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Olomoucký kraj Olomouc DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/OlomoucDnes

PŘEROV S kolonami musí od pon-
dělí počítat motoristé, kteří potře-
bují projet Přerovem. Kvůli opravě
dvou okružních křižovatek v cent-
ru je doprava na objízdných tra-
sách svedena do už tak přetíže-
ných ulic na okraji města. Kolony
se včera ráno a během dopoledne
tvořily zejména v okolí autobusové-
ho a vlakového nádraží, ale i v ulici
Svisle na příjezdu od Horní Moště-
nice. Na kritických místech budou
dopravu ve špičkách usměrňovat
policisté.
Strážníci řidičům radí, aby se Pře-

rovu raději úplně vyhnuli. Kvůli
ucpanémuměstumuseli včera poli-
cisté i zástupci radnice vyřizovat
od ránamnožství telefonátů. Na do-
pravní potíže lidé upozorňují i na
sociálních sítích, kde se objevují fo-
tografie přerovských ulic zaplně-
ných kolonami aut.
„Doprava v Přerově stojí normál-

ně, ale nyní je to dvojnásobně,
auta nelze kam poslat. Motoristé,
kteří mohou, ať využijí jiné objízd-
né trasy než přes Přerov,“ nabádá
řidiče zástupce ředitele přerovské
městské policie Miroslav Komínek.
Problémy nastaly v pondělí zhru-

ba kolem osmé ráno, další pak
podle očekávání v odpolední do-
pravní špičce mezi 14. a 17. hodi-
nou.

„Zatím jsou dvě krizová místa,
a to křížení ulic Svisle a Bří Hovůr-
kových u hřbitova a doprava se za-
stavuje také na křižovatce Štefáni-
ka, Durychova a Tovární,“ vypočí-
tal Komínek.
Podle mluvčí přerovské radnice

Lenky Chalupové byly včera na
hlavních trasách ve městě vypnuté
semafory a na několika místech ří-
dili dopravu policisté. Podle jejich
mluvčího Františka Kořínka v tom
budou v ranních a odpoledních
špičkách pokračovat i nadále.
Oprava dvou okružních křižova-

tek v centruměsta u Žerotínova ná-
městí a někdejší Komuny potrvá
do 19. října. Řidiči neprojedou Ko-
menského ulicí od vjezdu do Krato-
chvílovy ulice po kruhovou křižo-
vatku u Hané a nedostanou se ani
na Žerotínovo náměstí. Stavba tak
omezila provoz ve velké části měst-
ského centra.
Oprava se dotkla také řady linek

MHD, které rovněž jezdí po objízd-
ných trasách. Od 20. října do 5. lis-
topadu pak čekají motoristy kom-
plikace kvůli navazující opravě kru-
hového objezdu u Hané. (ČTK)

Olomouc patří v Evro-
pěmezi nejvýznamněj-
ší centra výzkumu
DNA pšenice. Místní
vědci mohou ovládnu-
tím její genetiky stále
početnějšímu lidstvu
dát odolnější verzi
této v zemědělství klí-
čové rostliny.

OLOMOUC Zocelit lidmi „roz-
mazlenou“ pšenici a udělat z ní sil-
nější rostlinu, která se obejde bez
chemických postřiků, jež ničí život-
ní prostředí. Takový je cíl olo-
mouckých vědců. Využít k tomu
chtějí i poznatky, které získají roz-
luštěním DNA planě rostoucích
předchůdců této pro lidstvo život-
ně důležité plodiny.
Výzkum olomoucké laboratoře

Ústavu experimentální botaniky
(ÚEB) teď o pořádný kus posune
a urychlí těsná spolupráce s maďar-
ským vědcem Istvánem Molnárem,
který v krajskémměstě od září pra-
cuje díky významnému evropské-
mu grantu. Brusel totiž olomoucké
bádání v rámci celé Evropy zařadil
mezi 30 nejzajímavějších projektů.
Do Olomouce Molnár přesídlil

z maďarského Agricultural Institu-
te díky evropským penězům z gran-
tu Marie Skłodowska-Curie Actions
(MSCA) na dva roky. Svůj pracovní
pobyt označuje za přelomový.
„Možnost pracovat s olomoucký-

mi kolegy je pro mě velmi cenná
a pro můj výzkum nezbytná. Zkou-
mání genů divokých předchůdců
obilí a jejich přenos do pšenice
bylo pro mě dříve zdlouhavé a ná-
ročné. V Maďarsku jsem využíval

především tradiční metody křížení.
Nynímámk dispozici nejmoderněj-
ší techniky, které mohou analyzo-
vat tisíce vzorků. Práce je tak mno-
hem rychlejší, efektivnější a levněj-
ší,“ srovnává Molnár.
S odborníky z Ústavu experimen-

tální botaniky v Centru regionu
Haná pro biotechnologický a země-
dělský výzkum je Molnár v kontak-

tu už deset let. Hlavní náplní jejich
práce je zjednodušeně řečeno roz-
luštění a čtení DNA zemědělských
plodin, cílem jsou jejich verze odol-
nější vůči počasí, škůdcům či nemo-
cem. Před časem vědci v centru,
které je výsledkem spolupráce

mezi Univerzitou Palackého a míst-
ními pracovišti Výzkumného ústa-
vu rostlinné výroby a Ústavu experi-
mentální botaniky Akademie věd,
zvládli „přečíst“ celou dědičnou in-
formaci ječmene. Využívá se přede-
vším jako krmivo pro hospodářská
zvířata či pro výrobu piva a whisky.
A teď je na řadě pšenice, která je po-
třeba pro výrobu pečiva, těstovin,
lihu, škrobu anebo piva.
Její „hi-tech“ verze se šlechtitelé

mohou dočkat už v řádu několika
let. Olomoučtí experti se k ní chtějí
dostat přes genom a unikátní vlast-
nosti planě rostoucích druhů
a předchůdců pšenice. Vedoucí olo-
moucké laboratoře ÚEB rostlinný
genetik profesor Jaroslav Doležel
má za to, že ji šlechtitelé i pěstitelé
v zájmu co nejvyšších výnosů řadu
let „rozmazlovali“.
„A tak se stalo, že se některé vlast-

nosti, které se nezdály důležité, po-
ztrácely. Pšenici jsme třeba hnojili
anebo jsme ji bránili proti nemo-
cem různými postřiky. V poslední
době se ale ukazuje, že to není úpl-
ně ideální řešení. Chceme více chrá-
nit životní prostředí, a tak se snaží-
me přispět ke šlechtění odrůd, kte-
ré budou odolnější a jejichž pěsto-
vání bude vyžadovat méně chemi-
kálií. Pokud plané druhy chtěly pře-
žít, musely se o sebe umět postarat.
Tyto vlastnosti chceme vrátit zpět
do pšenice,“ vysvětluje Doležel.
Molnárův výzkum zařazuje v obo-

ru do evropské špičky. Vyzdvihuje,
že se práce maďarského kolegy
s olomouckými vědci skvěle dopl-
ňuje.
„István Molnár se věnuje šlechtě-

ní a přípravě materiálů pro šlechtě-
ní, zatímcomy zase vyvíjíme techni-
ky pro analýzu dědičné informace.
Je výborné, že nyní můžeme praco-
vat společně v jednom týmu, vzni-
kají nové nápady a práce je efektiv-
nější. Pro nás je navíc velkýmpříno-
sem i to, že se budou vyvíjet a ino-
vovat i naše metody,“ dodává Dole-
žel.

NeprojedeteOprava dvou okružních křižovatek uzavřela hlavní tahy v cent-
ru Přerova, na snímku je Komenského ulice. Foto: L. Peřina, ČTK

Michal Poláček
redaktor MF DNES

Přerov ucpanější než obvykle

INZERCE

Bude odolnější „Hi-tech“ pšenici, která lépe odolá škůdcům, počasí i nemo-
cem, chtějí olomoučtí experti vyšlechtit už v řádu několika let. Foto: AP

JESENÍK Zatímco daně se obvykle
zvyšují, v Jeseníku je tomu nyní
přesně naopak. A tak se tamní oby-
vatelé k jejich velkému překvapení
dočkali snížení daně z nemovitosti.
Jesenická radnice se tak rozhodla
napravit razantní skokové zvýšení
daně, ke kterému došlo v roce
2012.
„Tehdyměsto zvedlo daň z nemo-

vitosti vysoko nad průměr srovna-
telných měst, protože potřebovalo
peníze na vybudování wellness cen-

tra, které se nakonec stejně nestavě-
lo. Bohužel v dalších letech nebylo
jak daň snížit, aniž by to negativně
nezasáhlo do rozpočtu. Teď tamož-
nost byla, tak jsme jí využili,“ sděli-
la místostarostka Jeseníku Zdeňka
Blišťanová. Domácnostem se tak
podle ní daň z nemovitosti sníží na
polovinu, podnikatelé zaplatí
o čtvrtinu méně.

„Lidé přivítají, že jim zůstane
víc peněz“
„Celkový předpokládaný výpadek
za rok bude pro město 4,5 milionu
korun, což jsou sice velké peníze,
ale tento výpadek pokryjeme zvýše-
ným příjmem díky změně zákona
o rozpočtovém určení daní. Od stá-
tu dostaneme zhruba o šest milio-
nů korun víc,“ doplnila jesenická
místostarostka.
Jeseník byl do současnosti vysoko

nad průměrem, v němž se pohybo-
valy daně z nemovitosti ve srovna-
telnýchměstech. Teď se zařadil spí-
še do skupinyměst s nižší daní z ne-
movitosti.
„Věřím, že lidé přivítají, že jim zů-

stane víc peněz. Je to také jedna
z věcí, kterou chceme snížit odliv
mladých lidí z Jeseníku do velkých
měst,“ uzavřela Blišťanová. (rš)

„Možnost pracovat s
olomouckými kolegy
je pro mě velmi
cenná a pro můj
výzkum nezbytná.“
IstvánMolnár, vědec

Jeseník

Zástupci města
pobesedují
s obyvateli
Besedu pro obyvatele města zítra
pořádá jesenická radnice. Na Setká-
ní s občany budou přítomni před-
stavitelé města, vedoucí odborů
a oddělení a také zástupci městské-
ho podniku Technické služby Jese-
ník. Během besedy, která se koná
od sedmnácti hodin v místním
Kině Pohoda, zazní informace z ob-
lasti investic, dopravy a majetku
města. (rš)

Mohelnice

Nominace adeptů
na Mohelnický
talent končí
Sedmý ročník ankety Mohelnický
talent vyhlásila radnice v Mohelni-
ci. Lidé do ní mohou nominovat
žáky, studenty a kolektivy za dosa-
žené úspěchy v oblastech kultura,
sport či společenské a přírodní
vědy. Na nominace mají zájemci už
jen dnešek. Bližší informace se zá-
jemci dozvědí na městských webo-
vých stránkách www.mohelni-
ce.cz. (rš)

ZÁBŘEH Velký nedostatek parko-
vacích míst u tamního vlakového
nádraží chce řešit zábřežská radni-
ce. Na Olomoucké ulici proto plá-
nuje vybudovat nové záchytné
parkoviště. Přestože původní pro-
jekt celkové přestavby zábřežské-
ho nádraží s parkovištěm počítal,
dnes už jeho kapacita nedostaču-
je.
„Vlakové nádraží bylo zrekon-

struováno a zmodernizováno po-
stupně v letech 2004 až 2007.
Změn tehdy doznal také prostor
před nádražím. Úpravy zahrnova-
ly například vybudování nových
parkovišť, chodníků, přístupo-
vých cest a rekonstrukci autobuso-
vého nádraží. V podstatě v nezmě-
něné podobě funguje terminál
dodnes, byť za deset let provozu
ze strany cestujících podstatně na-
rostla poptávka po parkovacích
kapacitách,“ přiblížil zábřežský
starosta František John.

Přibude 95 parkovacíchmíst
a stojany pro kola i motocykly
Parkovací systém v prostoru ter-
minálu v současnosti nabízí
130 stání pro automobily. V běžný
pracovní den ale ze zábřežského
terminálu odjíždí 337 vlakových
a autobusových spojů. Řidiči, kte-
ří v Zábřehu přestupují na veřej-
nou dopravu, jsou tak kvůli nedo-
statku parkovacích stání nuceni
odstavovat svá vozidla při krajnici
místní komunikace za benzino-
vou stanicí v Olomoucké ulici
nebo na parkovišti nedalekého su-
permarketu. Blokují tak ale místa
určená pro jeho zákazníky.
„Na vybudování nového parko-

viště využijeme městský poze-
mek, k tomu vykoupíme za 2,1 mi-
lionu sousední parcelu, abychom
získali více místa. Podstatně tak
rozšíříme stávající přednádražní
prostor. Kapacita nového záchyt-
ného parkoviště je navržena pro
95 automobilů, budou zde stojany
pro jízdní kola a také stání promo-
tocykly,“ vypočítal John.
Nové parkoviště přijde město

včetně odkupu soukromého po-
zemku na dvanáct milionů korun.
Významnou část nákladů chce Zá-
břeh pokrýt z dotace, o kterou po-
žádá Státní fond dopravní infra-
struktury.
— Rostislav Hányš

Věda chce znovu
naučit pšenici
přežít bez chemie

Zaměstnání - Nabídka
Bartoň a Partner s.r.o. přijme Operátora
provozu – divize úklid, nástup možný ih-
ned, HPP, plný úvazek, nabízíme: nástupní
mzda 23.000,- Kč/měsíc, mobilní telefon,
osobní pc. Místo výkonu práce: Olomouc. Po-
žadujeme SŠ/VŠ vzdělání, zkušenosti v ob-
dobné pozici výhodou, manažerské a tech-
nické dovednosti, zkušenosti s vedením
týmu lidí, časová flexibilita, MS office, e-mail,
trestní bezúhonnost, ŘP sk B výhodou. Ná-
plň práce: zodpovědnost za zajištění provoz-
ní činnosti, odpovědnost za kvalitu služeb,
vedení a plánování práce podřízených. Pod-
mínkou k zařazení do výběrového řízení je
zaslání motivačního dopisu, strukturované-
ho životopisu v elektronické podobě na
e-mail: petr.turek@bartonapartner.cz154426

Je výborné, že nyní
můžeme pracovat
společně v jednom
týmu, vznikají nové
nápady a práce je
efektivnější.

Jesenický veletoč, město
snížilo daň z nemovitosti

Zábřeh přidá
u vlakového
nádraží nová
parkovací místa


