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kraj olomoucký
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 Romanu Helclovi.
(roman.helcl@mfdnes.cz,
tel.: 734 517 130, 583 808 213).
» Inzertní poradkyní pro vaši
oblast je Petra Pelzlová
(petra.pelzlova@mafra.cz, tel.: 602
658 929 a 583 808 315).

Krátce
PŘEROV

Třídit odpad mohou
žáci přímo ve škole
Odpadové nádoby na tříděný odpad putovaly začátkem tohoto týdne do vybraných přerovských základních škol. Žáci díky tomu budou moci třídit odpad. „Město Přerov nakoupilo za dvě stě tisíc korun 185 plastových a 82 kovových
nádob, do nichž budou školáci třídit odpad,“ uvedla Věra Špilerová
z odboru správy majetku a komunálních služeb magistrátu. (roh)
TOVAČOV

Radnice shání suvenýry
ze svatebních cest
Komise pro rodinu rady města Tovačova připravuje v rámci Národního týdne manželství výstavu současných i historických fotografií
na téma Všude dobře, tak co doma
– aneb Cestování včera, dnes a zítra. Proto prosí místní o zapůjčení
fotografií a suvenýrů ze svatebních cest, zájezdů a dovolených.
Fotografie a suvenýry mohou lidé
odevzdávat do pátku.
(roh)
PŘEROV

Město usiluje s novým
webem o Zlatý erb
Do celostátní soutěže o nejlepší
web a elektronické služby měst
a obcí se přihlásil také Přerov. Akce
pod názvem Zlatý erb se uskuteční
už počtrnácté. „Letos chceme zabodovat s novou podobou webových
stránek, které jsme spustili 1. ledna
2012,“ uvedla Petra Schwarzová
z oddělení komunikace a vnějších
vztahů magistrátu.
(roh)

ÚTERÝ 31. LEDNA 2012
WWW.IDNES.CZ
středa: Prostějov, Konice,
Plumlov

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

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

Přerov bude
mít novou atrakci,
nasvítí zámek
Plány na zatraktivnění Horního náměstí v Přerově už nabývají jasnějších kontur.
V polovině letošního roku se dočká nasvícení socha na Horním náměstí a také
přerovský zámek. Památka tak bude nově viditelná i v nočních hodinách.

Město a jeho památky Lipník nad Bečvou je vyhlášený památkovou
rezervací od roku 1989.

N

asvícení se ještě letos
dočká přerovský zámek, ve kterém sídlí
Muzeum Komenského.
Radnice kromě této památky hodlá zabudovat osvětlení také u sochy Jana Blahoslava. Plány na zatraktivnění Horního náměstí v Přerově tím však nekončí, místní obyvatelé by se brzy mohli projít po
nově předlážděném náměstí a posadí se i na nový mobiliář.
„Nasvícení sochy Jana Blahoslava a zámku jsme již zkoušeli, vypadá to pěkně. Nyní se vypracuje studie. U sochy by mělo být osvětlení
zabudováno v zemi a u zámku na
zábradlí,“ nastínil přerovský primátor Jiří Lajtoch. Nový pohled na
památku v nočních hodinách se lidem naskytne v polovině roku.
Radní si od tohoto kroku slibují zatraktivnění památky.
„Horní náměstí s dominantou –
sochou Jana Blahoslava od sochaře pana Bílka – je naše historická
chlouba,“ řekl mluvčí přerovské
radnice Bohuslav Přidal.
Jedno z centrálních náměstí Přerova by mělo také pokrýt nové dláždění, město o něm uvažuje už
řadu let. Podle primátora chystá
radnice novou studii, která bude
zahrnovat také umístění nového
mobiliáře. Jeho součástí by měly
být například stojany na kola a lavičky. Náklady na předláždění odhaduje město na deset milionů korun, využít chce i současnou dlaž-

bu. Osvětlení se již před lety dočkaly renesanční hradby Přerova i barokní socha Neptuna. Radnice se
je rozhodla nasvítit při příležitosti
oslav 750. výročí povýšení Přerova
na město na konci roku 2005. Za in-

stalaci osvětlení zaplatilo město
dohromady 900 tisíc korun. Osvětlení hradeb v blízkosti Bečvy však
musela radnice loni vyměnit.
Řadu původních halogenových svítidel totiž zničili vandalové. (ČTK)

Po letech skončili s opravami,
do muzea teď můžete i v zimě
PŘEROV (ČTK) Zrekonstruovaný
interiér, nová střecha, fasáda, ale
i ústřední vytápění. Přerovský zámek, ve kterém sídlí Muzeum Komenského a který je dominantou
města Přerova, se dočkal zbrusu
nové vizáže. Rozsáhlé opravy trvaly více než deset let a přišly na
téměř dvaašedesát milionů korun. Celkem 19 milionů korun získalo město prostřednictvím dotací.
„Desetiletý program revitalizace chtěl zatraktivnit a rekonstruovat tuto památku a především
umožnit její celoroční provoz. Nebylo v ní totiž vybudováno topení. Hledali jsme přitom i využití
dalších prostor, které by se otevřely návštěvníkům. Tak například na místě tehdejší stolárny
vznikla galerie, z bytové jednotky
je dnešní obřadní síň,“ nastínil
primátor Přerova Jiří Lajtoch.
Rozsáhlé opravy začaly rekonstrukcí věže zámku, Mervartova

sálu a sklepních prostor. Zámek
se dočkal také statických úprav,
opravy střechy i venkovní fasády
a restaurování všech kamenných
prvků, vyměněno bylo 154 oken.
Vybudování topení bylo nezbytné především pro Muzeum
Komenského. Do té doby jako jediné zařízení tohoto typu v regionu nemohlo zajistit celoroční provoz. Uzavřeno bývalo od prosince do března.
Radnice desetiletý program
oprav ukončila na konci loňského roku. Poslední velkou investicí bylo vybudování nové kulturní
letní scény, jejíž součástí je i amfiteátr. Od léta se tam budou pořádat koncerty a divadelní představení. A co zámek čeká dál?
„Dořešit bychom chtěli například posezení na parkánu nad galerií s vyhlídkou na Přerov. Mohly by se zde fotit také svatby,“ dodal Lajtoch. Uvažuje se i o venkovním výtahu.

Foto: L. Peřina, MF DNES

Lipník Historickým městem
roku? Máme na to, věří místní
Lipník znovu bojuje o prestižní titul. V minulosti již uspěl
LIPNÍK NAD BEČVOU (roh) Do třetinek je ale víc. Kromě nových fasád
ce všeho dobrého. To si zřejmě řekv centru města mezi ně patří i obli v Lipníku a rozhodli se letos ponova někdejší synagogy. „Kromě
třetí usilovat o titul v prestižním
toho můžeme nabídnout i bohatý
klání Historické město roku. Loni
kulturní život. Loni jsme v nově vyse Lipník probojoval přes všechny
budovaném prostoru Konírna
konkurenty v kraji a v celostátním
uspořádali několik úspěšných výkole mu ocenění uniklo jen o vlástav,“ podotkla Švrčková.
sek. Místní si letos
Přihláška do soutěže
Do krásy se díky
znovu věří i kvůli
čítá šedesát stran a sourestaurátorům
tomu, že se za rok
částí je i fotodokumenvyloupla socha
mnoho zdejších patace jednotlivých objeksvatého Jana
mátek změnilo k lepšítů historického jádra
Nepomuckého
mu.
města. „Na přihlášce
v Bratrské ulici či
„Obhájit loňské víjsme s kolegyněmi prapomník Ikarův pád. covaly zhruba měsíc,
tězství v krajském
kole a dostat se tentochtěli jsme Lipník předkrát ještě výš bude těžké, ale nikostavit nejen jako historické město
liv nemožné,“ říká Hana Švrčková,
s fakty a daty, ale také jako město,
referentka lipnické památkové
kde se žije a památky jsou přirozepéče. Během roku se podle ní radnou součástí života lipnických obynici podařilo obnovit unikátní zvovatel,“ dodala Švrčková.
nici či opravit další části ohradLipník se poprvé do krajského
ních zdí u zámku. „Do krásy se
kola soutěže hlásil před pěti lety,
díky šikovným restaurátorským rutehdy však neuspěl. Loni tomu
kám a finančnímu příspěvku vybylo naopak. „Myslím, že jedním
loupla rovněž socha svatého Jana
z důvodů našeho loňského postuNepomuckého v Bratrské ulici či
pu bylo i to, že komisaři měli možpomník Ikarův pád vzdávající hold
nost vidět, jak se naše historické
americkému letci, který zahynul
centrum za pár let změnilo,“ dodáběhem druhé světové války nad
vá Lucie Žídková z lipnického odměstem,“ popisuje Švrčková. Noviboru školství a kultury.

Vaším objektivem Aktuální události z Olomouckého kraje, tentokrát Taneční liga v Prostějově na snímcích Josefa Čecha

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.

„Vzdušné“ kreace Atraktivní podívaná čekala o víkendu
návštěvníky prostějovského tanečního mistrovství České
republiky, které se konalo v hale reálného gymnázia.

Electric boogie Tento taneční
styl bodoval u diváků nejvíce. Své
umění v Prostějově předvedly také
taneční skupiny i dua.

Taneční špička Na parketu předvedli disko či hip
hop tanečníci z Čech i z Moravy. 3x foto: 1pepa.rajce.net

Kino Černobílý svět v olomouckém Metropolu Volný čas Astronautalis v Jazz Tibet Clubu
Jeseník

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 6

Uničov

Jeseník

KINO POHODA

Pražská 41, tel. 585 809 999

KINO UNIČOV

KAPLE

Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002

Nákaza

19.30

Černobílý svět
Happy Feet 2

17.20, 20.30
15.00

Moravské nám. 1143, tel. 585 054 060

Milování

Olomouc

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

Bruntál

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 1

Láska je láska

KINO CENTRUM

Pražská 41, tel. 585 809 999

Bůh masakru
Love
Nebezpečná metoda

19.20
15.10
17.10, 21.20

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

Děti moje
Muži, kteří nenávidí ženy

18.00
14.50, 20.20

Pražská 41, tel. 585 809 999

15.15
17.30, 21.30
19.30

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 4

Černobílý svět
O-bi, O-ba, Zánik civilizace

17.30
20.00

14.20, 16.40, 19.00, 21.15

Prostějov
KINO METRO 70

KINO KVĚTEN

17.30
20.00

Love
Válka bohů

Přerov

Valašské Meziříčí

KINO HVĚZDA

KINO SVĚT

17.30, 20.00

Šumperk

Pražská 41, tel. 585 809 999

Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000

Happy Feet 2 3D
Muži, kteří nenávidí ženy

17.00
19.00

Bůh masakru
Kazatel Kalašnikov

DIVADLO TRAMTARIE

17.30
19.30

Pes mého života

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ

KORVÍNSKÝ DŮM

Denisova 47, tel. 585 514 111

Pozvání na skleničku: Mons. Jan Graubner
Arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.
18.30
NOVÁ AKROPOLIS

Hynaisova 11, tel. 605 218 590

Válka s mloky
Lidské osudy na pozadí globální katastrofy,
za kterou si můžeme tak trošku sami. 19.30
JAZZ TIBET CLUB

20.15
18.00

Nábřeží 268, tel. 571 622 766

Čechova 49, tel. 581 202 216

KINO OKO

16.15
18.15, 20.50

18.00
17.30
20.00

Havlíčkova 6, tel. 556 709 128

Školní 1, tel. 582 332 678

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 5

Bůh masakru
Sherlock Holmes: Hra stínů

Alois Nebel
Děti moje
Underworld: Probuzení 3D

Nový Jičín

Láska je láska

Pražská 41, tel. 585 809 999

Kontraband

Sokolská 25, tel. 585 222 466

Koncert k výročí narození F. Schuberta:
Klavírní duo Nikola Marečková a Alena
Svobodová
19.00

Olomouc

Jesenická 1755/1, tel. 775 954 202

KINO METROPOL

Děti moje
Nebezpečná metoda

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 3

Happy Feet 2 3D
Underworld: Probuzení
Underworld: Probuzení 3D

15.20, 17.40, 20.00

Průchodní 373/1, tel. 584 411 254

19.00

Legenda života a kariéry Edith Piaf v režii
a choreografii Libora Vaculíka, s hudbou
Petra Maláska a nesmrtelnými hity. 19.00

Sokolská 48, tel. 585 230 399

Astronautalis + Bleubird
Pod uměleckým pseudonymem se skrývá
Andy Bothwell, rodák z floridského Jacksonvillu. Jako host vystoupí Bleubird.
20.00
KLUB 15 MINUT
Komenského 31, tel. 777 059 150

Kontroluj své emoce, kontroluješ svůj
život
Přednáška cyklu Psychologie pro každý
den.
18.00
Poznej sebe sama
Přednáška cyklu Filozofie pro život.
20.00
UMĚLECKÉ CENTRUM KONVIKT – S-CUBE
Univerzitní 3, tel. 585 633 099

Racek
Tři tuny lásky! Světová klasika z dílny A. P.
Čechova.
19.00

Vsetín

Student party

KINO VATRA

MORAVSKÉ DIVADLO

Prostějov

Horní nám. 22, tel. 585 223 533

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LIPKA

Svárov 1055, tel. 571 419 289

Love

17.30, 19.30

Edith – Vrabčák z předměstí

21.00

Lafayettova 1

14.00

Přerov
Horní nám. 7, tel. 581 250 544

Železniční vzpomínky nejen na Přerov
17.00

Šumperk
DIVADLO
Komenského 3, tel. 583 214 061

Prodaná nevěsta aneb Naše cesta
Komediální a ironická zpěvohra o dvou zamilovaných
11.00
MUZEUM
Hlavní třída 22, tel. 583 214 070

Václav Kaplický, František Spurný
a román Kladivo na čarodějnice aneb
Hranice mezi čarovnou fikcí a šumperskou
realitou
17.30

Teplice nad Bečvou
LÁZEŇSKÝ DŮM BEČVA
Teplice nad Bečvou 23, tel. 581 687 201

Tetín 1506/1, tel. 582 360 295

Hudební vzpomínání
Koncert olomouckých umělců.
19.30

