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Javorník
NÁMĚSTÍ SVOBODY
nám. Svobody
Slet čarodějnic Pondělí 17.00

Jeseník
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
Masarykovo nám., tel. 723 709 930
Májový muzikantský session Úterý 13.00

PRIESSNITZOVY LÉČEBNÉ LÁZNĚ
Priessnitzova 12, tel. 584 491 111
Slet čarodějnic Pondělí 18.00

Lipník nad Bečvou
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Komenského sady 1334, tel. 581 771 594
Pálení čarodějnic Pondělí 16.00

Mohelnice
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Lazebnická 2, tel. 583 430 351
Mezinárodní festival dechových hudeb

Úterý 10.00

Němčice nad Hanou
KINO OKO
Palackého nám. 25, tel. 582 386 529
Hanácký divadelní máj
Křenovické mlýny Pondělí 19.30
Příběhy pana Podivouse Pondělí 10.00
Revizor Úterý 19.30
Slečna Agáta a Pan Velké Zvíře Úterý 14.00

Olomouc
DIVADLO TRAMTARIE
Hynaisova 11, tel. 605 218 590
Válka s mloky Pondělí 9.30, 19.30
JAZZ TIBET CLUB
Sokolská 48, tel. 585 230 399
Ernie Watts Quartet Pondělí 20.00
KLUB 15 MINUT
Komenského 31, tel. 777 059 150
Erasmus Student Night Pondělí 21.00
REDUTA
Horní náměstí 23
Moje hra Úterý 19.00
UMĚLECKÉ CENTRUM KONVIKT
Univerzitní 3, tel. 585 633 099
Červená karkulka Pondělí 19.30

Plumlov
PLUMLOVSKÁ PŘEHRADA – KEMP ŽRA-
LOK
Plumlov
Slet čarodějnic Pondělí 16.30

Teplice nad Bečvou
LÁZEŇSKÝ DŮM BEČVA
Teplice nad Bečvou 23, tel. 581 687 201
Koncert country kapely LH western

Úterý 14.00

Zábřeh
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
Masarykovo náměstí
Farmářské trhy Úterý 9.00

Olomouc
CINESTAR OLOMOUC – SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Můj vysvlečenej deník PO, ÚT 15.30,

17.45, 20.00
Knoflíková válka ÚT 13.15

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Bitevní loď PO, ÚT 16.15
Havran PO, ÚT 19.00, 21.30
Sněhurka PO, ÚT 14.00
Alvin a Chipmunkové 3 ÚT 12.00

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Bitevní loď PO, ÚT 19.50
Piráti 3D PO 15.40, 17.40
Piráti 3D ÚT 13.20, 15.40, 17.40

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Báječný hotel Marigold PO, ÚT 21.10
Talisman PO, ÚT 16.30
Vrásky z lásky PO, ÚT 14.10, 18.50
Hurá do Afriky! ÚT 12.10

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Piráti PO, ÚT 16.00
Prci, prci, prcičky: Školní sraz PO, ÚT 18.00
Vrtěti ženou PO, ÚT 20.30

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Okresní přebor – Poslední zápas Pepika
Hnátka PO, ÚT 14.30, 20.45

Titanic 3D PO, ÚT 16.45

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
Okresní přebor – Poslední zápas Pepika
Hnátka PO, ÚT 18.45
Piráti PO 14.15
Piráti ÚT 12.15, 14.15
Prci, prci, prcičky: Školní sraz PO, ÚT 16.15,

21.00

KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Navždy spolu PO 20.00
Vrtěti ženou PO 17.30
Báječný hotel Marigold ÚT 17.30
O pejskovi a kočičce ÚT 15.30
Rok konopí ÚT 20.00

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Můj vysvlečenej deník PO, ÚT 17.30
Vrtěti ženou PO, ÚT 20.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Můj vysvlečenej deník PO, ÚT 17.30,

20.00

Uničov
KINO UNIČOV
Moravské nám. 1143, tel. 585 054 060
Le Havre PO 20.00

LITOVEL Velká voda Litovel ležící
na několika říčních ramenech
ohrožuje poměrně často. Přestože
teď jeměsto díky čerstvému územ-
nímu rozhodnutí o krok blíž vyhlí-
ženým protipovodňovým opatře-
ním, bude jejich převedení z papí-
ru do reality ještě během na dlou-
hou trať. V roce 2013, jak Povodí
Moravy původně doufalo, se s je-
jich stavbou pravděpodobně neza-
čne. Jenže Litovelští chtějí mít už
nyní nějakou jistotu, že alespoň
zčásti budou před záplavami chrá-
nění.Město proto po PovodíMora-
vy chce, aby vyčistilo koryta někte-
rých místních toků od nánosů.
Jedná se třeba o zlepšení průto-

ku v problémových úsecích Malé
Vody, RadničníMoravy aMlýnské-
ho potoka. „Protipovodňová opat-

ření vidíme ještě jako velice vzdále-
ná. Snažíme se proto PovodíMora-
vy přesvědčit, aby stávající toky ně-
jak zkapacitnili či vytěžili bahno,“
uvedl litovelský starosta Zdeněk
Potužák. Radní už na dané téma
jednali i se zástupci správy CHKO
Litovelské Pomoraví. To podle
slov vedoucího Michala Servuse
proti plánu nic nenamítá. „Je vyti-
pována řada úseků. Vše je ale na
dohodě města s Povodím Moravy
a jeho finančních možnostech,“
míní Servus.
Povodí se letos vedle údržby ko-

ryt, vodních staveb na nich a proře-
závání dřevin na březích pustí i do
několika větších akcí. „Zaměříme
se například na část Radniční Mo-
ravy kvůli zanesení sedimenty. Po-
kud se nám společně směstempo-

daří najít místo pro uložení náno-
sů a vyřídit potřebná povolení, bu-
deme daný úsek čistit ještě letos,“
uvedla mluvčí Povodí Moravy Ve-
ronika Slámová. Opravit chtějí
také opevnění a opěrné zdi pod
jedním ze stavidel. Práce přijdou
na 2,5milionu a umožní lépe regu-
lovat stav vody na daném toku.
Čištění ale někde mohou kom-

plikovat nelegálně postavené ob-
jekty. „Za ty roky si lidé kolem řek
postavili různé drobné stavby

a náš stavební odbor bude muset
řešit jejich případné odstraňování
nebo dodatečné povolování, aby
vůbec bylo možné toky pročistit,“
podotkl Potužák.
Snadné to v Litovli nebude ani

s budováním hlavní protipovodňo-
vé ochrany, která má přijít celkem
na zhruba 800 milionů korun. Po-
vodí může díky nyní
vydanému územnímu
rozhodnutí sice začít
vyřizovat stavební po-
volení, jenže faktické
zahájení prací brzdí
někteří z majitelů po-
zemků. Plány budoucí
ochrany před velkou
vodou odborníci lidem předložili
už v roce 2006. „Od té doby jedná-
me s vlastníky pozemků, kvůli
nimž se projekt musel už dvakrát
přepracovávat,“ připomněl ředitel
závodu Horní Morava David Fína.
Záležitost se dotýká asi 160 vlastní-
ků. U zhruba šesti desítek jsou vy-
jednávání už delší čas neúspěšná.
Situaci komplikuje i to, že měs-

to nemá platný územní plán. Ten
by ale měl být podle optimistic-
kých odhadů definitivně schválen
během tohoto roku.
Protipovodňová ochrana Litov-

le, která ji má ochránit před stole-
tou vodou, je rozdělená do tří etap.
Nultá zahrnuje zvýšení kapacity ko-
rytMoravy a elektrárenskéhonáho-

nu, avšak pro ochranu
před dvacetiletou vo-
dou ji musí doplnit prv-
ní etapa. „Zahájit nul-
tou etapu není pro-
blém, jenže bez toho,
aby na ni hned naváza-
la první část, to nemá
smysl,“ řekla Slámová.

Už teď je podle ní navíc jasné, že se
zahájení prací neprotne s termí-
nem, do kterého jemožné začít čer-
pat peníze z druhého „balíku“ pe-
něz na zahájení protipovodňových
staveb. „Vzhledem k nevypořáda-
ným majetkoprávním vztahům se
to nestihne,“ řekla Slámová. Bude
se tak muset počkat na další dota-
ce. Jitka Janečková

Triky na in-linech Na konci uplynulého týdne se sjeli do
Olomouce nadšenci na kolečkových bruslích. Při akci
Tempish Night Skate předvedli své umění.

ZÁBŘEH

Zchátralý areál promění
v odpočinkovou zónu
Místo za budovou bývalé zábřež-
ské radnice se změní na odpočin-
kovou zónu se zelení a lavičkami.
Město už nechalo odstranit zchát-
ralé garáže a kůlny. Zatím není jas-
né, zda parčík lidem poslouží ještě
letos. Zábřeh také plánuje opravit
bývalou radnici za 40 milionů. Po-
třebuje však získat dotaci. (rš)

MOHELNICE

První máj ve znamení
dechovek
Na První máj plný dechové hudby
se mohou těšit lidé v Mohelnici.
Tamní dům kultury pořádá zítra
Mezinárodní festival dechových
hudeb, který se koná na hřišti u so-
kolovny. První vystoupení začíná
v 10 hodin a postupně se v hodino-
vých blocích vystřídá sedm kapel
z Česka i Slovenska. (rš)

MORAVSKÝ BEROUN

Město má plán,
postaví sportovní halu
Výstavbu sportovní haly plánuje
Moravský Beroun. Objekt zhruba
za 45 milionů korunmá vzniknout
vedle základní školy, jejíž žáci mu-
sejí cvičit v nevyhovující tělocvič-
ně.Hala nabídnemožnost sportov-
ního vyžití i dalším zájemcům. Pro-
jektovou dokumentaci bude mít
město v příštím roce. (ČTK)

LITOVEL

Vezměte děti
do parku za zábavou
Oslavy Prvního máje chystají také
v Litovli. Tam ho však zaměří pře-
devším na děti. Prvomájový dětský
den se uskuteční v úterý 1. května
od devíti hodin v litovelském par-
ku Míru. Děti mohou zdarma vyu-
žít skákací hrad, projížďky na ko-
ních nebo si prohlédnout hasicí
techniku. (jim)

Byť v Litovli příprava protipovodňových opatření,
která město ochrání před stoletou vodou, pokročila
a začíná se vyřizovat stavební povolení, radní nechtějí
tak dlouho čekat. Povodí se zatím pustí do očisty řek.

Elá hop! Ještě předtím, než se
vydali na večerní jízdu Olomoucí,

předvedli někteří zájemci na
kolečkových bruslích i akrobacii.

Volný čas Slet čarodějnic

FAKTA

Chystané úpravy
V Litovli chystají opatření, která
zlepší průtok v problémových
úsecích Malé Vody, Radniční
Moravy a Mlýnského potoka.
S očistou Radniční Moravy by se
podle Povodí Moravy mohlo začít
již letos. Oprav se dočká i opevnění
a opěrné zdi pod jedním ze stavidel.
Práce přijdou na 2,5 milionu korun.

Krátce

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.

Kino Vrtěti ženou v Metropolu

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: 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)

Vyjely i děti Účastníci skupinové jízdy Olomoucí na
in-linech si užívali letní počasí. 3x foto:1pepa.rajce.net

Zprávy z měst

„Protipovodňová
opatření jsou ještě
vzdálená. Chceme
proto po Povodí
Moravy, aby toky
nějak zkapacitnilo
či vytěžilo bahno.“

K
dyž se podíváme na něja-
ký sci-fi film, tak zjistí-
me, že se mu skutečnost
začíná podobat. Už dnes

existují přístroje, které v daný čas
udělají přesně tu činnost, na kte-
rou jsou naprogramovány. Je už
jen otázkou času, kdy bude něco
podobného zabudovaného i do
domu, do celé jeho konstrukce. Při
vývoji takového „chytrého“ domu,
na kterém už vědci možná pracují
nebo začnou pracovat, by se však
takéměli zaměřit na vyřešení něko-
lika otázek.
Je tady problém s bezpečností

a soukromím. Jak budou „chytré“
domy zabezpečené proti lupičům
a proti nedovolenému vniknutí?
Budou tam neprůstřelná skla?
Nebo nějaké kamery či lasery, kte-

ré případného zloděje třeba paraly-
zují? Po zhodnocení všech faktorů
je zřejmé, že takové domy zřejmě
budou muset mít kulaté zásuvné
dveře, velmi čistá okna a i ta mož-
ná budou oválná. Uvnitř bude
všechno řízeno centrálním počíta-
čem. Takže když někdo vejde do-
vnitř, tak už nemusí pracně na-
hmatávat vypínač, světla se za-
pnou sama. Ráno vstanete a snída-
ně už bude přichystaná na stole.
Nasnídáte se, odejdete od stolu
a ten se sám uklidí. Jen pomyslíte
na vanu a ona se vám začne na-
pouštět a zapne se v ní vířivka
s bublinkami. Postele budou poho-
dlné a tvarovací podle pocitů, nála-
dy a toho, jak se na ní cítím a jak
tvrdou či měkkou ji zrovna chci.

Ladislav Smékal, SŠT Přerov

UNIČOV, ŠTERNBERK (jim) O patro
nižší, zato moderní uvnitř i v bez-
prostředním okolí. Taková bude
co nevidět uničovská nádražní bu-
dova. Rekonstrukce, kterámá ofici-
álně skončit až se školním rokem,
finišuje. A tak si cestující novou bu-
dovupřestavěnou za zhruba 16mi-
lionů korun už užívají. Doladit zbý-
vá jen drobnější věci.
Během radikální proměny dělní-

ci při zachování architektonického
vzhledu budovy zbourali její horní
patro. V němpůvodně byly služeb-
ní byty. Ve zmenšené stavbě vznik-
lo nové zázemí pro zaměstnance,
komerční prostory pro občerstve-
ní, toalety pro cestující a moderní
vzhled dostal i vestibul. V objektu
je také rozvedená nová elektroin-
stalace a další infrastruktura.
„Předpokládáme, že oficiálně

bude akce hotová do konce školní-
ho roku. Nyní se už finišuje s po-
sledními úpravami, jako je třeba
dodělání dlažby pod přístřeškem,“
uvedla regionální tisková mluvčí
Českých drah Kateřina Šubová.
Zhruba do poloviny května by pak
mělo město ve své režii dokončit
přístřešek pro kola.
Původně České dráhy plánova-

ly, že se pustí zhruba ve stejné
době jako vUničově i do přestavby
vlakového nádraží ve Šternberku.
Tam ale z proměny prozatím se-
šlo. Přitompůvodněměla šternber-
ská železniční budova novoupodo-
bu dostávat souběžně s přestav-
bou sousedního autobusového ná-
draží. Což se nepodařilo. Moderní
nádraží pro autobusy užmístní vy-
užívají. Kdy se podaří najít peníze
i využití pro poměrně rozlehlouná-
dražní budovu, zatím jasné není.
„Šternberský plán je prozatím od-
ložený. Uvidíme, jak to bude s fi-
nančními prostředky příští rok,“
uzavřela Šubová.

V Litovli chtějí aspoň malou
ochranu před vodou, vyčistí řeky

Myslíte na koupel a napustí se
vana. Vítejte v „chytrém“ domě
» Studenti čtou a píší noviny Čtěte názory mladých lidí

Přestavba
nádraží v Uničově
finišuje, Šternberk
si musí počkat

Vaším objektivem Aktuální události z Olomouckého kraje, tentokrát In-line vyjížďka večerní Olomoucí na snímcích Josefa Čecha


