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Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Mistrovský plán 19.30

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
Lollipop Monster 20.00
Moneyball

17.30

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Bijásek - Asterix a Vikingové 14.00
Nechápu, jak to dokáže 17.30
Poupata 20.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Přizdis*áči 17.30, 20.00

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Lovci hlav 20.00
Poupata 18.00

Kopřivnice
KINO PULS
Obránců míru 368, tel. 556 871 415
Věc: Počátek 20.00
Velká vánoční jízda 3D 17.00

Jeseník
PLÍŽIVÁ KONTRA
Husova 191/2, tel. 554 772 004
Život třetího tisíciletí Trvá do 29. února

Olomouc
CAFÉ AMADEUS
Václavské nám. 3, tel. 585 514 190
J. Doležel: Stopy paměti Trvá do 15. ledna

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
17. listopadu 47, tel. 585 223 233
Podzim Trvá do 13. ledna

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
T. Černoušek: In Memoriam vernisáž 18.30

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

GALERIE U HANÁKA
Školní 206/24

III. klubová výstava Trvá do 11. 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

Šumperk
GALERIE JIŘÍHO JÍLKA
sady 1. máje 12, tel. 583 211 050
R. Panáček: Sudetenland Trvá do 29. ledna

ZÁBŘEH

Zábřežský zpravodaj
představí úředníky
Zatímco loni představoval zábřež-
ský zpravodaj na svých stránkách
postupně všechny zastupitele, le-
tos začíná s představováním úřed-
níků jednotlivých odborů a odděle-
ní a také jejich šéfů. Lidé v textech
najdou praktické informace jako
například kontakty na jednotlivé
pracovníky. (rš)

MOHELNICE

Město zřídilo
dvě nové komise
Dvě nové komise zřídila mohelnic-
ká radnice. Chce tak zapojit do
dění ve městě více lidí. Komisi tělo-
výchovy a sportu povede Vladimír
Daněk ml., kulturní komisi Dag-
mar Protivová. Komise se mimo
jiné podílejí na projednání bodů
zastupitelstva a dávají mu doporu-
čení, zda je schválit, či nikoli. (rš)

MORAVSKÝ BEROUN

Pro dávky musí místní
až do Šternberka
Leden letošního roku přinesl no-
vinky i pro obyvatele Moravského
Berouna. Pro místní příjemce dá-
vek pomoci v hmotné nouzi bu-
dou muset lidé cestovat do Štern-
berka, peníze již totiž na místní
radnici nedostanou. Nově si je vy-
zvednou na pracovišti krajské po-
bočky úřadu práce. (jim)

LITOVEL

Poštu obsadili dělníci,
obnovuje své přepážky
S komplikacemi musí nyní počítat
obyvatelé Litovle, kteří zamíří na
místní poštu. Před pár dny zaháje-
ná rekonstrukce interiéru pošty do-
časně uzavře pro veřejnost přepáž-
ky o sobotách. Provozní doba
v pracovních dnech se nemění.
Oprava prostor má skončit v polo-
vině února. (jim)

LITOVEL Bývalé kasárny na Nových
Zámcích u Litovle se v následují-
cích měsících promění. Kulturní
památku zvanou Hospodářský
dvůr do roku 2008 užívala armáda,
sloužila jako sklady pro tanky a vo-
jenské automobily. Nedávno areál
od ministerstva obrany získal nový
majitel. Ten v něm hod-
lá mimo jiné zřídit pro-
story pro chov koní, jíz-
dárnu, penzion a v oko-
lí chce vybudovat síť hi-
postezek.

Rozsáhlý plán má
zvýšit atraktivitu turis-
ticky zajímavého místa
nedaleko Litovle. „Jedná se o dobře
situovaný objekt s hlubokou histo-
rií. Navíc je zasazený do nádherné
přírody Litovelského Pomoraví,“
uvedla za autory projektu Zdeňka
Kocourková. Nový majitel David
Dostál chce do prostor donedávna
chátrající památky mimo jiné pře-
sunout chov koní, kterým se jeho
rodina dlouhodobě zabývá. „Při-
pravujeme ustájení pro zhruba čty-
ři desítky koní. Oficiální otevření

stájí plánujeme na letošní červen,“
upřesnila Kocourková. Polovinu
z boxů budou moci využívat pro
svá zvířata i další majitelé koní.

Novinkou je také vznik Jezdecké-
ho klubu Nové Zámky. I jeho čle-
nům bude v budoucnu k dispozici
moderní parkurové závodiště či

dvě kryté jezdecké
haly. Na nádvoří Hos-
podářského dvora má
vzniknout místo pro
drezúru. Klub bude na-
bízet mimo jiné vyjížď-
ky do přírody, výcvik
jezdců a bude pořádat
letní tábory.

„Od léta bude v provozu zahrad-
ní restaurace s letní terasou. Do bu-
doucna bude součástí restaurace
stylový lovecký salonek s vinným
sklepem a jezdecký salon,“ popsala
Kocourková. Ve výhledu je i stavba
penzionu až pro 50 hostů.

Okolní krajinu Nových Zámků
protká síť hipostezek. „Budou to
stezky pro jízdu na koních Litovel-
ským Pomoravím. Nevznikly by
však úplně nové cesty,“ upřesnila

Kocourková. Tvůrci plánů hodlají
využít stávající síť cest, kterou prá-
vě pro jízdu na koních využívali už
Liechtensteinové jako někdejší ma-
jitelé panství. „Plánujeme vytvořit
delší okruh, který by vedl až k Úso-
vu, a kratší, který by tvořily stezky
jen v okolním lese Doubrava,“ vy-
počítala Kocourková. Zvažuje se
i okruh směrem k Bouzovu.

Proti stezkám nic nenamítá ani
správa CHKO Litovelské Pomoraví.
„V podstatě jsou tyto aktivity jedně-
mi z těch, které do chráněné krajin-
né oblasti patří víc než cokoliv jiné-
ho. Díváme se na ně jako na mož-
nost využití rekreačního potenciá-
lu, který je, pokud nedochází k ně-
jakým extrémům, v souladu
s ochranou přírody,“ míní vedoucí
správy CHKO Litovelské Pomoraví

Michal Servus s tím, že k plánům
měli zatím jen jednu zásadní výhra-
du: „Aby tam nedocházelo ke kon-
fliktům mezi pěšími, s lesnickým
provozem nebo se trasy moc nekří-
žily s cyklostezkami. Proto bude dů-
ležitou součástí vyjednávání, jak
bude areál vypadat,“ dodal.

Lidé by měli mít možnost na-
hlédnout i do již delší dobu pláno-
vaného „malého lednicko-valtické-
ho areálu“, který má připomínat
rozsáhlé úpravy okolí do podoby
anglického parku s oborou, které
nechali na Nových Zámcích pro-
vést už Liechtenteinové. Podobně
jako v Lednici a Valticích navíc exis-
tuje v okolní krajině řada menších
staveb jako třeba Obelisk, Chrám
přátelství či Čertův most.

Jitka Janečková

Příprava na koledu Ještě poslední póza a úsměv pro
fotografa a tříkrálové koledování ve Víceměřicích na
Prostějovsku může začít. 3x foto: marcelairankova.rajce.net

Areál Nových Zámků se ještě letos otevře lidem.
V prostorách kulturní památky u Litovle zvané
Hospodářský dvůr vzniknou stáje pro chov koní,
jízdárna či penzion. Okolí areálu protká síť hipostezek.

My Tři králové jdeme k vám...
Kašpar, Melichar a Baltazar tak, jak

je mohli o víkendu spatřit
obyvatelé Víceměřic.

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Jitce Janečkové
(jitka.janeckova@mfdnes.cz,
tel.: 734 520 973, 583 808 215)
a redaktorovi Michalu Poláčkovi
(michal.polacek@mfdnes.cz,
tel.: 734 520 598).
» Inzertní poradkyně pro vaši oblast
jsou Petra Pelzlová (petra.pelzlova@
mafra.cz, tel.: 602 658 929 a 583 808
315) a Marie Janečková
(marie.janeckova@mafra.cz,
tel.: 602 534 958 a 583 808 314)

FAKTA

Z historie
Nových Zámků
Stavba hřebčína na Nových Zámcích
začala roku 1634. Kolem roku 1690
prošel Hospodářský dvůr barokní
přestavbou společně se sousedícím
zámkem. Tehdy rod Liechtensteinů
nechal vystavět zámek na místě
renesančního loveckého zámečku
pánů z Boskovic. Do rukou knížat
z Liechtensteina se Nové Zámky
dostaly sňatkem Anny Alžběty
Černohorské z Boskovic a Karla I.
z Liechtensteina. Objekt utrpěl velké
škody v období pruské okupace ve
40. letech 18. století, ale chov koní
se zde udržel. Nové Zámky byly
přestavěny v letech 1730 - 1733. Po
požáru roku 1805 zadal kníže Jan
Josef z Liechtensteina dvornímu
architektovi Josefu Hardmuthovi
vypracování plánů na empírovou
přestavbu. V letech 1806 - 1808
přistoupili Liechtensteinové
k rekonstrukci vyhořelého zámku
a současně s obnovou zámecké
stavby nechali vystavět dnešní
Hospodářský dvůr nacházející se
před hlavním průčelím zámku. Část
objektu zřejmě navázala na původní
barokní hřebčín. Opravy skončily
kolem roku 1820.
Zdroj: www.dvurnovezamky.cz

Krátce

Kino Mistrovský plán v jesenické Pohodě Výstavy V galerii Metro se podíváte pod hladinu

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.

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

úterý: Přerov, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Kojetín

středa: Prostějov, Konice,
Plumlov

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

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

Dnešní podoba Areál Nových Zámků nedaleko Litovle. Foto: MF DNES

Za písničku něco do kasičky Skupinky malých
koledníků vybíraly peníze na Tříkrálovou sbírku.

Zprávy z měst

Rozsáhlý plán
proměny Nových
Zámků má zvýšit
atraktivitu
turisticky
zajímavého místa
nedaleko Litovle.

MOHELNICE (ČTK) Počátkem dub-
na zahájí v Mohelnici na Šumper-
sku revitalizaci historického cent-
ra města. Kromě náměstí Svobody
se stavebníci pustí i do oprav při-
lehlých ulic. Ve veřejné soutěži se
městu podařilo snížit celkové ná-
klady z plánovaných 44,5 milionu
korun na 28,3 milionu.

Zastupitelé uvolnili z rezervy
rozpočtu 14,8 milionu korun, cel-
kem 58 procent nákladů pokryje
podle mohelnického starosty Ale-
še Mikety dotace z Regionálního
operačního programu.

Revitalizace náměstí i okolních
ulic skončí na podzim
„Máme již podepsané smlouvy se
zhotovitelem a pokud nám bude
přát počasí, práce zahájíme první-
ho dubna. Revitalizace historické-
ho centra by měla být dokončená
letos v říjnu či listopadu. Podařilo
se nám vysoutěžit výrazně nižší
cenu, vyplatila se nám dobrá pří-
prava a nahrála nám i situace na
stavebním trhu,“ nastínil Aleš Mi-
keta.

Podle něj město původně zvažo-
valo, že si na opravy vezme úvěr ve
výši dvacet milionů korun. Nako-
nec ale radnice našla peníze ve
vlastních rezervách. Město vyčleni-
lo peníze i na případné vícepráce,
které mohou vzniknout v souvis-
losti s možnými archeologickými
nálezy.

Revitalizace obsáhne celkovou
úpravu povrchu náměstí Svobody,
chodníků a infrastruktury. Dotkne
se i ulice S. K. Neumanna a části
Olomoucké a Třebovské ulice. Pro-
jekt počítá i s novým mobiliářem
včetně zeleně, laviček a zázemím
pro případné trhy.

Stavební práce s sebou přine-
sou i dopravní omezení, radnice
o nich bude místní obyvatele pře-
dem informovat.

O potřebě obnovy historického
centra se ve městě hovoří již něko-
lik let, revitalizaci městské památ-
kové zóny v Mohelnici plánovali
už v roce 2007. Tehdy náklady re-
konstrukce odhadovali na osmde-
sát až sto milionů korun.

Opravy centra
Mohelnice
začnou v dubnu,
budou stát míň

Velká proměna Nových Zámků
u Litovle: místo tanků koně

Vaším objektivem Aktuální události z Olomouckého kraje, tentokrát Tři králové na Prostějovsku na snímcích Marcely Iránkové


