kraj olomoucký

4 B

úterý: Přerov, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Kojetín

pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Zábřeh, Mohelnice, Moravský Beroun

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
ŠUMPERK

Přijede olympijský
doubledecker
Olympijský doubledecker – slavný
patrový autobus, se kterým Český
olympijský výbor dělá propagační
kampaň na letní olympijské hry
v Londýně – se dnes představí
v Šumperku. K vidění bude od
10 do 18 hodin.
(rš)
JESENÍK

Za město bude nově
hovořit jeho mluvčí
Tiskového mluvčího bude mít
nově jesenická radnice. Odsouhlasili to tamní zastupitelé. Nový zaměstnanec města bude zároveň zajišťovat propagaci a mediální služby pro Priessnitzovy léčebné lázně.
(rš)
LOŠTICE

Vylepší nepřehlednou
dopravu v centru
Loštice změní dopravu na náměstí. Vznikne tam nový přechod, který bude nasvícený, a změní se také
přednost v jízdě.
(rš)
ŠTÍTY-CRHOV

Domácnosti se musí
obejít bez elektřiny
Lidé z místní části Štítů – Crhova
na Šumpersku budou ve čtvrtek
13. října bez elektřiny. Proud nepůjde v osadě od osmi do čtrnácti hodin. Energetici zdůvodňují výpadek nutnými pracemi na distribuční soustavě.
(rš)

Stávající stánky kryté plachtami na opraveném náměstí lidem v Jeseníku vadí.
A válku nevzhledným přístřeškům vyhlásila i radnice. Pořídí nové jednotné stánky,
které si budou prodejci pronajímat. Novinku hodlá do praxe zavést už příští rok.
JESENÍK Nevzhledné stánky nebo
přístřešky kryté plachtami, které
nyní používají prodejci k nabízení
svého zboží v Jeseníku, z Masarykova náměstí brzy zmizí. Město
chce reprezentativní plochu buď
zbavit stánků úplně, nebo pořídí
hezčí jednotné přístřešky, které si
budou prodejci během roku pronajímat.
Zastupitelé tak reagují na stížnosti místních lidí a návštěvníků
města, kterým se nejednotné stánky a povlávající plachty nejrůznějších barev v nedávno zrekonstruovaném centru vůbec nelíbí.
„Máme krásné náměstí, ale
s těmi stánky vypadá hrozně. Takové plachty mohou být někde na periferii a ne v centru města, kterým
se chlubíme,“ míní například třicetiletá žena z Jeseníku. Souhlasí s ní
i zastupitel Jeseníku Ivo Trsťan.
„Takové stánky bychom měli z náměstí odstranit. To samozřejmě
není nic proti stánkařům, ale měli
bychom jasně říct, kde se bude
smět prodávat a vnést do tržního
prodeje ve městě systém,“ uvedl.
Jeseník má zatím tržní řád postavený tak, že trhovci mohou prodávat na třech místech ve městě včetně vyhrazené části náměstí
a umožňuje jim využívat vlastní
stánky. „V současné době tak město může vybrat poplatek, ale nemůže jakkoli regulovat vzhled stánků.

Pražská 41, tel. 585 809 999

Muži v naději

KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002

Alois Nebel

19.30

15.30, 18.00, 20.30

Školní 1, tel. 582 332 678

Alois Nebel

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999

Elitní zabijáci
16.30, 19.00, 21.30
Saxána a Lexikon kouzel
14.30
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2

Dream House
Šmoulové

16.45, 18.45, 21.15
14.20

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3

KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216

17.30, 20.00

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000

Pražská 41, tel. 585 809 999

Bez dechu
Kamarád taky rád
Nezvratný osud 5 3D

17.30, 20.00

Přerov
Muži v naději

Pražská 41, tel. 585 809 999

15.00
17.00, 19.15
21.30

Nezvratný osud 5 3D
Filmový klub: Rozkaz

18.00
20.00

Bruntál

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4

KINO CENTRUM

Pražská 41, tel. 585 809 999

Jesenická 1755, 792 01, tel. 775 954 202

Drive

Pan Popper a jeho tučňáci
Strom života
Transformers 3
Zrození Planety opic

16.15, 18.30, 20.45

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

Jeden den

16.00, 18.15, 21.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999

Alois Nebel

15.45, 17.45, 20.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7

FAKTA

Nové a hezčí
Prodejci si nově budou muset
stánky a přístřešky v Jeseníku
pronajímat. Radnice totiž nakoupí
takové, které se budou do města
hodit. Nový tržní režim by měli
prodejci pocítit už příští rok
v dubnu nebo květnu. Jeseník
v první fázi zakoupí deset stánků,
později hodlá pořídit další. Sloužit
budou jak pro farmářské trhy,
které chce město na jaře zahájit,
tak pro prodej v jiných termínech.

„Máme krásné náměstí,
ale s těmi stánky vypadá
hrozně. Takové plachty
mohou být někde na
periferii a ne v centru.“
To bude možné jen v případě, pokud město pořídí jednotné stánky
a bude je pronajímat,“ vysvětlila
úřednice města.
Úředníci a zastupitelé tak nyní
začali vytipovávat místa, kde nové
stánky nakonec povolí. „Ve městě
je několik ploch, kde by mohly stát
jednotné, nejlépe pevné stánky.

Měli bychom se domluvit a udělat
vše tak, jako je to v jiných městech,
například v Olomouci či Šumperku,“ míní zastupitel Pavel Perutka.
Radnice chce dosavadní systém změnit už příští rok. „Musíme
připravit místo, změnit tržní řád.
Po doporučení architekta vybereme typizované stánky, které se budou do města hodit. Ty se musí objednat a vyrobit,“ vypočítal místostarosta Jeseníku Libor Halas.
Podle něj by mohlo mít město vše
připravené už v dubnu nebo květnu a prodejci by tak už v tuto dobu
mohli prodávat v novém režimu.
„V první fázi chceme zakoupit
deset stánků. Pokud se ukáže, že je
jich málo, tak přikoupíme další,“
uvedl Halas. Stánky budou sloužit
jak pro farmářské trhy, které chce
město na jaře zahájit, tak pro prodej v jiných termínech. Na nákup
stánků hodlá Jeseník využít státní
dotace, které by měl dostat na pořádání farmářských trhů. „Podle
podmínek musíme uspořádat minimálně pět farmářských trhů ročně. To nebude problém. Zájem
o prodej ale bude určitě po celý
rok,“ je přesvědčený Halas.
Ten také nevylučuje, že trhovci
na náměstí nakonec zůstanou. „Pokud budou jednotné a pěkné stánky, tak nevidím důvod, proč by se
tam nemělo prodávat,“ uzavřel
místostarosta.
Rostislav Hányš

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

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

Vaším objektivem Události z kraje na snímcích Romana Janase

Po indiánsku Ve státní svátek
28. září se děti v České Vsi
vrátily v čase a prožily indiánské
dopoledne. 3x foto: ronielin.rajce.cz

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.

Nezbytné přípravy Než se děti vydaly do přírody, musely se na
indiánské dovednosti pořádně připravit, včetně stylového zkrášlení.

Když se dítě učit nechce, prostě se nic nenaučí
» Studenti píší noviny V projektu MF DNES se mladí lidé ze škol v Olomouckém kraji vyjadřují na téma střet kultur a tolerance

Prostějov
KINO METRO 70

Olomouc

středa: Prostějov, Konice,
Plumlov

Jeseník dal
vale nevzhledným
stánkům, koupí jiné

Kino Saxána a Lexikon kouzel
Jeseník

ČTVRTEK 6. ŘÍJNA 2011
WWW.IDNES.CZ

15.30
19.45
17.00
17.45, 20.00

Kroměříž
DŮM KULTURY – DIVADELNÍ SÁL
Tovačovského 22/2828, tel. 573 341 400

Alois Nebel

20.15

Co je obtížného na tom dostat se
na základní školu? Berou tam každé dítě, nehledě na etnickou skupinu. Český vzdělávací systém nabízí všem stejně snadný přístup. Na
jakou školu dítě půjde a jak ono
samo bude ke vzdělání přistupovat, záleží převážně na výchově rodičů.
Když se dítě učit nechce, prostě
se nic nenaučí. A když takové dítě
vyjde základní školu třeba až v 18 letech, když už je sám rodičem, jaké
jsou jeho vyhlídky do budoucna?
Jaká je snazší cesta, než spolehnout
se na štědré sociální dávky...
Česká republika je kritizována Evropskou unií za tzv. praktické školy.
V těchto školách se vzdělávají nejen děti lehce retardované a obtížně vzdělavatelné, pro které jsou

Soutěž MF DNES

Vyhrajte vstupenky na Lord of the Dance
MF DNES vyhlašuje soutěž o vstupenky na taneční show Lord of the Dance, kterou si letos
budou moci vychutnat i kulturní fajnšmekři z Olomouckého kraje.
Světová taneční show Lord of the Dance zamíří 25. října do Olomouce. Úchvatné vystoupení
můžete zažít i vy. Se soutěží MF DNES se na něj navíc můžete podívat zdarma. K účasti v ní vám
stačí odpovědět na naši soutěžní otázku, která zní:
Ve kterém roce a v jakém městě se uskutečnilo premiérové představení této velkolepé
taneční show?
Své odpovědi posílejte na adresu redolo@mfdnes.cz, a to do úterý 11. října. Výherce otiskneme
následující den.
Taneční představení Lord of the Dance slaví úspěchy po celém světě, letos již patnáctou sezonu, a dosud jej u nás vidělo
neuvěřitelných 250 tisíc diváků. Zatím největší turné po sportovních halách českých měst se uskutečnilo letos v březnu
a pokračuje ještě právě podzimní zastávkou v Olomouci, kde se soubor představí úplně poprvé. Diváci tak budou mít
možnost zhlédnout fantastický příběh Dobra a Zla v překrásné pohádkové scéně, precizní taneční výkony desítek
tanečníků v sólových výstupech i nezaměnitelných tanečních formacích, které proslavily irský tanec po celém světě.
Tajemství mimořádného úspěchu show Lord of the Dance spočívá i v tom, že oslovuje široké publikum bez ohledu na
věk, pohlaví nebo kulturní zázemí.

tyto školy určené, ale i romské děti
kladní vzdělání. Když propadnou
a děti ze sociálně znevýhodněných
na normální základní škole (někdy
rodin, které byly na školu přijaté na
i dvakrát), nemají ho dokončené.
žádost vlastní a rodičů. Na těchto
Všichni mají šanci se vyučit, my je
školách sice nejsou kladeny velké
v tom podporujeme, bohužel hlavnároky na intelekt
ně romské děti odmítají
„Na praktické
žáka, ale zato se tu
další vzdělávání. Pro ně
škole můžou děti
dítě naučí mnoho
není vzdělání hodnota.
prožít úspěch,
praktických dovedNa praktické škole můnaučí se základy.
ností a získá zkušenosžou všechny děti prožít
Na normální ZŠ
ti pro život. Důležitá
úspěch, naučí se záklajen sedí, nestíhají,
je v tomto případě i rody. Na normální ZŠ jen
rezignují...“
dinná a sexuální výsedí, nerozumí, nestíhachova, které se dětem
jí, rezignují. Není pravz kulturně izolovaných rodin od roda, že z praktické školy nemůžou
dičů nedostává.
dosáhnout vyšší vzdělání. Přijali
Paní Mirka Rážová, která vyučunám jednou žáka i na průmyslovje na praktické škole v severních Čeku.“
chách, se k tomu vyjádřila takto:
Tak proč chce Unie zrušit tyto
„Všichni žáci praktické školy mají
školy? Jak se zlepší situace tím, že
po absolvování školy dokončené záse bude snažit romské děti integro-

vat do normálních škol? Ony nejeví
zájem o jakékoli vzdělání a nepočítají s tím, že by vůbec někdy měly
pracovat. Kde jinde získaly tento
přístup k životu než u svých rodičů.
Nyní je v jednání zákon, který povinuje dlouhodobě nezaměstnané
pobírající sociální dávky pracovat
pro město či stát. Nejstěžejnější dopad tohoto zákona by byl tedy
v tom, že rodiče dají svým dětem
správný příklad a povedou je k pracovní morálce.
Hlavním problémem tedy není
zpřístupnění vzdělání znevýhodněným dětem, ale změna přístupu
dětí ke vzdělání. Se správnou motivací a přístupem může každé dítě
plně využít možnosti vzdělání, které mu stát nabízí. Hana Hučínová
Gymnázium Čajkovského, Olomouc

