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Olomouc
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Alvin a Chipmunkové 3 14.30, 16.30
Hranaři 18.45, 21.15

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Přizdis*áči 18.15
Rodina je základ státu 20.45
Twilight sága: Rozbřesk - 1. část 15.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Černá hodina 3D 17.00, 19.00, 21.00
Kocour v botách 3D 15.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Moneyball 17.30
Rumový deník 14.50
Šťastný Nový rok 20.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Kocour v botách 14.00, 16.00
Mission: Impossible - Ghost Protocol

18.00, 20.50

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Sherlock Holmes: Hra stínů

15.45, 18.30, 21.00

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

Sherlock Holmes: Hra stínů
14.20, 17.10, 20.00

KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Perfect Days - I ženy mají své dny 17.30
Rumový deník 20.00

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Rumový deník 20.00
Šťastný Nový rok 17.30

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Sherlock Holmes: Hra stínů 17.30, 20.00

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Bastardi 2 18.00
Le Havre 20.00

Uničov
KINO UNIČOV
Moravské nám. 1143, tel. 585 054 060
Mistrovský plán 20.00

Kopřivnice
KULTURNÍ DŮM - KINO PULS

Obránců míru 368, tel. 556 871 415
Autopohádky 13.30
Jana Eyrová 17.30
Vendeta 20.00

Krnov
KINO MÍR 70
nám. Míru 14, tel. 554 615 050
Anonym 20.00
Sherlock Holmes: Hra stínů 17.45

Nový Jičín
KINO KVĚTEN
Havlíčkova 6, tel. 556 709 128
Paranormal Activity 2 20.00
Záměna 18.00

Kroměříž
KINO NADSKLEPÍ
Milíčovo nám. 488, tel. 573 339 280
Sherlock Holmes: Hra stínů 17.00, 19.30

Valašské Meziříčí
KINO SVĚT
Nábřeží 268, tel. 571 622 766
Sherlock Holmes: Hra stínů 17.00, 19.30

Vsetín
KINO VATRA
Svárov 1055, tel. 571 419 289
Sherlock Holmes: Hra stínů 17.00
Šťastný Nový rok 19.30

Jeseník
VODNÍ TVRZ
Zámecké náměstí 1, tel. 584 401 070
O mašinkách Trvá do 14. ledna

Olomouc
CAFÉ AMADEUS
Václavské nám. 3, tel. 585 514 190
Jiří Doležel: Stopy paměti

Trvá do 15. ledna

DIVADLO HUDBY - GALERIE
Denisova 47, tel. 585 223 565
Srdce sluncem Trvá do 27. února

GALERIE MONA LISA
Horní náměstí 20, tel. 585 226 828
20/12 Trvá do 14. ledna

GALERIE U MLOKA - P-CENTRUM
Lafayettova 9, tel. 585 221 983
Tomáš Moravec, Matěj Al-Ali: Revizor

Trvá do 18. ledna

GALERIE ZUŠ MILOSLAVA STIBORA
Pionýrská 4, tel. 585 425 101
České Vánoce Trvá do 11. ledna

CAFÉ 87
Denisova 47, tel. 585 514 111
Ivana Lomová: Kavárny (2009-2011)

Trvá do 10. ledna

Prostějov
BUDOVA ŠPALÍČKU

Uprkova 17, tel. 582 330 603
Neznámý svět drobných savců

Trvá do 26. února

GALERIE METRO
Školní 1
René a Tomáš Melichárek a Robert Šobr:
Pohled pod hladinu Trvá do 28. ledna

ZÁMEK
Pernštýnské nám. 176/8
Miroslav Malina: Obrazy

Trvá do 31. ledna

Přerov
GALERIE ATRAX
Kozlovská 8, tel. 581 201 039
Souborná výstava: Obrazy, kresby,
keramika Trvá do 31. ledna

GALERIE MĚSTA
Horní náměstí 1/1
Vánoční Přerov Trvá do 10. ledna

GALERIE STŘED
Kratochvílova 22
Heinz-Jürgen Lepper: Obrazy

Trvá do 31. ledna

MINIGALERIE ŽEROTÍN
Komenského 2, tel. 581217508
Vlasta Tvrdá: Obrazy Trvá do 31. ledna

MUZEUM KOMENSKÉHO
Horní náměstí 7, tel. 581 250 544
Pojďme spolu do Betléma

Trvá do 30. ledna
Povídání o mašinkách Trvá do 26. února

Šumperk
GALERIE JIŘÍHO JÍLKA
sady 1. máje 12, tel. 583 211 050
Roman Panáček: Sudetenland

Trvá do 29. ledna
MUZEUM
Hlavní třída 22, tel. 583 214 070
Člověk tvůrce: Hlína Trvá do 29. ledna
100 let šumperské radnice a Starý
Šumperk Trvá do 15. ledna
Štědrý den v proměnách času

Trvá do 8. ledna

Uničov
GALERIE U MINORITŮ
Haškova 217
Uničovští Trvá do 29. ledna
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Masarykovo nám. 29
Výstava betlémů Trvá do 8. ledna
ŠATLAVA - MUZEUM VĚZEŇSTVÍ
Příční 205
Dějiny jednoho města: Cheb/Eger

Trvá do 8. února

Vikýřovice
MUZEUM SILNIC
Hraběšická 203, tel. 583 211 688
Cesta do dětských let Trvá do 15. ledna

ŠUMPERK, JESENÍK Granty a dotace
bude letos opět rozdělovat šum-
perská a jesenická radnice. Jako
v minulých letech podpoří Šum-
perk především prestižní akce jako
například bluesový festival Blues
Alive či vyhlášený Mezinárodní
folklorní festival. Přispěje také na
činnost organizacím pracujícím
s mládeží či v oblasti kultury
a sportu. O podporu se mohou
ucházet rovněž organizace zaměře-
né na zdravotně sociální oblast.

Zatímco Šumperk si vyčlenil
zhruba stejnou částku jako loni, Je-
seník má na dotace a granty peněz
míň. „Loni město rozdělilo na
granty a dotace 3,5 milionu korun,
letos je předpoklad, že rozdělí stej-
nou částku. Definitivně bude jas-
no až po schválení rozpočtu,“ sdě-
lil mluvčí šumperské radnice Ka-
mil Navrátil.

Větší část ukrojí stejně jako v mi-
nulých letech akce a činnosti ze se-
znamu, na které město dává zhru-
ba dva miliony korun. „Radnice
podpoří tradiční akce přesahující
svým významem hranice města,“
potvrdil Navrátil. Z osmi akcí do-
stává tradičně nejvíc prestižní blu-
esový festival Blues Alive, který
loni získal od města téměř 300 tisíc
korun, 200 tisíc dostal Mezinárod-
ní folklorní festival. Mezi vyjmeno-
vané šťastlivce, kteří mohou počí-
tat každoročně s penězi, patří také
Šumperský dětský sbor Motýli,
mladí hokejisté, fotbalový klub, So-
kol a Tělovýchovná jednota Šum-
perk. Peníze na granty a dotace si
rozdělí více než stovka žadatelů.

„Novinkou je, že žádosti lze podat
i elektronicky. Tento krok by měl
usnadnit administraci grantů,“ do-
plnil Navrátil. Žádosti je možné po-
dávat až do konce ledna.

Z „menšího“ balíku ukrojili loni
na činnost nejvíc šumperští skau-
ti, kteří dostali 30 tisíc, akce Domu
dětí a mládeže Vila Doris Den
Země nebo cyklus besed se známý-
mi osobnostmi Vila Lucis.

Jeseník má odlišný systém. Žá-
dosti přijímá ve dvou kolech. První
termín skončil 23. prosince, druhý
se uzavírá koncem dubna. „Větši-
na žádostí už přišla. Druhé kolo dě-
láme například pro sportovce či
kluby, které se kvalifikovaly na dal-
ší závody nebo soutěže. Bez šance
nejsou ani ti, kteří první termín
prošvihli,“ vysvětlila Iva Peitlová
z jesenické radnice.

Jeseník nemá na rozdíl od Šum-
perka žádné vyjmenované akce či
činnosti, na které jsou zvlášť vyčle-
něny peníze. Sportovci a kulturní
organizace musí počítat s citel-
ným krácením grantů a dotací, bu-
dou zhruba třetinové. Loni město
rozdělilo na akce 856 tisíc a na čin-
nost 3,9 milionu korun. Nejvíc bral
fotbalový klub, který vylepšil svůj
rozpočet z městských zdrojů o půl
milionu. Radnice si také cení prá-
ce s mládeží hnutí Brontosaurus,
kterému loni přiklepla 300 tisíc.

V Šumperku mohou dostat pořa-
datelé akcí až 70 procent výdajů,
v Jeseníku je to 80 procent. Pořada-
telé vyjmenovaných akcí nebo čin-
ností mohou počítat i s vyšším pro-
centem. Rostislav Hányš

Miliony korun půjdou letos z rozpočtů šumperské a jesenické radnice na granty
a dotace pro spolky pracující s mládeží či pořadatele prestižních festivalů.
Zatímco Šumperk rozdělí 3,5 milionu jako loni, Jeseník bude letos dotace krátit.

JESENÍK (ČTK) Do velké rekon-
strukce knihovny a administrativ-
ní budovy, kterou město převzalo
od státu, bude letos především in-
vestovat jesenická radnice. V roz-
počtu má prozatím vyčleněno na
veškeré investice sedmnáct a půl
milionu korun, stejně tomu bylo
i v loňském roce.

Vedení města podle starostky
města Marie Fomiczewové očeká-
vá, že se objem peněz na investič-

ní akce během roku zvýší díky do-
tacím.

Město podle ní bude investovat
do oprav knihovny zejména kvůli
tomu, že budova má špatnou stati-
ku. Ve špatném technickém stavu
je již delší dobu i bývalá státní ad-
ministrativní budova, ve které síd-
lil někdejší okresní úřad.

„Další peníze vynaložíme na
projektovou přípravu plánované-
ho regionálního akvaparku v Jese-

níku,“ podotkla k plánům města
starostka.

Jeseník vstoupil do letošního
roku s rozpočtem s výdaji bezmála
dvě stě sedmnáct milionů korun
a příjmy 209,4 milionu korun.

„Rozdíl dofinancujeme ze zů-
statku hospodaření předchozího
roku, který činí asi třináct milionů
korun. Nepotřebujeme tedy využít
cizí zdroje,“ nastínila Fomiczewo-
vá.

Rozpočet na letošní rok již
schválila většina měst v Olomouc-
kém kraji i hejtmanství. Kraj bude
v nastávajícím roce 2012 hospoda-
řit s příjmy a výdaji ve výši 4,32 mi-
liardy korun. Finanční plán je zhru-
ba o sto milionů korun nižší než
loni.

Pokles souvisí podle vedení Olo-
mouckého kraje zejména s očeká-
vaným snížením daňových pří-
jmů.

Krátce
ŠUMPERK

Lidé mohou
připomínkovat rozpočet
K návrhu rozpočtu se mohou nyní
vyjádřit lidé v Šumperku. Sezná-
mit se s dokumentem mohou na
internetových stránkách města
v sekci aktuality, podsekci město
a v odkazu rozpočet. S připomínka-
mi se mohou obrátit také na tajem-
níka Petra Holuba na telefonu 583
388 502 nebo na e-mailovou adre-
su pholub@sumperk.cz. K rozpoč-
tu se mohou vyjádřit také na zase-
dání zastupitelstva šestadvacáté-
ho ledna, kde se bude rozpočet
schvalovat. (rš)

ZLATÉ HORY

První letošní zasedání
bude příští týden
Už v pondělí devátého ledna se se-
jdou zastupitelé Zlatých Hor na Je-
senicku na svém prvním letošním
zasedání. Budou projednávat hlav-
ně financování investice do místní
čistírny odpadních vod a pořízení
digitální projekce pro zlatohorské
kino. Zasedání začíná v sedmnáct
hodin v sále multifunkčního volno-
časového centra v Bezručově ulici.

(rš)

LOŠTICE

Loštice převedou
pozemky na stavbu hrází
Prodej a bezúplatný převod po-
zemků dotčených stavbou protipo-
vodňových hrází kolem řeky Tře-
bůvky podniku Povodí Moravy od-
souhlasilo zastupitelstvo Loštic.
Část pozemků prodá za 400 tisíc
korun, což představuje částku
98 korun za metr čtvereční. Další
pozemky v hodnotě 800 tisíc převe-
de město bezúplatně. (rš)

Světové klání
na přerovském stadionu

Momentky z Mistrovství světa
v ledním hokeji žen do 18 let,

které se konalo v Přerově.
Snímky zachycují klání skupiny B,

ve které se utkaly týmy Kanady,
Finska, Německa a Švýcarska.

FAKTA

Granty a dotace 2012
Šumperk
příjem žádostí: do 31. ledna 2012
částka, kterou město rozdělí:

zhruba 3,5 milionu Kč
s podporou mohou počítat:

festival Blues Alive či
Mezinárodní folklorní festival

kolik mohou dostat:
na akce mohou žadatelé

v Šumperku dostat 70 % výdajů
(max. 30 000 korun)

Jeseník
příjem žádostí:

23. 12. 2011 a 30. 4. 2012
částka, kterou město rozdělí:

loni rozdělilo 4,7 milionu Kč,
letos se částka sníží

nejvyšší dotace loni:
pro fotbalový klub (504 tisíc Kč),
hnutí Brontosaurus (300 tisíc Kč)

kolik mohou dostat: až 80 %
výdajů (max. 20 000 korun)

Kino Sherlock Holmes: Hra stínů v CineStaru Výstavy Kavárny, jak je vidí Ivana Lomová

Krása na ledě Na snímku nahoře porada hráček celku Kanada, které
porazily Finsko 7:0. 3x foto: honza62.rajce.net a 1x salkim.rajce.net

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)

středa: Prostějov, Konice,
Plumlov

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

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

Radnice podpoří
tradiční akce
přesahující svým
významem
hranice města.

Zprávy z měst

Statisíce od města
dostane Blues Alive
i folklorní festival

Priority Jeseníku? Akvapark a oprava knihovny
Rekonstrukci místní knihovny či administrativní budovy a projekt na akvapark. S tím počítá v roce 2012 jesenická radnice

»

Vaším objektivem Dění z Olomouckého kraje na vašich snímcích


