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Senioři oslaví svůj
svátek pochodem
Všichni ti, kteří se rozhodli připomenout si Mezinárodní den seniorů, se dnes odpoledne sejdou
u „Ušatého domu“ ve Wellnerově
ulici v Olomouci. V jednu hodinu
tu olomoucký magistrát pořádá pochod pro zdraví, jehož trasa povede přes Čechovy a Smetanovy
sady. Cílem je restaurace Fontána
v Rudolfově aleji, kde si účastníci
akce vychutnají koncert.
(mip)

Pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Mor. Beroun, Zábřeh, Mohelnice

Úterý: Přerov, Hranice,
Lipník nad Bečvou, Kojetín
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Středa: Prostějov,
Konice

GRYGOV

Otevřou sběrný dvůr
na starou elektroniku

» Pokračování ze strany B1

OLOMOUC

Charita dostala šek
na třicet tisíc
Šek na třicet tisíc korun, který soukromá firma darovala městu Olomouc, využije místní charita. Ta
teprve nedávno dokončila rozsáhlou rekonstrukci budovy ve Wurmově ulici. Darované peníze jí pomohou financovat opravy. Rekonstrukce charitní budovy stála přes
třicet milionů. Většinu pokryje dotace z Evropské unie.
(pk)

Pátek:
Olomouc

E-mail z krajské
kauzy není
fiktivní, ale pravý
E-mailová adresa, kterou kraj označil v případě podivného výběrového řízení na
post šéfky poradenského centra za fiktivní, je ve skutečnosti pravá. Kraj s tím
nicméně nehodlá nic dělat. Případ považuje za uzavřený.

První příležitost zbavit se své staré
elektroniky, aniž by ji vyhodili do
běžného odpadu, budou mít příští
středu lidé z Grygova. V areálu
místní čističky odpadních vod
vznikl kovový domek, ve kterém ji
budou moci každou středu od 8 do
12 a od 13 do 15 hodin odevzdat.
„Přijít ovšem mohou i lidé či firmy,
které nejsou přímo z Grygova,“ dodává tamní místostarosta Petr
Chramosta.
(mip)

Čtvrtek: Šumperk, Jeseník, Loštice,
Javorník, Zlaté Hory, Mikulovice

Čožíková to popírá, uchazečka
o místo ředitelky naopak elektronickou komunikaci s vedoucí odboru potvrdila. Před pár dny náměstkyně hejtmana odpovědná za
sociální oblast Yvona Kubjátová
tvrdila: „Založit si fiktivní e-mail,
není problém.“ Pošta totiž Čožíkové nechodila na její služební adresu, ale na e-mail na jednom českém veřejném serveru.
Důkazů o opaku je několik.
Krom nového, že o žádnou falešnou adresu, která by měla Čožíkovou například zdiskreditovat, nešlo, přinesla další například sama
protežovaná uchazečka o místo ředitelky Jana Gebauerová. Ta korespondenci s Čožíkovou přiznala.
V České televizi potvrdila, že e-mailová korespondence je autentická.
„Tato korespondence mezi námi
proběhla. Cílem nebylo něco zmanipulovat, ale cílem bylo, aby poradenské služby byly kvalitně poskytovány,“ řekla Gebauerová.
Obě dámy ve vzájemných e-mai-

FAKTA

Jak se dělá konkurz
po e-mailu
Vedoucí krajského odboru
sociálních věcí Markéta Čožíková
a adeptka na post ředitelky
poradenského centra Jana
Gebauerová spolu vedly před
výběrovým řízením prazvláštní
korespondenci.
Probraly spolu otázky i ostatní
účastníky konkurzu, které zároveň
pomlouvaly. Přiznaly si, že se těší
na společnou spolupráci
a Čožíková také popsala, kdy se
doporučení ke jmenování
Gebauerové do funkce dostane
k Radě Olomouckého kraje.

lech braly jmenování Gebauerové
za hotovou věc a domlouvaly si jen
časové podrobnosti nástupu do
funkce. Když se skandál dostal
ven, kraj konkurz zrušil.
Nejasnosti, mlžení a pochyby

okolo celé věci mohou být velmi
nepříjemné pro hejtmana Martina
Tesaříka, který za sociální demokracii nyní kandiduje do Senátu
na Olomoucku. Zmanipulované
výběrové řízení totiž vyšetřovala
policie. Ta konstatovala, že konkurz byl zvláštní, jeho řešení ale nechala kraji. Hejtman Tesařík uvedl, že případné pochybení zaměstnanců hejtmanství je věcí ředitele
krajského úřadu. „Od něho jsem
dosud žádné vyjádření o nových
skutečnostech nedostal. Vedení
Olomouckého kraje již dříve deklarovalo, že počká na výsledky policejního vyšetřování – a pokud
bude Markétě Čožíkové prokázán
trestný čin, bude na tyto skutečnosti adekvátně reagovat. Podle informací, které mám k dispozici,
však byla celá věc ukončena, aniž
by obvinění padlo,“ uvedl
hejtman.
Michal Šverdík

olomouc.idnes.cz
Jak se na případ výběrového řízení díváte vy? Diskutujte na olomouc.idnes.cz

Nic se nestalo? Výběrové řízení na post ředitele poradenského centra
bylo zvláštní. Olomoucký kraj jej nicméně neřeší.
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Zprávy nejsou anonymní,
každá se dá vystopovat
OLOMOUC (dík) Založit si fiktivní
e-mailovou schránku není dnes
žádný problém. Na některém z veřejných serverů jde o operaci na
pár desítek vteřin. Počítačový odborník by navíc podle digitálních
stop mohl vystopovat i to, odkud
zprávy odcházely. E-mailová korespondence není až tak anonymní.
„Obecně platí, že se dá skutečně
zjistit, ze kterého počítače konkrétní zprávy odcházely. V záhlaví každého e-mailu jsou určité informace, které se dají využít. Zpráva pře-

chází přes některé servery, kde
jsou data uložena,“ potvrdil expert
a šéf počítačové firmy Jan Navrátil
z Prostějova. To znamená, kdyby
se někdo zajímal, nebyl by až takový problém zjistit, odkud odcházely například podezřelé e-maily okolo zmanipulovaného výběrového
řízení na Krajském úřadu v Olomouci. Samozřejmě, pokud by stopy vedly mimo hejtmanství, musel
by odkrytí dat povolit soud. „Jde
o ochranu osobních údajů,“ vysvětlil Navrátil.

Vylepší pavilon Flory. Za miliony

Na tomto místě může
stát Váš inzerát
Zavolejte nám
Poradíme Vám!

OLOMOUC (ČTK) Až 150 milionů korun by mohla získat v následujícím období olomoucká radnice
z evropských fondů na investice
v městských parcích. Peníze chce
podle náměstka primátora Ladislava Šnevajse využít například na
rozvoj Výstaviště Flora ve Smetanových sadech a rekonstrukci poničené lávky přes Mlýnský potok v Bezručových sadech.
Radnice má v plánu zmodernizovat s pomocí dotace hlavní pavilon olomouckého Výstaviště Flora.
Město počítá nejen s jeho opravou, ale také s dostavbou nových

prostor, které by měly sloužit jako
zázemí pro obslužné provozy a vystavovatele. „Projekt počítá také
s vybudováním nového parkoviště
u Zamenhofovy ulice a nové příjezdové cesty k výstavišti,“ nastínil
Šnevajs.
Vedení města chce podle něj investovat také do Bezručových
sadů. V tomto případě by dotaci využilo na opravu lávky přes Mlýnský potok, kterou poničily záplavy
v roce 1997. Příspěvek radnice hodlá použít i na vybudování dětského hřiště v bezprostřední blízkosti
mateřské školy v ulici Michalské

stromořadí, která je na začátku
Bezručových sadů.
Radnice se bude ucházet o dotaci ve výši 150 milionů korun. Dalších 173 milionů by na vylepšení
městských lokalit vložila z vlastních zdrojů. „Realizace těchto projektů je plánována do konce roku
2012,“ uvedl náměstek primátora.
Město investuje také do obnovy
cest a mobiliáře parků. Letos na
jaře zahájilo opravy Rudolfovy aleje ve Smetanových sadech. Příští
rok by se investice měly dočkat
cestní sítě a mobiliář v Čechových
a Bezručových sadech.

Vaším objektivem Fotografie událostí v Olomouckém kraji z rajce.net. Letecký den Marka Gerharda

tel: 583 808 311, fax: 583 808 666

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Rádi fotíte? Navštěvujete zajímavé
akce? Podělte se o své zážitky
a fotografie s ostatními. Založte si
své album na webových stránkách
www.rajce.net.
Na stránce www.rajce.net
si založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Na letišti Ještě jednou se
vracíme k olomouckému
leteckému dni z poloviny září,
tentokrát na snímcích Marka
Gerharda.

Zábava na konci léta Letecký den v olomouckém Neředíně patří
k oblíbeným akcím konce léta.

3x foto: marekgerhard.rajce.idnes.cz

