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Zábřeh, Mohelnice, Moravský Beroun
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středa: Prostějov, Konice,
Plumlov

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

Dlouhá Loučka může
na vodovod zapomenout
Dlouhou Loučku trápí nedostatek vody. Pomoci jí
měl nový vodovod. Na něj má i peníze. Jenže jeho
přivaděč leží na katastru Uničova a tomu Evropská
komise odmítla dát na projekt slíbené finance.
DLOUHÁ LOUČKA Desítky milionů
korun do vodárenské infrastruktury do regionu nepřijdou. Evropská
komise totiž zamítla vyplatit českým obcím deset miliard na vodárenské projekty. Nelíbily se jí zejména provozní smlouvy mezi obcemi a provozovateli vodovodní
a kanalizační sítě.
K postiženým v našem kraji patří Uničov a Hlubočky. Obcím tak
bude dál chybět kanalizace nebo
kvalitní pitná voda z vodovodu.
Zamítnutí dotace Uničovu paradoxně nezpůsobí velké komplikace městu a jeho osadám, ale nedaleké obci Dlouhá Loučka. Ta má totiž dlouhodobě problémy s nedostatkem vody a obec se připravuje
na stavbu vodovodu za sto dvacet
milionů.
„Nemáme problém s dotací na
vodovod, tu máme přiklepnutou
a schválenou. Problém je teď kvůli
zastavení dotace na přivaděč pitné
vody z Uničova, protože nemáme
vlastní dostatečně vydatný zdroj,“

FAKTA

Uničov a Hlubočky

řekl starosta Dlouhé Loučky Ladislav Koláček.
Přivaděč je totiž na katastru Uničova, takže taky na Uničov je platné stavební povolení a město mělo
být příjemcem dotace. „Pro Uničov to není nic, co by městu přivodilo nějaké velké problémy. U nás
se otázka připojení na vodovod
týká jenom přibližně dvou set rodinných domků v osadách, kde ale
lidé vodu mají svou ve studnách
a příliš velký zájem o připojení na
vodovodní síť nemají. Pro Dlouhou Loučku je to ale mnohem horší,“ uznal starosta Uničova Dalibor Horák.
Část Dlouhé Loučky je totiž podle svého starosty úplně bez vody.
Jenže pokud nebude přivaděč, nebude ani vodovod „Peníze na náš
vodovod sice máme a chceme příští rok začít, ale pokud nebude vyřešený přivaděč, se stavbou ani nezačneme. Vodovod bez vody by nám
byl k ničemu,“ poznamenal Koláček.

Evropské komisi se nelíbí české
provozní smlouvy mezi obcemi
a provozovateli vodovodní
a kanalizační sítě. Z tohoto důvodu
odmítla proplatit Česku zhruba
deset miliard korun na vodovody,
čističky a kanalizace. V našem kraji
tak vznikly potíže projektům
Uničova či Hluboček.

Další obcí, která hlásí potíže,
jsou Hlubočky. „Je pravda, že nám
Evropská komise stopla peníze na
kanalizaci. Nicméně pořád jednáme s ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního
prostředí. Věřím, že peníze nakonec dostaneme,“ sdělil starosta
Hluboček Ivo Černik.
Vesnice se teď dostala do nepříjemné situace. Po zaregistrování
své žádosti hned zahájila více než
padesátimilionovou
investici.
„Utratili jsme už deset milionů, ale
teď jsme museli práce kvůli rozhodnutí Evropské komise zastavit,“ uvedl hlubočský starosta. Podle něj jde o poslední, čtvrtou, etapu výstavby kanalizace, která se

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

Krátce

teď zadrhla. „Je to velmi nepříjemné z více důvodů. Způsobili jsme
potíže dodavateli, dochází k problémům v dopravě, protože není
možné narušené silnice uvést do
původního stavu a prodražuje to
celou investici,“ popsal Černik.
Pro dodavatelskou firmu znamená zastavení prací velké komplikace. „My jsme do Hluboček nasměrovali na dobu výstavby potřebnou techniku a zaměstnance. Nepředpokládali jsme, že se zakázka
zastaví. Teď ale tato práce není a je
problém najít pro lidi práci náhradní,“ vysvětlil ředitel dodavatelské
firmy MODOS Petr Stejskal.
Obec nemůže počítat s tím, že
by s investicí pomohla Vodohospodářská společnost Olomouc
(VHS), která je vlastníkem vodárenské a kanalizační sítě. „VHS nemá
takovou koncepci, že bude stavět
infrastrukturu a ani na to nemá
prostředky,“ sdělil ředitel VHS Vladimír Procházka.
Co teď bude v Hlubočkách dál,
není jasné. Radnice ani neví, jak se
může situace vyvíjet. Hlubočky nechtějí nechat stavbu dlouho zakonzervovanou. Pokud peníze od Evropské unie definitivně nepřijdou,
bude se obec snažit získat je od státu.
Rostislav Hányš

ŠTERNBERK

MORAVSKÝ BEROUN

Günzburg, nové
partnerské město

Mateřské centrum
v opraveném sále
Mateřské centrum v Moravském
Berouně zítra v 9 hodin zahájí provoz ve zrekonstruovaných prostorách sálu místní základní umělecké školy.
(jim)
UNIČOV

Německý Günzburg se stal novým
partnerským městem Šternberka.
Ke slavnostnímu potvrzení již dříve podepsané smlouvy dojde 9. listopadu na šternberském hradě.
Město Günzburg má téměř dvacet
tisíc obyvatel a leží na trase mezi
Stuttgartem a Mnichovem. Známé je například také oblíbeným
zábavním parkem Legoland.
(jim)
ZÁBŘEH

Navrhněte kandidáty
na letošní ceny
Lidé v Zábřehu mohou do konce
října navrhnout osobnosti nebo kolektivy, ze kterých budu vybráni
nositelé Cen města Zábřeha. Je
možné navrhnout jednotlivce,
sportovní kolektivy nebo občanská sdružení. Podmínkou je, že jejich práce nebo úspěchy dosáhnou alespoň republikového formátu. Další ocenění může dostat jednotlivec nebo kolektiv za mimořádně statečný čin, kterým je například záchrana člověka.
(rš)

Koncertní síň rozezní
housle a klavír
Houslistka Marie Fuxová vystoupí
spolu s klavíristou Štěpánem Kosem v Uničově. Vystoupení se
koná 30. října od 19. hodin v tamní
Koncertní síni.
(jim)
MOHELNICE

Kultura bude mít
své logo
Od 1. ledna se bude o kulturu ve
městě starat městská společnost
Mohelnické kulturní centrum. Návrhy na logo centra mohou lidé posílat do konce října.
(rš)

Zajímáte nás
» Tipy na články z vašeho okolí
posílejte redaktorce Jitce Janečkové
(jitka.janeckova@mfdnes.cz,
a redaktorovi Michalu Poláčkovi
(michal.polacek@mfdnes.cz).
» Inzertní poradkyně pro vaši oblast
jsou Petra Pelzlová (petra.pelzlova@
mafra.cz, tel.: 602 658 929 a 583 808
315) a Marie Janečková
(marie.janeckova@mafra.cz,
tel.: 602 534 958 a 583 808 314)

Vaším objektivem Události Olomouckého kraje na vašich fotografiích

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.

Přehlídka krasavic Snímky
Františka Rabčana se vracíme ke
krajskému castingu na Českou Miss
2012, který mohli vidět návštěvníci
obchodního centra Olomouc City.
3x foto: frabcan.rajce.idnes.cz

Kino Filmový klub v Olomouci
Jeseník

Lafayettova 9, tel. 585 221 983

Automat

KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002

Drive

19.30

19.30

Školní 1, tel. 582 332 678

Autopohádky

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

Dům
Jeden den
Saxána a Lexikon kouzel

18.15, 20.30
14.00
16.15

14.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216

Tři mušketýři

17.30, 20.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2

Šumperk

Pražská 41, tel. 585 809 999

Dream House
Elitní zabijáci
Kamarád taky rád
Rodina je základ státu

14.40
16.40
19.10
21.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3

KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000

Nákaza
Rodina je základ státu

Pražská 41, tel. 585 809 999

Uničov

Muži v naději

KINO UNIČOV

15.30, 18.00, 20.30

Bastardi

Pražská 41, tel. 585 809 999

Alois Nebel
Půlnoc v Paříži

16.15, 18.15
14.10, 20.15

Pražská 41, tel. 585 809 999

17.00, 21.20
14.30, 19.00

Bruntál
KINO CENTRUM

Muži v naději
Super 8

17.45, 20.15
17.30

Krnov
KINO MÍR 70

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

nám. Míru 14, tel. 554 615 050

Johnny English se vrací 16.00, 18.45, 21.00

Tři mušketýři 3D
U2 3D

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

Nákaza
Tři mušketýři 3D

20.00

Jesenická 1755, 792 01, tel. 775 954 202

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5

Paranormal Activity 3
Tři mušketýři

20.00
18.00

Moravské nám., tel. 585 054 060

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4

15.00, 20.00
17.30

UMĚLECKÉ CENTRUM UP

» Studenti píší noviny Projekt MF DNES s autorskými texty studentů Olomouckého kraje

Prostějov
KINO METRO 70

Olomouc

„Ach jo, kdy už bude zvonit...“

20.00
17.45

Nový Jičín
KINO KVĚTEN
Havlíčkova 6, tel. 556 709 128

Tři mušketýři 3D

18.00, 20.15

Univerzitní 3 , tel. 728 175 709

Kroměříž

Ozvěny Přehlídky netradičního filmu 2011 Pásmo filmů: Ve znamení býka, Final Flesh
20.00

DŮM KULTURY KROMĚŘÍŽ - DIVADELNÍ
SÁL

GALERIE U MLOKA - P-CENTRUM - FILMOVÝ KLUB

Banksy: Exit Through the Giftshop
Saxána a Lexikon kouzel

Tovačovského 22/2828, tel. 573 341 400

19.30
17.00

o jistě zná každý z nás. Učitel vysvětluje látku, píše několik poznámek na tabuli,
občas diktuje smysluplné věty
a žáci si je zapisují do sešitu. Vyučovací hodina se zdá být nekonečná. ,,Kdy už bude zvonit?“ šeptají
si studenti mezi lavicemi. ,,Já nevím, asi až za čtvrt hodiny, ach jo.“
Je tu vůbec někdo, kdo by si nepřál
konec hodiny? Já bych řekla, že ne.
Všichni už sní o odpoledni, až si
doma budou užívat volného času.
Jenže následující dny se tyto situace pořád opakují. Pak je konečně
náš zlatý víkend, ale ten také netrvá věčně a už zase musíme jít do
školy. A takhle se to táhne celé
roky.
Ráno brzo vstát, nachystat se,
dopravit se do školy, sednout si do
lavice a odpočítávat minuty. Možná by nebylo špatné aspoň trošku
vnímat tu výuku. Ale copak to jde?
Vždyť mnoho studentů danou látku vůbec nechápe. Připadá jim to
jako ,španělská vesnice. Učitelé
jim ji mohou vysvětlovat klidně desetkrát, ale oni tomu stejně nikdy
neporozumí. Každý je individuální
a každého zajímá něco jiného. Tak
proč se učit něco, co mě nebaví?

T

To je opravdu záludná otázka.
Těmto problémům se nikdy nevyhneme. Někdo má rád matematiku, jiný biologii nebo cizí jazyky,
někdo zase dějepis a tak dále.
A právě škola nám nabízí možnost
zjistit, který z těchto několika předmětů nás baví. A to je na tom to klíčové. Vystudujeme základní školu,

střední školu, popř. gymnázium
a pak už si můžeme zvolit nám se
líbící předmět. Takže světlo na
konci tunelu přeci jenom je.
Musíme být trpěliví a to učení
do všech možných předmětů nějakou dobu vydržet. Hlavně nepanikařit, až nám učitel oznámí, že se
příští týden píše písemka. Jak jen
se mám na ni naučit, když je to tak
obtížné? Mechanicky se biflovat.
Číst si to stále dokola s nadějí, že si
z toho aspoň pár informací zapamatujeme. Samozřejmě to v mno-

ha případech dopadne tak, že si
žáci připraví taháky. No tak co, proti tomu nikdo nic nezmůže. Je to jejich věc, že se rozhodli pro ,,risk je
zisk“. Důležité je, že do té školy aspoň přišli, i když ráno uvažovali
o tom, že raději zůstanou doma.
Zní to drze, ale je to pravda. Je velice těžké donutit člověka k něčemu,
co odmítá. Záleží na jeho povaze
a na tom, jak je silný něco dokázat.
Dá se takové nechuti ke škole
a učení vůbec předejít? Jistěže
nedá. Škola je naše povinnost, kterou bychom měli dennodenně splňovat. Ať už ji přezdíváme vězením, utrpením nebo spoustou jiných výrazů. Až budeme mít zaměstnání, také ho nemůžeme ignorovat. A právě kvůli co nejkvalitnějšímu zaměstnání musíme tak pečlivě studovat. Celý život budeme
muset dodržovat určitá pravidla,
která jsou jeho součástí. Bez nich
by nemohlo nic fungovat a všude
by byl zmatek. A proto je třeba si
říct: ,,Musím jít do školy/do práce,
protože chci mít pořádek ve svých
každodenních činnostech. Vždyť
život je i tak moc krásný…“
Hana Chytilová
Gymnázium Čajkovského, Olomouc

Tipy Má vlast
v prostějovském
divadle
Olomouc
JAZZ TIBET CLUB
Sokolská 48, tel. 585 230 399

Zelená vlna s Ondřejem Liškou
20.00
MORAVSKÉ DIVADLO
Horní náměstí 22, tel. 585 223 533

Arabská noc
Klasika současné německé dramatiky.
19.00
REDUTA
Horní náměstí 23

Josef Laufer a skupina Golem Jana
Václavíka

19.00

U-KLUB
Šmeralova 12, tel. 585 638 117

Slet bubeníků

20.00

Prostějov
MĚSTSKÉ DIVADLO
Vojáčkovo nám. 1, tel. 582 333 390

Bedřich Smetana: Má vlast
Koncert Moravské filharmonie Olomouc.
19.00

Přerov
CENTRUM SONUS
Palackého 2833/17a

Křížem krážem Německem

10.15

MĚSTSKÝ DŮM
Kratochvílova 1, tel. 581 290 311

Moravěnka
Koncert brněnské Moravěnky s Jiřím Helánem a bavičem Liborem Pantůčkem. 19.30

Šumperk
KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE
Hlavní 22, tel. 603 174 499

Koncerty pro školy

8.30

