.: 221 868 777, 888, 999, e-mail: objednavky@hdk.cz
a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

RV1700096/61
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Fond ohrožených dětí vyhlašuje
svou tradiční vánoční sbírku
na podporu projektu Klokánek.

Č AS
VÁNOC

Tel.:
e-mail: fod@fod.cz, www.fod.cz

scénář
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www.hdk.cz

RV1700096/62

RV1700100/13

S AG VA N T O F I

Auto Hégr, a. s.
Hněvotínská 658/54a
779 00 Olomouc
Tel.: 585 758 322
www.auto-hegr.cz

RV1701445/05

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

