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Více informací najdete
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Vyrazte do kina
Programová nabídka kin
v Olomouckém kraji

Počasí v kraji
PROSTĚJOV Propuštění bez peněz
Propuštěné ženy z OP Prostějov
na odstupné čekají. Asi marně Strana B2

FOTBAL Sigma řádila
Olomouc porazila
Dunajskou Stredu 6:0 Strana B6

PŘEROV, HRANICE Po letech nezá-
jmu najednou přicházejí rovnou
dvě konkurenční studie protipo-
vodňových opatření na Přerovsku.
První od státního podniku Povodí
Moravy, která navrhuje lokální pro-
tipovodňová opatření na padesáti-
letou vodu. Kromě toho vodohos-
podáři usilují také o stavbu suché
nádrže (tzv. poldr, pozn. red.)
u Teplic nad Bečvou, která by za-
stavila i povodně z roku 1997. Za-
vést jednotlivá opatře-
ní podle nich může tr-
vat deset let.

Naopak nevládní ne-
ziskové sdružení Unie
pro řeku Moravu ne-
chalo vypracovat své
vlastní studie, které
údajně dokážou zasta-
vit více než stoletou vodu a není
u nich potřeba stavět poldr. Ten
považuje sdružení za nešťastné ře-
šení. Navíc upozorňuje, že jejich
návrhy ušetří miliardy a mohou se
uvádět do praxe ihned.

Zvýšení kapacit říčních koryt
a jezů, stavby hrází podél toků
nebo příprava míst v krajině, do
kterých se může Bečva vylít. Tak
navrhuje povodí Moravy regulovat
Bečvu na Přerovsku. „Studie, kte-
rou jsme si na to nechávali vypra-
covat za 3,7 milionu korun, řeší
i vybudování teplického poldru,
který bude největší v zemi. Poldr
a ostatní opatření se však rozdělí
a nebudou na sobě závislé. Samot-

ná opatření bez poldru by měla za-
držet dvacetiletou vodu. Pokud se
postaví i poldr, ochrání zdejší oby-
vatele před velkou vodou srovna-
telnou s rokem 1997,“ popisuje
mluvčí Povodí Moravy Veronika
Slámová.

Její kolega Jiří Zedníček, který je
zástupcem Povodí pro zpracování
studie, navíc dodává, že jejich
opatření nezpůsobí závažné kom-
plikace střetem se stávajícími ces-

tami, mosty či inženýr-
skými sítěmi. „Jsou
v souladu s územními
plány a jejich provede-
ní je v maximálním
možném souladu s po-
žadavky měst a obcí.
Důraz je kladen hlav-
ně na to, aby se jedna-

lo jen o jeden, všemi odsouhlase-
ný, soubor staveb bez dalších vari-
ant, které byly již v minulosti vylou-
čeny v předchozích studiích,“ říká.

Lidé z Unie pro řeku Moravu
mají na věc jiný názor. Brání se
stavbě poldru u Teplic. Podle nich
je to nejdražší varianta, nejméně
ekologická, protože narušuje chod
splavenin v řece a navíc problema-
tická kvůli sporům s majiteli zdej-
ších pozemků. „Naše návrhy jsou
sice v některých ohledech podob-
né, třeba v prohloubení dna Beč-
vy. My ho však navrhujeme pro-
hloubit více,“ popisuje předseda
Unie pro řeku Moravu Michal Krej-
čí. » Pokračování na str. B3

Patnáct let vůbec nic
a nyní najednou dvě
studie. Tak se vyvíjí
peripetie
protipovodňových
opatření na řece Bečvě
na Přerovsku. Od
ničivých povodní v roce
1997 tady stát nepostavil
téměř nic, co by chránilo
zdejších 110 tisíc
obyvatel. V případě
stejné povodně jako před
patnácti lety by byla
situace katastrofická.

OLOMOUC (ČTK) Tříkráloví kolední-
ci letos vybrali v olomoucké arcidi-
ecézi přes 21 milionů korun. Je to
nejvíce za celou dvanáctiletou his-
torii této sbírky, která se postupně
rozšířila po celé republice. V arcidi-
ecézi, která zahrnuje zhruba úze-
mí Olomouckého a Zlínského kra-
je, se do koledování zapojilo téměř
4 800 skupinek.

V porovnání s ostatními arcidie-
cézemi v České republice byli lidé
v tomto regionu tradičně nejštěd-

řejší, je to dané i nejvyšším po-
čtem koledníků.

Jejich příspěvek tvoří až třetinu
z celkového výtěžku celorepubliko-
vé sbírky.

„Mám radost. V době, kdy státní
i krajské orgány nejvíce šetří na nej-
potřebnějších, dali naši občané
svými dary najevo své sociální cítě-
ní, které je u nás skutečně větší
než v jiných zemích světa,“ uvedl
prezident Arcidiecézní charity Olo-
mouc Bohumír Vitásek.

OLOMOUCKÝ KRAJ (rš) Ideální po-
časí, ideální sníh. Nic lepšího si vy-
znavači zimních sportů nemohli
přát a také toho v Olomouckém
kraji patřičně využili. Tisíce lidí vy-
razili nejen do Jeseníků, ale měli
výborné podmínky pro sjezdové ly-
žování také na Hané: v Hluboč-
kách na Olomoucku nebo Klad-
kách na Prostějovsku. Na rozdíl od
Jeseníků, kde napadly desítky cen-
timetrů kvalitního prašanu, musí
hanácká střediska spoléhat jen na
technický sníh.

„Kvůli nedostatku sněhu jsme
nechytili Vánoce a se zahájením se-
zóny jsme se výrazně zpozdili. Pro
nás bylo důležité, že přimrzlo

a mohli jsme pustit děla. Tento ví-
kend už byl z pohledu návštěvnos-
ti výborný, srovnatelný s nejlepší-
mi víkendy v předchozích letech,“
pochvaloval si spolumajitel areálu
v Hlubočkách David Jarmar.

Areál v pondělí zahajuje seriál
rodinných závodů v obřím slalo-
mu. Poprvé se jede v pondělí třicá-
tého ledna od sedmnácti hodin.
Hodnotí se vždy dospělý s dítě-
tem. Pokračuje se dál vždy v pon-
dělí až do 27. února, kdy bude po-
slední závod. Nejlepší dvojice si
mezi sebou rozdělí dvacet tisíc ko-
run.

Horská služba Jeseníky ošetřova-
la pětadvacet úrazů, z toho jen je-

den s asistencí lékaře. „Vážný úraz
byl na Staroměstsku, kde si lyžař
způsobil těžký otřes mozku,“ uve-
dl dispečer Horské služby Jeseníky
Jaroslav Tejnský.

Podle něj byl víkend v Jesení-
kách z pohledu úrazů průměrný.
„Totéž se dá říct o celém týdnu,“
sdělil záchranář.

V důsledku stálého počasí teď
horská služba snížila lavinové ne-
bezpečí ze třetího na mírnější dru-
hý stupeň. „Znovu je potřeba zdů-
raznit, že pokud se lidé pohybují
po značených běžkařských tra-
sách nebo na sjezdovkách v lyžař-
ských areálech, nehrozí jim nebez-
pečí,“ upozornil Tejnský.

ZÁBŘEH (rš) V pátek oslavila Věra
Horáčková dvaaosmdesáté naro-
zeniny, v sobotu se v převleku za
pistolníka vydala na start recesis-
tického závodu Welzlův kufr.
Žena, která má legraci v krvi, nevy-
nechala ani jeden z dosavadních
devíti ročníků.

„Já mám blbiny ráda. Čím větší
je sranda, tím se cítím líp,“ prozra-
dila. Kostýmem sice nesplňovala
základní podmínku podobat se
co nejvíc proslavenému zábřež-
skému polárníkovi Janu Eskymo
Welzlovi, ale na start mohla stej-
ně jako v předchozích letech, kdy
zdolávala trať na vrchu Humenec
například jako Jásir Arafat nebo

zdravotnice. „Paní Horáčková je
náš inventář. Podobat se alespoň
trochu Welzlovi je sice důležité,
ale ne nutné. Ona umí dělat legra-
ci a to je vůbec nejdůležitější,“
řekl jeden z organizátorů Zdeněk
David. Část trati se seniorce dosta-
lo luxusu, který neměl nikdo jiný.
Dva silní muži ji odnesli na nosít-
kách. „Ne že bych nemohla. Jenže
když se tak nabízeli, nebylo mož-
né odolat,“ smála se v cíli zábřež-
ská recesistka a cestovatelka.

Jedním z nejvěrnějších Welzlů
byl Roman Dyskant. „Měl jsem pl-
novous a kvůli Welzlovu kufru
jsem se oholil a nechal si jenom
knír jaký měl náš zábřežský ro-

dák,“ řekl Dyskant. V kožichu
a beranici s dobovým kufrem
v ruce se blížil dokonalosti. Tro-
chu mu kazilo radost, že nemohl
obout úžasné muzeální sněžnice.
„Na to musí být aspoň půl metru
prašanu. Na umrzlém sněhu bych
si na nich asi rozbil hubu,“ vysvět-
lil motorkář, který jezdil i po Welz-
lově Aljašce.

A chirurg Jan Rýznar si dopo-
ledne zaběhl šestikilometrový
kros pod stejným názvem. Odpo-
ledne si vzal starý vaťák, kožené
holinky, hůl a kufr a přidal se k re-
cesistům. „Teď to bylo snazší, pro-
tože tady byla slivovice, což je kva-
litní pohon,“ smál se Rýznar.

Zítra
Přerov, Hranice, Lipník
nad Bečvou, Kojetín

středa: Prostějov, Konice, Plumlov
čtvrtek: Šumperk, Jeseník, Loštice,
Zlaté Hory, Štíty
pátek: Olomouc (městské čtvrti)
pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Zábřeh, Mohelnice, Moravský Beroun

Přestěhuje se Za-
hrada do Přerova?
Legendární folkový festival
Zahrada se z Náměšti na Hané
stěhuje kvůli černým prodejcům.
Možná do Přerova.

Litovelsko,
Šternbersko

Zastupitelé
a klub jednají
o stadionu
ŠTERNBERK (taš) Lední hokej ve
Šternberku chceme, dali lidem na-
jevo zastupitelé města minulé pon-
dělí při schůzce fanoušků a radni-
ce, na které se opět projednával
osud místního zimního stadionu.
Ve středu už však jejich podpora
tak jednoznačná nebyla. Dnes
bude klub s městem o budoucnos-
ti zimního stadionu jednat znovu.

» Více na str. B4

MOHELNICE

Zápis dětí do 1. třídy
bude v únoru
Ředitelé základních škol v Mohel-
nici vyhlásili termíny zápisu do
prvních tříd základních škol pro
rok 2012/2013. Rodiče mohou své
děti zapisovat na školách ve Vod-
ní, Mlýnské a Masarykově ulici
8. a 9. února od 12 hodin dopoled-
ne do 4 hodin odpoledne. (taš)

Recese Podobat se
cestovateli Welzlovi je
důležité, ale není to nutné,
říkají organizátoři závodu
Welzlům kufr v Zábřehu.
Účastníci zdolávali trať na
kopci Humenec.
S doutníkem v ústech
a podporou slivovice.
4x foto: Tomáš Frait, MF DNES

„Poldr ochrání
zdejší obyvatele
před velkou vodou
srovnatelnou
s rokem 1997.“
Veronika Slámová
mluvčí Povodí Moravy

Lyžování
v Hlubočkách
Mrazivé počasí
dovoluje spustit vleky
na zasněžených
svazích i v nížinách.
Foto: Tomáš Frait, MF DNES

olomouc.idnes.cz

Stát má plán proti
povodním. Drahý,
říká sdružení

Nejštědřejší lidé na Olomoucku.
Koledníci vybrali 21 milionů

Víkend nejen na horách byl pro vlekaře i lyžaře ideální

Běhání s kufrem? Věk nehraje roli


