kraj olomoucký
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úterý: Přerov, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Kojetín

pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Zábřeh, Mohelnice

Zprávy z měst

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorovi Michalu Šverdíkovi
(michal.sverdik@mfdnes.cz,
tel.: 734 517 131).
» Inzertní poradkyní pro vaši oblast
je Marie Janečková
(marie.janeckova@mafra.cz,
tel.: 602 534 958 a 583 808 314)

Krátce
KONICE

PLUMLOV

Na zámku se bude
o víkendu hodovat
Na tradiční Plumlovské hody zvou
všechny zájemce o tomto víkendu
pořadatelé. V pátek je na programu na nádvoří zámku Hodová
noc, v neděli pak vystoupení šermířské skupiny, divadlo nebo diskotéka. Hody v pátek začínají
v osm a v neděli ve dvě hodiny odpoledne.
(dík)
PROSTĚJOV

Vincenec provede
temnými stránkami duše
Netradiční obrazy si od zítřka budou moci prohlédnout v budově
Špalíčku v Prostějově všichni zájemci. V pět hodin v podvečer zde
svou samostatnou výstavu dosud
nepublikovaných kreseb zahajuje
výtvarník Tomáš Vincenec z Prostějova. Expozice má název Temné
stránky duše a potrvá do začátku
září.
(dík)

středa: Prostějov, Konice,
Plumlov

čtvrtek: Šumperk, Jeseník, Loštice,
Zlaté Hory, Štíty

Výroba tuků
nesmrdí, říká obec.
Lidé si myslí opak
Žádné problémy kolem závodu na výrobu tuků, který má vzniknout
v Němčicích nad Hanou, nebudou, tvrdí místostarosta obce Jan Vrána.
Místní obyvatelé však protestují a sepisují petici. Bojí se zápachu.

S pořádkem pomůžou
„přespolní“ strážníci
O něco bezpečněji se budou moci
cítit obyvatelé ze Skřípova a Ludmírova na Prostějovsku. Strážníci
Městské policie z Konice tu totiž
budou pomáhat s veřejným pořádkem. Smlouvy s obcemi již schválilo konické zastupitelstvo. „Strážníky bychom rádi využili při prevenci, odchytu psů a také na udržování pořádku při konání větších společenských akcí v obci,“ řekl starosta Skřípova Miroslav Kadlec. (dík)
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NĚMČICE NAD HANOU Proti závodu
na separaci tuků z odpadních vod
v Němčicích nad Hanou na Prostějovsku protestují místní obyvatelé.
Sepsali už i petici. Po špatných zkušenostech s bývalým cukrovarem
se obávají zápachu, hluku a zvýšeného provozu nákladních aut.
Město investici v řádu stovek milionů korun podporuje. „Pro obyvatele to přinese především nové pracovní příležitosti,“ říká místostarosta Němčic nad Hanou Jan Vrána.
Proti nové fabrice protestují obyvatelé. Mají se čeho obávat?
Podle informací, které v současné
době máme a na základě zjišťovacího řízení (takzvané EIA – pozn.
red.), které nám bylo předloženo,
jsou obavy zbytečné. Nic nenasvědčuje tomu, že by závod měl
mít negativní vliv na klidný život
v Němčicích.
Kde bude nový provoz vlastně
stát?
Nově budovaný závod bude postavený v areálu bývalých Stavebních
strojů. Tento areál je v majetku
společnosti, která předložila plán
vybudování závodu na zpracování
tuků. Město Němčice neposkytne
firmě žádné pozemky pro výstavbu. Areál je v platném územním
plánu vedený jako průmyslová
zóna.

FAKTA

Unikátní závod
Závod na výrobu tuků z odpadních
vod, jediný svého druhu v Česku,
hodlá v Němčicích nad Hanou
vybudovat soukromý investor.
Závod by přinesl práci až třicítce
lidí a podle obce by pozvedl
ekonomiku obce. Výstavbu na
ploše 12 tisíc metrů čtverečních
chystá společnost Onivon přes
svou dceřinou firmu Biodam. Počítá
s třísměnným provozem, kapacitou
padesát tisíc tun vody a produkcí
kolem 12,5 tisíce tun tuku ročně.

Vy jste se byl podívat v podobném závodu v Německu, jak to
tam vypadá?
Podnikli jsme s několika dalšími
členy zastupitelstva cestu do města Marl, kde jsme viděli podobný
závod na zpracování tuků. Chci
říct, že závod byl plně v provozu
a neviděli jsme nic, co by mohlo
ohrozit životní podmínky v Němčicích. Byli jsme tam dokonce v období inverze, což nahrávalo tomu,
abychom v případě zápachu něco
cítili. Nic se nepotvrdilo.
Technologie zpracování tuků je
unikátní, můžete ji popsat?
Technologie na zpracování tuků je
téměř bez odpadu. Odpadní voda

s vyšším podílem rostlinných a živočišných tuků, kterou firma dováží, je v uzavřené hale. Jde přes síta,
kde se odseparují hrubé nečistoty.
Pak je surovina odčerpána do zásobníků. V uzavřeném okruhu následuje zahřátí vody a odseparování tuku. Odpadní voda prochází
přes dvoufázovou čistírnu. Výsledkem je tuk, který se dá využít v průmyslu, vedlejším produktem jsou
hrubé nečistoty, které se využívají
v bioplynových stanicích. Dále jde
o křemelinu, která jde do spalování v cementárnách. Bioplyn bude
spalován spolu se zemním plynem
a slouží k výrobě páry, která se
bude využívat k ohřevu v technologické části. Veškeré prostory budou napojeny na centrální ventilaci, vycházející vzduch bude filtrovaný přes biologické filtry.

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

Vaším objektivem Události v kraji na snímcích Daniela Šiklinga

Pamatují historii
Na náměstí v Prostějově si
v neděli dvaadvacátého května
daly dostaveníčko veterány,
které pamatují historii.

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.

Proč si investor vyhlédl právě
Němčice?
Firma u nás vlastní část pozemků
po bývalých Stavebních strojích
a hledá další možnosti.
Přinese závod také něco místním
lidem a městu?
Závod přinese zdejším lidem především nové pracovní příležitosti.
Město bude mít zvýšený příjem
z daní. Firma se také zavázala, že
podpoří společenský život města
a ochranu životního prostředí.
Michal Šverdík

Nablýskané skvosty Přihlížející mohli obdivovat více než stovku
automobilů a motocyklů.

3x foto: 5daniel.rajce.net

Děti nutil těžce pracovat, bil
je. Teď mu hrozí osm let vězení

64 recitátorů, 9 divadel. Wolkrův Prostějov je tu

PROSTĚJOV (dík) Těžká fyzická práce na zahradě a nepřiměřené tresty, jako je tahání za uši nebo bití,
přivedly nyní muže z Prostějovska
až k soudu. Státní zastupitelství podalo obžalobu. Nevlastnímu otci
hrozí až osm let vězení.
„Věc je již podána u prostějovského okresního soudu. Muž je stíhán na svobodě a obžalován byl
z týrání osoby žijící ve společném
obydlí. V minulosti souzen nebyl,“
uvedla prostějovská státní zástupkyně Naděžda Kezniklová.
Rodina se do vesnice na Prostějovsku přestěhovala letos na jaře.
Žena se dvěma dětmi a jejich ne-

PROSTĚJOV (ČTK) Nejen na recitační vystoupení, ale i na výměnu
zkušeností a konfrontaci tvůrčích
postupů se letos zaměří celostátní
přehlídka uměleckého přednesu
Wolkrův Prostějov. Recitátoři se
mohou navzájem inspirovat během dopoledních dílen a seminářů, v odpoledních vystoupeních
své umění představí čtyřiašedesát
sólových recitátorů a devět divadel
poezie.
Prestižní festival včera po páté
hodině odpoledne zahájil kejklířský průvod k pomníku básníka Jiřího Wolkra.
„Festival je letos hodně jiný. No-

vlastním otcem sem přesídlili
z jiné vesnice na Prostějovsku a začali opravovat dům. Chlapec nastoupil do školy, holčička do místní školky. Právě učitelé rychle odhalili možné týrání. „Ředitelka školky
mne informovala, že něco není
v pořádku,“ řekla starostka obce.
„Spočívalo to v tom, že muž starší dítě nutil vykonávat poměrně
těžké práce, které byly až nad jeho
možnostmi. Také jej bil a za každou maličkost peskoval. Bylo tam
i ublížení na zdraví, které však neskončilo u lékaře, ale všimly si
toho učitelky ze školky,“ podotkla
Kezniklová.

Kino Útěk ze Sibiře
Olomouc

Sokolská 25, tel. 585 222 466

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999

Divadlo Svoboda
Melancholia

Pařba v Bangkoku

Prostějov

16.00, 18.15, 20.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2

Rychle a zběsile 5

15.00
, 18.00
21.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3

Lidice
Westernstory

Lidice

Čechova 49, tel. 581 202 216

15.20, 17.50, 20.45

Pařba v Bangkoku
Rychle a zběsile 5

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999

14.40, 16.50
19.00, 21.15

17.30
20.00

20.00
17.30

Šternberk
KINO OKO

Pražská 41, tel. 585 809 999

Čertova nevěsta
Útěk ze Sibiře

Kung Fu Panda 2 3D
X-Men: První třída

17.30
19.30

Šumperk
KINO OKO

Pražská 41, tel. 585 809 999

15.10, 17.20
19.45

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7

Přerov

CAFÉ AMADEUS

GALERIE MĚSTA

Sídliště Zahradní

Johnie´s Oldies

Václavské nám. 3, tel. 585 514 190

Horní náměstí 1/1

Andrej Balco: Antracit

Toulky přerovskou minulostí
Trvá do 28. srpna

22.00
9.30

Olomouc
KLUB 15 MINUT

Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000

Lidice
X-Men: První třída

Pražská 41, tel. 585 809 999

Uničov

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D
14.00, 17.00, 20.00

KINO UNIČOV

KINO METROPOL

Jsem číslo čtyři

MORAVSKÉ DIVADLO

nám. Republiky 5, tel. 585 515 111

GALERIE ZUŠ MILOSLAVA STIBORA

Vrm, vrrrrrrrrrrrrm…
Tvořivá dílna k výstavě Kuky se vrací.

Pionýrská 4, tel. 585 425 101

Absolventi 2011

Prostějov
LIDOVÁ HVĚZDÁRNA

Horní náměstí 22, tel. 585 223 533

Trvá do 30. června

KNIHOVNA MĚSTA

Měsíc nad řekou
Příběh o abiturientském sjezdu, který otřese zpohodlnělým způsobem života, se naléhavě táže, co znamená být věrný svému
mládí.
19.00
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ

O počasí
Jak je velké Slunce a je blízko u Země?
Proč se střídá den a noc? Z čeho je mrak
a jak vzniká? Na všechny takové otázky odpovídá vyprávění Ondřeje Sekory.
15.30

Denisova 47, tel. 585 514 111

Šumperk

Literární klub: Setkání s Františkem
Hýblem (70 let)

KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE

18.30
UMĚLECKÉ CENTRUM KONVIKT

20.00

Večer tří tanečních představení:
Ferenc Féher - Tao Te (Maď.), Ambra Senatore - Passo Duo (It.), C. Layes (Něm.) a Public in Private: Allege (Fr.).
20.00

Univerzitní 3, tel. 585 633 099

HANÁCKÝ SKANZEN PŘÍKAZY

Police

Banát: Krajina a lidé a Dosud neznámé
snímky Příkaz a okolí
Trvá do 29. června

KULTURNÍ DŮM
Police

Výstava dekoračních panenek a starých
kočárků pro miminka
Trvá do 30. června

BUDOVA ŠPALÍČKU

Koncert Šumperského dětského sboru pro
UNICEF
19.00

Uprkova 17, tel. 582 330 603

Tomáš Vincenec: Temné stránky duše
Trvá do 4. září
GALERIE U HANÁKA

LÁZEŇSKÝ DŮM BEČVA

Školní 206/24

Teplice nad Bečvou 63, tel. 581 687 201

Petr Sládek: Zimní krajinky bez cenzury
Trvá do 22. června

14.00

Život mokřadů aneb Ptáci! Máte mokro
v práci?
Trvá do 31. října

Příkazy

Hlavní 22, tel. 603 174 499

Odpoledne na terase s písničkou

Bezručova 10, tel. 581 219 910

Výstava amatérských fotografií: Svět
umění za okny
Trvá do 30. června

Prostějov

Teplice nad Bečvou

ORNIS

náměstí Republiky 1, tel. 585 545 111

Kolářovy sady 3348, tel. 582 344 130

17.30
20.00

Moravské nám., tel. 585 054 060

Trvá do 22. června

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

16.00
20.00

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

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6

Olomouc

Riegrova 6 Olomouc, tel. 585 231 690

Student Party

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5

Paul
14.45, 17.00, 19.15
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 21.30

VARNA

KLUB POHODA

Literární klub pro seniory
Téma: České spisovatelky.

Přerov
KINO HVĚZDA

stavení a koncerty. Přehlídka skončí tradičním závěrečným večerem
tuto neděli, na kterém vystoupí
ocenění sóloví recitátoři.
Festivalem v minulosti prošly významné osobnosti kulturního života. Soutěže se zúčastnily například
herečky Iva Janžurová a Valérie Zawadská nebo moderátorka Jolana
Voldánová.
Letošní festival v Prostějově je
už čtyřiapadesátý v pořadí. Soutěžní přehlídka je pojmenována po
prostějovském rodákovi Jiřím Wolkrovi, žil v rozmezí let 1900 až
1924. Básník byl členem Literární
skupiny a Devětsilu.

Lipník nad Bečvou

Komenského 31, tel. 777 059 150

Pražská 41, tel. 585 809 999

Kung Fu Panda 2
Pařba v Bangkoku

17.30
20.00

Školní 1, tel. 582 332 678

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna

vinkou jsou dopolední tvůrčí dílny
bert Fulghum. Z básníků se častěji
a semináře. Při samotných vystouobjevují Ivan Wernisch či Jan Skápeních účinkující představí jeden
cel. Recitátoři ve věku od patnácti
text, v minulosti si vylet se na přehlídku mu„Festival je hodně
bírali dva. U sólových
seli probojovat v krajjiný. Novinkou jsou
recitátorů převažuje
ských kolech, rozděledopolední tvůrčí
přednes prozaického
ni jsou do tří kategorií.
dílny a semináře.
textu,“ nastínil Daniel
„Například v OloÚčinkující také
Razím z Národního inmouckém kraji je při
letos představí
formačního a poradenkrajském kole nejvíce
jen jeden text.“
ského střediska pro
obsazená kategorie od
kulturu (NIPOS).
15 do 17 let, kam přiPodle spoluorganizátorky akce
cházejí zejména žáci základních
Martiny Drmolové si recitátoři vyuměleckých škol. Zájem u nejstarbírají spíše humorné texty. Mezi
ších, nad 20 let, je naopak minimálprozaiky jsou oblíbení například
ní,“ doplnila Drmolová. Součástí
Petr Šabach, Michal Viewegh či Roprogramu budou i doplňková před-

Volný čas Tvůrčí dílna s Kukym Výstavy Toulejte se minulostí

KINO METRO 70

Pražská 41, tel. 585 809 999

Svátek recitátorů a poezie začal. Letošní novinkou přehlídky, která v Prostějově trvá až do neděle, jsou semináře a tvůrčí dílny

Příkazy 54, tel. 585 967 310

Šternberk
BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER
Farní 50/3

Oči dokořán 2011

Trvá do 29. srpna

EXPOZICE ČASU
ČSA 113/19

Antonín Gerža ml.: Stop laciné erotice
Trvá do 1. července

Šumperk
GALERIE JIŘÍHO JÍLKA
sady 1. máje 12, tel. 583 211 050

Jiří Brodský: Nic na odiv
Trvá do 26. června

