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Jeseník
VODNÍ TVRZ
Zámecké náměstí 1, tel. 584 401 070
Historie textilního průmyslu na Jesenicku

Trvá do 19. listopadu

Olomouc
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
nám. Republiky 5, tel. 585 515 111
Arabela Trvá do 1. ledna
Jiří Suchý Trvá do 29. ledna
Opičí král a Expo 2010 Trvá do 8. ledna

Prostějov
MUZEUM
nám. T. G. Masaryka 2, tel. 582 330 991
Míla Doleželová: Plátna pro velké černé
oči Trvá do 27. listopadu
Z nových přírůstků městské umělecké
sbírky Trvá do 20. listopadu

Přerov
MUZEUM KOMENSKÉHO
Horní náměstí 7, tel. 581 250 544
Povídání o mašinkách Trvá do 26. února

Šumperk
MUZEUM
Hlavní třída 22, tel. 583 214 070
Neměli jsme je vidět a číst

Trvá do 11. prosince

Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Půlnoc v Paříži 19.30

Mohelnice
KINO
Lazebnická 2
Muži v naději 17.00, 19.30

Němčice nad Hanou
KINO OKO
Palackého nám. 25, tel. 582 386 529
Auta 2 18.00

Olomouc
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Arthur a souboj dvou světů 14.45, 17.00
Bastardi 2 19.15, 21.15

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Muži v naději 17.50
Vyměřený čas 15.30, 20.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Anonym 20.15
Tintinova dobrodružství 3D 15.40, 18.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Ocelová pěst 21.20
Perfect Days - I ženy mají své dny 19.00
Tintinova dobrodružství 14.30, 16.45

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Anonym 17.30
Mistrovský plán 15.15, 20.10
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Ocelová pěst 17.40, 20.20
Spy Kids 4: Stroj času 3D 15.30
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
Perfect Days - I ženy mají své dny

15.00, 17.30, 20.00

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Bastardi 2 20.00
Tintinova dobrodružství 17.30

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Jeden den 17.30
Paranormal Activity 3 20.00

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Alois Nebel 17.30
Farářův konec 19.00

Uničov
KINO UNIČOV
Moravské nám., tel. 585 054 060
Johnny English se vrací 20.00

Super 8 18.00

Krnov
KINO MÍR 70
nám. Míru 14, tel. 554 615 050
Arthur a souboj dvou světů 15.45
Dům 20.00
Nákaza 17.45

Nový Jičín
KINO KVĚTEN
Havlíčkova 6, tel. 556 709 128
Dluh 20.15
Vyměřený čas 18.00

Holešov
KINO SVĚT
nám. E. Beneše 62, tel. 573 397 183
Kovbojové a vetřelci 17.30, 20.00

Kroměříž
DŮM KULTURY - DIVADELNÍ SÁL
Tovačovského 22/2828, tel. 573 341 400
Muži v naději 19.30

Valašské Meziříčí
KINO SVĚT
Nábřeží 268, tel. 571 622 766
Bastardi 2 17.30
Dluh 19.30

Vsetín
KINO VATRA
Svárov 1055, tel. 571 419 289
Arthur a souboj dvou světů 17.30
Nákaza 19.30

Hanušovice
DŮM KULTURY
Hlavní 147
Stezkami zlatého trojúhelníku 18.00

Lipník nad Bečvou
KINO SVĚT
Novosady 4, tel. 581 771 142
Červík Jiřík a světluška Liduška v říši
pohádek 8.30

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Novosady, tel. 581771594
Tvořivé ručičky pro předškoláky 16.00

Olomouc
MOZARTEUM
Václavské nám. 3, tel. 585 514 190
Židovská mystika 17.00

DIVADLO HUDBY
Denisova 47, tel. 585 223 565
Otakar Štěrba: Moje nejmilovanější řeka

18.00

JAZZ TIBET CLUB
Sokolská 48, tel. 585 230 399
Martin Kratochvíl & Jazz Q , Simone R.
a Oskar Petr 20.00

MORAVSKÉ DIVADLO
Horní náměstí 22, tel. 585 223 533
Markéta Lazarová 19.00

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ
Denisova 47, tel. 585 514 111
Pozvání na skleničku: Tomáš Hanzlík 18.30

UMĚLECKÉ CENTRUM KONVIKT
Univerzitní 3, tel. 585 633 099
Workshop současného tance 19.00

Prostějov
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D.
Šafaříkova 3077/9, tel. 775 789 005
Člověk a geny 18.30

KLUB DUHA
Školní 4, tel. 582 340 507
O statečné princezně Máně 10.15, 9.00

MĚSTSKÉ DIVADLO
Vojáčkovo nám. 1, tel. 582 333 390
Lakomec 19.00

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LIPKA
Tetín 1506/1, tel. 582 360 295
Akademie seniorů: Hrátky s pamětí II.

13.30

Přerov
MĚSTSKÝ DŮM
Kratochvílova 1, tel. 581 290 311
Gipsy way orchestral 19.30

Šumperk
DIVADLO ŠUMPERK
Komenského 3, tel. 583 214 061
Kočka na rozpálené plechové střeše

10.30

KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE
Hlavní 22, tel. 603 174 499
Petr Nouzovský – violoncello, Ladislav
Horák – akordeon 19.00

Krátce
HRANICE

Za odpad lidé zaplatí
stejně, zatím
Ve stejné výši by měly zůstat plat-
by za komunální odpad v Hrani-
cích. Rozhodli o tom zastupitelé.
I v roce 2012 by tak obyvatelé měli
ročně platit za odpad 492 korun za
osobu. Tato částka však nepokrývá
veškeré náklady na svoz odpadu.
Ty se ve skutečnosti v roce 2010 po-
hybovaly ve výši 626 korun. (roh)

TOVAČOV

Sběrný dvůr zůstane
zavřený do konce ledna
Od čtvrtka až do 31. ledna bude
v Tovačově z provozních důvodů za-
vřený sběrný dvůr. Poslední sběro-
vý den je ve středu, kdy bude dvůr
otevřený od 8 do 16 hodin. (roh)

LIPNÍK NAD BEČVOU

Galerie Konírna ukazuje
slovenské umění
V rámci projektu Představujeme
země EU připravil Lipník výstavu
věnovanou našemu nejbližšímu
sousedovi – Slovensku. Expozice
seznámí návštěvníky s historií
země, podnebím, faunou, flórou,
hospodářstvím či představí státní
symboly země. Výstava, která v Ko-
nírně potrvá do konce měsíce, při-
blíží i přírodní, historické, kulturní
a technické památky státu. Přehlíd-
ku zpestří ukázky slovenských kro-
jů a výstavka knih. (roh)

PŘEROV (ČTK) Rekordní tržby pře-
sahující dvě miliardy korun letos
očekává přerovská společnost Me-
opta – optika. Loni za prodej vlast-
ních výrobků a služeb utržila přes
půldruhé miliardy korun.

Hospodaření předního tuzem-
ského výrobce optickomechanic-
kých přístrojů by mohlo podle
předběžných odhadů jeho vedení
skončit trojmístným číslem v řá-

dech milionů, loni Meopta vykáza-
la zisk přes šestadvacet milionů ko-
run.

„V novodobé historii Meopty by-
chom letos měli dosáhnout rekord-
ních tržeb. Je to dáno tím, že po re-
cesi v předchozích letech se zvýšil
zájem o naše výrobky mimo jiné
ze strany obchodních partnerů,
kteří si v minulosti vyprázdnili skla-
dové zásoby,“ nastiňuje jednatel

společnosti Vítězslav Moťka. „Dal-
ším důležitým aspektem byla digi-
talizace kin, v komoditě digitální
projekce jsme zaznamenali rekord-
ní nárůsty prodeje.“ K předpoklá-
danému hospodářskému výsledku
firmy uvedl, že i letošní zisk Meop-
ty by mohl být rekordní. „Určitě
bude minimálně ve stovce milio-
nů korun,“ upřesnil Moťka. V ob-
dobí hospodářské recese Meopta

čelila prudkému spekulativnímu
posílení koruny v prvním pololetí
roku 2008 a následnému poklesu
zakázek. Tržby jí v roce 2009 klesly
pod 1,2 miliardy korun. Přerovská
Meopta – optika zaměstnává pod-
le Moťky asi 2 600 lidí, zhruba
o dvě stě více než na konci loňské-
ho roku. Společnost vyrábí spor-
tovní optiku a vojenskou či digitál-
ní projekční techniku.

POTŠTÁTSKO, HRANICKO Když si
dnes v Potštátě natočíte vodu z ko-
houtku, můžete si být jistí, že s její-
mi doušky se vám do těla dostane
i větší množství manganu a hořčí-
ku, což není pro organismus právě
nejlepší. Situace v nedalekém Boš-
kově, Uhřínově či Středolesí je
však mnohem horší. Právě tady ve-
řejný vodovod zcela chybí. Zdejší
lidé proto vodu berou z vlastních
studní, a i v nich je voda nekvalit-
ní.

Tyto vleklé a dlouholeté problé-
my však mají konečně řešení. Děl-
níci v těchto dnech pracují na tom,
aby se tyto obce napojily na vodo-
vod v Hranicích. Díky tomu si míst-
ní budou moci natočit z kohoutku
kvalitní pitnou vodu už příští rok.
Celkové náklady na stavbu, která
by měla trvat zhruba osm měsíců,

se vyšplhají na více než třiatřicet
milionů korun.

„V současnosti bere Potštát pit-
nou vodu z přírodní hráze Harta,
ta však není příliš kvalitní. Je v ní
hodně manganu a hořčíku, což
pro organismus není dobré,“ vy-
světluje koordinátorka projektu
Marcela Tomášová z Mikroregio-
nu Hranicko.

Nové trubky povedou v obci do
všech místních částí kromě Lipné.
„V Lipné žije pouze šedesát obyva-
tel a dostat tam vodu by stálo pat-
náct milionů korun. Žádný dotač-
ní titul nám takové peníze nedá.
Vymysleli jsme však několik vari-
ant, jak bychom vodu mohli zajis-
tit. Samozřejmě nám to vadí, ale
zkrátka si to zatím nemůžeme do-
volit,“ popisuje starosta Potštátu
Karel Galas.

Z potštátského vodovodu pak
odborníci povedou rozbočku do
deset kilometrů vzdáleného
Středolesí. „Na něco takového už
čekáme dlouho. Ve zdejších kop-
cích byl vždycky problém s kvalit-
ní vodou,“ konstatuje Evžen Ble-
cha, který má ve Středolesí koň-
skou farmu.

Poprvé se o propojení těchto
obcí vodovodem začalo mluvit
před deseti lety. Nákladný projekt
se pak připravoval od roku 2005,
se stavbou se začalo teprve nedáv-

no. Přestože mají práce trvat podle
dokumentů osm měsíců, přesný
termín dokončení závisí také na
příznivém počasí.

„Jelikož se jedná o velmi náklad-
nou regionální stavbu, podílí se na
financování projektu několik sub-
jektů. Největším dílem přispívá mi-
nisterstvo zemědělství, a to téměř
patnácti miliony korun,“ popisuje
mluvčí hranické radnice Petr Ba-
kovský.

Olomoucký kraj pak uvolnil ze
svého rozpočtu 4,6 milionu, zby-
tek pokryje Mikroregion Hranicko.
„Přesněji řečeno, dotčená města
Hranice a Potštát přispějí přibliž-
ně po 2 až 2,5 milionech korun. Na
zbývající části se budou podílet Vo-
dovody a kanalizace Přerov, které
budou také zajišťovat inženýrský
dozor,“ doplnil Bakovský.

Nový vodovod povede také přes
území Lhotky a Radíkova, obce
z něj však vodu čerpat nebudou.
Ve Lhotce se vodovod bude napo-
jovat na úpravnu vody, Radíkov na
nový řad napojí ventil.

Roman Helcl

Na počest slavného plavce V Přerově vzdali hold
slavnému rodákovi Františku Venclovskému, který v roce
1971 přeplaval kanál La Manche. 3x foto: 1pepa.rajce.net

Lidé z Potštátska a hranických místních částí Uhřínov
a Středolesí si příští rok z kohoutků pustí kvalitní
vodu. Obce, které mají s pitnou vodou problém, se
totiž po letech dočkají napojení na hranický vodovod.

Zvládli jsme to Účastníky
memoriálu, kteří se v Přerově nebáli

skočit do ledové vody, provázela
radost z odhodlání i z úspěchu.

FAKTA

Problém jménem
pitná voda
Poprvé se o propojení Potštátska
a hranických místních částí Uhřínov
a Středolesí vodovodem začalo
mluvit před 10 lety. Projekt se pak
připravoval od roku 2005, se
stavbou se začalo teprve nedávno.
Práce mají trvat 8 měsíců a přijdou
na více než 33 milionů korun.

Výstavy Historie
textilního průmyslu
na Jesenicku

Kino Perfect Days – I ženy mají své dny Volný čas Workshop tance

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.

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).

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)

Venku mrzne, a co má být? 13. ročníku závodu
v zimním plavání se zúčastnily desítky otužilců.

Zprávy z měst

HRANICE (roh) Pokud se lidé v nizo-
zemském městě Leidschen-
dam-Voorburg letos zastaví u vel-
kého vánočního stromu před kos-
telem naproti staré radnici Zwaan-
steijn, přečtou si na cedulce, že
smrk pochází z lesů u Libavé. Ho-
landské město, které leží na zápa-
dě země a má sedmdesát tři tisíc
obyvatel, je totiž družebním měs-
tem Hranic. A právě Hranice jeho
obyvatelům strom darují.

Zajímavostí je, že jej zdejší politi-
ci nechají odvézt ekologicky – tedy
kamionem, který jezdí s nákladem
do České republiky a zpět by se vrá-
til nevytížený.

„Tradice darování vánočního
stromu partnerskému městu Leid-
schendam-Voorburgu jsme zaháji-
li už v roce 2000, kdy jsme slavili
deset let výročí spolupráce mezi
oběma městy,“ popisuje mluvčí
hranické radnice Petr Bakovský.

Loni dostali Holanďané strom
z lesů u Všechovic, letos starosta
Leidschendamu-Voorburgu Frans
van Veen s manželkou a lidmi z vo-
jenských lesů Lipník nad Bečvou
vytipovali několik vhodných smr-
ků v okolí Libavé. „Před vánočními
svátky pak strom pokácí, upraví na
potřebnou délku a kamionem do-
praví do Nizozemí,“ popisuje Ba-
kovský.

Před sedmi lety právě dopravu
vánočních stromů z Hranic do Ho-
landska kritizovali ekologové. Upo-
zorňovali, že zplodiny z kamionu,
na němž se strom poveze, vyprodu-
kují asi 250 kilogramů oxidu uhliči-
tého nebo bezmála tři kilogramy
dusíků a drobných částic prachu.
Radnice proto začala využívat ka-
miony, které jezdí s nákladem do
České republiky a zpět by se vrace-
ly nevytížené. Tím se stal tento
transport ekologický.

Vaším objektivem Události z Olomouckého kraje, tentokrát Memoriál Františka Venclovského na snímcích Josefa Čecha

Smrk z Libavé
putuje na Vánoce
do Holandska
jako dar z Hranic

Naše tržby budou letos rekordní, hlásí Meopta

Potštátsko se raduje.
Dočká se obyčejné vody


