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Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Správci osudu 19.30

Olomouc
MOZARTEUM
Václavské nám. 3, tel. 585 514 190
Happy end 19.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Láska a jiné závislosti 20.30
Rango 15.30
Útěk ze Sibiře 17.45

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Neznámý 16.30, 19.00
Sucker Punch 14.10
Všemocný 21.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Obřad 21.00
Rio 14.15, 16.30, 18.45
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Jsem číslo čtyři 15.00, 20.45
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Hlavně nezávazně 16.20
Vřískot 4 18.50, 21.20
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Králova řeč 19.00
Rio 3D 14.30, 16.45
Sanctum 3D 21.15
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
Čertova nevěsta 17.30
Rio 3D 15.15

Zkus mě rozesmát 20.00
KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Černá labuť 17.30, 20.00

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Biutiful 17.00, 20.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Rio 3D 17.00, 20.00
Vřískot 4 20.00

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Králova řeč 19.30
Rio 3D 17.00

Jeseník
DIVADLO PETRA BEZRUČE
28. října 16, tel. 584 411 254
Kříž u potoka 19.00

Olomouc
DIVADLO TRAMTARIE
Hynaisova 11, tel. 605 218 590
Kurt a Sid 19.30
JAZZ TIBET CLUB
Sokolská 48, tel. 585 230 399
Hope Astronaut - křest CD 20.00

MORAVSKÉ DIVADLO
Horní náměstí 22, tel. 585 223 533
Frida 19.00

Prostějov
MĚSTSKÉ DIVADLO
Vojáčkovo nám. 1, tel. 582 333 390
Zahajovací koncert Brass 6

19.00

Přerov
MĚSTSKÝ DŮM

Kratochvílova 1, tel. 581 290 311
Václav Neckář & Bacily 19.30

Šumperk
DIVADLO ŠUMPERK
Komenského 3, tel. 583 214 061
Eskymo je Welzl 10.00
Revizor 17.00

Teplice nad Bečvou
LÁZEŇSKÝ DŮM JANÁČEK
Lázně Teplice nad Bečvou 63, tel. 581 687 353
Květy paní operety 19.15

HRANICE (ČTK) Radnice v Hrani-
cích na Přerovsku se v nejbližších
dnech znovu pustí do boje s pře-
množenými holuby. Loni na jejich
odchyt město vyčlenilo sto tisíc ko-
run, letos budou výdaje podobné.
Město provádí odchyt pomocí spe-
cializované firmy pravidelně něko-
lik let. Daří se mu tak držet popula-
ci holubů v centru na přijatelné
úrovni.

„Holuby odchytem nezlikviduje-
me, pouze jejich počet zredukuje-
me na přijatelnou úroveň. Pokud

bychom v tom nepokračovali, hrozi-
lo by, že by se přemnožili a likvida-
ce následků by nás stála daleko
více,“ řekl mluvčí radnice Petr Ba-
kovský. Během loňského roku pra-
covníci specializované firmy pravi-
delně vybírali holubí hnízda od dub-
na do října. Soustředili se na histo-
rické centrum města a Galašovu uli-
ci. Firma odebrala na čtyřech mís-
tech 78 holubích mláďat a 149 holu-
bích vajíček. Ptáky v listopadu a pro-
sinci odchytávala do klecí a sítí
v půdních prostorách domů.

Krátce
KOJETÍN

Významní rodáci
vystavují v Kojetíně
Výstava z děl významných kojetín-
ských rodáků je k vidění v galerii
VIC v Kojetíně. Lidé mohou obdi-
vovat například díla akademické
malířky Marie Gardavské, akade-
mického sochaře Stanislava Hlobi-
la staršího, hudebního skladatele
Gustava Voždy, scénografa a malí-
ře Vojtěcha Štolfy nebo spisovate-
le a herce Vladimíra Novotného.
Výstava bude otevřená do 3. červ-
na 2011. (roh)

Hranice

Hranický web
má další ocenění
Po loňském zisku prestižního oce-
nění Zlatý erb za nejlepší interneto-
vou stránku města v České republi-
ce získal městský web www.mes-
to-hranice.cz další cenu. Radniční
stránky byly jakožto loňský vítěz
Zlatého erbu nominované do sou-
těže EuroCrest, ve které získaly
společně s Bratislavou a polskou
Poznaní ocenění za nejlepší webo-
vé stránky. (roh)

STŘEDOLESÍ, UHŘÍNOV

Dnes a ve čtvrtek
nepůjde proud
Dnes a ve čtvrtek nepůjde od 7.30
do 17. hodin proud ve Středolesí
a Uhřínově na Hranicku. Důvodem
jsou podle pracovníků ČEZ opravy
na vedení vysokého napětí. (roh)

ČERNOTÍN

Zloděj byl rychlý, vzal
z chatky peněženku
Do neuzamčené zahradní chatky
se dostal v neděli odpoledne v za-
hrádkářské kolonii v obci Černotín
na Hranicku neznámý zloděj. Ze-
vnitř ukradl třiačtyřicetiletému ma-
jiteli z batohu peněženku. Kromě
osobních dokladů v ní byly i pení-
ze. Zloděj nepohrdl ani obalem na
fotoaparát. Poškozený škodu vyčís-
lil na 25 tisíc korun. (roh)

TEPLICE NAD BEČVOU Když jej
v roce 1967 stavěli, nahradil původ-
ní dřevěnou lávku. Od té doby slou-
žil čtyřiačtyřicet let a zažil několik
povodní. První velké rekonstrukce
se dočkal až nyní. Řeč je o mostě
v Teplicích nad Bečvou, který pře-
klenuje řeku Bečvu od lázeňské ko-
lonády.

Zdejší lázně se jej rozhodli opra-
vit, protože na něm čas i povodně
zanechaly stopy. Asfaltový povrch
byl už značně zpuchřelý a most na-
víc neměl ani dostatečný odvod po-
vrchové vody.

„Během těch více než čtyřiceti
let se totiž opravoval jen jednou
v devadesátých letech. Zásadní re-
konstrukce přišla na řadu až
nyní,“ říká výkonná ředitelka Láz-
ní Teplice nad Bečvou Irena Vaši-
cová.

Oprava stála zhruba 3,8 milionu
korun. Z toho dva miliony korun
zaplatil Olomoucký kraj. „Původní
lávka pro pěší tak může znovu slou-
žit nejen lázeňským hostům, ale
v případě nouze také například vo-
zidlům zdravotnické záchranné
služby,“ popsal hejtman Martin Te-
sařík.

Dělníci během několika měsíců
na mostě vyměnili izolaci, zvětralé
části nahradili novými, opravili
římsy, osadili mostní konstrukci
odvodňovači, instalovali nové

osvětlení nebo zrekonstruovali zá-
bradlí tak, aby stavba zapadala do
rázu lázeňského města.

„Těch prací bylo ale mnohem
víc. Most dostal třeba nový asfalto-
vý povrch. Kvůli statice jej však ces-
táři nanášeli opatrně v malé vrst-
vě, takže nyní povrch nevypadá
nejlépe. Ujistili nás však, že bě-
hem dvou sezon se povrch díky
slunci změní a bude perfektní,“ do-
plnila ředitelka.

Podle hranického historika Jiří-
ho Nebeského stávala po proudu
řeky kousek od dnešního teplické-
ho mostu původní dřevěná lávka.

„Tu v roce 1967 nahradil nový žele-
zobetonový most postavený
o něco níže na toku řeky Bečvy.
Jeho délka činí 90,3 metrů, šířka
5 metrů a klene se 9 metrů nad hla-
dinou řeky. Projektoval ho inženýr
Tomašík ze Stavoprojektu Brno,“
popisuje historik. Zvláštností stav-
by je i to, že mostní pilíře nejsou
v korytu Bečvy, ale na břehu.

„To se ukázalo jako velká výho-
da během povodní, které most na-
konec s přehledem ustál,“ doplni-
la ředitelka Vašicová.

Ve stejný rok, kdy se most sta-
věl, vyrostla kousek od něj busta

prezidenta Antonína Zápotocké-
ho. Pobyt druhé komunistické hla-
vy státu v Teplicích se k historii
váže více, než by se zdálo.

„Málo lidí to ví, protože byl po-
mník odstraněn v roce 1990. Ne-
dávno jsem v archivech zjistil zají-
mavost: Zápotocký, ještě jako pre-
miér, se v Teplicích na jaře 1953 lé-
čil. Pobyt přerušil kvůli prezident-
ské volbě a vrátil se do lázní už
jako president ČSR,“ popisuje his-
torik Nebeský. „Po jeho pomníku
však dnes není ani památky, zato
most stále stojí,“ dodává historik.

Roman Helcl

LIPNÍK NAD BEČVOU (ČTK) Historic-
ká zvonice v Lipníku nad Bečvou
na Přerovsku se dočká nové vnější
podoby. Po téměř dvaceti letech re-
staurují odborníci její kamenné
prvky a památka bude mít i novou
fasádu. Oprava začne na začátku
června a potrvá pět měsíců. Nákla-
dy se vyšplhají na 1,7 milionu ko-
run.

„Během turistické sezony nebu-
de zvonice přístupná návštěvní-
kům města,“ řekla mluvčí radnice
Lucie Žídková.

Lipník nad Bečvou je jedno
z mála měst, které má samostat-
nou zvonici.

Původně byly zvony zavěšeny
ve věži kostela svatého Jakuba.
„Když však město v roce 1604 poří-
dilo nový velký zvon Michal, třásla
se prý při zvonění celá věž. Proto
byla v roce 1609 postavena na ná-
klady města samostatná zvonice
v sousedství kostela,“ doplnila Žíd-
ková.

Nová zvonice nakonec vzácné
zvony z kostela svatého Jakuba,

které do ní byly přeneseny, uchrá-
nila před velkou pohromou, jež
město postihla 14. dubna 1613 při
požáru. Zvonice totiž zůstala nedo-
tčena ohněm.

Zvonice v Lipníku nad Bečvou
je jediná na Moravě, která se do-
dnes dochovala v původní pozdně
renesanční podobě. Navíc se od ji-
ných dochovaných zvonic liší svou
velikostí. Jde o masivní hranolo-
vou stavbu, vysokou čtyřiadvacet
metrů a širokou téměř deset met-
rů.

Před osmi lety byla okna patra
opatřena dřevěnými žaluziemi.
Lépe propouštějí zvuk zvonů
a jsou k nim šetrnější než plechové
krytí oken. Od původní clony se
zvuk zvonů odrážel zpět do zvoni-
ce a vibrace škodily zvonům. Napo-
sledy byla zvonice opravována
v roce 1993.

Na rekonstrukci město použije
nejen vlastní finance, ale i peníze
z Programu regenerace městských
památkových rezervací a měst-
ských památkových zón.

Soubor slaví
Folklorní soubor Pantlék
z Němčic nad Hanou oslavil
začátkem dubna
dvacetileté výročí.

Oprava lávky v Teplicích
nad Bečvou stála téměř
čtyři miliony korun. Most
bez velkých zásahů
sloužil skoro půl století.
V době svého vzniku
také připomínal pobyt
Zápotockého v lázních.

Mládí souboru
Pantlék má pětapadesát členů
a pravidelně pořádá nábory.

3x foto:bodavavosa.rajce.net

FAKTA

Od převozníka k mostu
Do konce 18. století bylo možné
Bečvu u Teplic překonat pouze
s pomocí převozníka. Na přání
lázeňských hostů byla roku 1802
postavena dřevěná lávka, spojující
lázeňské objekty na levém břehu
s pravým. Dřevěná lávka
neodolávala větším povodním nebo
toku ledů. Musela být proto často
opravována. Stavba nového mostu
se plánovala od roku 1807, ale stala
se skutečností až o 160 let později.

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.

Kino Film Rio v Olomouci, Šumperku a Přerově

Tipy Tramtarie uvádí komedii Kurt a Sid

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:
Olomouc

Tradice v názvu Soubor nese
jméno čepce hanácké nevěsty.

Zprávy z měst

Jako nový Důkladná rekonstrukce změnila i povrch mostu. Ten však podle stavařů bude perfektně vypadat až po dvou letech. Foto: P, Janeček, MF DNES

Hranice zápasí s holuby, letos
za to zaplatí sto tisíc korun

Jedinečnou zvonici v Lipníku čeká oprava
Lipník je jediným místem Moravy, kde se dochovala zvonice z pozdní renesance. Teď ji čeká oprava za 1,7 milionu korun

Most sloužil Teplicím 44 let.
Lázně ho poprvé opravily

Vaším objektivem Události z Olomouckého kraje na fotografiích čtenářů


