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Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Moje krásná učitelka 19.30

Olomouc
CINESTAR OLOMOUC – SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Love 14.30, 16.45, 19.00, 21.15

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Mission: Impossible – Ghost Protocol 20.45
Perfect Days – I ženy mají své dny

15.30, 17.45

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Muži, kteří nenávidí ženy 16.30, 19.30

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Hranaři 21.10
Kocour v botách 14.00, 16.00
Muži, kteří nenávidí ženy 18.00

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Alvin a Chipmunkové 3 15.00
Sherlock Holmes: Hra stínů 17.30, 20.15

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
Muži, kteří nenávidí ženy

14.00, 17.00, 20.00

KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Lollipop Monster 17.30
Muži, kteří nenávidí ženy 20.00

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Válka bohů 3D 17.30, 20.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Love 17.30, 20.00

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Projekt 100 – West Side Story 19.00

Zábřeh
KINO RETRO
Farní 14, tel. 583 414 539
Perfect Days – I ženy mají své dny 18.00

Bruntál
KINO CENTRUM
Jesenická 1755/1, tel. 775 954 202
Kocour v botách 15.30
Labyrint 17.30
Mistrovský plán 18.00
Muži, kteří nenávidí ženy 19.30

Kopřivnice
KINO PULS
Obránců míru 368, tel. 556 871 415

Labyrint 20.00
Sherlock Holmes: Hra stínů 18.00

Krnov
KINO MÍR 70
nám. Míru 14, tel. 554 615 050
Labyrint 17.45
Muži, kteří nenávidí ženy 20.00

Nový Jičín
KINO KVĚTEN
Havlíčkova 6, tel. 556 709 128
Američan 18.00, 20.00
Labyrint 18.00
Muži, kteří nenávidí ženy 20.00

Kroměříž
KINO NADSKLEPÍ
Milíčovo nám. 488, tel. 573 339 280
Muži, kteří nenávidí ženy 19.30

Rožnov pod Radhoštěm
KINO PANORAMA
Bezručova 838, tel. 571 654 727
Filmový klub – Černá Venuše 18.00

Valašské Meziříčí
KINO SVĚT
Nábřeží 268, tel. 571 622 766
Love 17.00
Moneyball 19.30

Vsetín
KINO VATRA
Svárov 1055, tel. 571 419 289
Kocour v botách 17.30
Moneyball 19.30

Jeseník
DIVADLO PETRA BEZRUČE
28. října 16, tel. 584 411 254
Martin Hutař: Fotografie vernisáž 17.00

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

Litovel
MĚSTSKÝ KLUB
nám. P. Otakara 753, tel. 585 341 633
Krajina otevřená Trvá do 31. ledna

Olomouc
DIVADLO HUDBY
Denisova 47, tel. 585 223 565
Srdce sluncem Trvá do 27. února
GALERIE CAESAR
Horní nám. 1, tel. 585 225 587
Jaroslav Lampar: Zahrady a ráje

Trvá do 27. ledna

GALERIE PATRO
Opletalova 1, tel. 585 204 458
Z depositářů Trvá do 28. ledna
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ
Denisova 47, tel. 585 514 111
Architektura je útokem na dobrý vkus!

Trvá do 22. dubna
Dalibor Chatrný: Tak, teď, tu

Trvá do 26. února
Spojeni křížem Trvá do 12. února

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
nám. Republiky 5, tel. 585 515 111
Jiří Suchý Trvá do 29. ledna

Prostějov

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

Trvá do 26. února
MUZEUM
nám. T. G. Masaryka 2, tel. 582 330 991
Jan Zrzavý ve fotografiích Václava
Chocholy Trvá do 29. ledna
Novinky ve sbírkách muzea

Trvá do 30. ledna
Snový svět Jana Zrzavého

Trvá do 29. ledna
Vánoční svět historických hraček

Trvá do 22. ledna

Přerov
GALERIE STŘED
Kratochvílova 22
Heinz-Jürgen Lepper: Obrazy

Trvá do 31. ledna

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
Panovníci českých zemí a jejich manželky
na dřevořezbách Jarmily Haldové

vernisáž 17.00

Uničov
ŠATLAVA – MUZEUM VĚZEŇSTVÍ
Příční 205
Dějiny jednoho města: Cheb/Eger

Trvá do 8. února

E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz, @mafra.cz

ŠUMPERK (ČTK) Dobrovolní hasiči
v Šumperku se do dvou let dočkají
nové hasičské zbrojnice. Zatímco
na přístavbě s garážemi a technic-
kým zázemím se již pracuje, vý-
stavba části se šatnami, sociálním
zařízením a podobně začne letos.
Celkové náklady dosáhnou zhruba
12 milionů korun.

„Stávající zbrojnice je v nevyho-
vujícím stavu. Výstavba nové budo-
vy se ukázala jako nejlevnější řeše-
ní,“ uvedl mluvčí radnice Kamil
Navrátil.

Nová zbrojnice vyroste na místě
té dosavadní, která bude zbourá-
na. Dokončena by měla být v roce
2013.

Město letos požádá o dotaci Olo-
moucký kraj, tři miliony korun by
rádo získalo z takzvaných význam-
ných projektů kraje. Zbytek najde
ve svém rozpočtu.

Na přístavbě pro garáže a tech-
nické zázemí se už pracuje. Násled-
ně se zbourá sto let starý objekt
zbrojnice, který již nevyhovuje mo-
derním potřebám.

JESENÍK (rš) Jednoduché kovové
konstrukce přikryté igelitovými
plachtami nebo jiná nevzhledná
provizoria už brzy nebudou mít na
Masarykově nebo Zámeckém ná-
městí, kde prodávají své zboží tr-
hovci, šanci.

Už v dubnu totiž proběhnou v Je-
seníku vůbec první farmářské trhy
a pořadatelé, kterými jsou sdruže-
ní Jeseníky přes hranici a Okresní
agrární komora Šumperk, chtějí
spolu s městem nakoupit jednotné
stánky a ty prodejcům pronajímat.

Lidé si už na radnici stěžovali,
že prodej v nevzhledných přístřeš-

cích neodpovídá tomu, co vidí v ji-
ných městech. „Bude dobré, když
budou stánky jednotné. V součas-
nosti to není pěkný pohled,“ při-
znal místostarosta Jeseníku Libor
Halas. To platilo i o období v před-
vánočním týdnu.

Pořadatelé sehnali dotaci ve
výši sto třicet tisíc korun, která se
použije hlavně na nákup nových
stánků. Ty vybere město. „Na rad-
nici nejlépe vědí, jaké stánky se na
náměstí budou hodit,“ uvedla Te-
reza Schreiberová ze sdružení Jese-
níky přes hranici.

Podle místostarosty Halase

musí být podoba stánků jasná do
konce února. „Farmářské trhy bu-
dou už v dubnu. Pokud stánky ne-
budou na skladě a budou se muset
vyrábět, je už nejvyšší čas,“ sdělil
Halas.

Pořadatelé chtějí mít pro farmář-
ské trhy připravených deset až pat-
náct jednotných dřevěných stán-
ků. Ty se budou používat napří-
klad i o vánočních trzích. V součas-
nosti žádné trhy v Jeseníku nikdo
neorganizuje. Trhovci si jen zapla-
tí poplatek padesát korun za metr
čtverečný a den na povoleném mís-
tě a mohou prodávat.

Krátce
ŠUMPERK

Město dostalo cenu
za péči o nadané děti
Certifikát Pečeť kvality Comenius
2011 dostala šumperská radnice.
Cenu každý rok uděluje Dům za-
hraničních služeb, Národní agen-
tura pro evropské vzdělávací pro-
gramy. V rámci projektu nazvané-
ho Cestička k úspěchu vznikla tří-
da mateřské školy pro mimořádně
nadané děti v Šumperku a partner-
ské Prievidzi. (rš)

LOŠTICE

Mikroregion věnoval
cykloodpočívku a mapy
Město Loštice převzalo od Mikrore-
gionu Mohelnicko cykloodpočív-
ku a mapy, na které mikroregion
také sehnal dotace. Celková hod-
nota daru je necelých pětadvacet
tisíc korun. Město se bude o cyklo-
odpočívku a mapy starat. (rš)

JESENÍK

Jeseníku zůstane
koalice bez ODS
Z jesenické koalice už nevypadla
další strana. Zastupitelé za TOP 09
se dohodli, že po odchodu ODS
v koalici zůstanou. Souhlasili také
s tím, že Jeseník bude mít po zbýva-
jící část volebního období jen jed-
noho místostarostu. ODS odešla
z koalice na protest proti prosinco-
vému odvolání místostarosty Pet-
ra Procházky z funkce. (rš)

ZLATÉ HORY

Zlaté Hory zakážou
náklaďáky
Silnice v osadě Horní Údolí patřící
pod Zlaté Hory omezí provoz pro
těžkou dopravu. Požaduje to zlato-
horská radnice. Cesta je ve špat-
ném stavu a těžké nákladní vozy
její stav ještě zhoršují. Město navr-
huje zákaz vjezdu aut, jejichž
hmotnost přesahuje dvanáct tun
a délka deset metrů. (rš)

Tři králové Tříkrálovou sbírku Charity, lednové koledování
v Bernarticích na Jesenicku, zachytil Pavel Valchář.

3x foto: ok2dx.rajce.idnes.cz

ŠUMPERK Dostat se ve špičce z uli-
ce Československé armády přes
hlavní Lidickou ulici v Šumperku
znamená dlouhé minuty čekání.
Řidiči se ale dočkají už letos změ-
ny k lepšímu. Místo křižovatky vy-
roste kruhový objezd, který pro-
blém vyřeší.

„Jde o velmi problematickou kři-
žovatku, takže kruhový objezd urči-
tě přinese výrazné zlepšení doprav-
ní situace ve městě,“ uvedl vedou-
cí odboru dopravy šumperské rad-
nice Radek Novotný. Nejdéle pod-
le něj čekají řidiči, kteří odbočují
z vedlejší na hlavní vlevo.

Podle Novotného jde o předpo-

slední frekventovanou křižovatku,
která bude vybavena kruhovým ob-
jezdem. „Potom už zbude pouze kři-
žovatka ulic Šumavská a Temenic-
ká. Tam ale potíže v dopravě nejsou
tak velké jako na křižovatce Lidické
a Čsl. armády,“ sdělil Novotný.

Nový kruhový objezd bude po-
stavený v létě a odhadované nákla-
dy jsou dvaadvacet milionů korun,
z toho sedmnáct zaplatí Olomouc-
ký kraj. Náklady výrazně zvyšují in-
ženýrské sítě, které bude potřeba
z místa přeložit.

Objezd na Lidické ulici bude už
šestým ve městě. Kde nebylo mož-
né z prostorových důvodů řešit do-

pravu v kruhu, vyrostlo pět světel-
ných křižovatek. „Po vybudování
zbývajících kruhových objezdů
bude doprava v Šumperku plynulá
a na žádné křižovatce nebude nut-
né dlouho čekat,“ řekl Novotný.

Minimálně několik měsíců bu-
dou muset řidiči počítat s kompli-
kacemi vyvolanými stavbou. Do-
prava bude zřejmě svedena do jed-
noho pruhu, není vyloučeno, že Li-
dická ulice bude pro dopravu uza-
vřena úplně.

Lidé jsou rádi, že se přejíždění
křižovatky mezi Lidickou a ulicí
Čsl. armády urychlí. „Odbočování
vlevo z vedlejší na hlavní je horor.
Přejet tam bez nehody je den ode
dne větší problém,“ řekla Anna
Horká ze Šumperka.

Další potíže při průjezdu Šum-
perkem budou na řidiče čekat na
výpadovce po Jesenické ulici, kde
se budou stavět nové inženýrské
sítě od budovy radnice až k autobu-
sovému nádraží. Práce začnou už
v jarních měsících.

Pokud nebude možné stáhnout
kvůli stavbě dopravu do jednoho
směru, budou muset rozkopaný

úsek komplikovaně objíždět přes
město. Šumperská radnice se za-
měřuje také na cyklisty. Obávané
tři kilometry silnice ze Šumperka
na Dolní Studénky už nebudou
strašit lidi dojíždějící do Šumperka
za prací na bicyklech. Bezpečněji
se budou cítit také rekreační cyklis-
té. Podél frekventované cesty totiž
vyroste dlouho očekávaná cyklos-
tezka. Radnice v Šumperku i Dol-
ních Studénkách už získaly od ma-
jitelů všechny potřebné pozemky,
které pro stavbu tříkilometrové
cyklostezky potřebovaly. Jen jedná-
ní s majiteli pozemků potřebných
pro stavbu trvalo rok.

Na cyklostezku jsou připravené
peníze včetně evropské dotace.
Cyklostezka povede od kruhového
objezdu u základní umělecké ško-
ly, pokračuje přes Žerotínovu na
Dolní Studénky.

Rostislav Hányš

Často ucpaná křižovatka ulic Lidická a Čsl. armády
ještě letos přestane strašit řidiče. V létě tam vyroste
kruhový objezd, který odstraní problémy
s vjížděním z vedlejší silnice na hlavní Lidickou.

FAKTA

Kruhové objezdy
v Šumperku
■ ulice Jesenická a Zábřežská

a k nim spojka k firmě Epcos
■ ulice Jesenická – odbočka

k hypermarketu Albert a sjezd
do průmyslové zóny

■ ulice Jiřího z Poděbrad a ulice
Šumavská a Generála
Svobody

■ ulice Žerotínova, Edvarda Beneše
a Nemocniční

Zdroj: MěÚ Šumperk

Kina Mission: Impossible – Ghost Protocol Výstavy M. Hutař: Fotografie

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)

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)Zprávy z měst

Vaším objektivem Aktuální dění v Olomouckém kraji na vašich fotografiích

Nový kruhový objezd změní
nebezpečnou křižovatku

V Šumperku postaví novou
hasičskou zbrojnici

Igelitové přístřešky nahradí stánky

Nabízíme prodej nebo pronájem 
objektu občanské vybavenosti  

v sídlišti: Bývalá kotelna K5 na ulici 
Pod Senovou v Šumperku 

o velikosti cca 300 m2 
s příslušenstvím, objekt volný 
a schopný užívání okamžitě

Informace: ing. Luděk Šperlich,
tel. č.: 583 212 262, 

sperlich@pms-spk.cz

             PODNIKY MĚSTA ŠUMPERKA a.s.

INZERCE


