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Zprávy z měst

pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Zábřeh, Mohelnice

úterý: Přerov, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Kojetín
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středa: Prostějov, Konice,
Plumlov

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

Zajímáte nás

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

Umění v jeskyních

» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorovi Romanu Helclovi.
(roman.helcl@mfdnes.cz,
tel.: 734 517 130, 583 808 213).
» Inzertní poradkyní pro vaši
oblast je Petra Pelzlová
(petra.pelzlova@mafra.cz, tel.: 602
658 929 a 583 808 315).

Kontrast pod zemí:
kameny a krápníky
střídají sochy
Projít si Zbrašovské aragonitové
jeskyně a kromě krápníků obdivovat i umění. Takovou možnost mají v těchto dnech návštěvníci lázní Teplice nad Bečvou. Ve zdejších krasových podzemních prostorách totiž vystavuje sochař Miroslav Machala.
Expozice s názvem Danaé v jeskyni je k vidění až do konce října. Podle ředitelky Zbrašovských aragonitových jeskyní Barbory Šimečkové vytvořila výstava zajímavý kontrast. „Jde o kontrast ušlechtilých kamenů s kameny jeskyní. Materiály si nekonkurují a návštěvníkům poskytují velmi zajímavý pohled,“ popisuje. V Mramorové síni jeskyní
se vystavují díla s přestávkami
už od 80. let. Své umění zde předvedli například Olbram Zoubek,
Kurt Gebauer nebo Lubomír Dostál.
(roh)

Krátce
HRANICE-DRAHOTUŠE

Chystá se tradiční
Anenská pouť
Tradiční Anenská pouť se příští sobotu a neděli uskuteční v hranické
místní části Drahotuše. Letos poprvé osadní výbor připravuje také alternativní program. Ve sklepech budovy, kde sídlí zubař a obvodní lékařka na náměstí Osvobození, se
budou v sobotu 23. a v neděli
24. července promítat ve smyčce
staré filmy o Drahotuších. Ve dvoře
pak bude na návštěvníky čekat dřevěný kolotoč, středověká střelnice
či střílení z kuše. Na sobotu od
17 hodin je připravená loutková pohádka v podání divadla Tilia. (roh)

Zbrašovské aragonitové jeskyně
Foto: Vladislav Galgonek, ČTK

PŘEROV

Řídil opilý
a zranil dítě, které vezl
Čtyřicetiletý řidič se plně nevěnoval řízení a v zahrádkářské kolonii
narazil do oplocení, projel do přilehlé zahrady a narazil do stromu.
Nehoda se stala v sobotu dopoledne. Policejní hlídka šoférovi naměřila 1,79 promile alkoholu v dechu.
Okamžitě přišel o řidičský průkaz.
Ve voze s ním v dětské autosedačce cestovalo i šestileté dítě, které
utrpělo lehké zranění. Řidiči hrozí
tříletá trestní sazba.
(roh)
TOVAČOV

Rybář přišel během
spánku o vybavení
Spánku rybáře, který odpočíval ve
stanu u jezera v Tovačově-Anníně,
využil v neděli v brzkých ranních
hodinách neznámý zloděj. Z břehu mu odcizil odloženou rybářskou tašku s pruty, navijáky a různým rybářským vybavením. Lapka
nepohrdl ani chladicí termotaškou, která visela opodál na stromě.
Okradený rybář si odcizené věci
ocenil na 10 600 korun. Policisté
případ šetří jako krádež.
(roh)
PŘEROV

Napadl seniora a obral
ho o peníze a doklady
Když seděl pětasedmdesátiletý senior v pátek na lavičce v Jasínkově
ulici v Přerově, uchopil ho zezadu
za krk bez varování neznámý násilník a hodil jej na zem. Ze zadní
kapsy kalhot mu pak ukradl peněženku, ve které bylo 15 tisíc korun,
šest set dolarů a sto euro. Kromě
toho si odnesl doklady napadeného a jeho platební karty. Pachateli
hrozí až deset let vězení.
(roh)

Přerov promění proslulý
„Měšťák“ za 187 milionů
Největší dominantu náměstí TGM v Přerově – Městský
dům – čeká velká rekonstrukce. Už na konci prázdnin
se přerovský magistrát pustí i do oprav sousedního
domu číslo osm, které přijdou na více než 54 milionů.
PŘEROV Velkou rekonstrukci sto
brat firmě, která se o něj stará
třináct let starého Městského
a hodlá jej provozovat sám.
domu, který je největší dominanPodle místních politiků tím Přetou náměstí TGM v Přerově, zahájí
rov zahajuje další velký projekt
zdejší magistrát. Proměnou kromě
srovnatelný s opravou zámku
historické budovy projde i vedlejší
nebo parku Michalov. Oba totiž
objekt číslo 8, který s
radnice dlouhá léta re„Nejdříve se
takzvaným „Měšťákonstruovala jak za
pustíme do opravy
kem“ těsně sousedí
vlastní peníze, tak z dopřilehlé budovy,
a v budoucnu se statací. „Nejdříve se pouštíkterá hyzdí vzhled
ne jeho součástí.
me do opravy přilehlé
města. Změní se
Právě do jeho rebudovy na náměstí
vše od střechy
konstrukce se dělníci
T. G. Masaryka s číslem
až k rozvodům.“
pustí jako první už na
popisným 8, která už
konci prázdnin. Opradelší dobu hyzdí vzhled
vy této budovy skončí v roce 2015
města. Měnit se bude všechno od
a přijdou na více než 54 milionů
střechy po krov až k rozvodům,“
korun. Paralelně se má pak začít revysvětluje Gala. V nových prostokonstruovat i samotná historická
rách podle něj vzniknou šatny pro
budova Městského domu.
umělce, sídlo městského informač„Počítáme, že do její obnovy ročního centra či služební byt.
ně investujeme zhruba dvacet mili„Do stávajících šaten, které si
onů korun, takže až v roce 2018
provozovatel pronajímal od souskončíme, vyšplhají se náklady
kromé firmy, už nemáme přístup,
přes 132 milionů,“ popisuje Pavel
proto je jejich stavba prioritou. VýGala, vedoucího odboru rozvoje
běrové řízení na práce by se proto
Městského úřadu Přerov.
mělo uskutečnit už v červnu, staZměn se dočká kromě fasád
vět se začne do konce prázdnin,“
nebo střechy objektu i kulturní
vypočítává Gala.
program. Magistrát ho chce odePodle plánů magistrátu dostane

FAKTA

Z historie
Městského domu
Myšlenka na postavení Městského
domu se zrodila už koncem
19. století. Spolek Záložna se
v Přerově rozhodl postavit
Záloženský dům, který měl být
obdobou módních národních domů.
Místem stavby se stala parcela
hostince U Bílého koníčka na Dolním
náměstí. V lednu 1896 tam byl
položený základní kámen a již na
začátku prosince 1897 se nový
Záloženský dům slavnostně otevíral.
Skládal se z hostince a hotelu, které
doplnily menší sál a dvorana s galerií.
V roce 1909 dům koupila radnice
a přejmenovala jej na Městský. Jeho
prostory slouží Přerovu dodnes.
V architektonicky významné stavbě
v novorenesančním slohu s bohatou
štukovou výzdobou s prvky secese
se pořádá například slavný jazzový
festival.

novou střechu i hlavní budova
městského domu. Kromě ní dojde
i na štuky, klimatizaci, nový interiér restaurace v prvním patře či bezbariérový přístup. „Budova sice
prošla rekonstrukcí na konci osmdesátých let, ale ta byla poplatná
době. Je to velmi stará stavba, kte-

rá potřebuje mnoho investic,“ vysvětlil náměstek přerovského primátora Dušan Hluzín.
Co by se však mělo proměnit, je
i program, o který se nyní stará soukromá firma Imit. Ta je v Městském domě v pronájmu a od radnice ročně dostává dotaci 2,5 milionu korun. Radní už před časem
oznámili, že právě to by chtěli změnit. „Vzhledem k tomu, že do budovy hodláme velkoryse investovat,
rádi bychom měli program zpět
pod sebou. Firmě Imit však i nadále zůstane pronajatá restaurace
i kavárna,“ vysvětlil další náměstek Josef Kulíšek, který počítá
s tím, že by ve zdejším sále mohli
lidé vidět i méně komerční projekty. „Dokážeme si přestavit, že
v Městském domě budou programy, které úplně nevydělávají,“ vysvětluje náměstek.
Oslovení organizátoři kulturních akcí ve městě takové změny
jedině vítají. „Je to dobrá myšlenka. Vzhledem k programové náplni posledních pěti let zaměřené na
pamětníky musí jistě nastat změna k lepšímu. Pokud zde bude vytvořeno kulturní středisko pod kvalitním vedením, pak se určitě dočkáme zajímavějších počinů, než
je zde možno zhlédnout dnes. Šance je vysoká,“ míní například vedoucí Duha Klubu Dlažka Jaroslav
Biolek.
Roman Helcl

Vaším objektivem Události z Olomouckého kraje, tentokrát na snímcích Jiřího Novotného

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.

Uspějeme? Na Helfštýně se v sobotu druhého července
konalo zábavné odpoledne věnované především psům
3x foto: ricchie.rajce.net
a jejich majitelům.

Výskok za talířem K vidění byly u hradu v psím
provedení nejrůznější kreace a dovednosti.

Jsme sehraná parta Secvičené
sestavy majitelů a jejich psů a také
ladnost provedení přihlížející
odměňovali potleskem.

Ulicemi Lipníka
se s průvodcem
od května vydalo
už přes tisíc lidí
LIPNÍK NAD BEČVOU (ČTK) Více než
tisícovka turistů se od začátku května vydala v doprovodu průvodců
ulicemi Lipníka nad Bečvou. O komentované prohlídky je v porovnání s loňským rokem podstatně větší zájem. Návštěvníky do města
láká i letošní velká expozice uměleckých kovářů pod širým nebem.
„Letos jsme tisícího návštěvníka
přivítali již 25. června, loni to bylo
až v polovině srpna. Přeje nám počasí, loni nás trápily povodně
a poté bylo hrozné horko,“ uvedla
vedoucí turistického a informačního centra Věra Saňková. Návštěvníci mohou komentované prohlídky
s průvodcem využít do konce září.
Letos mnohé turisty lákají i kovářské prohlídky věnované kovaným
plastikám nainstalovaným ve městě. Od poloviny června je navíc doplnilo na pět desítek plastik, které
jsou součástí expozice Kov ve městě. „Mnozí návštěvníci si u nás vyzvednou mapky, na kterých zjistí,
kde které exponáty najdou. Plastiky si tak často obcházejí i bez průvodce,“ doplnila Saňková.
Průvodci jsou návštěvníkům
k dispozici denně kromě pondělí.
V sobotu mají pro ně připravenu
i speciální prohlídku, která končí
v kostele svatého Františka Serafínského, jenž není běžně návštěvníkům přístupný. Vyslechnout si tam
mohou půlhodinový koncert varhanní hudby. Bezplatné průvodcovské služby zavedlo město v roce
2007.

