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Skřípov prodává bývalý
muniční sklad. Marně
V opuštěných armádních budovách se měly vyrábět
cigarety, uvažovalo se i o tom, že tam vznikne bydlení
pro seniory. Všichni zájemci ale nakonec z koupi
vycouvali. Pro obec se tak areál stal noční můrou.
SKŘÍPOV Když Skřípov na Prostějí. Pro rozpočet obce to však není
jovsku před třemi lety získal od arnic katastrofického,“ sdělil starosmády bývalý muniční sklad, vše nata.
svědčovalo tomu, že to byla transKdyby se prodej podařil, pro
akce k nezaplacení. Nyní se rozsáhchudou obec s vysokou nezaměstlý areál poblíž obce pomalu proměnaností a špatným dopravním spoňuje v noční můru. Všichni kupci,
jením na okraji regionu, by to byla
kteří o sklad měli závýhra.
„Zájemců je
jem, nakonec vždy vy„Peníze bychom
hodně, ale my
couvali. Skřípov tak nemohli použít na úvěr
si nemůžeme
dávno musel vypsat již
za kanalizaci, nyní zadovolit prodávat
několikáté výběrové říčínáme vyjednávat
obecní majetek
zení na prodej.
o druhé etapě. Potřeza symbolickou
„Zájemci jsou, stále
bujeme také opravit
hodnotu.“
se někdo hlásí a chodí
komunikace a plánujese sem dívat. Teď jsou
me výstavbu sociálovšem prázdniny a dovolené, takních bytů,“ vypočítal starosta. Výže je relativní klid, ale počítáme
běrové řízení obec vypsala jako
s tím, že v září se celá věc posune
otevřené bez termínu ukončení.
dopředu,“ předpokládá starosta
Zastupitelstvo si ovšem stanovilo
Skřípova Miroslav Kadlec. Provoz
minimální cenu dvacet milionů koa údržbu areálu obec táhne ze svérun, chce vědět, co se v areálu
ho. „Máme tam vodu, energie a něbude dít, a nařídilo, že činnost nejaké sklady, takže provoz něco stosmí ohrožovat přírodu.

FAKTA

Za kolik je k mání?
Skřípov získal opuštěný muniční
sklad o rozloze 160 hektarů
v roce 2008 od armády. V areálu se
nacházejí sklady, dílny, ubytovna,
kotelna, jídelna, hřiště, posilovna
i rybník. Minimální cena, kterou si
zastupitelstvo stanovilo, je dvacet
milionů korun. Obec si chce
ponechat sedm budov, podrží si
také vodní nádrže, vodárnu a vrty.

O bývalý vojenský areál měla zájem například brněnská firma Panacom, která zde chtěla vyrábět
levné cigarety. Slibovala práci pro
desítky lidí, a proto jí šla obec dlouhou dobu na ruku. Panacom se vymlouval na hospodářskou krizi
a potíže se získáním úvěru a nakonec se definitivně odmlčel.
Další vážný zájemce – společnost Millenia Partners z nedaleké
Konice – chtěla v opuštěných budovách vybudovat zázemí pro seniory. Bývalý muniční sklad leží
v lese v krásné přírodě mezi Skřípo-

Krátce

vem a Brodkem u Konice. Společnost zde chtěla vybudovat bydlení, oddechovou zónu a v jedné
z hal i lehkou výrobu na způsob
chráněné dílny. Firma však měla jinou představu o ceně. „S obcí zatím jednáme, smlouva podepsaná
není,“ řekl tehdy předseda představenstva Josef Přikryl.
Starosta Skřípova namítá, že
pod cenu jít obec nechce. „Zájemců je hodně, ale my nějakou cenu
udržet musíme. Nemůžeme si dovolit prodávat obecní majetek za
symbolickou hodnotu. To prostě
nejde,“ vysvětlil Kadlec názor zastupitelstva.
Skřípov získal opuštěný muniční sklad o rozloze sto šedesáti hektarů v účetní hodnotě téměř dvě
stě milionů korun v roce 2008 od
armády. Areál je oplocený a je
v něm čtyřicítka poměrně udržovaných objektů – sklady, dílny, ubytovna, kotelna, jídelna, hřiště, posilovna i rybník. Obec Skřípov si zde
nechává sedm budov, kde parkuje
své stroje, a hodlá si podržet také
všechny vodní nádrže, vodárnu
a vrty.
Michal Šverdík

Věž radnice otvírá na hody, budou na ni fronty
Prostějovská věž bude po opravách přístupná na začátku září. Pokud si slávu nechcete nechat ujít, zamluvte si prohlídku předem
PROSTĚJOV (dík) Do opravených
prostor radniční věže v Prostějově
se první návštěvníci podívají v rámci letošních Hanáckých slavností
začátkem září. Město upozorňuje,
že kapacita věže je omezená, a proto obyvatelům nabízí možnost prohlídku si dopředu zamluvit. Radnice potvrdila, že zájem je obrovský.
„Protože očekáváme, že zájem
bude velký, připravili jsme pro návštěvníky prohlídky věže už na pátek 9. září odpoledne,“ uvedla vedoucí Informační služby Městského úřadu v Prostějově Kateřina

Kimlová. Prohlídky budou ve 14,
15 a 16 hodin, v sobotu pak v 15,
16 a 17. Největší nápor město očekává na hodovou neděli, kdy v průběhu dne bude osm prohlídek.
„Do věže může maximálně patnáct osob včetně průvodce a sotva
se lidé dozvěděli, že připravujeme
hodové prohlídky, hned se začali
hlásit první zájemci. Rozhodně
tedy doporučujeme zarezervovat
si hodovou prohlídku nejlépe prostřednictvím bezplatné informační linky městského úřadu
800 900 001,“ dodala Kimlová. Ti,

kteří nestihnou prohlídku věže
v termínu prostějovských hodů, se
podle ní nemusejí obávat, že
o atraktivní podívanou přijdou.
„V současné době už připravujeme harmonogram běžných prohlídek pro další období,“ potvrdila.
Na účastníky ve věži čekají nejrůznější expozice a výstavy. Jde
o informační panely s tématikou
samotné radnice a významných
osobností, které se na její výstavbě
podílely, ale třeba i videodokument, výstava dětských výtvarných prací a zejména nádherná vy-

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

hlídka. Například z ochozů v předposledním patře nebo z dalekohledů v posledním prohlídkovém patře.
Náklady na opravy byly přes
šest milionů korun. Rekonstrukce
zahrnovala stavební úpravy, vybudování nového schodiště nebo posílení stropů.
Prostějovská radnice je unikátní
secesní památkou dokončenou
v květnu roku 1914. Projektoval ji
známý architekt Karel Hugo Kepka a stavěli Rudolf Konečný a Josef
Nedělník.

KONICE

PROSTĚJOV

Zámek hostí divadelní
festival pro děti

Pozor na výkopy
v Úprkově ulici

Na třetí ročník Divadelního festivalu na zámku zve tuto neděli Městské kulturní středisko v Konici. Na
programu jsou pohádky Divadla
z Rynku, divadla Tramtárie nebo Divadla Hanácké obce. O přestávkách
vystoupí baletní soubor z umělecké
školy v Konici a skupina historického šermu. Akce začíná ve dvě hodiny odpoledne.
(dík)

Výkopové práce mezi radnicí
a Úprkovou ulicí začnou tento týden v Prostějově. Důvodem je pokládka optického kabelu, který propojí budovu v Křížkovského ulici
s prostějovským městským úřadem. Dokončení radnice předpokládá v závěru měsíce srpna. Celkové náklady jsou čtyři sta šedesát tisíc korun.
(dík)

Prostějovská galerie
pod širým nebem se rozrostla
Další sochy přibyly díky sympoziu Hany Wichterlové ve městě
PROSTĚJOV (ČTK) Monumentální
dřevěné skulptury od sochařů z tuzemska, Hongkongu, Polska a Itálie zdobí nyní ulice a zákoutí Prostějova. Vznikaly minulý týden na
jubilejním desátém ročníku Mezinárodního sochařského sympozia
Hany Wichterlové v Prostějově. Výtvory si lidé mohou prohlédnout
ve Smetanových sadech nebo
v areálu prostějovské nemocnice
a domova důchodců.
Pod rukama českého sochaře žijícího v Hongkongu Emila Adamce
vznikla socha draka. Je součástí
souboru devíti draků, kteří jsou
rozmístěni v různých koutech světa. „Je vyrobený z akátového dřeva, používám čisté krycí akrylátové barvy. Každá barva má osm základních tónů podle taoistické filosofie, kterou se zabývám,“ uvedl
Adamec. Další sochy draků zhotovil v Itálii, Austrálii, v Rusku, Česku, Tchaj-wanu a Hongkongu.
Naopak na přirozenou barvu
dřeva vsadila polská sochařka Lidia Rosiäská, její dílo se jmenuje
Příroda. „Socha znázorňuje přírodu – ženu, secesnímu Prostějovu
jsem přizpůsobila i ornamenty,“
uvedla autorka.
Na jednoduché a hladké linie se
zaměřil plzeňský sochař a teoretik
umění Tomáš Kůs, který po sobě
v Prostějově zanechal dílo nazvané Jádra. „Z hlediska abstraktního
sochařství jsou to dokonalé tvary.
Pokud k dílu ale přijde člověk

Plastika Garin pedagoga
a sochaře Tomáše Kůse. Foto: ČTK
s epičtější duší, může v něm vidět
třeba starého tuleně s tulenicí
nebo muže a ženu,“ míní Kůs. Plzeňský autor se zapojil i do experimentálního počinu. Své doplňkové dílo Garin neopatří záměrně
žádnými konzervačními prostředky a nátěry. „Lidé budou moci chodit kolem a sledovat, co si s dílem
časem příroda udělá,“ doplnil Kůs.
Organizátoři sympozia letos vybírali celkem z 217 přihlášených
sochařů. Díky minulým ročníkům
je ve městě již na sedmdesát soch.

Vaším objektivem Události z Olomouckého kraje, tentokrát letošní hody v Němčicích nad Hanou na snímcích Michala Wolfa
Housle i cimbál Farskou zahradou
v Němčicích se rozléhal cimbál i tóny
houslí, součástí programu bylo
vystoupení cimbálovky Ječmínek.

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

Zábava i pro nejmenší Hodový program, který se
v Němčicích nad Hanou konal minulý víkend na farské
zahradě, pobavil děti i dospělé.
3x foto: dawton. rajce.net

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

V jednom kole Na slavnostech přihlížejícím
zatančil i místní folklorní soubor Pantlék.

Soutěž

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

Fórum čtenářů
» Ad: Další favorit ční jen pár km
od Dlouhých Strání. Spálený vrch,
MF DNES 5. 8.

Nechci mít z Jeseníků
zemi tisíce „jezer“
To, že Jeseníky patří k vytipovaným lokalitám, kde by v budoucnu mohla vzniknout vodní přečerpávací elektrárna, nebudu řešit
z hlediska ochranářské, ale spíš
z hlediska srdečního.
Žiji v Jeseníkách (nebo spíš na jejich úpatí) a tu přírodu mám hodně prolezlou. Mravenečník byl trochu bokem od hlavního masivu,
ale v tomto případě už ve mně bo-

výběr z dopisů, kráceno
juje přínos energetický se ztrátou
emocionální. Šerák, Keprník, Vozku, to vše mám prolezlé, je tam
nádherně, je to prostě nezaměnitelná oblast. A teď si jen marně
snažím představit, že by právě
Spálený vrch měl přijít o svůj vrchol. Jde to jen hodně, opravdu
hodně těžko. Nerad bych, aby se
z jesenických hor stalo Finsko, taková země tisíce „jezer“.
z diskuse na olomouc.idnes.cz

Vždyť ten uřízlý kopec je vidět už
z dálky. A navíc nelze srovnávat
kopec mimo nejvzácnější lokality

Stavbou dostane
příroda zabrat

s plánovanou devastací krajiny kolem Vřesové studánky, Keprníku.
Už jen tou stavbou by příroda dostala zabrat.
z diskuse na olomouc.idnes.cz

Někdo tvrdí, že Dlouhé Stráně
jsou pěkně schované. Kdepak.

„Elektrárně fandím,
akorát mi přijde
trochu zbytečné dělat
dvě stejné doslova
vedle sebe.“

No, myslím, že další Dlouhé Stráně Jeseníkům moc neublíží. Domorodci nadávat budou vždy, oni
na ráz krajiny hledí jinak než třeba lidé z Prahy či Krkonoš. Takže
elektrárně fandím, akorát mi přijde trochu zbytečné dělat dvě takové elektrárny vedle sebe.
z diskuse na olomouc.idnes.cz

Dálnice C1? Musela
by mít jiný povrch
» Ad: Kolem Bečvy povede dálnice C1.
Pro cyklisty, MF DNES 4. 8.
Dálnice C1 má do skutečné dálnice hodně daleko. Většina úseku
vede po polních cestách a dál se

používá spousta místních komunikací sice s asfaltovým povrchem,
ale samou dírou. Od Kromeříže
chybí úsek Kvasice, hřiště – jez Bělov, Kroměříž, most u fatry – Pahrbek a pak Kostelany – Uherský Ostroh. Na trase z Kroměříže do Přerova je pak vybudovaný pouze
úsek Kroměříž – Chropyně, z Přerova to jde po Týn nad Bečvou. Pokračování Valašské Meziříčí – Rožnov a dál na Vsetín je částečně ve
výstavbě, pak jsou kousky Vsetínem a v okolí Huslenek, Ústí a Velkých Karlovic. Takže o cyklodálnici v podobě třeba Dunajské stezky
se nedá mluvit.
z diskuse na olomouc.idnes.cz

