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Litovel chce polopřírodní
koupaliště, nerez zamítla
Až se opraví koupaliště v Litovli, nebude kvalitu jeho
vody zvyšovat chlor, ale kořenová čistička. Město se
rozhodlo pro polopřírodní variantu, zavrhlo
nerezovou vanu. Výrazně tím ušetří.
LITOVEL Zlatá střední cesta. Řekli
„Mělo by mít buď ledvinový
si nejspíš v Litovli. Tamní zastupitvar nebo bude kopírovat velikost
telé rozhodli, jak se promění místpůvodního koupaliště. Chceme,
ní koupaliště. Dostane nový poloaby tam zůstal prostor i pro ping
přírodní „kabát“.
pong, restauraci, šatny a další věci.
Po řadě měsíců skončily tímto
Aby areál žil i v jinou dobu, než
verdiktem debaty na téma, zda se
jsou tři letní měsíce,“ poznamenal
ve městě postaví bazén s nerezostarosta města Litovel Zdeněk Povou vanou či právě takzvaný biotužák.
top. Ve hře byla i možnost nezvolit
Litovelští usoudili, že nerezová
ani jednu z těchto variant a jen vyvarianta, k níž se původně přikláspravit nynější dosluhující koupaněli, je příliš drahá.
liště.
„Znamenala by velké výdaje
Nerezová varianta, na kterou
a úvěrovou zátěž,“ vysvětlil Potumělo město přislíbenou dvacetimižák. Tato možnost měla přijít na
lionovou dotaci, se neuskuteční.
zhruba 56 milionů.
„Požádáme o změnu dotace na
U biotopu se mluví o asi 15 milibio variantu,“ potvronech. I když současně
„Nevím, jestli do
dil litovelský mísi o nižší dotaci. Ta se tobudoucna toto
tostarosta
Petr
tiž vypočítává v procenkoupaliště přiláká
Šrůtek. Změnil se totech z celkové sumy.
tolik lidí jako
tiž způsob rekonU nové bio varianty
nerez.“
strukce. A pokud se
vidí radní ještě další výměsto chce na kraji
hodu. Levnější provoz.
Viktor Kohout,
zastupitel Litovle
dál ucházet o evrop„Nebude tam chlorovna,
ské peníze, musí přispotřebuje se méně enerpravit nový projekt.
gie,“ mínil starosta.
Zastupitelé proto rovnou v rozNáklady ročního provozu i s plapočtu vyčlenili dva miliony. Na
tem plavčíka odhadl Šrůtek na
zhruba osm set tisíc má přijít prosedm set tisíc korun. „U nerezu by
jekt. Zbytek peněz poslouží na leto bylo milion i více,“ poznamenal
tošní zahájení prací. Ty by v ideálŠrůtek.
ním případě mohly začít na podA co bude s projektem na nerezim.
zovou variantu, který už přišel na
Chvat je na místě. Litovelští se
zhruba 1,2 milionu? Nejspíš skonna podobě koupaliště nemohli dočí v šuplíku.
hodnout zhruba rok. Teď je k defi„Je to daň dotaci. Jestliže ji chcenitivnímu verdiktu už tlačil čas.
te, musíte předložit projekt. Ale buMuseli se do března rozhodnout,
deme se jej snažit prodat. Každý
aby nepřišli o možnost čerpat peprojekt se s určitými změnami dá
níze z regionálního operačního
použít. I když nevím, jestli se to poprogramu.
daří. Pokud ano, část peněz by se
Pokud je Litovel dostane i na bimohla městu vrátit,“ řekl Šrůtek.
otopové koupaliště, mohli by se
Litovelští zhodnotili jako nevýv jeho vodě první plavci objevit už
hodnou i poslední možnost. Oprapříští rok v létě.
vu stávajícího areálu.

Krátce
UNIČOV

ŠUMPERK

Cyklus S tátou za
pohádkou nabízí soutěž

Klub Čtyřlístek slaví
desáté narozeniny

S tátou, s mámou za pohádkou, je
název zábavného cyklu, který pokračuje v neděli v Uničově. V tamním městském kulturním zařízení
se 6. března uskuteční pohádkové
pásmo pro děti a proběhne vyhodnocení výtvarné soutěže na téma
„Oblíbená pohádková postavička.“
(jim)

Desáté narozeniny slaví letos šumperský klub Čtyřlístek. Patří pod
Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí České republiky
a pomáhá rodičům s handicapovanými dětmi. Pořádá především víkendové pobyty pro děti z celé republiky. Organizuje bály, drakiády
nebo pálení čarodějnic.
(rš)

S dluhy přerovským
Romům pomůžou odborníci

Rok na radnici Přibližně rok se politici v Litovli dohadovali, jakou
variantu zvolí. Zvítězila prostřední varianta.
„Jen vystěrkování současné dosluhující vany by odhadem přišlo
na sedm milionů se zárukou na
pět let. To už je myslím lepší dát
čtrnáct až patnáct milionů za nový
biotop se zárukou na dvacet let.
Navíc při vyhlídce na pěti až šestimilionovou dotaci,“ poznamenal
Šrůtek. Zastupitel Viktor Kohout

Foto: L. Teichmann, MF DNES

je však verdiktem zklamaný: „Nevím, jestli do budoucna toto koupaliště přiláká tolik lidí jako nerez.
Raději než taková volba, mělo se
bio vybudovat třeba na Nové Vsi a
s areálem koupaliště v nerezovém
provedení počkat na finančně lepší časy.“
Jitka Janečková
s přispěním Stanislava Kamenského

PŘEROV (ČTK) Romským obyvatelety. „Zadlužení těchto lidí je oblům Přerova budou s dluhy a exerovské, většina obyvatel tam má
kucemi pomáhat další odborníci.
nějaké dluhy a počet exekucí je
Tamní radnice se domluvila na
tam také poměrně vysoký. Zadlužespolupráci s občanským sdružení je asi nejčastější problém, se ktením Ostravské slunéčko. To ve
rým se setkáváme. Pokud to bude
městě zřídí kancelář, kde budou
někdo dál řešit, je to jenom dobpracovníci těmto lidem pomáhat
ře,“ řekl zástupce této organizace
prostřednictvím osobní asistence.
Richard Kořínek. Se splátkovými
Podle odborníků, kteří se zabýkalendáři či se zpracováním insolvají romskou problematikou, je
venčních návrhů potřebují poradit
služba potřebná. Dluhy a exekuce
i další lidé, nejen Romové.
podle nich trápí Romy
Zástupci sdružení
„Zadlužení těchto
nejvíce.
budou spolupracovat
lidí je obrovské,
Projekt má pomoct
také s městem. Pracovpočet exekucí je
Romům z Přerova i přiníci odboru sociálních
tam také poměrně
rozených spádových
služeb a zdravotnictví
vysoký.“
oblastí lépe nakládat
budou Romy seznamos penězi, a zbavit je tak
vat s možností řešit
Richard Kořínek
dluhů. V kanceláři
dluhy právě prostředČlověk v tísni
v centru města budou
nictvím této nové služpodle něj působit stálí pracovníci,
by. Informace najdou lidé i na nákteří budou Romy při řešení jejich
stěnce v prostorách odboru sociáldluhů a exekucí zastupovat.
ních služeb ve Smetanově ulici.
„Kancelář by měla fungovat
V Přerově je podle odborníků
zhruba 32 měsíců a veškeré náklaromská komunita v porovnání
dy spojené s jejím provozem bus ostatními městy poměrně početdou hrazeny z prostředků Evropná. Romové údajně tvoří desetinu
ských strukturálních fondů a ze
z necelých 50 000 obyvatel města.
státního rozpočtu,“ řekl novináOstravské slunéčko začne v Přeřům mluvčí přerovské radnice Borově působit v době, kdy odchod
huslav Přidal.
z města ohlásila vládní Agentura
Podle tajemníka radnice Jiřího
pro sociální začleňování v romBakalíka v rukou vymahačů končí
ských lokalitách. Její konzultant
například sociální dávky z radnice.
Martin Navrátil tvrdil, že se tak roz„Vyplatíme jim dávky a za rohem
hodli kvůli problematické domluuž čekají vymahači, kterým tito
vě s magistrátem. Organizace se tři
lidé dluží,“ řekl dnes novinářům.
roky v Přerově zabývala tím, jak zaPomoc vítají i zástupci organizabránit nezaměstnanosti Romů, záce Člověk v tísni, kteří svou kanceškoláctví nebo ničení nájemních
lář ve městě otevřeli již před třemi
bytů.

Vaším objektivem Události Olomouckého kraje na vašich fotografiích, tentokrát na snímcích Jakuba Kadlece
Peníze z fondů
Dětské rozhovory získaly podporu fondu
vzdělání pro konkurenceschopnost
z ministerstva školství.

Debatní den Snímky z česko-romského debatního dne
poslal hlavní lektor projektu Jakub Kadlec. Žáci diskutovali
v Základní škole Kojetín v ulici Svatopluka Čecha.

Desítky dětí
Do debatování se zapojilo šedesát dětí.
Podklady pro diskuse hledali na
internetu. 4x foto: adkolk.rajce.net

Dlouhodobý projekt Diskuse jsou součástí
projektu s názvem Debatování napříč osnovami.

Kino Film Kuky se vrací hraje CineStar
Olomouc
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999

Londýnský gangster
sobota 19.00, 21.15
Na vlásku
sobota 12.10, 14.30, 16.50
Londýnský gangster
neděle 19.00, 21.15
Na vlásku
neděle 12.10, 14.30, 16.50
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999

Gulliverovy cesty
Mamas & Papas
Občanský průkaz
Gulliverovy cesty
Mamas & Papas
Občanský průkaz

sobota 13.30, 15.30
sobota 20.30
sobota 17.45
neděle 13.30, 15.30
neděle 20.30
neděle 17.45

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999

Černá labuť
sobota 16.30, 18.45, 21.00
Gnomeo a Julie
sobota 12.20, 14.00
Černá labuť
neděle 16.30, 18.45, 21.00
Gnomeo a Julie
neděle 12.20, 14.00
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999

127 hodin
Kuky se vrací
Nevinnost

sobota 14.40, 16.40
sobota 12.30
sobota 18.40

Pouta
127 hodin
Kuky se vrací
Nevinnost
Pouta

sobota 21.00
neděle 14.40, 16.40
neděle 12.30
neděle 18.40
neděle 21.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999

Cizinec
Nickyho rodina
Varieté
Cizinec
Nickyho rodina
Varieté

sobota 17.15
sobota 12.30
sobota 14.45, 20.00
neděle 17.15
neděle 12.30
neděle 14.45, 20.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6

Tipy De Fuck To zahrají hip hop v Prostějově

Méďa Béďa 3D
Na vlásku 3D
Správci osudu
Méďa Béďa 3D
Na vlásku 3D
Správci osudu

sobota 15.00
sobota 12.40
sobota 17.00, 19.15, 21.30
neděle 15.00
neděle 12.40
neděle 17.00, 19.15, 21.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999

Olomouc

Prostějov

GALERIE M+M

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC

MĚSTSKÉ DIVADLO - NÁRODNÍ DŮM

Jurikova 16

Václavské nám. 3

Vojáčkovo nám. 1

Štěpánka Davidová - housle + Hana
Varmužová - flétna
neděle 16.00

Stále vzácnější – výtvarná dílna pro
dospělé
sobota 10.00

Taneční odpoledne

SOKOLOVNA

DIVADLO HUDBY

MUSIC CLUB APOLLO 13

Sokolská 25, tel. 585 222 466

neděle 14.00

Ostrov / Olomouc

Děcka jsou v pohodě

Jeseník

DIVADLO TRAMTARIE

sobota 20.00
Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny?
sobota 15.00
Paranoid Park
sobota 17.30
Bolšoj balet - Don Quichote neděle 16.45

KAPLE

Kluk z plakátu

Dětský maškarní karneval se skupinou
Wabank
neděle 16.00

Kojetín

Prostějov
Školní 1, tel. 582 332 678

náměstí Republiky 1033

Zelený sršeň 3D
Zelený sršeň 3D

sobota 17.30, 20.00

Dětský karneval

neděle 17.30, 20.00

Mohelnice

KLUB DUHA - KINOKLUB DUHA
Školní 4, tel. 582 340 507

Jak stařeček měnil
The Social Network

sobota 15.00
sobota 17.30, 20.00

sobota 14.00, 16.00

JAZZ TIBET CLUB

Tata Bojs

Sat Stars Night

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO MOHELNICE

sobota 21.00

sobota 20.00

Kainarova 58

sobota 19.00

LOUTKOVÉ DIVADLO SOKOL PŘEROV
Brabansko 2

Kašpárkův první krok do života
neděle 14.00, 16.00
sobota 22.30

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU ATLAS
Žižkova 2621/12

MORAVSKÉ DIVADLO
Horní náměstí 22

Měsíc nad řekou
Prodaná nevěsta

BASE CAMP

Jazz Base

Sokolská 48

Horní náměstí 19

neděle 14.00

De Fuck To 4ever tour

Přerov

MEEX CLUB

SOKOLOVNA KOJETÍN

KINO METRO 70

neděle 19.30

Hynaisova 11

Průchodní

neděle 16.00
Barákova 12

Denisova 47

Tyršova 1

Dětský maškarní den

KINO METROPOL

Pražská 41, tel. 585 809 999

Drive Angry 3D sobota 16.15, 18.30, 20.45
Fimfárum – Do třetice všeho dobrého 3D
sobota 12.10
Gnomeo a Julie 3D
sobota 14.10
Drive Angry 3D neděle 16.15, 18.30, 20.45
Fimfárum – Do třetice všeho dobrého 3D
neděle 12.10
Gnomeo a Julie 3D
neděle 14.10

Hranice

Keramické hrátky
sobota 16.00
neděle 16.00

sobota 9.00
ŠUPLÍK ROCK CLUB

REDUTA

Dr. Milady Horákové 10

Lazebnická 2

Horní náměstí 23

Dívka roku 2011

Poslední ze žhavých milenců

Jiří Schelinger a Mejla Hlavsa – Happy
Birthday 60!
sobota 20.00

neděle 14.00

neděle 19.00

