kraj olomoucký
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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 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).

Krátce
KOJETÍN

Hlavní hvězdou
hodů jsou MIG 21
Třídenní akce s pestrým programem pro všechny věkové skupiny.
To jsou Kojetínské hody, které začínají tento pátek. Program hodových slavností pozve například na
setkání harmonikářů, Turnaj Střední Moravy ve volejbale, hasičské závody či výstavy. Hody vyvrcholí nedělním průvodem krále Ječmínka
a koncertem MIG 21.
(roh)
HRANICE

Město musí mimořádně
pokácet pět stromů
Pět stromů musí pokácet v Hranicích. Radnici to doporučili odborníci, kteří vyhodnocovali zdravotní stav dřevin ve městě. Jen na třídě 1. máje a podél Veličky objevili
4 stromy v havarijním stavu, pátým je javor v parku Čs. legií. (roh)
LIPNÍK NAD BEČVOU

Exkluzivní výstavy
o historii pomalu končí
Pokud jste ještě nenavštívili výstavu Město Lipník v proměnách staletí v galerii Konírna a Město Lipník na historických fotografiích ve
výstavním prostoru Na Patře tamtéž, máte poslední možnost. Expozice v neděli končí.
(roh)

úterý: Přerov, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Kojetín
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čtvrtek: Šumperk, Jeseník, Loštice,
Zlaté Hory, Štíty

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

Lipník bude mít další památky
jako ze žurnálu. Obnoví i parky
Jak přilákat další turisty? Lipník má jasno – vsadil na
obnovu dalších památek ve městě. Kromě zvonice či
budovy radnice a gymnázia se vylepšení dočkají i
socha a kamenný kříž. Příští rok přijdou na řadu parky.
LIPNÍK NAD BEČVOU Vzácná zvonice z období pozdní renesance, historické budovy radnice a gymnázia, socha sv. Jana Nepomuckého,
která stojí před Piaristickou kolejí,
nebo kamenný kříž v místní části
Loučka. To jsou jen některé z dalších památek, které opravuje,
nebo brzy začne, radnice v Lipníku nad Bečvou. Kromě toho se navíc chystá ve městě obnovit i dva
zašlé parky.
Lipník, jehož historické centrum prošlo v posledních letech razantní rekonstrukcí, tím hodlá přilákat další turisty.
Jako první se nové podoby dočká historická zvonice. Po téměř

dvaceti letech v ní odborníci restaurují její kamenné prvky a památka bude mít i novou fasádu.
Její stavba je zajímavá tím, že je samostatná. Takových je u nás jen
několik.
Původně byly zvony zavěšené
ve věži kostela svatého Jakuba.
„Když však město v roce 1604 pořídilo nový velký zvon Michal, třásla
se prý při zvonění celá věž. Proto
byla v roce 1609 postavena na náklady města samostatná zvonice
v sousedství kostela,“ vysvětlila
mluvčí radnice Lucie Žídková.
Nová zvonice nakonec vzácné
zvony z kostela svatého Jakuba,
které do ní byly přenesené, uchrá-

FAKTA

Co vylepší
Nové podoby se jako první dočká
historická zvonice. Odborníci
zrestaurují její kamenné prvky
a památka bude mít i novou fasádu.
Pokračuje se i v obnově zdi
v zámeckém parku a pracuje se
i na kamenném kříži z roku 1869
v místní části Loučka a na soše
Jana Nepomuckého v Bratrské
ulici. Stavebních prací se dočká
i část radnice na Masarykově
náměstí. Výměna oken bude
pokračovat i na budově městského
gymnázia. Příští rok pak radnice
plánuje obnovu dvou parků.

nila před velkou pohromou. Ta
město postihla čtrnáctého dubna
1613. Při požáru tehdy zůstala ohněm nedotčená.

Kromě zvonice se už restaurátoři pustili do oprav dalších památek
ve městě. Začalo se například s rekonstrukcí zdi v zámeckém parku.
„Pracuje se i na kamenném kříži
z roku 1869 v místní části Loučka
a na obnově sochy Jana Nepomuckého v Bratrské ulici. Všechny takové zásahy přispějí k dalšímu rozvoji a také zvýšení atraktivity v rámci
cestovního ruchu,“ říká lipnický
starosta Miloslav Přikryl.
Oprava tří památek přijde město na milion korun. Většinu nákladů pokryjí dotace.
Stavebních prací se dočká i část
radnice na Masarykově náměstí.
„Na hlavní historické budově budeme koncem září měnit vstupní
dveře a okna, která se právě vyrábějí. To bude stát asi 3,8 milionu
korun. Výměna oken bude pokračovat i na budově našeho městského gymnázia,“ doplňuje starosta.
Na příští rok pak Lipník nad Beč-

vou plánuje obnovu dvou parků. Po opravách budovy zámku
a přilehlé konírny přijde na řadu
i samotný zámecký park.
„Už máme hotovou studii i projekt. Zajímavostí je, že v něm obnovíme původní fontány, které byly
dříve na místech, o kterých běžný
návštěvník nemá ani tušení,“ popisuje mluvčí Žídková.
Kromě toho radnice hodlá na
místo vrátit i původní habrové zdi.
„Z nich vznikne podobný špalír,
jaký je na zámku v Českém Krumlově,“ dodává.
Studie je hotová také pro park,
který vznikne kolem hradeb na Komenského sadech. „Mnoho lidí to
místo dnes jako park nevnímá. To
chceme změnit. Plánujeme tam vysadit nízké křoviny, vyměnit lavičky nebo odkrýt pohled na historické hradby. Pokud uspějeme s dotacemi, začít by se mohlo příští rok,“
doplňuje mluvčí.
Roman Helcl

Most přes Strhanec radnice neotevře, kvůli kamionům
PŘEROV (roh) Most přes potok Strhanec v přerovské ulici Na Hrázi,
který je ve velmi špatném stavu
a je kvůli tomu pro automobily zavřený, se zatím rekonstruovat nebude. Jeho oprava by byla nejen
příliš náročná, ale podle radních
by se ani nevyplatila.
Zástupci města se totiž obávají,
že by přes něj začaly jezdit těžké
náklaďáky z nedaleké dopravní firmy, které by jeho stav opět zhorši-

ly. Zůstane proto otevřený dál jen
pro pěší.
„Mostek přes Strhanec je zavřený pro automobily už několik let.
Před časem nás oslovili majitelé
nedalekých garáží, zda bychom jej
neopravili, že by ho pak mohli používat jako zkratku,“ popisuje mluvčí přerovské radnice Bohuslav Přidal. Radní se však nakonec rozhodli, že jim nevyhoví. „Situaci jsme
posoudili, oprava mostku do podo-

by, aby po něm mohla jezdit auta,
by však byla příliš nákladná. Navíc
máme obavu, že by si přes mostek
zkracovaly cestu i těžké nákladní
vozy z dopravní firmy, která v ulici
také sídlí, a ničily ho,“ vysvětlil náměstek přerovského primátora Josef Kulíšek. Podle něj však chce
radnice najít jiné přijatelnější řešení. „Do ulice Na Hrázi by se totiž
mohlo jezdit i z druhé strany, čímž
by odpadly problémy. Věcí se bu-

deme ještě zabývat,“ doplnil.
Zatímco most přes Strhanec se
opravovat nebude, jiné dva mosty
ve městě se rekonstrukci nevyhnou. V současné době dělníci stavějí nový Tyršův most, který nahradí svého předchůdce, který byl několik let v havarijním stavu. Nový
most bude hotový do konce roku.
I s výzdobou by se měl otevřít do
května 2012. Radnice za něj zaplatí zhruba 70 milionů korun. Dal-

ších 70 milionů budou stát práce
okolo mostu včetně napojení na
silnici.
Do dvou let dostane náhradu
i lávka U Tenisu, kterou poničily
povodně. Statické zkoušky ukázaly, že lávce klesl nosný pilíř, který
se zároveň pootočil. Na jeho patě
navíc odborníci objevili otevřenou
trhlinu. „Lávka je uvedená do provizorního stavu s určitými omezeními,“ vysvětluje Přidal.

Vaším objektivem Aktuální události z Olomouckého kraje, tentokrát na snímcích Jana Pořízka

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.

„Hodovali“ mladí i staří Svatovavřinecké hody na
náměstí TGM v Přerově si o víkendu nenechaly ujít desítky
návštěvníků. Město si připomnělo dobu kolem roku 1256.

Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Vynálezce trapnomagie
Kytarista v akci Slavnosti odstartoval maraton
kapel. Na snímku Pirillo. 3x Foto: honza62.rajce.net

V Přerově předvedl své triky
i vynálezce trapnomagie Richard
Nedvěd (na snímku).

Galerie v zámecké konírně
táhne, za rok ji vidělo 8 tisíc lidí
LIPNÍK NAD BEČVOU (ČTK) Osm tisíc lidí za pouhý rok. Takovou návštěvnost měla nová galerie v zámecké konírně v Lipníku nad Bečvou. Největší zájem měli lidé o výstavy mapující proměnu a historii
města. Celkem se zde od loňského
léta otevřelo pět výstav, do konce
letošního roku jsou pro návštěvníky připraveny ještě výstavy o lipnické posádce a expozice o historických hračkách.
„Provoz zámecké galerie Konírna byl zahájen před rokem při Svatojakubských hodech výstavou
s názvem Jan Amos Komenský
v díle akademického sochaře Igora
Kitzbergera. Jinou galerii město
nemá, jen výstavní sál s názvem
Domeček městské knihovny na náměstí TGM,“ uvedla Blanka Prudilová z lipnické radnice.
Po sochařské výstavě mohli lidé
během roční existence galerie navštívit expozici s vůní benzinu a ricinového oleje s názvem Babičky
motorky. V prostorách konírny

byla představena také práce žáků
tamní základní školy.
Do příští neděle sem mohou ještě zájemci zamířit na dvě výstavy
mapující historii i proměnu Lipníku. Expozici s názvem Město Lipník v proměnách staletí a Město
Lipník na historických fotografiích
si dosud nenechalo ujít 3 700 návštěvníků.
„Desetitisícího návštěvníka se
pravděpodobně dočkáme v průběhu výstavy 90 let stálé vojenské posádky v Lipníku nad Bečvou, kterou u příležitosti tohoto významného jubilea pořádá lipnický vojenský útvar ve spolupráci s městem
a jeho organizacemi,“ dodala Prudilová. Výstava potrvá od 2. září do
14. října. Od konce října do konce
roku se pak mohou lidé těšit na expozici historických hraček s názvem Kdo si hraje, nezlobí.
Nová galerie se nachází v prostorách západního křídla zámku –
v zámecké konírně. Rekonstrukce
objektu stála 22 milionů korun.

Soutěž

Lístky na Floru
MF DNES vyhlašuje soutěž o vstupenky na Floru Olomouc, které se můžete
zúčastnit i vy.

Za dva týdny začíná letní část olomoucké Flory. S naší soutěží se na známé výstaviště můžete mezi 18. a 21. srpnem
podívat i vy. K účasti vám stačí správně
odpovědět na naše otázky:
1. Jaký nese letošní srpnová Flora název?
2. Na jaké téma bude letošní aranžérská soutěž v pavilonu A?
Své odpovědi posílejte do středy
10. srpna na adresu redolo@mfdnes.cz.
Výherce zveřejníme následující den.
Vyhrajte vstupenky na letní
Floru Olomouc

