
Prázdniny si nechaly vedra až na závěr
V letních měsících zažil Olomoucký kraj i teploty okolo deseti stupňů Celsia, obyvatele potrápily také silné bouřky

Zdroj: Deník

TEPLOTA VZDUCHU PŘES DEN V OLOMOUCKÉM KRAJI – ČERVENEC, SRPEN 2011

2. 7.
Olomouc 14 °C
Jeseník 9 °C

8. 7.
Přerov 29 °C
Jeseník 25 °C

21. 7.
Prostějov 20 °C
Olomouc 13 °C

22. 7. Vytrvalý déšť zvedl na horním toku 
hladinu Moravy, voda zaplavila zahrady 
a uzavřela silnice i některé tratě. Nejhor-
ší situace byla v Malé Moravě, v Hanušo-
vicích a Bohdíkově, stav ohrožení byl vy-
hlášen i v Rudě nad Moravou, Bohutíně, 
Olšanech, Chromči a Bludově.

25. 7.
Přerov 22 °C
Olomouc 18 °C

ČERVENEC

SRPEN

4. 8.
Jeseník 24 °C
Olomouc 23 °C

10. 8.
Přerov 17 °C
Jeseník 11 °C

16. 8.
Prostějov 22 °C
Jeseník 17 °C

23. 8.
Prostějov 32 °C
Jeseník 28 °C

22. 8.
Olomouc 29 °C
Jeseník 25 °C

16. 8. Vítr o síle vichřice či tornáda trápil 
obec Oplocany na Přerovsku, odnášel stře-
chy a lámal stromy, které padaly na obytné 
domy. V Přerově a Všechovicích zase řádi-
la bouře, v Přerově zaplavila dva železniční 
podjezdy a zahrádkářskou kolonii.
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ANKETA: Máte raději chladnější léto, či tropy?
Eva Pavlátová,
14 let, studentka, Olomouc

Když je léto, tak má být i hor-
ko. Tak, jak je poslední týden,
mi vůbec nevadí.

Petr Fryčák,
33 let, asistent, Olomouc

Raději mám horké léto. Navíc
po měsíci deště a chladném
červenci je to příjemná změ-
na.

Pavel Bobák,
39 let, důchodce, Babice

Mně je to jedno. Sluníčko mi
nevadí, když je mi vedro, tak
se schovám do stínu.

Milan Petro,
28 let, zedník, Olomouc

Horké léto je lepší. I v porov-
nání s červencem se mi sou-
časná část srpna líbí víc.
Horko mi nevadí.

David Študent,
20 let, student, Přerov

Radši mám chladnější poča-
sí, tak dvacet stupňů pod
mrakem je ideální. Mám
v létě tréninky a běhat v hor-
ku je nepříjemné. (wja, pakk)

Opravená socha Panny Marie zmizela z fary
Šumvald – Pouhý měsíc
krášlila opravená socha Ne-
poskvrněné Panny Marie fa-
ru v Šumvaldu. O tomto ví-
kendu asi osmdesátikilovou
sochu z výklenku nade dveř-
mi ukradli. V kostele chystají
i mši svatou, jako prosbu za
smír tohoto svatokrádežného
činu. „Pískovcová socha
Panny Marie se ztratila v noci

na neděli. Byla stará nejspíš
dvě stě let a podle určitých
ikonografických rysů by
mohla být spojená se socha-
řem Heinzem. S největší
pravděpodobností se tedy
jedná o čisté baroko,“ infor-
moval šumvaldský kněz Pa-
vel Hödl.

Socha v minulém roce do-
stala nové zbarvení, obnovy

se ujal jeden z farníků. Déle
než rok pak byla umístěná
v boční kapli šumvaldského
kostela. „Před měsícem ji
svépomocí naši farníci pře-
místili do výklenku nad
vchodovými dveřmi fary, tak
jak tam byla už dlouhá staletí
a vytvářela určitý symbol,
nejen fary, ale i celé obce. Po-
kud jde o škodu, těžko ji vyčís-
lit, ale určitě bude vyšší než
sto tisíc korun,“ uvedl kněz.
„Újma je pro nás však přede-
vším morální. Bylo to něco, co
utvářelo naše dějiny a patřilo
k našemu farnímu životu.“

Podotkl, že krádež oznámil
na policii a také na olomouc-
kém arcibiskupství. „Je mi
z toho smutno, jde hlavně
o hodnotu historickou,“ po-
znamenal šumvaldský staros-
ta Josef Šenk.

Fara už je delší čas neobyd-
lená a poslední nájemníci se
vystěhovali před rokem. „Na
to, že socha zmizela, přišla

manželka kostelníka, když
ráno jela do kostela. Byla to
zpráva nepříjemná, rána na
city věřících. Šumvald je
jednou z obcí, která hodně
vyniká vlasteneckým cítě-
ním, a ukrást symbol jejich
farnosti, to je nepříjemné.
Naději ale neztrácíme,“ rea-
goval kněz, který spravuje

kromě farnosti v Šumvaldu
i Dlouhou Loučku a Paseku.

Socha byla umístěná ve vý-
klenku asi tři a půl metru nad
zemí. „Jeden z našich farníků
se na to byl podívat a usoudil,
že zloději museli mít po ruce
i flexu, protože socha byla ze
zadu připevněná ke zdivu že-
lezem a to bylo odřezané. Je to
opravdu zvláštní. Překvapila
mě drzost, v té samé ulici je
i rodinný dům a hostinec,“
sdělil Hödl, který farnost
spravuje od loňského léta.

Zatím je výklenek na faře
prázdný a je pravděpodobné,
že tak už zůstane. „Mluvil
jsem s delegátkou arcibiskup-
ství olomouckého a ta nám
jasně doporučila, abychom do
výklenku raději už nic nedá-
vali. Pokud bychom na tom
ale trvali, tak pouze kopii.
Ovšem pořídit si ji, to je otáz-
ka řádově v desítkách tisíc,
a to si farnost dovolit nemů-
že,“ dodal Pavel Hödl. (paš)

KRÁDEŽ. Socha zmizela z farnosti
v Šumvaldu. Foto: farnost Šumvald

Kraj zažívá
nejteplejší
letní týden
Olomoucký kraj – Kdo si vzal
tento týden dovolenou, ne-
prohloupil. Volno si totiž pod-
le meteorologů užívá v nejtep-
lejším týdnu celého léta. Tro-
pická horka, která vybízejí
k lenošení u vody, budou na-
víc pokračovat až do pátku.
O víkendu se mírně ochladí.
Do té doby však budou padat
teplotní rekordy.

Už v pondělí zaznamenaly
meteorologické stanice data,
která překonávala tropickou
třicítku. „V Bělotíně na Hra-
nicku byl překonán rekord
z roku 1993. V pondělí tamní
stanice naměřila 31,1 stupně
Celsia. Vysoké teploty zachy-
tila i v Luké na Litovelsku,
kde se rtuť teploměru zastavi-
la na hodnotě 30,2,“ popsala
Eva Auxtová z Českého hyd-
rometeorologického ústavu.

Vedro dorazilo
i do hor
Nezvyklé teplo bylo i na ho-
rách. Na Šeráku si mohli tu-
risté v pondělí i v úterý užívat
teploty přes třiadvacet stup-
ňů. „Takové hodnoty už jsou
na horách vysoké. V úterý
padl rekord v Luké a v Olo-
mouci, kde jsme odpoledne
naměřili téměř dvaatřicet
stupňů. Tak vysokou teplotu
v krajském městě zaznamena-
la stanice naposledy v roce
1983. Další rekordy očekává-
me během týdne,“ podotkla
Auxtová.

Tropické horko totiž bude
pokračovat až do pátku. Do té
doby osvěží vzduch jen letní
bouřky, které se mohou místy
objevit. Jinak bude přes třicet
stupňů, v noci přes dvacet.
Meteorologové hlásí jasno
nebo skoro jasno. „Jde o nej-
teplejší týden v létě. Zatím
jsme tolik hezkých dnů po so-
bě nezaznamenali. Kdo si tedy
vzal tento týden dovolenou,
tak udělal dobře. Předtím by-
lo počasí proměnlivé,“ uvedla
Auxtová.

Meteorologové předpoklá-
dají, že v sobotu přijde stude-
ná fronta, která přinese mír-
né ochlazení a vlnu veder tak
ukončí. „Na Moravě ještě mů-
že být během soboty pěkně,
ale postupně se bude ochlazo-
vat. Pak neočekáváme, že by
se třicítky vrátily,“ přiblížila
meteoroložka. (luc)

Předplaťte si svůj regionální Deník 
a získejte ZDARMA

kloubní preparát
ARTHRO lady 40+

(1+1 balení)

Získejte zdarma dárek
Podmínky předplatného se řídí 
Všeobecnými podmínkami 
pro předplatné, které jsou umístěny 
na www.mojepredplatne.cz nebo 
na všech redakcích Deníku. 
Nabídka platí pouze pro nové 
předplatitele do vyčerpání zásob. 
Minimální celotýdenní předplatné 
vašeho regionálního Deníku 
na 3 měsíce.

Objednejte si své předplatné:
 www.mojepredplatne.cz 
 840 336 459 
 ve vaší okresní redakci 
 (viz tiráž)
Cena hovoru z celé ČR je 1,60 Kč 
včetně DPH za každou započatou minutu 
pro volání z pevné linky. 
Volání z mobilního telefonu dle tarifu 
mobilního operátora.

(1+1 bale

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!

Jitka
Mičudová

mobil:
602 603 234

e-mail: 
jitka.micudova@denik.cz

il

Marie
Otáhalová

mobil:
606 716 370

e-mail: 
marie.otahalova@denik.cz

il
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