Deník

27. listopadu 2018

3

www.denik.cz

OLOMOUCKO | www.olomouckydenik.cz
Olomouc –
Českou hlavu získal
olomoucký
vědec Jaroslav
Doležel. Rostlinný
genetik z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd obdržel v neděli cenu, která je nejvyšším vědeckým vyznamenáním
v republice. Byla mu udělena
za celoživotní přínos k rozvoji genetiky rostlin a uvádění výsledků do praxe. Jaroslav Doležel založil nový
obor genomiky, takzvanou
chromozomovou genomiku,
která usnadňuje čtení dědičné informace rostlin a izolaci
důležitých genů. „Považuji to
za ocenění mého dlouhodobého vědeckého úsilí,“ řekl
již dříve Jaroslav Doležel, jehož vědecký tým patří mezi
světovou špičkou.
Jaroslav Doležel je jednou
z nejcitovanějších českých
vědeckých autorit. Je znám
svou snahou o praktické
uplatnění vědy. Stojí za
úspěšným programem Potraviny pro budoucnost
a s rozvojovými zeměmi
spolupracuje na analýze dědičné informace banánovníku a jeho šlechtění. Česká
hlava se uděluje za mimořádné celoživotní výsledky
v oblasti výzkumu, vývoje
a inovací od roku 2002. (das)

Petice bojuje proti
další průmyslové zóně
na špičkové ornici
Přes 250 lidí podepsalo
protest namířený proti
další průmyslové zóně
plánované u Hněvotína
DANIELA TAUBEROVÁ
LUKÁŠ BLOKŠA

Olomouc, Hněvotín – Půda
je dar, neztraťme ani ar! Petice s tímto názvem byla
spuštěna v Olomouci a podpis pod ni připojilo přes 250
lidí. Brojí proti záměru vybudovat další průmyslovou
zónu na okraji Hněvotína,
kde by měly skončit zalité
betonem desítky hektarů
špičkové ornice. Jestli se zde
otevřou možnosti investorům, rozhodne zastupitelstvo
Olomouckého kraje v rámci
aktualizace Zásad územního
rozvoje, které jsou připravovány k projednání.
Jde o území o celkové výměře 44 hektarů, kde by
mělo vyrůst biomedicinské
centrum. Stavět by se mělo
na nejkvalitnější zemědělské
půdě – 1 a 2 bonity. „Kraj by ji
chtěl přeměnit v další průmyslovou zónu, přestože
v okolí Olomouce je spousta
nevyužitých průmyslových
zón a brownfieldů,“ pouka-

projednat s námi,“ reagoval
Úryvek z petice
starosta Hněvotína Jaroslav
Dvořák.
My, níže podepsání občané,
Obec si podle něj další přinesouhlasíme s dalším zastabližování průmyslové zóny
vováním nejkvalitnější zeměsměrem k zástavbě nepřeje.
dělské půdy v ČR a zásadně
nesouhlasíme se záměrem
„Nemáme zájem o to, aby se
budování další průmyslové
nakonec sama obec stala
zóny v lokalitě Hněvotín o ktesoučástí průmyslové zóny.
ré se nyní jedná v rámci zastuU Hněvotína je už tak velká
pitelstva Olomouckého kraje.
výměra zastavěna průmysTento záměr má být schválen
lovými podniky. Více už neaktualizací Zásad územního
chceme,“ zdůraznil starosta
rozvoje kraje, které jsou nyní
Hněvotína.
připravovány k projednání a
Vyjmutí nejúrodnější
má být takto zabráno
půdy ze zemědělskédalších 44 ha nejRozšíření
ho půdního fondu
kvalitnější půdy,
průmyslové zóny
je podle legislativy
kterou vůbec
by se snad mělo
možné výhradně
naše vlast má...
v případech, kdy
nejprve projednat
je stavba ve ves námi.“
zoval opoziční
řejném zájmu.
Jaroslav Dvořák, starosta
krajský zastupiPrůmyslová zóna
Hvěvotína
tel a exministr zepodle exministra
mědělství Marian Juzemědělství jím není,
rečka (KDU-ČSL), který stojí
tím spíše, jsou-li v okolí
za peticí. „A to v době, kdy
brownfieldy.
máme v republice i v OloRozšiřování zóny u Hněmouckém kraji rekordně
votína zamítlo olomoucké
nízkou nezaměstnanost,“
pracoviště ministerstva židodal.
votního prostředí. NesouNesouhlasí ani Hněvotín.
hlasilo ani samostné minis„Obrátili jsme se se stížností
terstvo. Následně ale resort
na hejtmana a zastupitelživotního prostředí názor
stvo. Rozšíření průmyslové
změnil. Kraj podle úředníků
zóny by se snad mělo nejprve veřejný zájem obhájil.
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Povídání o malíři švédské královny
úterý 27. listopadu

Zprávy z Olomoucka

Českou hlavou
je olomoucký
genetik

V Arcidiecézním
muzeu v Olomouci se dnes
od 19 hodin koná přednáška z cyklu Umělec
a člověk, který představuje významné osobnosti
světového malířství. Vy-

právění Ladislava Daniela
se bude věnovat Sébastienu Bourdonovi, který byl
prvním malířem královny
Kristýny Švédské a spoluzakladatelem výtvarné
akademie v Paříži. Vstup
na přednášku je zdarma.

Filmoví diváci se nechají překvapit
středa 28. listopadu

Návštěvníky olomouckého kina
Metropol čeká
další promítání „naslepo“.
Až do samotného začátku
promítání diváci netuší,
jestli uvidí thriller, komedii, drama nebo klasický western. V prvních
dvaceti minutách může

každý ze sálu odejít a nechat si vstupné na pokladně vrátit, pokud už
film viděl, nebo jej vidět
nechce. V rámci projektu
kina Naslepo již lidé
zhlédli snímky Matrix,
Hon nebo Horem pádem.
Další projekce se koná zítra ve 20 hodin.

krimi

Po srážce zastavil o strom
Paseka – Dvacetiletý řidič se zranil po srážce s renaultem, jemuž vjel do cesty. Jeho peugeot nedal
v neděli večer přednost čtyřicetiletému šoférovi
na vedlejší silnici u Paseky. „Po střetu vozidel vyjel mladík mimo křižovatku, narazil do rozvodné
skříně a pak do stromu,“ popsala mluvčí policie
Irena Urbánková. Škoda je 325 tisíc korun, žádný
z motoristů nepil před jízdou alkohol. (san)
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Úvěry od stavebních spořitelen
lákají stále více
Zájem o úvěry stavebních spořitelen v letošním roce rychle roste. ČMSS
poskytla doposud úvěry za 25 miliard korun, to je meziročně skoro
o třetinu více, výrazně také roste průměrná výše úvěru. Češi používají
úvěry od stavebních spořitelen na koupě i rekonstrukce, rádi totiž bydlí
ve vlastním. K nárůstu zájmu přispívají i výhodné úrokové sazby.
ské unie činí 30 % nájemního
bydlení.
„Ruku v ruce s vlastním bydlením jde ale i stáří bytového
fondu. To je v ČR výrazně vyšší
než na západ od českých hranic. Češi chtějí své bydlení rekonstruovat a zhruba polovina
domácností plánuje vylepšení
svého bydlení v nejbližších

Kanál Dunaj-Odra-Labe má studii
Olomoucký kraj – Zatím je
to jen hudba budoucnosti.
Studie proveditelnosti, která
měla posoudit ekonomické
hledisko, ale i ekologický dopad vodního koridoru DunajOdra-Labe, ukazuje, že mnohými obcemi na Přerovsku
zatracovaný projekt za 281
miliard může mít i pozitivní
dopad. Vláda má o záměru
jednat na jaře příštího roku.
Co je nového? Obsáhlá
stanoviska odborníků uklidňují ekology a vyzdvihují
ekonomický přínos vodního
koridoru. A díky debatám
politiků na všech úrovních je

jasné, že záměr získal i podporu polské i slovenské strany. Studie proveditelnosti
vznikala zhruba dva roky.
„Projekt vodního koridoru,
propojující řeky Dunaj, Odra
a Labe, je ekonomicky efektivní z pohledu dopravního,
vodohospodářského, energetického i rekreačního. Výsledky ekonomického hodnocení ukázaly, že největší
smysl má propojení Dunaje a
Odry,“ shrnul výsledek studie
proveditelnosti ministr dopravy Dan Ťok. Výsledky ale
potvrdily rizikovost varianty
projektu s Labskou větví. Ve

variantě propojení všech tří
řek činí náklady 582 miliard.
Podle ředitele společnosti
Plavba a vodní cesty Tomáše
Kolaříka je podstatné, že se
studie důkladně zabývala
ekologickou stránkou. „V zemědělsky jednotvárné krajině by vznikl vodní koridor,
doplněný o příbřežní mělké
zóny, mokřady, tůňky a souvislý stromový pás. Nemělo
by tedy jít o žádné betonové
koryto,“ shrnul. Trasa se má
navíc vyhnout lužním lesům
na Kojetínsku, vyhýbá se
CHKO Litovelské Pomoraví
i CHKO Poodří. (pu)

Podíl nájemního bydlení
je v ČR jeden z nejmenších
v Evropě, podle Eurostatu bydlí
v nájmu pouze 21 % českých
domácností. Vyšší podíl nájemního bydlení je přitom tradičně v zemích západní Evropy,
naopak méně bydlí v nájmu
lidé na východ od českých
hranic. Průměr zemí Evrop-

dvou letech,“ dodal Jochen
Maier. Nahrávají jim přitom
i výhodné úrokové sazby stavebních spořitelen, v ČMSS lze
získat zajištěný úvěr se sazbou
1,99 %.
Úroky od stavebních
spořitelen jsou totiž už rok
nižší než hypotéky, zhruba

po 10 letech tak skončilo
období, kdy byly hypotéky levnější. Podle statistiky
České národní banky se úrokové sazby zajištěných úvěrů
od stavebních spořitelen loni
v říjnu dostaly pod průměrnou sazbu hypotéky.
Podle odhadu ČMSS by se
rozdíl měl v následujících
měsících zvyšovat ve prospěch stavebních spořitelen.
Stavební spořitelny půjčují jen tolik, kolik vyberou
na vkladech klientů. Díky
tomu mohou na změny
tržních úrokových sazeb reagovat pomaleji než komerční
banky. Odborníci tedy počítají
s tím, že rozdíl v sazbách se
bude dále zvyšovat a úvěry
od stavebních spořitelen by
mohly být v průměru až o půl
procentního bodu nižší než
hypoteční sazby.
Všechny tyto faktory nahrávají rostoucímu zájmu o úvěry
stavebních spořitelen. ČMSS
od počátku roku poskytla
více než 24 tisíc úvěrů za 25
miliard korun, to je meziročně o čtvrtinu více. „Celkově
by letošní rok měl být pro
stavební spořitelny nejlepší
za posledních 8 let,“ uzavřel
Jochen Maier.
/PR/
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JEŠTĚ DVA A PŮL TÝDNE bude zavřená silnice mezi Štarnovem a Štěpánovem, místní částí
Benátky, kudy si zkracují cestu motoristé mezi Olomoucí a Šternberkem. Hotovo má být
15. prosince. „Do konce minulého týdne pokládali povrch a nyní probíhají terénní úpravy –
příkopy, krajnice, směrové sloupky,“ shrnul Jaroslav Krempl z krajské správy silnic. Varuje řidiče, aby na opravovanou silnici nevjížděli. Už bylo nutné volat policii. (tau) Foto: Deník/D. Tauberová

„Zatímco v Německu či
Rakousku bydlí v nájemním
bytě téměř polovina obyvatel,
v České republice je podíl nájemního bydlení výrazně nižší.
Proto Češi chtějí do svých bytů
investovat výrazně více a chtějí
kupovat nové nemovitosti
i rekonstruovat ty starší,“ uvedl
člen představenstva ČMSS
Jochen Maier.

