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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
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
HRANICE

Fotil místní nemocnici,
snímky ukáže na výstavě
Fotograf Jindřich Buxbaum představí zítra v Hranicích výstavu
svých snímků, které mají jedno
společné téma – hranickou nemocnici. Expozici v galerii v severním
křídle hranického zámku zahájí
v 17 hodin Jindřich Štreit.
(roh)
LIPNÍK NAD BEČVOU

Sprejer poškodil fasádu
bývalé piaristické koleje
Červeným sprejem postříkal stěnu
národní kulturní památky bývalé
piaristické koleje v Lipníku nad
Bečvou osmnáctiletý mladík. Způsobil tak škodu přesahující 5 tisíc
korun. Jeho jednání zachytila kamera městské policie. Policisté
ihned vyjeli na místo, sprejera zadrželi a převezli na služebnu. Při
dechové zkoušce mu naměřili 1,77
promile alkoholu. Mladíkovi nyní
hrozí až jednoletý pobyt za mřížemi.
(roh)
HRANICE

Město hledá nejlepší
stavbu roku
Hranická radnice i letos žádá své
obyvatele o návrhy na stavbu, která v roce 2011 nejvíce přispěla ke
zlepšení vzhledu města. Lidé je
mohou posílat do konce ledna stavebnímu úřadu. Stavba musí být
zkolaudovaná do 31. prosince
2011. Investorem může být jakákoli právnická či fyzická osoba bez
rozdílu místa sídla nebo bydliště,
ale nemůže jím být město. (roh)
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Archeologové už vědí, jak se žilo
na náměstí v Přerově v 16. století
Stříbrný půlkrejcar císaře Leopolda I. – to je jeden
z nálezů, který vykopali archeologové v dvorním traktu
zchátralé budovy vedle Městského domu v Přerově.
Objevy dokládají život měšťanů v 16. století.
PŘEROV Stříbrný půlkrejcar císaře
vané keramiky a soubor reliéfně
Leopolda I. z roku 1679, měděný
zdobených kachlů renesančního
tříkrejcar z roku 1800, pozlacená
stáří,“ dodává.
přezka, kusy oblečení či stovky
Například kachle mají podle něj
úlomků keramiky. Pozůstatky
čtvercový formát s takzvaným mistoho, jak žili měšťakovitým zahloubením.
„Půlkrejcar císaře
né v Přerově v 16. sto„V centrální části čelLeopolda I. jsme
letí, našli nyní archeních vyhřívacích stěn se
nalezli s pomocí
ologové během vývyskytl nejčastěji dekor
detektoru kovu.
zkumu, který jim
v podobě dubových lisMinci vyrazili
umožnila
rekontů. Soubor komorových
roku 1679
strukce dvorního
kachlů pochází ze třetí
v polském Opole.“
traktu zchátralé butřetiny 16. století,“ upřesdovy vedle Městskéňuje Schenk.
ho domu. Právě tu nyní dělníci přeZa nejzajímavější nález považubudovávají na šatny pro zdejší kulje archeolog stříbrný půlkrejcar cíturní centrum.
saře Leopolda I. „Ten jsme nalezli
Odborníci se zaměřili na zdejší
s pomocí detektoru kovu. Tato
jižní části dvora. Pomocí speciálmince byla vyražena roku 1679
ních detektorů se jim podařilo obv mincovně v polském Opole. Daljevit masivní travertinové základy.
ší nalezenou mincí byl měděný
Ty dokládají existenci původní
tříkrejcar z roku 1800 a zaujala třeměšťanské zástavby z období reneba i pozlacená přezka, která byla
sance. Výzkum navíc odhalil i to,
zřejmě součástí oděvu,“ dodává
že někdejší stavba
Schenk.
Nálezy jsou
z šestnáctého století
Objekt bývalé lékárvýznamné tím,
byla pravděpodobně
ny U Anděla strážce
že dokládají život
poničená požárem.
vedle
Městského
a vybavenost
„Potvrzují to vrstvy
domu, jehož dvorní
domácností
popele a uhlíků,“ říká
trakt
archeologové
přerovských
přerovský archeolog
nyní zkoumali, už léta
měšťanů té doby.
Zdeněk Schenk.
chátrá. Jeho historie
Nálezy kusů keramisahá až do poloviny
ky, mincí či součásti oděvu, které
osmnáctého století, tehdy byl však
s kolegy našel, jsou podle něj výjednopodlažní. Na stávající úroznamné hlavně tím, že dokládají živeň se zvýšil až v devatenáctém stovot a vybavenost domácností přeletí. Ve třicátých letech v budově
rovských měšťanů té doby.
sídlila lékárna. Později sloužily pří„V nově budovaných základech
zemní prostory jako bufet a od
jsme zdokumentovali terénní vyosmdesátých let už se budova vyurovnávky, z nichž pochází velké
žívala jen sporadicky.
množství zlomků kuchyňské glazoRoman Helcl

FAKTA

Z historie Měšťáku

Měšťák Dominanta přerovského náměstí T. G. Masaryka – Městský dům
z roku 1897. Architektonicky významná památka je postavená
v novorenesančním slohu s prvky secese.
Foto: Luděk Peřina, MF DNES

Myšlenka na stavbu Městského
domu se zrodila koncem 19. století.
Spolek Záložna se v Přerově
rozhodl postavit Záloženský dům,
který měl být obdobou módních
národních domů. Místem stavby se
stala parcela hostince U Bílého
koníčka na Dolním náměstí.
V lednu 1896 tam byl položený
základní kámen a již na začátku
prosince 1897 se nový Záloženský
dům otevíral. Skládal se z hostince
a hotelu, které doplnily menší sál
a dvorana s galerií. V roce 1909
dům koupila radnice
a přejmenovala jej na Městský.
Prostory slouží Přerovu dodnes.
V architektonicky významné stavbě
v novorenesančním slohu se koná
i slavný jazzový festival.

Zastávka zmizí, otřesy památce vadí
PŘEROV (roh) 113 let starý Městský
dům, který je dominantou náměstí TGM v Přerově, už nebude muset čelit velké dopravní zátěži. Autobusová zastávka, která se nachází těsně vedle významné budovy
a jejíž dopravní frekvencí památka
trpí, zcela zmizí. Radním vadí i to,
že památka slouží čekajícím na autobus jako opěrná zeď. Místo, kde
by měla nová zastávka vzniknout,
zatím vedení radnice nesdělilo.
„Přes sto let starý Měšťák trpí
pod náporem těžkých autobusů,
které tu zastavují, a zátěž se negativně podepisuje na jeho statice.
Proto by bylo vhodné zastávku přemístit,“ nastiňuje hlavní důvody
přesunu náměstek přerovského
primátora Michal Zácha. Dalším

důvodem je podle něj to, že účinkující, kteří do zdejšího sálu přijíždějí, nemají možnost zastavit
u vchodu Městského domu, protože by museli vjet do zakázané zóny
– a to přímo do autobusového zálivu. „Tento fakt účinkující často kritizují. Proto bychom rádi, aby se
do léta letošního roku část autobusového zálivu přeměnila na dvě
parkovací místa, která by sloužila
právě účinkujícím, kteří si tu potřebují vybalit svoji aparaturu,“ podotkl Zácha.
Radním vadí také nedůstojnost
umístění zastávky u historické zástavby, která mnohdy cestujícím
slouží jako opěrná zeď při čekání
na autobus. Městský dům se v budoucnu dočká rekonstrukce a prá-

vě statika se bude řešit na prvním
místě. „Podle statiků je nezbytně
nutné objekt zajistit. Budova trpí
hlavně kvůli provozu hromadné
dopravy,“ řekl náměstek primátora Josef Kulíšek.
Radnice má však s objektem
i další plány, kvůli nim vytvořila
speciální komisi. Ta navrhuje částečné přebudování vnitřních prostor. „Určitě je nezbytné vytvořit
přímo v budově šatny, které jsou
nyní v pronajatých prostorách
v sousedním domě. Chtěli bychom také vybudovat kavárnu
a upravit sál. Například zasunout
pódium, které nyní příliš ční do
prostoru a zabírá místo,“ prozradil
Kulíšek. Problémy jsou podle něj
i se vzduchotechnikou.

Vaším objektivem Aktuální dění z Olomouckého kraje na vašich snímcích, tentokrát víkendové počasí ve Víceměřicích na Prostějovsku, které zachytila Marcela Iránková

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.

Bílo je už i v nížinách Zatímco dosud panovala zima jen
na horách, s víkendem dorazila i do nížin. Na snímcích
nedělní počasí z Víceměřic na Prostějovsku.

Stopy ve sněhu
Poprašek sněhu a v něm stopy
obyvatel Víceměřic, kteří se po
ránu vydali k zastávce MHD.

Vydrží? Podle předpovědí meteorologů ale není
jisté, zda sníh vydrží. 3x foto: marcelairankova.rajce.net

Volný čas Sugar na jevišti

Kino Muži, kteří nenávidí ženy v CineStaru

Hranice

Prostějov

Jeseník

Pražská 41, tel. 585 809 999

U2 3D

ZÁMECKÝ KLUB - KONCERTNÍ SÁL

KLUB DUHA

KINO POHODA

Pernštejnské náměstí 1, tel. 581 602 278

Školní 4, tel. 582 340 507

Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002

Sherlock Holmes: Hra stínů
15.45, 18.30, 21.00

Kopřivnice

Irvin Venyš a Martin Kasík: Koncert pro
klavír a klarinet
18.00

Nosáčkova dobrodružství: Pinocchio
10.15, 9.00

Kocour v botách

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7

KINO PULS

Jeseník

MĚSTSKÉ DIVADLO

DIVADLO PETRA BEZRUČE

Wihanovo kvarteto

Vojáčkovo nám. 1, tel. 582 333 390

10.00

19.00

19.30

Olomouc
DIVADLO TRAMTARIE
Hynaisova 11, tel. 605 218 590

Tajemný hrad v Karpatech

19.30

MORAVSKÉ DIVADLO

Sugar

Pražská 41, tel. 585 809 999

Šumperk
DIVADLO

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3

17.00

Komenského 3, tel. 583 214 061

Pražská 41, tel. 585 809 999

Voda není víno a Priessnitz není Schroth
10.00

Muži, kteří nenávidí ženy

19.00

UMĚLECKÉ CENTRUM KONVIKT - S-CUBE

Obránců míru 368, tel. 556 871 415

Muži, kteří nenávidí ženy
14.00, 17.00, 20.00

Nový Jičín

KINO METROPOL

Rožnov pod Radhoštěm

KINO HVĚZDA

KINO PANORAMA

Hranaři
Kocour v botách
Muži, kteří nenávidí ženy

Teplice nad Bečvou 23, tel. 581 687 201

19.30

KINO OKO

Zábřeh

Pražská 41, tel. 585 809 999

Večer divadelních miniatur: Vyrob si své
letadýlko - Chroust a Držtehubu - Srdíčka
19.00

KULTURNÍ DŮM - KLUB
Československé armády 1, tel. 583 415 400

Alvin a Chipmunkové 3
Sherlock Holmes: Hra stínů

20.00
17.30

Bílé noci (Ze vzpomínek Snílka)

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6

Bruntál
15.00
17.30, 20.15

20.00

Nábřeží 268, tel. 571 622 766

Kocour v botách
Přizdis*áči

17.00
19.30

Vsetín

KINO CENTRUM

KINO VATRA

Jesenická 1755/1, tel. 775 954 202

Love

17.00

KINO SVĚT

Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000

Alois Nebel
Sherlock Holmes: Hra stínů

Muži, kteří nenávidí ženy
Poupata

Valašské Meziříčí

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5

Univerzitní 3, tel. 585 633 099

19.00

21.10
14.00, 16.00
18.00

20.30
18.00

Bezručova 838, tel. 571 654 727

20.00
17.30

Šumperk

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4

Kazatel Kalašnikov
Moneyball

Přerov

Půlnoc v Paříži
Válka Bohů 3D

20.00

Havlíčkova 6, tel. 556 709 128

17.30
20.00

Čechova 49, tel. 581 202 216

16.30, 19.30

West side story

18.00

KINO KVĚTEN

Sokolská 25, tel. 585 222 466

Pražská 41, tel. 585 809 999

Teplice nad Bečvou
Nestárnoucí dueta českých hvězd

Pražská 41, tel. 585 809 999

Anonym
West Side Story

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2

LÁZEŇSKÝ DŮM BEČVA

Horní náměstí 22, tel. 585 223 533

14.30, 16.45, 19.00, 21.15

Mission: Impossible - Ghost Protocol 20.45
Perfect Days - I ženy mají své dny
15.30, 17.45

Světová železniční muzea

nám. Přemysla Otakara 753, tel. 585 341 633

Stupkovo kvarteto

Přerov
Horní náměstí 7, tel. 581 250 544

MĚSTSKÝ KLUB

Pražská 41, tel. 585 809 999

Love

KORVÍNSKÝ DŮM

Litovel

Olomouc
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1

28. října 16, tel. 584 411 254

Ježibaby a ženichové

17.00

Soutěž

Svárov 1055, tel. 571 419 289

20.00

Lurdy

19.30

Lístky na bál
MF DNES vyhlašuje čtenářskou soutěž o vstupenky na tradiční olomoucký Městský bál, kterého se můžete zúčastnit i vy.
Jedním z každoročních začátků krajské
plesové sezony a zároveň hned jedním
z jejích vrcholů je tradiční Městský bál
v Olomouci. Zajít si na něj můžete rovněž vy. Lístky na tento ples můžete získat v naší čtenářské soutěži. K účasti
v ní vám stačí odpovědět na následující
otázku:
Kdo jsou hlavní dvě hvězdy letošního
XIII. ročníku Městského bálu?
Své odpovědi posílejte na e-mailovou
adresu olomoucké redakce MF DNES
redolo@mfdnes.cz, a to do středy
18. ledna.
Výherce vstupenek zveřejníme v regionální příloze následující den.
Vyhrajte vstupenky
na olomoucký Městský bál

