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Olomouc
NOVÁ AKROPOLIS
Lafayettova 1
Čínská astrologie
Přednáška s videoprojekcí. 18.00

U-KLUB
Šmeralova 12, tel. 585 638 117
Jarret a Docuku
Folk-rock jako řemen! Sehraná kapela ze se-
verních Čech, účinkující v hlavních progra-
mech prestižních žánrových festivalů po
roce v Olomouci. 19.30

Prostějov
MĚSTSKÉ DIVADLO
Vojáčkovo nám. 1, tel. 582 333 390
Prodaný smích
Detektivní příběh o chlapci, který prodal
svůj smích. 11.00, 9.00

Šumperk
DIVADLO
Komenského 3, tel. 583 214 061
Němý Bobeš
Seminář s ukázkami dramatu Járy Cimrma-
na zničeného v roce 1911 Josefem Padevě-
tem a obnoveného po 60 letech Ladisla-
vem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem.

19.00

DŮM KULTURY - G KLUB
Fialova 3, tel. 583 214 276
The Beatles in jazz
Hudební večer ve společnosti jedné z neju-
znávanějších zpěvaček české jazzové scé-
ny Petry Vlkové a její doprovodné kapely.

19.30

Teplice nad Bečvou
LÁZEŇSKÝ DŮM BEČVA
Teplice nad Bečvou 23, tel. 581 687 201
Taneční večer 19.30

Nový Jičín
ČAJOVNA ARCHA
Husova 1151/2, tel. 556 785 170
Setkání s tichem
Meditativní posezení bez učitele a beze
slov. Otevřený spolek pro všechny meditují-
cí. 18.00

Holešov
ZÁMEK - NEW DRIVE CLUB
nám. F. X. Richtera 190, tel. 573 397 822
Plastic People of the Universe a Půlnoc

19.30

Kroměříž
MUZEUM - PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL
Velké nám. 38, tel. 573 338 388
Symbolika chrámu a proces stvoření

17.00

Vsetín
MASARYKOVA KNIHOVNA - PŘEDNÁŠKO-
VÝ SÁL
Dolní náměstí 1356, tel. 571 412 143
Literární jaro: Poesie v písni s Jiřím
Žáčkem 18.00

Zlín
ZÁMEK - PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL
Soudní 1, tel. 577 004 626
Popletená pohádka 10.30
ZELENÁČOVA ŠOPA
Dlouhá 111, tel. 603 240 882
Apoaché 19.00

Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Rodina je základ státu 19.30

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

Láska je láska 15.00, 20.10
Válečný kůň 17.10

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Nepřítel pod ochranou 21.10
Signál 14.15
Žena v černém 16.50, 19.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3

Pražská 41, tel. 585 809 999
Modrý tygr 14.15
Železná lady 16.15, 18.50, 21.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Ďábel v těle 17.00, 19.10, 21.20
Tohle je válka! 15.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Ghost Rider 2 17.20, 19.30, 21.30
Modrý tygr 15.15

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Cesta na tajuplný ostrov 2 3D 16.20
Ghost Rider 2 3D 14.20, 18.30, 20.45

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
Signál 15.20, 20.00
Tohle je válka! 17.50

KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Rozchod Nadera a Simin 17.30
Železná lady 20.00

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Válečný kůň 17.00
Železná lady 20.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Železná lady 17.30, 20.00

Šumperk
KINO OKO

Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Nepřítel pod ochranou 17.30
Umělec 20.00

Uničov
KINO UNIČOV
Moravské nám. 1143, tel. 585 054 060
Black Power 20.00

Zábřeh
KINO RETRO
Farní 14, tel. 583 414 539
Školní výlet 18.00

Krnov
KINO MÍR 70
nám. Míru 14, tel. 554 615 050
Ďábel v těle 20.00
Mupeti 15.30
Železná lady 17.45

Rožnov pod Radhoštěm
KINO PANORAMA
Bezručova 838, tel. 571 654 727
Modrý tygr 18.00
Železná lady 20.00

Valašské Meziříčí
KINO SVĚT
Nábřeží 268, tel. 571 622 766
Zkrat 19.30
Železná lady 17.00

Vsetín
KINO VATRA
Svárov 1055, tel. 571 419 289
Cesta na tajuplný ostrov 2 3D 17.00
Železná lady 19.30

RAPOTÍN Řeka Desná, která v roce
1997 ničila domy, silnice a železni-
ci, už nebude při velkých deštích
hrozit záplavami jako nyní. Povodí
Moravy spolu s obcemi totiž při-
pravuje plán, jak do budoucna za-
bránit povodňovým škodám.
UDesné vystaví odlehčovací kaná-
ly, ochranné zídky a suché nádrže.
Nové stavby ochrání předevšímRa-
potín, Vikýřovice a Petrov nadDes-
nou.
Úpravy, které ochrání vesnice

před padesátiletou vodou, místní
vítají. Shodují se ale, že na němoh-
lo dojít mnohem dřív. „Od kata-
strofální povodně v roce 1997
uběhlo už patnáct let. Takové zpož-
dění mají protipovodňové stavby
málokde. Od té doby jsme tu měli
povodně ještě v letech 2007
a 2010,“ sdělil starosta Rapotína
Pavel Žerníček.
A jak tedy na Desnou? „Základ-

ním prvkem návrhu je vybudování
tří odlehčovacích revitalizačních
ramen souběžných s tokem Des-
né, která převedou část protékající
vody při povodních mimo koryto
a tím výrazně sníží hladinu řeky,“
vysvětlila mluvčí Povodí Moravy

Veronika Slámová. Zásahy do vlast-
ního koryta Desné tak budou pod-
le ní minimální a zahrnou výstav-
bu takzvaných berem a doplňující-
ho ohrázování.

S přípravami začnou už letos
„Berma je část koryta, zaplavova-
ná při vyšších průtocích. V době
běžných průtoků se jedná o ploši-
nu, která vede podél hrází a může
být používána za určitých podmí-
nek jako provozní cesta,“ popsala
Slámová. Na řadu přijde také re-
konstrukce dvoumostů, aby umož-
nily dostatečný průtok vody.
Podle rapotínského starostymo-

hou být úpravy především v Rapo-

tíně velmi účinné. „Jsou tu místa
s hustou zástavbou, kde se voda vy-
lévá pravidelně. Pokud nepůjde
o stoletou vodu, budou tam mít
lidé po starostech,“ míní Žerníček.
Další připravovanou stavbou je

suchá nádrž v okolí Sobotína, která
ochrání zejména Petrov nad Des-
nou ohrožený z řeky Merty a Des-
né. „Suchá nádrž Sobotín zadrží
870 tisíc kubíků vody, délka hráze
dosáhne 850 metrů a její maximál-
ní výška bude 11,5metru,“ vysvětlil
generální ředitel Povodí Moravy
Radim Světlík. „Pro nás bude poldr
velmi důležitý, protože pokud
bude rozvodněná Merta, tak se
k nám velká voda z ní prakticky ne-
dostane,“ pochvaluje si starosta Pe-
trova nad Desnou Jan Vaníček.
Vedle suché nádrže Sobotín plá-

nuje Povodí Moravy obdobnou
přehradu i ve Velkých Losinách.
„Co se týká poldru Sobotín, tak po-
zemky pro něj jsou nachystány.
Předpokládáme, že během letoška
by tato stavba mohla být připrave-
ná. U Velkých Losin vznikne suchá
nádrž pravděpodobně nad obcí,“
upřesnila Slámová.

Rostislav Hányš

Patnáct let od katastrofální povodně v roce 1997 budou mít lidé žijící v okolí
Desné konečně po starostech. Rapotín, Vikýřovice a Petrov nad Desnou ochrání
nové protipovodňové stavby jako suchá nádrž u Sobotína či odlehčovací kanály.

POSTŘELMOV (rš) Vybavit závora-
mi chce Postřelmov na Šumpersku
hned dva železniční přejezdy. Dů-
vod? Jsou ve vesnici na frekvento-
vaném místě a během necelých
dvouměsíců na nich došlo ke dvě-
ma vážným nehodám.
Na přejezdech je zatím pouze

výstražná světelná signalizace.
Podle starosty Jana Nimrichtra to
ale nestačí. „Trať Zábřeh – Šum-
perk je velmi frekventovaná a oba
přejezdy v podstatě rozdělují vesni-
ci, takže tam chodí hodně lidí a jez-
dí mnoho aut. Určitě by bylo dob-
ré kvůli vyšší bezpečnosti tam zá-
vory umístit,“ řekl Nimrichtr.
Podle něj je nebezpečí nyní ješ-

tě větší, protože tu po přestavbě
a elektrifikaci drážní úřad povolil
vyšší rychlost. „Problém je také
s novou protihlukovou stěnou, kte-
rá snížila výhled do stran. Na tento
problém jsme upozorňovali už při
modernizaci trati, ale bohužel bez
úspěchu,“ podotkl postřelmovský
starosta.
Obě nehody, ke kterým na po-

střelmovských přejezdech došlo,

naštěstí posádky obou aut přežily.
Starosta se ale obává, že další šofé-
ři už takové štěstí mít nemusejí.
„Při frekvenci pohybu přes koleje
je pouze otázkou času, kdy zde do-
jde ke smrtelnému zranění,“ řekl
Nimrichtr.
České dráhy jako hlavní doprav-

ce na trati by vyšší zabezpečení při-
vítaly. Mluvčí Správy železniční
a dopravní cesty Pavel Halla ale ne-
vidí výstavbu závor příliš optimis-
ticky.
„Není reálné vybavovat všechny

přejezdy závorami. Navíc v obou
případech nehod v Postřelmově
nerespektovali lidé zvukovou a svě-
telnou signalizaci. Ta je přitom
z pohledu zabezpečení přejezdu
rozhodující,“ sdělil Halla.
Podlemluvčího šumperské poli-

cie Josefa Bednaříka dvě nehody
nemohou být dostatečným argu-
mentem. „Aby byl přejezd vyhod-
nocený jako rizikový, muselo by
tam dojít k deseti a více nehodám.
Pokud nejsou splněny podmínky,
nemůžeme dát podnět ke stavbě
závor,“ uzavřel Bednařík.

Krátce
ZLATÉ HORY

Přes dva miliony korun
padne na kanalizaci
Finanční rezervu zminulých let po-
užijí ve Zlatých Horách na Jesenic-
ku na rozšíření kanalizační sítě. Ve
městě vystaví novou kanalizační
stoku. Rozhodli o tom Zlatohorští
zastupitelé. Na výstavbu nové ka-
nalizace uvolnili z rezervy částku
2,1 miliony korun. (rš)

ŠTÍTY

Rádi byste bydleli?
K mání jsou dva byty
Dva byty k pronájmu, případně
k odkoupení nabízí radnice ve Ští-
tech na Šumpersku. Jde o dva tří-
pokojové byty v revitalizovaném
paneláku v Okružní ulici. Zájemci
se mohou informovat na telefonu
583 440 214 nebo přímo na měst-
ském úřadě. (rš)

JAVORNÍK

Dělostřelci zvou
na vyhlášený bál
Tradiční a vyhledávaný Dělostře-
lecký bál pořádá v sobotu 10. břez-
na Javornická dělostřelecká garda
v Javorníku. Ples se koná v sále Sto-
dola od 20 hodin. Jde o vyhláše-
nou událost plesové sezony, na kte-
rou chodí řada lidí v dobových his-
torických kostýmech. (rš)

ŠUMPERK (rš) Svatba na šumper-
ské radnici už nebude stát tři sta
korun jako doposud, od prvního
března novomanželé zaplatí popla-
tek rovnou tisícovku. Radnice se
rozhodla zvýšit poplatek po dlou-
hých deseti letech. Dostane se tak
na úroveň běžnou v jiných měs-
tech nebo obcích v okolí Šumper-
ka.
„Průzkum ukázal, že jsme měli

jeden z nejnižších poplatků za sva-

tební obřad v regionu. Například
v Zábřehu se platí pět set korun,
v Bludově tisíc a ve Velkých Losi-
nách dokonce dva tisíce korun,“
nastínila důvody zdražení vedou-
cí oddělení šumperské matriky
Jana Urbanová.
Pokud budou chtít novomanže-

lé obřad na jinémmístě, připlatí si
další tisícovku. Tento správní po-
platek zůstává stejný jako v minu-
lých letech.

Ženy v ringu Na Mezinárodním mistrovství České republiky
v Muay Thai, které se konalo o víkendu v Olomouci, byly
v ringu k vidění i ženy. 3x foto: 1pepa.rajce.net

Tisíc let starý sport Thajský box
je přes tisíc let starý. Podobná
bojová umění se pěstují také v

Barmě, Laosu či Kambodži.

FAKTA

Stavby na Desné
■ výstavba odlehčovacích
revitalizačních ramen podél toku
Desné v Rapotíně

■ suchá nádrž v okolí Sobotína
■ obdobná přehrada ve Velkých
Losinách

■ rekonstrukce dvou mostů

Volný čas Jarret a DocukuKino Snímek Železná lady v olomouckém CineStaru

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 Rostislavu Hányšovi
(rostislav.hanys@mfdnes.cz,
tel.: 602 618 977, 225 062 076).
» Inzertní poradkyní pro vaši oblast
je Marie Janečková
(marie.janeckova@mafra.cz,
tel.: 602 534 958 a 583 808 314)

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)

Tvrdé kopy Kopy nohou, chvaty rukou i paží.
Zbraněmi v thajském boxu jsou lokty, pěsti i kolena.

Zprávy z měst

Postřelmov chce závory
k nebezpečným přejezdům

Záchrana po
15 letech, Desnou
zkrotí nádrž i zídky

Za svatbu na šumperské
radnici si novomanželé připlatí

Vaším objektivem Aktuální dění z Olomouckého kraje, tentokrát mistrovství ČR v thaiboxu na snímcích Josefa Čecha


