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Posilový autobus jezdí
do listopadu jinudy
Do 5. listopadu se v Olomouci ran-
ní posilový autobus na lince 17 vy-
hýbá zastávce Slavonín, křižovat-
ka. Devět minut před půl osmou
tak vyjíždí ze zastávky Jižní. Jeho ři-
dič si na novou trasu musí zvykat
kvůli uzavírce na křižovatce ulic
Zolova, Kyselovská a Jižní. Rekon-
struuje se zde podzemní koryto říč-
ky Nemilanky. (mip)

OLOMOUC

Cestovatel bude
vyprávět o Zélandu
Své zážitky z tříměsíčního cestová-
ní po Novém Zélandu zprostředku-
je divákům pomocí velkoplošné
panoramatické live-diashow v olo-
mouckém kině Metropol už dnes
cestovatel a dobrodruh Leoš Šimá-
nek. Začátek představení, které
dnes lidé mohou zhlédnout hned
dvakrát, je v 15.30 a 19.30. (taš)

OLOMOUC

Otis Laubert vystavuje
v Galerii 1499
Vernisáží výstavy jednoho z nejvý-
znamnějších současných sloven-
ských výtvarníků Otise Lauberta se
rozhodli dnes od pěti hodin odpo-
ledne oslavit 10. výročí činnosti
v Galerii 1499. Výstava je pomysl-
ným vrcholem slovenského výtvar-
ného podzimu v Olomouci. (taš)

OLOMOUC

Týden knihoven končí,
děti přespí mezi knihami
Poslední den celostátní akce Tý-
den knihoven nabídne dnes dětem
od šesti hodin večer na pobočce
Jungmannova v Olomouci čtenář-
ský maraton s názvem Čtení před
spaním. Knihovnice připravily také
doprovodný program a děti, které
se přihlásily předem, mohou mezi
knížkami přespat. (taš)

OLOMOUC

Tři dívky postoupí
do bojů o Českou Miss
Zájemkyně o titul České Miss 2012
mají již tuto neděli od 15 hodin pří-
ležitost zúčastnit se veřejného ca-
stingu v olomouckém obchodním
centru Olomouc CITY. Z akce, kte-
rou moderuje vítězka předloňské-
ho ročníku Jitka Válková, postoupí
do pražského semifinále hned
3 dívky. (taš)

MF DNES vyhlašuje soutěž o vstupenky na taneční show Lord of the Dance, kterou si letos
budou moci vychutnat i kulturní fajnšmekři z Olomouckého kraje.

Světová taneční show Lord of the Dance zamíří 25. října do Olomouce. Úchvatné vystoupení
můžete zažít i vy. Se soutěží MF DNES se na něj navíc můžete podívat zdarma. K účasti v ní vám
stačí odpovědět na naši soutěžní otázku, která zní:

Ve kterém roce a v jakém městě se uskutečnilo premiérové představení této velkolepé
taneční show?

Své odpovědi posílejte na adresu redolo@mfdnes.cz, a to do úterý 11. října. Výherce otiskneme
následující den.

Taneční představení Lord of the Dance slaví úspěchy po celém světě, letos již patnáctou sezonu, a dosud jej u nás vidělo
neuvěřitelných 250 tisíc diváků. Zatím největší turné po sportovních halách českých měst se uskutečnilo letos v březnu
a pokračuje ještě právě podzimní zastávkou v Olomouci, kde se soubor představí úplně poprvé. Diváci tak budou mít
možnost zhlédnout fantastický příběh Dobra a Zla v překrásné pohádkové scéně, precizní taneční výkony desítek
tanečníků v sólových výstupech i nezaměnitelných tanečních formacích, které proslavily irský tanec po celém světě.
Tajemství mimořádného úspěchu show Lord of the Dance spočívá i v tom, že oslovuje široké publikum bez ohledu na
věk, pohlaví nebo kulturní zázemí.

OLOMOUC (ČTK) Olomoucké Výsta-
viště Flora obsadí koncem týdne
papoušci ze všech kontinentů.
V areálu se koná výstava Exota Olo-
mouc, která patří k největším své-
ho druhu v Evropě. Lidé budou
moci ve voliérách a klecích obdivo-
vat asi 2 500 ptáků. Na akci dorazí
asi 150 chovatelů z Česka, Sloven-
ska, Polska a Maďarska.

Výstaviště bude expozici s té-
měř čtyřicetiletou tradicí hostit od
pátku do neděle.

„Hlavní pavilon A obsadí tradič-
ně kolekce papoušků. Lidé v něm
uvidí i několik druhů, které ještě

na žádné výstavě v Česku ani Evro-
pě nebyly, a to například dva dru-
hy papoušků pyrura. Novinkou le-
tošní výstavy bude i nové plemeno
olomoucký kanár,“ řekl manažer
výstavy Jan Sojka.

Ptačí křik bude slyšet i z dalších
pavilonů výstaviště. Například pavi-
lon E obsadí chovatelé bažantů,
okrasného vodního ptactva
a holoubků. V pavilonu G návštěv-
níci uvidí různé druhy ptáků, napří-
klad kanáry, andulky a zebřičky,
které bude hodnotit odborná poro-
ta. Pavilon H bude patřit měkožra-
vým a hmyzožravým ptákům.

OLOMOUC (pk) S novou tramvajo-
vou tratí na sídliště Nové Sady
musí olomoucká radnice postavit
i parkoviště pro nové tramvaje, kte-
ré budou po trati jezdit. Stávající
depo v centru města už nestačí
k odstavení ani stávajících šesti de-
sítek tramvají. Pro novou trať při-
tom město hodlá koupit dalších
14 vozů. Ty budou parkovat na olo-
mouckém nádraží.

Nové odstavné kolejiště chce
město postavit za pátým nástupiš-
těm hlavního olomouckého nádra-
ží. Na koleje o délce 352 metrů se
vejde dvacet tramvají. „Zvažovali
jsme i další lokality, ty se však uká-
zaly jako provizorní a nedostateč-
né. V některých by ani nebylo mož-
né zajistit oplocení. Hrozilo by, že
vozy poškodí vandalové,“ uvedl
radní a předseda představenstva
Dopravního podniku města Olo-

mouce Karel Šimša. Mezi varianta-
mi, o kterých radní uvažovali, byla
místa jako Nová ulice, tramvajová
smyčka v Neředíně nebo Legionář-
ská ulice.

Stavba odstavného kolejiště na
nádraží bude stát přes 57 milionů
korun. V částce však nejsou zahr-
nuty výkupy pozemků, o kterých
bude město teprve jednat s Český-
mi drahami.

Nyní Dopravní podnik „parku-
je“ všechny tramvaje ve vozovně
v Koželužské ulici. Ta už dlouho
nestačí, některé vozy proto musí
stát mimo areál depa v Sokolské
ulici, což je téměř v centru města.
Radnice už řadu let mluví o tom,
že vozovnu je potřeba přesunout
na okraj Olomouce. Připravovaný
nový územní plán sice našel něko-
lik vhodných míst, na stavbu nové-
ho depa však město nemá peníze.

Červeň Promítací stroj dokázal dům odít do červené
záplavy. Foto: Michaela Linhartová

OLOMOUC Problém přívalových
dešťů na parkovištích a vyasfalto-
vaných plochách u obchodních
center na Horním Lánu v Olomou-
ci je menší, než se původně zdálo.
Rychleji se také bude dát vyřešit.

Neustále se rozpínající nákupní
zóna na okraji města byla v pode-
zření, že je tak špatně projektova-
ná, že nedokáže dostatečně zachy-
tit dešťovou vodu. Ta pak rychle za-
hlcuje koryto říčky Nemilanky, kte-
rá nakonec vyplavuje místní části
Nemilany a Slavonín.

Radní původně očekávali, že Hor-
ní Lán bude potřebovat přestavbu.

Jak ale ukázala podrobná studie,
míst, která by si dokázala s vodou
poradit, je kolem obchodních cen-
ter dost. Jen je nikdo nečistí.

„Závěr byl pro nás dost překvapi-
vý. Odvodňovací systém parkovišť,
tak jak byl navržen už v 90. letech,
je naprosto v pořádku. Základní
problém spočívá v tom, že je dlou-
há léta neudržovaný,“ řekl primá-
tor Olomouce Martin Novotný.

Pracovníci odboru koncepce
a rozvoje, kteří na Horní Lán vyra-
zili na důkladnou obhlídku, zjistili,
že jsou zanesené propusti, kanály
nebo kanalizační sběrače. Některé

retenční nádrže, které mají zachy-
tit přebytečnou dešťovou vodu,
jsou dokonce úplně mimo provoz.
Radnice chce nyní jednat s vlastní-
ky obchodů, aby dali všechno do
pořádku.

„Stávající údržba těchto prvků
je prakticky nulová. Uliční vpusti
a žlaby liniového odvodnění jsou

zaplněné sedimenty, jsou ucpané
vtokové mříže. Jde o zásadní dů-
vod, proč systém odvodnění nefun-
guje,“ popsali odborníci v odbor-
né zprávě. Mimo jiné přišli na to,
že úplně mimo provoz je napří-
klad retenční nádrž Tesco u McDo-
naldu. Hned u vtoku je naplno ote-
vřený uzávěr, který má být podle
provozního řádu uzavřený. Kvůli
tomu se žádná voda do retenční
nádrže nedostane. Jiná nádrž
u OC Haná je zase příliš uzavřená,
což snižuje její objem při přívalo-
vých deštích. Voda, která se nedo-
stane do nádrže, pak nadmíru za-
plavuje přilehlou stoku.

Na bleskových povodních má
kromě toho podíl i množství od-
padků, které se na parkovištích po-
valují. „Zejména PET lahve, sáčky,
polystyrén nebo posečená tráva
při bleskové povodni ucpou vtoky

odvodňovacích zařízení, což má
za následek rychlé vybřežení vod
mimo koryto,“ upozornili zaměst-
nanci odboru koncepce. Podle zku-
šeností obyvatel Slavonína byla při-
tom právě tohle jedna z hlavních
příčin poslední povodně v loň-
ském roce.

Na části problému má podíl
město, protože v některých přípa-
dech jde o veřejné plochy. Větší díl
však leží na bedrech soukromých
vlastníků obchodních budov.
„Naše možnost vyhrožovat majite-
lům objektů sankcemi je omeze-
ná. Chceme s nimi přesto jednat
tak, aby systém odvodnění začal
co nejdříve znovu fungovat,“ do-
dal primátor Martin Novotný.

Přes rok nenápadná Nemilanka
napáchala před rokem po přívalo-
vém dešti milionové škody.

Petra Klimková

Světelné srdce Návštěvníci „videomappingu“ v Olomouci si
užívali i doprovodného programu. Foto: Hana Kmoníčková

Olomouc už ví, jak na přívalové deště v Nemilanech
a Slavoníně. Stačí, když si obchodní centra na Horním
Lánu začnou čistit odtokové kanály. Ty jsou dnes
zanesené, takže říčka Nemilanka se snadněji rozvodní

FAKTA

Co je retenční nádrž
Retenční nádrž slouží k zadržení
dešťových srážek a jejich
následnému řízenému odtoku do
kanalizace nebo koryt řek či
potoků. Uplatnění nalezne u staveb
rodinných domků, rekreačních
objektů, ale také u hal malých
a velkých firem.

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Petře Klimkové
(petra.klimkova@mfdnes.cz,
tel.: 734 517 1258, 583 808 225)
a redaktorovi Michalu Poláčkovi
(michal.polacek@mfdnes.cz,
tel.: 734 520 598).
» Inzertní poradkyní pro vaši oblast
je Jarmila Zamykalová
(jarmila.zamykalova@mafra.cz,
tel.: 606 657 474 a 583 808 310).

Industriální motiv
Organizátoři dokázali proměnit okna domu na ventilátory
s vystupující párou. Foto: Michaela Linhartová

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

úterý: Přerov, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Kojetín

středa: Prostějov, Konice,
Plumlov

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

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

Soutěž MF DNES

Vyhrajte vstupenky na Lord of the Dance

Hra barev Barevná hra s fasádou domu
v centru Olomouce. Foto: Michaela Linhartová

Zprávy z měst

Vaším objektivem Snímky čtenářů z nočního promítání na domy v Olomouci ze serveru rajce.netTisíce ptáků pohromadě
uvidí lidé na olomoucké Floře

Nové tramvaje dostanou také
nové parkoviště u nádraží

Nákupní centra na Horním Lánu
„zlobí“, nečistí kanály a nádrže


