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Zprávy z měst
Krátce
JESENÍK

Centrum s parkem
spojí nová lávka
Nová lávka propojí centrum města
Jeseníku se Smetanovými sady. Lávka přes řeku Bělou nahradí předchozí mostek, který v roce 1997 odnesla
velká voda. Stavba, která přijde na
dva až tři miliony korun, se bude stavět v následujících letech.
(rš)
NEMILE

Vesnice postaví
čistírnu odpadních vod
Čistírnu odpadních vod postaví Nemile na Zábřežsku. Bude sloužit jak
pro obec, tak pro sousední osadu Lupěné. Kapacita je nastavena na zhruba sedm set obyvatel, takže umožní
přistěhování dalších osm desítek
lidí.
(rš)
NOVÝ MALÍN

Pro děti bude více
místa, rozšíří školku
Mateřskou školu nyní rozšíří v Novém Malíně na Šumpersku. Přibude
tam zhruba dvacet nových míst, které teď ve vesnici potřebují pro větší
počet dětí předškolního věku. Po odchodu silných ročníků z mateřinky
poslouží dvě třídy dětem ze základní školy.
(rš)
ŠUMPERK

Město dá Armádě
spásy 600 tisíc korun
Šest set tisíc korun uvolní šumperská radnice na denní centrum pro
bezdomovce, které připravuje Armáda spásy v Šumperku. Centrum
bude sídlit v budově u vlakového nádraží. Armáda spásy tak vyplní mezeru v péči o lidi bez domova. Ti
sice mají kde přespat, ale místnost,
kde by mohli přečkat den, dosud
chyběla.
(rš)

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

Úterý: Přerov, Hranice,
Lipník nad Bečvou, Kojetín
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Síly spojíme, ale jeden z vás musí
pryč, diktují Mladí pro Jeseník
Pojede Jeseník doleva, nebo doprava? Záležet bude
na koalici, kterou teď sestavují členové kandidátky
Mladí pro Jeseník. V případě pravé koalice si ale
diktují podmínky, které bude podle ODS těžké splnit.
JESENÍK, ŠUMPERK Vznikne v Jeseního místostarostu Vladimíra Cupala
ku levicová, nebo pravicová vláda?
(sdružení Nezávislá volba, SdružeRozhodnutí padne zřejmě dnes. Zání nezávislí kandidáti). „Od toho
ležet bude hlavně na tom, kam se
neustoupíme. On je pro nás nepřinakonec přikloní čtyři členové kanjatelná osoba,“ řekl Ambrozy. Kondidátky Mladí pro Jeseník, kteří
krétní důvody však neuvedl. Projsou v zastupitelstvu vůbec poprvé.
cházka přiznal, že jde o obtížně splBuď půjdou se sociálními demokranitelnou podmínku. „Za čtyři roky
ty a Stranou svobodných občanů,
se udělal kus práce a je to i zásluha
nebo s občanskými demístostarosty Cupala.
„Za čtyři roky se
mokraty, Sdružením
Bude záležet na jeho
udělal kus práce
nezávislých kandidározhodnutí,“ uvedl Proa je to i zásluha
tů, lidovci a TOP 09.
cházka.
místostarosty
„V tuto chvíli je to
Dosluhující místostaCupala. Bude
otevřené na obě strarosta se o tvrdé podmínzáležet na jeho
ny,“ uvedl Miroslav
ce Mladých dozvěděl
rozhodnutí.“
Ambrozy, lídr Mlave středu ráno. „Tu poddých pro Jeseník. V přímínku nastolili, i když
padě pravicové koalice si ale klade
důvody jsem se nedozvěděl. Budu
podmínky: musí odejít dosavadní
o tom jednat s dalšími zastupiteli
místostarosta Vladimír Cupal. Pro
z naší kandidátky. Buď ji budeme
ODS je to však obtížně splnitelná
akceptovat, a potom se stáhnu,
podmínka.
nebo ji akceptovat nebudeme
Mladí pro Jeseník chtějí získat
a odejdeme všichni do opozice,“
křeslo místostarosty. Post jim už slídoplnil Cupal. Definitivní stanovisbili oba hlavní vyjednavači. „S tím
ko podle něj padne během dnešnínemáme problém. Oni získali
ho dne. Ani v případě odstoupení
opravdu silný mandát. Takže jim
Cupala ale nemá pravice jistotu, že
tento post patří,“ uvedl lídr ODS
koalici sestaví. „Přikloníme se ke
a starosta Jeseníku Petr Procházka.
koalici, která nám bude blíž,“ řekl
„Pro nás to není žádná překážAmbrozy.
ka,“ potvrdila i lídryně sociálních
Naopak v Šumperku nemá vítězdemokratů Marie Fomiczewová.
ná Nezávislá volba se sestavením
Jenže v případě pravicové koalikoalice žádný problém. Lídr Nezáce Mladí pro Jeseník nechtějí ve vevislé volby a starosta Zdeněk Brož
dení města a ani v radě dosavadnínabídl účast v koalici také sociál-

Boj o posty na radnici Bude pro město lepší pravicová, nebo levicová vláda? Jednání o koalicích se nyní
vedou na jesenické radnici.

Foto: Petr Janeček, MF DNES

ním demokratům. Ti byli ve volbách druhou nejsilnější volební
stranou v Šumperku a poslední čtyři roky byli v opozici. Víc než dvě
místa v radě podle informací MF
DNES ale získat nemohou. „Jde
nám o co nejširší koalici,“ řekl
Brož. Jednoznačně ale vyvrátil, že
by sociální demokraté dostali jeden ze dvou postů uvolněných místostarostů, který veřejně požadují.
Téměř jistě totiž budou ve funkci
místostarosty pokračovat křesťanský demokrat Petr Suchomel a ob-

VÝZVA

Měl by místostarosta
Cupal odejít?
Chcete v Jeseníku pravicovou
vládu? A je podmínka, kterou si
kladou Mladí pro Jeseník v případě
koalice s ODS, že nechtějí v radě
ani ve vedení města místostarostu
Vladimíra Cupala, splnitelná? Měla
by ji ODS akceptovat?
Pište na redolo@mfdnes.cz.
Vaše názory rádi otiskneme.

čanský demokrat Marek Zapletal,
kteří ji zastávají už osm let. Padlo
totiž jasné stanovisko ODS, která
do poslední chvíle neměla jasno,
kdo se o vysoký post bude ucházet.
Lídr ODS Tomáš Potěšil se nakonec stáhl z boje o uvolněnou funkci ve prospěch Zapletala, který
z kandidátky získal nejvíc hlasů.
„Respektuji volební výsledek. Pro
udržení jednoty jsem udělal ústupek a nebudu aspirovat na post
místostarosty,“ řekl Potěšil.
Rostislav Hányš

Vaším objektivem Fotografie událostí v Olomouckém kraji na rajce.net. Motokrosové závody v Přerově na snímcích Jana Pořízka
Vyhrajeme?
V Přerově se sešlo patnáct
tříčlenných týmů.

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 trati V Přerovské rokli se o víkendu jelo Mezinárodní
mistrovství České republiky motokrosu družstev 2010.
3x foto: honza62.rajce.idnes.cz

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

Klop to, klop to...
Závod tradičně uzavírá domácí motokrosovou sezonu.

Fórum čtenářů
» Ad Přerov není město snů, lžete,
tvrdí opozice, MF DNES, 14. října

Šest důvodů, proč
Přerov není městem snů
Souhlasím s tím, že Přerov není
městem snů. Ale pokud někomu
jako město snů připadá, nelze mu
to vyvracet. Kolik lidí, tolik názorů. Pokusím se napsat, proč podle
mého názoru Přerov rozhodně
městem snů není. Dopravní situace se zde neřeší léta. A letos všechny problémy vyvrcholily. Ulice Komenského, 17. listopadu a skoro
celé město jsou ucpané, můžete
se klidně přijet podívat.
Vždy před volbami začali radní
mluvit o řešení. Bohužel, celá léta
jen zůstalo u toho mluvení, a to se
u moci během dvaceti let střídá sociální demokracie a Občanská demokratická strana asi tak, jako by
si hráli dětskou hru Škatule, škatule, hýbejte se.
Bohužel při těch hrátkách ani jedna strana necítila potřebu s dopravou něco udělat. Proč taky, je to

výběr z dopisů, kráceno

Kino Snímek Perinbaba v jesenické Pohodě
Jeseník

netíží, představitelé obou stran
bydlí v klidnějších částech Přerova a necítí tak smog ani neslyší
hluk. Jenže kdyby se začal v Přerově stavět obchvat města, radní by
si u obyvatel města neskutečně
šplhli. Ale když všichni vědí, že
není vůle, jsou voliči apatičtí.
Domov důchodců se plánoval
dlouho a s velkou slávou se začal
stavět. Při uvedení do provozu se
zjistilo, že ho máme asi nejdražší
v republice. Jedno lůžko přišlo
údajně na dva miliony korun. V jiných městech měli rozhodně šikovnější, lepší ruku, když zadávali
nebo si vybírali z nabídnutých projektů – kašnu, maketu města nebo
maják.
Cestičky v Michalově, které se dělaly nové, jsou odfláknuté, to mi
nikdo nevymluví a tisíce obyvatel
Přerova se mnou bude souhlasit.
Jak zaprší, park se uzavře, protože
cestičky by se poškodily nebo byste si zničili boty a s kočárkem byste zapadli.
Most, který se začal stavět, bude
asi opět další raritou. Na mostě se

bude nacházet hned pět soch, které budete muset obcházet nebo
objíždět, to ještě není jasné. Podle
televizních zpráv tam mají být
snad i lavičky. Jediné, co je už teď
bez pochyb, je to, že investice si
vyžádá více než sto šestnáct milionů korun. Nebudeme mít náhodou i nejdražší most v Česku?
Přepadnutí babičky v odpoledních hodinách u Prioru dává za
pravdu těm, kteří říkají, že s bezpečností v Přerově to jde z kopce.
A co se podle mne povedlo? Skleník v Michalově. Co nám schází?
Šest věcí : obchvat města, zvýšení
bezpečnosti, velkokapacitní
domy, kde by byly garáže, opravy
chodníků, opravy hřišť, které jsou
neopravené již čtyřicet let, sportovní využití pro mladé jako je
in-line dráha. Snad to stačí jako
doklad toho, že Přerov není opravdu městem snů. Snad někdy jindy, až si obyvatelé Přerova zvolí
jiné vedení, které bude přistupovat uvážlivěji k problémům Přerova. Stále nepřestávám věřit.
z redakční pošty

KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466

KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002

Perinbaba
Román pro muže

17.00
19.30

Katka
Román pro muže

17.30, 20.00

Olomouc

Prostějov

CINESTAR - SÁL 1

KINO METRO 70

Pražská 41, tel. 585 809 999

Školní 1, tel. 582 332 678

Habermannův mlýn

Román pro muže

Machete

14.30, 16.45, 19.00
21.15

CINESTAR - SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999

Legenda o létajícím Cyprianovi
15.45, 18.00
Wall Street: Peníze nikdy nespí
20.15
CINESTAR - SÁL 3

15.00, 17.00, 19.15
21.30

Zatím spolu, zatím živi
20.00

Scott Pilgrim proti zbytku světa
Jíst, meditovat, milovat

Bezručova 838, tel. 571 654 727

KINO HVĚZDA

Román pro muže

Čechova 49, tel. 581 202 216

Vsetín

17.00
19.00

Šumperk

17.15, 20.15
CINESTAR - SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999

Román pro muže

16.00, 18.15, 20.30

Legenda o sovích strážcích 3D
Piraňa 3D

Svárov 1080, tel. 571 419 289

20.00

Nový Jičín
KINO KVĚTEN
Havlíčkova 6, tel. 556 709 128

Machři
22 výstřelů

18.00
20.00

Bruntál

CINESTAR - SÁL 7

KINO CENTRUM

Pražská 41, tel. 585 809 999

Jesenická 1755, tel. 775 954 202

Občanský průkaz

Toy Story 3: Příběh hraček
Román pro muže

Zlín
GOLDEN APPLE CINEMA
náměstí Míru 174, tel. 571 817 255-6

Moravské nám., tel. 585 054 060

Nebe, peklo

17.00
19.30

17.00
19.30

KINO

Pražská 41, tel. 585 809 999

14.00, 17.00, 20.00

KINO VATRA

Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000

CINESTAR - SÁL 6

Já, padouch 3D
14.40, 19.15
Legenda o sovích strážcích 3D
16.50
Piraňa 3D
21.15

18.00, 20.00

Já, padouch
Čarodějův učeň

Uničov
14.45

17.00, 19.30

Rožnov pod Radhoštěm
KINO PANORAMA

CINESTAR - SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999

Kroměříž
Milíčovo nám. 488, tel. 573 339 280

Přerov
Já, padouch
Občanský průkaz

17.30, 20.00
17.45
20.15

KINO NADSKLEPÍ

KINO OKO

Pražská 41, tel. 585 809 999

Já, padouch
Kajínek

15.00

Legenda o létajícím Cyprianovi
Solomon Kane

Legenda o sovích strážcích
15.00, 17.30
Legenda o létajícím Cyprianovi
15.15, 17.45, 20.00
Občanský průkaz
16.00, 18.45, 21.30
Sama v Africe
16.05
Já, padouch 3D
16.15, 18.30
Jíst, meditovat, milovat
16.45, 19.30
Habermannův mlýn
18.15
Román pro muže
19.45
Machete
20.30
Resident Evil: Afterlife 3D
20.45
Scott Pilgrim proti zbytku světa
21.50
VELKÉ KINO
nám. Práce 2511, tel. 577 432 936

15.30

Román pro muže
Habermannův mlýn

17.00
19.30

