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Zprávy z měst

úterý: Přerov, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Kojetín

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

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 Rostislavu Hányšovi
(rostislav.hanys@mfdnes.cz,
tel.: 602 618 977).
» Inzertními poradci pro vaši oblast
jsou Petr Kvapil
(petr.kvapil@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)

PONDĚLÍ 16. DUBNA 2012
WWW.IDNES.CZ
středa: Prostějov, Konice,
Plumlov

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

Moravský Beroun
chce blíž k přírodě,
ale dál od povodní
Suché nádrže, obnovení přirozených říčních zákrut či zatravněná mez. To jsou
plány, které mají v Moravském Berouně zmírnit škody z případných povodní. Na
stavby, které mají co nejvíce zapadnout do přírody, chce město získat dotace.

Krátce
LITOVEL

Na Záložně zazpívá
písničkářka Radůza

Zpěvačka Radůza s kapelou vystoupí zítra v Litovli. Ve velkém sále Záložny začíná koncert multiinstrumentalistky a autorky hudby i textů v 19 hodin.
(jim)
UNIČOV

Jak šel pokrok od valchy
až k automatické pračce
Od valchy k automatce. Takový název má výstava, která se do 8. května koná v uničovské Městské galerii. Lidé se seznámí s historií praní
i vývojem pracích pomůcek. (jim)
MORAVSKÝ BEROUN

Fotografická výstava
ukazuje to nej
Snímky, jejímiž autory jsou Petr
Kočí, Jiří Obšivač či Rostislav Hrdlička, jsou k vidění v infocentru
v Moravském Berouně. Příchozí
uvidí to nej z tvorby autorů. (jim)

MORAVSKÝ BEROUN Před dvěma
lety některé obyvatele Moravského Berouna potrápila velká voda.
Obdobně jako v 80. letech minulého století. Místní radnice proto
chystá plán, jak ochránit lidi před
povodněmi a pole před „odplavováním“ ornice a erozí půdy. Chce
to udělat tak, aby žádná ze zvažovaných staveb nečněla z okolní přírody. Naopak. Všechny by do ní
měly zapadat jak dílky do puzzle.
Plán, který by měl možné varianty řešení definitivně představit
v červenci, je zatím jen na papíře.
Do reality by se měl šanci dostat
tehdy, když se na něj Moravskoberounským podaří získat dotaci,
sama obec by si totiž podobné výdaje dovolit nemohla. Pokud se
městu podaří peníze z dotací získat, mohlo by se s budováním protipovodňové ochrany začít v letech 2013 či 2014.
„Má se jednat o takzvaná přírodě blízká opatření, která mají zmírnit škody z případných povodní,
přívalových dešťů a vodní eroze,“
potvrdil místostarosta Moravského Berouna Petr Otáhal. Obcí teče
Důlní a Sluneční potok a také potoky Bystřice a Čabová. „V 70. a 80. letech tu toky narovnávali, místo
toho, aby je nechali přirozeně téct
a mohl se využít i tlumivý vliv rozli-

FAKTA

Jak zkrotí velkou vodu
Moravský Beroun by rád obnovil
přirozené říční meandry. Počítá
i se snížením kapacity koryt,
dvěma suchými nádržemi či
speciální zatravněnou mezí na
poli. Stavby mají ochránit před
velkou vodou město i jeho části
Čabová, Ondrášov, Nové Valteřice
a Sedm Dvorů.
vu případných povodní na nivách,“ podotkl Otáhal.
Cílem nynějšího projektu je proto navržení možností ochrany
před velkou vodou na území města i jeho částí Čabová, Ondrášov,
Nové Valteřice a Sedm Dvorů. Odborníci zjišťovali situaci na čtyřech vodních tocích. V úsecích,
kde se už příliš „odklonily“ od své
přirozenosti, navrhli pomyslný
„návrat ke kořenům“. Tam, kde
před desetiletími lidé řeku narovnali, tedy meliorovali, je v plánu
obnovení meandrů – přirozených
zákrut tak, jak si je obvykle řeka při
své cestě krajinou sama razí. Snížila by se i kapacita koryt a podpořil
potřebný rozliv vody do okolních
luk. „Především jsme ale navrhli

dvě menší suché ochranné nádrže, které by bylo vhodné postavit
na vodním toku Čabová a jeho přítoku nad Moravským Berounem,“
upřesnil Luděk Hrnčiřík ze společnosti Ekotoxa. Na soutoku Čabové
a Důlního potoka u místního podniku Granitol voda poměrně často
dělá při vyšším průtoku problémy.
Hrnčiřík zdůraznil, že nemůže
být řeč o nějakém „vylévání krajiny betonem“. Naopak jde o návrat
k postupům zapadajícím přirozeně do okolí. Tak by se i na některých polích mohla objevit speciální zatravněná mez zabraňující odnášení orné půdy vodou z přívalových dešťů. „Projekt je financovaný i z Operačního programu Životního prostředí, takže opatření
musí být navržená přírodě blízkým způsobem,“ shrnul Hrnčiřík.
Což se zamlouvá i Povodí Moravy, které je správcem potoku Čabová. „Nejsme vždy investorem podobných akcí. O dotace na dané
účely si může žádat i obec,“ poznamenala mluvčí Povodí Moravy Veronika Slámová, která projekt hodnotí pozitivně. „Jsme rádi, že se
plánu město ujalo. Navíc ve Státním fondu životního prostředí se
nějaké dotační tituly na podobné
projekty připravují,“ míní Slámová.
Jitka Janečková

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

Siemens rozšiřuje v Mohelnici
výrobu, přijme desítky lidí
MOHELNICE (ČTK) Zkušební provoz
v nové výrobní hale spouští v dubnu
společnost Siemens v Mohelnici.
Díky investici, která si vyžádala
12 milionů eur, v přepočtu téměř
300 milionů korun, postupně přijme několik desítek lidí. Siemens
v mohelnickém závodu na výrobu
nízkonapěťových elektromotorů zaměstnává asi 2 200 lidí.
„Novou halu jsme vybudovali
proto, že se nám podařilo do Mohelnice přesunout výrobu z německého Bad Neustadtu,“ uvedl mluvčí
Siemensu Pavel Kaidl. Podle ředite-

le mohelnického závodu Pavla Pěničky bude firma v nové hale vyrábět speciální a zákaznické provedení motorů. V hale podle něj bude
pracovat asi 200 lidí. Část míst společnost obsadí současnými, již zaškolenými zaměstnanci. „V závislosti na objemu výroby, přičemž plného objemu bychom chtěli dosáhnout ve druhé půli roku, budeme postupně nabírat nové pracovníky. Pokud vše půjde podle plánu, do konce roku bychom mohli přijmout několik desítek lidí,“ dodal mluvčí. Zájem je zejména o dělnické profese.

Uničov dnes na sídlišti
odstartuje dopravní revoluci
kdežto nyní je skoro v každé rodiUNIČOV (jim) Velká dopravní revoně minimálně jedno,“ uvedl mluvluce se dnes začne odehrávat na
čí radnice Marek Juráň. Tím, jak
takzvaném starém sídlišti v Uničopostupně houstl provoz, bylo pro
vě. Šoféři si budou muset „oprášit“
obyvatele paneláků stále těžší nave svých znalostech z autoškoly
jít místo na zaparkování a také plyhlavně pravidlo pravé ruky. Na renule projet sídlištěm. Zjednosměrlativně velkém území města vymenění řady ulic v oblasti
zeném ulicemi LitoPrávě dnes
umožní podélné parkovelská, Pionýrů, Mopracovníci
vání na vyhrazené strahelnická a Hrdinů se
specializované
ně. Horší to ovšem
totiž podstatně změní
firmy začnou na
bude s dáváním předorganizace provozu.
tzv. starém sídlišti
nosti v jízdě zprava.
Nebudou tu již znavyměňovat
čené hlavní a vedlejší
„Pokud někdo stejdopravní značky.
silnice, takže začne
nou trasou jezdí deset,
platit přednost zpradvacet let pravidelně, je
va. A podstatná část ulic se stane
zvyklý na dosavadní systém a o to
jednosměrnými. V celé oblasti navětší si bude muset dávat pozor,“
víc bude možné jezdit rychlostí třiupozornil Juráň. I to je důvod, proč
cet kilometrů v hodině.
začne v celé oblasti platit jen třicetikilometrová rychlost, díky které by
Právě dnes pracovníci specialiměli šoféři mít o něco víc času uvězované firmy začnou na sídlišti vydomit si změnu.
měňovat dopravní značky. Z křižovatek zmizí hlavně ty upravujících
Pomoc v parkování na starém
přednost. Důvodů pro změny
sídlišti mají navíc i tři nová vznikabylo víc. „Toto sídliště stavěli už
jící parkoviště za dva miliony kov 50. letech minulého století, čerun. Hotová budou zhruba v polomuž odpovídala šířka silnic
vině června. „Bude na nich celkem
a malý počet parkovacích míst.
kolem šedesáti nových míst,“
Tehdy měl auto jen málokdo,
upřesnil mluvčí radnice.

Vaším objektivem Aktuální události z Olomouckého kraje, tentokrát baseballová extraliga v Olomouci na snímcích Jiřího Miklase

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.

Odpočinek před odpalem Olomouc o víkendu sledovala
utkání baseballové extraligy. Síly na metách poměřili
Skokani Olomouc a brněnští Draci.

...a odpal Následuje pořádný
odpal a obíhání met. Výsledkem je
cenný bod pro své družstvo.

Čekání na nadhoz... Zvoláním rozhodčího „Hra!“
nadhazovač hodí míč proti pálkaři soupeře.

3x foto: salkim.rajce.net

Volný čas Houslový
virtuos Václav
Hudeček v Prostějově

Kino Čtyři slunce v Metropolu
CINESTAR OLOMOUC – SÁL 1

Prostějov

Hranice

S ledovým klidem

KINO METRO 70

19.00

Olomouc
DIVADLO HUDBY

Mme Bovary

Hynaisova 11, tel. 605 218 590

19.30

JAZZ TIBET CLUB

Sokolská 48, tel. 585 230 399

Taylor McFerrin

20.00

MORAVSKÉ DIVADLO

Horní nám. 22, tel. 585 223 533

Stavitel Solness
Sakumprásk

Pražská 41, tel. 585 809 999

Hněv Titánů 3D
Koupili jsme zoo
Titanic 3D

20.40
18.15
16.00

20.00

14.15
20.00
16.30

14.00
17.30, 20.00

Přerov
Čechova 49, tel. 581 202 216

Probudím se včera

17.30, 20.00

Šumperk

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 5

Královská aféra
20.00
Okresní přebor – Poslední zápas Pepika
Hnátka
18.00

16.00
14.00, 18.45, 20.45

Vrásky z lásky

14.45, 17.00, 19.15, 21.30

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 6

Prci, prci, prcičky: Školní sraz

KINO METROPOL

Sokolská 25, tel. 585 222 466

Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000

Zábřeh
KINO RETRO

15.15, 17.45,
20.15

Okresní přebor – Poslední zápas Pepika
Hnátka
14.30, 16.45, 19.00, 21.15
19.00

Bijásek – Království za kytaru
Láska je láska

KINO OKO

Koupili jsme zoo
Slečna nebezpečná

Pražská 41, tel. 585 809 999

Vojáčkovo nám. 1, tel. 582 333 390

Školní 1, tel. 582 332 678

Pražská 41, tel. 585 809 999

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 7

MĚSTSKÉ DIVADLO

17.30, 20.00

KINO HVĚZDA

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 4

Pražská 41, tel. 585 809 999

Prostějov
Václav Hudeček housle a Camerata
Moravia Olomouc

Navždy spolu
Probudím se včera
Sněhurka

Pražská 41, tel. 585 809 999

19.00

U-KLUB

Šmeralova 12, tel. 585 638 117

15.30, 18.00, 20.30

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 3

19.30

DIVADLO TRAMTARIE

...a za Tracym tygr

Pražská 41, tel. 585 809 999

Pražská 41, tel. 585 809 999

Pernštejnské nám. 1, tel. 581 602 278

Denisova 47, tel. 585 223 565

Čtyři slunce

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 2

ZÁMECKÝ KLUB

Janis Joplin očima Jiřího Černého

Olomouc

Farní 14, tel. 583 414 539

Nepřítel pod ochranou

19.00

Bruntál
KINO CENTRUM

Jesenická 1755/1, tel. 775 954 202

Hunger Games: Aréna smrti
Příliš mladá noc
Vrásky z lásky

19.45
19.00
17.30

Truchlit ano, ale proč z donucení?
» Studenti čtou a píší noviny V projektu MF DNES se mladí lidé vyjadřují na téma Na Hrad!

V

áclav Havel. Není Čecha,
který by neznal tohle jméno. První český prezident,
nedávno zesnulý. O jeho
velkolepém pohřbu ví asi každý.
V televizi před Vánocemi nebylo
nic jiného než záznamy z jeho pohřbu či rozmluvy politiků o tom,
jaká je to pro český národ ztráta.
Byl vyhlášen státní smutek, většina
obchodů byla zavřená. Ale bylo tohle velkolepé loučení opravdu
upřímné, nebo to bylo jen tak, aby
se neřeklo, že si našeho bývalého
prezidenta nevážíme?
Jsou lidé, kteří Havla opravdu
znali a mohou říct, že to byl velký
a dobrý člověk. Jsou takoví, kteří
řeknou, že prezident si zaslouží
úctu a začnou vyjmenovávat všechny dobré věci, které pro nás Čechy
udělal. A jak vidíme Havla my studenti? I naše názory na něj se liší.

Ještě se nevyznáme v politice natolik dobře, abychom mohli posoudit, jestli pro nás Havel udělal mnoho, nebo málo, a jestli to bylo na
škodu, nebo k dobru. Ani jsme Havlovu éru pořádně nezažili.

Víme o něm jen to, co se dočteme
A tak je pro nás Havel významnou
historickou postavou, o které se učíme v dějepise, občanské výchově
i v literatuře a která pro nás udělala
mnoho. Ale víme o něm víceméně
jen to, co nám řeknou učitelé, rodiče nebo známí.
Nemůžeme tudíž říct, že by na
nás jeho úmrtí nějak zvlášť zapůsobilo. Většina z nás to bere tak, že
umřel člověk, o kterém máme jakési
povědomí, víme, že to byl člověk významný. Většina dospělých říká, že
to byl člověk důležitý, ale proč kolem něj dělat takový povyk, v tom

většina z nás asi smysl nevidí. Jistě,
prezidentovi by měl úctu projevit
nejspíš každý. Obzvlášť takovému,
který přispěl k tomu, abychom mohli vyrůstat v demokratické zemi. Ale
proč před Vánocemi kazit dětem atmosféru truchlením? My jsme se těšili na vánoční prázdniny, na to, že
se všichni sejdeme někde ve městě,
zajdeme si na punč, a ono ne. Přišli
jsme do města a všude byly vylepené cedule s nápisy „z důvodu státního smutku zavřeno“.
Ano, projevit prezidentovi úctu
je slušnost. Ale proč zavírat obchody, proč přestat oslavovat? Kdo
chce, tak přeci zesnulému projeví
úctu sám, není nutné ho k tomu nutit národním truchlením.
Starší lidé si možná řeknou, že
jsme mladí a ještě o politice nic nevíme. Mají pravdu. Eva Jermářová
VOŠ a SPŠE Olomouc

