kraj olomoucký

4 B

úterý: Přerov, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Kojetín

pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Zábřeh, Mohelnice, Moravský Beroun

Zprávy z měst

Krátce
KOJETÍN

Chcete koupit obecní
byty? Vyberte si
Kojetínští zastupitelé se rozhodli
prodat obecní byty, u kterých není
město vázáno žádnou dotací. Jejich seznamy zájemci najdou na
www.kojetin.cz.
(roh)
OPATOVICE

Zloděj si odvedl
jehně, berana a ovci
Jehně, které bylo přivázané u fotbalového hřiště v Opatovicích, si v polovině srpna odvedl neznámý zloděj. Minulý týden se však na místo
vrátil znovu. Tentokrát ukradl půlročního berana a čtyři roky starou
plemennou ovci.
(roh)
HRANICE

Mladíka přimáčkly
dva ocelové trámy
Dvoutunový ocelový rám přimáčkl
včera v ranních hodinách dvaadvacetiletého muže v areálu jedné
z hranických firem. Záchranáři
mladíka, který byl při vědomí, převezli do olomoucké fakultní nemocnice. Podle lékařů zraněný utrpěl zlomeninu ruky a nohy a měl
pohmožděniny po celém těle. Kvůli hrozbě vnitřních poranění byl
mladík převezený rovnou na urgentní příjem.
(roh)

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).
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středa: Prostějov, Konice,
Plumlov

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

Běhání po úřadech
do tří let skončí.
Přerov bude mít síť
Páteřní metropolitní sít za 100 milionů korun propojí Přerov i obce, které pod
něj spadají. Díky ní obyvatelé města nebudou muset při vyřizování svých
záležitostí na magistrát, vše vyřídí přímo z obýváku u svého počítače.
PŘEROV Pokud budete mít za tři
roky nějaké vyřizování na přerovském magistrátu, zřejmě nebudete muset chodit do jeho kanceláří.
Většinu věcí si totiž zajistíte doma
u počítače. Kromě stahování a vyplňování formulářů si zkontrolujete třeba i to, jak úředníci postoupili při vyřizování vašich záležitostí.
Přerov totiž hodlá vybudovat takzvanou páteřní metropolitní síť.
Bere si na to stomilionový úvěr.
Páteřní metropolitní síť optickým kabelem propojí město s jeho
organizacemi či obcemi, které pod
Přerov spadají. Díky tomu se ve výsledku zlepší přístup obyvatel města i jeho návštěvníků k informacím
o městě a jeho organizacích.
„Páteřní metropolitní sítě jsou
doménou statutárních měst, kam
patří i Přerov. Napojí se na ni celá
řada budov patřících městu. Po dokončení nabídne domácnostem,
ale i firmám řadu datových i hlasových služeb a město ochrání před
zbytečně rozkopanými ulicemi,“
vypočítává výhody přerovský tajemník Jiří Bakalík. Součástí nové
sítě podle něj bude i datové úložiště nebo takzvaný portál občana.

FAKTA

O co jde?
Páteční metropolitní síť propojí
optickým kabelem město s jeho
organizacemi i obcemi, které pod
něj spadají. Přerov si na to bere
stomilionový úvěr. Vedení města
počítá s tím, že z evropských dotací
půjde na projekt 84 milionů.

„Počítáme s tím, že z dotace získáme 84 milionů korun. Podmínkou
však je, že projekt musíme nejprve
sami financovat, teprve pak dostaneme peníze z EU. Banky už ale
umí poskytovat tento typ úvěrů
zcela běžně,“ dodává tajemník.
V praxi to bude podle něj vypadat tak, že obyvatel Přerova si přímo z obýváku vyplní všechny formuláře sám. „Podle jednacího čísla bude také možné zjistit, jaký je
stav řešení jeho problému. Tím se
státní správa hodně zpříjemní,“ dodává informatik Kamil Václavík
z přerovského magistrátu.
Kvůli metropolitní síti už přerovská radnice před časem vyčlenila

15 milionů korun na pořízení technologického centra, které se stane
zázemím pro to, aby úřad mohl vůbec fungovat elektronicky. „Důležitou podmínkou k tomu, aby lidé
na úřad chodili co možná nejméně, je mít potřebné vybavení. Právě to nám zefektivní všechny procesy,“ vysvětluje investici tajemník radnice Jiří Bakalík. Dosud se
magistrát podle něj potýká s drobnými technickými problémy. „Aby
ty systémy mohly efektivně fungovat, musí spolu navzájem komunikovat a právě s propojeností jednotlivých systémů jsou potíže. Ty
by však mělo nové technologické
centrum vyřešit,“ dodává.
A jak bude nové centrum vypadat? Podle odborníků půjde o velkou serverovnu s datovými úložišti. Přerov díky ní dokáže zajistit spisovou službu i pro třiadvacet obcí,
které má ve správním obvodu.
„Člověk, který nás pak doma na počítači naladí, si u nás bude třeba
moci díky tomu najít i tiskopisy
pro nejrůznější stavební či jiná řízení, takže nebude muset chodit
na úřad a obíhat několik kanceláří,“ vysvětluje Bakalík. Roman Helcl

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

Vaším objektivem Události z kraje na snímcích Jana Čecha

Punkrockový nářez
Lipas Music Session. To je název
multižánrové hudební akce,
která se konala v pátek v Lipníku
nad Bečvou. Festival dříve nesl
název Punkrockovej lipas.
4x foto: cechjan.rajce.net

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.

Bečva už je po očistě, teď jsou na řadě potoky
Škody po nedávné větrné smršti likvidují vodohospodáři na Přerovsku. Odklízejí také nánosy z koryt potoků a zpevňují břehy
OSEK NAD BEČVOU, TOVAČOV
(roh) Bečva už je vyčištěná, teď se
pustíme do menších potoků, hlásí
vodohospodáři na Přerovsku. Ti
odklízejí nánosy, zpevňují břehy
nebo likvidují popadané či zničené stromy po nedávné větrné smršti.
„Pro nás jsou letní měsíce jedny
z nejrušnějších. V této oblasti například sečeme trávu i podél 600 kilometrů dlouhých břehů,“ popisuje
mluvčí Povodí Moravy Veronika
Slámová. V Oseku nad Bečvou vodohospodáři například odstraňují
nánosy z potoku Lubeň. Koryto

Loučka pod Olešnicí. Spolupracuo délce asi 200 metrů bylo tak zanejeme na tom se zdejší obcí. My
sené, že jeho kapacita byla snížená
jsme se podíleli návrhem řešení
více než o třetinu. Podobné to je
a investičním záměi na nedalekém Strhan„Pro nás jsou letní
rem. Citov momentálci. Zlepšit by se měl
měsíce jedny
ně shání finance,“ vytaké tok Splavská v Toz nejrušnějších.
světlil vedoucí provozu
vačově. „Právě tam řeV oblasti například
Přerov David Čížek.
šíme aktuálně dva prosečeme trávu
Ještě donedávna se
blémy. Nekapacitní
i podél 600 km
přitom o zdejší potoky
mostky a lávky a také
dlouhých břehů.“
starala Zemědělská vosilně zanesené koryto
dohospodářská správ délce pětasedmdesáva. Ty však nakonec po lednové
ti metrů,“ vypočítává Slámová.
Další práce se rozběhly i v Citotransformaci skončily pod Povově. „Zde bychom chtěli vybudovat
dím. Zemědělská hospodářská
stavidla u drobného vodního toku
správa totiž měla jako zbytková or-

ganizace omezený předmět činnosti a hlavně omezenou majetkovou skladbu.
Přerovský okres spadá v rámci
Povodí Moravy pod závod Horní
Morava. Jeho pracovníci spravují
čtrnáct významných vodních toků
jako například Bečva, Hloučela
nebo Olešnice. Starají se také o čtrnáct jezů a dva rybníky.
„Nově pod přerovský provoz patří také sedm nádrží. Ty byly původně rovněž v majetku Zemědělské vodohospodářské správy. Na
provoze pracuje 23 zaměstnanců,“
dodává Veronika Slámová.

Maraton koncertů Na festivalové přehlídce letos vystoupily kapely:
Narcotic fields, NSOS, Allskapone's, Flash the Readies a Str8 Union.

Kino Jmenuji se Oliver Tate

Výstavy Tkaný Dalimil v Arcidiecézním muzeu

Olomouc

Hranice

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ

Štěpán Krhut

KINO METRO 70

GALERIE M+M

Denisova 47, tel. 585 514 111

MUZEUM KOMENSKÉHO

Školní 1, tel. 582 332 678

Jurikova 16, tel. 581 602 148

Barbar Conan 3D
21.00
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D
18.30

Dalimil Hána: Fotografie

Přerov

Jiří Klabal: Malba a grafika

Prostějov

ARKTIC CLUB
Havlíčkova 11

Matka noc

20.00

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

Muži v naději
Šmoulové

18.15, 20.45
13.45, 16.00

Čechova 49, tel. 581 202 216

Pražská 41, tel. 585 809 999

Muži v naději
15.50
20.30
13.50, 18.30

Pražská 41, tel. 585 809 999

19.10
21.20
14.30, 16.50

Trvá do 25. září
17.30, 20.00

Muži v naději
Šmoulové

13.00, 15.20
17.45, 20.15

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999

Muži v naději

15.00, 17.30, 20.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999

Muži v naději

14.00, 16.30, 19.00, 21.30

KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466

Jmenuji se Oliver Tate
17.30
Red Hot Chili Peppers live: I´m with you
21.00

Bezručova 10, tel. 581 219 910

Školní 206/24

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

Jana Sedlmajerová: Radostná cesta
Trvá do 14. září
Miloš Mlateček: Pobřeží Dalmácie
Trvá do 13. října

Šumperk

Kojetín

NÁRODNÍ DŮM
Vojáčkovo nám. 1, tel. 582 333 390

Leona Křížová: Ve ztišení

VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM

Hana Wichterlová: Fotografie
Trvá do 3. září

MUZEUM

20.00
17.30, 20.15
17.00

Kojetínské okamžiky

Trvá do 30. září

Kovbojové a vetřelci
Muži v naději

20.00
17.30

Bohumil Teplý: Stopy času

Nový Jičín

Pařížský zlomek Dalimilovy kroniky:
Textilní replika Věry Mičkové
Trvá do 16. října
GALERIE G

KINO KVĚTEN

Dolní náměstí 7, tel. 585 220 218

Havlíčkova 6, tel. 556 709 128

18.00, 20.30

Antonio Secci: Metrein

Trvá do 3. září

GALERIE MONA LISA

Zvláštní setkání

DŮM KULTURY - DIVADELNÍ SÁL

ZÁMEK
Pernštýnské nám.

Svatopluk Zatloukal: Akvarely
Trvá do 31. srpna

Trvá do 1. října

ZBRAŠOVSKÉ ARAGONITOVÉ JESKYNĚ

Danaé v jeskyni

Vikýřovice
MUZEUM SILNIC

GALERIE PATRO

Josef Leiser: Litografie

Opletalova 1, tel. 585 204 458

MINIGALERIE ŽEROTÍN

Trvá do 3. září

Teplice nad Bečvou

Kozlovská 8, tel. 581 201 039

Auta 2
Muži v naději

Jiří Sedláček: 55

Pod spolkovým praporem aneb Jak se
bavili Šumperáci před sto lety
Trvá do 11. září
Jeseníky 1: Lesy a vody Trvá do 31. srpna
Putování středověkem
Trvá do 4. září
Když se houby stanou vášní
Trvá do 25. září

Teplice nad Bečvou 75

GALERIE ATRAX

Tovačovského 22/2828, tel. 573 341 400

17.30
20.00

Trvá do 11. září
Trvá do 18. září
Trvá do 18. září

Historie psí služby u nás
Tomáš Absolon: Obrazy

Přerov

Horní náměstí 20, tel. 585 226 828

Kroměříž

Trvá do 4. září
Hlavní třída 22, tel. 583 214 070

MUZEUM
nám. T. G. Masaryka 2, tel. 582 330 991

Václavské nám. 3, tel. 585 514 190

nám. Míru 14, tel. 554 615 050

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

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM

KINO MÍR 70

Muži v naději

Masarykovo náměstí 8, tel. 581 202 202

Olomouc

Krnov

Pražská 41, tel. 585 809 999

ORNIS

GALERIE U HANÁKA

KINO CENTRUM

Jana Eyrová
Lidice
Transformers 3

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5

Zámecké náměstí 1, tel. 584 401 070

Egyptologie: Úspěchy české vědy
objektivem Martina Frouze
Trvá do 25. září
Kouzelný slunovrat
Trvá do 4. září
Náš život s chemií
Trvá do 18. září
Origami: papírový svět
Trvá do 18. září
Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko
Trvá do 18. září

Ferda a spol. aneb O hmyzu blanokřídlém
Trvá do 30. srpna

Pražská 41, tel. 585 809 999

14.00, 16.30, 19.00
21.30

VODNÍ TVRZ

Trvá do 30. srpna

Komenského 2, tel. 581217508

Slavnosti piva

Horní náměstí 7, tel. 581 250 544

Bruntál

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4

Barbar Conan
Zrození Planety opic

Tomáš Vincenec: Temné stránky duše
Trvá do 4. září
Trvá do 2. září

17.30, 20.00
15.30

Prostějov
Uprkova 17, tel. 582 330 603

PLÍŽIVÁ KONTRA

Hana Haderková: Obrazy

KINO OKO

Sbírka sedacího nábytku z muzejních
sbírek
Trvá do 9. října
Slavné vily Čech, Moravy a Slezska
Trvá do 9. října

BUDOVA ŠPALÍČKU

Jeseník
Husova, tel. 554 772 004

Šumperk

Jesenická 1755, 792 01, tel. 775 954 202

Kovbojové a vetřelci
Obhájce

Janáčkova 728/1, tel. 581 606 077

Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3

Barbar Conan 3D
Green Lantern 3D
Šmoulové 3D

SYNAGOGA

KINO HVĚZDA

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2

Lidice
Viditelný svět
Zkažená úča

Trvá do 9. září

Trvá do 30. srpna

Soutěž

Trvá do 31. října

Hraběšická 203, tel. 583 211 688

Silniční archeologie

Trvá do 25. září

MF DNES vyhlašuje soutěž o vstupenky na hanušovické Pivovarské slavnosti. Podívat se na ně můžete i vy.
V pátek začínají v Hanušovicích dvoudenní Pivovarské slavnosti, které kromě piva přinesou také koncerty, exkurzi do místního pivovaru, soutěže a ohňostroj.
K účasti v soutěži o vstupenky vám stačí odpovědět na naši otázku:
Kdo hanušovickou akci moderuje?
Své odpovědi posílejte na redakční adresu redolo@mfdnes.cz, a to do středy 31. srpna. Výherce zveřejníme následující den.
Vyhrajte vstupenky
na Pivovarské slavnosti

