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Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Harry Potter a Relikvie smrti – 1. část 17.00

Olomouc
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Paranormal Activity 2 15.00, 17.00, 21.00
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Dívka, která si hrála s ohněm 21.15
Tacho 17.00, 19.15
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Tron Legacy 18.50, 21.30
KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Harry Potter a Relikvie smrti – 1. část 17.30
Vše, co miluji 20.00

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678

Druhý svět 20.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka

17.00
TRON: Legacy 3D 20.00

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Red 17.30
TRON: Legacy 3D 20.00

Uničov
KINO UNIČOV
Moravské nám., tel. 585 054 060
Občanský průkaz 20.00

Velké Losiny
KINO
Rudé armády, tel. 583 248 361
Čarovné lyže 9.30

Javorník
KULTURNÍ DŮM
Nádražní 160, tel. 584 440 276
Jiří Štrajt: Fotografie v proměnách času

Trvá do 30. ledna
Zimní radovánky minulého století

Trvá do 15. ledna

Jeseník
PLÍŽIVÁ KONTRA
Husova, tel. 554 772 004
Anna Zych: Tiché rozmýšlení

Trvá do 31. prosince

Kojetín
VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM
Masarykovo náměstí 8, tel. 581 202 202
Pavla Kačírková: Nebo!!! do 31. prosince

Lipník nad Bečvou
VÝSTAVNÍ SÁL DOMEČEK
náměstí T. G. Masaryka 11, tel. 584 440 286
Vánoční výstava do 26. prosince

Litovel
MĚSTSKÝ KLUB
nám. P. Otakara 753, tel. 585 341 633
Prodejní vánoční výstava do 20. prosince
Prodejní výstava studia Atelier

Trvá do 20. prosince

Olomouc
CAFÉ AMADEUS
Václavské nám. 3, tel. 585 514 190
Jitka Teubalová: Ona Trvá do 9. ledna

DIVADLO HUDBY
Denisova 47, tel. 585 223 565
Miroslav Sychra: Zátiší Trvá do 8. února

GALERIE CAESAR
Horní náměstí 1, tel. 585 225 587
Aktuál 10. Trvá do 31. prosince

GALERIE G
Dolní náměstí 7, tel. 585 220 218
Zdeněk Vacek: Obrazy Trvá do 29. ledna

GALERIE MONA LISA
Horní náměstí 20, tel. 585 226 828
20/11 podruhé Trvá do 31. ledna

GALERIE PATRO
Opletalova 1, tel. 585 204 458
Zdeněk Vacek: Grafika, kresby, objekty

Trvá do 29. ledna

GALERIE PODKOVA
Koželužská 31, tel. 585 229 771
Jitka Tláskalová: Textil a papír, loutky
a objekty Trvá do 23. prosince

GALERIE RUBIKON
Dolní náměstí 7, tel. 728 933 641
Vánoční salon Trvá do 31. prosince

GALERIE U MLOKA
Lafayettova 9, tel. 585 221 983
Anežka Hošková: BLKFLMNGO

Trvá do 27. ledna

Prostějov
BUDOVA ŠPALÍČKU
Uprkova 17, tel. 582 330 603
Tomáš Záborec: Dřevomalby a Rozkvetlé
Vánoce Trvá do 23. ledna

MĚSTSKÉ DIVADLO
Vojáčkovo nám. 1, tel. 582 333 390
Miroslav Wagner: Moselské reminiscence

Trvá do 28. února

NÁRODNÍ DŮM
Vojáčkovo nám. 1, tel. 582 333 390
Hommage á W. W. Trvá do 27. ledna

Přerov
GALERIE ATRAX
Kozlovská 8, tel. 581 201 039
Ota Janečka: Obrazy

Trvá do 31. prosince

GALERIE MĚSTA
Horní náměstí 1/1
Stanislav Kašpar: Průřez tvorbou

Trvá do 23. ledna

GALERIE STŘED
Kratochvílova 22
Jan Hladký: Obrazy

Trvá do 30. prosince

Šumperk
GALERIE JIŘÍHO JÍLKA
Sady 1. máje 12, tel. 583 211 050
Jana Bébarová: Keramika a porcelán

Trvá do 2. ledna

LEŠTINA Slib, že do poloviny pro-
since řidiči z Leštiny na Zábřežsku
zase pojedou po mostě přes Mora-
vu, mostaři splnili. Jde ale o provi-
zorní stavbu. Hlavní most v soused-
ství se totiž nepodařilo včas dokon-
čit. Stavba leží na jedné z tras mezi
Zábřehem a Šumperkem.

„Že se dokončení mostu přesu-
ne až do konce května příštího
roku, je jasné už delší dobu. Pořád
se ale nevědělo, zda se bude stavět
provizorní. Původně stát neměl.
Stavební úřad ale nařídil, že kvůli
záchrance a hasičům se musí pro-
vizorium postavit,“ sdělil mostmis-
tr Správy silnic Olomouckého kra-
je Jaroslav Ostrejš.

Lidé v Leštině si jen těžko doká-
zali představit, že budou ještě další-
ho půl roku jezdit ve směru na Zá-
břeh několikakilometrovými ob-
jížďkami. „Určitě je pro nás dobré,
že náhradní most postavili. Jenom
mohl stát už od zahájení stavby
mostu nového a nemusely být vů-
bec žádné komplikace,“ řekl staros-

ta Leštiny Miroslav Bílý. Dodavatel
ale podle projektu postavil jen pro-
vizorní lávku, která umožňuje pře-
chod pěším a přejezd cyklistům

Auta teď jezdí po náhradním
přemostění vždy v jednom směru
podle semaforu. Mobilní stavba
umožňuje přejezd aut do dvanácti
tun. Výjimku mají autobusy, které
váží s cestujícími kolem osmnácti
tun. Těžší jsou rovněž hasičské cis-
terny plné vody.

Zahájení stavby se několikrát
zdrželo. Nejprve kvůli vysoké hladi-
ně řeky Moravy na jaře, poté muse-
la dodavatelská firma zajistit mig-
raci kriticky ohrožené mihule po-
toční. „Navíc na podzim další voda
zaplavila staveniště,“ řekl Ostrejš.

Starý a nebezpečný most přes
řeku Moravu u Leštiny dlouhodo-
bě nevyhovoval, protože byl příliš
úzký, takže umožňoval průjezd jen
v jednom směru a měl řadu závad.
Byl o to nebezpečnější, že k němu
silnice stoupá z obou stran – a řidi-
či na protější stranu neviděli. Nový

most má výrazně zvýšit bezpeč-
nost. V minulosti na něm došlo
k několika vážným nehodám včet-
ně jednoho smrtelného zranění.

Původní železobetonový most
byl postaven v roce 1903. Jeho de-
molice trvala týden. Místo jedno-
pruhové mostovky umožňující pro-
voz jen v jednom směru bude mít
nová stavba dva jízdní pruhy o cel-
kové šířce sedm a půl metru. Přes
most povedou také chodníky širo-
ké dva metry, které umožní bezpro-
blémový přejezd a přechod řeky
cyklistům a chodcům.

Osobní auta a autobusy musela
do otevření provizorního mostu

jezdit z Leštiny do Zábřehu a opač-
ně přes Lesnici. Nákladní auta
zase využívala objízdnou trasu
přes Lukavici a Bohuslavice, kte-
rou budou jezdit nadále. Do kon-
ce května příštího roku budou mu-
set všechna vozidla, která se přes
řeku nedostanou kvůli nadměrné
váze, jezdit dále objízdnou trasou
po silnicích přes Leštinu, Lesnici,
Sudkov, Postřelmov a Zábřeh.

Náklady na stavbu přesáhnou
sedmačtyřicet milionů korun. Stav-
bu dotuje Evropská unie z Regio-
nálního operačního programu
a také Olomoucký kraj.

Rostislav Hányš

Krátce
MOHELNICE

Město mění šéfa
odboru výstavby
Nového šéfa bude mít odbor vý-
stavby v Mohelnici. Radnice vypsa-
la konkurs na obsazení uvolněné-
ho postu. V současnosti je řízením
odboru pověřen Petr Nantl. Zájem-
ci se mohou hlásit do výběrového
řízení do sedmnáctého ledna
příštího roku. (rš)

ZÁBŘEH

Radnice mezi
svátky omezí provoz
Omezení provozu mezi svátky v ob-
dobí konce roku připravuje zábřež-
ská radnice. V čtvrtek třiadvacáté-
ho a třicátého prosince bude úřad
otevřen pouze od osmi do dvanác-
ti hodin, na Silvestra budou mít
úředníci volno a lidé budou muset
počkat na třetího ledna. (rš)

UNIČOV

Kapři letos nezdraží.
Zásob je hodně
Důvody k vyšším prodejním ce-
nám se letos nevyskytly. Ředitel ry-
bářství v Nové Dědině poblíž Uni-
čova Zdeněk Horák odhaduje
cenu kaprů první kategorie na
80 až 90 korun, u výběrových o de-
set korun víc. „Ryb je nachysta-
ných skutečně dost. Máme i rezer-
vu,“ řekl Horák. Převážná většina
ryb z rybníka Hrubý mezi Novou
Dědinou a Šumvaldem budou tra-
dičně kapři. (ČTK)

Defilé Modelky předvádějí šaty na veletrhu Moderní žena. Ivo Kotas zachytil hru barev.

V těchto dnech měli mostaři předávat hotový most
na jednom z tahů mezi Zábřehem a Šumperkem.
Místo toho zprovoznili prozatímní stavbu. Starosta
Leštiny namítá, že toto řešení se nabízelo už dávno.

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Rádi fotíte? Navštěvujete zajímavé
akce? Podělte se o své zážitky
a fotografie s ostatními. Založte si
své album na webových stránkách
www.rajce.net.
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události v Olomouckém
kraji, mohou se objevit také
v novinách. Na stránce
www.rajce.net si založte zdarma
účet. Další návody najdete
na www.navody.rajce.net

Kino Letopisy Narnie

Tipy Vánoční výstava v Lipníku

Pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Mor. Beroun, Zábřeh, Mohelnice

Úterý: Přerov, Hranice,
Lipník nad Bečvou, Kojetín

Středa: Prostějov,
Konice

Čtvrtek: Šumperk, Jeseník, Loštice,
Javorník, Zlaté Hory, Mikulovice

Pátek:
Olomouc

Jedním směrem Jízdu na prozatímním mostě řídí semafor. Foto: MF DNES

»Ad: Do Olomouce míří hotelový fast
food. Stát bude u Flory, MF DNES, 17. 12.

Čím chtějí ty
nové hotely zaplnit?
Další hotel má vzniknout rekon-
strukcí hotelu Sigma u hlavního
nádraží. Má tam být nějaký Clari-
on i s kongresovým centrem...
O nových hotelech se v Olomouci
mluví čím dál více a některé se už
otevřely. Jen nevím jak to bude
s jejich následným obsazením.
Z diskuse na olomouc.idnes.cz

Původně měly stát
u Flory loftové byty
A neměly snad být sladovny zacho-
vány a nějak do starého objektu ve-
stavěné loftové byty? Vítězství pe-
něz se dalo čekat. Rekonstrukce
sladoven by určitě byla lepší, ale
variantu s hotelem bych hned ne-
odsuzoval. Než aby tam dalších
dvacet let stála ruina, kterou nako-
nec stejně bude muset město na
své náklady strhnout, ať to raději
dopadne takhle.
Z diskuse na olomouc.idnes.cz

Zprávy z měst

Leština rok čeká na most.
Dostala jen provizorní

Fórum čtenářů výběr z dopisů, kráceno

MÍROV (ČTK) Volná pracovní místa
pro strážné, ale i pro lékaře nabízí
nyní uchazečům o zaměstnání věz-
nice v Mírově nedaleko Mohelni-
ce. Především místo v jejím zdra-
votnickém zařízení se delší čas ne-
daří obsadit. Věznice přitom lékaři
poskytne i vlastní byt v blízkosti ná-
pravného zařízení.

Věznice má vlastní zdravotní
středisko i s lůžkovou částí se tře-
mi celami.

Má mít dva všeobecné lékaře a
jednoho zubaře. Jsou k dispozici
jak vězňům, tak zaměstnancům.
Ve vážných případech se odsouze-
ní z Mírova převážejí do vězeň-
ských nemocnic v Praze a v Brně.

Jedno místo pro lékaře je na Mí-
rově volné od listopadu a dosud se
o ně zajímal pouze jediný adept ze
Slovenska. „Budeme vděční za kaž-
dého lékaře, který sem bude ocho-
ten nastoupit,“ řekla mluvčí ná-
pravného zařízení Magda Petříko-
vá. Volná jsou i místa pro strážné.
Většina zájemců totiž neuspěje ze
zdravotních důvodů, nebo nepro-
jde psychologickými testy. Překáž-
kou je i složitější dostupnost vězni-
ce v malé vesnici několik kilomet-
rů od města Mohelnice. „V dnešní
době je volných šest míst pro stráž-
né,“ doplnil ředitel věznice Vladi-
mír Lang. O 396 vězňů umístěných
do Mírova se stará 278 zaměstnan-
ců. Z toho je 95 v civilu.

Věznici v Mírově
chybí lidé. Shání
lékaře, pro něhož
už přichystala byt

INZERCE

Vaším objektivem Fotografie z Olomouckého kraje. Módní přehlídku na Výstavišti Flora fotografoval Ivo Kotas


