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»Ad: Čtyři děti ze základní školy v Ja-
vorníku mají svrab, MF DNES, 17. 3.

Děti neohlídáte
ani před svrabem
Ona sice hygiena pomáhá, ale
svrab může chytit téměř kdokoliv
a u dětí je to ještě snazší, protože
pořád něco osahávají. Znám rodi-
nu z čistého prostředí se starostli-
vou, ba až přehnaně čistotnou
matkou, a dítě stejně chytlo svrab.
Z diskuse na olomouc.idnes.cz

Na internátu
se objevují vši i blechy
Ty děti nemusí být z žádné menši-
ny. Mluvil jsem o tom nedávno se
svou bývalou vychovatelkou z inter-
nátu. Dětí z opravdu chudých ro-
din přibývá a s nimi i vší, blech, ba
i ten svrab už zaznamenali. A byly
to všechno děti takzvaně bílé.
Z diskuse na olomouc.idnes.cz

Cizopasníka
chytnete i ve špitále
Žena pracuje jako sestra. Setkala
se s pacientkou, která si přinesla
svrab ze zdravotnického zařízení
(z LDN)! Takže jako profylaxí jsme
všichni v rodině prošli koupelemi
v sirné lázni včetně praní veškeré-
ho prádla a ložních souprav.
Z diskuse na olomouc.idnes.cz

OLOMOUC Kvůli hospodářské krizi
musí Olomoucký kraj i v letošním
roce tvrdě šetřit. Peníze se snaží dá-
vat hlavně na stavební akce, i pro-
to bude mít na konci roku více než
dvoumiliardový dluh. Kancelář
hejtmana svůj rozpočet zvyšuje
o čtvrtinu. Je to nejvíc ze všech od-
borů krajského úřadu. Ten hejtma-
nův může celkem utratit 67 milio-
nů korun.

Martin Tesařík tvrdí, že jde o pe-
níze na oblast cestovního ruchu
a krizového řízení. Tedy o prostřed-
ky třeba pro hasiče, záchrannou
službu či Červený kříž nebo na pro-
voz turistického informačního por-
tálu. Na zastupitelstvu, které schva-
lovalo rozpočet kraje, nárůst výda-
jů pro svou kancelář nicméně vy-
světloval především pětimiliono-
vou půjčkou pro Sdružení cestov-
ního ruchu Jeseníky.

Kanceláře a odbory kraje mají
v letošním roce k dispozici částku
ve výši 1,7 miliardy korun. Většina
z nich musí hospodařit se stejným
nebo jen mírně zvýšeným rozpoč-
tem jako loni. Kancelář hejtmana
má o čtvrtinu více peněz. Také od-
dělení investic a evropských pro-
gramů, které spadá pod hejtmana,
má o čtrnáct procent víc.

Největší nárůst, přes 239 pro-
cent, přitom vykazuje položka s ná-
zvem Nákup ostatních služeb. Jde
o již zmíněný turistický portál, ale
i propagační materiály Olomouc-
kého kraje, prezentaci kraje či pod-
poru nejrůznějších akcí v regionu.
V rozpočtu kanceláře hejtmana
jde asi o desetinu peněz, tedy té-

měř sedm milionů...
Za oblast turistického ruchu je

podle koaliční smlouvy politicky
odpovědný právě hejtman Martin
Tesařík.

Naopak odbor strategického roz-
voje kraje, za který odpovídají koa-
liční lidovci, se musí letos spokojit
s částkou o téměř desetinu nižší.
„Změnila se skladba studií a pro-
jektů, které děláme, a to s sebou
nese jinou finanční náročnost. Ne-
šlo se do podstaty práce, že by ně-
kdo řekl, že některé věci nebude-
me dělat,“ vysvětluje to Marta No-
votná z tohoto odboru.

Katastroficky vypadá rozpočet

odboru zdravotnictví. Oproti loň-
sku musí vystačit pouze se čtyřice-
ti procenty peněz. „Rozdíl vyplývá
z úhrady regulačních poplatků ve
zdravotnictví, které od poloviny
loňského roku již nejsou hrazeny.
Co se týká investic, jsme na stejné,
nebo dokonce vyšší úrovni,“ tvrdí
vedoucí odboru Eva Štefková. Její
vysvětlení znamená, že za pacien-
ty v krajských nemocnicích
hejtmanství loni zaplatilo čtyřicet
milionů. To je skoro dvojnásobek
celého rozpočtu odboru životního
prostředí a zemědělství na kraji.

Kancelář hejtmana Tesaříka má
letos k dispozici téměř sedmdesát
milionů korun.

„V oblasti krizového řízení jsme
vyčlenili více peněz na mimořád-
né situace. Peníze slouží jako rezer-
va pro případ povodní. Pokud je
nevyčerpáme, investujeme je do
rozvoje integrovaného záchranné-
ho systému. Prostředky také smě-
řujeme do turistického ruchu. V le-
tošním roce bude hlavní novinkou
rezervační systém a vylepšení turis-
tické karty Olomouc region Card.
Ta se poprvé dočká své elektronic-
ké verze s využitím čárového
kódu,“ uvedl mluvčí kraje Ivo He-
ger.

Vedoucí ekonomického odboru
na kraji Jiří Juřena řekl, že rozpo-
čet hejtmanství se letos zatím cho-
vá podle očekávání. „Stále jsou
ovšem problémy s dotacemi od stá-
tu na sociální služby,“ podotkl. Co
se týče zadlužení, na konci roku to
bude přes dvě miliardy korun.

Michal Šverdík

Kancelář hejtmana Martina Tesaříka má o čtvrtinu větší rozpočet než loni. Je to
největší nárůst ze všech odborů krajského úřadu. Peníze jdou mimo jiné na
turistiku, ale také na „nákup ostatních služeb“. Položka narostla o 239 procent.

OLOMOUC Když se loni schvaloval
rozpočet Olomouckého kraje pro
letošní rok, finanční výbor krajské-
ho zastupitelstva návrh podpořil.
Jeho šéf Petr Wisińsky, zastupitel
za ODS, která je s ČSSD a lidovci
v krajské koalici, nyní tvrdí, že o ná-
růstu rozpočtu kanceláře hejtma-
na doposud nevěděl.

Pane předsedo, jak pracuje fi-
nanční výbor? Na stůl dostanete
nějaký návrh, třeba rozpočtu, be-
rete položku po položce a zkou-
máte, zda je oprávněná, či ne?

My zkoumáme všechno. Vyjadřuje-
me se ke všem rozhodnutím, která
nám přísluší. Funguje to tak, že se
ke každé otázce otevírá diskuse
a každý si řekne svoje. Na jednání
jsou většinou přítomni šéf ekono-
mického odboru a příslušný ná-
městek. Těch se ptáme, ti odpoví-
dají a vysvětlují.

Jak se tedy díváte na to, že kance-
lář hejtmana má letos největší ná-
růst peněz ze všech odborů kra-
je?
To nevím. Obávám se, že v takhle

samostatných položkách to finanč-
ní výbor ani neprobírá. To nevím.

Jak vám to připadá? Všude se šet-
ří a kancelář hejtmana má největ-
ší nárůst výdajů?
Já nevím. Já si to nechám prověřit.
Nechám si prověřit položky všech
kanceláří a odborů, protože tuto
informaci nemám.

No, tato informace je jasně dána
na straně dvacet tři v přehledné
tabulce v rámci návrhu rozpočtu
Olomouckého kraje na letošní

rok. Návrh váš finanční výbor
podpořil...
Ano, to s vámi souhlasím. Může se
mi to nelíbit, ale nejdříve si to pro-
věřím. Zavolám si příslušné lidi,
aby to vysvětlili.

Teď obecně – jak se díváte na hos-
podaření kraje?
Neznám způsob hospodaření
ostatních krajů, takže nemám
s čím srovnávat. Takže vám teď ne-
řeknu, jestli je hospodaření kraje
dobré, nebo špatné. Obecně vzato,
vysoká zadluženost není. Tím mys-

lím zbytečnou, neodůvodnitelnou
zadluženost. Jsou nastavené určité
rozpočtové podmínky, a pakliže se
to někomu z členů finančního vý-
boru nelíbí, mluvíme o tom.

Neznepokojuje vás, že letos na
konci roku bude mít Olomoucký
kraj dluh přes dvě miliardy ko-
run?
Jsme po nějaké dvouapůlleté krizi
a nastavit hospodaření nebylo jed-
noduché, protože se nedá předví-
dat, jaké budou příjmy.

Michal Šverdík

Fórum čtenářů
výběr z dopisů, redakčně kráceno

„Sraz“ modelů Ivo Kotas se svými snímky vrací k výstavě modelů
a sběratelství FOR MODEL. Tu přivítal pavilon A olomouckého Výstaviště Flora.
3x foto: ivo33.rajce.idnes.cz

OLOMOUC (mal) Zlaté Hory získaly
Zlatý erb. Město z Jesenicka se sta-
lo vítězem krajské části soutěže
o nejlepší webové stránky v katego-
rii měst, mezi obcemi zvítězila Li-
pová-lázně. V kategorii o nejlepší
elektronickou službu uspěly měst-
ské stránky Šumperku.

Zlaté Hory se v krajském kole
umístily vysoko i minulý rok. Za
svůj on-line katalog v městské
knihovně získaly druhé místo v ka-
tegorii služeb. „Stránky vznikly
zhruba před rokem a půl v souvis-
losti s mistrovstvím světa v rýžová-
ní zlata, kdy jsme se chtěli prezen-
tovat. Snažíme se je aktualizovat,
je na nich možná třeba elektronic-
ká rezervace vstupenek,“ uvedl sta-
rosta Milan Rác.

Jesenicko uspělo i mezi obecní-
mi internetovými stránkami. Loň-
ské druhé místo si vylepšil web Li-
pové-lázní, který komise vyhlásila
jako nejlepší. „Máme stále tytéž
stránky, ale neustále je doplňujeme
o nové odkazy a přidali jsme i webo-
vou kameru. Stránky jsou tak aktuál-
ní v každé minutě,“ zdůraznil sta-
rosta obce Lubomír Žmolík.

Své vítězství v kategorii o nejlep-
ší elektronickou službu obhájil
Šumperk. Ten loni vyhrál s koncep-
tem územního plánu, letos zaujal
informacemi o zimní údržbě. „Je
to taková jednoduchá pomůcka
pro nás i občany. Na webových
stránkách mohou lidé upozorňo-
vat pokud není se zimní údržbou
něco v pořádku. Na místo pak mů-
žeme hned poslat techniku. Lidé
tuto službu hodně využívali,“ uve-
dl místostarosta Šumperku Marek
Zapletal.

Cenu veřejnosti o nejlepší strán-
ky získala obec Rouské na Přerov-
sku, která se v roce 2007 stala Ves-
nicí roku Olomouckého kraje.

„Letos se do soutěže v Olomouc-
kém kraji zapojilo sedmnáct účast-
níků, což je o dva méně než v před-
chozím ročníku,“ zmínil se krajský
mluvčí Ivo Heger.

Vystavte fotografie
na Rajče.net

Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.

Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Krása miniatur
Na výstavě si návštěvníci

mohli prohlédnout modely
lodí, letadel, automobilů,
bojové techniky, vlaků či

třeba historických památek.

Prezentace kraje V navýšení hejtmanova rozpočtu se počítá i s částkou
na ostatní služby, tedy také na prezentaci kraje. Foto: L. Peřina, MF DNES

Zlaté Hory mají letos nejlepší
městský web. Foto: MěÚ Zlaté Hory

Kraj šetří,
jen kancelář
hejtmana má víc

Vaším objektivem Dění v Olomouckém kraji na vašich snímcích

To nevím. Nevím, nechám si to prověřit

Zlaté Hory získaly
Zlatý erb. Chlubí
se nejlepším
webem

Vyjádřete se!
Proč má hejtman
víc peněz?„V oblasti krizového řízení

jsme vyčlenili více peněz
na mimořádné situace.

Peníze slouží jako rezerva pro
případ povodní. Pokud je
nevyčerpáme, investujeme je do
rozvoje integrovaného záchranného
systému. Prostředky také
směřujeme do turistického ruchu.
V letošním roce bude hlavní
novinkou rezervační systém
a vylepšení turistické karty Olomouc
region Card. Ta se poprvé dočká své
elektronické verze s využitím
čárového kódu.
Ivo Heger, mluvčí Olomouckého kraje


