
PÁTEK 8. DUBNA 2011
WWW.IDNES.CZ4 B kraj olomoucký

Olomouc
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Hlavně nezávazně 16.00, 18.15
Sucker Punch 20.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Světová invaze 15.00
Útěk ze Sibiře 17.30, 20.15

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Obřad 20.00
Rango 15.30, 17.45

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Odcházení 14.00, 21.00
Správci osudu 16.00
Všemocný 18.45

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Jsem číslo čtyři 14.30, 16.50, 19.10, 21.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Králova řeč 19.00, 21.30
Máma mezi Marťany 3D 14.30
Sanctum 3D 16.45

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
Hop 14.15
Láska a jiné závislosti 16.15, 18.45, 21.15

KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Coco Chanel

17.00
Dívka, která si hrála s ohněm 22.00
Muži, kteří nenávidí ženy 19.00

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Londýnský gangster 17.30, 20.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Láska a jiné závislosti 17.30, 20.00

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Gnomeo a Julie 3D 16.00
Láska a jiné závislosti 18.00
Správci osudu 20.00

Uničov
KINO UNIČOV
Moravské nám., tel. 585 054 060
Nevinnost 20.00

Zábřeh
KINO RETRO
Farní 14, tel. 583 414 539
Děcka jsou v pohodě

19.00

Jeseník
PRIESSNITZOVY LÉČEBNÉ LÁZNĚ
Priessnitzova 12, tel. 584 491 111
Pásmo francouzských a českých šansonů:
Opilá Piaf 19.00

Mohelnice
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Lazebnická 2, tel. 583 430 351
Top styl 2011 19.30

Olomouc
DIVADLO HUDBY
Denisova 47, tel. 585 223 565
Komedie Jeden den v sedmém nebi

17.00
MORAVSKÉ DIVADLO
Horní náměstí 22, tel. 585 223 533
Lyrická opera Evžen Oněgin 19.00
RESTAURACE FONTÁNA
Smetanovy sady
Tančíme swing 19.00
UMĚLECKÉ CENTRUM KONVIKT
Univerzitní 3, tel. 585 633 099
Inscenace Obraz 19.30

Prostějov
BOTANICO CAFÉ
Wolkerova 1587/3
Folkrocková kapela Majerovky 19.00
KLUB DUHA

Školní 4, tel. 582 340 507
Taneční večer pro seniory s
Krušnohorskou muzikou 19.00
MĚSTSKÉ DIVADLO
Vojáčkovo nám. 1, tel. 582 333 390
Tmavomodrý svět (naruby) 10.00

Staré Město
KULTURNÍ DŮM
Smetanova 52, tel. 583 239 267
Koncert skupiny Poutníci 19.00

Šumperk
DIVADLO ŠUMPERK
Komenského 3, tel. 583 214 061
Tučňáci na arše 10.00
DŮM KULTURY
Fialova 3, tel. 583 214 276
Chinaski – Amarok Tour 2011 19.30
H-CLUB
Fialova 3, tel. 583 214 276
Goodbye Lenin + The Trousers 19.30

Teplice nad Bečvou
LÁZEŇSKÝ DŮM BEČVA
Teplice nad Bečvou 63, tel. 581 687 201
Koncert Spálovského dixielandu 19.30

Zábřeh
KULTURNÍ DŮM - KLUB
Československé armády 1, tel. 583 415 400
Cimbál a vínečko 19.00

OLOMOUC Větší pravomoci a hlav-
ně větší balík peněz svěří olomouc-
ká radnice třem desítkám komisí
městských částí. Obyvatelé jednot-
livých čtvrtí budou od letoška
sami moct rozhodovat o opravách
chodníků. Komise na ně budou
mít k dispozici 300 tisíc korun na
rok. Stačit to bude sice jen na vy-
správky, i tak to ale předsedové ko-
misí oslavují.

Dosud každá městská čtvrť do-
stávala na drobné opravy v ulicích
jen 150 tisíc korun na rok. Noví rad-
ní k tomu svým posledním rozhod-
nutím tento týden přidali 300 tisíc
korun určených jen na chodníky.

„Lidé v komisích nejlépe znají
konkrétní lokalitu a vědí, co obyva-
tele v daném místě tíží. Zároveň si
ale komise budou muset zvyknout
na to, že každý rozpočet je omeze-
ný, a samy budou muset rozhod-

nout, které akce jsou nejdůležitěj-
ší,“ řekl první náměstek olomouc-
kého primátora Ivo Vlach.

Sedmadvacet komisí městských
částí dostane od radnice na chod-
níky celkem osm milionů korun.
Zástupci městských částí si opravy
sami objednají a hotovou práci bu-
dou i přebírat. „Budou tak mít
možnost kontrolovat kvalitu prove-
dené práce,“ dodal Vlach.

„Je to perfektní zpráva. U nás je
na chodnících pořád co opravo-
vat,“ raduje se předsedkyně komi-
se městské části Slavonín Danuše
Boková.

Její kolega z Černovíra se těší, že
větší pravomoci komisí opravy
chodníků urychlí. „Dosud jsme si
vždycky museli podat žádost, kte-
rou schvaloval Odbor dopravy.
Teď bude celý proces kratší,“ mys-
lí si předseda černovírské komise

Ladislav Řoutil. Kromě osmi milio-
nů, které svěří přímo komisím
městských částí, bude olomoucká
radnice letos investovat do oprav
silnic, chodníků a veřejného osvět-
lení dalších 20 milionů korun.

Nových chodníků a pouličních
lamp se dočkají například obyvate-
lé Polívkovy a Mozartovy ulice, ces-
ty pro pěší se budou opravovat
v ulicích Erenburgova, Lazecká či
Dolní novosadská. Opravy budou

pokračovat na třídě Svobody, po-
vrch silnice a chodníky se budou
měnit v Krokově ulici v Holici
a město opraví také křižovatku ulic
Foersterova a Hněvotínská.

Kromě pouličních lamp vymění
město na několika místech také se-
mafory. Je mezi nimi i vůbec nej-
starší fungující signalizace na kři-
žovatce ulic Komenského a Huso-
va v lokalitě U Bristolu.

„Jedná se takřka o technický uni-
kát, celá světelná signalizace je ně-
kolik desítek let stará. Náhradní
díly, které se v současnosti velmi
špatně shánějí, totiž pocházejí ješ-
tě z dob socialismu a Rady vzájem-
né hospodářské pomoci,“ upřesnil
náměstek Ivo Vlach.

Rekonstrukcí projde i špatně
fungující semafor na křižovatce
ulic Chválkovická a Roháče z Du-
bé. „V rámci ní se vyřeší signaliza-
ce i na křižovatce ulic U Podjezdu
a Pavlovická, čímž zlepšíme prů-
jezdnost tohoto úseku,“ dodal
Vlach. Do obnovy semaforů město
Olomouc letos investuje dva milio-
ny korun.

Petra Klimková

Krátce
OCENĚNÍ

Na Cenu města
přišlo 30 nominací
Přesně tři desítky návrhů na oceně-
ní olomouckých osobností dostala
radnice, která sbírala nominace na
Cenu města do konce března. Slav-
nostní ceremoniál se uskuteční už
počtrnácté, teprve podruhé bude
město rozdávat také Cenu za po-
čin roku. „Návrhy se nyní bude za-
bývat pracovní skupina a rada, ko-
nečné rozhodnutí o laureátech je
na zastupitelstvu,“ řekl náměstek
primátora Jan Holpuch. Slavnost-
ní udělování cen se koná 9. června
v Moravském divadle. (pk)

FESTIVAL

Startuje třídenní
ekologický maraton
Třídenní maraton besed, komento-
vané výpravy za poznáním krajin
a Ekojarmark. To je ve zkratce jedn-
advacátý ročník festivalu Ekologic-
ké dny Olomouc, který příští úterý
startuje v krajském městě. Diskuto-
vat o ekonomické krizi přijedou fi-
lozof Václav Bělohradský, ekolog
David Storch nebo ekonomka Ilo-
na Švihlíková, nebudou chybět ani
výlety do Litovelského Pomoraví.
Festival ukončí tradiční Ekojar-
mark, který se bude konat prvního
května od 9 hodin na Horním ná-
městí. (pk)

DOPRAVA

Studie napoví, jak lépe
propojit města s obcemi
Město Olomouc chce upravit veřej-
nou osobní dopravu ve městě
a spojení do okolních obcí organi-
zované v rámci integrovaného sys-
tému Olomouckého kraje. Nechá
si proto zpracovat studii ke genere-
lu osobní dopravy. Studie má na-
vrhnout optimální organizaci ve-
řejné dopravy na území města
a její napojení na obslužnost okol-
ních obcí. Výsledky město využije
i k rozhodnutí o úpravě jízdních
řádů v Olomouci. (pk)

OLOMOUC (pk) Do sporu o umístě-
ní Úřadu práce v Olomouci se vlo-
žil hejtman Olomouckého kraje
a sociálnědemokratický senátor
Martin Tesařík. Ministerstvo práce
chce stavět novou budovu na Ta-
bulovém vrchu, kde dnes stojí jen
bytové domy.

Proti tomuto plánu protestuje
tři sta zdejších obyvatel. Tesařík
chce ministra práce Jaromíra Dráb-
ka přimět k tomu, aby stěhování
do sídliště přehodnotil.

„Osobně vnímám plán výstavby
úřadu práce v lokalitě Tabulový
vrch za nevhodný, a to jak z hledis-
ka celkového charakteru daného
území, tak dopravní obslužnosti.
Proto pana ministra žádám –
s ohledem na předpokládanou
výši nákladů celého projektu –
o opětovné prověření možnosti za-
chování úřadu v jeho stávajících
prostorách,“ uvedl Martin Tesařík.

Úřad práce se chce přestěhovat
z Vejdovského ulice poblíž hlavní-

ho nádraží do mnohem hůře do-
stupné čtvrti, protože před dvěma
lety prohrál soudní spor o vlastnic-
tví budovy. Ta podle rozsudku ne-
patří státu, ale soukromníkovi.
Stavbu v Hněvotínské ulici umož-
ňuje územní plán, navíc minister-
stvo práce na ni má slíbené evrop-
ské peníze.

Právě to, jak daleko jsou dotace
z Evropy, může ještě ovlivnit pří-
pravu celé stavby. Na to sází i sená-
tor Tesařík. „Dotazuji se na stav fi-

nancování celého projektu,“ podo-
tkl.

Olomoucká radnice se snažila
ministerstvu práce již dříve nabíd-
nout jiné pozemky, ty se však stát-
ním úředníkům pokaždé zdály ne-
vhodné. Magistrát proto nakonec
podpořil stavbu na Tabulovém vr-
chu, aby neohrozil víc než třísetmi-
lionovou investici, která může do
města přijít. „Občany města Olo-
mouce jsou jak ti, kteří tam bydlí,
tak ti, kteří jsou klienty úřadu prá-

ce,“ namítl primátor Martin Novot-
ný.

Ministerstvo práce nyní zpraco-
vává takzvanou studii proveditel-
nosti, která přechází zpracování
projektové dokumentace. „Při ide-
álním průběhu lze zahájení výstav-
by předpokládat na jaře 2012,“ po-
psala mluvčí ministerstva práce
Táňa Švrčková. V nové budově
bude sídlit Státní úřad inspekce
práce, školicí středisko minister-
stva a Úřad práce v Olomouci.

Fandíme Na přátelský zápas reprezentace do 21 let Česka
s Francií se přišly na Andrův stadion v Olomouci podívat
stovky fanoušků. 3x foto: romanmares.rajce.net

Možnost rozhodovat o vyspravení chodníků svěřila
olomoucká radnice komisím městských částí. Na
opravy jim také poslala větší balík peněz. Komise si
slibují, že větší pravomoci opravy chodníků urychlí.

Kdo s koho Mladí talentovaní
hráči předváděli své fotbalové

umění. Na snímku v pozadí
obránce Ondřej Mazuch.

FAKTA

Co ještě vylepší
Plány olomoucké radnice

Do oprav silnic, chodníků a osvětlení
chce olomoucká radnice investovat
dalších dvacet milionů korun.
Oprav se dočkají ulice Polívkova,
Mozartova, Lazecká, Erenburgova
či Dolní novosadská. Pokračovat se
bude na třídě Svobody a v Krokově
ulici v Holici. Město opraví také
křižovatku ulic Foersterova
a Hněvotínská. Na několika místech
vymění také semafory.

Kino Muži, kteří nenávidí ženy Volný čas Tančíme swing

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.

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

Úterý: Přerov, Hranice,
Lipník nad Bečvou, Kojetín

Středa: Prostějov,
Konice

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

Pátek:
OlomoucZprávy z měst

Francouzská radost Fotbalisté Francie vstřelili gól
a utkání pro ně skončilo vítězstvím 1:0.

OLOMOUC (pk, ČTK) Novou a „tep-
lejší“ fasádu a nová okna bude mít
už o letních prázdninách budova
plaveckého stadionu v Olomouci.
Zateplením areálu ušetří olomouc-
ká radnice až půl milionu korun
ročně na vytápění. Peníze pak
bude moci investovat do vylepšení
vnitřních prostor.

„Vytváříme si tak podmínky pro
to, abychom mohli plynule pokra-
čovat v úpravách interiérů, které si
to jistě zaslouží,“ řekl náměstek pri-
mátora Ladislav Šnevajs. Původní
náklady na zateplení a výměnu
oken, které město odhadovalo na
15 milionů korun, se podařilo sou-
těží snížit až na 8,5 milionu korun.
Za tuto částku chce práce udělat ví-
tězná Stavební společnost Navrá-
til. Rekonstrukce začne v květnu
a potrvá do poloviny srpna. Provo-
zu bazénu se venkovní úpravy ni-
jak nedotknou. „Stadion bude uza-
vřený pouze v době letních prázd-
nin, to však bývá každý rok,“ podo-
tkl Šnevajs. Olomoucký plavecký
stadion začal fungovat v roce 1965.
Radnice investuje do jeho rekon-
strukce a modernizace postupně.
V minulých letech nechala napří-
klad opravit střechu areálu či
vstup do něj.

S
tárnutí populace je podle
mého názoru velký pro-
blém. Co jej vlastně zapříči-
ňuje? Odpověď je velice jed-

noduchá, jestliže se podíváme pár
let zpátky do historie.

Jak se občanská natalita může
rozvíjet, když stát podporuje jiné
„důležitější“ věci, než je rodina? Jak
se můžeme divit tomu, že je čím dál
více penzistů a naopak čím dál
méně mladých lidí, kteří jsou, nebo
později budou, výdělečně činní?
Za odpověďmi na tyto otázky by-
chom se měli častěji pídit a také se
na ně snažit odpovědět. Podle mě
stát jednoduše nepodporuje rodiny
s dětmi a zde je zakopán pes. Místo
toho, aby se vytvořil, prosadil a apli-
koval nějaký dobrý, užitečný a hlav-

ně smysluplný zákon, který by po-
máhal rodinám s dětmi, čeští politi-
ci se zajímají jen o snížení státního
dluhu, který však stejně nesnižují,
jenom převádějí zdroje financí z bo-
du A do bodu B. Ulehčování podni-
katelům a „odklepávání“ státních
zakázek, jež stejně stojí zbytečně
a nesmyslně mnoho prostředků,
které by se daly využít jinde, kupří-
kladu na podporu rodin s dětmi.

Navrhuji podporovat rodiny
s dětmi, zejména rodiny, kde jsou
oba rodiče výdělečně činní. Rodina
je totiž všeobecně uznávanou insti-
tucí, která od nepaměti vyniká
svým významem a posláním.

Dominik Vondrák
Církevní gymnázium

Německého řádu, Olomouc

Vaším objektivem Aktuální události Olomouckého kraje na vašich snímcích. Zápas Česka s Francií na Andrově stadionu v Olomouci na snímcích Romana Mareše

Bazén bude
už od letních
prázdnin
vypadat lépe

Tenhle chodník opravme,
řeknou si sami obyvatelé

Stát ulehčuje podnikatelům,
ale kdo ulehčí rodině s dětmi?
» Studenti píší noviny V MF DNES se vyjadřují k důchodům

Kde nakonec „zakotví“ nový olomoucký úřad práce?


