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Před přechodemneubrzdil
Prostějov –Dopravní nehodu v Olomoucké ulici
řeší po pátku policisté v Prostějově. Po čtrnácté
hodině se zde srazila dvě auta. „Pětatřicetiletý ři-
dič dodávky Citroën při jízdě od centraměsta
musel před přechodem pro chodce náhle zabrzdit.
Na tuto situaci však již nedokázal zareagovat jed-
nadvacetiletý řidič osobního automobilu Dacia,
jedoucí ve stejném směru a zezadu do Citroënu
narazil,“ řekl k nehodě policejní mluvčí František
Kořínek. Při srážce se zranil řidiče dodávky. Škody
narazil,“ řekl k nehodě policejní mluvčí František
Kořínek. Při srážce se zranil řidiče dodávky. Škody
narazil,“ řekl k nehodě policejní mluvčí František

se vyšplhaly na dvacet pět tisíc korun. (sob)

Napadl ženu,musel z bytu
Konicko – K napadení ženy vyjížděli v pátek ve-
čer na Konicko policisté. „Po předchozím verbál-
ním konfliktuměl jednatřicetiletýmuž svou
partnerku napadnout úderem do zad. Přivolaní
policisté umuže naměřili přes dvě a půl a u ženy
před dvě promile alkoholu,“ uvedl policejní
mluvčí František Kořínek. Policisté později zjistili,
že k násilí v domácnosti dochází opakovaně. „Na-
konec se rozhodli muže ze společné domácnosti
na deset dní vykázat. Napadení policisté řeší jako
přestupek,“ doplnil František Kořínek. Třicátní-
kovi hrozí pokuta dvacet tisíc korun. (sob)

krimi z Prostějovska

Blíží se Den pro chlapy
Prostějov – Na prevenci se zaměří středeční akce
v prostějovské nemocnici. Ve spojení s kampaní
Movember poukazující například na nebezpečí
rakoviny prostaty uspořádalo zařízení Den pro
chlapy. „Mužůmnabízíme krátkou konzultaci
s lékařem, preventivní vyšetření prostaty či vy-
šetření krve na přítomnost nádorového indiká-
toru. Návštěvník si může nechat vyšetřit i krev,“
vysvětlila Marie Jouklová, hlavní sestra Nemoc-
nice Prostějov. Akce bude probíhat ve foyer ne-
mocnice dopoledne od 8 do 11 a pak také odpo-
ledne od 13 do 16 hodin. (sob)

pozvánka

Přednáška přenese o sto let zpět
středa 28. listopadu

Zajímavou před-
nášku si mohou
ve středu přijít

poslechnout nejen zá-
jemci o historii. V pod-
krovním sále knihovny
bude Jaromír Vykoukal
přednášet o nelehké době
pro Československo, o je-
ho začátku. Hned od prv-

ních dnů se o své hranice
totiž musel stát prát
prakticky se všemi sou-
sedy. Zatímco však boje
o Sudety jsou relativně
známé, konflikt s Maďar-
skem, který stál tisíce
mrtvých, stojí často stra-
nou. Přednáška začíná
v 17 hodin.

Filmoví diváci se nechají překvapit
středa 28. listopadu

Návštěvníky olo-
mouckého kina
Metropol čeká

další promítání „naslepo“.
Až do samotného začátku
promítání diváci netuší,
jestli uvidí thriller, ko-
medii, drama nebo kla-
sický western. V prvních
dvaceti minutáchmůže

každý ze sálu odejít a ne-
chat si vstupné na po-
kladně vrátit, pokud už
film viděl, nebo jej vidět
nechce. V rámci projektu
kina Naslepo již lidé
zhlédli snímkyMatrix,
Hon nebo Horem pádem.
Další projekce se koná zí-
tra ve 20 hodin.

Českou hlavou
je olomoucký
genetik
Olomouc –
Českou hla-
vu získal
olomoucký
vědec Jaroslav
Doležel. Rostlinný
genetik z Ústavu experi-
Doležel. Rostlinný
genetik z Ústavu experi-
Doležel. Rostlinný

mentální botaniky Akade-
mie věd obdržel v neděli ce-
nu, která je nejvyšším vě-
deckým vyznamenáním
v republice. Bylamu udělena
za celoživotní přínos k roz-
voji genetiky rostlin a uvá-
dění výsledků do praxe. Ja-
roslav Doležel založil nový
obor genomiky, takzvanou
chromozomovou genomiku,
která usnadňuje čtení dědič-
né informace rostlin a izolaci
důležitých genů. „Považuji to
za ocenění mého dlouhodo-
bého vědeckého úsilí,“ řekl
již dříve Jaroslav Doležel, je-
hož 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 Po-
traviny pro budoucnost
a s rozvojovými zeměmi
spolupracuje na analýze dě-
dičné informace banánovní-
ku a jeho šlechtění. Česká
hlava se uděluje zamimo-
řádné celoživotní výsledky
v oblasti výzkumu, vývoje
a inovací od roku 2002. (das)

POSEL VÁNOCDORAZIL

STROMDAROVANÝ Z VRAHOVIC.Náměstí T. G. Masaryka dominuje od včerejška dvanácti-
metrová douglaska tisolistá. Až ji nazdobí, stane se letošním vánočním symbolem Prostějo-
va. Darovaný strom přivezl tahač z okrajeměsta. „Rostl na zahraděmanželů ve Vrahovicích.
Stál však příliš blízko domu v ulici P. Jilemnického a začal vadit,“ uvedlamluvčí radnice Anna
Kajlíková. Douglasku ověsí ozdobami a v pátek 17 hodin ozáří poprvé náměstí. Zazpívá k to-
mumuzikálová zpěvačkaMagdaMalá. (sob) Foto: Deník/Michal Sobecký Fotogalerie nawebu

Bagrem překopl vedení
Konicko – Z poškození a ohrožení provozu obec-
ně prospěšného zařízení podezírají koničtí poli-
cisté jednatřicetiletéhomajitele domu v obci na
Konicku. Muž se tohoměl v neděli dopoledne do-
pustit tím, že na svém pozemku nechal bagrem
provádět výkopové práce.
Bagristu před započetím ujistil, že vmístě

nejsou vedeny žádné rozvody. „Při práci pak ale
došlo k proražení plynového vedení v hloubce
osmdesát centimetrů pod povrchem. Majiteli do-
mu hrozí i šestileté vězení a pokuta,“ uvedl poli-
cejní mluvčí František Kořínek. Poškozené vedení
bylo opraveno pracovníkem distribuční společ-
nosti. „Ke zranění lidí ani dalším škodám nedo-
šlo,“ dodal mluvčí. (sob)

První sociální farma v regionu?
Může být ve Štětovicích
První sociální farma v regionu?
Může být ve Štětovicích
První sociální farma v regionu?

Studentky a jejich
kantorka chtějí propojit
farmaření a práci
s komunitou

MICHAL SOBECKÝ

Vrbátky-Štětovice –Mléč-
nými výrobky, otevřeným
areálem a řadou akcí pro ve-
řejnost. Tím byla dosud zná-
má Zlatá farma ve Štětovi-
řejnost. Tím byla dosud zná-
má Zlatá farma ve Štětovi-
řejnost. Tím byla dosud zná-

cích u Vrbátek. Do budoucna
k tomumůže ještě něco při-
být. Ze Zlaté farmy semožná
stane i farma sociální. Trojice
studentek sociální práce –
Jana Kročilová, Zuzana Ou-
lehlová a HanaMartincová –
společně se svou vyučující
Danielou Ochmannovou na
tomto projektu začala pra-
covat.

Vše je zatím na začátku.
Iniciátorky nápadu se už ale
předběžně dohodly smaji-
telkou farmy ZlatouMádro-
vou a odehrála se už také
přednáška pro veřejnost. Zde
se lidé dozvěděli, že u sociál-
ní farmy jde o propojení far-
maření, práci se zdravotně či
jinak znevýhodněnými lidmi
a zapojení veřejnosti.

ŠIROKÝ PROSTOR
„Důležité je, že sociální farmy
nepracují jen s cílovou sku-
pinou, třeba zdravotně zne-
výhodněnými. Ale s celou
komunitou. Lidé z cílové
skupiny zde nacházejí uplat-
nění, prostor pro relaxování
i navazování vztahů. Zájemci
z řad široké veřejnosti se zde
vzdělávají a načerpávají síly,“

vysvětlila kantorka Daniela
Ochmannová.
Projekt vznikl do značné

míry na základě zkušeností z
Nizozemí. Trojice studentek
zde byla na zahraniční praxi,
jejich vyučující pak pracovně.
Získaly zde tak poznatky,
které se budou snažit uplat-
nit i v České republice. A ve
výsledku přiblížit farmaření
více lidem. I těm, kteří by se
třeba jinak do pracovního
procesu amezi lidi dostávali
jen s obtížemi.
Deník oslovil také Zlatu

Mádrovou, která pomohla
přednášku uspořádat. Ta po-
tvrdila, že nápad na zřízení
sociální farmy ji zaujal. „Byla
by to přidaná hodnota k to-
mu, co zde děláme. I veřej-
nost by pakmožná zeměděl-

ství vnímala jinak,“ uvedla.
Připustila však zároveň, že
ještě k cíli povede dlouhá
cesta. „Jsme na začátku. Ře-
ještě k cíli povede dlouhá
cesta. „Jsme na začátku. Ře-
ještě k cíli povede dlouhá

šíme třeba, jaké činnosti by
zdemohli zájemci nejen
z cílových skupin vykoná-
vat,“ řekla.

VZOREM JEHOLANDSKO
V republice se již nachází
několik sociálních farem.
Nabízejí smysluplné využití
volného času, naplnění živo-
ta i jiný pohled na činnost
zemědělců. Jedna z nejbliž-
ších farem je v Květné u Po-
ličky, kde propojili zeměděl-
ství s pomocí dětem v nouzi.
V Nizozemí jsou v propojení
zemědělství a sociálních slu-
žeb dál. Aktuálně je zde přes
1100 sociálních farem.

Kanál Dunaj-Odra-Labemá studii
Olomoucký kraj – Zatím je
to jen hudba budoucnosti.
Studie proveditelnosti, která
měla posoudit ekonomické
hledisko, ale i ekologický do-
pad vodního koridoru Dunaj-
Odra-Labe, ukazuje, žemno-
hými obcemi na Přerovsku
zatracovaný projekt za 281
miliardmůžemít i pozitivní
dopad. Vládamá o záměru
jednat na jaře příštího roku.
Co je nového? Obsáhlá

stanoviska odborníků uklid-
ňují ekology a vyzdvihují
ekonomický přínos vodního
koridoru. A díky debatám
politiků na všech úrovních je

jasné, že záměr získal i pod-
poru polské i slovenské stra-
ny. Studie proveditelnosti
vznikala zhruba dva roky.
„Projekt vodního koridoru,

propojující řeky Dunaj, Odra
a Labe je ekonomicky efek-
tivní z pohledu dopravního,
vodohospodářského, ener-
getického i rekreačního. Vý-
sledky ekonomického hod-
nocení ukázaly, že největší
smysl má propojení Dunaje a
Odry,“ shrnul výsledek studie
proveditelnosti ministr do-
pravy Dan Ťok. Výsledky ale
potvrdily rizikovost varianty
projektu s Labskou větví. Ve

variantě propojení všech tří
řek činí náklady 582miliard.
Podle ředitele společnosti

Plavba a vodní cesty Tomáše
Kolaříka je podstatné, že se
studie důkladně zabývala
ekologickou stránkou. „V ze-
mědělsky jednotvárné kraji-
ně by vznikl vodní koridor,
doplněný o příbřežní mělké
zóny, mokřady, tůňky a sou-
vislý stromový pás. Nemělo
by tedy jít o žádné betonové
koryto,“ shrnul. Trasa semá
navíc vyhnout lužním lesům
na Kojetínsku, vyhýbá se
CHKO Litovelské Pomoraví
i CHKO Poodří. (pu)

Silnice bude do
půlky prosince
Olomoucko – Ještě dva a půl
týdne bude uzavřena silnice
mezi Štarnovem a Štěpáno-
týdne bude uzavřena silnice
mezi Štarnovem a Štěpáno-
týdne bude uzavřena silnice

vem,místní částí Benátky, po
které si zkracují cestu řidiči
z Olomouce do Šternberka.
které si zkracují cestu řidiči
z Olomouce do Šternberka.
které si zkracují cestu řidiči

Hotovomá být do 15. pro-
since. „Dosud se pokládal
nový povrch a nyní probíhají
terénní úpravy – příkopy,
krajnice, směrové sloupky,“
shrnul Jaroslav Krempl
z krajské správy silnic. Opra-
vuje se úsek dlouhý téměř
dva a půl kilometru. Součástí
více než třicetimilionové za-
kázky je i odvodnění. (tau)
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