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Univerzita vydala
učebnici ekologie
Překlad anglické učebnice Essentials of Ecology autorského týmu Colin R. Townsend, Michael Begon
a John L. Harper vydává nyní Univerzita Palackého v Olomouci. Překladu se ujal Martin Černý z Univerzity Karlovy v Praze a kniha vychází pod názvem Základy ekologie.
(roh)

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

Úterý: Přerov, Hranice,
Lipník nad Bečvou, Kojetín

V pondělí a v úterý bude lidem
v Grygově na Olomoucku k dispozici kominík. Kdo z místních má zájem o vyčištění komínu, může si
jej ještě dnes objednat na obecním
úřadě.
(mip)
OLOMOUC

Město chce lepší služby
pro lidi z ulic „na okraji“
Město Olomouc se zapojí do projektu Lokální partnerství občanského sdružení Podané ruce. Organizace se snaží zlepšit poskytování
sociálních služeb v ulicích Přichystalova a Holická, kde místním obyvatelům hrozí takzvané sociální vyloučení. „Díky užší spolupráci samosprávy a dalších organizací by
sociální služby měly být komplexní, lépe dostupné a situace klientů
žijících v těchto lokalitách by se
měla zlepšit,“ uvedla mluvčí magistrátu Jana Urbaníková. Aktivity podpořila Evropská unie, která na něj
přispěla asi 2,8 milionu korun. (pk)

Středa: Prostějov,
Konice

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

Pátek:
Olomouc

Ubytovat nás stovky za pár
hodin, to nejde, ozvali se studenti
Kvůli rekonstrukci a lidem, kteří o prázdninách bydleli
na olomouckých kolejích, plánovalo jejich vedení
ubytovat na dva tisíce studentů během jediného dne.
Další termíny přibyly až po ohlasech.

GRYGOV

O kominíka
si řekněte na úřadě

PÁTEK 17. ZÁŘÍ 2010
WWW.IDNES.CZ

OLOMOUC Na stovky se dají počítat
smlouvy olomouckých vysokoškoláků se Správou kolejí a menz, na
nichž přestalo platit jejich datum
ubytování. Vedení kolejí jej změnilo kvůli právě dokončené rekonstrukci na koleji Šmeralova. Se studentskými termíny zamíchali také
lidé, kteří na kolejích bydleli před
začátkem akademického roku.
Zhruba dvacetimilionové opravy
na koleji Šmeralova se tak kromě
600 studentů, kteří zde přes rok bydlí, dotknou také jejich kolegů z dalších tří kolejí, kteří na tu Šmeralovu
kvůli vyřízení ubytování musí přijít.

Jde celkem o zhruba dva tisíce studentů.
O první změně v rozpisu ubytování se studenti olomoucké univerzity dozvěděli na začátku září přes
e-mail. Správa kolejí a menz v něm
všem studentům z kolejí Šmeralova, 17. listopadu, Bedřicha Václavka a jedné z neředínských budov
sdělila, že se mají ubytovat pouze
v neděli 19. září od dvou odpoledne
do osmi hodin večer.
„Pokud dobře tuším, jedná se
o zhruba 1 800 studentů. Myslíte,
že je reálné během šesti hodin toto
ubytovací řízení stihnout?“ ptala se

FAKTA

Termíny
ubytování na kolejích
čtv. 16. a pát. 17. září, 7.00–14.00
koleje gen. Svobody, J. L. Fischera,
Chválkovice, M. Kudeříkova,
E. Rošického, Neředín II.–IV.
pátek 17. září, 8.00–15.00
Koleje B. Václavka, Neředín I,
17. listopadu
neděle 19. září, 10.00–20.00
(hlavní termín pro všechny
olomoucké koleje)
pondělí 20. září 8.00–15.00
(nejzazší termín pro všechny
koleje)
Zdroj: Prohlášení SKM UP a jejich
internetové stránky

vedení kolejí jedna ze studentek
v diskusi na jejich webu.
Ředitelka kolejí Božena Pirklová
se při dotazech MF DNES odvolává
na prohlášení, které správa kolejí
pod dotazy studentů zveřejnila.
Kvůli ohlasům pro koleje na Neředíně, třídě 17. listopadu a Bedřicha
Václavka přibyl ještě páteční termín. „Upozorňujeme však, že zde
ještě bude pravděpodobně probíhat úklid společných prostor,“ uvádí vedení kolejí ve svém prohlášení,
v němž se studentům otevírá možnost nastěhovat se na kolej také
v pondělí. To už však na univerzitě
začíná výuka. Hlavním termínem
pak stále zůstává neděle, kdy olomoucké koleje oproti původnímu
plánu ubytovací řízení prodloužily
o čtyři hodiny na celkových deset.
Změny v ubytování studentů připouští také tiskový mluvčí olomouc-

ké univerzity Rostislav Hladký.
„Vím, že studenti měli termín nástupu také na čtvrtek 16. září, kolaudace oprav na koleji Šmeralova s tím
ovšem zahýbala. Pokud se však k někomu informace o změnách termínů nedostala a on přijede dřív, ubytován určitě bude.“
Vedle zhruba dvacetimilionové
výměny elektroinstalace a odsávání
v koupelnách a na toaletách Šmeralovy koleje, která byla podle Hladkého právě včera zkolaudována, studentům do jejich termínů zasáhli
také lidé, kteří na kolejích bydleli
před začátkem semestru. „Tržby
z těchto aktivit mají příznivý dopad
na hospodaření Správy kolejí
a menz. Teprve 16. září z ekonomických důvodů zde bude tento typ
ubytování ukončen,“ stojí v prohlášení kolejí na internetu.
Michal Poláček

Vaším objektivem Fotografie událostí v Olomouckém kraji z Rajce.net. Olomoucký letecký den na fotografiích Ivo Kotase

HNĚVOTÍN

Lidé se mohou zbavit
nebezpečného odpadu
Zítra dopoledne se lidé ve Hněvotíně mohou zbavit plechovek,
hadrů či filtrů od ředidel, barev
a dalších chemikálií. Obec jim
k hasičské zbrojnici v devět ráno
na dvě hodiny přistaví kontejnery
na nebezpečný a velkoobjemový
odpad.
(mip)

Letadla... Letecký den na neředínském letišti v Olomouci

...a zábava

patří k tradičním a vyhledávaným akcím. Ten letošní zachytil
na svých fotografiích Ivo Kotas.

K vidění byla nejrůznější letecká
technika, ale také doprovodný
program s vystoupením
volnočasových skupin.

5x foto: ivo33.rajce.net

OLOMOUC

Město šetří
díky e-aukcím

Vystavte fotografie
na Rajče.net

Už přes pětadvacet milionů korun
ušetřila olomoucká radnice tím, že
některé poptávky na služby řeší pomocí takzvaných e-aukcí. Od října
2008, kdy spustila „ostrý provoz“
tohoto systému, se uskutečnilo
41 aukcí a 23 poptávkových řízení.
Z celkového objemu předpokládaných nákladů ve výši 193 milionů
se podařilo uspořit třináct procent, přičemž soutěžením „v éteru“ srazili zájemci o zakázky výslednou cenu o víc než 22 procent.
Olomouc chce do budoucna touto
formou povinně soutěžit téměř
všechny veřejné zakázky.
(pk)

Rádi fotíte? Navštěvujete zajímavé
akce? Podělte se o své zážitky
a fotografie s ostatními. Založte si
své album na webových stránkách
www.rajce.net.
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události v Olomouckém
kraji, mohou se objevit také
v novinách.
Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Fórum čtenářů
» Ad: Nejlíp se žije v Olomouci, v Čes-

auto na nerovných silnicích plných propadlých kanálů a doslova hlubokých děr. Kvalitní silnice
u nás opravdu nemáme.
Jak se žije v Olomouci
A dostatek parkovacích míst, to
...a praktické rady pro ty, kteří se
už vůbec ne. Chcete-li tudíž zachystají na výlet do Olomouce.
parkovat někde poblíž centra
Dočetla jsem se, že nejlépe se žije
města, je potřeba udělat alespoň
v Hradci Králové. Mrzí mě, že
tři kolečka po přilehlých ulicích
tam nežiji. V mém věku už na stěa doufat, že zrovna v době vašehování nepomýšlím.
ho číhání někdo odně„V centru města
A tak jen přemýšlím,
kud vyjede a vám se
také nehledejte
proč se stotisícové
podaří na uvolněném
žádnou zeleň. Ve
město Olomouc nezamístě zaparkovat. Parměstě stromy
řadilo ani do první dekování ovšem doporunepěstujeme. Od
sítky měst, kde se žije
čuji jen s platným partoho přece máme
dobře.
kovacím lístkem, proparky a sady!“
O hromadné dopravě
tože jinak riskujete vyv Olomouci toho moc
sokou pokutu. Bez
nevím, protože autobusy ani
parkovacího lístku vám to možná
tramvaje k dopravě nepoužívám.
projde jinde, ale v Olomouci určiDo města chodím pěšky, nebo
tě ne.
jedu svým autem. Takže spíše
Vzhledem k výše uvedenému domohu zmínit nebo upozornit na
poručuji návštěvu města o víkenstav vozovek a možnosti parkovádu. To je Olomouc mrtvé město.
ní. Takže, vážení, v Olomouci jezParkování bez problémů a na náděte opravdu pomalu a opatrně,
městích potkáte maximálně depokud si nechcete přímo rozbít
set lidí. A budou to patrně turisté
ku je ale šestnáctá, MF DNES, 16. září

výběr z dopisů, kráceno
jako vy! V Olomouci toho máme
spoustu k vidění. Máme radnici
s orlojem, kašny, sloupy, chrámy,
kostely a kaple.
Máme také Václavské náměstí,
dómy a paláce. Procházku po
všech těchto památkách však neplánujte s dětmi nebo staršími
osobami, u kterých je předpoklad, že budou potřebovat odskočit na WC.
Veřejné WC totiž v našem městě
budete hledat marně.
V centru města také nehledejte
žádnou zeleň. Ve městě stromy
nepěstujeme. Od toho přece
máme parky a sady! Nestačí javory v květináčích ?
K nejpříjemnějším procházkám
zvou městské parky a sady. Ať už
Smetanovy, Bezručovy nebo Čechovy. Málokdo ví, že v letech
byly 1995–1998 vyhlášeny ministerstvem kultury kulturními památkami. Najdeme zde lavičky
vyzývající k usednutí a odpočinku.
Večer ale do parku nechoďte,

abyste se nestali obětí přepadení.
bavu někde v okolí . Například ve
Tam totiž policie až tak moc neSlatinicích – 15 kilometrů od Olohlídkuje...
mouce – nebo v Nemilanech a
Prohlídku města a přilehlých parpodobně. V každém případě na
ků protáhněte do večerních hovýlet přijeďte. Nikdo vás přece nedin a připravte se na to, že večer
bude nutit zde žít….
Danuše Brázdová, blog.idnes.cz
nebude kam jít. V případě, že patříte ke starší generaci a představu» Ad: Je krize, na nová auta si ale kraj
jete si večer strávený například
u dechové hudby, hrající k tanci
peníze našel, MF DNES, 13. září
a poslechu, tak máte fakt smůlu.
Na každé vesnici mají občas veCo potřebujeme víc.
čer s dechovkou, ale u nás v OloAuta, nebo ochranu?
mouci ne.
Bývávalo! Ve SlovanJe naprosto evidentní,
„Je jim zcela
ském domě takové vejak přemýšlí nejvyšší
jedno, jestli se
čery bývaly. Ale to už
představitelé kraje,
4 miliony korun
je minulost. Dnes
který byl za poslední
‚vyhodí‘ za auta,
pod honosným nádva roky postižen ponebo za
zvem Slovanský dům
vodněmi. Je jim zcela
protipovodňová
čteme neonový nápis
jedno, jestli se 4 milioopatření.“
BILLA. To abychom
ny korun „vyhodí“ za
měli kde nakupoauta, která potřebují
vat…
jen oni, nebo za protipovodňová
Důchodce v Olomouci nikdo neopatření, která potřebují všichni
řeší. Naši radní jsou samí mladí.
občané Olomouckého kraje.
Takže pokud nepatříte vyloženě
Vidíme, že pan Tesařík je „socdek mladistvým, musíte hledat zámák“ jako poleno. Určitě byl na

školení u bývalého ministra financí, či spíše nefinancí, Sobotky,
protože rozhazovat takto nesmyslně finance v době hospodářské
krize dokáže jen někdo. ČSSD dokázala rozházet cca 400 miliard
přes schodkové rozpočty v době
hospodářského růstu, nyní v krizi
tvrdí, že je rozhazovat nutné ještě
více. Pan Tesařík začal krásným
příkladem. Mohl by se zamyslet,
jestli by nemohl ještě alespoň minimálně rok jezdit ve starém autě
a ten 1 milion za Superb investovat do protipovodňových opatření, oprav silnic atd. Doufám, že
toto lidi, kteří ho zvolili v roce
2008, vidí a vezmou si ponaučení, koho příště volit. Je pikantní
i to, že jako hejtman kandiduje
na senátora. To má tak málo práce, nebo peněz, že dokáže takovéto dvě práce na 100 procent stíhat? Nebo bude obě stíhat na
50 procent? Potom takový
hejtman je nám potřebný jako
„mrtvému rybník“.
Ivan Bardoň, Bělotín

