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Zprávy z měst
Krátce
HORNÍ ŠTĚPÁNOV

Zloděj udělal prodejně
škodu za 150 tisíc
Do prodejny v Horním Štěpánově
na Prostějovsku se vloupal někdy
po ránu neznámý zloděj. Vypáčil
vstupní a další plastové dveře
a uvnitř ukradl cigarety. Z trezoru
navíc vzal peníze. Celková škoda
se vyšplhala přes sto padesát tisíc
korun.
(dík)
PROSTĚJOV

Dělníci na radnici budou
potřebovat jeřáb
Stavební firma, která se před časem pustila do oprav radniční
věže v Prostějově, bude při své práci potřebovat jeřáb. Z toho důvodu
bude hlavní vchod do radnice tento pátek ráno uzavřen. „Lidé budou moci využít vedlejší vchod. Děkujeme za pochopení,“ uvedla
mluvčí radnice Jana Gáborová.
Z opravené radniční věže se již letos v létě budou moci zájemci rozhlédnout po městě.
(dík)

Pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Mor. Beroun, Zábřeh, Mohelnice
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Úterý: Přerov, Hranice,
Lipník nad Bečvou, Kojetín

Středa: Prostějov,
Konice

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

Pátek:
Olomouc

Obec prodala půdu, pak couvla
Manželům ze Lhoty poblíž Brodku u Konice už obec
schválila, že jim prodá pozemek. Pak se ale přihlásili
zájemci, kteří v obci vlastní pět nemovitostí – a bylo
po obchodu. Za manžely se postavili sousedé.
BRODEK U KONICE Téměř přesně
na den před rokem požádali manželé Kravčenkovi o odkup obecních pozemků ve Lhotě u Konice
na Prostějovsku. Obec s tím souhlasila a začaly přípravy. Po několika měsících ale diametrálně změnila názor. O půdu totiž projevil zájem někdo jiný. Kravčenkovi se
nyní cítí podvedeni a v petici se za
ně postavili i jejich sousedé.
Mezi lidmi ve Lhotě se v souvislosti s překvapivou změnou postoje představitelů obce mluví o korupci a nečestném jednání. Starosta Brodku u Konice, pod který Lhota spadá, to rezolutně odmítá. Na
stole má však petici 46 lidí ze Lhoty, kteří s postupem nesouhlasí.

Manželé Kravčenkovi požádali
o odkup pozemků začátkem loňského března. O měsíc později to
zastupitelé schválili. „V dubnu
nám pan starosta osobně vyznačil
na sloupku oplocení reflexní barvou hranice pozemku, který nám
bude prodán. Dovolil nám rekultivovat zahradu, která byla plná náletových dřevin, kopřiv a nepořádku. Jako důchodci jsme s tím při
navážení hnoje a orání zahrady
měli docela dost práce,“ vzpomíná
Drahomíra Kravčenková. V průběhu léta pak příslušný pozemek zaměřili geodeti.
Na podzim se však ozvali spolumajitelé sousední nemovitosti, že
o část pozemku mají rovněž zá-

FAKTA

Prodej nanečisto
Ačkoli prodej obecního pozemku
manželům Kravčenkovým už
schválili zastupitelé, nemají na ni
manželé nárok. Obec jim
nepodepsala smlouvu, v níž by
uznala povinnost prodat pozemek.
Manželům může pomoci jen nátlak
na zastupitelstvo, aby své
rozhodnutí znovu přehodnotilo.

jem. Podle Kravčenkových nejprve
mluvili o stavbě penzionu, pak rodinného domu. „Nakonec se ukázalo, že z požadovaných pár metrů
by nám zbyla třetina zastupitelstvem schváleného pozemku. To
jsme odmítli,“ sdělila Kravčenková. Brodecké zastupitelstvo přesto
začátkem prosince loňského roku
prodej zahrady úplně zrušilo.
Proti tomu se ovšem v petici po-

stavilo šestačtyřicet obyvatel Lhoty. „Důvodem zrušení prodeje má
být veřejný zájem. Pravý důvod je
však to, že o pozemek projevili zájem majitelé sousední nemovitosti
Renata Čižmářová a John Alexander Westlake. „Tito lidé již ve Lhotě vlastní pět nemovitostí, o které
se nestarají – a domy jsou proto
v dezolátním stavu. O deset tisíc
metrů čtverečních půdy se rovněž
nestarají. Jejich slibům o podnikání v obci nevěříme,“ protestují lidé
v petici.
Čižmářovou ani Westlakea se
nepodařilo kontaktovat, aby se
mohli vyjádřit, starosta Brodku
u Konice Radomír Novák však postup obce hájí. „Ta situace je úplně
jiná, než se zdá. Kdo nezná podrobnosti, nemůže ji správně posoudit.
Dál to nebudu komentovat,“ prohlásil starosta.
Na jednání zastupitelstva, které
rozhodlo o zrušení prodeje, se odvolával na to, že záměr na prodej

nebyl vyvěšen na úřední desce na
internetových stránkách obce, tudíž Westlake, který zrovna pobýval v Číně, nemohl reagovat. „Za
svou osobu mohu slíbit, že příště
budu pečlivěji zvažovat, komu
obecní pozemek prodat. Ale zdůrazňuji, že prodej pozemků je
v kompetenci všech členů zastupitelstva obce,“ uvedl starosta Novák.
Kravčenkovi si stěžovali například na ministerstvu vnitra a obrátili se i na právníky.
„S obcí jste neměli sjednanou
žádnou občanskoprávní dohodu,
kde by byla zachycena povinnost
prodat pozemek. Doporučuji proto znovu se obrátit na obecní zastupitelstvo a osobně tam za svou věc
brojit,“ poradila jim olomoucká advokátka Jana Přikrylová. O novém
prodeji pozemku bude obecní zastupitelstvo v Brodku teprve rozhodovat.
Michal Šverdík

Jedna z největších Vaším objektivem Události Olomouckého kraje na vašich fotografiích
laboratoří v zemi
obhájila audit
PROSTĚJOV (dík) Oddělení laboratorní medicíny v Nemocnici Prostějově obhájilo každoroční audit
Českého institutu pro akreditace.
Pracoviště patří mezi největší laboratoře v Česku, poskytuje rozbory
pacientům na střední Moravě
a ročně vyšetří desetitisíce vzorků.
„Pacienti našeho zařízení tak
mají k dispozici jasnou garanci, že
pracujeme podle nejvyšší normy
platné pro zdravotnické laboratoře a poskytujeme kvalitní výsledky,“ uvedl přednosta oddělení laboratorní medicíny David Stejskal.
Jeho pracoviště je centrálním komplexem laboratoří nemocnic v Prostějově, Šternberku i Přerově a jejich pobočných laboratoří v přidružených obcích, které spadají pod
Středomoravskou nemocniční. Ta
je součástí skupiny Agel.
Prostějovská laboratoř má akreditovány metody, které patří do oblastí klinické biochemie, hematologie, mikrobiologie a lékařské genetiky. Audit je již čtvrtý v posledních
pěti letech. „Řada našich pracovníků prošla všemi čtyřmi audity a patří z tohoto pohledu mezi nejvíce
přezkoušené pracovníky v zemi.
Laboratorní péče je totiž kolektivní práce, selhání jedince dopadá
na celý proces poskytování rozborů,“ dodal Stejskal. Akreditace je
měřítkem, podle kterého se laboratoře ve světě nyní porovnávají.

Fórum čtenářů
» Ad: Bečvu pomůže zkrotit vláda,
MF DNES, 26. února

Na dílo sedláků se
v Troubkách zapomnělo
Vzhledem k poloze obce Troubky
se její obyvatelé v dávných dobách rozhodli a kolem vybudovali
„sedlácké“ hráze. Jednoduchou
ochranu, která zajistila obci klid
i v dobách záplav. Pokud se člověk
koukne do historie, obec se poprvé s vážnými problémy setkala až
v roce 1997. Proč? Ani v tom není
žádná záhada. Obyvatelé hráze
zničili. Tu rozkradli na navážky, tu
zasypali, jinde to zase vadilo zemědělcům. Sami si tak vytvořili
z obce místo, kam se bez potíží dostane velká voda.
Jeden by řekl, že po první zkušenosti se chytí za hlavu a vše opraví. Kdepak. Místo ochranného systému se neustále mlátí prázdná
sláma a v obci se vesele z peněz
dárců budují silnice, chodníky a
podobně. Zatopené domy se opraví a žádná opatření nikdo nedělá.
Všichni čekají, s čím přijde stát
a kdo to udělá za ně. Přišla další
voda a vše se opakovalo. Lidé jsou
soucitní a opět pomohli finančně,

Když se řekne kolová... Jan Pořízek se ve snímcích ze
sportovního a relaxačního centra v Nezamyslicích vrací
k finále Českého poháru v kolové.

Kola a pohár Zápasy uvítala hala
sportovního centra v Nezamyslicích.

Střílej Soutěže se zúčastnilo sedm dvojic, domácí

6x foto: honza62.rajce.idnes.cz

tým Primy Nezamyslice obsadil 5. místo.

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.

výběr z dopisů, kráceno

Kino Expediční kamera v přerovské Hvězdě
Dlouhá Loučka

a tak se budují další a další vymoženosti v obci a nic na její ochranu. Jen pár jedinců, kterým to lezlo už krkem, začalo opravovat sedlácké hráze.
Z diskuse na olomouc.idnes.cz

Lidé z paneláků stavění
hrází asi nepochopí
Z místa, kde povodně nehrozí
nebo kde existuje protipovodňová
ochrana, se to asi mudruje pěkně.
Ale na venkově se budují protipovodňová opatření běžně a Evropská unie je hojně podporuje. Suchý poldr v přírodě není ani vidět,
na jeho dně se seče tráva jako na
běžné louce. Ale kvůli sporům,
údržbě a správné funkci je lepší,
když je na obecních pozemcích.
Není to nic složitého ani moc nákladného. A v extrémních případech jako Troubky by mělo být vyvlastnění a náhrada stejně bonitní
půdy samozřejmost. Není nic horšího, než když vytrhnete člověka
z rodné vsi. Má k ní vztah, který
člověk z x-tého patra v paneláku,
čekající až vypadne někam z města na víkend, nikdy nepochopí.
Z diskuse na olomouc.idnes.cz

KINO
Sokolská, tel. 585 037 543

Megamysl

17.00

Fimfárum – Do třetice všeho dobrého 3D
14.00
Gnomeo a Julie 3D
12.00, 18.00
Méďa Béďa 3D
16.00
Na vlásku 3D
20.15

Jeseník

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7

KINO POHODA

Pražská 41, tel. 585 809 999

Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002

Černá labuť
Méďa Béďa 3D
Na vlásku 3D

Puškvorec

19.30

Mohelnice

17.15, 19.30, 21.45
13.00
15.00

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3 771 80,
tel. 728 175 709

Lazebnická 2

Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka
10.00, 15.00, 18.00

Synecdoche, New York

Olomouc

Sokolská 25, tel. 585 222 466

Pražská 41, tel. 585 809 999

127 hodin
Na vlásku

19.00, 21.30
12.15, 14.30, 16.45

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

Biutiful
Gnomeo a Julie
Nickyho rodina

18.15
14.15, 16.15
12.00, 21.15

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3

Pražská 41, tel. 585 809 999

13.30, 15.30
17.45, 20.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5

Tři dny ke svobodě

Hynaisova 11, tel. 605 218 590

Soubor SADO: Ze života hmyzu
Studenstké divadlo

Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000

Na vlásku 3D
16.15
Opravdová kuráž
20.00
Velké podmořské dobrodružství 3D 18.15

Uničov
KINO UNIČOV

Krnov

Prostějov

KLUB DUHA - KINOKLUB DUHA

18.00, 20.00

Kroměříž
Milíčovo nám. 488, tel. 573 339 280

15.00

Řetězová zpráva

Svět Evalda Schorma: Dostojevského
Zločin a trest v Činoherním klubu v roce
1966
16.45
Svět Evalda Schorma: Přednáška na téma
inscenace Hodinový hoteliér
16.00

Přerov

KINO NADSKLEPÍ

Školní 4, tel. 582 340 507

Komorní koncert k výstavě Olomoucké
baroko
18.30
Univerzitní 3, tel. 585 633 099

17.30, 20.00

Havlíčkova 6, tel. 556 709 128

Saw 3D

Něco za něco
Řetězec protislužeb v temné komedii velkého alžbětince
19.00

UMĚLECKÉ CENTRUM KONVIKT

nám. Míru 14, tel. 554 615 050

KINO KVĚTEN

20.00
17.30

Horní náměstí 22, tel. 585 223 533

Denisova 47, tel. 585 514 111

Nový Jičín

Děcka jsou v pohodě

17.00, 19.30

MĚSTSKÝ DŮM
Kratochvílova 1, tel. 581 290 311

Screamers v říši divů
Nová celovečerní zábavná show

Pražská 41, tel. 585 809 999

Přerov

Vsetín

Hon na čarodějnice
17.00
Nevinnost
14.45, 19.15, 21.30
Toy Story 3: Příběh hraček
12.30

KINO HVĚZDA

KINO VATRA

Čechova 49, tel. 581 202 216

Svárov 1055, tel. 571 419 289

Šumperk

Filmový klub – Hadewijch – mezi Kristem
a Alláhem
19.30
Počátek
16.30

DIVADLO ŠUMPERK

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999

Expediční kamera: Asgard Projekt
Expediční kamera: Brahmaputra
Expediční kamera: Mezi námi

18.40
19.45
18.10

19.30

MORAVSKÉ DIVADLO

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ

20.00

KINO MÍR 70

Občanský průkaz

Chrám sv. Michala a barokní architektura
v Olomouci
19.00
DIVADLO TRAMTARIE

KINO OKO

Svět Evalda Schorma – Návrat ztraceného
syna
18.00
Svět Evalda Schorma – záznam inscenace
Bratři Karamazovi
20.30

Rozchod

19.30

Šumperk

Univerzitní 3, tel. 585 633 099

Rodinka

Václavské nám. 3, tel. 585 514 190

nám. Svobody 7, tel. 585 013 481, 604 577 861

Úterý po Vánocích

Olomouc
MOZARTEUM

Moravské nám., tel. 585 054 060

UMĚLECKÉ CENTRUM KONVIKT

Školní 1, tel. 582 332 678

17.30, 20.00
12.45, 15.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4

Gulliverovy cesty
Opravdová kuráž

17.30
20.00

KINO METRO 70

Pražská 41, tel. 585 809 999

Králova řeč
Varieté

20.00

KINO METROPOL

Největší z Čechů
Sedmikrásky

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1

Šternberk
KINO OKO

FILMOVÝ KLUB PASTICHE FILMZ

KINO MOHELNICE

Expediční kamera: Mongolsko, ve stínu Čingischána
17.10
Expediční kamera: Poslední lovci
20.30
Expediční kamera: Sám ve stěně
21.20

Tipy Studentské
divadlo zahraje
Ze života hmyzu

19.00

Komenského 3, tel. 583 214 061

Calandriada

19.30

