kraj olomoucký

4 B

úterý: Přerov, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Kojetín

pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Zábřeh, Mohelnice

Zprávy z měst

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorovi Rostislavu Hányšovi
(rostislav.hanys@mfdnes.cz,
tel.: 602 618 977, 225 062 076).
» Inzertní poradkyní pro vaši oblast
je Marie Janečková
(marie.janeckova@mafra.cz,
tel.: 602 534 958 a 583 808 314)

Krátce
ZLATÉ HORY

Zastupitelé v pondělí
vydraží městské byty
Dražby městských bytů budou nejzajímavějším bodem programu zasedání zastupitelstva ve Zlatých
Horách. Zastupitelé se sejdou naposledy před prázdninami v pondělí 27. června v 17 hodin.
(rš)
LOŠTICE

Náměstí provoní
tvarůžkové slavnosti
Víkend plný hudby a zábavy připravily pro místní a návštěvníky Loštice. Konají se tam už šestnácté Loštické slavnosti hudby a tvarůžků.
Program na náměstí začíná zítra
od 18 hodin country festem a vrcholí v neděli tvarůžkovými soutěžemi a volbou krále Tvarůžka. (rš)
JESENÍK

Festival ovládnou
dechové orchestry
Mezinárodní festival dechových
hudeb se koná o víkendu v Jeseníku. Největší přehlídku tohoto druhu v regionu pořádá Dechový orchestr mladých Jeseník.
(rš)
ŠUMPERK

Město uzavře kvůli
závodu některé ulice
Cyklistické mistrovství republiky
v časovce uzavře dnes odpoledne
některé šumperské ulice, kterými
budou cyklisté projíždět. Od čtrnácti do jednadvaceti hodin neprojedou řidiči po Hlavní třídě či náměstí Svobody a dále pak ulicemi
17. listopadu, Šmeralova, K. H. Máchy, Husitská a generála Svobody.
Pořadatelé je uvolní jen na půl hodiny mezi 16.30 a 17.00.
(rš)

ČTVRTEK 23. ČERVNA 2011
WWW.IDNES.CZ
středa: Prostějov, Konice,
Plumlov

čtvrtek: Šumperk, Jeseník, Loštice,
Zlaté Hory, Štíty

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

Máme třídu pro nadané děti
Talentovaným dětem
dokáží dát víc než běžná
mateřská škola. Veselá
školka v Šumperku je
první v Olomouckém
kraji, kde vedle dvacítky
dětí zasedne i osm těch
mimořádně nadaných.
ŠUMPERK Alespoň v části regionu
budou mít mimořádně nadané
děti příležitost vzdělávat se jinak
a víc než jejich vrstevníci v předškolním věku. Mateřská škola Veselá školka v Šumperku totiž od září
otevírá třídu, ve které se budou
spolu s běžnou dětskou populací
věnovat i dětem vyčnívajícím vysoko nad průměr.
„Nejde o žádné separování, ale
o integraci těchto dětí. Část svého
pobytu ve školce budou trávit společně s ostatními dětmi a zčásti budou mít individuální režim, kdy se
jim budou věnovat učitelky se specializací na péči o nadané děti,“
sdělila ředitelka Veselé školky Yvona Šimková.
Jde zatím o první mateřinku
v Olomouckém kraji, která dokáže
nadanějším dětem poskytnout víc
než běžná mateřská škola. Ve třídě
bude celkem osmadvacet dětí,
z toho osm mimořádně nadaných.
„Jde o třídu, kam budou chodit
především děti s odkladem školní

Co s mimořádným talentem? Nadané děti mohou do Veselé školky v Šumperku, kde se jim budou věnovat
specializovaní pedagogové. Školka je otevřená i pro přespolní nadané děti.
docházky. Volili jsme tak proto, že
nadané děti inklinují ke starším.
Některé tak budou až o dva roky
mladší než jejich vrstevníci,“ vysvětlila Šimková.
Podle ředitelky je problematika
rané identifikace nadání u nás prozatím málo prosazovaná.
„Právě tento projekt napomáhá
informovanosti rodičovské i peda-

gogické veřejnosti a vytyčuje základy nové formě výchovy a vzdělávání mimořádně nadaných dětí v našem regionu,“ upozornila Šimková.
Mimořádně nadané děti a žáci
mají už v útlém věku jiné nároky
na vzdělání, na které chce Veselá
školka reagovat a vytvářet pro ně
vhodné podmínky. „Proto je vý-

Ilustrační foto: MF DNES

znamné pracovat s těmito dětmi
už v předškolním věku,“ řekla šéfka odboru školství šumperské radnice Hana Kolaříková.
Mateřská škola nevstupuje do
nejistoty. Už rok si testuje práci
s nadanými dětmi v rámci kroužku, který funguje dvakrát týdně.
„Náplní kroužku je především
rozvoj rozumových funkcí u dětí

v předškolním věku. Schopnosti
a dovednosti rozvíjíme formou,
která je pro takto malé děti nejvhodnější – hrou, hádankami, soutěžemi a podobně. Proto děti pracují především se skládankami,
puzzlem, deskovými hrami, pracovními listy a hračkami, které rozvíjejí jejich jemnou motoriku, tvořivost a fantazii,“ popsala Šimková.
Podle Hany Kolaříkové je školka
otevřená i pro přespolní nadané
děti. „Samozřejmě záleží na rodičích, zda jsou ochotni dítě do školky vozit i z větších vzdáleností,“ podotkla Kolaříková.
Mateřskou školou péče o nadané děti v Šumperku zřejmě neskončí. „Zase bude záležet na rodičích.
Na Základní škole Šumavská jsou
už nyní speciálně vyškolení pedagogové, kteří jsou připraveni věnovat se mimořádně nadaným dětem. Návaznost je tedy zajištěná,“
prozradila Kolaříková.
Projekt s názvem Cestička
k úspěchu podporovaný Evropskou unií spustila šumperská radnice spolu se slovenským partnerským městem Prievidza. Také ve
slovenském městě je mateřinka,
která zajistí mimořádně nadaným
dětem individuální přístup. Obě
školky si budou vyměňovat zkušenosti jak mezi sebou, tak s jinými
evropskými městy, kde mají se
vzděláváním mimořádně nadaných dětí v předškolním věku několikaleté zkušenosti.
Rostislav Hányš

Starým lidem pomůže novinka, jen zmáčknou tlačítko
JESENÍK (rš) Drahocenné minuty,
které mohou rozhodovat o životě,
chtějí ušetřit v Jeseníku a v dalších
sídlech jesenického okresu. Odborníci zapojení do práce na Komunitním plánu sociálních služeb na Jesenicku připravují novou službu
pro osamocené seniory nebo lidi
odkázané na péči, která není celodenní. Zařízení s tlačítkem nebo
speciální mobilní telefon umožní
lidem přivolat si v nouzi pomoc.
„Některé přístroje umožňují jen

přivolat pomoc na předem dané
místo, tedy do bytu, jiné umožní lokalizovat člověka prakticky kdekoli,“ vysvětlil k novince manažer sociálních projektů v Jeseníku Jiří Kovalčík.
Na určeném místě by byly zapečetěné klíče od bytů, aby záchranáři nemuseli volat na otvírání dveří
hasiče. Různá technická řešení
s sebou přinášejí výhody i nevýhody, pro uživatele je však podstatné, že se rychle dovolá pomoci.

Předseda Sdružení měst a obcí Jesenicka Lubomír Žmolík vidí plánovaný záchranný systém jako užitečný. „Pokud se podaří jej zavést,
výrazně se zvýší šance na záchranu. V každém případě by bylo dobré, aby měl celookresní působnost. Když se podaří lidi přesvědčit o důležitosti celého systému, určitě nebude strádat nedostatkem
klientů,“ podotkl Žmolík.
Podle Kovalčíka žije jen v Jeseníku sto až sto padesát lidí, kteří by

takovou pomoc potřebovali. „Otázka ale je, kolik lidí projeví o tuto
službu zájem, protože bude něco
stát. Senioři si často ani nechtějí
připustit, že mohou nastat zdravotní či jiné komplikace, které sami
nezvládnou,“ sdělil Kovalčík.
Právě dostatečný počet zájemců o službu bude důležitý pro zavedení služby. „Pořízení záchranného systému nese určité náklady
a zároveň některé způsoby technického řešení znamenají nutnost

placení měsíčního paušálního poplatku. Pokud nebude dost zájemců, službu zřizovat nebudeme,“
upozornil manažer sociálních projektů.
V následujících měsících plánuje jeho tým oslovování potenciálních zájemců a zmapování počtu
lidí, kteří o nabízenou službu projeví zájem. Lidé mohou podrobnosti zjistit na e-mailu jiri.kovalcik@mujes.cz, případně mohou zavolat na číslo 584 498 406.

Vaším objektivem Aktuální události z Olomouckého kraje, tentokrát na snímcích Jiřího Novotného

Vystavte fotografie
na Rajče.net
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 zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Psí oči V parku obce Pňovice na Olomoucku se o víkendu
uskutečnila charitativní akce s názvem Psí oči. Na psy i jejich
majitele čekaly nejrůznější soutěže a kulturní program.

Který je ten nej? V Pňovicích
se také soutěžilo o nejkrásnějšího
psa obce a nejbližšího okolí. Vybírat
bylo opravdu z čeho.

Pomůžou opuštěným Výdělek ze vstupného půjde
psímu útulku v Olomouci. 3x foto: ricchie.rajce.net

Volný čas Záhady Mexika

Kino Pan Popper a jeho tučňáci v olomouckém CineStaru

Hranice

Jeseník

Pařba v Bangkoku

KINO POHODA

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5

KINO HVĚZDA

Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002

Pražská 41, tel. 585 809 999

Čechova 49, tel. 581 202 216

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 21.00
V peřině
14.15, 16.30, 18.45

Princ a pruďas

MATEŘSKÉ CENTRUM DRÁČEK
Purgešova 1399, tel. 774 408 750, 774 408
105

Svatojánští broučci
Program plný her s písněmi a básněmi, soutěžemi a výtvarnou dílnou.
15.30

Neuvěřitelné dobrodružství Tykve
a Saláma
Světová premiéra opery třináctiletých tvůrců ze Slovanského gymnázia Olomouc.
19.00
NOVÁ AKROPOLIS
Lafayettova 1

Záhady Mexika

Konice

18.00

REDUTA
Horní náměstí 23

Závěrečný koncert dirigentských kurzů
19.00

Dechová hudba Mohelanka

Olomouc
MOZARTEUM
Václavské nám. 3, tel. 585 514 190

17.00

16.00, 18.15
20.45

Lidice
Skyline

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna
17.30, 20.00

Snadný prachy
20.00
Velké podmořské dobrodružství 3D 18.00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

17.30, 20.15
15.15

Riegrova 6 Olomouc, tel. 585 231 690

Velká česko-slovenská soc. party

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3

STÁTNÍ HRAD ŠTERNBERK
Horní náměstí 6, tel. +420 585 012 935

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4

Carmen
Opera ve francouzském originále

Pražská 41, tel. 585 809 999

KINO METRO 70

Pan Popper a jeho tučňáci
14.30, 16.45, 19.00

Školní 1, tel. 582 332 678

Jack se chystá vyplout

KINO VATRA

Farní 14, tel. 583 414 539

20.00

Holešov
17.30, 20.00

Prostějov

Pařba v Bangkoku

17.30, 20.00

17.30

Vsetín

KINO RETRO

Czech Made Man

Bezručova 519, tel. 571 654 747

Cáry starejch filmů

Zábřeh

Sokolská 25, tel. 585 222 466

Kung Fu Panda 2 3D
Princ a pruďas
X-Men: První třída

20.30

Bezručova 838, tel. 571 654 727

KINO METROPOL

15.00
17.00, 19.10
21.20

20.00

Rožnov pod Radhoštěm

Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D
20.00
V peřině 3D
15.30, 17.45

Pražská 41, tel. 585 809 999

Lidice
17.30, 20.00

KINO PANORAMA

Lidice
18.30, 21.15
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 15.40

VARNA

Milíčovo nám. 488, tel. 573 339 280

KINO OKO

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2

KINO NADSKLEPÍ

Šumperk

Pražská 41, tel. 585 809 999

Šternberk

Mohelnice

Pražská 41, tel. 585 809 999

Přerov

Pražská 41, tel. 585 809 999

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6

Pražská 41, tel. 585 809 999

22.00

NÁMĚSTÍ SVOBODY

Olomouc
Pařba v Bangkoku
Paul

Kostelní Konice, tel. 582 397 250

Mohelnice

18.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1

ZÁMEK

Z pohádky do pohádky
Představení tanečního oboru ZUŠ Konice.
18.00

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna

21.00

KINO SVĚT

Svárov 1055, tel. 571 419 289

Medvídek Pú
17.00
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D
19.00

nám. E. Beneše 62, tel. 573 397 183

Bruntál

Banksy - Exit Through the Giftshop
17.00, 19.30

KINO CENTRUM

Kroměříž

Sucker Punch
Zdrojový kód

Jesenická 1755, 792 01, tel. 775 954 202

17.45, 19.45
20.00

