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Než školákům zazvoní,
třeba zařídit obědy

Vždycky to řeším na poslední chvíli, ale letos jsem si včas vzpo-
mněla. Mám na mysli obědy pro školou povinné potomky. Ti, kte-
ří už zařídili dětem stravování, si mohou spokojeně oddychnout.
Hlavně rodiče prvňáčků. Ti totiž často stojí poslední prázdninové
dny a první dny školního roku dlouhé fronty, aby dítěti vyřídili
potřebný čip a přihlásili ho do jídelny. Jak mi včera potvrdila
pracovnice školní jídelny v Heyrovského ulici, i letos se obává
prvních dnů školního roku, kdy se pravděpodobně bude vlnit zá-
stup rodičů před okénkem. Ti, kteří do jídelny dorazí nyní, sice
zčásti ještě projdou „staveništěm“ opravované školní budovy, ale
obědy zajistí do pěti minut.

Jak bude o víkendu?
Eva Rychtariková,
Český hydrometeorologický ústav

Plán strávit jeden z posledních prázd-
ninových víkendů například u vody
pravděpodobně v Olomouckém kraji
překazí počasí. Na dnešní den dokonce
platí výstraha. Mohou se objevit inten-
zivní bouřky, silný vítr a kroupy. V sobotu bude oblačno až za-
taženo s přeháňkami, místy bouřkami. Polojasná obloha bude k
vidění jen zřídka. Rtuť teploměrů se však vyšplhá na 24 až 28
stupňů Celsia. V neděli bude počasí velmi podobné, jen sluníč-
ka a tepla bude méně, jen 19 až 23 stupňů Celsia. Vát bude

Pitnou vodu přivezou cisterny
Kvůli opravě potrubí nepoteče pitná voda v Horní Loděnici, Jívové a Hraničných Petrovicích
DANIELA TAUBEROVÁ

Jívová, Horní Loděnice –
Obyvatelé obcí, které jsou zá-
sobeny upravenou vodou z ře-
ky Bystřice, budou mít brzy
kvalitnější vodu. Zatím však
budou muset bezmála dva mě-
síce šlapat pro pitnou vodu
k přistaveným cisternám. Vo-
dohospodářská společnost
v pondělí začne rekonstruo-
vat zrezivělý rozvod mezi do-
mašovskou úpravnou a vo-
dojemem v Hraničných Pet-
rovicích. Ještě lepší zprávou
pro domácnosti ze tří vesnic
v kopcích nad Olomoucí
a Šternberkem jsou nadějné
vrty, které by snad brzy moh-
ly nahradit vodu z Bystřice.

„Lidé se ptají, chtějí vědět,
jak to bude se zásobováním
vodou. Vysvětlujeme, že užit-
kovou budou mít s menšími
výpadky bez omezení. Ale-
spoň zatím to tak vypadá a je to
dobré řešení. Pitnou zajistí
vodárenská společnost cis-

ternami. Těch bude v Jívové
pět,“ popisovala starostka Jí-
vové Milada Malíková.

Kromě Jívové do poloviny
října nepoteče pitná voda z ko-
houtku ani v Horní Loděnici
a Hraničných Petrovicích.
„Přerušení dodávky vody se
týká asi tisíce obyvatel, kteří
byli vyrozuměni s dostateč-
ným předstihem dopisem, le-
táky, místním rozhlasem, pří-
padně našimi pracovníky,“
informovala mluvčí Morav-
ské vodárenské Markéta Bár-
tová. „Dodávanou vodu po do-
bu rekonstrukce bude možné
použít pouze pro splachování
WC a po převaření k mytí ná-
dobí a omezené základní osob-
ní hygieně. Nelze ji použít k pi-
tí, vaření, oplachu nádobí,
které je použito ke stravování,
a celkové osobní hygieně,
včetně čištění zubů bez před-
chozího převaření,“ sdělila.

Stávající rozvod už volal po
finanční injekci. Z ocelového
potrubí se uvolňovalo železo,

které kontaminovalo uprave-
nou pitnou vodu. Množství že-
leza sice neohrožovalo zdraví
obyvatel, ale překračovalo
normu pro pitnou vodu. „Stá-
vající ocelové potrubí rozře-
žeme po úsecích dlouhých sto
až sto padesát metrů, vyčistí-
me ho a vyvložkujeme novým,
samonosným plastovým po-
trubím,“ vysvětloval již dříve
Jiří Kožušníček z Vodohospo-
dářské společnosti.

Nadějné vrty
V obcích se opakovaně potý-
kají s problémy s vodou
a museli měsíce k cisternám
poté, co Bystřici znečistily fe-
kálie z pastvin a havarovala
čistička v Moravském Berou-
ně. Vodohospodářská společ-
nost hledá řešení, jak obcím
zajistit kvalitnější zdroj. Vel-
mi nadějně vypadají vrty, kte-
ré by vodu z řeky mohly na-
hradit. „Provedli jsme prů-
zkum a již máme od hydroge-

ologa přesně lokalizována
čtyři místa, kde by měla být
podzemní voda v dostatečné
kvalitě a množství,“ uvedl po-
čátkem léta technický náměs-
tek Jiří Kožušníček. „Nyní za-
čneme jednat s vlastníky po-
zemků. Jde o území náležící
vojsku a to uvažuje o vyčleně-
ní této části. Ještě do konce
roku bychom chtěli jednání
zahájit,“ sdělil náměstek.

Místo společnost nechce
přiblížit, aby zveřejnění ne-
zkomplikovalo jednání
s vlastníkem. Pokud vše do-
padne dobře a uskutečnění
plánu půjde ideálně, mohla by
lidem téct z kohoutku voda
z nového zdroje do tří let. Při-
tom investice bude menší než
doposud zvažované napojení
na Moravský Beroun. „V po-
rovnání s touto investicí by
možné využití nového zdroje
bylo finančně výrazně méně
nákladné, dá se říci až násob-
ně,“ počítal náměstek Jiří Ko-
žušníček.

Bouřka lámala větve a shazovala krytinu
Přerovsko, Prostějovsko –
Spadené stromy, větve uvízlé
na sloupech elektrického ve-
dení a uvolněné střešní kry-
tiny – takové byly následky
větrné smršti, která se ve stře-
du vpodvečer prohnala Pře-
rovskem a Prostějovskem.
Hasiči vyjížděli k téměř tři-
ceti zásahům. Stovky domác-
ností se ocitly bez elektřiny.
Energetici a pracovníci Po-
vodí Moravy odstraňovali ná-
sledky bouřky ještě v průbě-
hu včerejška.

„Postarali jsme se o popa-
dané stromy a větve, vítr ale
poškodil také několik střech,“
shrnul krajský mluvčí hasičů
Zdeněk Hošák.

Napříkladv Radvanicíchna

Přerovsku pokácela bouře dvě
čtyřicet let staré smuteční vr-
by „Vznikl zřejmě vzduchový
válec a ten proletěl prostřed-
kem mezi stromy. Naštěstí se
nikomu nic nestalo. Kromě
silného větru padaly v naší ob-
ci také dosti velké kroupy,“
popsal starosta Radvanic Mi-
lan Pyšný.

Uklízení po bouřce málem
stálo život hasiče z Prostějov-
ska. Když prořezával poško-
zený topol u rybníka v Čeho-
vicích, zaútočili na něj sršni.
„Upadl do bezvědomí. Na jed-
notce intenzivní péče se však
jeho stav naštěstí rychle zlep-
šil, je při vědomí a komuni-
kuje s okolím,“ popsal mluvčí
hasičů. (pu, pam)

VÍTR. Dvě vzrostlé smuteční vrby na návsi v Radvanicích na Přerov-
sku ve středu vpodvečer zcela zničila větrná smršť. Foto: Milan Kořínek

Pohádky promítnou
pod širým nebem
Šternberk – Na pohádky pro-
mítané na nádvoří hradu
Šternberk mohou zajít děti se
svými rodiči tento víkend.
Dnes od dvaceti hodin se mo-
hou těšit na Krtkova dobro-
družství, zítra ve stejnou do-
bu začíná Velká sýrová lou-
pež o třech myšácích žijících
v kině a nedělní promítání
představí animovanou ame-
rickou hudební komedii Na
Vlásku. Děti zaplatí za vstup
čtyřicet korun, dospělí šede-
sát. Pořadatelé hlásí, že po-
hádky budou promítat za kaž-
dého počasí. (den)

POŽADUJEME:
min. SŠ vzdělání obor pozemní stavby ■ řidičský průkaz sk. B

znalost práce na PC ■ komunikativnost, fl exibilitu
praxe v obchodě se staveb. materiály je výhodou

místo bydliště v daném regionu výhodou

Životopis zašlete na e-mail: kmbeta@kmbeta.cz,
popř. na adresu: KM BETA a.s., Dolní Valy 2, 695 01 Hodonín.

Informace p. Alinč – 774 752 828.
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REGIONÁLNÍHO MANAŽERA
pro region – Olomoucko

Zdravotnické zařízení SPEA Olomouc, s. r. o.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

Požadavky:

- ukončené SŠ popř. VŠ vzdělání – ekonomického směru výhodou
-  znalosti z oblasti zásad personalistiky, personálního managementu, práce s lidmi
- znalost problematiky mezd a zpracování mezd, samostatná práce
- osobní předpoklady pro komunikaci s lidmi
- praxe a výsledky v oboru
- znalost práce na PC (MS Offi ce, Excel, Internet)
- výborné analytické a komunikační dovednosti
- samostatnost, spolehlivost, odpovědnost, důslednost
- zdravotní způsobilost a bezúhonnost
Nástup možný po uzavření výběrového řízení. Platové podmínky v souladu 
s platovými předpisy společnosti SPEA Olomouc, s. r. o.

Nabízíme:

- perspektivní uplatnění
- příjemné pracovní prostředí
- příspěvek na závodní stravování
- příspěvek na penzijní připojištění

K písemné žádosti je třeba doložit:

- profesní životopis
- doklady o dosažené kvalifi kaci (fotokopie)
- výpis z rejstříku trestů

odborný referent 
pro personální a mzdovou práci

Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá sekretariát ředitele společnosti SPEA 
Olomouc, s. r. o., nám. Národních hrdinů 2, 771 11 Olomouc 

nebo na e-mail: helena.dostalikova@spea.cz, nejpozději do 29. 8. 2012

call centrum 841 115 115 (po–ne: 8:00–21:00)     www.EXIMTOURS.cz

DESTINACE DNY ODLET  Z KAT. STRAVA KONEČNÁ CENA DESTINACE DNY ODLET Z/DOPRAVA KAT. STRAVA KONEČNÁ CENA

KAPVERDY 8 29.08. Praha 4* PP 16 590 Kč

TURECKO – IZMIR 8 31.08. Praha 3*+ AI 13 890 Kč

TUNISKO – PEVNINA 8 02.09. Praha 4* AI 13 490 Kč

TUNISKO – DJERBA 8 31.08. Praha 4* AI 11 390 Kč

DUBAJ 8 29.08. Praha 4* PP 11 490 Kč

MAROKO 8 30.08. Praha 5* AI 15 890 Kč

TURECKO – ANTALYA 8 26.08. Praha 3* AI 12 490 Kč

TURECKO – BODRUM 12 01.09. Praha 5* AI 21 590 Kč

BULHARSKO 12 26.08. Praha 3* BS 7 190 Kč 

MALLORCA 11 29.08. Praha 3* PP 15 990 Kč

ŘECKO – RHODOS 8 28.08.  P., B., O. 4* AI 16 990 Kč

ŘECKO – KRÉTA 8 29.08. Praha 3* PP 12 990 Kč
Doporučujeme zakoupit cestovní 
pojištení. 
Ceny neobsahují víza. 

AI - all inclusive

PP - polopenze

PLP - plná penze 

SN - snídaně

CENA JE KONEČNÁ platí pro 1 osobu
ve dvoulůžkovém standardním pokoji dle popisu v katalogu.

Pha. - Praha
O, Ostr. - Ostrava
B, Br. - Brno

VD – vlastní 
doprava
APT – apartmán

Česká premiéra – PŘÍMÉ LETY NA JAMAJKU, pouze u EXIM TOURS!!!

ŘECKO – KOS 8 30.08. P., B., O. 4* AI 15 990 Kč

ŘECKO – LEFKADA 12 30.08. Praha VILA BS 11 990 Kč

ITÁLIE – SARDINIE 8 01.09. Praha 3* PP 17 690 Kč

EGYPT – HURGHADA 8 25.08. Praha 4* AI 13 990 Kč

EGYPT – MARSA 8 26.08. Praha 5* AI 13 990 Kč

EGYPT – SHARM 8 31.08. Praha 4*    AI 12 990 Kč

EGYPT – TABA 8 31.08. Praha 3* PP 10 990 Kč

ŠPANĚLSKO 8 30.08. Praha 3* PP 11 590 Kč

ITÁLIE – JIŽNÍ TYROLSKO 4 30.08. VD 3* PP 4 990 Kč

MAĎARSKO – BÜKFÜRDÖ 4 06.09. VD 4* PP 5 790 Kč

RAKOUSKO – SALCUBRSKO 4 27.09. VD APT BS 1 790 Kč

RAKOUSKO – TYROLSKO 4 27.09. VD 2* SN 2 490 Kč
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Nejbližší prodejní místo EXIM TOURS:
Olomouc
8. května 10, 772 00 Olomouc
tel.: 581 580 380, olomouc@eximtours.cz

Alena 
Valouchová

mobil:
606 716 370

e-mail: 
alena.valouchova@denik.cz

Máte zájem o předplatné DENÍKU?
Jste předplatitel a nevíte, jak se 
přihlásit do věrnostního 
programu ABO BONUS?
Nenašli jste svůj DENÍK 
ve schránce?
Jste fi rma a chtěli byste 
s námi spolupracovat?
Tak neváhejte 
a kontaktujte nás!
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www.denik.cz

Každé ráno čerstvá inzerce
Inzerujte u nás deník

2 OLOMOUCKO pátek 24. srpna 2012deník

Vzdělávání pedagogických pracovníků v základních ICT dovednostech
V únoru 2012 zahájil prostějovský Vzdělávací institut, spol. s r.o. realizaci projektu Vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků v základních ICT dovednostech s reg.č. CZ.1.07/1.3.45/01.0023 fi nancovaný  z prostředků 
Evropského sociálního fondu, konkrétně Operačního programu “Vzdělávání pro konkurenceschopnost.”
Cílem tohoto projektu je především další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení 
v oblasti používání ICT techniky, zefektivnění jejich práce, zvýšení jejich dovedností, schopností a dalšího 
profesního uplatnění. Je určen pro pedagogické pracovníky základních a středních škol.
Se začátkem nového školního roku bude spuštěna pilotní výuka, která představí učitelům bez aktivní 
rozsáhlé zkušenosti s ICT, možnosti využívání multimediální techniky, internetu, projekčních prostředků, 
kancelářského a výukového softwaru a možností jejich zapojení do výuky. Formou třídenních prezenč-
ních setkání a šestidenního distančního vzdělávání prostřednictvím e-learningu rozšíří povědomí účastníků 
v tomto oboru. Naučí se pracovat se základními prvky digitální e-výuky, která bude bezesporu v nedaleké 
budoucnosti ve vzdělávání stále více využívána. Projekt bude realizován  v Prostějově pro 2 skupiny po 10-ti 
osobách v tomto roce a v příštím roce v Přerově a Šumperku rovněž po dvou skupinách v počtu deseti osob. 
Celkem bude projekt absolvovat 60 pedagogických pracovníků.


