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kraj olomoucký
úterý: Přerov, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Kojetín

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

Zprávy z měst

PONDĚLÍ 21. LISTOPADU 2011
WWW.IDNES.CZ
středa: Prostějov, Konice,
Plumlov

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

„Cinknutá“ losovačka?
Šternberk čeká na verdikt

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Jitce Janečkové
(jitka.janeckova@mfdnes.cz,
tel.: 734 520 973, 583 808 215)
a redaktorovi Michalu Poláčkovi
(michal.polacek@mfdnes.cz,
tel.: 734 520 598).
» 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)

V Zábřehu jsou hitem mříže
od kanálů, kradou se ve velkém
Odkryté vstupy do kanalizace... V Zábřehu je nyní nebezpečno

otázka, zda pak opět dotaci získáme,“ upozornil na možná rizika
Sedlák.
Projekt se týká regenerace místní části Lhota. Kromě opravy komunikací a chodníků se počítá
i s novým veřejným osvětlením, lavičkami a úpravami v okolí rybníka, kde má vzniknout odpočinková zóna.
Konec prací byl původně naplánován na jaro až léto příštího
roku. O jakou dobu se nyní stavba

opozdí, nedokáže vedení šternberské radnice odhadnout. Podle
mluvčího policejního prezidia Jaroslava Ibeheje se protikorupční
policie zabývá již čtyřmi desítkami
zakázek po celém Česku. Celkový
objem dosud zjištěných veřejných
zakázek se pohybuje okolo dvou
miliard korun, z čehož více než polovinu tvoří dotace Evropské unie,
jejichž čerpání je tak reálně ohroženo.
Podle dosavadního vyšetřování
měla být od začátku roku 2011 při
zadávání několika desítek veřejných zakázek použita tři elektronická losovací zařízení, která však
nepracovala na deklarované bázi
náhodného výběru. Zabavené počítače podle informací TV Nova patří firmě Inženýrské služby Hradec
Králové. Samotné losování měla
na starost společnost Kleris, v níž
figuruje Roman Krist proslulý takzvanou karlovarskou losovačkou,
tedy sporným losováním účastníků tendru na stavbu sportovní
haly asi za 1,2 miliardy korun.

ZÁBŘEH (rš) Náhlý a výrazný nái vážný úraz s trvalými následky.
růst krádeží poklopů a litinových
Podobně by mohl dopadnout cykmříží z kanalizace zaznamenala
lista, který na odkrytou díru najev těchto dnech zábřežská radnice.
de kolem. Auto, které do takovéOdkryté vstupy do kanalizace jsou
ho kanálu vjede, přijde v lepším
nebezpečné pro obyvatele města
případě o kolo a tlumič. Nehoda
nejen za bílého dne, ale především
ale může skončit ještě mnohem
v nočních hodinách.
hůř.
„Dřív se nám ztrá„Zloděje zatím nikdo
„Pád do otvoru
cela tak jedna mříž za
neviděl. Přitom poklomůže pro chodce
rok, nyní jsme za popy se ztrácejí i za bílého
znamenat i vážný
slední dobu přišli už
dne a nejde o nijak odúraz s trvalými
o patnáct kusů. K vellehlá místa,“ sdělil
následky. Stejně
kému nárůstu krádeží
mluvčí zábřežské radnimohou dopadnout
došlo především v poce Milan Kratochvíl. Poi cyklisté.“
sledních týdnech,“ naklopy zmizely napřístínil problém Milan
klad z Výsluní či ulic
Doubravský ze zábřežské firmy
Křížkovského,
Kosmonautů
Eko servis.
a Dlouhé, což jsou lokality s běžJen během jednoho dne v listoným provozem.
padu neznámý pachatel nebo paPro městskou firmu Eko servis
chatelé v Zábřehu ukradli hned tři
znamená jeden ukradený poklop
mříže. Ukradené těžké poklopy z lináklady ve výši kolem 2 500 korun.
tiny skončily s vysokou pravděpoJenže se sháněním nových jsou
dobností po rozbití na kusy ve sběrnyní problémy, u některých vpustí
ných surovinách jako šrot. Kilose navíc musí znovu betonovat
gram takovéto zlomkové litiny „vyrám. Rozměry mříží ve městě jsou
nese“ zlodějům zhruba pět korun.
totiž různé. „Všechny není možné
Za třicetikilogramový kanalizační
mít na skladě. Některé typy, které
poklop si tak jsou schopni „vyděse již nevyrábí, budeme dodávat
lat“ celkem až sto padesát korun.
komplet nové. Cena takové instalace se prodraží o 8 500 korun,“ upoPád do nezabezpečeného otvozorňuje Doubravský.
ru může pro chodce znamenat

MOHELNICE

LITOVEL

ZÁBŘEH

UNIČOV

LITOVEL

Mohelnickou kulturu
bude řídit žena

Ležák má bronz
z European Beer Star

Advent se blíží,
připomene výstava

Uničov pozve na
koncert bratří Nedvědů

Pobesedují na téma
Tajemství pouště

Kulturu v Mohelnici bude mít od
Nového roku na starosti Michaela
Svozilová z Uherského Hradiště,
která zvítězila v konkurzu mezi celkem deseti uchazeči. Od prvního
ledna se také změní Městské kulturní zařízení na Mohelnické kulturní centrum.
(rš)

Bronzovou medaili udělili pivovarničtí experti z celého světa ležáku
Litovel Premium v kategorii Pilsner Bohemian Style na degustační
soutěži European Beer Star 2011.
V soutěži letos v bezmála padesáti
kategoriích bojovalo o ceny celkem 1 113 druhů piv.
(jim)

Adventní výstavu s mottem Andělem můžeš být i ty sám pořádá ve
středu a ve čtvrtek centrum denních služeb Oáza patřící pod Charitu Zábřeh. Díla a výrobky klientů
Oázy si návštěvníci mohou nejen
prohlédnout, ale také zakoupit
a přispět tak na charitu.
(rš)

Legendy českého folku – bratři
František a Jan Nedvědovi – zahrají tento čtvrtek v uničovském kinosále. Jejich koncert zde začíná
v sedm hodin večer, vstupenky
v hodnotě 230 a 270 korun zájemci
seženou v místním informačním
centru.
(mip)

Tajemství pouště. To je název diashow, která dnes od 18 hodin představí pouště jihozápadu Spojených států amerických ve fotografickém pásmu cestovatelů a fotografů přírody Kateřiny a Miloše
Motani. Beseda se koná v malém
sále litovelské Záložny.
(jim)

Velké opravy v místní části Lhota musel nyní
Šternberk pozastavit. Policisté totiž prošetřují, zda při
výběrovém řízení, které pro město dělala externí
firma, nedošlo k manipulaci při losování uchazečů.
ŠTERNBERK (ČTK) Stavební úpravy
komunikací a dalších prostranství
v místní části Lhota město Šternberk pozastavilo. Důvod? Na výběrovém řízení se totiž podílela společnost, kterou nyní prošetřuje policie kvůli možné manipulaci při losování uchazečů. Opravám tak
Šternberk vystavil až do ukončení
vyšetřování stopku. Otazníky visí
podle starosty Šternberka Jaroslava Sedláka i nad samotnou evropskou dotací.
Podle vedení radnice město zadalo výběrové řízení na stavební
úpravy v ulicích Lhotská a Na Bažinách externí firmě. Výběrové řízení bylo otevřené a okruh finalistů
byl určen losováním. Řízení bylo
ukončeno v polovině srpna a v září
město podepsalo smlouvu o dílo

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

s vybraným zhotovitelem stavby.
„V polovině října jsme ale dostali
oznámení Policie České republiky,
že v současné době vyšetřuje
šestatřicet výběrových řízení na
území České republiky, u kterých
obsluhu losovacích zařízení prováděla společnost Kleris CZ a.s. A to
kvůli možnému ovlivnění průběhu losování. Práce jsme ihned zastavili,“ nastínil starosta.
Nad stavbou teď podle něj visí
otazníky. Radnici zřejmě vzniknou
další náklady, nyní je například
nutné zasypat výkopy, na kterých
už se pracovalo. Na investici má
radnice slíbenou evropskou dotaci
15,5 milionu korun.
„Pokud policisté zjistí, že výběrové řízení nebylo v pořádku, zřejmě budeme muset vypsat nové. Je

FAKTA

Hezčí Lhota v ohrožení
Projekt, který nyní Šternberk stopl,
se týká regenerace místní části
Lhota. Podle vedení radnice město
zadalo výběrové řízení na úpravy
v ulicích Lhotská a Na Bažinách
externí firmě. 36 výběrových řízení
v ČR, u kterých obsluhu losovacích
zařízení prováděla společnost
Kleris CZ, nyní prošetřuje policie.

Krátce

Vaším objektivem Aktuální události z Olomouckého kraje, tentokrát taneční soutěž Přerovský Zubr 2011 na snímcích Josefa Čecha.

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.

Tak se tančí standard V Městském domě v Přerově se
ve čtvrtek uskutečnil již 13. ročník soutěže ve standardních
a latinsko-amerických tancích.
3x foto: 1pepa.rajce.net

Zaboduje waltz? Taneční páry
na přerovském parketu publiku
předvedly kromě tanga, slowfoxu
či valčíku i populární waltz.

Preciznost i elegance Soutěže Přerovský Zubr 2011
se zúčastnilo přes tři sta tanečních párů.

Kino Vyměřený čas v CineStaru Volný čas Fleret v U-klubu
Litovel

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 6

Jeseník

MĚSTSKÝ KLUB

Pražská 41, tel. 585 809 999

DIVADLO PETRA BEZRUČE

nám. Přemysla Otakara 753, tel. 585 341 633

Duhová Afrika: Od sloní řeky za bílým žralokem
8.15
Tajemství pouště
18.00

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

Anonym
Micimutr
Ocelová pěst

21.00
16.40
14.10, 18.40

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 2

Perfect Days – I ženy mají své dny
15.30, 17.50, 20.15

UC KONVIKT – S-CUBE

Panská 5, tel. 585 221 894

Univerzitní 3, tel. 585 633 099

Otis Laubert

17.45
15.30, 20.30

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999

Twilight sága: Rozbřesk – 1. část
15.00, 17.30, 20.00
CINESTAR OLOMOUC – SÁL 4

Nechápu, jak to dokáže
Žraloci na s(o)uši

19.15, 21.15

Olomouc

GALERIE U MLOKA

Hynaisova 11, tel. 605 218 590

KLUB DUHA

Lafayettova 9, tel. 585 221 983

Válka s mloky

Školní 4, tel. 582 340 507

19.30
Komenského 31, tel. 777 059 150

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Erasmus Student Night

Skálovo nám., tel. 582 329 660

21.00

Prostějov

Horní náměstí 22, tel. 585 223 533

Školní 1, tel. 582 332 678

Ocelová pěst
Sobík Niko
Twilight sága: Rozbřesk – 1. část

17.30
14.00
20.00

Přerov
Čechova 49, tel. 581 202 216

Twilight sága: Rozbřesk – 1. část

17.30,
20.00

Šumperk

Pražská 41, tel. 585 809 999

Bastardi 2
Lovci hlav
Mistrovský plán

MORAVSKÉ DIVADLO

KINO METRO 70

KINO OKO

20.45
18.30
16.15

Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000

Twilight sága: Rozbřesk – 1. část
17.45, 20.00

Černá komedie
Příběh začíná banální poruchou – v domě
vypadnou pojistky. Jakmile v této zručně
sestrojené komedii vypadne proud, jeviště
v mžiku zalije jasné světlo. Diváci tak mohou sledovat chování postav i ve chvíli, kdy
na ně „není vidět“. Znamenitý britský dramatik Peter Shaffer do své frašky vepsal čirou radost z divadla. Hru režíroval Jiří
Seydler, který pro olomoucké publikum naposledy připravil například Čarodějky za Salemu.
19.00
U-KLUB
Šmeralova 12, tel. 585 638 117

Trvá do 24. listopadu

Dolní náměstí 7, tel. 585 220 218

19.00

Sdružení výtvarných umělců moravských
Trvá do 1. prosince
GALERIE MONA LISA
Horní náměstí 20, tel. 585 226 828

Jak se dělá fotografie
10.00

Adolf Born: Přátelské setkání
Trvá do 25. listopadu
GALERIE PATRO

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

Barocco sempre giovane
Komorní soubor.
19.00

Přerov

Prostějov
GALERIE METRO

Horní náměstí 1, tel. 585 225 587

GALERIE G

Ivo Jahelka: Paragrafy před oltářem

KLUB 15 MINUT

Trvá do 21. prosince

GALERIE CAESAR

… a jiné věci

Prostějov

DIVADLO TRAMTARIE

19.30

Severský filmový klub – Ženská za volantem
20.30

15.10, 17.10
CINESTAR OLOMOUC – SÁL 5

19.00

Twilight sága: Rozbřesk – 1. část
14.00, 16.30, 19.00, 21.30

KINO HVĚZDA

Pražská 41, tel. 585 809 999

Groteska

Pražská 41, tel. 585 809 999

Univerzitní 3, tel. 585 633 099

Ivana Lomová: Kavárny (2009–2011)
Trvá do 6. prosince

GALERIE 1499

Kytice

Pražská 41, tel. 585 809 999

Muži v naději
Vyměřený čas

20.00

8.30

UMĚLECKÉ CENTRUM KONVIKT

Olomouc

Fleret

28. října 16, tel. 584 411 254

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 7

O mediální realitě

Výstavy Podzimní salon
Školní 1

Radoslav Bartoš: Dolomity, Adamelo
Trvá do 27. listopadu
GALERIE U HANÁKA
Školní 206/24

Pacholík & Pacholík: Krajina
Trvá do 7. prosince
NÁRODNÍ DŮM
Vojáčkovo nám. 1, tel. 582 333 390

Anna Bornová, Eva Kráslová: Obrazy
Trvá do 23. listopadu

Opletalova 1, tel. 585 204 458

Přerov

Jitka Brůnová-Lachmann: Světlo
v kvantovém světě
Trvá do 3. prosince

GALERIE ATRAX

GALERIE RUBIKON

Milan Růžek: Keramika, Tomáš Zedník:
Řezbář, sochař
Trvá do 30. listopadu

Dolní náměstí 7, tel. 728 933 641

Kozlovská 8, tel. 581 201 039

Podzimní salon desetiletí
Trvá do 25. listopadu

GALERIE MĚSTA

Palackého 2833/17a

GALERIE U MLOKA

Jiří Bouda: Železnice Trvá do 22. listopadu

Beseda: Skotsko

Lafayettova 9, tel. 585 221 983

CENTRUM SONUS

10.15

Místo poníka

Trvá do 7. prosince

MĚSTSKÝ DŮM

GALERIE ZUŠ MILOSLAVA STIBORA

Kratochvílova 1, tel. 581 290 311

Pionýrská 4, tel. 585 425 101

Opereta v růžové zahradě
Sólisté Národního divadla moravskoslezského v Ostravě a Slezského divadla v Opavě.
19.30

Výstava prací studentů SŠO Praktik
Trvá do 30. listopadu
CAFÉ 87
Denisova 47, tel. 585 514 111

Horní náměstí 1/1

GALERIE STŘED
Kratochvílova 22

Karel Krabat: Malíř

Trvá do 30. listopadu

Šumperk
GALERIE JIŘÍHO JÍLKA
sady 1. máje 12, tel. 583 211 050

J. Slovák: Nejistá chůze Trvá do 4. prosince

