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 Titul Mistr tradiční rukodělné výroby obdrží Jaroslav Lakomý 

Narodil se v rodině mistrů pokrývačů, věnuje se opravám střech památkově chráněných objektů a pracuje 

pouze s tradičními materiály šindelem a břidlicí. Jaroslav Lakomý ze Štítů za svou práci a dodržování 

tradičních technologických postupů od Olomouckého kraje obdrží titul Mistra tradiční rukodělné výroby. 

Jaroslav Lakomý poprvé pokryl šindelem střechu kostela v Brníčku v roce 1966 a od té doby opravil a 

pokryl střechy zhruba 200 památkově chráněných objektů, zejména na území Olomouckého kraje. 

Pracoval například i na Katedrále sv. Víta v Praze. Řemeslu vyučil i svého syna Jaroslava Lakomého. V roce 

2014 odešel do důchodu a živnost synovi předal. I nadále se však řemeslu věnuje. Více ZDE. 
Zdroj: KHK OK/OK 

 

 

 Jesenický balneopark se stal nejinspirativnějším projektem česko-polské spolupráce 

Na začátku prosince se v Olomouci uskutečnila poslední výroční akce ukončeného sedmiletého období 

Operačního programu přeshraniční spolupráce mezi Českem a Polskem. Její součástí bylo vyhlášení 

nejlepšího projektu, který program za dobu své činnosti podpořil. Vítězem se stal Balneopark 

Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku. Více ZDE. 
Zdroj: OK 

 

 

 Dotační informační newsletter 

Hospodářská komora ČR ve spolupráci s odborným partnerem společností Asistenční centrum, a.s. vytváří 

dotační informační newsletter. Hlavním cílem této spolupráce je informovat členy (podnikatele) o 

aktualitách vztahující se k možnostem čerpat finanční prostředky z evropských fondů. Tento dotační 

informační newsletter bude vycházet na začátku každého měsíce. 
Zdroj: HK ČR 

 

 VCES, a. s. – Bystrovany průmyslový park 

Společnost VCES a.s. připravuje pro budoucí zájemce strategicky umístěný logistický a průmyslový areál, 

nacházející se v tranzitním směru u rychlostní komunikace 35 směr Ostrava. Jeho strategická poloha města 

Olomouce, s napojením v opačném směru na dálnici D1 směr Brno a Vídeň, je považována za nespornou 

výhodu. Více ZDE. 
Zdroj: OHK Olomouc 

 

 20. ročník soutěže ZAV Olomouc 2015 

Obchodní akademie Olomouc se již počtvrté ve své historii stala dějištěm soutěže v psaní na klávesnici.  

V minulých letech úspěšně spolupořádala soutěž MR OPEN, takže má s organizací soutěží ve zpracování 

textů bohaté zkušenosti. Ve dnech 5. – 7. listopadu 2015 zde proběhla soutěž ZAV Olomouc 2015, jejíž 

https://www.kr-olomoucky.cz/titul-mistr-tradicni-rukodelne-vyroby-obdrzi-jaroslav-lakomy-aktuality-5068.html
https://www.kr-olomoucky.cz/jesenicky-balneopark-se-stal-nejinspirativnejsim-projektem-cesko-polske-spoluprace-aktuality-5065.html
http://www.hkol.cz/clanky/zpravy/vces-a-s---bystrovany-prumyslovy-park.html


 

 

dosavadní ročníky se konaly na OA Hodonín, od níž Olomouc převzala štafetu. Soutěžního klání se letos 

zúčastnilo celkem 67 žáků základních a středních škol z ČR, Maďarska a Polska. Více ZDE. 
Zdroj: OHK Olomouc 

 

 

SPŠ a SOU Uničov - škola doporučená zaměstnavateli 2015 - vychovává talenty 

V rámci zahájení prezentace středních škol Scholaris 2015, které se konalo v Olomouci ve středu  

25. listopadu, byly za účasti hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila a dalších krajských 

představitelů oceněny vybrané střední školy regionu titulem „Škola doporučená zaměstnavateli 2015.“ 

Více ZDE. 
Zdroj: OHK Olomouc 

 

Seminář Informační podpora ke kontrolnímu hlášení a EET 

Dne 8. 12. 2015 proběhl na Obchodní akademii v Olomouci seminář Informační podpora ke kontrolnímu 

hlášení a elektronické evidenci tržeb, který pořádala Okresní hospodářská komora Olomouc ve spolupráci 

s Finančním úřadem pro Olomoucký kraj. Více ZDE. 
Zdroj: OHK Olomouc 

 

 

Tradiční předvánoční podnikatelské setkání 

Dne 11. 12. 2015, od 18 hod., proběhlo v Galerii patro Tradiční předvánoční podnikatelské setkání členů  

a přátel OHK Olomouc. Více ZDE. 
Zdroj: OHK Olomouc 

 

 

 Akademie MAPEI 

Dne 9. 12. 2015 proběhla na Střední průmyslové škole v Hranicích Akademie MAPEI ve vazbě na projekt 

vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje. Studenti tří ročníků stavebních oborů 

měli příležitost se seznámit s vývojem špičkových technologií ve stavebnictví a současně jejich využitím 

v praxi. Více ZDE. 
Zdroj: OHK Olomouc 

 

 

 

 Ivo Stawaritsch umělecký kovář z Kostelce na Hané je čtvrtým nejlepším živnostníkem v celé České 

republice 

9. prosince 2015 se v Praze na Žofíně uskutečnilo slavnostní vyhlášení prestižních podnikatelských soutěží 

Vodafone Firma roku 2015 a Česká spořitelna Živnostník roku 2015. Vítěz krajského kola olomouckého 

kraje umělecký kovář Ivo Stawaritch se v celostátním kole umístil na nádherném čtvrtém místě. 

Konkurence byla obrovská – přihlášených živnostníků bylo více jak tři tisíce z celé republiky! Více ZDE. 
Zdroj: OHK Prostějov 

 

 

 Jarmila Vítoslavská, členka OHK v Prostějově, se podílela na záchraně kroje obra Drásala 

Od 20. listopadu 2015 máte jedinečnou příležitost si ve Vlastivědném muzeu v Olomouci prohlédnout 

výstavu obra Josefa Drásala. Vlastivědnému muzeum v Olomouci, ve spolupráci se senátorem za 

Olomoucký kraj, Ing. Martinem Tesaříkem, dále za podpory Olomouckého kraje a díky veřejné sbírce, se 

podařilo zachránit unikátní hanácký kroj největšího historicky známého Hanáka Josefa Drásala  

http://www.oaol.cz/
http://www.unicprum.cz/index.php/akce-skoly/190-sps-a-sou-unicov-skola-doporucena-zamestnavateli-2015-vychovava-talenty
http://hkol.cz/clanky/zpravy/seminar-informacni-podpora-ke-kontrolnimu-hlaseni-a-eet.html
http://www.hkol.cz/clanky/zpravy/vdutradicni-predvanocni-podnikatelske-setkani.html
http://hkol.cz/clanky/zpravy/akademie-mapei.html
http://www.ohkpv.cz/cz/m/novinky/clanek/ivo-stawaritsch-umelecky-kovar-z-kostelce-na-hane-je-ctvrtym-nejlepsim-zivnostnikem-v-cele-ceske-republice/


 

 

(1841‒1886), který se nacházel v havarijním stavu. Věrnou kopii celého hanáckého kroje ručně ušila  

a opatřila ruční výšivkou Jarmila Vítoslavská, držitelka mnoha významných ocenění. Více ZDE. 
Zdroj: OHK Prostějov 

 

 MÁME U NÁS JEDNU Z NEJVLIVNĚJŠÍCH ŽEN ČESKA! 

Jana Kremlová – spolumajitelka a generální ředitelka společnosti ALIKA a.s. z Čelčic – se zařadila mezi  

75 nejvlivnějších žen Česka. Úspěšný magazín FORBES přináší již počtvrté žebříček 75 žen, které mají 

odvahu stát v čele vlastních firem i velkých korporací, mají vliv na tisíce životů a spoustu peněz. Více ZDE. 
Zdroj: OHK Prostějov 

 

 

 

 SPOLEČNOST „ŠVAMBERK.COM, SE“ JIŽ PO PÁTÉ OBHÁJILA ZNAČKU CZECH MADE – SLUŽBY 

Prestižní ocenění v rámci programu ČESKÁ KVALITA značku CZECH MADE – služby již po páté obhájil  

a převzal na slavnostním Galavečeru dne 10. 11. 2015 v Praze majitel společnosti, člen OHK v Prostějově, 

JUDr. Bohuslav Švamberk. Cenu obdržel z rukou senátorky Parlamentu ČR Boženy Sekaninové. Více ZDE. 
Zdroj: OHK Prostějov 

 

 

 JUDR. JAKUB DOHNAL, PH.D., ADVOKÁT 

Advokátní společnost DOHNAL PERTOT SLANINA, advokátní kancelář, v.o.s., ve které působí JUDr. Jakub 

Dohnal, člen OHK v Prostějově, získala velmi významné ocenění. V prestižní soutěži Právnická firma roku se 

v kategorii Regionální právnická firma roku 2015 stali tzv. Velmi doporučovanou kanceláří, a to jako jedna 

z šesti kanceláří ze všech kanceláří v celé České republice mimo Prahu. V Olomouckém kraji jedinečný 

úspěch - do této doby se toto významné ocenění žádné advokátní kanceláři v OK nepodařilo získat. 
Zdroj: OHK Prostějov 

 

 

 HANÁCKY GLÉTOVÁNI 

Dne 13. listopadu 2015 proběhlo v Kostelci na Hané již páté „Hanácky glétováni“. Tato slavnostní akce se 

uskutečnila za účasti vedení města Kostelce na Hané - starosty Ladislava Hynka a místostarosty Františka 

Horáka, dále se účastnil náměstek primátorky Statutárního města Prostějova Pavel Smetana a ředitelka 

Okresní hospodářské komory v Prostějově Helena Chalánková. Projekt Hanácky glétování je dílem 

občanského sdružení Šikulky u Sýkorek z Loučan, partnery jsou Okresní hospodářská komora v Prostějově, 

Institut svazu průmyslu ČR, Letokruhy – řemeslníci a umělci Hané a Platforma spolupráce praxe se školami. 

Účelem projektu je vyhledávat šikovné řemeslníky z oblasti Hané a ty ocenit za jejich činnost  

tzv. Hanáckym stavovskym glétem. Více ZDE. 
Zdroj: OHK Prostějov 

 

 

 OBOROVÝ DEN – STROJAŘI JSOU STÁLE V KURZU 

Dne 25. listopadu 2015 se uskutečnila v prostorách SOŠ průmyslové a SOU strojírenského Prostějov, 

Lidická č. 4, ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Prostějově, Úřadem práce ČR a významnými 

zaměstnavateli, akce s názvem „STROJAŘI JSOU STÁLE V KURZU“. V současné době se spousta 

zaměstnavatelů potýká se zásadním problémem a tím je nedostatek kvalifikované i nekvalifikované 

pracovní síly, zejména v technických profesích. Jedním z možných řešení je intenzivní propagace mezi žáky 

ZŠ a jejich rodiči v době, kdy se rozhodují o volbě budoucího povolání. Více ZDE. 
Zdroj: OHK Prostějov 
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  Slavnostní předání zrekonstruované budovy Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov 

V pátek 4. prosince 2015 se za účasti náměstka hejtmana Olomouckého kraje pro oblast školství  

Ing. Zdeňka Švece, vedoucího OŠMT Olomouckého kraje Mgr. Miroslava Gajdůška MBA a poslance PČR 

pana Ladislava Oklešťka, uskutečnil akt slavnostního předání zrekonstruované budovy Švehlovy střední 

školy polytechnické Prostějov, odloučeného pracoviště Svatoplukova 80. Více ZDE. 
Zdroj: OHK Prostějov 

 

 

 Přání do nového roku 

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Okresní hospodářská komora Jeseník, Okresní 

hospodářská komora Olomouc, Okresní hospodářská komora Prostějov, Okresní hospodářská komora 

Přerov a Okresní hospodářská komora Šumperk Vám přejí vše nejlepší a mnoho pracovních úspěchů  

v novém roce 2016. 

 

 

 

 

 Hospodářské komory připravují 
 

Okresní hospodářská komora Olomouc (www.hkol.cz):  

19. 3. 2016 – Slavnostní ples OHK Olomouc při příležitosti oslav 165. výročí  

Okresní hospodářská komora Prostějov (www.ohkpv.cz):  

20. 1. 2016 – Kontrolní hlášení k DPH 

04. 2. 2016 – Novela zákona o účetnictví 

25. 2. 2016 – Vyplňování ELDP 

11. 3. 2016 – DPH 
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