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Prvním dítětem letošního roku je
Viktorie z Nezamyslic

N

ovou celebritou se stala na Nový rok
malá Viktorie. Byla prvním miminkem Olomouckého kraje v roce 2018. Na
svět přišla 1. ledna zhruba hodinu a půl
po půlnoci v prostějovské nemocnici. Do
porodnice přijel mamince pogratulovat
i hejtman Olomouckého kraje Ladislav
Okleštěk.

„Velmi mě těší, že děťátko i maminka
jsou zdraví a mají dobrou náladu. Věřím, že malé Viktorce se bude na světě, a v našem kraji zvlášť, líbit,“ uvedl
Ladislav Okleštěk.
Malá Viktorie, jejíž maminka přijela
do prostějovské nemocnice z Nezamyslic, vážila po porodu necelá tři
kila a měřila padesát centimetrů. Tři
hodiny po ní přišla na svět také Valerie ve šternberské nemocnici a první

Vánoce v děcáku

 Kromě gratulace, květin a přání pevného zdraví pro šťastnou
rodičku předal hejtman prvnímu letošnímu novorozenci také
plyšovou hračku, dětskou hrazdičku a finanční dar. | Foto: OP

letošní dětský pláč se zhruba ve stejnou dobu ozval i na porodním sále
v Šumperku.
»red

Kraj udělí ceny za kulturní přínos i za
pomoc zdravotně postiženým
Stejně jako v minulých letech také
v roce 2018 bude hejtmanství udělovat Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury. Nominace mohou lidé zasílat do 31. ledna a přímo
se tak podílet na tom, kdo si na jaře
prestižní ocenění odnese.
„O tom, kdo se stane držitelem cen,
rozhodne veřejnost, a to nejen tím,
že jednotlivé kandidáty nominuje,
ale později také hlasováním prostřednictvím internetu,“ uvedl Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.
Hejtmanství udělí ceny za mimořádné kulturní aktivity například v oblasti hudby, literatury nebo divadla.
Lidé mohou rozhodnout také o tom,
kdo se zařadí do dvorany slávy za celoživotní přínos. Podrobnosti k nominacím i hlasování najdete na webu
kraje www.kr-olomoucky.cz.

Hejtman letos už potřinácté udělí
také cenu za práci ve prospěch osob
se zdravotním postižením. Dlouhá tradice udělování svědčí o tom,
že v Olomouckém kraji žije dostatek
lidí, kteří jsou ochotni pečovat o jiné.
„Cenu mohou získat například ti,
kteří se zdravotně hendikepovanými
pracují, stejně tak i sponzoři, kteří na
začleňování těchto osob do společnosti přispívají, nebo autoři tematicky zaměřených publikačních prací,“
uvedl hejtman Ladislav Okleštěk.
Nominace přijímá odbor sociálních
věcí krajského úřadu do 31. ledna, a to
buď písemnou formou, nebo elektronicky na adrese zbynek.vocka@kr-olomoucky.cz. Nominační formulář a další podmínky účasti najdou zájemci
na webových stránkách www.kr-olomoucky.cz v sekci Pro osoby se zdravotním postižením.
»red

Poprvé v životě jsem strávil Vánoce v dětském
domově. Na část Štědrého dne jsem se vypravil
do DD v Plumlově, abych tam stejně jako kolegové z úřadu v jiných domovech našeho kraje
předal vánoční dárky a bavil se s dětmi.
Cestou z dětského domova domů jsem přemýšlel, jak musí být život dětí v těchto zařízeních
obtížný. Žádné dárky jim nemohou nahradit
milující rodiče. Ale tety a strejdové, kteří se o ně
v domovech starají, se o to musí alespoň pokusit. Vychovat je ve slušné a cílevědomé mladé
lidi. Inspirovat ke vzdělávání. A připravit na samostatný život za branami ústavu.
V mnoha případech se to daří. Vloni jsem zaštítil
oslavy 20. výročí časopisu pro dětské domovy
Zámeček. Šéfredaktorem jeho webu je František, který vyrůstal v DD Litovel a dnes žije v Dětském domově v Olomouci. Mezitím absolvoval
prestižní gymnázium Open Gate v Babicích a teď
studuje žurnalistiku v Praze. A podobně úspěšných mladých lidí z našich „děcáků“ je mnohem
více než těch, kteří končí v parku před pražským
hlavním nádražím, jen se o nich tolik nepíše.
V loňském roce jsem navštívil několik krajských
domovů pro seniory a začal pracovat na zlepšení jejich života. Letos bych se rád zaměřil také
na dětské domovy, protože děti, které v nich
vyrůstají, jsou také „naše“.
Přeji Frantovi i všem dětem „z děcáků“, aby se
jim v letošním roce dařilo. My ostatní jim v tom
– stejně jako seniorům nebo hendikepovaným –
můžeme a musíme pomoci. Protože pak bude
rok 2018 hezký pro všechny.
Do všech letošních dní vám přeji jen to dobré.

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 1, ročník 17 | Olomoucký kraj – periodický tisk Olomouckého kraje. | Toto číslo vychází v Olomouci 18. 1. 2018.
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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Veřejná doprava v regionu nabízí
novinky a pohodlnější odbavení

 Víte, že...?

V
Dotační programy Olomouckého kraje už nemusí být pro žadatele strašákem.
• Hejtmanství připravilo nové jednodušší prostředí pro elektronické podání žádostí, včetně manuálu a praktické možnosti vyzkoušet si podání
žádosti cvičně – bez zápisů do databáze.
• Písemná žádost o poskytnutí dotace je přímo ta,
kterou vyplníte prostřednictvím elektronického formuláře na webu Olomouckého kraje.
• Pro zájemce o dotace jsou průběžně připravovány semináře k jednotlivým dotačním programům. Termíny jsou uvedeny na webu kraje.
• Povinná spoluúčast žadatele není požadována u programů, kde je stanovena maximální
výše dotace 35 000 korun.
• Program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů v Olomouckém kraji byl letos
navýšen o 1 milion korun.

Tři králové zavítali i na
krajský úřad
V rámci zahájení tradiční Tříkrálové sbírky
pořádané Charitou Česká republika navštívili
tři králové také hejtmana Ladislava Oklešťka.
Kašpar, Melichar a Baltazar pak pokračovali
na vojenské velitelství, k hasičům, policistům
nebo do fakultní nemocnice. „Tříkrálová sbírka
patří mezi nejstarší akce svého druhu a já jsem
rád, že ji takto můžeme podpořit. Koledníkům
přeji, aby na ně ve všech domácnostech čekalo
vstřícné přijetí od lidí, kteří mají chuť a ochotu
pomáhat,“ uvedl při návštěvě králů na krajském
»red
úřadě hejtman Ladislav Okleštěk.

eřejná autobusová doprava v kraji zaznamenala od 1. ledna řadu významných změn. Ve všech autobusech objednávaných Olomouckým krajem lze nově
uhradit jízdné prostřednictvím platební
karty. Bezkontaktní karty zároveň slouží
jako nosiče časových jízdenek. V Šumperku a Zábřehu začal od Nového roku platit
standard Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, který výrazně zvýšil kvalitu poskytovaných služeb.

V Šumperku a Zábřehu splňuje od
Nového roku dopravce MHD krajské standardy. Obyvatelé i návštěvníci obou měst mohou v městské
dopravě platit jízdné bezkontaktní
platební kartou. Dopravce také bude
muset nově dodržovat průměrné
stáří vozidel do pěti let a na trase se
nebudou moct objevit autobusy starší deseti let. Každý nový vůz navíc
ﬁ rma pořídí v bezbariérové úpravě a s informačními LCD monitory
i klimatizací. Díky novému způsobu
organizace dopravy v těchto městech ušetří například Šumperk ročně
zhruba jeden milion korun. Autobusové spoje totiž objednává přímo
Olomoucký kraj a zároveň převzal
s tím související agendu. Senioři nad
70 let mohou jezdit MHD po městě
za 100 korun ročně.
Elektronické platby jako samozřejmost

Cestující už mohou ve všech autobusech objednávaných Olomouckým
krajem platit kartou. Bezkontaktní
karty zároveň slouží jako nosiče časových jízdenek, například týdenní

 Bezkontaktní placení mohou využít lidé v Prostějově, Šum| Foto: KIDSOK
perku, Zábřehu a Přerově.

či měsíční. Nový systém placení pilotně fungoval na Jesenicku, k němuž
se postupně přidávaly další regiony.
Od ledna je tato moderní služba dostupná na celém území Olomouckého
kraje. Výjimkou je Dopravní podnik
města Olomouce, kde cestující jízdné
tímto způsobem prozatím nezaplatí.
Platební karty ale fungují po registraci jako časové jízdenky. Pro tyto účely proto DPMO vybaví své revizory
příslušnými čtečkami.
Nový způsob placení ještě více zatraktivní cestování pomocí takzvaného
tarifu IDSOK. Při využití Kombi zón
navíc cestující nemusejí řešit, zda pojedou autobusem či vlakem a po jaké
trase, zaplatí jednoduše za dopravu
z jednoho místa do druhého.
Veřejnou dopravu v kraji řídí od
1. ledna nový dispečink, cestujícím
naplno slouží telefonní informační
linka a na internetu najdou vyhledávač spojení a tarifní kalkulátor. Veškeré informace jsou trvale k dispozici
na webu www.kidsok.cz.
»red
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Jsi iniciativní a aktivní člověk, student, maminka na rodičovské dovolené či aktivní senior? Máš
minimálně ukončené SŠ vzdělání a hledáš práci na zkrácený úvazek? Pak hledáme právě Tebe!

DÁRKOVÝ POUKAZ

NA PŘEDSTAVENÍ

Hudebního divadla Karlín

500

Co je hlavní náplň práce?
• Aktivně prezentovat naší společnost, která udává trendy v bankovnictví.
• Promovat a aktivně nabízet naše produkty.
• Naslouchat stávajícím klientům, pomoci s obsluhou produktů a řešit jejich požadavky.

Kč

700
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900

Kč

www.ingbank.jobs.cz
4

www.hdk.cz

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.

RV1700096/63

Zaujalo Tě to? Tak nám pošli své CV, už se na něj těšíme!

RV1800027/01

Co Ti nabízíme my...
• Staneš se nejen odborníkem na spoření, ale také na investiční produkty.
• Atraktivní systém odměňování (fixní + variabilní část).
• Flexibilní pracovní dobu vhodnou pro studenty, pro maminky na rodičovské dovolené nebo aktivní seniory.

aktuality

Rozpočet kraje na letošní rok počítá s většími investicemi
Rozpočet na letošní rok schválilo krajské zastupitelstvo už na svém
prosincovém zasedání. Hejtmanství
bude hospodařit se schodkem, výdaje oproti loňskému roku stoupnou
na 5,4 miliardy, příjmy vzrostou na
4,9 miliardy korun. Více peněz půjde
především do investičních projektů
nebo například na provoz příspěvkových organizací.

„Chtěl bych zastupitelům poděkovat za to, že návrh rozpočtu podpořili. Jeho příprava nebyla vůbec
jednoduchá,“ uvedl Jiří Zemánek,
náměstek hejtmana Olomouckého
kraje po schválení rozpočtu zastupiteli 18. prosince 2017.
Objem investic stoupne oproti loňsku
přibližně o dvacet procent. Rovněž
tak dojde k nárůstu nákladů příspěv-

kových organizací, aby mohl pokračovat růst mezd jejich pracovníků,
který nařídila vláda.
Kvůli dočasnému zajištění ﬁnancování
akcí hrazených evropskými dotacemi
podpořili zastupitelé také přijetí úvěru ve výši 200 miliónů korun. Detailní
rozpočet včetně jeho odůvodnění si mohou zájemci prostudovat na webových
stránkách Olomouckého kraje.
»red

Zlatý erb mohou získat obce i hasiči
Máte povedenou webovou stránku, zajímavou internetovou službu nebo
dobrovolné hasiče, kteří se na síti prezentují neotřelým způsobem? Pak
se přihlaste do boje o Zlatý erb Olomouckého kraje. Soutěž, která hodnotí
webové prezentace měst a vesnic, se letos uskuteční již podvacáté. Kromě
prestiže získají vítězové zajímavé ceny a postoupí do celostátního finále.
Zájemci mohou soutěžit v pěti kategoriích. Porota bude hodnotit nejlepší
webové stránky zvlášť pro města a vesnice, dále úroveň elektronických služeb a Smart city. Soutěží se také o nejpovedenější web dobrovolných hasičů a o cenu ministryně pro místní rozvoj za nejlépe zpracovanou turistickou
prezentaci, a to na celostátní úrovni.
Organizátoři krajského kola Zlatého erbu přijímají přihlášky do 19. ledna,
v kategorii turistická prezentace je termín uzávěrky stanoven na 15. února.
Další informace nabízí webové stránky www.zlatyerb.cz.
»red

POZVÁNKA: na Seminář pro žadatele v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, který pro Vás organizuje Olomoucký kraj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR – Společným sekretariátem
Termín konání: Středa 31. ledna 2018, 9:30 (prezence od 9:00)
Místo konání:

Krajský úřad Olomouckého kraje, kongresový sál (1. patro),
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Program:

Informace k aktuálním výzvám Programu a Fondu mikroprojektů

Registrace:

alice.navratilova@kr-olomoucky.cz do pondělí 29. 1. 2018

Seminář je pro přihlášené
účastníky zdarma.

inzerce

UZÁVĚRKA INZERCE DO PŘÍŠTÍHO
VYDÁNÍ MĚSÍČNÍKU JE 2. ÚNORA
inzertní manažer: JANA JURÁKOVÁ
tel.: 773 617 353, e-mail: jurakova@regvyd.cz

RV1701758/03

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ VYCHÁZÍ 15. ÚNORA
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Hejtmanství podpořilo zápis velkolosinské ruční papírny
na seznam kulturního dědictví UNESCO

V

Polsku se 1. prosince uskutečnilo jednání
významných organizací, které mají co do činění s historií papíru. Shodly se na tom, že společně podpoří zápis ruční papírny ve Velkých
Losinách na list světového dědictví UNESCO.

Setkání se zúčastnili zástupci papírenského mlýna z polských Duszniek, papírny z německého Homburgu a velkolosinské ruční papírny. Olomoucký
kraj zastupoval náměstek Milan Klimeš. „Papírna ve Velkých Losinách patří mezi zcela výjimečné objekty a už
jenom to, že jako jediná dosud vyrábí
papír starou ruční technikou, stojí za
pozornost. Na seznamu UNESCO by
tedy neměla chybět,“ zdůvodnil podporu kraje Milan Klimeš. Zástupci
všech tří organizací a Olomouckého
kraje podepsali smlouvu o tom, že
v úsilí o zapsání losinské papírny na
seznam světového kulturního dědictví
budou postupovat společně.
»red

 Smlouvu o vzájemném úsilí podepsali zástupci z Německa, Polska a Olomouckého kraje.

Kraj zaktualizuje registr
žadatelů o sociální služby

Jesenicko má kvalitnější lékařskou péči
Olomoucký kraj od letošního roku zajistí lepší dostupnost lékařské péče pro
obyvatele Jesenicka. Pohotovostní služba tam bude fungovat nepřetržitě o víkendech i svátcích. Na nových podmínkách se už v prosinci hejtmanství dohodlo s Jesenickou nemocnicí, která výběrové řízení na poskytovatele pohotovostní služby vyhrála. Dosud tyto služby zajišťovala záchranná služba.
„Smlouvy k zajištění lékařských pohotovostních služeb mezi Olomouckým krajem
a Jesenickou nemocnicí už máme podepsané. Lékaři budou pracovat na jednom
místě v dobře dostupných bezbariérových prostorách a v dosahu hromadné dopravy,“ uvedl Dalibor Horák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro zdravotnictví.
„V rozšiřování zdravotnické péče a zvyšování její kvality budeme pokračovat. Před
nedávnem jsme například otevřeli nový heliport letecké záchranky v Konici, příští
rok bude kraj investovat v prostějovské nemocnici a záchrannou službu čeká modernizace vozového parku,“ dodal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. »red
inzerce
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| Foto: archiv

Dlouhé čekací doby na umístění v domovech pro seniory se v budoucnu mohou zkrátit. Hejtmanství totiž
chystá hloubkovou inventuru zastaralých pořadníků pobytových sociálních služeb. Ty obsahují například opakující se jména lidí, kteří podali žádost zároveň do více
zařízení pobytových služeb, nebo osoby, jež se z kraje
dávno odstěhovaly, ale v seznamech žadatelů jsou evidovány stále.
„Chceme, aby lidé, kteří služby domova pro seniory skutečně potřebují, nemuseli čekat tak dlouho jako dnes. Jiným seniorům, kteří trvalou péči nepotřebují, nabídneme
terénní sociální služby, takže se jim dostane veškeré péče
přímo u nich doma,“ vysvětluje novinky hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Všechny příspěvkové organizace kraje, které pobytové
sociální služby zajišťují, mají půl roku na to, aby žadatele v pořadnících prověřily a zjistily jejich skutečné počty
a potřeby.
Dosavadní systém komplikoval život nejen samotným
zájemcům o sociální službu, ale i jejich provozovatelům.
„Díky revizi pořadníků získáme aktuální informace, které v současném systému nejsou. Dokážeme tak lépe plánovat rozvoj sociálních služeb do budoucna,“ zdůraznila
Irena Sonntagová,
vedoucí odboru sowww.kr-olomoucky.cz
ciálních věcí krajského úřadu. »red

na pokračování

Kino Metropol – tak trochu jiné kino
K

ino Metropol, poslední klasické kino v Olomouci, se nachází v samém centru města,
a to již od roku 1933. Od té doby mnohokrát změnilo své jméno, ale v žádném případě ne své poslání, bavit návštěvníky všech věkových kategorií prostřednictvím promítání
klasických filmových projekcí a pořádání živých kulturních akcí.

zvýšili četnost dětských ﬁlmových projekcí, a to jak školních,
tak víkendových. Metropol si navíc oblíbily organizace pořádající workshopy,
dílničky pro děti s různou tematikou
např. velikonoční či vánoční, pořádají se
u nás i mikulášské besídky. Účast v soutěži bychom určitě doporučili všem,
kteří chtějí získat nové impulsy pro své
podnikání, zdokonalit se v práci, kterou
třeba už pro rodiny dělají.
Jaké jsou vaše další plány do budoucna?
S ohledem na výše uvedené ještě více
oslovit školy, mladší generaci studentů ve spolupráci s Univerzitou Palackého a více se zaměřit na spolupráci
s podniky v Olomouckém kraji.

 Kino Metropol je poslední klasické jednosálové kino v Olomouci.

Před 13 lety prošel kinosál rozsáhlou
rekonstrukcí. V roce 2011 se revitalizoval prostor předsálí kina, který byl nově
obohacen o kinokavárnu a dětský koutek, a na konci téhož roku bylo kino digitalizováno. Metropol se tak razantně
otevřel svým návštěvníkům. Změnila
se i dramaturgická a programová orientace kina. V roce 2018 Metropol oslaví
výročí 85 let své existence. Několik let
už není jen kinem, ale multižánrovým
stánkem, místem pro trávení volného
času, setkání s přáteli, známými i rodinou. Není proto překvapením, že v roce
2014 organizace obdržela ocenění
v soutěži Společnost přátelská rodině.
Realizátorem soutěže je Síť pro rodinu.
Na otázky její krajské koordinátorky
pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj
Jany Kirschner Kostelnikové odpovídá Zuzana Krylová, manažerka živých
představení kina Metropol.
Co vás přimělo ke vstupu do soutěže
Společnost přátelská rodině? Co pro
vás tato soutěž znamená?
Chtěli jsme být příjemným prostředím a místem, kam si lidé přijdou
odpočinout, odreagovat se a poba-

| Foto: archiv KM

vit. A to nejen sami, ale i společně se
svými dětmi a rodinami. Uvědomili
jsme si, že práce, kterou děláme, dává
smysl a že tímto směrem se máme
dále ubírat. Jsme posledním klasickým kinem v Olomouci a tím, že se
snažíme oslovit multižánrovým zaměřením prakticky všechny věkové
generace diváků, se nám daří to, čeho
jsme chtěli docílit. Diváci se k nám
rádi vracejí. Zpátky se dokonce vracejí i ti, kteří k nám do kina naposledy chodili povinně, se školou, na
dopolední projekce. Přihláška do
soutěže Společnost přátelská rodině
jen deklarovala naši snahu o vytvoření prostředí, které by s radostí mohla
využívat celá rodina. Jsme pyšní, že
jsme toto ocenění v roce 2014 získali.
Motivovalo vás ocenění k dalšímu
rozvoji činnosti v hodnocených oblastech? Přece jen, už je to několik
let, co jste ocenění získali, co se od té
doby změnilo? Doporučili byste účast
v soutěži i dalším organizacím?
Ano, začali jsme například jednou měsíčně pořádat činoherní divadelní představení pro rodiny s dětmi. Dále jsme

Jak vnímáte rozvoj a podporu prorodinné oblasti v Olomouckém kraji?
Určitě se situace v Olomouckém kraji
zlepšila. Kraj organizuje spoustu kulturních a sportovních aktivit pro rodiny s dětmi a divácký nárůst vnímáme
i my v Metropolu. Tento synergický
efekt pociťujeme zejména různorodostí návštěvníků, kdy máme diváky
opravdu z celého Olomouckého kraje. V posledních letech vnímáme ze
strany Olomouckého kraje i města
Olomouce konkrétní kroky směřující
k podpoře prorodinně orientovaných
aktivit, což nás těší.
» Připravila: Jana Kirschner Kostelniková
– krajská koordinátorka Sítě pro rodinu, z. s.
pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj

 Kinokavárna a dětský koutek je součástí kina od roku 2011.
| Foto: archiv KM

Únorové číslo krajského měsíčníku přiblíží další oceněnou organizaci, kterou je Koyo Bearings Česká republika, s. r. o.
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Kraj nabízí nové dotační programy, pro
K

onec čekání ve frontách, vyplňování složitých tiskopisů a vracení nesprávně vyplněných žádostí. Nový systém, který od letošního roku zavádí hejtmanství, zájemcům
výrazně zjednoduší podání žádosti a urychlí
také její schválení. O dotace se bude žádat
elektronicky a úředníci připraví pro zájemce
několik seminářů, kde podrobnosti dotačních titulů budou vysvětlovat. Olomoucký
kraj letos navýšil dotační programy o téměř
59 milionů korun.
Dotace z krajského rozpočtu jsou poskytovány v souladu s prioritami krajské samosprávy a ve shodě se záměry
Rady Olomouckého kraje pro období
2016–2020. Cílem poskytování dotací je
rozvoj Olomouckého kraje a uspokojování všestranných potřeb jeho obyvatel.
„Dotační programy v rozpočtu na rok
2018 jsou proti schválenému rozpočtu
roku 2017 vyšší o zhruba 59 milionů korun. Snažíme se, aby nabídka dotačních
titulů odpovídala současné poptávce,“
přiblížil plánování krajských dotací
hejtman Ladislav Okleštěk. Velmi důležitým aspektem je pak zjednodušení
systému dotací a postupu k jejich získání. Už nastavený je také zjednodušený
a transparentní proces schvalování dotací – vše s cílem usnadnit žadatelům
veškeré úkony spojené s podáním žádosti o krajskou dotaci. S dostatečným
předstihem jsou připravené k nahlédnutí i vzorové smlouvy pro všechny
typy žadatelů. Podstatnou změnou je
zmírnění podmínek pro poskytová-

 Letos poprvé kraj připravil cílené dotační programy pro všechny sportovce.

ní všech dotací ve výši do 35 000 Kč,
u kterých se nově nevyžaduje ﬁnanční
spoluúčast příjemce dotace.
Více peněz pro rozvoj venkova a sportu

Pro letošní rok vzniklo několik nových dotačních programů a titulů. Například u Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje došlo k navýšení
částky pro čerpání o 15 milionů korun. Tyto peníze jsou určeny pro obce,
které mohou ﬁnance získat především
na podporu a budování infrastruktury obce nebo na přípravu plánovací a projektové dokumentace. Dále
mohou samosprávy žádat například
o podporu při výstavbě cyklostezek,

Oblasti podpory v roce 2018:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 Bez finanční podpory Olomouckého kraje by se řada koncertů, festivalů a jiných společenských akcí nekonala. Na snímku tra| Foto: archiv
diční Džemfest v Šumperku.

8

| Foto: archiv

Sociální oblast – 4 dotační tituly
Oblast dopravy – 2 dotační programy
Oblast památkové péče – 3 dotační tituly
Oblast regionálního rozvoje – 3 dotační programy, 7 dotačních titulů
Oblast kultury – 2 dotační programy
Oblast sportu a volného času – 6 dotačních
programů, 5 dotačních titulů
Oblast zdravotnictví – 3 dotační programy,
7 dotačních titulů
Cestovní ruch a zahraniční vztahy – 5 dotačních titulů
Oblast životního prostředí a zemědělství –
5 dotačních programů, 9 dotačních titulů
Oblast krizového řízení – 2 dotační programy,
2 dotačních tituly
Oblast školství – 4 dotační programy

přechodů pro chodce, výstavbu a rekonstrukci sportovišť, obnovu vodohospodářské infrastruktury nebo na
prevenci kriminality.
Změny byly aplikovány i do dotačních
programů týkajících se sportu, kultury
a památkové péče. Došlo k celkovému
navýšení o 74,55 mil. korun, přičemž byl
vytvořen jeden úplně nový – Program
na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2018, s dotačními
tituly Podpora celoroční sportovní činnosti a Podpora přípravy dětí a mládeže ve vrcholových sportovních klubech.

téma čísla

zájemce bude snazší na ně dosáhnout
Dalším novým dotačním titulem je
Podpora reprezentantů ČR z regionu či
Program na podporu handicapovaných
sportovců nebo Program na podporu
výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích v kraji v roce 2018.
Kraj nově podpoří umělecké
soubory i vzdělávání

Novinkou pro letošní rok je v rámci
Programu podpory kultury dvoukolový systém příjmu žádostí. Peníze tak
hejtmanství může poskytnout pořadatelům kulturních aktivit různých typů
pořádaných jak fyzickými, tak právnickými osobami například na koncerty,
divadelní představení, festivaly, přehlídky k různým výročím, výstavy, ale i na
překlady odborné a umělecké literatury,
přednášky nebo workshopy. Další zcela
nový program nabízí podporu stálým
profesionálním souborům.
V oblasti školství bude kraj i nadále podporovat učně formou stipendií.
O podporu mohou žádat i žáci na stu-

 Na stavbu smíšené stezky přispěl loni kraj částkou 1,2 milionu korun například i městu Olomouc.

dium v zahraničí a novinkou je letos
podpora vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji.
Všeobecné informace k dotačním
programům naleznete v samostatné

| Foto: archiv

části krajského webu – www.kr-olomoucky.cz v sekci krajské dotace.
Tam najdete i termíny seminářů pro
zájemce o dotace i návod, jak o dotace požádat.
»red

inzerce

Ježíšek v dětském domově v Zambii?
Olomoucká společnost M. L. S. Holice

a.s.

Kelčice 144, 798 08
Vranovice-Kelčice

Pece na vypalování keramiky
9U£PFLUR]ģ¯ěHQ¯SUDFRYQ¯KRW¿PX
SěLMPHPH
GRKODYQ¯KRSUDFRYQ¯KRSRPÝUX

0RQW£ŀQ¯GÝOQ¯N
Dětský domov Little Noah (Malý Noe) v Mongu v západní Zambii vybudovala olomoucká Nadace Malý Noe
v roce 2013. Západní Zambie patří k nejchudším oblastem Afriky, kde státní dětské domovy neexistují
a školy jsou přeplněné. 48 % obyvatelstva tvoří děti do 15 let. V dětském domově žije osm chlapců a tři
holčičky. Děti nemají žádné příbuzné, kteří by se o ně mohli postarat, některým z nich nadace doslova
zachránila život. O děti se starají domorodí pěstouni – manželé Pensulovi – a vytváří jim rodinné zázemí.
Mají zajištěné i vzdělání, aby mohly v dospělosti zabezpečit vlastní rodinu. Dětem v domově ale často chybí
věci, které my v Evropě považujeme za samozřejmost – školní potřeby, oblečení nebo boty. Také na vánoční
dárky peníze nezbývají. Roli Ježíška pro tyto zambijské děti letos přijala společnost M. L. S. Holice, člen
skupiny Nidec, sídlící v Olomouci-Holici, která vyrábí a dodává velké i menší generátory do celého světa.
Pracují tady totiž lidé se srdcem na správném místě. Zaměstnanci mezi sebou vybrali 10 220 Kč na vánoční
dárky, školní potřeby, doučování a potraviny pro děti z Little Noah.
„Peníze putovaly před Vánoci do Zambie,“ říká Jaroslav Strejček, předseda správní rady Nadace Malý
Noe. „Děkuji všem, kteří dětem přispěli. Pomohli jste rozsvítit jejich úsměv v době Vánoc, kdy si každé
dítě zaslouží být milované a šťastné.“

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

RV1702144/03

RV1800042/01

www.mls.cz

NABÍZÍME
• SHUVSHNWLYQ¯GORXKRGRE«]DPÝVWQ£Q¯
YHȴUPÝVH]DKUDQLÏQ¯¼ÏDVW¯
• RGSRY¯GDM¯F¯RKRGQRFHQ¯
• ȴUHPQ¯EHQHȴW\
• SU£FLY]DM¯PDY«PRERUX
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zpravodajství

Podpora sportovců prostřednictvím dotací přináší své ovoce

O

lomoucký kraj vytváří systém podpory
mladých sportovců. Cíl těchto dotací je
rozmanitý – ať už jde o samotnou podporu
sportovní aktivity, nebo zviditelnění kraje
v rámci republiky.

V roce 2017 podpořil Olomoucký kraj
i úspěšné sportovní gymnasty – prostějovské sourozence Dominiku a Daniela Ponížilovi. Tato dotace umožnila nemalou měrou účast zmíněných
sportovních gymnastů na EYOFu –
Evropský olympijský festival mládeže
v maďarském Györu.
Ostatně celá jejich sezóna byla velmi
úspěšná. Prostějovská gymnastika se
řadí mezi špičkové kluby v republice
– plně konkurující Brňanům, Ostravanům i Pražanům.
Dominika, pod vedením Veroniky
Lukášové, získala během roku několik
mistrovských titulů doma i v zahraničí a za své úspěchy byla ohodnocena
1. místem v soutěži Talentů Olomoucké-

Kraj podpoří stavbu
cyklostezek a opět včelaře
Olomoucké hejtmanství letos uvolní deset miliónů korun
na opravy stávajících a budování nových cyklostezek. Je
to o tři miliony více než v loňském roce.„Naší snahou bude
podpořit zejména ty projekty, které pomůžou řešit bezpečnou jízdu cyklistů v místech, jež jsou z pohledu dopravního
provozu velmi riziková a nebezpečná,“ uvedl hejtman
Ladislav Okleštěk. Koncem února také hejtmanství vyhlásí
už tradiční program pro podporu včelařů. Pro nové včelaře
působící v Olomouckém kraji je připraveno 300 tisíc korun,
ti stávající si mohou rozdělit až 438 tisíc. Podmínky pro získání finanční podpory a další podrobnosti najdou zájemci
na webových stránkách www.kr-olomoucky.cz. »red

ho kraje. Daniel má za sebou také úspěšnou sezonu, kdy pod vedením Miloslava
Musila získal několikátý titul mistra ČR

ve sportovní gymnastice v mužském šestiboji. I on byl opakovaně oceněn v rámci Talentu Olomouckého kraje.
»red

V zámeckém parku pomáhá tříkolka
Tříkolka s ekologickým provozem se
stala novým pomocníkem zahradníků v zámeckém parku v Čechách pod
Kosířem. Díky nízké hmotnosti, bezhlučnosti a elektrickému pohonu je
tato tříkolka značky Benycargo, pořízená za ﬁnanční spoluúčasti Státního
fondu životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního
prostředí, ideální technikou do tohoto mimořádně cenného areálu historické zeleně, kde slouží k přesunům
materiálu a osob. Vlastníkem zámeckého areálu v Čechách pod Kosířem

je Olomoucký kraj, jeho správcem
pak Vlastivědné muzeum v Olomouci, příspěvková organizace kraje. »red

RV1800039/01

inzerce
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tipy Olomouckého kraje

Staroměstská pevnostní oblast bude
lákat turisty do regionu

K

lub vojenské historie Beton Bunker
Club Kronfelzov (BBCK), který na Staroměstsku funguje od roku 1995, získal loni
prestižní ocenění. V rámci projektu „Čtyři
kraje“ byl klub vybrán do TOP 10 nejvýraznějších turistických atraktivit Olomouckého kraje. Klub inicioval otevření naučné
stezky, kterou nadále udržuje, a spravuje
také Vojenské muzeum v bývalých vojenských kasárnách. Název je odvozen od
nedaleké osady Kronfelzov, kde měla být
vybudována mohutná dělostřelecká tvrz.

Pevnostní oblast náleží k významným
zajímavostem Staroměstska. Je častým cílem turistů a zájemců o vojenskou historii. V projektu „Čtyři kraje“
bude prezentovat 10 nejzajímavějších
míst a aktivit z krajů Moravskoslezského, Zlínského, Jihomoravského
a Olomouckého. Týmem projektu,
který tvoří odborníci na turistický
ruch a destinační managment čtyř
krajů, byla Staroměstská pevnostní
oblast vybrána mezi nejvýraznější

turistické atraktivity Olomouckého
kraje. Informace o pevnostní oblasti
budou propagovány v česko-anglicko-německo-polském bulletinu, který je od prosince k dispozici v informačních centrech a v lednu jej bude
Olomoucký kraj prezentovat na ITF
Slovakiatour v Bratislavě.
Pokud se budete chtít dozvědět více o naučné stezce, popř. o vojenském muzeu,
jste zváni do Starého Města pod Sněžníkem. Více informací na www.opevnění-stm.cz.
» za BBCK Jarmila Fibichová

 Vojenské bunkry patří k významným lákadlům v regionu.
| Foto: TIC Staré Město

Krajská publikace
představuje významné
ﬁrmy regionu
Ať už hledáte zaměstnání, obor, ve kterém
chcete v budoucnu najít uplatnění, nebo jste
investor, který zjišťuje, jak nejlépe zhodnotit
peníze, přijde vám vhod krajská publikace Významné firmy Olomouckého kraje 2018.
Na projektu spolupracovalo hejtmanství
s Krajskou hospodářskou komorou a jde již
o čtvrté aktualizované vydání. Zájemci se
dozví informace nejen o aktuální ekonomické situaci v kraji, ale snadno si najdou například firmy, které pracují s vyspělými technologiemi. „Společnosti, které se v publikaci
prezentují, mají navíc šanci oslovit případné
uchazeče o práci. Souhrnné informace o podnikatelském prostředí mohou ocenit také
zahraniční partneři, kteří chtějí navázat spolupráci se zdejšími firmami,“ uvedl hejtman
kraje Ladislav Okleštěk.
Publikace v anglicko-české mutaci vyšla v nákladu 1000 kusů a je k dispozici na recepci krajského
úřadu. Zájemci si ji mohou stáhnout i v elektronické podobě z webových stránek kraje.
»red

www.kr-olomoucky.cz

RV1702025/14

RV1702195/03
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ze společnosti

Strojaři z Mohelnice vyhráli
Sinumeric Cup 2017
Na půdě VUT Brno na Fakultě strojního inženýrství
proběhla začátkem prosince jedna z nejprestižnějších soutěží partnerských škol firmy Siemens, s. r. o.,
s názvem Sinumeric Cup 2017. Tato soutěž má silně
nadregionální charakter a zaměřuje se cíleně na
práci s číslicově řízenými stroji. Tohoto klání se už
tradičně účastní soutěžící a učitelé odborných před»red
mětů ze škol z celé republiky.

 Pro rok 2017 se stali nejúspěšnějším týmem žáci Střední školy technické a zemědělské z Mohelnice ve složení
Michal Moťka, Vít Laštůvka a Radim Glocar pod odborným
| Foto: JŽ
vedením Jaroslava Valenty.

Získejte podporu pro klidné rodičovství

P

omoc s orientací v nové životní situaci
spojené s přípravou na příchod dítěte do rodiny nebo s jeho následnou
výchovou nyní nově poskytuje rodičům
nezisková organizace Povzbuzení, z. s.,
v rámci projektu Rodina v klidu. Pracovníci zprostředkovávají setkávání rodin
mezi sebou i s odborníky v jedinečném
prostředí Snoezelenu Olomouc, které přispívá k uvolnění, vzájemnému otevření se
lečné čtení prarodičů s dětmi a řadu
a pozitivnímu naladění.
dalších aktivit.
Cílem projektu je posílení rodičov- Projektu se mohou zúčastnit nastáských kompetencí, podpora rodi- vající rodiče, rodiny s dětmi (včetně
čů při řešení nové životní situace rodin s dětmi s postižením a speciálpro zachování pohody v rodině, ními potřebami), matky/otcové na
vzájemné setkávání rodin s dětmi mateřské/rodičovské dovolené, rodiny
včetně rodin s dětmi s postižením v krizi, děti a senioři. Velkou výhodou
a speciﬁckými potřebami mezi se- je zajištění placeného hlídání dětí běbou a s odborníky. Organizace na- hem jednotlivých akcí pro rodiče.
bízí například přednášky a diskuse Zájemci o jednotlivé aktivity se mohou
s psychologem, skupinové aktivity, přihlásit na tel.: 734 549 248 nebo na
celou řadu workshopů na speciﬁcká e-mailu info@povzbuzení.cz, více intémata rodinného života nebo i spo- formací na www.povzbuzení.cz. »red

Domov pro klienty s Alzheimerem v Jedlí obhájil certiﬁkaci
Domov se zvláštním režimem Jedlí
na Šumpersku, kde se starají o klienty
s demencí a Alzheimerovou nemocí,
obhájil certiﬁkát kvality Vážka. Poprvé získalo zařízení certiﬁkaci v roce
2015 a po dvou letech ji musel obnovit. V rámci certiﬁkace služeb auditoři České alzheimerovské společnosti
provádějí šetření na místě a pozorují
chod domova, chování pracovníků ke
klientům a sledují nabízené činnosti a prostředí domova. „Domov Jedlí označily auditorky jako zařízení
opravdu rodinného typu. Ocenily psy-

chickou i fyzickou vyčerpávající práci
našich pracovníků i zapojování rodinných příslušníků našich klientů do
péče o nemocné. Zvláštní pozornost si

získaly tzv. „hmatové látkové kostky“,
které vznikly z rukou jedné z našich
pracovnic,“ sdělila k postupu certiﬁkace Petra Komárková z domova Jedlí.
Zařízení funguje jako služba se zvláštním režimem pouze pro cílovou skupinu osob, které mají diagnostikovánu
Alzheimerovu chorobu a jsou ve věku
nad 50 let. Domov se stále snaží jít
cestou nových moderních aktivizačních a ošetřovatelských metod, které
zvyšují kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb. Více informací naleznete
na www.domovstityjedli.cz.
»red

inzerce

Ofsetová tiskárna přijme

inzertní manažer: JANA JURÁKOVÁ
tel.: 773 617 353
e-mail: jurakova@regvyd.cz
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pro tisk na stroji Heidelberg nebo
KBA pro provoz v Přerově. Nabízíme
výhodné platové podmínky,
příspěvek na dojíždění nebo
možnost ubytování v docházkové
vzdálenosti od místa výkonu práce.
Tel.: 775 905 717

RV1800043/01
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pozvánky

Olomoucká zoo má přírůstky
v poslední i první den roku

V

zoologické zahradě na Svatém Kopečku přivítali na svět mláďata i na přelomu roku. Posledním mládětem roku 2017 byl mravenečník čtyřprstý narozený na Silvestra a prvním nebo prvními
přírůstky letoška jsou potomci binturongů.
„Mravenečnice Tara porodila
poslední den roku v odpoledních hodinách. Její v pořadí
šestý potomek je v pořádku
a ona se o něj jako vždy vzorně
stará. Mládě je jen několik dní
staré a zatím nevíme, jakého je
pohlaví,“ uvedla mluvčí svatokopecké zoo Karla Břečková.
Chovná samice binturongů Terezka má v posledních letech
mláďata vždy kolem přelomu roku. Letos se rozhodla pro porod hned na Nový rok. „V tuto chvíli neznáme ani jejich počet,
protože si je matka úzkostlivě hlídá a ošetřovatelka pouze podle
ozývajících se zvuků předpokládá, že by mohla být mláďata dvě.
Během měsíce ale budeme muset nové přírůstky zkontrolovat
a zvážit, tak se určitě dozvíme jak pohlaví mravenečníka, tak
i počet mláďat u binturongů,“ doplnila Břečková.
Mravenečníky získala olomoucká zoo před čtrnácti lety. Poslední mládě je v pořadí devátým, které se tam narodilo. Pár binturongů Gerry a Terezka už odchovali šest mláďat.
»red

inzerce

Zhodnoťte své úspory
garantovanou úrokovou sazbou 3,2 % za rok
Víte, jak se v novém roce daří vašim úsporám? Zdá se vám, že nerostou, nebo dokonce ubývají?
Pokud je necháte jen tak ležet, bude z nich postupně ukusovat inﬂace, kterou nevyrovnají ani úrokové sazby
na spořících účtech. Jestli chcete, aby se vašim penězům v roce 2018 dařilo, zkuste termínovaný vklad.
Peníze na něj uložíte na přesně stanovené období a po celou dobu se k nim bude připisovat garantovaný úrok.
Dle zákona o bankách jsou veškeré vklady 100 % pojištěny až do výše 100 000 eur (tj. 2 500 000 Kč).

Král mezi termínovanými vklady
Nejvyšší úročení termínovaných vkladů dlouhodobě nabízí NEY spořitelní družstvo, které je na trhu již od roku 1999.
Aktuální sazby si můžete také prohlédnout na stránkách www.ney.cz.

Nová pobočka v Olomouci
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Že to zní zajímavě, ale peníze byste raději řešili osobně? „My tomu rozumíme.
Proto posilujeme síť našich poboček. V listopadu jsme jednu otevřeli přímo v srdci
Olomouce na Horním náměstí. Rádi vám tam veškeré možnosti osobně představíme
a pomůžeme zvolit nejvýhodnější variantu,“ říká Petr Illetško, předseda představenstva NEY spořitelního družstva.
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Termínovaný vklad
můžete uzavřít
i na dálku v pohodlí
vašeho domova.
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Pondělí 9–17 hod
Úterý 9–17 hod
Středa 9–18 hod
Čtvrtek 9–17 hod
Pátek 9–16 hod

tříd

Horní nám. 1
779 00 Olomouc
Tel.: 778 112 110
E-mail: olomouc@ney.cz

Otevírací doba

Pav
elč
áko
va

NEY spořitelní družstvo
Salmův palác

Dolní
nám.
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zábava pro vás

Bavte se s námi – křížovka o ceny

ALESPOŇ JEDNU DOBROU ZPRÁVU DENNĚ PO CELÝ ROK 2018 … TAJENKA … REGIONÁLNÍHO VYDAVATELSTVÍ. Tajenku křížovky zasílejte do 1. února 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: VENIKA HARTLYN. Vylosovaným výhercem, kterému zasíláme dárek od partnera křížovky, je Lukáš Rubín z Olomouce.
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PŘEHLED STÁTNÍCH SVÁTKŮ A PRACOVNÍHO VOLNA V ROCE 2018
Plánujete dovolenou nebo prodloužený víkend? Nabízíme přehled státních svátků a dní pracovního volna.
1. 1.

Pondělí Den obnovy samostatného
českého státu, Nový rok
30. 3. Pátek
Velký pátek
2. 4. Pondělí Velikonoční pondělí
1. 5. Úterý
Svátek práce
8. 5. Úterý
Den vítězství
5. 7. Čtvrtek Den slovanských věrozvěstů Cyrila
a Metoděje
6. 7. Pátek
Den upálení mistra Jana Husa

28. 9. Pátek
28. 10. Neděle

Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu
17. 11. Sobota Den boje za svobodu a demokracii
24. 12. Pondělí Štědrý den
25. 12. Úterý
1. svátek vánoční (Slavnost
Narození Páně)
26. 12. Středa 2. svátek vánoční (Svátek svatého
Štěpána)

informace pro vás

Změnila se vaše obec?
Pochlubte se v soutěži

FOTOSOUTĚŽ POKRAČUJE
Děkujeme všem čtenářům, kteří nám do redakce zaslali svoje fotografie na téma „Jak prožíváte nejkrásnější období roku?“. Zaslali jste nám
spoustu snímků ozdobených vánočních stromečků, Ludvík Kopecký ze
Žulové-Tomíkovic ale vyrazil na brusle. Děkujeme za snímek!
Fotosoutěž pokračuje dál. Další snímky budeme v redakci očekávat až do
5. března. Posílejte i nadále nejvýše tři snímky 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

M

á vlast cestami proměn – to je projekt, který už desátým rokem přináší živoucí doklady o pozitivních změnách naší země.

Ukazuje například svědectví o proměnách polorozbořených staveb v důstojné objekty s užitečnou náplní,
o poškozených lokalitách navrácených k přírodním
principům, o zvelebených parcích, nádražích, náměstích a návsích. Přispívá k posílení osobního i národního sebevědomí a k šíření dobré pověsti naší země
v zahraničí. Putovní výstavu pořádá Asociace Entente
Florale CZ – Souznění z.s. a národní kulturní památka
Vyšehrad. Olomoucký kraj se již třikrát zúčastnil této
výstavy jako partner a v roce 2018, kdy si připomene
100. výročí založení našeho státu, se Olomoucký kraj
stane hlavním partnerem této akce a bude prezentovat
proměny ve svém kraji.
Jedná se o jedinečnou příležitost, jak ocenit a také povzbudit úspěšné autory proměn, vyzdvihnout obce z našeho regionu. Pokud se i ve vašem okolí odehrála pozitivní
změna v obci, nabídněte ji k prezentaci na výstavě.
»red

Má vlast

cestami proměn

Kontaktujte Janu Olivíkovou z Odboru
322,
strategického rozvoje kraje – tel.: 585 508
rmace
info
é
robn
e-mail: j.olivikova@kr-olomoucky.cz. Pod
se
adre
na
o Národní putovní výstavě jsou k dispozici
www.cestamipromen.cz.

Kraj se představí na veletrzích doma i v zahraničí
Hned na dvou významných veletrzích
cestovního ruchu se bude v lednu prezentovat Olomoucký kraj svými turistickými zajímavostmi. Ve dnech 18. až
21. ledna se na brněnském výstavišti
kraj představí v rámci veletrhu Regiontour. Hlavní téma expozice: „Olomoucký kraj – kraj, kde neexistují hranice“.
Olomoucký kraj je vnímán jako nejrozmanitější a vnitřně nejrozdílnější
kraj v České republice. Kraj, kde se
prolínají hranice mezi moderním dynamickým městem Olomoucí a neposkvrněnou vzdušnou přírodou
Jeseníků. Olomoucký kraj je všemi
směry dostupná destinace, která má
v rámci jediného regionu co nabíd-

nout rodinnému i kongresovému turistovi v oblasti sportu, odpočinku,
lázeňství, jedinečné gastronomie, služeb, přírody, kultury i zábavy.
Návštěvníkům veletrhu budou samozřejmě nabízeny nové propagační
materiály z ediční řady Olomouckého kraje. Na stánku nebudou chybět
třeba ochutnávky regionálních specialit v čele s Olomouckými tvarůžky, produkty Levandulové kavárny
nebo pivo z regionálních minipivovarů. Během ochutnávání se mohou
zájemci informovat o termínech dnes
již tradičních gastronomických akcí
jako Olomoucký tvarůžkový festival
nebo Garden Food Festival.

Poslední lednový víkend se o krásách regionu dozvědí i v zahraničí
– na veletrhu ITF SLOVAKIATOUR
ve slovenské Bratislavě. Jako každoročně i pro rok 2018 připravily kraje
Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský společný projekt
na podporu cestovního ruchu. Projekt propagující TOP atraktivity Moravy a Slezska představí pod titulem
„Zažij Moravu!“.
»red
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Fond ohrožených dětí
vyhlašuje svou tradiční sbírku
na podporu projektu Klokánek.
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.

Zimní výprodej:
Dæ²0 %
'YHĢHRG²
Kvalitní vinylové podlahy od 369,-/m2
=QDĀNRYpODPLQiWRYpSRGODK\od 199,-/m2
Koberce a PVC

Tel.: +420 224 236 655
e-mail: fod@fod.cz, www.fod.cz

tel.: 724 087 813 olomouc@jehla.cz
tel.: 724 783 381 kobercejehla@seznam.cz
tel.: 724 978 161 sumperk@jehla.cz
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OLOMOUC
ZÁBŘEH
ŠUMPERK

RV1700099/33

RV1700100/17

další slevy na www.jehla.cz

