kraj olomoucký

4 B

úterý: Přerov, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Kojetín

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

Zprávy z měst

Krátce
LIPNÍK NAD BEČVOU

Zeleň, priorita Lipníka
Rok 2012 bude v Lipníku nad Bečvou ve znamení péče o zeleň. Až
do března budou zahradníci v ulicích vysazovat nové stromy a keře,
město bude revitalizovat park kolem hradebního okruhu a sázet se
bude i na lipenském bazénu. (roh)
PŘEROV

Olejomalby v galerii
Přerovská galerie Střed dnes otevírá expozici obrazů malíře a ilustrátora Františka Hubatky. Vernisáž
pod názvem Rumunští bělásci začíná v 17 hodin.
(roh)

Jaké chcete mít
sídliště, ptají se
Hranice v anketě
HRANICE (ČTK) K proměně okolí
svého bydliště se mohou vyjádřit
obyvatelé jednoho z velkých sídlišť
v Hranicích. Tamní radnice přichystala kvůli regeneraci sídliště
Nová velkou anketu mezi místními. Město zde plánuje nové chodníky, vybavení venkovních prostor
i dětské hřiště. V Hranicích podobnou proměnou prošlo například
sídliště Hromůvka.
„V anketě chceme zjistit, jak
místní nahlížejí na modernizaci
sídliště. Chceme vědět, jakou mají
představu o zeleni, parkování či
o mobiliáři. Všichni lidé, co tam
žijí, dostanou anketní lístky do
schránek. Anketa trvá do 6. února,“ řekl mluvčí radnice Petr Bakovský. Výsledky ankety budou pro
město podkladem pro plánovanou
modernizaci sídliště.
„Je specifické v tom, že tu kdysi
bývala sovětská armáda. Žije zde
zhruba 400 rodin, patří v Hranicích k větším sídlištím,“ dodal
mluvčí. Město chce mít letos představu o modernizaci tak, aby mohlo včas požádat o dotace. Modernizace sídliště si vyžádá investici
v řádu milionů korun.
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středa: Prostějov, Konice,
Plumlov

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

Přerov hledá místo
pro obří knihovnu.
Favorita už má
Padesátitisícovému Přerovu by mohla nová moderní knihovna sloužit už
v letošním roce. Pokud radní kývnou na návrh společnosti Cream Real Estate,
najdou čtenáři obří knihovnu přímo v centru Přerova v Palackého ulici.
PŘEROV Pobočky roztroušené na
šesti místech po celém městě
a hlavní budova v katastrofálním
stavu – když v ní například před časem spadla část římsy a radnice požádala o posudek statika, jeho výsledek byl velmi nepříznivý.
Tak vypadá stav městské knihovny v padesátitisícovém Přerově.
Přestože město dalo do její opravy
dva miliony korun, za které nechalo sepnout budovu lany nebo zasponovat trhliny, stále hledá pro
knihovnu vhodnější prostory.
Nyní to vypadá, že by je konečně
mohlo mít.
Na přerovské radní se totiž obrátili zástupci společnosti Cream
Real Estate. Navrhli městu situovat knihovnu do objektu v Palackého ulici, v němž v minulosti sídlily
banky a také jedna z pojišťoven.
Nová přerovská knihovna by tak
mohla stát přímo v centru, v blízkosti zdejších škol a na dosah městské hromadné dopravy. Skýtala by
nejen prostory pro půjčování
knih, ale také pro autorské besedy
či menší kulturní akce. Radním se
nápad líbí. Pokud na něj kývnou
budou však muset řešit, co udělat
s nemovitostmi, které už si pro přesunutí knihovny v minulosti vytipovali.
„Jsme přesvědčení, že třípodlažní budova by byla pro účely
knihovny ideální. Je lehce přístupná, má široké schodiště i výtah. Objekt je částečně odhlučněný, je pro-

FAKTA

Bude na dosah

Na přerovské radní se obrátili
zástupci Cream Real Estate.
Navrhli městu situovat knihovnu do
objektu v Palackého ulici, v němž
v minulosti sídlily banky a jedna
z pojišťoven. Nová knihovna by tak
mohla stát v centru, v blízkosti
zdejších škol a na dosah MHD.

světlený, nechybí mu vzdušnost.
Prostor je navržený tak, aby nabízel čtenářům jistou intimitu a zároveň i dostatek prostoru k tomu,
aby si mohli vybrat ze široké nabídky knih,“ míní ředitel společnosti
Cream Real Estate Martin Jarolím.

Knihovna by mohla lidem sloužit
už v letošním roce
Kolik by stály opravy objektu, jaký
by byl způsob financování a další
podmínky by podle něj ještě měly
být předmětem dalšího jednání.
Faktem ale je, že pokud by zástupci města na nabídku kývli, mohla
by nová knihovna sloužit čtená-

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

Vaším objektivem Počasí v kraji na snímcích Jany Studené

Modro-zlaté scenerie

řům už v letošním roce. „Vizualizace se mi zamlouvá, nicméně bych
měl rád vyřešené, co budeme dělat s nemovitostmi, které jsme původně chtěli přeměnit na knihovnu a nyní pro ně nemáme využití.
Ať už se jedná o budovu Chemoprojektu, kterou jsme koupili pod
tlakem obyvatel, nebo takzvaný armádní dům v Čechově ulici, který
nám daroval stát. Každopádně
jeho oprava by nás přišla až na 180
milionů, což je pro nás nereálná
suma,“ konstatoval přerovský primátor Jiří Lajtoch.
Návrh knihovny v Palackého ulici sklidil podle něj mezi radními
nadšení díky dobré dispozici, ale
zároveň rozpaky právě kvůli nevyřešeným a nevyužitým nemovitostem. „Samozřejmě budeme chtít
znát názor zastupitelů. Jisté ale je,
že se nám skýtá možnost mít moderní knihovnu v centru a v dobré
dostupnosti jak pro děti, tak i pro
seniory. V projektu se počítá i se
studentským klubem, který v Přerově chybí,“ uvedl náměstek primátora Josef Kulíšek.
Rovněž ředitel Městské knihovny v Přerově Pavel Cimbálník plán
podporuje. „Stávající budova na
Žerotínově náměstí našim účelům
nevyhovuje, pod náporem knih už
v minulosti praskala, protože nebyla na takovou zátěž dimenzována.
Budova v Palackého ulici by splňovala parametry moderní knihovny,“ míní Cimbálník. Roman Helcl

Takové počasí a scenerie
na podvečerní obloze byly
k vidění v polovině uplynulého
týdne v okolí obce Lhota
nedaleko Lipníka nad Bečvou
na Přerovsku.

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.

Zimní nálada 2012 Sněhová pokrývka konečně dorazila i do nížin.
Lidé ve Lhotě si užívali slunečné dny.

3x foto: janastudena.rajce.net

Kina Underworld: Probuzení 3D Volný čas Arabská noc

Výstavy Jiří Suchý v muzeu

Jeseník

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 6

Hanušovice

DIVADLO HUDBY

Hranice

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

KINO POHODA

Pražská 41, tel. 585 809 999

DŮM KULTURY

Denisova 47, tel. 585 223 565

GALERIE SEVERNÍ KŘÍDLO ZÁMKU

nám. Republiky 5, tel. 585 515 111

Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002

Mission: Impossible – Ghost Protocol 19.30

Happy Feet 2 3D
15.15
Underworld: Probuzení 3D
17.30, 19.30, 21.30

Olomouc

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 7

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 1

Pražská 41, tel. 585 809 999

Pražská 41, tel. 585 809 999

Láska je láska

Muži, kteří nenávidí ženy

KINO METROPOL

14.20, 17.20, 20.30
CINESTAR OLOMOUC – SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999

Děti moje
18.40, 21.00
Perfect Days – I ženy mají své dny
14.15, 16.30

Beseda: Srí Lanka

15.30
20.00
17.30

Prostějov

Sherlock Holmes: Hra stínů
14.45, 17.15, 20.15
CINESTAR OLOMOUC – SÁL 4

Sherlock Holmes: Hra stínů

Válka s mloky
KLUB 15 MINUT

15.45
18.00, 20.00

16.00

17.30, 20.00

21.00

MORAVSKÉ DIVADLO

Jeseník

Horní náměstí 22, tel. 585 223 533

Arabská noc

DIVADLO PETRA BEZRUČE
28. října 16, tel. 584 411 254

REDUTA

Kočka na rozpálené plechové střeše

Horní náměstí 23

Lipník nad Bečvou

Vladimír Hron

19.00

19.00

Univerzitní 3, tel. 585 633 099

Svět podle Fagi

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Komenského sady 1334, tel. 581771594

Tvořivé ručičky pro předškoláky

Čechova 49, tel. 581 202 216

17.30, 20.00

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

KINO OKO

Kocour v botách
14.30
Underworld: Probuzení 16.45, 18.45, 20.45

Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000

18.00, 20.15

19.00

16.00

Litovel

MĚSTSKÉ DIVADLO

19.00

Teplice nad Bečvou 23, tel. 581 687 201

Talkshow Davida Hrbka v olomouckém Divadle hudby bude mít brzy vzácného hosta, pozvání
do Olomouce přijal známý herec Ondřej Vetchý. Talkshow se můžete zdarma zúčastnit i vy,
stačí, když se zapojíte do soutěže MF DNES o vstupenky na pořad.
Herec Ondřej Vetchý bude dalším hostem Talkshow Davida Hrbka v olomouckém Divadle hudby
příští čtvrtek 26. ledna. Je o něm známo, že rozhovory poskytuje zřídka a nerad, natož aby pak
kvůli interview vážil tříhodinovou cestu z Prahy do Olomouce. Stalo se. A tak diváci budou mít
jedinečnou možnost se s jedním z našich nejlepších herců setkat. Ondřej Vetchý pohovoří o své
domovské scéně, o přístupu k rolím a mnohém dalším. Ptát se v závěru talkshow budou moci
i sami diváci. Jako stálý hudební host se v Divadle hudby představí olomoucká skupina Loco
Poco.
Povídání s Ondřejem Vetchým se můžete zdarma zúčastnit i vy. Stačí, když správně
zodpovíte soutěžní otázku, která zní:
Ve kterém pražském divadle hraje Ondřej Vetchý?
Své odpovědi můžete posílat na redakční e-mailovou adresu redolo@mfdnes.cz ještě během
dnešního dne. Výherce soutěže MF DNES zveřejníme zítra.

Koncert Cimbálové muziky Bystřica 19.30

Trvá do 29. ledna

KLUB DUHA
Školní 4, tel. 582 340 507

Luděk Munzar: Fotografie
Trvá do 19. února

Ladislav Dvořáček: Obrazy
Trvá do 9. dubna

ZÁMEK

Olomouc

Miroslav Malina: Obrazy Trvá do 31. ledna

GALERIE 1499

Přerov

Panská 5, tel. 585 221 894

GALERIE MĚSTA

Tajemství dámského šatníku
Trvá do 21. března
GALERIE CAESAR
Horní náměstí 1, tel. 585 225 587

Louis a Louisa
LÁZEŇSKÝ DŮM BEČVA

Vyhrajte lístky na talkshow s Ondřejem Vetchým

Bratrská 358/3, tel. 581 732 440

Denisova 47, tel. 585 514 111

Láska a párečky

Soutěž MF DNES

Lipník nad Bečvou

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ

Teplice nad Bečvou

Olomouc

Prostějov

Vojáčkovo nám. 1, tel. 582 333 390

nám. Přemysla Otakara 753, tel. 585 341 633

19.00

Jiří Suchý

Jindřich Buxbaum: Hranická nemocnice
Trvá do 24. února

Jaroslav Lampar: Zahrady a ráje
Trvá do 27. ledna

Prostějov

MĚSTSKÝ KLUB – SÁL ZÁLOŽNY

Šumperk
Láska je láska

Student party

Pernštejnské náměstí 1, tel. 581 828 115

ZÁMEK – GALERIE KONÍRNA

UMĚLECKÉ CENTRUM KONVIKT – S-CUBE

Přerov
Láska je láska

19.30

Komenského 31, tel. 777 059 150

Galašova 1746, tel. 581 601 700

19.00

KINO HVĚZDA

Pražská 41, tel. 585 809 999

DIVADLO TRAMTARIE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Sokolská 25, tel. 585 222 466

Modrý tygr
Postava k podpírání
Vendeta

18.00

Hynaisova 11, tel. 605 218 590

Malování na hedvábí

Školní 1, tel. 582 332 678

Pražská 41, tel. 585 809 999

17.00

Hranice

KINO METRO 70

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 3

Happy Feet 2
Love

14.10, 16.20, 18.30, 20.40

Jaromír Beneš: Člověk v neolitu

Hlavní 147

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

Pernštýnské nám. 176/8

Horní náměstí 1/1

Sběratel Břetislav Passinger
Trvá do 11. března
MUZEUM KOMENSKÉHO
Horní náměstí 7, tel. 581 250 544

Pojďme spolu do Betléma
Trvá do 30. ledna
Povídání o mašinkách Trvá do 26. února

Šternberk
EXPOZICE ČASU
ČSA 113/19

3000 kilometrů

Trvá do 19. února

