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kraj olomoucký
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
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).

Krátce
LUTÍN

Firmě Edwards vzrostly
tržby na 1,07 miliardy
Společnosti Edwards, která se zabývá výrobou vakuových vývěv,
loni vzrostly tržby za prodej vlastních výrobků a služeb o 37,1 procenta na 1,07 miliardy korun. Firma z Lutína na Olomoucku dosáhla i vyššího zisku, činil 162,8 milionu korun, v roce 2009 to bylo 24,6
milionu korun. „Rok 2010 byl pro
společnost rokem doposud rekordním zejména díky vzrůstající celosvětové poptávce po dmychadlech
a tlakových čerpadlech,“ uvedlo vedení firmy ve výroční zprávě společnosti zveřejněné v Obchodním
rejstříku.
(ČTK)
OLOMOUC

Vystoupení Lord
of the Dance se blíží

Věhlasná taneční show Lord of the
Dance, která slaví úspěchy po celém světě, zavítá poprvé do Olomouce již toto úterý. Od sedmi hodin večer se diváci na olomouckém zimním stadionu mohou těšit
na příběh Dobra a Zla v legendárním podání známých irských tanečníků.
(taš)
OLOMOUC

Bioodpad odvezou
jen jednou měsíčně
Jen jednou měsíčně místo čtrnáctidenního intervalu budou v zimním období pracovníci olomouckých Technických služeb vyvážet
bioodpad ze speciálních dvě stě
čtyřicet litrů velkých nádob. Zpátky k dvoutýdennímu intervalu se
vrátí opět až v dubnu příštího
roku.
(taš)

PÁTEK 21. ŘÍJNA 2011
WWW.IDNES.CZ
středa: Prostějov, Konice,
Plumlov

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

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

Smog v Olomouci
pět let odhadovali,
teď si ho změří
Pět let určovali odborníci znečištění vzduchu v Olomouci pouze odhadem –
neměli totiž měřicí stanici. To se teď ale změní. Nejpozději od prvního ledna 2012
budou lidé důležitá měření sledovat díky nové stanici v areálu Gymnázia Hejčín.
OLOMOUC Už pět let nevědí Olomoučané, jaké množství polétavého prachu, oxidů dusíku, síry nebo
přízemního ozonu vdechují do
svých plic. V dubnu roku 2007 totiž musel Český hydrometeorologický ústav odstěhovat svou měřicí stanici od místního fotbalového
stadionu Sigmy. Hledání vhodného místa pak zabralo čtyři roky.
Další rok trvalo vyřídit všechna povolení. Nakonec se ale v Olomouci
dočkají. Nejpozději od prvního ledna příštího roku budou moci zdejší obyvatelé zase sledovat důležitá
měření, která zachytí nová stanice
v areálu Gymnázia Hejčín. Poznají
ji podle toho, že vypadá jako stavební buňka.
„Hledání nového místa bylo velmi složité. Domluvili jsme se třikrát, ale pokaždé si to majitel pozemků nakonec rozmyslel,“ popisuje Libor Černíkovský, vedoucí
oddělení ochrany čistoty ovzduší
ostravského pracoviště Českého
hydrometeorologického ústavu.
Nakonec si jeho kolegové plácli
právě s Gymnáziem Hejčín. „Jsme
za to rádi, protože místo vhodné
pro takovou stanici potřebuje nejen přípojku elektřiny, ale musí
stát na volném prostranství, aby
vzduch kolem ní volně proudil.
Kromě toho jsou zde další omezení a předpisy. Poblíž třeba nesmí

FAKTA

Kde se v kraji nacházejí
měřicí stanice
Automatické měřicí stanice, které
data z Olomouckého kraje posílají
okamžitě a nepřetržitě, jsou
v Přerově, Prostějově a Jeseníku.
Manuální stanice, ze kterých jsou
data sbírána a vyhodnocována
jednou denně, najdou zájemci
v Dolních Studénkách u Šumperka
nebo Bělotíně.

být silnice. Hledali jsme navíc i pozemky, kde je záruka, že tam stanice můžeme být minimálně několik
let,“ vyjmenovává Černíkovský.
Nová stanice, která zanedlouho

Nová stanice, která
od ledna roku 2012
bude měřit „naostro“,
rapidně zpřesní měření
olomouckého ovzduší.
najede na zkušební provoz a od
ledna roku 2012 bude měřit „naostro“, rapidně zpřesní měření olomouckého ovzduší. „Těch pět let
bylo složitých, protože jsme měli

jednu stanici v Přerově a druhou
v Prostějově a nezbývalo nám nic
jiného, než situaci v Olomouci podle toho pouze odhadovat,“ přiznává Miroslav Kučera z oddělení
ochrany životního prostředí olomouckého krajského úřadu.
Právě jeho kolegům nová stanice pomůže odhadnout správnou
chvíli, kdy nařídit některým podnikům, které znečišťují ovzduší, aby
omezili výrobu. To jim totiž dovoluje nedávno schválená regulační
vyhláška. A právě Český hydrometeorologický ústav na svých stanicích sleduje, zda byly povolené limity překročeny.
I přes absenci měřicí stanice
hydrometeorologů nebyla Olomouc zcela bez údajů o stavu
ovzduší. Pro místní potřeby mohli
lidé využívat měřicí stanice magistrátu, které ale zachycovaly jen
omezené části města.
„Odbor životního prostředí zajišťuje v současné době provoz
dvou stanic monitorujících nepřetržitě kvalitu ovzduší. Jedna je
umístěná v Hodolanech a svým
charakterem odpovídá předměstskému typu stanice, druhá se nachází v ulici Velkomoravská a měří
především emise z dopravy,“ popsal před časem vedoucí odboru
Petr Loyka.
Roman Helcl

Proměna letní jídelny mnichů začíná
OLOMOUC (jim) Budova bývalého
letního refektáře, tedy jídelny mnichů, která je součástí olomoucké
národní kulturní památky Klášterní Hradisko, se dočká částečné obnovy. Olomoucký kraj se u chátrajícího objektu, ve kterém by v budoucnu měly být depozitáře a pracovny vlastivědného muzea, chce
zatím pustit do oprav omítek.
Jde o nejlevnější a nejrychlejší
z možných variant. Refektář, který

sousedí s nedávno obnovenou zahradou vojenské nemocnice, je
dnes prázdný.
„V úvahu připadají tři řešení.
Nyní zvolené přijde zhruba na pět
set tisíc korun,“ poznamenal
hejtman Martin Tesařík. Opravy,
na které ještě vedení kraje potřebuje sehnat souhlas památkářů, ale
neznamenají pro stavbu konec
proměn. Kraj se bude snažit získat
peníze z dotací a zrekonstruovat ji

celou, což přijde zhruba na devětapadesát milionů korun.
S ohledem na fakt, že refektář
stojí v místech, kde se v roce 1997
rozlila velká voda, celková obnova
by zahrnovala i preventivní zvýšení podlah zhruba o třicet centimetrů.
Jako poslední z variant připadala v úvahu i oprava jižní fasády
a části stavení. To by stálo zhruba
deset milionů korun.

Nakoupíte i v sobotu Od příštího jara budou moct lidé na trhy
i o víkendu, a to vždy první a poslední sobotu v měsíci.

Foto: MF DNES

Hanácké farmářské trhy
se stěhují na Horní náměstí
OLOMOUC (jim) Poslední letošní
šance nakoupit zeleninu, ovoce,
domácí sýry či uzeniny na Hanáckých farmářských trzích se na olomouckém Dolním náměstí naskytne dnes do 14 hodin. Po zimní přestávce návštěvníky této akce totiž
čekají dvě podstatné změny.
První je nové místo konání –
tím se kvůli rekonstrukci Dolního
náměstí stane sousední Horní náměstí. „Stánky budou stávat v prostoru mezi Sloupem Nejsvětější
Trojice, Herkulovou kašnou
a podloubím,“ uvedla organizátorka trhů Markéta Záleská.
Druhou novinkou je změna
dne konání pravidelných trhů. Týdenní interval zůstane stejný, ale
lidé dostanou možnost dvakrát
v měsíci vyrazit na trh v sobotu.
Dosud to bylo možné výhradně
v pátek, což některým potencio-

nálním kupcům nevyhovovalo.
„Z ankety mezi návštěvníky vyplynulo, že by přivítali trhy v sobotním termínu. Od příštího jara tak
budou moct lidé nakupovat vždy
první a poslední sobotu v měsíci.
Po zbývající dva týdny „uprostřed“ každého měsíce pak bude
trh fungovat v pátek. „Kombinovaný model bude asi hůř zapamatovatelný, ale chceme dát více lidem
možnost navštívit trhy i o víkendu,“ poznamenala Záleská.
Zajímavé je, že na rozdíl od zákazníků sobota příliš nevyhovuje
prodejcům. „Devadesát procent
z těch, které jsme oslovili, by i nadále volilo pátek. V sobotu buď
chtějí dělat na vlastním nebo už
jezdí na jiné trhy. Ale pro lidi, kteří
jsou v práci, je sobota výhodnější.
Hledali jsme proto kompromis,“
uzavřela Záleská.

Kino Metropol promítá Zrození Planety opic, CineStar zase Saxánu a Lexikon kouzel
Bohuňovice

Olomouc

KINO

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1

Loděnická, tel. 585 389 085, 585 389 932

Pražská 41, tel. 585 809 999

Viditelný svět

Jeseník

Dům
Jeden den
Saxána a Lexikon kouzel

KINO POHODA

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2

Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002

Pražská 41, tel. 585 809 999

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5

KINO

Dream House
Elitní zabijáci
Kamarád taky rád
Rodina je základ státu

Pražská 41, tel. 585 809 999

Nádražní, tel. 554 733 136

Muži v naději

20.00

19.30

Moravský Beroun

Obhájce

INZERCE

19.30

Muži v naději
15.30, 18.00, 20.30

KINOKLUB DUHA

Pražská 41, tel. 585 809 999

Školní 4, tel. 582 340 507

Pražská 41, tel. 585 809 999

Alois Nebel
Půlnoc v Paříži

Lidice

Nákaza

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4

18.15, 20.30
14.00
16.15

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7

16.15, 18.15
14.10, 20.15

Tři mušketýři 3D

15.00, 20.00
17.30

KINO METROPOL

17.00, 20.00

17.30
20.00

KINO UNIČOV
Moravské nám., tel. 585 054 060

Přerov

Captain America: První Avenger

KINO HVĚZDA

Velký Týnec

Čechova 49, tel. 581 202 216

Sokolská 25, tel. 585 222 466

Lůno
Zrození Planety opic

Uničov

Tři mušketýři 3D

17.30, 20.00

KINO
Sokolská 425, tel. 585 391 570

Šumperk

Muži v naději

Prostějov

KINO OKO

Zábřeh

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6

KINO METRO 70

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3

Pražská 41, tel. 585 809 999

Školní 1, tel. 582 332 678

Johnny English se vrací
Nákaza

Pražská 41, tel. 585 809 999

Johnny English se vrací 16.00, 18.45, 21.00

Tři mušketýři 3D

14.40
16.40
19.10
21.30

Paranormal Activity 3
Tři mušketýři

17.00, 21.20
14.30, 19.00

Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000

17.30, 20.00

Vaším objektivem Aktuální události z Olomouckého kraje, tentokrát na snímcích Zlaty Hanzlíkové

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

170 let Severní dráhy císaře Ferdinanda
Historická i moderní vozidla Českých drah byla o víkendu
k vidění v Přerově při výročí trati.
2x foto: zzet.rajce.net

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

18.00

20.00

17.30, 20.00

KINO RETRO
Farní 14, tel. 583 414 539

20.00

Zkažená úča

19.00

