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inzerce

RV 1500006/01

Vážená podnikatelko,
vážený podnikateli,
v rukách právě držíte aktuální vydání měsíčníku Olomoucký kraj přesně rok po transformaci z novin na časopis. V magazínu si již rok můžete každý měsíc přečíst 
aktuální informace o dění na krajském úřadě, připravovaných či již realizovaných investicích, občanském životě napříč generacemi, dění z kulturního i sportovního 
prostředí, dalších zajímavostech v regionu, díky čemuž zůstává magazín v domácnostech prakticky celý měsíc, během kterého se k němu čtenáři opakovaně vrací.

Měsíčník Olomoucký kraj přináší zajímavou příležitost k velmi účin-
nému oslovení obyvatel celého kraje. Uvádím některé výhody:

  nejvyšší náklad v kraji (256.000 ks),
  distribuce do domácností – odpadá problém remitendy,
  vysoký poměr redakčního materiálu vůči komerční inzerci, která je maxi-

málně na cca 30 % plochy,
  životnost média prakticky celý měsíc,
  vícečetné oslovení čtenáře jednou anoncí,
  oslovení pasivních čtenářů, tj. čtenářů, kteří momentálně aktivně nevyhle-

dávají daný produkt či službu,
  využití plochy k  PR článku, tj. představení textovou formou (připravíme 

vám jej na klíč),
  možnost umístit inzerci na redakčních stránkách.

Společnost Regionální vydavatelství je mediazastupitelství zajišťující i dalších 
60 radničních a  regionálních zpravodajů s  celkovým oslovením 50 % všech 
domácností po celé České republice. Můžete tak oslovit domácnosti nejen ve 
svém kraji, ale i ve Zlíně, Ostravě nebo např. Praze. Konkrétní možnosti vaší 
propagace s vámi rádi zkonzultujeme a připravíme návrh příležitostí!
Zajímavým bonusem případné spolupráce pro vás mohou být výhodné ceny 
tisku letáčků či dalších propagačních materiálů (vícestránkové letáky, brožu-
ry, kalendáře, knihy…).
Naším cílem je zajištění profesionálního servisu pro vás, podnikatele, jež do-
dáváte našemu kraji puls a vytváříte zde atraktivní prostředí pro život!

 S úctou Jan Ondruš
 ředitel Regionálního vydavatelství
 www.regionalnivydavatelstvi.cz

Čí
sl

o 
4 

 D
ub

en
 2

01
5

Ro
čn

ík
 1

4

měsíčník občanů Olomouckého k lad 256.000 v

OLOMOUCKÝ KRAJ KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC/SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

distribuce od 14. 5. 18. 6. 23. 7. 17. 9. 15. 10. 19. 11. 10. 12.

uzávěrka inzerce 4. 5. 8. 6. 13. 7. 7. 9. 5. 10. 9. 11. 30. 11.

Připravili jsme pro Vás proto zvláštní program podpory podnikání ve formě zvýhod-
něného nákupu inzertní plochy. Při objednání jednorázové inzerce do měsíčníku Olo-
moucký kraj do 31. 5. 2015 tak získáte zvýhodnění ve formě 15% slevy. Budete-li chtít 
měsíčník Olomoucký kraj využívat dlouhodobě, opravňuje Vás tento voucher až na 
slevu 30 % (inzerce minimálně na 3 vydání).

formát
Rozměry v mm
(šířka x výška)

ceníková 
cena

zvýhodnění pro místní 
podníkatele 15 %

Inzerce na 3 otištění 
(cena za 1 otištění)

 1/16 44 x 63, 92 x 30 8 700 Kč 7 395 Kč     6 090 Kč    

 1/8 92 x 63, 188 x 30 15 810 Kč 13 439 Kč     11 067 Kč    

 1/4 92 x 130, 188 x 63 28 740 Kč 24 429 Kč     20 118 Kč    

 1/2 92 x 264, 188 x 130 52 250 Kč 44 413 Kč     36 575 Kč    

Veškeré nabídky tohoto listu jsou určené výhradně pro zákazníky objednávající placenou inzerci, a to v období od 22. 4. 2015 do 31. 5. 2015, a platí do vypro-
dání plochy v každém jednotlivém vydání. Nabídky jsou podmíněné uhrazením faktury za otištěnou inzerci v řádném termínu (době splatnosti), v případě 
porušení této podmínky si vyhrazujeme právo poskytnuté slevy doúčtovat. Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH.

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

K uplatnění všech bonusů stačí označit částku z tabulky, 
vyplnit název vaší společnosti, Vaše jméno, IČ, e-mail 
a  telefonní číslo a  poslat nám voucher naskenovaný, 
případně stačí do e-mailu poslat stejné údaje s  heslem 
Olomoucký kraj – sleva. Následně vás budou kontaktovat 
naši zástupci a vše pro vás připraví!

jméno
a příjmení:

název
společnosti:

IČ:

tel.:e-mail:
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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@profi tisk.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 4, ročník 14 | Olomoucký kraj – periodický tisk Olomouckého kraje. | Toto číslo vychází v Olomouci 23. 4. 2015.
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@profi tisk.cz nebo reklamujte u svého poštovního doručovatele.

aktuality

Olomócké špajz
Už při svém nástupu do funkce hejtmana jsem 
se rozhodl, že významné návštěvy, mezi které 
patří například prezident, ministři, velvyslanci 
nebo osobnosti z jiných měst či krajů, podaruju 
pouze výrobky, které jsou čistě regionální a po-
chází z  Olomouckého kraje. Úspěch „našich“ 
produktů předčil mé očekávání. Ohlasy na regi-
onální potraviny, ale i na vše ostatní, co doká-
žou vyrobit drobní řemeslníci, jsou bez nadsáz-
ky pouze kladné a plné nadšení. Sám jsem byl 
překvapený, kolik živnostníků v kraji máme, ko-
lik výborných a originálních produktů dokážou 
vyrobit či zpracovat. Darovat výrobek je jedna 
věc, ale pomoct právě těmto producentům věc 
druhá. Proto jsem rád, že můžu být u  vzniku 
prodejny, která na jednom místě nabídne vám, 
zákazníkům, to nejlepší z našeho regionu. Sou-
časně ale umožní i  výrobcům dostat se na trh 
a  k  většímu množství kupujících bez velkých 
vstupních investic a  výdajů. Jsem rád, že se 
mi podařilo nejen přijít s touto myšlenkou, ale 
především ji zrealizovat. Výsledkem několika-
měsíčního úsilí bude prodejna Olomócké špajz, 
kterou najdete v  Galerii Šantovka, podlaží –1, 
v blízkosti stávajícího hypermarketu. Slavnost-
ně otevíráme 7. května v 15 hod. a já se na vás 
osobně moc těším.

Jiří Rozbořil,
hejtman

Olomouckého kraje

Podpora regionálních výrobců má konkrétní 
obrysy – budou mít vlastní obchod

Olomócké špajz – tak se bude jmenovat 
obchod s regionálními potravinami, který 
se začátkem května otevře v Galerii Šan-
tovka v Olomouci. O přípravu obchodní 
jednotky se zajímá osobně i hejtman Jiří 
Rozbořil, který je propagátorem regio-
nálních potravin a  producentů. „Pokud 
se pilotní projekt osvědčí, tak podobné 
prodejny plánujeme otevřít i v dalších vel-
kých městech kraje,“ řekl dříve na sněmu 
Agrární komory Jiří Rozbořil.
Na projektu se podílí soukromý pro-
dejce, který obchod bude provozovat, 
a  regionální dodavatelé. Hejtmanství 
má koordinovat aktivity a obchod s  re-
gionálními specialitami propagovat. 
Zástupci krajského úřadu před časem 
jednali s  šesti desítkami regionálních 
výrobců potravin, například mléčných 
výrobků, pečiva či masných produktů. 
„Nákupní Galerií Šantovka denně projde 
zhruba 20.000 lidí, takže je to dobrá vol-

ba. Všichni účastníci schůzky projevili 
zájem. Pokud se pilotní prodejna uchytí, 
rozhodně budeme hledat další partnery 
v celém kraji,“ dodal hejtman. Prodejna 
se ve zkušebním provozu otevře začát-
kem května, slavnostní zahájení prodeje 
je naplánováno na 7. května. »red

Soutěž o titul vesnice roku začala 
21. ročník tradiční soutěže Vesnice roku 
odstartoval v Olomouckém kraji 10. břez-
na. Cílem akce je povzbudit obyvatele 
venkova k aktivní účasti na rozvoji svého 
domova, propagovat rozmanitost a pest-
rost uskutečňovaných programů obnovy 
vesnic a  upozornit širokou veřejnost na 
význam venkova. Do soutěže se mohou 
přihlásit obce vesnického charakteru, kte-
ré mají maximálně 7500 obyvatel a které 
mají zpracovaný vlastní strategický do-
kument zabývající se rozvojem obce, pro-
gram obnovy vesnice nebo program roz-
voje svého územního obvodu. Organizace 
soutěže probíhá ve dvou kolech – v kraj-
ském a  celostátním. Všechny přihlášené 
obce jsou nejprve hodnoceny v krajském 
kole, do celostátního kola pak postupuje 
za každý kraj jedna obec, které byla udě-
lena Zlatá stuha. V  rámci celostátního 
kola jsou vyhodnocena první tři  místa. 
V  přihlášených obcích komise hodno-

tí koncepční dokumenty,  společenský 
život, aktivity občanů, podnikání, péči 
o  stavební fond a  obraz vesnice, občan-
skou vybavenost, inženýrské sítě a úspory 
energií, péči o  veřejná prostranství,  pří-
rodní prvky a zeleň v obci, péči o krajinu, 
připravované záměry a  informační tech-
nologie obce. Přihlášky je možné podávat 
do 30. dubna 2015. Hodnocení krajských 
kol proběhne v rozmezí od začátku květ-
na do konce června 2015. Více informací 
na www.vesniceroku.cz. »red

 Prodejna je umístěna v suterénu Galerie Šantovka. | Foto: OS
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Modernizace školních dílen za 20 milionů korun skončila 
Centrum vzdělávání na Střední průmyslo-
vé škole strojnické v Olomouci dokončilo 
rekonstrukci a  modernizaci svých dílen. 
Projekt se zaměřil na stavební úpravy dí-
len jako zpevnění podlah, zvětšení pros-
tor pro výuku svařování a  učebny CNC 
programování, ale především na nákup 
nových konvenčních strojů a  CNC stro-
jů na soustružení, frézování a  broušení. 
Žákům začala sloužit také nová kovárna 
a svařovna se třemi metodami svařování 
nebo moderní simulační učebna s 18 pro-

gramovacími stanicemi. Vše bylo řešeno 
s cílem modernizovat vybavení školy, pro-
pojit s praxí a zkvalitnit odborné vzdělání 
s ohledem na současné požadavky zaměst-
navatelů. Celkové náklady dosáhly 20 mi-
lionů korun, z toho bylo hrazeno 17 mili-
onů z Regionálního operačního programu 
Střední Morava a 3 miliony dofi nancoval 
Olomoucký kraj. Školské zařízení je majet-
kem Olomouckého kraje a v letošním roce 
zde studuje téměř 360 žáků ve 14 třídách 
denního a dálkového studia. »red

Olomoucký kraj podporuje projekty růz-
ných obcí, právnických i  fyzických osob 
v oblasti kultury a památkové péče něko-
lika různými způsoby. Letos bude příjem-
cům rozděleno téměř 20 milionů korun. 
Hlavním dotačním programem je Pro-
gram podpory kultury a památkové péče 
v Olomouckém kraji.

Podpora kulturních aktivit 
v Olomouckém kraji:
• slouží k rozšíření a zkvalitnění stávající nabídky 

kulturních a  zájmových činností pro  volný čas 
a zvýšení počtu osob využívajících této nabídky,

• udržení kulturních tradic,
• využití kultury jako prostředku kultivace 

osobnosti člověka a způsobu života člověka 
v různých sférách,

• propagace Olomouckého kraje.

Do projektů podpory kulturních aktivit inves-
toval Olomoucký kraj od roku 2007 celkem 
96,5 milionu korun. Letos půjde na podporu 
kulturních akcí zhruba 8,8 milionu korun.

Podpora akcí v roce 2015:
• Jesenicko – 230 000 Kč
• Olomoucko – 3 855 000 Kč
• Prostějovsko – 1 390 000 Kč
• Přerovsko – 1 244 000 Kč
• Šumpersko – 1 634 800 Kč
• ostatní – 430 000 Kč

Od roku 2004 Olomoucký kraj ve všech for-
mách podpory kulturních projektů poskytl 
příjemcům částku 271 mil. Kč. Mezi nimi jsou 
tak významné kulturní akce jako festival Blues 
Alive pořádaný každoročně v Šumperku nebo 
Academia fi lm Olomouc.

aktuality

Jeseníky fi lmaře lákají, natočí tam další fi lmy
Z pětapadesáti fi lmů, které se loni v Čes-
ku natočily, patří Díra u  Hanušovic 
(režie Miroslav Krobot) a Krásno (režie 
Ondřej Sokol) k  tomu nejlepšímu, co 
naše kinematografi e nabídla. Oba sním-
ky natočené v Jeseníkách získaly při udí-
lení Českých lvů v součtu čtyři skleněné 
sošky pro vítěze. Jak Díra u Hanušovic, 
tak fi lm Krásno přilákaly i v regionu do 
kin tisíce diváků.
Oba úspěšné snímky vznikly ve spo-
lupráci s  Jeseníky Film Offi  ce, kterou 
provozuje Sdružení cestovního ruchu 
Jeseníky. „Dobrou zprávou je, že také 

v  letošním roce se jesenické hory hemží 
fi lmovými a televizními štáby. Často spo-
lupracujeme s Českou televizí na přípravě 
reportáží do sledovaného pořadu Toula-
vá kamera, v uplynulém roce se kamera 
zatoulala do Jeseníků hned osmkrát,“ 
říká spokojeně ředitelka Sdružení cestov-
ního ruchu Jeseníky Andrea Závěšická.
V  Jeseníkách se letos natáčí také vý-
pravný snímek Rudý kapitán a  horská 
krajina láká rovněž špičkové dokumen-
taristy. Režisér Petr Krejčí v Jeseníkách 
natočil pilotní díl k novému seriálu Kra-
jina – zahrádka domova. »red

 Slavnostního otevření modernizovaných dílen se zúčastnil 

i hejtman Jiří Rozbořil. | Foto: KN

 Víte, že...? Nejlepší učitelé z regionu převzali ocenění 
Deset žen a  pět mužů letos získalo 
ocenění pedagog Olomouckého kraje. 
Slavnostní vyhlášení nejlepších kanto-
rů z celého regionu se konalo v Přerově 
31. března. „Už pátým rokem pokraču-
je Olomoucký kraj v oceňování nejlep-
ších pedagogů. Profesi učitele považuji 
za jedno z  nejtěžších povolání vůbec 
a  myslím, že tato náročná a  záslužná 
práce je hodna velkého poděkování. Ve-
lice si všech oceněných vážím a doufám, 

že nadále budou se stejným zaujetím 
pokračovat ve své nelehké práci a  zvy-
šovat tak kvalitu školství v našem kraji,“ 
uvedl hejtman Jiří Rozbořil. Výběrová 
komise při volbě nominovaných kandi-
dátů zohledňovala především dlouho-
dobou nadstandardní práci, inovativní 
a  kreativní přístup k  výuce, mimořád-
nou odbornou, publikační a prezentač-
ní činnost a případné zapojení do speci-
alizovaných projektů. »red
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Nejkrásnější dívky studují na Čajkárně
Galavečer Miss OK konaný v  sobotu 
21.  března v  RCO v  Olomouci potvr-
dil, že nejkrásnější středoškolačky Olo-
mouckého kraje studují na gymnáziu 
Čajkovského v  Olomouci, ze kterého 
uspěly hned dvě krásky.
Dívky během večera moderovaného dvo-
jicí Evou Decastelo a Lukášem Langmaje-
rem předvedly nejen klasickou disciplínu, 
promenádu v plavkách, ale následně mu-
sely prokázat, že nejsou pouze krásné, ale 
mají i  znalosti. Otázky kladla mediální 
porota, která se ptala na Olomoucký kraj 
nebo jak se dívky zachovají v různých si-
tuacích. Letošní korunku královny krásy 
získala Natálie Novosadová a  její první 
vicemiss se stala Denisa Jeslíková, obě 
studentky gymnázia Čajkovského v Olo-
mouci. Vloni vyhrála Alžběta Krovová, 
také z  gymnázia Čajkovského. Finálový 
večer byl završen dražbou foto obrazů fi -
nalistek. Dražby se ujal Martin Zach, do 
jehož občanského sdružení výtěžek pu-
tuje. Vybralo se 41 tisíc a peníze přispějí 
na hipoterapii pro hendikepované děti 

v Olomouckém kraji. Více fotografi í a in-
formací na www.missok.cz. »red

aktuality

Sdružení obrany spotřebitelů 
Moravy a Slezska, z. s.,

rozšiřuje své služby 
– otevírá další poradnu 

v Olomouckém kraji
Nevíte si rady s délkou záruční doby, s reklamací, 
s podmínkami odstoupení od smlouvy, případně 
s dalšími základními informacemi o právech spo-
třebitele? Je tady pro vás Sdružení obrany spotře-
bitelů Moravy a Slezska, z. s. Jedná se o nezisko-
vou, nevládní a nepolitickou organizaci, která se 
všemi dostupnými prostředky snaží hájit práva 
spotřebitelů. Spotřebitelé z Hranic a okolí mohou 
od února využít služeb nově otevřené výjezdní 
poradny, která bude pomáhat spotřebitelům zís-
kávat znalosti o spotřebitelských právech a umož-
ní jim konzultovat spotřebitelské problémy. Nová 
výjezdní spotřebitelská poradna zahájila svou 
činnost s Městským úřadem v Hranicích 1. dubna. 
Městský úřad tak reaguje na zvýšený zájem spo-
třebitelů o tyto služby ve městě a okolí. 
Poradnu v  prostorách Městského úřadu Hrani-
ce – živnostenský úřad, přízemí, kancelář č.102, 
Zámecká118, Hranice, PSČ 753 01, mohou zá-
jemci v  případě potřeby navštívit vždy každou 
první středu v  měsíci od 13.00 do 17.00 hodin, 
informace na tel. čísle 581 828 560–1, e-mail: 
poradna@sos-msk.cz, web: www.sos-msk.cz. 
V  případě potřeby poradenství mimo poradní 
dny mohou spotřebitelé volat v době od 9.00 do 
17.00 hodin telefonní číslo 608 722 582. »red

 Celkové pořadí Miss OK 2015: miss OK – Natálie Novosa-

dová, Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9; 1. ViceMiss OK – 

Denisa Jeslíková, Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9; 2. vice-

miss OK – Denisa Čechová, Střední průmyslová škola stavební, 

Lipník nad Bečvou; miss OK internet – Barbora Janošťáková, 

Slovanské gymnázium, Olomouc; miss face – Aneta Kňávová, 

Slovanské gymnázium, Olomouc; miss media – Denisa Čechová, 

Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou. | Foto: RM
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generální partner

mediální partneři

patronáty a záštity

partneři

Vlaky mezi Olomoucí a Uničovem výrazně zrychlí 
Železniční trať z  Olomouce přes Uničov 
do Šumperku čeká revoluční změna v po-
době podstatného zvýšení rychlosti. Zá-
měry státu počítají se zahájením prací na 
úpravách trati v roce 2018. Projekt moder-
nizace železničního spojení už schválilo 
Ministerstvo dopravy. Elektrizace a další 
úpravy šedesátikilometrového úseku by 

měly vyjít na více než 5 miliard korun. 
Výsledkem bude trať umožňující provoz 
dynamických elektrických vozidel rych-
lostí až 160 kilometrů v hodině.
Doba jízdy Olomouc–Šumperk bude nově 
52 minut, Olomouc–Uničov 18 minut 
a  Šternberk–Olomouc se zkrátí z  dneš-
ních 20 minut na pouhých 8 minut. »red
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Bezpečné branky mají všechny 
sportovní kluby v kraji

Poslední set bezpečných branek pře-
dal 27. března hejtman Jiří Rozbořil 
zástupcům mládežnické kopané v Pře-
rově. Skončila tak druhá etapa pro-
jektu a  bezpečné branky má na zahá-
jení jarní části fotbalové sezony všech 
125 mládežnických klubů v kraji.
„Jsem nesmírně rád, že jsme v  roz-
počtu našli peníze a mohli se alespoň 
tímto způsobem podílet na zvýšení 
bezpečnosti mladých sportovců. Sta-
tistiky úrazů na fotbalových hřištích 
byly a  jsou alarmující. Tento projekt 
má smysl a  v  našem regionu jsme po 
této stránce stoprocentně bezpeční,“ 
uvedl hejtman Jiří Rozbořil.
Bezpečné branky jsou vyrobené z hli-
níkových profi lů a váží zhruba 20 kilo-
gramů, což je asi o 80 kilogramů méně 
než původní brankové konstrukce. 
„Branky jsou navíc zabezpečeny kot-
vícím systémem, který zabraňuje je-
jich překlopení. Riziko převrhnutí je 

u  nich proto zcela minimální,“ dopl-
ňuje Milan Horyl, jednatel společnosti 
Clean4you, která branky pro všechny 
kluby v  regionu vyrobila. Olomouc-
ký kraj přispěl na obě etapy projektu 
částkou 900 tisíc korun. »red

zpravodajství

Podpora vzdělávání 
zaměstnanců pokračuje

Úřad práce ČR zahájil začátkem loňského roku 
velkorysý projekt na podporu odborného rozvoje 
zaměstnanců POVEZ. Během roku 2014 bylo v Olo-
mouckém kraji podpořeno 1586 zaměstnanců ze 
111 fi rem a byla poskytnuta podpora ve výši zhru-
ba 20 milionů Kč. Projekt je otevřen téměř všem 
zaměstnavatelům (včetně OSVČ), pokud doloží 
buď meziroční růst tržeb, nebo pokles tržeb nižší 
než 15 %. Zaměstnavatelé mohou z projektu také 
hradit náklady školení svých zaměstnanců a záro-
veň čerpat příspěvek na jejich mzdové náklady za 
dobu strávenou na školení. OSVČ lze hradit pouze 
kurzovné. Vzdělávací aktivita musí být ukončena 
do 30. 9. 2015. Z projektu lze hradit např. odborné 
jazykové kurzy, akreditované rekvalifi kace (uce-
lené vzdělávací programy s  celostátní platností) 
a další (neakreditované) školení podle potřeb za-
městnavatelů. Na vzdělávací aktivity a mzdové ná-
klady mohou zaměstnavatelé čerpat až 500 000 Kč 
měsíčně. Více na portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/
projekty_esf/v_realizaci/nip/podpora_od-
borneho_vzdelavani_zamestnancu. »red
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ZÍSKEJ 
POJIŠTĚNCE,
ZÍSKÁŠ BONUS 
500 KČ!

Kód pojišťovny: 205
Infocentrum: 810 800 000
www.cpzp.cz

REGISTRACÍ 6 NOVÝCH 
POJIŠTĚNCŮ ZÍSKÁTE

PŘÍSPĚVEK 3 000 KČ 
NA REGENERACI, POHYBOVÉ 
AKTIVITY A VOLNĚ DOSTUPNÝ 
SORTIMENT Z LÉKÁREN

Přehlaste k ČPZP své 
příbuzné, přátele, známé...

14376_inz nabor 188x86_fin.indd   1 24.03.15   10:08

Krajská rada seniorů vzdělává své členy
O tom, že vzdělání má smysl v každém 
věku, se přišli přesvědčit 1. dubna senioři 
na vzdělávací seminář pořádaný Kraj-
skou radou seniorů Olomouckého kraje. 
Cílem semináře pod vedením zkušených 
lektorů ze Sdružení českých spotřebite-
lů a Poradny při fi nanční tíži bylo zvýšit 
fi nanční gramotnost seniorů a  posílit 

jejich postavení na fi nančním trhu. Spo-
lečenské změny v životě seniorů přináší 
často zásadní změny životních podmí-
nek a možností, pro mnohé změnu byd-
lení, pro některé ztrátu sociálních jistot. 
Účastníci semináře diskutovali o zálud-
nosti a podepisování různých smluv, jak 
se vyznat ve svých osobních a rodinných 

fi nancích, jak se bránit nekalým prak-
tikám při nabídkových akcích či kdo je 
spotřebitelský ombudsman. Pro velký 
zájem z  řad seniorů hodlá KRS Olo-
mouckého kraje připravit další zajímavá 
témata vzdělávacích seminářů. Více in-
formací na www.rscr.cz/krajske-rady/
olomoucky-kraj. »red
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Tipy na návštěvu mikroregionu Zábřežsko:
Přírodní park Březná • Cyklostezka na opuštěném tělese dráhy s železničním skanzenem u Zábřeha • Zřícenina hradu Brníčko

Pravidelné akce mikroregionu:
Den mikroregionu Zábřežsko – 30. 5. 2015 se ve Štítech uskuteční 12. ročník

Obce mikroregionu:
Bohuslavice, Brníčko, Drozdov, Dubicko, Horní Studénky, Hoštejn, Hrabová, Hynčina, Chromeč, Jedlí, Jestřebí, Kamenná, Kolšov, Kosov, Lesnice, Leština, 

Lukavice, Nemile, Postřelmov, Postřelmůvek, Rájec, Rohle, Rovensko, Sudkov, Svébohov, Štíty, Vyšehoří, Zábřeh, Zborov, Zvole

na pokračování

Představujeme vám – mikroregion Zábřežsko
Svazek třiceti obcí mikroregionu Zábřežsko vznikl v roce 1999 a pod současným ná-

zvem vystupuje od roku 2001. Zábřežsko je charakteristické mírně zvlněnou, bo-
hatě zalesněnou krajinou jesenického podhůří. Region je tvořen Zborovskou vrcho-
vinou, do které se zařezávají řeky Březná a Moravská Sázava. Bohaté lesní porosty 
a krajinná zeleň nabízí vhodné podmínky pro zimní i letní rekreaci a výlety. Podrob-

nosti o mikroregionu Zábřežsko shrnuje jeho předseda a starosta města Zábřeh František John.

Co bylo impulzem pro vznik mikrore-
gionu Zábřežsko a jaké byly jeho cíle?
Svazek obcí mikroregionu Zábřežsko 
vznikl již v  roce 1999. Hlavními po-
hnutkami k  založení svazku obcí byly 
přirozeně prohloubení meziobecní spo-
lupráce, hledání témat, která jednotlivé 
obce spojují, a přispívání k  celkovému 
rozvoji regionu. A témat, která nekončí 
s hranicí obce, je celá řada. 

Jak se podařilo tyto cíle splnit? Co 
je pro sdružené obce největším pří-
nosem?
V  jednotlivých oblastech jsme různě 
daleko. Například v  oblasti podpory 
turistického ruchu, propagace regionu 
a posilování sounáležitosti obyvatel vi-
dím značný posun, například díky pro-
jektu vyznačení cyklotras, turistické 
propagaci regionu či každoročního hoj-
ně navštěvovaného dne mikroregionu.
Co považujete za největší úspěch, 
kterého jste v mikroregionu dosáhli? 
Za velký úspěch považuji už činnost 
svazku jako takovou, vzájemnou komu-
nikaci mezi starosty jednotlivých obcí, 
mezi obcemi. To je základní předpoklad 
pro rozvoj regionu, totiž až po splnění 
této podmínky se můžeme bavit o kon-
krétních tématech. Platforma svazku 
obcí má velký význam i pro vzájemnou 
informovanost a výměnu zkušeností.
Co je nejzajímavější ve vašem mik-
roregionu? Proč a kam by měli lidé 
přijet?
Zábřežsko leží v  atraktivní krajině, 
kde jsou přírodní podmínky s  lid-
ským osídlením skloubené velmi cit-
livě. I  když zůstává řada zákoutí Zá-
břežské vrchoviny, nivy řeky Moravy 
či Nízkého Jeseníku pro návštěvníky 
stále neobjevených, pro mnohé právě 
toto může být předností. Známé jsou 
zříceniny hradů Brníčko a  Hoštejn, 

v  mikroregionu lze najít řadu koste-
lů středověkého původu, chráněných 
staveb lidové architektury a drobných 
sakrálních památek. I místní zde mají 
stále co objevovat.
Jak vidíte fungování mikroregionu 
v následujících letech, co plánujete? 
Témat je, jak už jsem zmiňoval, celá 
řada. Bude záležet i na dotačních mož-
nostech z  národních či evropských 
zdrojů. V současné době připravujeme 
zajímavý projekt v oblasti odpadového 
hospodářství a  stále aktuálním téma-
tem je podpora cyklodopravy prostřed-
nictvím budování cyklostezek vhod-
ných i pro atraktivní in-line. »red

Připravujte magazín s námi 
V květnovém čísle magazínu Olomoucký kraj představíme mikroregion Konicko. 

Pokud nám chcete něco zajímavého o regionu sdělit, poslat fotografi i nebo upozornit na nějakou akci v mikroregionu,
dejte nám vědět nejpozději do 1. května  2015 na e-mail redaktor@profi tisk.cz.

 Exponát železničního skanzenu. | Foto: FJ

 Zřícenina hradu Brníčko. | Foto: FJ

 Den mikroregionu 2014, Hrabová. | Foto: KK Cyklostezka opuštěným tělesem dráhy. | Foto: VA
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Kraj ocenil významné kulturní počiny 
loňského roku

Devátý ročník soutěže o výjimečné kultur-
ní počiny má své vítěze. Letos získaly oce-

nění osobnosti z  oblasti hudby, literatury, 
výtvarného umění a z mnoha dalších odvět-
ví. Slavnostní vyhlašování v Národním domě 
v Prostějově se konalo 9. dubna a ocenění si 
převzalo celkem jedenáct laureátů. Večerem 
již tradičně provázel Marek Eben a  oceně-
ným jako speciální host zazpíval Karel Gott. 
Mezi účinkujícími a  předávajícími pak byli 
třeba Karel Šíp nebo zpěvačka Dasha. 

Vítěze v devíti kategoriích vybírali kraj-
ští zastupitelé, ocenění veřejnosti vzešlo 
z  internetového hlasování a  novinkou 
posledních tří ročníků je Cena hejtmana. 
Dalším nováčkem letošního slavnost-
ního večera bylo udělení titulu „mistr 
tradiční rukodělné výroby Olomoucké-
ho kraje“. Titul „mistr“ letos získali paní 
Jarmila Vítoslavská (výroba hanáckého 
lidového textilu), Miloslava Zatloukalová 
(za práci s lýkem a slámou) a pan Alfred 
Stawaritsch (tradiční kovářství). »red

Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2014:
Cena hejtmana Olomouckého kraje za výji-
mečný počin v oblasti kultury
Statutární město Olomouc – za zajištění koncer-
tu Eliny Garanči
Statutární město Prostějov – za přípravu a zajiš-
tění koncertu Josepha Calleji

Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury 
(dvorana slávy)
Ivan Theimer – sochař, malíř, kreslíř, grafi k

Cena za výjimečný počin roku v  oblasti 
umění – oblast hudby
Stupkovo kvarteto – projekt „Konfrontace – čes-
ká komorní hudba v proměnách času“

Cena za výjimečný počin roku v  oblasti 
umění – oblast výtvarného umění
Anežka Kovalová, Miroslav Koval – vlastní tvor-
ba, dramaturgie výstavní činnosti a vedení gale-
rie Jiřího Jílka v Šumperku

Cena za výjimečný počin v  oblasti tradiční 
lidové kultury
Společnost Vincenze Priessnitze, z. s., – aktivity 
v  oblasti propagace tradičních léčebných proce-
dur a odkazu V. Priessnitze

Cena za výjimečný počin roku v  oblasti 
umění – oblast divadla
Přerovský Kašpárek, Loutkové divadlo Sokol Přerov 
– realizace divadelních představení v roce 2014

Cena za výjimečný počin roku v  oblasti 
umění – oblast fi lmu, rozhlasu a televize
cine4net, s.r.o. – internetový seriál „Památky dnes“

Cena za výjimečný počin roku v  oblasti 
umění – oblast literatury
Statutární město Prostějov – vydání knihy „Sto 
let prostějovské radnice“

Cena za výjimečný počin v  oblasti ochrany 
a popularizace kulturních hodnot
Občanské sdružení Sv. Barbora Zábřeh – záchra-
na kulturní památky, její zapojení do kulturního 
života města

Cena osobnost roku v oblasti kultury
Jiří Přibyl, operní zpěvák – nositel ceny Thálie za 
mimořádný jevištní výkon v kategorii Opera – muži

Cena veřejnosti
Hudební fi lm „Litovelsko, Hanácké ráj, vydejte se 
za příběhy“

 Cenu za celoživotní přínos v oblasti kultury převzal sochař Ivan Theimer a byl uveden do dvorany slávy. | Foto: PL

 Držitelé titulu mistr tradiční rukodělné výroby Olomoucké-

ho kraje. | Foto: PL

 Sólista Moravského divadla Olomouc Jiří Přibyl převzal cenu 

Osobnost roku v oblasti kultury. | Foto: PL
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Úspěch nás mile překvapil, říká autor textů k Hanáckému ráji
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Cenu veřejnosti Olomouckého kraje za vý-
jimečný počin v oblasti kultury v letošním 

ročníku získal mikroregion Litovelsko díky 
svému hudebnímu fi lmu Litovelsko – Hanác-
ké ráj, vydejte se za příběhy. O  jeho vzniku 
nám více řekl předseda mikroregionu Litovel-
sko a starosta města Litovel Zdeněk Potužák. 

Proč se mikroregion Litovelsko pre-
zentuje právě touto formou? Kde 
vznikl nápad, odkud jste čerpali in-
spiraci k natočení hudebního fi lmu? 
O natočení krátkého fi lmu – pozvánky 
do našeho kraje, jsme uvažovali delší 
čas. Nakonec se nám zalíbila forma na-
táčení památek a zajímavostí z letadélka. 
Inspirací byl fi lm Olomouckého kraje. 
S  realizační fi rmou jsme domluvili na-
točení krátkých záběrů o  každé obci 
mikroregionu.  Už předtím jsme vydali 
útlou knížku s fotografi emi mikroregio-
nu. V té jsou uvedeny zajímavosti, které 
nabízíme turistům.
Podle těchto textů jsem složil veršován-
ky s nápadem, aby vznikla hymna mik-
roregionu. Dal jsem je starostovi z Ná-
kla – Marku Ošťádalovi alias Pepinovi 
z Hané, aby složil hudbu. Ten se svými 
kamarády  se dílka ujal a  texty rozšířili 
a složili hudbu. V tu dobu se dokončo-
val fi lm a my jsme přišli nesměle s ná-

padem, zda by se část písničky do fi lmu 
nevložila. Firma m-Ark byla skladbou 
nadšená a nakonec ji dala do fi lmu ce-
lou. Tak nakonec dvě věci, které vznika-
ly samostatně, se spojily do svěží propa-
gace naší domoviny. 
Čím je fi lm zvláštní, že ho veřejnost 
zvolila za nejlepší kulturní počin le-
tošního roku?
Myslím si, že je to právě spojením fi lmu 
s písní. Sám o sobě by fi lm nebo píseň 
nebyly tak populární. Je to také tím, že 
jsou texty humorné a jednoduché. A le-

tecké záběry jsou opravdu atraktivní 
a pěkné.
Budete pokračovat v natáčení dal-
ších podobných fi lmů, klipů?
Máme natočený fi lm o  Litovli a  okolí 
a  teď ten Hanácký ráj. Nemáme další 
ambice na fi lmy a  klipy. Ale pokud je 
někdo do toho fanda, ať se s námi spojí, 
a můžeme spolupracovat.
Kde všude tyto vaše fi lmy prezentu-
jete a jaký mají ohlas? 
Prezentace je na webu města a mikrore-
gionu a na kanálu YouTube a posíláme ji 
svým známým. 
Pouštíme ji na 
našich akcích – 
např. minulou 
sobotu 11. 4. na 
zahájení turistic-
ké sezony. Ohla-
sy jsou nadšené.

 Záběr z fi lmu Litovelsko – Hanácké ráj. | Foto: LU

 Oceněný fi lm nabízí působivé záběry na Litovelsko – Hanácké ráj. | Foto: LU

Litovelsko – Hanácké ráj,
vydejte se za příběhy

Scénář a režie – Ivan Marek; hudba – Petr Utíkal; 
text – Marek Ošťádal, Zdeněk Potužák; zpěv – 
Marek Ošťádal, Lukáš Mikulka; kamera – Lukáš 
Uchytil, Ivan Marek.
Film najdete na www.litovelsko.eu nebo po 
načtení QR kódu v mobilním zařízení.
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připravované akce

Mezi dobrovolné hasiče 
kraj rozdělí 5 milionů korun
Peníze na rekonstrukci, pořízení, opravu po-
žární techniky nebo nákup věcného vybavení 
jednotek sborů dobrovolných hasičů mohly 
obce Olomouckého kraje žádat do poloviny 
února. Na hasiče letos uvolnilo hejtmanství 
5  milionů korun. Ze všech 271 podaných žá-
dostí uspělo v  konečném hodnocení a  schva-
lování 189 jednotek obcí. Pro letošní rok je 
stanoven poměr fi nancování 60 % podíl obce 
a 40 % dotace kraje. »red

Kraj získal na opravu silnic 
čtvrt miliardy korun

Olomoucký kraj je mezi prvními úspěšnými 
žadateli o peníze na opravy silnic II. a III. tříd. 
Z  rozpočtu Státního fondu dopravní infra-
struktury získá hejtmanství 280 milionů 
korun. „Jsem rád, že naše projekty byly při-
praveny tak, že patříme hned v  první vlně 
schvalování fi nancí mezi pět úspěšných krajů. 
Máme nachystaný seznam 19 projektů a s ně-
kterými opravami začneme již v  dubnu,“ řekl 
hejtman Jiří Rozbořil. V seznamu plánovaných 
oprav nechybí např. silnice v Brodku u Prostě-
jova, úsek mezi Dolní Libinou a  Mirotínkem, 
Olšany u Prostějova – Studenec, silnice v Blat-
ci nebo v  Pňovicích. Peníze z  ministerstva 
budou použity také na opravu pěti mostů. 
V  olomouckém regionu se hejtmanství sta-
rá o  více než tři tisíce kilometrů silnic, což je 
87  procent všech pozemních komunikací na 
jeho území. K  silnicím II.  a  III.  tříd navíc kraj 
vlastní i  80  procent všech mostů. Seznam 
plánovaných oprav a uzavírek najdete na kraj-
ském webu www.kr-olomoucky.cz v červe-
né sekci „Nepřehlédněte“. »red

Obce postaví nové chodníky a přechody
Celkem pět milionů korun chce letos 
rozdělit hejtmanství mezi obce a měs-
ta v  kraji na vybudování chodníků 
a  zlepšení bezpečnosti chodců v  prů-
tazích obcemi. Nové chodníky postaví 
v  Hustopečích nad Bečvou, v  Polomí 
na Prostějovsku a  v  Litovli Nasobůr-
kách, bezbariérová nástupiště vznik-
nou na autobusovém nádraží v Pavlově 
a Hrabišíně na Šumpersku a nové bez-
pečnostní dopravní značení dostane 
základní škola v Soběchlebech.
Dalších 4,1 milionu korun rozdě-
lí hejtmanství mezi 19 měst a  obcí 
v  rámci nového dotačního titulu Olo-
mouckého kraje jako příspěvek na vy-
budování či rekonstrukci přechodů pro 
chodce. „Vzhledem k  tomu, že policie 
dává podněty ke zrušení nevyhovu-

jících přechodů, musí si města a  obce 
stále častěji zajišťovat bezpečné pře-
cházení chodců přes silnice. Pro větši-
nu obcí je to velmi nákladné. Z tohoto 
důvodu jsme zřídili nový dotační titul, 
díky kterému můžeme obcím fi nančně 
pomoci až do výše 50 % nákladů dané 
rekonstrukce,“ uvedl hejtman kraje Jiří 
Rozbořil.
Na nové přechody se mohou těšit napří-
klad v  Moravském Berouně, Lošticích, 
Hrabišíně a Mohelnici. Nové nasvětlení 
přechodu bude vybudováno v Plumlo-
vě, Hustopečích nad Bečvou, Ostružné 
a  v  Prostějově budou osvětleny hned 
čtyři přechody pro chodce. Rekon-
strukce stávajících přechodů proběh-
ne v Bělotíně, Dolním Újezdu, Novém 
Malíně, Mořicích a Javorníku. »red

inzerce
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Dobrá zpráva pro maturanty!
Pomaturitní studium jazyků je 
jednoleté intenzivní studium, 
které navazuje na střední školu. 
Dobrou zprávou pro všechny 
studenty je skutečnost, že letoš-
ní maturanti budou mít nadále 
status studenta a s tím spojené 
všechny sociální výhody (úhra-
da zdravotního pojištění, přídav-
ky rodičům, dopravné apod.). 
Navštívili jsme jazykovou školu 
Lingua Centrum,  kde jsme se 
ptali paní ředitelky Ing. Veroni-
ky Paučkové.

Paní ředitelko, máte již nějaké 
přihlášky?
Ano, máme. Dávno totiž nepla-
tí, že pomaturitní studium je pro 
studenty až druhou volbou. Nao-

pak, stále více studentů považuje 
mezinárodní certifi kát za základ-
ní podmínku své další profesní či 
studijní dráhy.

Chci se přihlásit, ale mám 
strach, že „nebudu stíhat”.
V tomto směru můžete být klid-
ný. Jsme jedna z největších škol, 
otevíráme nejméně 4 pokročilos-
ti – každý student je tedy zařazen 
dle své úrovně.

Zmínila jste také mezinárod-
ní certifi kát, kde ho studenti 
skládají?
Přímo na naší škole! Jsme akre-
ditovaným zkušebním centrem 
Cambridge English. Navíc naši 
lektoři jsou často zkušebními ko-

misaři  a vědí,  jak na certifi kát co 
nejlépe připravit.

Co byste chtěla studentům 
vzkázat?
Aby si uvědomili, že si patrně již 
nikdy nebudou moci dovolit, ať 
již pro studijní, pracovní či rodin-
né vytížení, „luxus” studovat cizí 
jazyk 4 hodiny denně! Nyní se 
jim nabízí neopakovatelná šance, 
jak se jazyk skutečně velmi dobře 
naučit a v závěru roku vykonat 
zkoušku, která je užitečná v ce-
lém budoucím studijním či pro-
fesním životě.
Dovolte, abych všem studentům 
popřála do nadcházejícího obdo-
bí hodně síly a šťastnou ruku při 
výběru další životní dráhy.

Bližší informace obdržíte v kan-
celáři na adrese:
Lingua Centrum 
jazyková škola
U Stadionu 10, Olomouc
tel.: 585 224 359
www.lingua-centrum.cz

Letos kraj opět přispěje na stavbu cyklostezek
Města Olomouc, Prostějov a obce Dlou-
há Loučka a Rapotín letos díky fi nanční 
podpoře Olomouckého kraje vybudu-
jí 1,2  kilometru nových cyklostezek. 
Hejtmanství jim na to přispěje 4 milio-
ny korun.
Například v Olomouci se chystá smíše-
ná stezka pro chodce a cyklisty v ulici 
Jílová, na kterou kraj přispěje 800 tisíci 
korunami. V  Prostějově vznikne cyk-
lostezka u  koupaliště za 1,9 milionu 
korun, Dlouhá Loučka získá 600 tisíc 
na mosty pro cyklostezku a u Losinky 
v  Rapotíně hejtmanství přispěje 687 

tisíc korun na společnou stezku pro 
chodce a cyklisty. Za posledních deset 
let už hejtmanství poskytlo na budová-
ní cyklostezek 74 milionů korun. »red
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kontakt: Ing.Jaroslav Mikulička, tel. 583 430 687 od 8.00 do 16.00

Lokalita »staré hřiště« Mohelnice
– volné stavební pozemky
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Horní lán – naproti OC Haná,
vedle McDonald’s

–20 %–20 %
SMYČKOVÉ
KOBERCE

SMYČKOVÉ
KOBERCE

Květnovou Olomouc ovládne Divadelní Flora
Od 8. do 17. května bude v Olomouci na 
jedenácti městských scénách, za účasti 
divadelníků ze sedmi evropských zemí 
probíhat již 19. ročník mezinárodního 
festivalu Divadelní Flora. Pořadatelská 
DW7, o. p. s., pozve festivalové diváky 
do hlediště Moravského divadla a  Di-
vadla na cucky, do klubů S-Cube, Ver-
tigo nebo Jazz Tibet Club, prostor Umě-
leckého centra Univerzity Palackého 
a celé řady dalších olomouckých lokací. 
19. Divadelní Flora nabídne během de-
seti dnů více než pět desítek akcí nejen 

pro divadelní příznivce. Podrobný pro-
gram včetně doprovodných akcí najdete 
na webu www.divadelnifl ora.cz. »red

inzerce

Pro náš výrobní závod ve Šternberku – PŘIJMEME

Mistra CNC provozu kovoobrábění
 a programátora, seřizovače a obsluhu 

CNC strojů

Vedoucího kontroly kvality výroby
a kontrolora kvality výroby

Pro útvar řízení jakosti přijmeme

Aktuální volné pracovní pozice najdete na www.peveko.cz
Kontakt : personální oddělení ing. Daníčková e-mail: danickova@peveko.cz

bezplatná linka 800 446 677 777 769 434
Peveko – stabilita a zázemí výrobní společnosti

Olomoucký kraj navštíví 
prezident Miloš Zeman

Ve dnech 13.–15. května přijede na ofi ciální ná-
vštěvu Olomouckého kraje prezident Miloš Zeman. 
Program jeho cesty povede na sever regionu, pro-
hlédnout se chystá především Jesenicko. Podrobný 
program jeho návštěvy, včetně termínu setkání 
s  veřejností, bude zveřejněn na webových strán-
kách Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz 
a prostřednictvím regionálních médií. »red

Libavá se pro cyklisty 
otevře 1. května

Vojenský prostor Libavá se na začátku května otevře 
cyklistům. Už tradiční akce s názvem Bílý kámen se 
letos uskuteční pouze na jaře na rozdíl od předchozích 
ročníků, kdy byl výcvikový prostor otevřen pro veřej-
nost v létě. Střežený vojenský prostor Libavá se lidem 
otevírá pouze mimořádně během těchto akcí. Ná-
vštěvníci mohou vidět běžně nepřístupné památky 
– například poutní kostel ve Staré Vodě či větrný mlýn 
ve Městě Libavá, ale i střeleckou pozorovatelnu. K dis-
pozici je na Libavé na 140 kilometrů vyznačených tras, 
po kterých se mohou účastníci akcí pohybovat pěšky 
nebo na kole. Vjezd auty je zakázán. Vloni na Libavou 
dorazilo rekordních šest a půl tisíce lidí. Více informací 
na www.akcebilykamen.cz. »red

Podnikavá hlava hledá originální nápady
Šestý ročník soutě-
že Podnikavá hla-

va, kterou vyhlašuje Vědeckotechnický 
park Univerzity Palackého v  Olomouci, 
přináší každý rok nové nápady pro pod-
nikání. Autoři zajímavých podnikatel-
ských záměrů se do ní mohou přihlásit 
do 24. května. Odměnou pro ty nejlepší 
bude nejen fi nanční ocenění, ale zejmé-
na cenné rady odborníků a podpora při 

rozjezdu podnikání. Soutěž je určena jak 
pro úplné začátečníky v podnikání a stu-
denty, tak i pro zkušené podnikatele s no-
vým nápadem. Vítěze, který bude znám 
v červnu, podpoří Olomoucký kraj, jenž 
je partnerem soutěže. Nejúspěšnější sou-
těžící získají od Veděckotechnického 
parku zázemí pro podnikání a  konzul-
tační služby. Podrobné informace jsou na 
www.podnikavahlava.cz. »red
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ze společnosti

Nejlepší zámečník 
Olomouckého kraje studuje 

v Šumperku
Soutěže středoškoláků v  odborné činnosti 
jsou velmi důležité a prospěšné při posilování 
technických dovedností budoucích řemeslní-
ků. Přesvědčilo se o  tom i  jedenáct strojních 
mechaniků-zámečníků, kteří se z  pěti škol 
Olomouckého kraje sjeli 10. března 2015 do 
Šumperka, aby se zúčastnili krajské soutěžní 
přehlídky Kovo junior – České ručičky. Prven-
ství soutěže zůstalo na domácí půdě, neboť si 
jej zaslouženě vybojoval Jakub Košťálek z  po-
řadatelské Střední školy železniční, technické 
a služeb v Šumperku. »red

Praxe v zahraničí pomáhá středoškolákům
Střední školy bojují s klesajícím počtem 
studentů různě. Olomoucká Střední 
škola zemědělská a  zahradnická proto 
přišla s nabídkou zahraniční praxe.
Čerstvé zážitky z holandského Boerma 
Instituutu si začátkem března přivezlo 
domů 14 studentů-zahradníků. Prá-
vě oni mohou být novou generací za-
hradníků a fl oristů. Protože škola hledá 
způsoby, jak studium zatraktivnit, za-
pojila se již opakovaně do projektů ev-
ropských stáží.
Žáci se na praxi v Nizozemsku nauči-
li, jak to v praxi chodí v květinářstvích, 
jak probíhá nákup květin a co to zna-

mená řídit vlastní podnik. Studenti se 
na zahraniční cestu dostali díky pro-
gramu Erasmus+. Více informací na 
www.naerasmusplus.cz. »red

Program Nová zelená úsporám
znovu spuštěn:

 Dostupnější dotace (i dílčí opatření)
 Jednodušší výpočty
 Rychlejší administrace
 Výše dotace až 50 %!

Chcete pořídit zateplení domu s dotací?
Poradíme, zkalkulujeme (zdarma a nezávazně), podáme žádost a vyřídíme dotaci.

Více informací na www.dotacevkostce.cz, 737 227 288, wha.horava@wha.cz.

Působíme v celém Olomouckém kraji!!!
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Chcete mít stabilní 
 

  bezúhonnost a spolehlivost
  komunikativnost 

  samostatnou práci
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Soutěž hledá hvězdy – i s handicapem
Celostátní pěvecký a výtvarný festival 
pro handicapované talenty s  názvem 
Nad oblaky aneb Každý může být 
hvězdou odstartoval přijímání přihlá-
šek. Pořadatel soutěže, obecně prospěš-
ná společnost ProMancus, je přijímá až 
do konce června. Soutěže se mohou 
zúčastnit lidé s pohybovým či mentál-

ním postižením, kteří mají muzikální 
cítění a rádi zpívají, a  to v kategoriích 
zpěvák/zpěvačka, skupina nebo sbor. 
Novinkou letošního ročníku je nová 
kategorie foto a video, určena těm, kte-
ří chtějí vizuálně zachytit nejsilnější 
zážitky. Podrobnosti k  vyhlášení na-
jdete na www.nadoblaky.cz. »red

Zastavme utrpení! Spolek za práva zvířat a etické zacházení s nimi provozu-
je 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. NEKUPUJTE – ADOPTUJTE.
tel.: 604 310 280, 777 977 388 • www.oszastavmeutrpeni.g6.cz
e-mail: oszastavmeutrpeni.info@seznam.cz

Pejskové jsou očkovaní, odblešení, odčervení a Kira je i kastrovaná.

LUCKY 

Je pětiměsíční 
kříženec bišonka 
a maltézáčka. Za 
svůj krátký život 
ještě nepoznal 
lidskou lásku. 
Hledá domov 
u hodných lidí 
bez malých dětí.

KIRA 

Je asi dvouletá 
kříženka ridgebacka 
a dobrmana. S Kirou 
muselo být velice 
špatně zacházeno, 
lidem z počátku ne-
důvěřuje. Potřebuje 
člověka, který má 
zkušenosti s výcho-
vou. Je velmi čistotná. Hledáme pro ni domov v bytě 
nebo domku, kde by si vyběhla na zahradu.
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pozvánky

Hvězdy stříbrného plátna 
v Jeseníku

Vlastivědné muzeum Jesenicka připravilo pro jarní 
měsíce ve spolupráci s  Letohrádkem Mitrovských 
v Brně novou výstavu věnovanou slavným hereckým 
hvězdám prvorepublikového fi lmu s názvem Hvězdy 
stříbrného plátna. Návštěvníci výstavy se tak mohou 
seznámit s životními osudy, úspěchy i pády mnoha 
slavných tváří, z nichž lze zmínit A. Mandlovou, L. Ba-
arovou, Z. Kabátovou, O. Nového, V. Buriana a další. 
Životopisy hvězd jsou doplněny o fotografi e a nechybí 
ani osobní věci (šaty, obleky, boty, klobouky, kabelky 
a  další módní doplňky). Výstava nabídne také pře-
hlídku prvorepublikové módy, ukázky fi lmových pla-
kátů, pohled do herecké šatny či posezení ve čtenář-
ském koutku nad stránkami knih a časopisů. Výstava 
potrvá až do 31. 5. 2015. V rámci výstavy připravilo 
muzeum pro děti ve věku 8–15 let dva workshopy 
inspirované světem fi lmu. První z workshopů se koná 
v sobotu 25. 4. a bude zaměřen na výrobu vlastního 
fi lmového plakátu. Druhý workshop pak proběhne 
opět v sobotu 9. 5. a  tentokrát si děti vyrobí diorá-
ma dobového fi lmového studia. Více informací na 
www.muzeum.jesenik.net. »red

Míle pro mámu 2015
Při příležitosti Dne matek 9. května 
uspořádá Duha klub Rodinka Přerov 
ve spolupráci s  AJORODINKA mateř-
ská škola, o. p. s., kulturně společenskou 
akci určenou pro celou rodinu. Organi-
zátoři se tím přidají ke slovenským ma-
teřským centrům, které tuto akci reali-
zují 13 let. Pointou je symbolická pocta 
všem ženám, které věnují celoroční péči 
dětem.
Akce odstartuje ve 14.00 hod. pocho-
dem z  městského parku Michalov na 
Horní náměstí v  Přerově. V  průběhu 
pochodu budou rodiny spolu s pohád-
kovými bytostmi plnit různé úkoly na 
stanovištích. Účastníci obdrží kartičky, 
kde bude značeno jejich plnění, a  na 
konci trasy pak za splnění úkolů obdrží 
děti drobné dárky. Příchodem na Horní 
náměstí začnou v  cca 16 hodin mode-
rovaná kulturní vystoupení dětí a mlá-
deže ve spolupráci se studenty místních 
škol a  obecně prospěšnou společností 

AJORODINKA. Duha klub Rodinka 
bude touto akcí reprezentovat proro-
dinnou politiku Olomouckého kraje 
a města Přerova.
V  loňském roce se účastnilo více jak 
500 návštěvníků, letos očekávají orga-
nizátoři minimálně stejný počet. V pří-
padě špatného počasí budou kulturní 
aktivity přesunuty do Klubu Teplo na 
Horním náměstí v Přerově.
Více informací včetně programu na 
www.rodinka.cz. »red

70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE
Srdečně vás zveme na oslavy

Historickou bojovou ukázku Poslední bitva 1. čs. samostatné tankové brigády za 2. světové války 

v prostorách fortu č. XIII. na Nové Ulici. Za účasti válečné techniky muzeí a klubů vojenské historie 

z celé ČSR. 2. 5. 2015 ve 13:30 hodin

Zahájení výstavy Válka skončila na Hané v nově rekonstruovaných výstavních prostorách fortu 

č. XIII. v Olomouci Nové Ulici. Od 9. 5. 2015.

Technické muzeum 1. ČSTSOB a Novra, sdružení při fortu č. XIII

ve spolupráci s Olomouckým krajem, Československou obcí legionářskou

Přerovský Kašpárek není žádný mladík
Muzeum Komenského v Přerově a Lout-
kové divadlo Sokola Přerov Přerovský 
Kašpárek připravilo výstavu věnovanou 
stoletému výročí založení přerovského 
loutkového divadla. Jeho počátky sahají 
do roku 1915, kdy rodina Hornekových 
hrála v  domácím divadle pro rodinu 
a sousedy. První pokus o pravidelná veřej-
ná představení, za kterými stál Josef Hor-
nek a Artur Gleich, se uskutečnil již v roce 

1919 v hotelu Praha v Palackého ulici. Od 
roku 1921 se datují pravidelná loutkové 
představení pro veřejnost. Ve třech sá-
lech a na chodbách 2. patra přerovského 
zámku se budou moci návštěvníci výsta-
vy nabažit pravé a nefalšované divadelní 
atmosféry a prohlédnout si divadlo nejen 
ze strany hlediště, ale poodhalit i  tajem-
ství zákulisí. Pochopí nejen výrobu loutek 
a oblečků pro ně, ale spatří také usklad-

nění loutek a  kulis, jevištní konstrukci 
a  mnoho dalších poutavých věcí. Ver-
nisáž výstavy se odehraje v  prostorách 
přerovského zámku ve čtvrtek 23. dubna 
od 17:00 hod. a  navštíví ji nejen Jeníček 
a Mařenka, ale také Luis Armstrong. Vý-
stava potrvá do 27.  září a  na 22.  května 
je připravena muzejní noc – Kašpárkovo 
noční dobrodružství. Více informací na-
jdete na www.prerovmuzeum.cz. »red



14

zábava pro vás 

Tajenka z minulého čísla: POUKAZ NA PONOR NA ZKOUŠKU. Vylosovaným výhercem, který získá dárek od potápěčské školy PISCES, je Milan Vrzal ze Senice na Hané.

Tajenku křížovky zasílejte do 3. května 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. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho čtenáře, 
kterému pošleme výhru v hodnotě 1000 Kč od AUTO HÉGR Olomouc. Nezapomeňte uvést jméno a celou adresu. Pokud nebude adresa kompletní, nemůžeme výhru odeslat.

Soutěžící v případě výhry souhlasí s uveřejněním svého jména, příjmení a názvu obce bydliště v příštím vydání magazínu.

Bavte se s námi – křížovka o ceny

VA
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é 
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Tísňová volání v České republice

150 – Hasičský záchranný sbor ČR | 155 – Zdravotnická záchranná služba | 158 – Policie ČR | 
156 – Obecní (městská) policie | 112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání

Další užitečné kontakty

Havárie elektřiny – linka ČEZ: 840 850 860 | Havárie plynu: 1239

Havárie vody a kanalizace:

okres Olomouc, Prostějov – Moravská vodárenská – 840 668 668

Poruchová služba Jeseník – Vodovody a kanalizace Jesenicka:
VODOVOD – 734 111 893, KANALIZACE A JÍMKY – 734 113 895, VODOVOD A KANALIZACE – 602 308 616

okres Přerov – Vodovody a kanalizace Přerov – 800 167 427

okres Šumperk – Šumperská provozní vodohospodářská společnost – 583 317 202
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Smetanovy sady v Olomouci ožijí vařením
Přípravy na první regionální festival 

dobrého jídla a pití v Olomouci vrcholí. 
Brány Garden Food Festivalu se otevřou ve 
Smetanových sadech už 16.–17. května.

Organizační tým upřesňuje program 
na gastro pódiu, kde se představí špič-
koví kuchaři z  celé ČR, doplňkový 
program pro děti a  shromažďuje de-
gustační menu dvou desítek restaura-
cí, které se na festivalu představí. 

Vařit budou celebrity i kulinářští mistři

Pro návštěvníky uvaří jak tradiční, tak 
méně známé restaurace z Olomouckého 
kraje i z dalších koutů Česka, či dokonce 
restaurace, která se teprve chystá otevřít. 
Unikátem olomouckého food festivalu 
bude menu univerzitní menzy, nabídka 
studentských polévek či bohatá nabídka 
regionálních výrobců a  farem nebo za-
jímavý projekt zdravých svačin do škol.

Zahraniční kuchyni přiblíží expozice 
partnerského regionu – polské Opole. 
Jídla doplní nabídka kvalitních mo-
ravských, italských, francouzských 
a chilských vín.
Pro ty, kdo preferují pivo, budou k dis-
pozici tradiční moravské značky i na-

bídka minipivovarů. Svoje kuchařské 
umění předvedou nejen známí ku-
chaři, jako například Roman Paulus 
nebo Zdeněk Pohlreich, ale vařečku 
do ruky vezme i hejtman Jiří Rozbo-
řil nebo primátor Olomouce Antonín 
Staněk. »red

Výběr z programu Garden Food Festival 2015 
Sobota
10.00  Slavnostní zahájení
11.00  Hejtman Jiří Rozbořil a primátor Antonín Sta-

něk vaří s šéfkuchařem Romanem Loubalem
13.00 Duel michelinského šéfkuchaře Romana 

Pauluse (Alcron Praha) s  šéfredaktorem 
Radiožurnálu Janem Pokorným

16.00 Molekulární show Marka Váni (Atmosphere)
18.00  Kuchařské inspirace s Romanem Paulusem
Neděle
10.00  Zahájení druhého dne 
10:30 Recepty z Tvarůžkové cukrárny 

11.15 Hmyz na talíři – strava budoucnosti
12.45 Vyhlášení soutěže „O nejlepší svíčkovou“ 

hejtmanem Jiřím Rozbořilem
13.00 Duel šéfkuchařů Zdeňka Pohlreicha a Ja-

roslava Klára 
15.00 Vyhodnocení soutěže „O nejlepší student-

skou polévku“
15.15 Vyhodnocení soutěže „Nejlepší restaura-

ce“ – losování návštěvnických cen
15.45  Zdeněk Pohlreich vaří s Eliškou Bučkovou

Podrobný program na www.gardenfoodfestival.cz.

inzerce

RV
 1

50
02

12
/0

1

Přímo k vám míří nová, nepřehlédnutelná generace modelů ŠKODA 
Fabia a Fabia Combi s nákladem zábavy pro vaši rodinu a nealko 
nápojem Kofola jako dárkem ke každé testovací jízdě. Kromě skvělých 
zážitků můžete vyhrát i nový vůz ŠKODA Fabia Combi. U nás to bude 
stát za to!

NOVÁ ŠKODA FABIA

SE MUSÍ ZAŽÍT!

AUTO HÉGR, a.s.
Hněvotínská 658/54a, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 758 321
www.auto-hegr.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Testovací jízdy 
Fabia 2015

Soutěžte o nový vůz 
ŠKODA Fabia Combi

testovacijizdyskoda.cz

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 
3,4–4,8 l/100 km, 88–110 g/km

ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Oficiální partneři projektu:

Těšíme se na vás: 1. 5. 2015 10.00-16.00
V Olomouci na Dolním náměstí

ZAPOJTE SE DO FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE O CENY
Čekáme na vaše fotografi e z Olomouckého kraje, 
tentokrát hledáme nejhezčí záběry z  jarních vý-
letů. Jako malou ochutnávku přinášíme snímek 
Jana Chlebníčka ze Šumvaldu z  jeho výletu na 
Rešovské vodopády. Soutěž ukončíme 5. června.
Vaše příspěvky posílejte e-mailem na redaktor@-
profi tisk.cz. Nezapomeňte uvést jméno a  celou 

adresu. Pokud nebude adresa kompletní, nemů-
žeme výhru odeslat. Do předmětu elektronické 
zprávy uveďte: „fotosoutěž – magazín Olomouc-
ký kraj“.
Soutěžící v případě výhry souhlasí s uveřejněním 
svého jména, příjmení a  názvu obce bydliště 
v magazínu Olomoucký kraj.



ARTCOM GROUPBUĎTE VÍTÁNI
… na našich stránkách Artcom group. Z dob 

minulých si značka Peugeot vzala jen to dobré 

a stále k tomu přidává něco navíc, co si žádá 

doba. Zveme Vás do nově otevřeného 

autosalonu, kde se kola zastavila jen proto, 

abyste na nich odjeli a vydali se na své cesty. 

Na těch Vám lev poskytne vše, co od něj už od 

roku 1889 očekáváte. Těšíme se na Vás.

NAŠE NABÍDKA

NAŠE NABÍDKA

KONTAKT

NOVÉ
VOZY

OJETÉ
VOZY

PŮJČOVNA
VOZŮ

SCOOTERS
LCV

CENTRUM
BOUTIQUE

ARTCOM GROUP s.r.o 
Bystrovany 201
779 00 Olomouc

Pondělí–Pátek 7:00–18:00
Sobota 8:00–12:00
tel.: 777 879 119

www.artcomgroup.peugeot.cz
www.peugeotcentrum.cz
f Peugeot Olomouc

KAVÁRNA PIANO PEUGEOT OLOMOUC PŘIPRAVUJEME: PEUGEOT PŘEROV

NOVÉ VOZY OJETÉ VOZY PŮJČOVNA VOZŮ

BOUTIQUE LCV CENTRUM SCOOTERS
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