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Zprávy z měst

pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Zábřeh, Mohelnice

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorovi Rostislavu Hányšovi
(rostislav.hanys@mfdnes.cz,
tel.: 602 618 977, 225 062 076).
» Inzertní poradkyní pro vaši oblast
je Marie Janečková
(marie.janeckova@mafra.cz,
tel.: 602 534 958 a 583 808 314)

Krátce
JESENÍK

Zastupitelé rozhodnou
o podobě wellness centra
Zastupitelé Jeseníku dnes rozhodnou o definitivní podobě místního
wellness centra. Budou vybírat ze
dvou variant. Obě varianty jsou výrazně skromnější než byl původní
projekt, který nakonec zastupitelé
shodili ze stolu kvůli příliš vysokým nákladům. Zasedání zastupitelstva začíná v patnáct hodin v Jesenické kapli.
(rš)
LOŠTICE

Město zrušilo smlouvu
s nájemcem koupaliště
O vypovězení smlouvy s provozovatelem městského koupaliště
v Lošticích rozhodli tamní radní.
Důvodem je hrubé porušení dohodnutých podmínek. Loštické
koupaliště je teď kvůli dořešení
všech potřebných záležitostí uzavřené. Nejbližší otevřené koupaliště je v Mohelnici.
(rš)
ŠTÍTY

Soutěžící budou
vyrábět chuťovky
Pod názvem Chuťovka pro každou
příležitost proběhne v neděli
14. srpna kulinářská soutěž v kulturním domě ve Štítech na Šumpersku. Podmínkou pro soutěžící
je vytvoření jakékoli chuťovky pro
patnáct lidí (buď patnáct kousků
nebo tác či talíř). Zájemci se mohou přihlásit do 11. srpna ve štíteckém infocentru nebo elektronicky
na info@stity.cz.
(rš)

olomoucký
Adresa
8. května 16, 771 11 Olomouc
Regionální redakce
vedoucí: David Štverka
tel.: 583 808 111, fax: 583 808 222
» redolo@mfdnes.cz
Regionální distribuce
vedoucí: Jan Pavelek
tel.: 583 808 410, fax: 583 808 444
» distribuceol@mafra.cz
Reklamace doručování: 800 999 999
Regionální inzerce
vedoucí: Jarmila Zamykalová
tel.: 583 808 311, fax: 583 808 333
» e-mail: inzerceol@mafra.cz
E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz, @mafra.cz

PŘEDPLATNÉ 225 555 522

úterý: Přerov, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Kojetín

ČTVRTEK 4. SRPNA 2011
WWW.IDNES.CZ
středa: Prostějov, Konice,
Plumlov

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

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

Dvě rozhledny
z kraje dál bojují
o přízeň čtenářů
Zlatý Chlum a Biskupská kupa, dvě dominanty Jesenicka uspěly ve čtenářské
anketě MF DNES a iDNES.cz o nejhezčí rozhlednu Olomouckého kraje. Postupují
tak do dalšího kola, v němž budou čtenáři vybírat nejhezčí vyhlídku v zemi.
OLOMOUCKÝ KRAJ (taš) Nejhezčí
rozhlednou v Olomouckém kraji je
Zlatý Chlum tyčící se na stejnojmenném vrchu nad Jeseníkem.
Alespoň tak rozhodli čtenáři
MF DNES a iDNES.cz v anketě, ve
které během dvou týdnů rozdělili
mezi sedm vybraných rozhleden
v kraji přesně 1 681 hlasů.
Zlatému Chlumu se podařilo
s 552 hlasy s přehledem vyhrát
i přesto, že jeho správce o anketě
nevěděl a tak rozhlednu nijak nepropagoval. „Vůbec jsme o anktetě nevěděli, ale máme samozřejmě
obrovskou radost. Lidé asi ocenili
nejen krásný rozhled do okolí, ale
také to, že máme otevřeno jak se
říká od slunka do slunka,“ vysvětluje si úspěch správce Zlatého Chlumu Miloslav Lyach.
Šestadvacet metrů vysokou elegantní kamennou rozhlednu z roku
1899 do celostátního kola doprovodí také o dva roky starší zlatohorská
Biskupská kupa, která se s 387 hlasy
umístila na druhé příčce.
„Z postupu máme velkou radost, o to větší, že většinu našich
návštěvníků tvoří polští turisté, kteří v anketě určitě nehlasovali,“ říká
Vladimír Začal, předseda Klubu
přátel Zlatých Hor, který má rozhlednu v pronájmu.
Podle něj se tak opakuje historie, protože právě tyto dvě rozhledny mezi sebou soupeřily už při
svém vzniku před více než sto lety.
„Biskupská kupa je nejstarší roz-

FAKTA

Anketa
o NEJ rozhlednu
Čtenáři iDNES.cz zvolili v každém
kraji dvě stavby, které se od
dnešního dne utkají ve velkém
finále. Do užšího výběru se dostalo
16 rozhleden starších než sto let,
osm rozhleden pak pochází
z novodobé éry po roce 1990.
Pokud i vy budete chtít dál
podpořit rozhledny na Biskupské
kupě či Zlatému Chlumu, hlasujte
na stránkách: olomouc.idnes.cz
hlednou na Jesenicku a jesenický
klub turistů ji tomu zlatohorskému tak záviděl, že si o dva roky později postavili ještě o něco vyšší Zlatý Chlum,“ říká pobaveně a dodává, že lidé pro Biskupskou kupu
hlasují možná také proto, že je bílá
a je vidět opravdu zdaleka.
Ačkoliv spolu soupeří, na jednom se správci obou postupujících rozhleden shodují.
„Tentokrát nic neponecháme
náhodě a nějaké upozornění na
anketu na stránky rozhledny určitě dáme,“ říká Miloslav Lyach ze
Zlatého Chlumu. Také Vladimír Začal z Biskupské kupy využije internetu. „Návštěvníky upozorníme,
naše rozhledna má určitě šanci
uspět i v celonárodním kole. A třeba nám tentokrát pomůžou i Poláci,“ směje se.

Biskupská kupa Rozhledna stojí téměř na

Zlatý chlum Rozhledna na Zlatém chlumu leží nad

hranici s Polskem.

městem Jeseník v Olomouckém kraji.
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Jesenické parkoviště má problémy
JESENÍK (rš) Návštěvník Jeseníku
zaparkuje své auto na záchytném
parkovišti u zóny Za podjezdem
a půjde si prohlédnout město. Takovou alternativu před jízdou do
věčně zahlceného centra chtěla už
od loňského podzimu nabídnout
jesenická radnice. Jenže realita je
jiná. Parkoviště se nepodařilo otevřít ani na letošní letní sezonu
a není zkolaudované dosud. Zpoždění už trvá zhruba deset měsíců.
„Problém je v tom, že v průběhu
stavby došlo ke změnám, které

sice předchozí stavební zákon
umožňoval, nicméně teď celou
stavbu posuzuje kraj z pohledu zákona nového. Musí tak proběhnout zdlouhavé změnové řízení,“
sdělil místostarosta Jeseníku Libor
Halas.
Úředníci odboru rozvoje ale
změny obhajují. „Projekt například navrhoval na odvodnění silniční vpustě, my jsme vyhodnotili,
že bude lepší zachovat propustek.
Těch věcí, které se proti projektu
takto měnily, bylo víc a jsme pře-

svědčeni, že ve prospěch stavby,“
sdělil vedoucí oddělení investic
František Chovanec.
Přes výrazné zpoždění se musí
radnice snažit získat kolaudační
papíry co nejdřív. „Musí to být nejpozději do konce září, protože vyprší nejzazší termín, ke kterému
jsme se zavázali ve smlouvě o poskytnut dotace z evropských peněz. Pokud termín nedodržíme,
můžeme o dotaci přijít,“ obává se
Halas. Město dostalo na stavbu téměř třicet milionů.

Na Švagrově staví Šumperk
středisko ekologické výchovy
ŠUMPERK (rš) Středisko ekologické
výchovy buduje šumperská radnice v osadě Švagrov. Vzniká z bývalé turistické základny. Stavba za
více než padesát milionů bude hotová do konce dubna 2013.
„Areál bude sloužit jako vzdělávací a poradenské centrum v oblasti ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty,“ řekla k projektu vedoucí oddělení strategického rozvoje šumperské radnice Eva Mič-

Vaším objektivem Dění v Olomouckém kraji na vašich fotografiích

Josefkol
Snímky
Františka
Rabčana
se vracíme
k tradiční akci
Josefkol, která
se každoročně
koná v Čechách
pod Kosířem.
3x foto: frabcan.
rajce.idnes.cz
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kechová. Budou zde probíhat pobytové i denní ekologické programy celoživotního vzdělávání v oblasti ochrany a tvorby životního
prostředí pro širokou škálu cílových skupin.
Středisko ekologické výchovy využijí žáci všech typů škol, pedagogičtí pracovníci, pracovníci ve veřejné správě a samosprávě nebo
neziskové organizace. Většinu nákladů hradí Evropská unie.

