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Zprávy z měst
Krátce
MORAVSKÝ BEROUN

V knihovně vzniknou
valentýnská přání
Výrobě valentýnských přání bude
patřit zítřejší odpoledne v učebně
moravskoberounské knihovny.
Akce pod názvem Dílničky pro šikovné ručičky, která začíná od tří
hodin, je tentokrát určená dětem
od šesti let.
(mip)
LEŠTINA

Místní se projdou
po novém chodníku
Dvě stě metrů dlouhý chodník plánuje postavit obec Leština. Ten naváže na již hotový chodník v nové
zástavbě. Místní obyvatelé tak už
budou moci pohybovat mimo silnice a rušné komunikace téměř ve
všech frekventovaných částech
obce.
(rš)
ŠTERNBERK

Expozice času usiluje
o titul Stavba roku
Titul Stavba roku 2010 Olomouckého kraje možná poputuje do Šternberka. Mezi přihláškami do této architektonické soutěže se v letošním roce v kategorii Rekonstrukce
a obnova objevila také budova
tamní Expozice času od olomouckého Ateliéru Polách & Bravenec.
Rozhodnuto bude v březnu, vítězné stavby si lidé budou moci na
jednom místě prohlédnout na výstavě při olomouckém veletrhu
Stavotech.
(mip)
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Úterý: Přerov, Hranice,
Lipník nad Bečvou, Kojetín

Středa: Prostějov,
Konice

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

Šternberskou místní část
Lhota promění 18 milionů
Nová parkovací místa,
silnice, osvětlení i
rekreační zóna u rybníka.
Obnova šternberské
místní části Lhota začne
již letos v létě.
ŠTERNBERK Nových silnic, chodníků, parkování, osvětlení a také společenského centra u tamního rybníka se dočká jedna z městských
částí Šternberka, kterou místní
znají pod názvem Lhota. Vklad
více než osmnácti milionů korun
znamená pro bývalou vesnici, která ke Šternberku patří od 50. let,
dokončení její kompletní obnovy.
Miliony převážně z evropských
dotací zahladí stopy po plynofikaci a budování kanalizace z předcházejících let. Práce by měly začít
letos v létě. V budoucnu se tu pak
má objevit až třicet nových rodinných domů.
Výběrové řízení na firmu, která
zakázku za více než 18 milionů korun dostane, vypíše šternberská
radnice v nejbližších dnech. Peníze, z nichž přes patnáct a půl milionu uhradí evropské dotace, se pak
v tamní místní části Lhota mimo
jiné promění ve stovky metrů nových chodníků či zrekonstruovaných silnic. „Vítěze bychom měli

FAKTA

Co všechno
ve Lhotě nově vystaví?
chystané úpravy
860 metrů zrekonstruovaných
silnic
■ 714 metrů chodníků
■ nové veřejné osvětlení
■ 49 parkovacích míst
■ 2 421 metrů čtverečních trávníku
■ rekreační zóna u rybníka
■

náklady
více než 18 milionů korun
(15 577 572 Kč pokryjí dotace z EU)

Hezčí centrum i okolí Šternberk vylepšuje nejen své centrum

termín zahájení prací
léto 2011

a ulice, úprav se teď dočká i městská část Lhota.

Zdroj: www.sternberk.eu

znát do dvou měsíců. Stavět by se
mělo začít, pokud vše půjde dobře
a administrativa kolem dotace se
nikde nezasekne, v létě tohoto
roku,“ přibližuje Pavel Sehnal, pod
něhož ve Šternberku spadá odbor
rozvoje města a investic. „Ve Lhotě
jsme v letech 2004 a 2005 postavili
novou kanalizaci a zavedli sem
plyn, což je na některých silnicích
stále ještě poznat. Teď se to změní
a kompletní obnova Lhoty bude
uzavřená.“
Místní se tak mohou těšit také
na nové pouliční osvětlení, 49 parkovacích míst podél zrekonstruo-

Foto: L. Peřina, MF DNES

vaných silnic a na více než dva tisíce metrů čtverečních nově vysetého trávníku na veřejných prostranstvích.
Samostatnou kapitolou pak
bude vznik nového společenského
centra a rekreační zóny u tamního
rybníka. „Ten by měl obyvatelům
Lhoty sloužit jako místo k setkávání například při akcích typu dětského dne,“ vysvětluje Sehnal. U rybníka by se tak měly objevit nové lavičky, stojany na kola či ohniště na
jeho břehu. „Ten pak změní celkové terénní úpravy, založení nového trávníku a také výsadba patnác-

ti vzrostlých stromů a čtyř stovek
keřů a růží,“ vypočítá mluvčí šternberské radnice Irena Černocká.
„K protažení těla zde pak budou
místním k dispozici rotoped a žebřiny.“
To vše bude ve šternberské místní části Lhota, která byla až do
roku 1953 samostatnou obcí, využívat na 221 obyvatel, kteří zde
v tuto chvíli žijí. Pravděpodobně
to však nebude konečné číslo. „Do
budoucna zde developerská společnost plánuje výstavbu třiceti rodinných domů,“ uzavírá Černocká.
Michal Poláček

Pátek:
Olomouc

Holandská
firma vyrábí
v Uničově
dubové podlahy
UNIČOV (mip) Na dvě stě tisíc metrů dubových desek na dřevěné
podlahy se letos chystá ve svém
uničovském závodě vyrobit holandská firma Morava Wood Products. Minulý čtvrtek zde slavnostně otevřela svůj závod, který dává
práci pětadvaceti lidem z Uničova
a blízkého okolí.
„Projekt výroby v Uničově jsme
připravovali zhruba rok a půl,“ popisuje začátky uničovské výroby
jednatel holandské společnosti
Morava Wood Products Pavel Novák. „Náš majitel Ken Hordijk je
Holanďan, který si oblíbil Českou
republiku, a tak se rozhodl, že výrobní hala jeho firmy bude stát právě zde. Chtěl místním lidem zajistit práci.“
Těch v provozu, který firma minulý týden ve čtvrtek oficiálně otevřela a kde se z masivního dubového dřeva vyrábí obdoba plovoucích podlah, pracují přes dvě desítky. „Vedle těchto zaměstnanců
pak v okolních pilách díky odběru
naší stěžejní suroviny zajišťujeme
práci dalším stovkám lidí,“ doplňuje Novák, jehož podřízeným tak za
rok projde rukama kolem pěti tisíc
kubíků dubového dřeva. Z toho
pak vznikají až 22 centimetrů široké a dva metry a dvacet centimetrů dlouhé desky. „V letošním roce
bychom zde chtěli vyrobit na dvě
stě tisíc metrů takových dubových
desek. Ty potom po naolejování,
což je naše obdoba laku, slouží
jako základ masivních podlah.“

olomoucký

Litovel znovu řeší, co s místním koupalištěm
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Proměnu původního starého koupaliště sice měly ve svých volebních programech všechny politické strany už od roku 1998, ale loni
se jednalo spíš o to, za kterou
z možností se ta která strana postaví.
Po volbách sestavená nová rada
města se k celé věci staví spíš opatrně. Litovelský místostarosta Petr
Šrůtek míní, že v situaci, kdy Lito-

velští mají padesátimilionový úvěr
téměř celý „rozpuštěný“ v rozpočtu, a k tomu pětadvacetimilionový
kontokorent, by bylo získání půjčky na bazén složité.
„Obě varianty jsou finančně náročné, i když biotopová méně. Nejde jen o bazén, ale bylo by nutné
dodělat i zázemí. Ve městě by se
tak na nějaký čas zastavily jiné investice,“ je přesvědčený Šrůtek.
Zastupitel Viktor Kohout potvr-

Volný čas James Harries v Jazz Tibet Clubu
Jeseník

Denisova 47, tel. 585 223 565

Ivo Dokoupil: Země posledních kočovníků
Historie a současnost Mongolska.
18.00

PRIESSNITZOVY LÉČEBNÉ LÁZNĚ
Priessnitzova 12, tel. 584 491 111

Podvečerní koncert klavírního dua
Karolína Vysikan a Valeri Pištáková

DIVADLO TRAMTARIE

19.00

Violoncellové skvosty
19.00

Prostějov

JAZZ TIBET CLUB
Sokolská 48, tel. 585 230 399

16.30

MĚSTSKÉ DIVADLO

James Harries

Vojáčkovo nám. 1, tel. 582 333 390

20.00

Olomouc

MORAVSKÉ DIVADLO

DIVADLO HUDBY

Vaším objektivem Fotografie z volby Miss Haná 2011 na snímcích Jiřího Novotného

REDUTA

19.30

Žena po šedesátce

Aby se ale Litovelští vůbec mohli do některé z daných možností
pustit, musí se už rozhodnout. Pokud to neudělají do března, nesplní podmínky pro přidělení evropských peněz.
„Necháme na zastupitelích, aby
rozhodli,“ dodal Šrůtek. Právě na
jejich verdiktu je tak závislé to, zda
si Litovel nechá, či naopak odmítne slíbené bruselské peníze.
Jitka Janečková

Horní náměstí 23

Hynaisova 11, tel. 605 218 590

Lipník nad Bečvou
Akademie III. věku: Souhradní

nost získat dvacetimilionovou dotaci z evropských zdrojů,“ míní Kohout.
Jde podle něj o věc, která by
místním mohla sloužit řadu dalších desetiletí, a nový areál by nemusel být jen sezonní záležitostí.
„U nerezové varianty se počítá
i s dalšími sportovišti, jako je minigolf, tenisové kurty a zázemí, které
by se dalo využívat celoročně,“ vypočítává Kohout.

Královna Margot
Taneční zpracování historického dramatu.
19.00

Kdo chce zabít Beatles?
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

zuje, že jde o finančně náročnou
záležitost, ale věří, že by ji město
zvládlo.
„Už loni se schválila nerez varianta a částku téměř jeden milion
a čtyři sta tisíc korun město zaplatilo za projekt koupaliště v této podobě. Teď se vše vrací zpět,“ poznamenal Kohout s tím, že místní
by si kvalitní moderní areál zasloužili.
„A byl by hřích nevyužít mož-

Horní náměstí 22, tel. 585 223 533

Jak se dělá tanečník
Vzdělávací program Junior baletu a Baby
baletu Praha.
9.00, 11.00

Kino Hon na čarodějnice promítá CineStar
Olomouc

Tacho

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5

Pražská 41, tel. 585 809 999

Pražská 41, tel. 585 809 999

Cizinec

Gulliverovy cesty
Nevinnost

15.30, 18.00, 20.30

17.10
14.50
20.10

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3

20.00
15.30, 17.45

17.20, 19.20, 21.20

19.00
15.00, 17.00
21.00

Pražská 41, tel. 585 809 999

Fotři jsou lotři
Na vlásku 3D

Gulliverovy cesty
Nevinnost

21.00
14.15, 16.30, 18.45

Prostějov

17.45, 20.00

KINO KVĚTEN
Havlíčkova 6, tel. 556 709 128

Ďábel
18.00, 20.00

Holešov

Oznámení
Hledáme restituenty s nevypořádanými restitučními nároky (pohledávkou vůči PF ČR
dle §11) za nevydané pozemky v k.ú. Holice u Olomouce.
Garantujeme seriózní jednání.
Kontakt: Věra Kadlecová Valná,
tel. 776 232 142, mail: vkv@akvkv.cz

Školní 1, tel. 582 332 678

Kluci jsou zpět
Tron Legacy

20.00
17.30

Přerov

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO HOLEŠOV
- KINO SVĚT
nám. E. Beneše 62, tel. 573 397 183

Dobré srdce

KINO NADSKLEPÍ

Čechova 49, tel. 581 202 216

Milíčovo nám. 488, tel. 573 339 280

20.00
17.30

Šumperk

Benga v záloze
17.00
Večery náročného diváka - Domů na Vánoce
19.30

KINO OKO

Vsetín

Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000

KINO VATRA

Nickyho rodina
Temná krajina 3D

Bruntál

19.30

Kroměříž

KINO HVĚZDA

127 hodin
Gulliverovy cesty 3D

16.00

Nový Jičín

KINO METRO 70

INZERCE

v rafinovaných módních róbách, ale i svůj talent a nadání.

Krnov

Pražská 41, tel. 585 809 999

127 hodin

Půvab a elegance Dívky v Olomouci předváděly nejen svůj půvab

nám. Míru 14, tel. 554 615 050

Gulliverovy cesty 3D
Méďa Béďa - 3D
Zelený sršeň 3D

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4

Harry Potter a Relikvie smrti - 1.
17.00
Tacho
17.30, 20.00
Vše, co miluji
19.45

KINO MÍR 70

Pražská 41, tel. 585 809 999

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7

Pražská 41, tel. 585 809 999

Hon na čarodějnice
Na vlásku

14.45

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6

Pražská 41, tel. 585 809 999

KINO CENTRUM
Jesenická 1755, 792 01, tel. 775 954 202

17.00, 19.15, 21.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2

Občanský průkaz
Řetězová zpráva
Tři dny ke svobodě

15.00

18.00
20.00

Svárov 1055, tel. 571 419 289

127 hodin
19.30
Filmové dědictví - Každý den odvahu
16.00

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Fotografujete rádi? Založte si
album na www.rajce.net a ukažte
své snímky ostatním.
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.
Na stránce www.rajce.net si
založte zdarma účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net

Královny krásy Nejhezčí dívky vybrané porotou získaly šerpu Miss
Haná 2011 a spoustu cen.

3x foto ricchie.rajce.net

