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Proběhněte se na Štědrý
den po Drahansku
Pátý ročník adrenalinového závodu na Drahansku pořádají na Štědrý den prostějovský cyklistický
klub a horolezecký oddíl. Start je
přesně v devět hodin dopoledne
v Žárovicích, trasa má délku přes
sedm kilometrů ke konci Drahanského kopce a zahrnuje disciplíny
jako běh, chůze či horská kola. Podrobnosti zájemci najdou na webových stránkách www.skcprostejov.cz a také www.mcyklo.estranky.cz.
(dík)

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

Úterý: Přerov, Hranice,
Lipník nad Bečvou, Kojetín
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WWW.IDNES.CZ
Středa: Prostějov,
Konice

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

Pátek:
Olomouc

Proměny se dočká
prostějovské
nádraží i jeho okolí
Oprav za zhruba 40 milionů korun se příští rok dočkají stovky cestujících, kteří
vlakem či autobusem dojíždějí z Prostějova do Konice. České dráhy plánují opravit
vestibul nádraží a první nástupiště, město se zase chystá zvelebit přednádraží.

PROSTĚJOV

Nemocnice
ocenila 72 dárců krve
Celkem sedmdesát dva dárců krve
z Prostějovska dostalo od prostějovské nemocnice a Českého červeného kříže čtyřicet stříbrných
a dvaatřicet zlatých medailí profesora Jana Jánského. „Chtěli jsme
dárcům krve poděkovat. Velmi si
vážíme a oceňujeme jejich humánní přístup, který ve svém důsledku
pomáhá navracet našim pacientům zdraví nebo i zachránit život,“
vysvětlil primář transfuzního oddělení Nemocnice Prostějov Jiří Šlézar. Ocenění dárci krve dostali kromě medailí také balíčky s vitaminy
či kapesní diář.
(dík)
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PROSTĚJOV Příjemnějšího prostředí na místním nádraží se v příštím
roce dočkají lidé, kteří cestují vlakem nebo autobusem z Prostějova
směrem na Konici. České dráhy
plánují opravy čekáren, město zároveň připravuje přestavbu okolí
nádraží v Prostějově. Ta podle
mluvčí prostějovské radnice Jany
Gáborové přesáhne dvacet milionů korun.
„V souvislosti s rekonstrukcí prostorů hromadné přepravy, například vybudování autobusového
terminálu u nové nemocnice a rekonstrukce hlavního autobusového nádraží, připravujeme i úpravy
přednádražního prostoru místního nádraží,“ uvedla Gáborová. Projekt spočívá ve vybudování přestupního terminálu pro autobusy
a vlaky, zároveň by měl vzniknout
maximální počet parkovacích míst
v rámci programu Českých drah
Park and go.
„Díky této investiční akci vyřešíme komunikace, cyklostezky,
chodníky a zastávky v prostoru od
ulice Rejskova až po ulici Havlíčkovu. Upraveno bude také veřejné
osvětlení a zeleň,“ upřesnil místostarosta Prostějova Zdeněk Fišer. Práce podle něj navazují na bu-

FAKTA

Co se opraví
Vylepšeného nádraží i jeho okolí se
příští rok dočkají lidé v Prostějově.
České dráhy za dvacet milionů
opraví fasádu, budovu zateplí
a vymění okna. Modernizací projde
vestibul, první nástupiště i sociální
zařízení. V okolí nádraží vznikne nový
přestupní terminál pro autobusy
i vlaky, ale též parkovací místa.

dování cyklostezek v západní části
Prostějova a opravy chodníků v ulici Pod Kosířem a dál na východ
směrem k ulici Olomoucké. „Připravujeme také přechod pro chodce a cyklisty přes železniční trať,
který bude zabezpečený závorami,“ dodal Fišer.
Na celou akci má město přislíbené evropské dotace z Regionálního operačního programu Střední
Morava, které by měly pokrýt většinu nákladů. „Tato akce pravděpodobně přesáhne dvacet milionů
korun,“ dodal Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic na
prostějovské radnici.
České dráhy kromě toho připra-

vují rekonstrukci nádražní budovy
za dalších dvacet milionů korun.
„Projekt přichystalo město Prostějov. České dráhy tak opraví místní nádraží ve městě. Radnici jsme
již prodali asi za sedmnáct milionů korun pozemky, které se budou
v rámci regionálních operačních
programů kultivovat a budou se
měnit v nové dopravní centrum,
které Prostějov v této chvíli potřebuje,“ uvedl náměstek generálního ředitele Českých drah pro správu majetku Milan Matzenauer. Vlaky směrem na Konici a autobusy,
které jezdí na severozápadní část
Prostějovska, denně využívají stovky lidí.
„V plánu je oprava fasády, zateplení, výměna oken a úprava vnitřních prostor. Rekonstrukce se dotkne jak vestibulu, tak prostoru
prvního nástupiště, ale i sociálních zařízení,“ uvedla mluvčí Českých drah Kateřina Šubová. Opravy by měly začít už začátkem příštího roku.
„Stavbu máme zařazenou v plánu investic. Konkrétní termín zahájení závisí na tom, jak se podaří
uvolnit finance,“ vysvětlila Šubová.
Michal Šverdík

Němčice zaplatí miliony za kanály
NĚMČICE NAD HANOU (dík) Na komplikace se musí připravit obyvatelé
Němčic nad Hanou na Prostějovsku. Město totiž plánuje dostavbu
kanalizace a vybudování nové čističky odpadních vod. Celkové náklady přesáhnou padesát milionů
korun.
„Dostavba kanalizačního řadu
a výstavba čistírny odpadních vod
je již zahájena. Jedná se o úsek kanalizace v Masarykově ulici od kolejí u cukrovaru směrem na Měro-

vice v délce téměř dva a půl kilometru. Čistírna odpadních vod bude
nově vybudována na Lučním potoku za budovou přečerpávací stanice bývalých Stavebních strojů,“
uvedla starostka Ivana Dvořáková.
Náklady přesáhnou padesát šest
milionů korun, město na stavbu
získalo dotace z ministerstva zemědělství a má přislíbené dotace také
z Olomouckého kraje. Zbytek pokryje z vlastních zdrojů, vezme si
bezúročnou půjčku. Stavební fir-

ma podle starostky garantuje ukončení prací v květnu 2012.
Nová čistička nahradí v Němčicích dvě stávající. „Kapacitně
ani technologicky už nestačily. Navíc se tu změnili majitelé pozemků
a místo cukrovaru stojí fotovoltaická elektrárna,“ vysvětlila Dvořáková. Němčicím pak zbude vybudovat pouze poslední úsek kanalizace v lokalitě U Mlýna. „Rádi bychom se do něj pustili už někdy
v příštím roce,“ uvedla Dvořáková.

Milionová věž Za opravy věže vydá město šest milionů.

Foto: MF DNES

Z věže radnice se stane atrakce,
bude v ní muzeum a vyhlídka
PROSTĚJOV (dík) Obyvatelé Prostějova a turisté, kteří region navštíví,
se již v příštím roce budou podle
všeho moci podívat na město z ptačí perspektivy. Radnice plánuje
opravy radniční věže a počítá
s tím, že ji zpřístupní veřejnosti.
Součástí bude také výstava o Prostějovu a jeho okolí.
Mluvčí prostějovské radnice
Jana Gáborová uvedla, že opravy
začnou ve druhé polovině ledna
příštího roku. Pokud vše půjde
dobře, práce potrvají do konce července.
Radnice nyní ukončila výběrové
řízení, stavbě za více než šest milionů korun tak nic nestojí v cestě.
„Rekonstrukce zahrnuje výstavbu nového schodiště, posílení stropů, které jsou v současné době tvořeny pouze štíhlou železobetono-

vou konstrukcí, aby byla zajištěna
jejich dostatečná nosnost. Tím pádem bude možné zpřístupnit radniční věž pro veřejnost,“ uvedl místostarosta Prostějova Zdeněk Fišer.
Povrchy stěn zůstanou podle
něj zachovány – a návštěvníci tak
budou moci obdivovat stávající
režné omítky – podlahu bude tvořit ocelový plech nové konstrukce
stropu. Veškeré úpravy navrhl architekt Beran.
„Z věže také odstraníme elektrokomunikační techniku, která je
zde v současné době umístěna.
Uvolněné prostory chceme využít
pro trvalou výstavu s tematikou
města Prostějova a prostějovské
radnice. Vystavíme zde i exponáty
z regionu,“ popsal místostarosta Fišer.

Vaším objektivem Aktuální události z Olomouckého kraje na snímcích Ivo Kotase a Pavla Valcháře
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.
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události v Olomouckém
kraji, mohou se objevit také
v novinách.

Vodní tanec V Olomouci vystupovaly o víkendu na místním
plaveckém stadionu akvabely. Na svých snímcích je zachytil
4x foto: ivo33.rajce.idnes.cz
Ivo Kotas.

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V kostele sv. Petra
Kolem světa Vánoční vystoupení akvabel
olomouckého oddílu synchronizovaného plavání
SK UP se neslo v duchu tématu Cesta kolem světa.

a Pavla v Bernarticích měli vánoční zpívaní.
Zachytil jej Pavel Valchář.
3x foto: ok2dx.rajce.idnes.cz

