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kraj olomoucký
úterý: Přerov, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Kojetín

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

Zprávy z měst

PONDĚLÍ 13. ÚNORA 2012
WWW.IDNES.CZ
středa: Prostějov, Konice,
Plumlov

Šternberk vyzraje na málo
míst. Postaví novou školku
I menší města kraje mají
potíže s místem ve
školkách. Šternberk přidá
čtyři nové třídy.
ŠTERNBERK Rodiče malých dětí narozených v silných populačních
ročnících to při hledání místa ve
školkách nemají snadné ani v menších městech na Olomoucku. Radnice ve Šternberku i v Litovli předpokládají, že se jim nepodaří v mateřinkách umístit všechny zájemce. V obou městech už ale mají řešení, jak rodinám pomoci „v druhém kole“ zápisů. Šternberští dokonce postaví novou školku.
V litovelských městských školkách ve Frištenského a Gemerské
ulici je celkem 298 míst. Zhruba
pětasedmdesát dětí má v září nastoupit do první třídy. Je ale možné, že díky odkladům bude nakonec skutečně uvolněných míst
o něco méně. „Kapacita určitě nebude dostačující, budeme hledat
nějaká řešení jako je například
uvolnění třídy na některé z našich
základních škol,“ uvedl vedoucí litovelského odboru školství, kultury a sportu Vlastimil Habermann.
Zápisy do litovelských mateřinek
začínají dnes a potrvají až do 29.
února.
Ve městě funguje i církevní školka Svatojánek s celkovou kapacitou zhruba pětadvaceti míst.
Šternberské nedostatek míst,
technický stav budov a vysoké provozní náklady školek dotlačily až
ke stavbě nového zařízení se čtyřmi třídami. Radní již mají vytipované čtyři lokality, kde by nová budova mohla stát. Hotová má být v ideálním případě ještě letos. „Jakmile
bude školka postavená, předpokládáme, že někdy na podzim udělá-

Kam s dětmi Šternberk počítá s novou školkou. A v ní se čtyřmi třídami.
me další, mimořádný zápis dětí do
tohoto zařízení,“ doplnila mluvčí
šternberské radnice Irena Černocká. Do objektu by se kromě „nováčků“ měly přesunout i děti z objektu mateřinky ve Hvězdném údolí,
který je v havarijním stavu.
Klasické zápisy se ve Šternberku
uskuteční od 23. do 25. dubna. Při
nich se ale někteří rodiče musejí
připravit – vzhledem k v té době
ještě omezenou kapacitu místních
školek – na zamítnutí žádosti. „Stávající počet míst je 364. Loni jsme
museli odmítnout zhruba čtyřicet
dětí. Kapacita nebude stačit ani letos,“ potvrdila vedoucí odboru

školství a kultury šternberské radnice Jana Kameníčková. Netroufla
si ale odhadnout, kolik rodičů odejde po prvním kole zápisů zklamaných. „Ještě přesně nevíme, kolik
dětí půjde do prvních tříd a kolik
jich bude mít případně odklad,“ vysvětlila Kameníčková.
I v Uničově, kde z kapacitních
důvodů museli při loňských zápisech odmítnout na 65 dětí, se nedávno rozhodli dobudovat nová
školková oddělení. Celkem uničovským díky tomu za uplynulý rok
přibylo na devadesát míst. Z toho
nejnověji otevřeli letos v lednu na
Základní škole Haškova v někdejší

KINO METRO 70

Kronika
Láska je láska

Muži, kteří nenávidí ženy

Olomouc

Pražská 41, tel. 585 809 999

14.15
16.15, 18.30, 21.00
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ZÁMECKÝ KLUB

Děti moje
Muž na hraně

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

O pyšné princezně.

10.00, 8.30

PRIESSNITZOVY LÉČEBNÉ LÁZNĚ

Podvečerní koncert žáků ZUŠ Jeseník 18.30

Olomouc
Robert Křesťan a Druhá Tráva.

19.00

ČAJOVNA A KAVÁRNA U MODRÉHO SAFÍRU
Velká Dlážka 527/6, tel. 728 202 556

Eva Jasanská: Diksha.

Pražská 41, tel. 585 809 999

Hugo a jeho velký objev 3D
Kronika
Underworld: Probuzení
Underworld: Probuzení 3D

19.00

18.50
21.30
14.50
16.50

Školní 1, tel. 582 332 678

UNIČOV

Výstavě novoročenek
zbývá poslední týden
Poslední týden mají lidé v Uničově
na výstavu Péefka – tak šel čas
v Městské galerii. Otevřená je do neděle 19. února. Vidět zde mohou
podepsané novoročenky známých
osobností a kapel či „péefka“ vyrobená z fotografií ze sametové revoluce. Od pondělí do pátku je otevřená od půl deváté ráno do půl šesté
odpoledne, v sobotu od devíti ráno
do půl dvanácté a v neděli od dvou
do pěti odpoledne.
(mip)

Ilustrační foto: Michal Šula, MF DNES

družině dvě oddělení pro 35 děti.
„Udělali jsme loni v listopadu mimořádný zápis a díky tomu máme
umístěné všechny děti, které do letošního května dosáhnou tří let,“
podotkla uničovská místostarostka Jarmila Kaprálová. V zařízeních
se dokonce našlo místo i pro kluky
a holky z Klokánku v Dlouhé Loučce. Do uničovských školek se „vejde“ na 357 chlapců a děvčat. Asi
stovka z nich má odejít v září do
školy. „Myslím, že teď už budeme
při květnových zápisech schopní
umístit všechny děti,“ uzavřela
Kaprálová.
Jitka Janečková

LITOVEL (taš) Oslavy 150 let od založení Tělovýchovné jednoty Sokol a v pořadí již 15. všesokolský
slet. To jsou dvě události, na které
se teď připravují Sokolky z Litovle.
Jejich celek představuje největší
skupinu z celého kraje.
„Nacvičuje u nás třicet šest žen
z Litovle i okolí a skutečně jde
o největší celek v Olomouckém kraji. Cvičí skladbu s názvem Česká
suita na hudbu Antonína Dvořáka,“ říká za TJ Sokol Litovel Mirko
Spurník. Velký zájem litovelských
žen o cvičení si vysvětluje tradicí.
„Nácvik sestavy je časově i finančně velmi náročný, nepustí se do
toho jen tak někdo. Myslím si, že
v Litovli je to dáno především tradicí, většina zúčastněných cvičila už
na minulém všesokolském sletu
a letos si to chtějí zopakovat,“ dodává Spurník. Secvičenou skladbu

cvičenky představí právě na 15.
všesokolském sletu, kterým na pět
dní v červenci vyvrcholí letošní
oslavy 150. výročí založení Sokola.
„Všesokolské slety mají velkou tradici, která však byla na čtyřicet let
násilně přerušena a nahrazena
spartakiádami,“ připomíná Spurník. Kromě litovelských žen tak
v těchto dnech nacvičují svou sestavu i další v jednotách po celém
kraji. „Je to tak, všechny nacvičují
stejné cviky a potom se dají dohromady. Cvičí i muži, samozřejmě
na jinou skladbu, ale mezi ženami
je o cvičení mnohem větší zájem.
Skladba žen je nejpopulárnější,“
vysvětluje Spurník s tím, že kdo by
se rád na secvičené skladby podíval dříve než v červenci v Praze,
bude mít příležitost v květnu, kdy
Sokolové pořádají okrsková vystoupení.

17.00, 20.00

Přerov
Čechova 49, tel. 581 202 216

Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba 3D
17.00
Underworld: Probuzení 3D
20.00

Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000

Zábřeh

16.00, 18.00, 20.00

Sherlock Holmes: Hra stínů
Speciální jednotka
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6

Mupeti
Muži, kteří nenávidí ženy

Vyměřený čas

Na stránce www.rajce.net
si založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net

18.00

Bruntál
KINO CENTRUM

15.00, 17.20
19.50

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

Zábřeh
KULTURNÍ DŮM - KLUB

KINO METROPOL

Pavel Novák Family: Svátky, tradice a zvyky.
10.00, 8.30

Přepadení
Speciální jednotka

Sokolská 25, tel. 585 222 466

19.30
17.30

KINO RETRO

Farní 14, tel. 583 414 539

15.00
17.45, 20.15

Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit také v našich
novinách.

KINO OKO

Jack a Jill

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5

Vystavte fotografie
na Rajče.net

Šumperk
Černobílý svět
Perfect Days - I ženy mají své dny

Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba 3D
14.30, 17.30, 20.20

Československé armády 1, tel. 583 415 400

V pátek od půl osmé večer bude
sál Národního domu v Moravském
Berouně patřit plesu zdravotníků.
Pořádá jej tamní léčebný ústav.
Vstupenku i s místenkou seženete
na jeho sekretariátu.
(mip)

Vaším objektivem Aktuální informace z Olomouckého kraje na vašich fotografiích

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4

Pražská 41, tel. 585 809 999

Přerov

K ochraně místní části Zábřehu –
Ráječka před přívalovými dešti přispějí suché nádrže. Stavby za 2,5
milionu korun postaví město spolu s Povodím Moravy. O nutnosti
stavby suchých nádrží svědčí například záplavy v roce 2004, kdy
přívalové deště Ráječek poničily.
Podobné nebezpečí hrozilo i při
přívalech v roce 2010
(rš)

KINO HVĚZDA

15.45
18.15, 20.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3

Pražská 41, tel. 585 809 999

U-KLUB

Šmeralova 12, tel. 585 638 117

Pražská 41, tel. 585 809 999

Pražská 41, tel. 585 809 999

Priessnitzova 12, tel. 584 491 111

Zdravotníci zvou
na svůj ples

Prostějov

Jurikova 16, tel. 581 602 148

18.00

Suché nádrže pomohou
ochránit Ráječek

Nejznámější jsou Sokolky
z Litovle. Chystají se na slet

Hranice

Rozumíme si?

MORAVSKÝ BEROUN

Celkem sedm medailí získal v degustační soutěži Zlatá pivní pečeť
litovelský pivovar v konkurenci českých i zahraničních piv. Čeští sládci a odborní degustátoři ocenili
nejvyšší příčkou litovelské pivo
hned v pěti kategoriích, v dalších
dvou pivovar získal stříbro. (taš)

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1

Pernštejnské náměstí 1, tel. 581 602 278

ZÁBŘEH

Pivovar získal
sedm medailí

Kino Láska je láska

Povídání s Libuší a astrologem Zdeňkem.
17.30

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

Krátce

LITOVEL

Tipy Robert Křesťan
a Druhá Tráva
v Olomouci
GALERIE M+M

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

17.30
20.00

Jesenická 1755/1, tel. 775 954 202

Tintinova dobrodružství

17.00

Krnov

Masopust Masopustní průvod

KINO MÍR 70

nám. Míru 14, tel. 554 615 050

Láska je láska
Muž na hraně

17.45
20.00

Nový Jičín
KINO KVĚTEN

Havlíčkova 6, tel. 556 709 128

Jack a Jill
Muž na hraně

18.00
20.00

ve Víceměřicích zachytila
Marcela Iránková. Tradiční akce
láká každoročně po celém
Olomouckém kraji řadu
účastníků i diváků. Ve
Víceměřicích došlo i na kroje
či sladkou odměnu.

Kroměříž
KINO NADSKLEPÍ

Milíčovo nám. 488, tel. 573 339 280

Den zrady
17.00
ARTkino - Miloš Forman: Co tě nezabije ...
19.30

Rožnov pod Radhoštěm
KINO PANORAMA

Bezručova 838, tel. 571 654 727

Perfect Sense
Speciální jednotka

20.00
18.00

Valašské Meziříčí
KINO SVĚT

Nábřeží 268, tel. 571 622 766

Muž na hraně
19.30
Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba 3D
17.00

Vsetín
KINO VATRA

Svárov 1055, tel. 571 419 289

Projekce nejen pro seniory - Anonym 16.00
West Side Story
19.00

Zábava pro celou obec

Masopust baví dospělé i děti.
Máte masopustní veselí také
u vás? Zachyťte jej a snímky
pošlete k nám do redakce.
4x foto: marcelairankova.rajce.idnes.cz

