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Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Světová invaze 19.30

Olomouc
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Czech Made Man 19.15
Medvídek Pú 14.30, 16.45
Vřískot 4 21.20

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Czech Made Man 14.30, 16.30, 18.30, 20.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Čertova nevěsta 15.00, 17.15
Zdrojový kód 20.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Rio 15.45
Zkus mě rozesmát 17.50, 20.15

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Thor 15.45, 18.15, 20.45

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Rychle a zběsile 5 15.30, 18.20, 21.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
Thor 3D

14.00, 16.30, 19.00, 21.30

UMĚLECKÉ CENTRUM UP
Univerzitní 3, tel. 728 175 709
Netradiční film 20.00

KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Zůstane to mezi námi 17.30, 20.00

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

Czech Made Man
17.30, 20.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Czech Made Man 20.00
Medvídek Pú 17.00

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Thor 3D 17.30
Zdrojový kód

20.00

Zábřeh
KINO RETRO
Farní 14, tel. 583 414 539
Světová invaze 19.00

Kroměříž
KINO NADSKLEPÍ
Milíčovo nám. 488, tel. 573 339 280
Rio 17.00
Sucker Punch

19.30

Rožnov pod Radhoštěm
KINO PANORAMA
Bezručova 838, tel. 571 654 727

Fighter 20.00
Obřad 18.00

Vsetín
KINO VATRA
Svárov 1055, tel. 571 419 289
Banksy - Exit Through the Giftshop 19.30

Bruntál
KINO CENTRUM
Jesenická 1755, 792 01, tel. 775 954 202
Fimfárum – Do třetice všeho dobrého 17.30
Gnomeo & Julie 17.45
Nevinnost 19.45
Světová invaze 20.00

LIPNÍK NAD BEČVOU (roh) Lípy, kte-
ré nechala před šesti lety vysadit
radnice v Lipníku nad Bečvou
v čerstvě zrekonstruovaném cent-
ru, začaly záhadně umírat. Odbor-
níci zjistili, že za to může nedosta-
tek vláhy. Dlažba v centru města
totiž ohřívá kořeny, takže stromy
pak mají nedostatek živin. Pokud
se je přírodovědcům nepodaří za-
chránit, bude je muset radnice vy-
kácet. Místo nich hodlá pořídit
mnohem odolnější javory.

„Dřeviny pomalu chřadnou už
pět let. Prospívají pouze tři lípy
u kašny, ty jsou však napadené dře-
vokazným hmyzem,“ popisuje ve-
doucí zdejšího odboru životního
prostředí Xenie Pospíšilová. Radni-

ce se kvůli tomu obrátila na Agen-
turu ochrany přírody a krajiny. Pří-
rodovědci zjistili, že lípy nesnesou
takto exponované stanoviště. Od
dlažby ohřáté kořeny nestačí vlá-
hu spotřebovat a chřadnou. Dopo-
ručili proto radnici lípy vyměnit za
jiný druh odolnější dřeviny.

Lipničtí politici však chtějí dát lí-
pám ještě šanci. „Jednáme s doda-
vatelem technologie injektování
mykorhizních hub do půdy. Ty na
sebe dokážou navázat více dešťo-
vé vody, lípy tak mohou čerpat víc
vláhy. Pokud ani tohle nepomůže,
budou se muset vyměnit,“ říká Po-
spíšilová. Třináct nových javorů,
které by měly lípy nahradit, vyjdou
městskou kasu na 130 tisíc korun.

LIPNÍK NAD BEČVOU

Kovářské město
zdobí „vodní“ plastika

Nový kovářský exponát zdobí
vstup na zámecké nádvoří z Bratr-
ské ulice v Lipníku nad Bečvou. Je
to replika plastiky In aqua aequi-
tas, která byla v tomto prostoru in-
stalovaná loni v rámci šestého roč-
níku Kovu ve městě a získala si ob-

libu návštěvníků města i jeho oby-
vatel. Protože byl originál nepro-
dejný, autor plastiky Marek Břus-
ka nabídl, že pro Lipník vytvoří re-
pliku. (roh)

PŘEROV

Zloděj nakupoval
bez peněz
Sedmadvacetiletého muže, který
se pokoušel přes pokladnu pro-
nést bez zaplacení zboží za 210 ko-
run, přistihla v sobotu večer ostra-
ha jednoho přerovského super-
marketu. Během šetření policisté
zjistili, že zloděj byl již v minulosti
za majetkovou trestnou činnost
odsouzený Okresním soudem
v Přerově. Nyní mu za přečin krá-
dež hrozí až tříleté vězení. (roh)

PŘEROV Před čtyřmi lety zachráni-
la radnice v Přerově architektonic-
ky ceněnou budovu Chemoprojek-
tu. Koupila ji od chomutovské spo-
lečnosti Miramart, která plánovala
její demolici a místo domu hodlala
postavit supermarket Lidl.

Nyní však magistrát neví, co
s Chemoprojektem dál. Provozní
náklady budovy jsou totiž mno-
hem vyšší než tržby z pronájmu
kanceláří a celý objekt by navíc po-
třeboval nákladnou rekonstrukci,
na kterou Přerov nemá peníze. Pri-
mátor Jiří Lajtoch se netají tím, že
by celý objekt nejraději prodal.

Naopak opozice navrhuje, aby
si radnice zaplatila studii, která po-
radí, co s budovou dál.

„V současné době jsme se ještě
nerozhodli, co s Chemoprojektem
dál. Nevíme, zda tam přemístíme
část magistrátu. Uvidíme, jak do-
padne restrukturalizace úřadu
a umístění úředníků,“ říká napří-
klad náměstkyně přerovského pri-
mátora Jarmila Havlíčková.

Sám primátor je ve vyjádření
mnohem důraznější. „Chemopro-
jekt jsme kupovali pod nátlakem
obyvatel v době, kdy vrcholila hys-
terie kolem zbourané Komuny.
Myslím si, že jsem tenkrát v této
otázce hlasoval špatně,“ přiznává
Jiří Lajtoch, který by budovu nejra-
ději prodal.

„Příjmy ani nepokrývají náklady
a na údržbu bychom potřebovali

stovky tisíc. Objekt Chemoprojek-
tu je navíc z poloviny stále nevyuži-
tý,“ podotkl primátor.

Podle mluvčího magistrátu Bo-
huslava Přidala v současné době
radní plánují celkový audit majet-
ku města. Podle jeho závěrů chtějí
rozhodnout, které budovy si Pře-
rov ponechá a které nabídne k pro-
deji. Přerovská opozice je naopak
proti prodeji budovy. Na posled-

ním zastupitelstvu navrhovala,
aby magistrát na Chemoprojekt
i s okolím vypsal anonymní ideo-
vou architektonicko-urbanistic-
kou soutěž. Tu však zastupitelé od-
mítli.

„Krok zastupitelů nás mrzí. Po-
kud město budovu prodá, bude
hrozit riziko, že na jejím místě vy-
roste supermarket. My to vidíme
tak, že aby politici mohli prosadit
přemístění radnice na Horní ná-
městí, musejí prodat část náměstí
i Chemoprojekt. A s tím nesouhla-
síme,“ míní opoziční zastupitel Ri-
chard Šlechta.

Když radnice budovu v roce
2007 kupovala, počítala s tím, že ji
přemění na knihovnu nebo služeb-
nu strážníků městské policie. Oba
plány nakonec ztroskotaly. Výnos
z Chemoprojektu je nyní tři sta ko-
run na metr čtvereční. Budova je
přitom obsazená z padesáti pro-
cent.

Roman Helcl

Tenkrát před 30 lety
Na trať 334 Kroměříž – Tovačov,
která byla 31. května 1981
zrušená, se o víkendu vrátil vlak,
cestující i revizoři (snímek dole).

Před pár lety měla budova Chemoprojektu uvolnit
místo supermarketu, radnice to však nedopustila. Teď
ale neví, co s prodělečným objektem dál, nemá peníze
ani na jeho opravu. Zvažuje, že Chemoprojekt prodá.

Kino Sci-fi snímek Světová invaze promítá jesenická Pohoda a zábřežské kino Retro

Krátce

Výhled z vlaku Takový výhled se naskytl cestujícím na trati. Akce se
totiž konala v neděli 8. května na státní svátek. 3x foto: thomas25.rajce.net

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

Budova Chemoprojektu
v Přerově Foto: MF DNES

51
Mezinárodní soutěže
Dny italské kinematografie
Walt Disney
Novinky české filmové a televizní tvorby
Výročí, Dokumenty, Noční horizonty

Patron:

Koncerty: Kryštof, Čechomor, Aneta Langerová, Děda Mládek Illegal Band
Talkshow Jiřiny Bohdalové a Petra Nárožného
Minisalon – Filmové klapky: výstava, veřejná aukce
Výstavy: 75 let zlínského filmu, Jan Saudek, Zuzana Mináčová a další
SYNOT TIP Jízda s Martinou Sáblíkovou. sobota 4.6., 13 hodin, nám. Míru
(od 13 hodin in-line brusle, od 16 hodin děti na kolech a odrážedlech)

Děkujeme:

ZLÍN FILM FESTIVAL
29. května – 5. června 2011www.zlinfest.cz

INZERCE

Lípy v centru Lipníka usychají,
dlažba jim ohřívá kořeny

Přerov řeší, co s budovou
Chemoprojektu. Prodá ji?

Vaším objektivem Jízda po zrušené trati na snímcích Tomáše Ertla


