kraj olomoucký

4 B

úterý: Přerov, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Kojetín

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

Zprávy z měst

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
KONICE

Domov důchodců získá
nové půdní prostory
Obyvatelé domova důchodců v Jesenci u Konice na Prostějovsku se
dočkají většího komfortu. Za čtyři
miliony korun zde Olomoucký kraj
vybuduje půdní vestavbu. „Chceme tak zvýšit komfort klientů,“ uvedl hejtman Martin Tesařík. (dík)
PLUMLOV

Silnice na Drahany
bude opět uzavřena
Tento čtvrtek se obyvatelé z okolí
Plumlova musejí připravit na komplikace v dopravě. Od 8 do 14 hodin bude kvůli výcviku armády ve
vojenském prostoru uzavřena cesta z Plumlova směrem na Žárovice
a Drahany. Objízdná trasa vede
přes Vícov a Protivanov.
(dík)
KRALICE NA HANÉ

Ve čtvrtek v části
obce nepoteče voda
Obyvatelé Kralic na Hané na Prostějovsku se tento čtvrtek musejí
připravit na to, že v některých místech nepoteče voda. Dodávka
bude od 8 do 14 hodin přerušena
v ulici Komárov. Vodárny budou
napojovat nový vodovod.
(dík)
PROSTĚJOV

Ochránci v sobotu
oslaví Den stromů
Ochránci přírody ve spolupráci
s Okrašlovacím spolkem pořádají
tuto sobotu u příležitosti Dne stromů od 9 do 12 hodin na náměstí T.
G. Masaryka v Prostějově akci pro
veřejnost. Na programu jsou ankety a testy o stromech a soutěže pro
děti.
(dík)

STŘEDA 12. ŘÍJNA 2011
WWW.IDNES.CZ
středa: Prostějov, Konice,
Plumlov

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

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

Bývalá Neherova textilní fabrika
půjde k zemi. Město řeší, co dál
Neherova továrna, posléze obchodní dům Dona
v Prostějově, funkcionalistická stavba s historickým
významem, z města zmizí. Ministerstvo kultury
zamítlo návrh na její prohlášení za kulturní památku.
PROSTĚJOV Když před časem vyšlo najevo, že bývalý obchodní
dům Dona v Prostějově má jít k demolici, ve městě to způsobilo velký rozruch. Jde totiž o unikátní
funkcionalistickou stavbu, která
má navíc úzký vztah k historii města. Bývalá textilní továrna je považována za jednoho z předchůdců
pozdější fabriky OP Prostějov. Ta
je dnes bohužel v konkurzu.
„Neshledali jsme, že by případ
bývalého zásilkového obchodního
domu splnil požadavky zákona
o státní památkové péči. Umístěním, charakterem a historickou
podstatou nelze tento objekt pro-

hlásit za kulturní památku,“ vysvětlil mluvčí ministerstva kultury Jan
Cieslar. Odvolal se na stanovisko
hejtmanství a také na to, že ani
město Prostějov nemělo proti demolici námitky.
Místostarostce Prostějova Ivaně
Hemerkové je to líto. „Tato budova měla pro město velký historický
význam. Na druhé straně si musíme říct, co by bylo dál. Pokud objekt není životaschopný, asi by jen
dál chátral. Vždy je škoda, že něco
zaniká, ale takový je život,“ je přesvědčena Hemerková.
Bývalá Dona je pro Prostějov
symbolem noblesy, který ve městě

Prostějované se cítí bezpečně.
Avšak jen doma, na ulicích ne
PROSTĚJOV (dík) Osm set obyvatel
Prostějova oslovili na přelomu
května a června letošního roku studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu. Šlo o každoroční
průzkum, jak se lidem ve městě
žije.
„Potěšilo nás, že pětaosmdesát
procent obyvatel je spokojených.
V řadě měst lidé nadávají třeba na
to, jak se k nim chovají na úřadech. V Prostějově to neplatí,
u nás jsou obyvatelé s úředníky
spokojeni. Co mě překvapilo snad
nejvíce, je odpověď na otázku, zda
se lidé v přízemí bojí spát s otevřenými okny. Většina ne. Z toho vyvozuji, že Prostějované mají asi silný pocit bezpečí,“ řekla místostarostka Prostějova Alena Rašková.
Zatímco doma se lidé cítí poměrně bezpečně, venku je tomu

zcela naopak. Pouze tři a půl bodu
na desetibodové škále totiž dostala otázka Jak bezpečné je chodit
v noci po veřejných prostranstvích? Přitom městskou policii
hodnotí pozitivně 73 procent Prostějovanů. „S veřejným pořádkem
převládá také spokojenost. 53 procent oslovených si myslí, že je na
tom Prostějov lépe než jiná města,“ dodává průzkum.
Naopak hluk ve městě, kvalitu
ovzduší nebo nezaměstnanost lidé
pociťují negativně. Moc spokojeni
také nejsou se zdravotnickými a sociálními službami a s tím, jak město investuje své peníze. Naopak ke
komunálním službám nebo městské hromadné dopravě obyvatelé
nemají zásadních výtek. V průzkumu odpovídalo 52 procent žen,
převažovali zaměstnaní lidé.

FAKTA

Demolice a projekt

Plány multifunkčního obchodního
centra na místě bývalé Dony
zpracovává prostějovský architekt
Petr Gottwald z firmy Style studio.
„Majitelé by chtěli na místě Dony
vybudovat komplex
širokosortimentní prodejny
potravin o ploše tisíc metrů
čtverečních. O nájemci jednají
s nadnárodními koncerny,“ uvedl
Gottwald. Podle něj je dnes celý
objekt neudržovaný, má propadlé
stropy a teče do něj.

nyní chybí. Osvícený podnikatel
Nehera totiž ve třicátých letech minulého století pro stavbu objektu
angažoval progresivního architekta Antonína Navrátila. „Dona je
součástí jedinečného a pestrého
souboru funkcionalistických staveb, který kromě továren zahrnuje
v Prostějově i školy, polyfunkční
stavby, rodinné domy nebo prodejny. Když zmizí továrna, bude tento
soubor značně ochuzen,“ je přesvědčen například historik architektury a ředitel Muzea Prostějovska Miroslav Chytil.
Radní Prostějova se nyní budou
snažit o to, aby na frekventovaném místě směrem k hlavnímu nádraží vznikla důstojná náhrada.
„Snažíme se spojit s majiteli objektu a promluvit s nimi o tom, co by
na místě mělo stát. Věřím, že najdeme nějaký kompromis,“ řekla
místostarostka Hemerková. Stav-

ba, kterou investor navrhl, je totiž
na jedno podlaží a odpovídá pokleslé architektuře supermarketů.
„Je také otázka, do jaké míry
může město zasahovat do plánů investorů, co se kde bude stavět. Památková zóna k bývalému obchodnímu domu Dona nezasahuje, takže město nemá možnosti, jak tady
působit. Určitě uděláme všechno
pro to, aby byl nový objekt přijatelný,“ slíbila ovšem místostarostka.
Plán demolice Dony a projekt
multifunkčního obchodního centra zpracovává prostějovský architekt Petr Gottwald z firmy Style Studio. Jde o prodejnu o ploše tisíc
metrů čtverečních. Dona nyní patří brněnské společnosti s ručením
omezeným O. H. Y., což jsou tři
Vietnamci. Firma vlastnila i Masné
krámy v Olomouci, kde byla tehdy
tržnice. Vlastníky firmy se nepodařilo kontaktovat.
Michal Šverdík

Vaším objektivem Expedice Mars 2011 v Němčicích nad Hanou. Snímky ze serveru rajce.net

Na hřišti Školáci z Němčic nad Hanou prožili den plný
zábavy na akci Expedice Mars 2011.

Foto: Michal Lenert

Poslepu Při některých hrách musely děti plnit úkoly
se zavázanýma očima. Foto: Michal Lenert

Stolní hry Luštěním si děti vyzkoušely

Obce lákají stavebníky na bonusy
PTENÍ (dík) Menší obce dělají vše
pro to, aby si udržely obyvatele
nebo přilákaly nové lidi. Jednou
z cest je příprava stavebních parcel. Olšany na Prostějovsku jich
nyní mají již většinu prodaných,
Ptení má zase pozemky před kolaudací a zájemcům dokonce nabízí
řadu cenových bonusů.
„Na přípravě parcel obec samozřejmě finančně prodělá. Prodej
nepokryje náklady, ale počítáme
s tím, že se nám to vrátí na daních,
že bude zaplněná škola a že obec
nebude vymírat,“ řekl starosta Ptení na Prostějovsku Jiří Porteš. Nabízí osmnáct zasíťovaných stavebních míst za zhruba pět set korun
za metr, přičemž náklady byly k de-

víti stům korunám. Stavebníci, kteří budou rychlí, mohou ušetřit. Pokud svůj dům zkolaudují do tří let,
Ptení jim vrátí deset procent kupní
ceny. V dalších letech se pak bonusy snižují na šest a tři procenta.
Na přípravu parcel Ptení dostalo dotaci devět set tisíc korun od
ministerstva pro místní rozvoj, muselo si však vzít čtyřmilionový
úvěr. Celá stavba totiž přišla na
hodně přes deset milionů korun.
„Nyní připravujeme kolaudace,
což je poměrně složitý proces. Nicméně se nám hlásí už první zájemci. Myslím, že máme co nabídnout. Lokalita je v překrásném prostředí blízko lesa, v obci jsou všechny služby – doktor, škola, obchod-

své logické myšlení.

ní středisko, a Ptení je relativně
blízko Prostějova,“ láká zejména
mladé lidi starosta Porteš. O zájemce mít nouzi patrně nebude.
Pětadvacet parcel v lokalitě
Za Farou dokončila také obec Olšany na Prostějovsku. K prodeji je nabídla na přelomu roku, dnes jsou
volná poslední čtyři stavební místa. Cena je přitom dvojnásobná
než ve Ptení. Na druhé straně Olšany mají výhodnou polohu, leží poblíž dálnice přesně mezi Prostějovem a Olomoucí. „Pozemky mají
rozlohu do šesti set metrů čtverečních, většinou si je kupovali mladší lidé. Pozemky jsme vykoupili od
církve a zasíťovali sami,“ řekl starosta Olšan Milan Elfmark.

Táborák Až do večerních hodin měli účastníci akce o program
postaráno. Nakonec se zapálil i táborák. Foto: Michal Lenert

Kina Jiří Macháček a Bolek Polívka v Mužích v naději
Jeseník

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 4

Přerov

KINO POHODA

Pražská 41, tel. 585 809 999

KINO HVĚZDA

Drive

Čechova 49, tel. 581 202 216

Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002

Cigán

19.30

Jeden den

KINO MOHELNICE

Pražská 41, tel. 585 809 999

Zrození Planety opic

17.00, 19.30

Olomouc

Alois Nebel

15.45, 17.45, 20.00

Pražská 41, tel. 585 809 999

Elitní zabijáci
16.30, 19.00, 21.30
Saxána a Lexikon kouzel
14.30
CINESTAR OLOMOUC – SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999

16.45, 18.45, 21.15
14.20

20.00
17.30

Šmoulové

KINO

Bruntál

U Parku 1, tel. 585 386 309

V peřině

17.00, 19.30

Muži v naději

KINO OKO

UMĚLECKÉ CENTRUM KONVIKT

nám. Svobody 7, tel. 585 013 481, 604 577 861

Univerzitní 3, tel. 585 633 099

Jana Eyrová
V peřině

Kroměříž

Dny židovské kultury: ...a pátý jezdec je
Strach
21.00
Dny židovské kultury: Spalovač mrtvol
19.00

Prostějov
KINO METRO 70

19.30
17.30

Tovačovského 22/2828, tel. 573 341 400

Carmen

KINO OKO

Džemfest – Alois Nebel
Noc žraloka 3D
17.30
20.00

Uničov
KINO UNIČOV

19.45
17.30
17.45, 20.00

DŮM KULTURY – DIVADELNÍ SÁL

Šumperk
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000

Školní 1, tel. 582 332 678

Jeden den
Kůže, kterou nosím

17.00

KINO CENTRUM

Alois Nebel
Strom života
Zrození Planety opic

15.30, 18.00, 20.30

19.30
17.00

16.00

Rožnov pod Radhoštěm
KINO PANORAMA
Bezručova 838, tel. 571 654 727

Kovbojové a vetřelci
Muži v naději

Respekt před zákonem musí
mít všichni, „bílí i černí “
» Studenti píší Rubrika MF DNES s názory středoškoláků

KINO RETRO

Štěpánov

Šternberk

Pražská 41, tel. 585 809 999

20.00

Zábřeh
Farní 14, tel. 583 414 539

Pražská 41, tel. 585 809 999

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 3

15.00
17.00, 19.15
21.30

Barbar Conan

Jesenická 1755, 792 01, tel. 775 954 202

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 7

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 1

Bez dechu
Kamarád taky rád
Nezvratný osud 5 3D

16.00, 18.15, 21.00

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 6

Lazebnická 2

Moravské nám., tel. 585 054 060

Elitní zabijáci
Muži v naději

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999

Mohelnice

Dream House
Šmoulové

16.15, 18.30, 20.45

Foto: Michal Lenert

20.00
17.30

Romská kriminalita je velmi populární téma zejména mezi rasisty.
Romové se naopak tomuto tématu vyhýbají a reagují na něj velmi
špatně. Příčiny romské kriminality jsou však různé. Prvotní příčinou je asi nezaměstnanost. Ta
hlavně vede k chudobě romských
rodin.
Některé rodiny se dokáží
uskromnit a vyžít ze sociálních dávek, jiné ne. Nezaměstnanost ale
také znamená nevytíženost
a frustraci především mužů. Žena
má obvykle na starosti větší počet

dětí a domácnost, romský muž se
tradičně do těchto činností příliš
nezapojuje, cítí se být „živitelem“.
A pokud nemá práci, má jen velice
málo zábran před trestnou činností, tím spíš, když má před očima tolik příkladů ze svého okolí, že je to
„normální“. Další příčinou je nedostatek respektu před zákonem.
Ten je v romské komunitě tradiční. Mnozí Romové si neváží poctivosti, úctu získává spíše úspěšný
zloděj.
Aneta Zittová,
Střední škola designu a módy,
Prostějov

