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Cestující vítá opravené autobusové nádraží
Rekonstrukce autobusového nádraží 
je dokončena.
Slavnostního předání se zúčastnil 
vedle primátora Jiřího Lajtocha a náměstka Josefa Kulíška 
i hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík

pokračování na straně 2 �

Tři králové opět vyjdou do ulic města

Již desátým rokem 
proběhne na počátku ledna
Tříkrálová sbírka.

V prvních lednových dnech, v neděli
3. a ve středu 6. ledna, se opět můžete
setkat v ulicích Přerova se skupinkami
tříkrálových koledníků.

Na co byly využity vybrané
peníze Tříkrálové sbírky?

V lednu 2009 se v Přerově a okolních
obcích vybralo celkem 616 806 korun.
Z celkové částky bylo 259 806 korun vyu-
žito Charitou Česká republika na huma-
nitární pomoc u nás i v zahraničí a na
podporu charitního díla. Druhá část 357
tisíc korun se vrátila zpět do Přerova.

Z této částky bylo Oblastní charitou
Přerov 70 tisíc korun použito na přímou
pomoc rodinám a lidem v nouzi. Za 100
tisíc korun byly pořízeny kompenzační
a rehabilitační pomůcky k zapůjčení
imobilním nebo částečně mobilním
občanům. Za 140 tisíc korun byl zakou-
pen starší automobil pro Charitní pečo-
vatelskou službu, která zajišťuje péči
především v obcích přerovského regio-
nu. Zbývajících 47 tisíc korun bylo vyu-
žito na podporu Občanské poradny. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na
uskutečnění sbírky i všem, kteří nám
svým přispěním tuto pomoc umožnili. 

Martina Krejčířová, Oblastní charita Přerov 
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Přerované začali využívat radikálně
zrekonstruované autobusové nádraží
již od 18. prosince. K tomuto datu je
zástupci provádějících firem SATES
Morava a PS s několikaměsíčním před-
stihem slavnostně předali veřejnosti.
Při této příležitosti samozřejmě nechy-
běli představitelé města i Olomoucké-
ho kraje.

Oprava autobusového nádraží byla
zahájena začátkem dubna roku 2009.
Tato největší investiční akce roku 2009
měla být původně dokončena do dubna
2010. Podařilo se ji předat v rekordně
krátkém termínu. „Na stavbu v hodnotě
téměř 150 milionů jsme dostali 100 mili-
onů z EU, a to Regionálního operačního
programu Střední Morava,“ zdůraznil
náměstek primátora Josef Kulíšek.

Nový provozovatel městské
hromadné dopravy

Od prvního ledna změní po deseti
letech autobusy městské hromadné
dopravy svého provozovatele, stává se
jím Slovenská autobusová doprava
Trnava, a to až do prosince 2019. S pří-
chodem nového dopravce začíná odzvá-
nět naftovým autobusů typu Karosa,
Irisbus a SOR. Nahradí je ekologické
vozy na stlačený zemní plyn. „Tlačí nás
k tomu stav ovzduší v Přerově, které je
vinou dopravy silně znečištěné. Toto je

jedna z možností, jak zamezit dalšímu
zhoršování životního prostředí,“ vysvět-
lila náměstkyně primátora Elena
Grambličková.

Nové autobusy budou nasazované ve
druhé polovině roku 2010, protože zatím
není vybudovaná čerpací stanice se
zemním plynem. Ta by měla vzniknout
v areálu Stavomontáží na Jižní čtvrti
v ulici K Moštěnici. Výměnu autobusů
má firma zajistit podle smlouvy s měs-
tem nejpozději do pěti let. Počet auto-
busů se nemění, zůstává na vyhovujícím
číslu 17. Další podmínkou pro nového
dopravce bylo zabezpečení bezbariéro-
vosti nízkopodlažními autobusy.

„K počátku nového roku nechystáme
zásadní změny. Nemění se jízdní řád,
nadále platí časové jízdenky, které si lidé
zakoupili. Nezmění se ani jejich ceny,
o tom rozhoduje město. Máme v úmys-
lu zavést v budoucnu čipové karty, kte-
ré urychlí odbavování,“ vysvětlil mana-
žer kvality a obchodu a místopředseda
představenstva SAD Trnava Marek
Antoňák. Šaf

Cestující vítá opravené autobusové nádraží
� dokončení ze strany 1

Jeden ze 17 ekologických autobusů, které nejpozději do pěti let nahradí stávající.
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

vyhlašuje výběrové řízení
na úplatný převod nemovitosti, pozemku p.č. 1040 orná půda o výměře

137 738 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova, určeného pro zástavbu rodinnými domy. 

Veškeré informace jsou k dispozici na internetových stránkách statutárního měs-
ta Přerova, www.mu-prerov.cz / Magistrát/ výběrová řízení. Bližší informace podá
Magistrát města Přerova, Odbor právní, Bratrská 34, 751 52 Přerov, I. patro, kan-
celář č. 33, Zdeněk Kadlec, tel. 581268124, e-mail: zdenek.kadlec@mu-prerov.cz

Je tady konec roku 2009. V médiích se
hovoří o cenách vody, elektřiny, tepla
a dalších komodit v roce 2010. Zajíma-
lo nás, jak se současná situace na trhu
odrazí na ceně tepla v novém roce.
Několik otázek jsme položili řediteli spo-
lečnosti Teplo a. s.

Ing. Jaroslav Klvač
Teplo a.s.
ředitel

Náklady na teplo, vodu a další komo-
dity vstupují do ceny tepelné energie
a významně ovlivňují naši konečnou
cenu. A nejen tyto vstupy. Na cenu tep-
la mají vliv i jiné zákonem uznatelné
položky, jako je například daň z přidané
hodnoty (DPH), která se pro příští rok
navyšuje o jedno procento, z devíti na
deset procent.

�Můžete nám říci, k jakému nárůstu
dojde? 

I přes významný vliv sníženého prode-

je tepla, i přes zvýšení cen vstupních
energií, jako je nakupované teplo a voda,
a i přes nepříznivý vliv dalších zvýšených
nákladů, které se týkají revize, dopravy,
materiálu a dalších, se nám díky úspor-
ným opatřením uvnitř společnosti poda-
řilo udržet nárůst ceny v minimální
míře, to znamená zvýšení ceny tepla
pouze o 0,9 procent oproti roku 2009.
Cena tepla bude ještě dále navýšena
o jedno procento z titulu zvýšení DPH.
Na tuto položku nemáme vliv a pro-
středky z tohoto navýšení jdou do státní
pokladny. Konkrétní ceny tepla jsou zve-
řejněny na našich webových stránkách
www.teploprerov.cz. 

�Jak se to projeví u vašich odběratelů? 
Pro srovnání můžu uvést, že změnou

ceny tepla dojde k navýšení průměrné
ceny o 9,25 Kč/GJ. U průměrného bytu
o ploše okolo 60 metrů čtverečních
v zatepleném domě dojde k nárůstu
zhruba o 18 korun za měsíc. Chci upo-
zornit, že v navýšení je započteno i 1 %
DPH. Náklady na teplo u průměrného
bytu budou činit za rok přibližně 13 100
korun. red.

Kolik zaplatíme za teplo

■ Upozornění

30. listopadu skončilo období 
pytlového sběru odpadu

Na místech vyhrazených pro pytlový
sběr komunálního odpadu v zahrád-
kářských a chatových oblastech na úze-
mí Přerova lze netříděný odpad vznika-
jící při užívání zahrádek a staveb slou-
žících k individuální rekreaci odkládat
pouze v době od 1. dubna do 30. listo-
padu. Místa jsou označena tabulí.

I přesto, že je na tabulích uvedeno, že
se v období od 1. prosince do 31. března
sběr neprovádí, objevují se na těchto
místech odpady v pytlích i volně ložené. 

Odbor životního prostředí upozorňu-
je, že pokud budou i v tomto období
odpady na vyhrazená místa pro pytlový

sběr odkládány, bude toto jednání pova-
žováno za přestupek, za který lze uložit
pokutu až do výše 30 tisíc korun. red.

Organizace školního roku
2009/2010 ve II. pololetí 

Jednodenní pololetní prázdniny při-
padnou pro žáky základních, střed-
ních, základních uměleckých škol
a konzervatoří na pátek 29. ledna 2010.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne
jsou v termínu od 8. do 14. března. 

Velikonoční prázdniny připadnou na
čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna.

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrt-
ka 1. července 2010 do úterý 31. srpna.

Období školního vyučování ve školním
roce 2010/2011 začne ve středu 1. září.

Distribuci Přerovských listů
zajišťuje Česká pošta s.p. S nesrovnalostmi v doručování se proto obracejte pří-
mo na vedoucí oddělení Danuši Pelikánovou, telefon 581 278 203. Do vyčerpá-
ní zásob je časopis k dispozici v Městském informačním centru (velká pasáž
v Kratochvílově ulici).



■ Rada a Zastupitelstvo města Přerova

Ing. Jiří Lajtoch
primátor města
Přerova

Vážení přátelé,

vánoční svátky máme za sebou. Mnozí
z nás podlehli jejich kouzlu a nechtěli
příliš myslet na to, co bude v novém
roce. Radost z krásné atmosféry a dár-
ků přehlušila obavy, jaké budou příští
měsíce roku 2010, zcela jistě pozname-
nané hospodářskou krizí.
Zastupitelé schválili, myslím, rozumně
sestavený rozpočet města tak, aby
v něm zůstaly rezervy. Na ně jsme
vyčlenili pětačtyřicet milionů korun.
Vzhledem k propadu daňových příjmů
počítáme zhruba s dvaceti miliony na
jeho vyrovnání. Pět milionů zůstane
jako rezerva pro neočekávané události
a další miliony jsme vyhradili na
zatím nedořešené akce.
Zavedli jsme úsporná opatření, o kte-
rých jsem se  již několikrát zmiňoval
v médiích. Chci  znovu opakovat – Pře-
rované se nemusí obávat, že všechny
projekty budou pozastaveny, nebo pří-
mo zrušeny. Soustředíme se totiž na
maximálně možné čerpání peněz
z evropských fondů, rovněž se samo-
zřejmě pokusíme získat peníze ze stát-
ního rozpočtu. Již v roce 2009 se nám
z těchto peněz podařilo realizovat pro-
jekty zaměřené na rozvoj města pro
obyvatele i turisty, na zlepšení životní-
ho prostředí a rozvoj sociálních služeb.
V Přerově evropské a státní peníze
pomohly financovat další etapu rege-
nerace panelového sídliště v Předmostí
a infocentrum v této místní části, které
je další etapou projektu Předmostím
až do pravěku. Byly použity i na zatep-
lení dvou mateřských škol a k výsadbě
zeleně na hřbitově. Z těchto peněz
jsme obnovili i skleníky v Michalově.
Nejenom pro návštěvníky města reali-
zujeme společný česko-polský projekt
turistických tras, který bude dokonče-
ný v příštích měsících. Dotace urychli-
ly také vybudování dětských hřišť
v sídlištích a umožnily uskutečnit dal-
ší etapu revitalizace přerovského zám-
ku. Největší částka šla na právě
dokončenou rekonstrukci autobusové-
ho nádraží.
Musím podotknout, že nejen městu se
daří realizovat akce z evropských
peněz. Úspěšní v získání dotací byla
i některá školská zařízení a místní
podnikatelé.

Milí spoluobčané, rád bych Vám všem
popřál hodně zdraví a radosti ze svých
blízkých. Přeji vám co nejméně starostí
v novém roce a hodně sil a elánu
ke zvládání každodenních problémů.

■ Sloupek primátora

■ Pozvánka

Zastupitelstvo
města Přerova

v pondělí 8. února
ve 13 hodin ve velkém sále 

Městského domu

Krátce z jednání
zastupitelů 14. prosince

�schválili rozpočet města na rok 2010:
příjmy celkem 1 055 909 700 Kč
výdaje celkem 1 055 909 700 Kč
z toho financování 46 372 000 Kč
�Schválili navýšení poskytnutého pro-
vozního a investičního příspěvku spo-
lečnosti Regionální letiště Přerov a.s. pro
rok 2009 o 500 000 Kč.
�Schválili uzavření dohody s obcí
Domaželice o vytvoření společného škol-
ského obvodu základní školy pro plnění
povinné školní docházky žáků s trvalým
pobytem v obci Domaželice. Žáci s trva-
lým pobytem v obci Domaželice patří do
školského obvodu Základní školy Přerov,
U tenisu 4, Základní školy Přerov, Trávník
27 a Základní školy Přerov, Želatovská 8. 
�Schválili záměr poskytnutí dotace do
výše 3 405 000 Kč subjektu Areál pohody
a sportu o.p.s., na spolufinancování pro-
jektu na vybudování lanového centra,
dráhy pro kolečkové brusle, pískového
víceúčelového hřiště a zázemí pro tyto
aktivity. Jedná se o lokalitu vedle tenisové
haly. Záměr poskytnutí dotace je podmí-
něn poskytnutím finanční podpory jme-
nované společnosti ve výši 9 693 000 Kč
z dotačního titulu v rámci Regionálního
operačního programu Střední Morava. 
�Vyhlásili Grantový program pro rok
2010 (více ve sloupcích vpravo)

Krátce z jednání radních
16. prosince

�Odvolali na vlastní žádost z funkce
předsedkyně komise pro místní část
Lověšice Jiřinu Sojkovou, z funkce člena
komise Vladislava Kubíka, Víta Valento-
viče a Miroslava Sojku, a to s účinností
k 31. 12. 2009 a jmenovali do funkce
předsedy komise pro místní část Lověši-
ce Adama Ševčíka, do funkce členů této
komise Danu Kováčovou, Zdenu Běha-
líkovou, Marii Záchovou a Viléma Hrut-
kaie, a to s účinností od 1. 1. 2010.
�Odvolali z funkce člena Komise bez-
pečnosti, prevence kriminality a BESIP
Jaroslava Bližňáka, a to s účinností
k 31. 12. 2009.
�Schválili uzavření dohod o snížení
nájemného z bytu mezi městem, zastou-
peným Domovní správou města Přerova
jako pronajímatelem a nájemci obecních
bytů. Předmětem dohod bude snížení
nájemného z bytu o částku 7,20 Kč/m2, tj.
z částky 47 Kč/m2 na částku 39,80 Kč/m2

a u bytů se sníženou kvalitou o částku
7,30 Kč/m2, tj. z částky 42,30 Kč/m2 na
částku 35 Kč/m2, a to na období od 1. 4.
2010 do 31. 12. 2010. Součástí dohod
bude dále ujednání o tom, že od 1. 1. 2011
bude nájemné z bytu stanoveno ve výši

strana 3PŘEROVSKÉ LISTY ❙ LEDEN 2010

Zastupitelé na svém prosincovém jed-
nání schválili vyhlášení grantového
programu pro rok 2010. Jeho cílem je
podpora projektů v oblastech sportu,
kultury, zdravotnictví, volného času
a v oblasti sociální. Město upozorňuje
všechny zájemce o poskytnutí finanč-
ních prostředků z městského rozpočtu,
že mohou i v letošním roce požádat
o grant formou vypracovaných projektů. 

„Do oblasti sportu připadla částka
1 435 tisíc korun, na oblast sociální
a oblast zdravotnictví 685 tisíc korun. Do
oblasti kultury půjde částka 352 tisíc
korun a na oblast volného času je vyčle-
něno 150 tisíc korun,“ informoval Miro-
slav Lakomý z odboru školství přerov-
ského magistrátu.

Písemné žádosti o finanční podporu
se podávají na předepsaných formulá-
řích se všemi požadovanými přílohami.
Jsou k dispozici ke stažení z webových
stránek města Přerova (www.mu-pre-
rov.cz, cesta: Magistrát, Granty a dota-
ce), nebo k vyzvednutí na příslušných
odborech Magistrátu města Přerova
(dle jednotlivých podporovaných oblas-
tí) a v Městském informačním centru.

Při vyplňování a předkládání formulá-
ře žádosti o finanční podporu a přísluš-
ných povinných příloh je nezbytné, aby
žadatelé postupovali dle pokynů uvede-
ných v zásadách grantového programu
pro danou podporovanou oblast. Zása-
dy grantového programu pro jednotlivé
podporované oblasti jsou k dispozici na
webových stránkách statutárního měs-
ta Přerova (www.mu-prerov.cz, cesta:

Magistrát, Granty a dotace) a k nahléd-
nutí na příslušných odborech Magistrá-
tu města Přerova (dle jednotlivých pod-
porovaných oblastí).

Žádat lze pouze o finanční podporu
položek nákladů stanovených statutár-
ním městem Přerov. Tyto položky pro
jednotlivé podporované oblasti jsou sta-
noveny v příloze č. 5 výše uvedených
zásad grantového programu (viz vzor
smlouvy o poskytnutí dotace, článek I).

Termín pro podávání žádostí o finanč-
ní podporu je do 10. února 2010 na
adresu:
Magistrát města Přerova
• Odbor školství, mládeže a tělovýcho-

vy (při žádosti o finanční podporu
v oblasti sportu nebo v oblasti volné-
ho času)

• Odbor sociálních služeb a zdravot-
nictví (při žádosti o finanční podporu
v oblasti sociální nebo v oblasti zdra-
votnictví)

• Kancelář primátora (při žádosti
o finanční podporu v oblasti kultury)

Bratrská 34, 750 11 Přerov 2.
V případě osobního podání musí být

žádosti zaevidovány na podatelně
Magistrátu města Přerova nejpozději 10.
února 2010 do 17 hodin. V případě zaslá-
ní žádosti poštou je rozhodující pro
dodržení termínu uzávěrky datum poš-
tovního razítka, nejpozději 10. února
2010. Žádosti o finanční podporu nelze
podávat elektronickou poštou.

O poskytnutí finanční podpory a uza-
vření smlouvy o poskytnutí dotace roz-
hodnou zastupitelé v dubnu. Šaf.

Opět máte příležitost získat grant
Město vypsalo grantový program na rok 2010

Půjčky z fondu oprav, modernizací
a rozšiřování bytového fondu

Město bude i v roce 2010 poskytovat půjčky z fondu bydlení. O půjčku na opra-
vy a modernizaci bydlení může požádat každý vlastník bytu, bytového domu,
rodinného domu nebo i jiné nemovitosti, ve které má vzniknout nová bytová jed-
notka. Podmínky pro poskytnutí půjčky jsou stanoveny ve Vnitřním předpisu č.
24/07, kde jsou uvedeny jednotlivé druhy půjček, maximální částky, které je mož-
né na jednotlivé druhy půjček čerpat, lhůta splatnosti (6 let) a výše úroku (4 % p.a.). 

Výběrové řízení pro podání žádosti o půjčku bude vyhlášeno v termínu od 18.
1. do 22. 2. 2010.  Podrobné informace získáte na internetových stránkách měs-
ta: www.mu-prerov.cz (řešení životních situací – půjčky z fondu bydlení). Zde
naleznete Vnitřní přepis č. 24/07 i formulář žádosti o půjčku. Jakýkoliv další dotaz
ohledně půjčky vám sdělí paní Kristina Bukvaldová, (kristina.bukvaldova@mu-
prerov.cz) tel.: 581 268 209 nebo paní Ivana Jeřábková, tel.: 581 268 212
(ivana.jerabkova@mu-prerov.cz).

47 Kč/m2 a u bytů se sníženou kvalitou ve
výši 42,30 Kč/m2 podlahové plochy bytu. 
�Schválili výši nájemného za hrobové
místo na veřejných pohřebištích provo-
zovaných městem – 25 Kč/m2/rok, výši
úhrady za služby spojené s nájmem jed-
noho hrobového místa – 120 Kč/rok.

Stanovená výše nájemného za hrobové
místo a výše úhrady za služby spojené
s nájmem, budou uplatňovány u nově
uzavíraných nájemních smluv.

Úplné znění usnesení najdete na 
www.mu-prerov.cz



Bilancování patří nejen do sféry sou-
kromého života, ale i toho pracovního.
Pohled představitelů našeho města na
dané téma vám přinášíme na následují-
cích řádcích. 

Primátora jsme požádali
o odpověď na otázku:

Co vás nejvíce uspokojuje při pohle-
du na právě uplynulý rok?

Ing Jiří Lajtoch
primátor

Jednoduchá otázka, složitější odpověď.
Určitě mne potěšilo, že se nám po letech
úsilí podařilo získat stomilionovou dota-
ci z Evropského fondu pro regionální
rozvoj na rekonstrukci autobusového
nádraží v Přerově. Je to naše největší
investiční akce, kterou jsme zahájili
v dubnu a už v polovině prosince byla
předána veřejnosti. Naši občané tak
dostali opravdu netradiční vánoční
dárek. A radost nebudou mít jen Přero-
vané. Je to totiž místo, kde každodenně
stovky zaměstnanců nastupují svoji ces-
tu do práce, žáci a studenti sem přijíždějí
do školy. Spousta lidí z okolí využívá pře-
rovské autobusové nádraží, když si
k nám přijede vyřídit své záležitosti na
úřady, přijíždějí k lékařům, do nemoc-
nice či za zábavou ... 

Mám radost, že se dokončují několika-
leté rozsáhlé opravy našeho zámku.
Těším se na otevření městské galerie,
kterou v těchto dnech dokončujeme
v prostorách bývalé stolárny. V lednu tak
budete mít příležitost setkat se v ní s pře-
rovskými výtvarnými umělci a jejich díly.
Pokud jste si ještě nekoupili naši novou
knihu Výtvarní umělci města Přerova
1900 – 2010, zvu vás již dnes na její křest,
který připravujeme při příležitosti otev-
ření galerie. 

Jedním z největších potěšení je pro mě
fakt, že město stále více „žije“. Není snad
jediné akce, při které by naše centrální
náměstí nebo park Michalov, byly polo-
prázdné. A vystupující, mezi nimiž bývá
řada našich dětí a místních umělců, tak
sklízejí zasloužený aplaus.

Pochopitelně bych mohl pokračovat ve
výčtu toho, co se ve městě loni událo.
Nechám však na každém z vás, abyste se
prošli městem a sami si řekli, co se vám
líbí a čemu příliš nefandíte. 

A na co se těším v novém roce? Jsem
přesvědčený, že při sestavování rozpo-
čtu jsme se opravdu drželi „při zemi“
a podaří se nám postupně plnit většinu
z plánovaných akcí a aktivit. Přiznám se,
že přes veškeré pochmurné vize ekono-
mů zůstávám optimistou a věřím, že se
nám i v roce 2010 bude dařit.

Náměstkům primátora jsme
položili konkrétnější otázky:

1. Když se ohlédnete za právě
uplynulým rokem 2009 pře-

vládá z vašeho pohledu spokojenost,
či cítíte, že se mohla řada věcí vyřešit
jinak – lépe?

2. V čem vidíte priority z hle-
diska rozvoje a řízení města

v roce 2010?

Mgr. Josef Kulíšek
náměstek
primátora pro
oblast rozvoje,
dopravy
a zemědělství

1. Uplynulý rok 2009 byl rokem, ve
kterém jsme realizovali projek-

ty připravené a nastartované v předchá-
zejících dvou letech. 

Podařilo se opravit řadu komunikací
a vybudovat nová parkovací místa, kte-
rých je stále velký nedostatek. Částka
peněz vložených do těchto staveb
přesáhla 130 milionů korun, jedná se
o nejrazantnější opravu komunikací
v tak krátkém období za posledních dva-
cet let. Prosadili jsme také opravy někte-
rých komunikací, které jsou ve správě
Ředitelství silnic a dálnic a KÚ Olomouc,
například ulici Komenského, tř. 17. listo-
padu a ulici Polní.

Kladně hodnotím investice do spor-
tovních areálů škol a Tělovýchovných
jednot, které mají dnes vynikající para-
metry a je dobře, že slouží i široké veřej-
nosti, hlavně mládeži při využívání vol-
ného času. Dalšími opravami prošel
zámek a park Michalov. Obě tato místa
slouží k oddechu občanům a jsou naší
chloubou včetně nově vybudovaných
skleníků v Michalově.

V roce 2009 proběhla dlouho plánova-
ná rekonstrukce autobusového nádraží.
Na ni se podařilo dostat 100 milionů
korun z dotací EU, je to jedna z nejvyš-
ších částek, které jsme získali z přísluš-
ného dotačního programu v rámci Olo-
mouckého kraje. Správné bylo i rozhod-
nutí opravit zimní stadion. Přerov tak
získal důstojný stadion pro příznivce
sportu, který má ve městě dlouholetou
tradici, ale i pro širokou veřejnost, která
zde může najít sportovní využití.

Podařilo se nám vybrat nového provo-
zovatele Městské hromadné dopravy,
který zavede v Přerově ekologické a níz-
kopodlažní autobusy. 

Z původně existujících sedmi příspěv-
kových organizací zůstaly čtyři a vznikla
nová obchodní společnost Technické
služby města Přerova. Již v prvním roce
fungování je patrné, že dochází k úspo-
rám a zkvalitnění služeb. Přínosem bylo
i rozhodnutí převést provoz a správu
zimního stadionu a bazénu pod akcio-
vou společnost Teplo Přerov. Vzniklé
úspory se investovaly do vybavení
a zkvalitnění celého areálu a také do
technologií, což samo o sobě přináší dal-
ší ušetřené peníze.

Na vlastním úřadě proběhla procesní
analýza, která měla za úkol mapovat čin-
nosti na úřadě jak dovnitř, tak i vně úřa-
du. Z ní vycházíme při zavádění proces-
ního řízení a bude nastavena nová orga-
nizační struktura. Tento proces bude
v základech zaveden už v 1. čtvrtletí roku
2010. Pokračovat bude i příprava úřadu
na získání certifikátu kvality ISO 9001. 

Samostatnou kapitolou je neustálé
prosazování a zdůrazňování nutnosti
vybudovat obchvat města - úsek dálnice
D1 okolo Přerova z Říkovic do Lipníku
n. B. Bohužel stále více cítíme nechuť
investorů působit na našem území bez
napojení na dopravní síť. Negativně se
na jednáních podepsal i fakt, že během
tří let jsem musel jednat se třemi minis-
try dopravy a několikrát vyměněnými
náměstky jak na ministerstvu dopravy,
tak na Ředitelství silnic a dálnic, což rov-
něž nesmírně zhoršuje naši vyjednávací
pozici. Jen pro vaši informaci - úsek Lip-
ník-Přerov je připraven k realizaci a na
úseku Říkovice-Přerov se má započít
s výkupy pozemků v roce 2010. Souběž-
ně proběhly přípravné práce k realizaci
průtahu městem od mostu Legií po uli-
ci  Tovární kolem autobusového nádra-
ží po Hypernovu. Průpich má značný
význam pro odlehčení dopravy ve měs-
tě, protože umožní rychlé vyvedení
dopravy z města na dálnici, která vytvo-
ří přirozený obchvat Přerova. V součas-
né době je vydáno územní rozhodnutí.

Určité rezervy vidím v četnosti a obje-
mu získávání dotačních titulů z fondu
EU. Netěší mě, že se nepodařilo vybu-
dovat kanalizaci v některých místních
částech města. Rezerva je i ve správném,
včasném a intenzívním informování
veřejnosti o našich záměrech. Chybí mi
i větší zastoupení občanů na veřejných
projednáváních.

2. Prioritu pro rok 2010 vidím
v pokračování jednání ohledně

zahájení výstavby dálnice D1 okolo Pře-
rova a budování průpichu. S tím souvisí
další zviditelnění města a přilákání
investorů do vznikajícího logistického
centra a průmyslové zóny. Budeme se
snažit dokončit plánované opravy
komunikací. Chceme také zahájit opra-
vy chodníků, na které se v poslední době

trochu zapomnělo. Samozřejmě bude-
me pokračovat v investičních akcích
přecházejících z minulého roku. Nemě-
ly by se zastavit ani přípravy a koncep-
ční projekty a studie na chystané velké
projekty, jako je regenerace náměstí
TGM a areál Mamutov v Předmostí. Nej-
větší investiční akcí roku však bude
zahájení výstavby nového Tyršova mos-
tu. V rozpočtu se rovněž opět počítá
s nemalou částkou na podporu výstavby
infrastruktury, což podporuje stavební-
ky při budování nových kapacit na byd-
lení.

Budeme usilovat o čerpání co nejvíce
prostředků z dotačních titulů na akce,
které začneme realizovat v roce 2010.
Sem patří zateplování školních budov,
dokončení úprav plaveckého bazénu ve
výši zhruba 26 milionů korun. Začneme
čerpat dotace z Integrovaného programu
rozvoje měst ve výši 100 milionů korun.
Ty využijeme při úpravách města v loka-
litách Jižní čtvrť, Kojetínská, Husova
a Tovární. Peníze z tohoto dotačního
programu mohou čerpat i družstva
a občanská sdružení. V Městské hro-
madné dopravě bychom rádi ve spolu-
práci s novým přepravcem zavedli elek-
tronické jízdné v podobě čipových karet
a umožnili propojení možnosti platit jimi
i vstupy do některých městských zaříze-
ní, například na bazén. Chci věřit, že
i přes současnou hospodářskou krizi se
nám podaří naše plány realizovat. Pro-
blémy jsou všude tam, kde se něco tvoří
a buduje. Chtěl bych proto požádat
občany o trpělivost a pochopení.

Mgr. Elena
Grambličková
náměstkyně primá-
tora pro oblast ma-
jetku, život. pro-
středí a právních
záležitostí

1. Výraz „spokojenost“ není slovo,
které bych mohla použít ve

vztahu k uplynulému roku beze zbytku.
Zdaleka se nedaří vše podle mých před-
stav. Svoje názory musím mnohdy kori-
govat ve vztahu k většinovému mínění
členů rady a občas musím zkousnout
i takové výsledky jednání, s nimiž se
neztotožňuji. Ale to je úděl demokratic-
kého rozhodování. Ve svých oblastech
samozřejmě vnímám i dílčí úspěchy,

Začátek nového roku je příležitostí k zamyšlení
Malé bilancování s příchodem nového roku: Další rok je za námi, pro většinu utekl opět trochu rychleji než ten předešlý,

a sváteční dny byly příležitostí k zamyšlení, jaký byl a jaký by mohl být ten příští.
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s nimiž mohu být poměrně spokojena.
V Michalově se dokončují poslední dvě
investiční akce, vybudování jezírka
a skleníků. V Předmostí získal první kon-
krétní obrysy, byť zatím jen na papíru,
areál Mamutov, ale k cíli je ještě dlouhá
cesta. V rámci pochodu Po stopách lov-
ců mamutů bylo pro veřejnost otevřeno
Infocetrum, které tvoří zázemí přede-
vším pro návštěvníky Památníku lovců
mamutů a současně nabízí služby i oby-
vatelům Předmostí. Ledy se konečně
pohnuly i ve Škodově ulici a s tím i náš
záměr přebudování celé lokality.
Z někdejší ostudy na Laguně vznikla pří-
jemná hospůdka i s mimosezonním pro-
vozem a Přerované si k ní našli cestu.
Dříve nevyužité prostory v 1. patře ČČK
U Bečvy mají rovněž svého provozova-
tele. Vedle tenisového areálu na pozem-
cích města vyrostlo nové hřiště, které by
mělo být prvopočátkem většího spor-
tovního areálu. První rok provozu Stani-
ce pro handicapované živočichy nazna-
čuje, že význam této investice, u jejíhož
zrodu město stálo, je nezpochybnitelný.
Těší mě, že se nám podařilo najít vhod-
né prostory i pro činnost mnohých
neziskových organizací, jmenovala bych
například Jsme tady a Cukrle. Za smys-
luplnou považuji i soutěž Fasáda roku,
která plní mimo jiné motivační funkci
pro vlastníky nemovitostí. Po dlouhých
peripetiích se rozběhl prodej bytů.
Nemalé prostředky investuje odbor
majetku do místních částí, ale jsou to
bohužel jen zlomky toho, co obce potře-
bují. 

2. Hlavní priorita je daná obrov-
ským dopravním zatížením

města. Dálnice se sice buduje, ale zatím
nikoliv obchvat Přerova, a některé silni-
ce se staly hlavním dopravním korido-
rem pro převoz materiálu na stavbu.
Myslím, že z pozice ochrany životního
prostředí dost urputně jednáme na
všech frontách a hledáme možnosti, jak
by dotčené organizace mohly pomoci
alespoň v řešení následků této neúnos-
né situace. V dané chvíli se jedná přede-
vším o zlepšení čistoty, snížení prašnos-
ti na těchto komunikacích a následnou
rekonstrukci poničených úseků.

V příštím roce se masivně rozjede pro-
dej městských bytů do vlastnictví nájem-
ců, snad se svých zasloužených úprav
dočká i hřbitov. Budeme hlídat, jak
postupují demoliční práce ve Škodově
ulici, budeme samozřejmě pokračovat
v přípravách areálu Mamutov a řešit
i další problémové situace, které život ve
městě přináší.

Mgr. Šárka Kráko-
rová Pajůrková 
náměstkyně primá-
tora pro školství,
mládež a tělový-
chovu, sociální služ-
by a zdravotnictví

1. Uplynulý rok 2009 byl podle
mého názoru velmi hektický,

pracovně náročný, nicméně vcelku

úspěšný. Podařilo se nám restrukturali-
zovat příspěvkové organizace. Sociální
služby města Přerova začaly nově pro-
vozovat ÚSP – denní pobyt, Městské jes-
le – a zároveň převedly provoz Azylové-
ho domu pro matky s dětmi na Armádu
spásy. 

Nově jsme zrekonstruovali a otevřeli
mateřskou školu v objektu Sokolská 26
a rozšířili tak nabídku našich předškol-
ních zařízení. K dalšímu zlepšení a zkul-
turnění prostředí na našich školách jis-
tě přispěla i nově postavená střešní
nástavba na ZŠ a MŠ Pod Skalkou, kte-
rou využívají ke sportu i odpočinku malí
předškoláci a zdravotně handicapované
děti. Žáci ZŠ J. A. Komenského se v uply-
nulém roce dočkali rozsáhlé rekon-
strukce sociálního zařízení a zdravo-
techniky v budově své školy.

Nadále jsme pokračovali v tradici oce-
ňování nejlepších žáků ZŠ – Scholar,
zahájili jsme periodické hodnocení prá-
ce ředitelů škol, financovali jsme nad-
standardní pedagogické služby na ZŠ
Boženy Němcové, realizovali letní
výchovně–rekreační kurzy pro děti ze
sociálně znevýhodněného prostředí. 

V uplynulém roce 2009 jsme také zís-
kali státní dotaci na dva terénní pracov-
níky, kteří působí v sociálně vyloučených
lokalitách. Nově jsme začali organizovat
veřejnou službu a ve spolupráci s Cent-
rem pro zdravotně postižené Olomouc-
kého kraje jsme se podíleli na realizaci
projektu Pomoc v krizové situaci zdra-
votně postižených osob, který spočíval
hlavně v nákupu evakuačního vozíku.
Díky němu můžeme v Přerově v případě
krizové situace zabezpečit zdravotně
znevýhodněné a seniory. 

Úspěšně jsme se podíleli na přípravě
a koordinaci bezpečnostních opatření
k akci pořádané Dělnickou stranou
v Přerově. 

2. A jaké úkoly nás čekají v roce
2010? Současná hospodářská

krize a s tím spojené krácení městského
rozpočtu nám neumožňuje předem plá-
novat větší opravy školských budov. Vše
bude záviset na získání dotací. Budeme
se také snažit zajistit financování sociál-
ních služeb a udržet tak stávající kvalitu
poskytování jejich služeb. Připravujeme
také aktualizaci Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb města Přerova
na období let 2011–2015. A rovněž se
budeme muset zabývat situací samo-
statných školních jídelen, a to v návaz-
nosti na možné změny jejich normativ-
ního financování ze státního rozpočtu.

Eva Šafránková

� dokončení ze strany 4

Začátek nového roku je příležitostí ...

Devatenáctiletý Jan Bulušek z Ostravy
přišel loni v srpnu při železničním
neštěstí ve Studénce o obě nohy. Na ces-
tující mezinárodního vlaku Eurocity se
tehdy zřítil opravovaný silniční most
a nehoda měla pro sedm pasažérů tra-
gické následky. I přes prodělanou ampu-
taci obou nohou se dnes již student prv-
ního ročníku pražské ČVUT vrátil zpět
do normálního života. Přispěla k tomu
i přerovská nadace Mamut, která mu
darovala sportovní bicykl. 

„Nadační fond Mamut vznikl před
dvěma lety a jeho cílem je už od začátku
pomáhat handicapovaným sportov-
cům,“ vysvětlil předseda správní rady
fondu Miroslav Kolář. Právě on pozval
o víkendu do Přerova u příležitosti spin-
ningového maratonu na Černé hoře
paralympijského vítěze a mistra světa
v cyklistice Jiřího Ježka. Ten se zúčastnil
i slavnostního předávání hodnotného
crossového kola a ochranné přilby. 

„Honza se před nehodou věnoval růz-
ným druhům sportu, měl rád cyklistiku
a plavání. Po náročných rehabilitacích
se zkoušel k cyklistice znovu vrátit, ale
dělalo mu to značné potíže. Protože na
normálním kole s protézami necítil
pedály, hledali jsme cestu, jak mu
pomoci,“ vylíčil Kolář, který stál u zrodu
nadace Mamut společně s přerovským
primátorem Jiřím Lajtochem. 

Právě paralympionik Jiří Ježek bude
Janu Buluškovi pomáhat v následujících

měsících s náročnou přípravou. „Oba dva
žijí v Praze, takže společně začnou s tré-
ninkem na spinningovém kole. Z toho se
naštěstí nedá spadnout,“ doplnil Kolář. 

Nadace Mamut působí v Přerově už
dva roky a loni zakoupila sportovní
pomůcku například Robertovi Zoubko-
vi, který je ochrnutý a věnuje se handbi-
ku. „Vždy se najdou lidé, kteří nás
můžou potřebovat, a těm rádi pomůže-
me,“ uzavřel Kolář. red.

Nadace Mamut pomáhá
postiženým sportovcům

Jan Bulušek při slavnostním předávání crossového kola ve společnosti primátora
Jiřího lajtocha a Miroslava Koláře

V posledních letech dochází v České
republice k výraznému nárůstu počtu
HIV pozitivních osob. 

Ke konci letošního října bylo celkem
diagnostikováno již 1315 HIV pozitiv-
ních, jen za 10 měsíců tohoto roku se
jednalo o 128 nových případů! To je
výrazně více než v předcházejících
letech, kdy to bývalo šedesát až osmde-
sát nových případů.

Známé HIV případy jsou navíc jen
špičkou ledovce, odhaduje se, že v ČR
žije několikanásobně více HIV pozitiv-
ních. Tato pozitivita bývá zjišťována již
v patnácti letech a nejčastěji pak ve věku
mezi 25–29 lety. 

Proto je nezbytné začínat s prevencí
u dětí a mládeže. Do konce letošního
roku proběhlo na základních školách
v Přerově, Olomouci, Šumperku a Pro-
stějově celkem 12 akcí interaktivního
programu Hrou proti AIDS, který patří
k nejúspěšnějším na celém světě. 

V Přerově se uskutečnily dvě akce pro
žáky 8. a 9. ročníku začátkem prosince
2009 v ZŠ Za mlýnem. 

Celý program připravila a veškeré
náklady na jeho realizaci hradí VZP ČR.
Cílem programu je předat mladým
lidem informace o přenosu HIV/AIDS
nákazy a ostatních pohlavně přenos-
ných infekcích, o ochraně před nežá-
doucím těhotenstvím a přimět mládež
přemýšlet o vlastních postojích a chová-
ní v různých rizikových situacích.

MUDr. Silvana Jakubalová, SZÚ Praha

Hrou proti AIDS

FO
TO

 J
A

N
 Č

EP

ocenění nejlepších 
žáků – Scholar



6 strana PŘEROVSKÉ LISTY ❙ LEDEN 2010

Ocenění mladí ekologové 
Za činnosti v oblasti environmentál-

ní výchovy v loňském roce získala naše
škola pro letošní školní rok statut Zele-
né školy Olomouckého kraje spolu
s finančním darem pro podporu reali-
zace školní ekologické výchovy. 

Co se nám daří v této oblast dělat?
Jsme zapojeni do sítě škol M.R.K.E.V.,

do národního projektu Les ve škole –
škola v lese, organizujeme řadu školních
projektů, do kterých jsou zapojeni nejen
žáci, ale někdy i rodiče a široká veřej-
nost. Na škole pracují ekologické, příro-
dovědné a turistické zájmové kroužky.
Žáci naší školy se ve velké míře účastní
přírodovědně ekologických soutěží.
Všechny třídy I. stupně využívají nabíd-
ky výukových programů na stanici BIOS
v Přerově. Také se každoročně některé
třídy snaží pomoci zvířátkům v zoo Leš-
ná finančním příspěvkem na jejich
krmení. Již několikátým rokem se žáci

osmých ročníků účastní ekologického
pobytového programu na Sluňákově.
Akcí je spousta. Každým rokem přibý-
vají nějaké nové a zajímavé. Všechny
však směřují žáky jedním směrem –
k probuzení zájmu o místní krajinu
a přijetí odpovědnosti nad stavem život-
ního prostředí. 

Žákovský parlament ZŠ Trávník

Žáci se zapojili do
mezinárodního projektu

Sokrates

Již pátým rokem se naše škola účast-
ní mezinárodního projektu Evropské
unie Socrates – Comenius, partnerství
škol. Do projektu se naše škola zapojila
jako první základní škola v Přerově již
v roce 2005. V letošním školním roce
jsem zahájili již třetí dvouletý cyklus pod
názvem Pupil’s Voice, tématem jsou
práva dětí a zapojení žákovských parla-
mentů do chodu školy.

Ke každému cyklu patří i setkání
zástupců partnerských škol, která se
konají každého půl roku. V roli hostitelů
se střídají všechny zúčastněné školy. Tak
měli naši učitelé možnost navštívit již
dvakrát školu v městečku Aberaeron ve
Walesu, podívat se do dánského Ryslin-
gu, rumunského Culciu Mare či turec-
kého C, an. Zatím poslední schůzka se
konala druhý listopadový týden v irském
Cahiru. Každé z těchto setkání se stalo
zajímavým srovnáním našeho školské-
ho systému se zahraničními, přístupu

i materiálního vybavení škol. Pokaždé
jsme si potvrdili, že problémy jsou ve
školství všude stejné – od peněz na
pomůcky, přes změny vzdělávacích pro-
gramů po stoupající agresivitu a nezá-
jem dětí o vzdělávání. A že přes všechny
obtíže nás naše práce baví a naplňuje. 

A pokud jde o tolik zatracované české
školství, určitě se nemáme za co stydět.
Naši žáci pak zjistili, že jejich vrstevníci
mají stejné starosti i záliby, a že bez zna-
losti angličtiny se už opravdu neobejdou. 

Mgr. Dagmar Vaculíková, ZŠ Trávník

Úspěchy žáků Základní školy Trávník

Do ekologických projektů jsou zapojeni nejen žáci, ale i rodiče a veřejnost.

Inspirativní byla návštěva jedné ze škol v Irsku.

INZERCE

Zápis dětí do 1. ročníků
základních škol v Přerově 

v pondělí 8. února a v úterý 9. února od 14 do 18 hodin v:

ZŠ Hranická – Předmostí, ZŠ a MŠ Pod skalkou – Předmostí, ZŠ Svisle, ZŠ Velká
Dlážka, ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Trávník, ZŠ Želatovská, ZŠ U tenisu, ZŠ Za mlý-

nem, Soukromá základní škola Acorn’s and John’s school s.r.o. (Máchova 3).

K zahájení povinné školní docházky se
do 1. ročníků základních škol povinně
zapisují děti, které do 31. 8. 2010 dovrší
6 let. Požádá-li o to zákonný zástupce
dítěte, lze ve stejném termínu zapsat
i děti, které jsou tělesně i duševně při-
měřeně vyspělé a dosáhnou šestého
roku věku do 30. 6. 2011. Zákonný
zástupce dítěte, kterému byl v roce 2009
odložen začátek povinné školní docház-
ky o jeden školní rok, se dostaví opět
i s dítětem k zápisu do prvního ročníku
základního vzdělávání, a to do základní
školy podle svého výběru. 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní
docházky vydává ředitel základní školy,
kde bylo dítě u zápisu, a to na základě
písemné žádosti zákonného zástupce

dítěte a po předložení doporučujícího
posouzení příslušného školského pora-
denského zařízení nebo odborného
lékaře.

Zákonní zástupci dítěte mají ze záko-
na právo volby školy. Ředitel spádové
školy je povinen přednostně přijmout
žáky s místem trvalého pobytu ve škol-
ském obvodu této školy. 

Při zápisu rodiče předloží rodný list
dítěte a doklad o trvalém pobytu.

Pokud lze zjistit údaje obsažené ve
výše uvedených dokladech z občanské-
ho průkazu rodičů, je možné tyto
doklady občanským průkazem rodičů
nahradit.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Magistrátu města Přerova



strana 7PŘEROVSKÉ LISTY ❙ LEDEN 2010

Jako operátor stanice Radioklubu Pře-
rov přispěl k tomu, že se třikrát umístila
kolem roku 1960 na předních místech
Mistrovství republiky v práci na krátkých
vlnách. Sám také pětkrát toto mistrovství
vyhrál. V roce 2008 již po čtvrté během
šesti let vyhrál mezinárodní mistrovství,
které pořádá Venezuela, jednou skončil
na druhém a jednou na třetím místě. Zís-
kal stovky mezinárodních ocenění. Je
autorem deseti odborných titulů od
vysokoškolských učebnic až po provoz-
ní a technické příručky pro radioamaté-
ry a ve své publikační činnosti spolupra-
cuje s odbornými časopisy. V devadesá-
tých letech založil mezinárodní Sdruže-
ní radioamatérů železničářů, které má
sídlo v Přerově a řadu let byl jejím prezi-
dentem. Zpracoval také historii radioa-
matérství v našem městě. Je čestným čle-
nem radioklubu při Mezinárodní teleko-
munikační unii se sídlem v Ženevě a čle-
nem Radioklubu Rady Evropy. Ve svém
oboru je také držitelem titulů Mistr spor-
tu a Zasloužilý mistr sportu.

�Pane Pečku, jako Přerovana od naro-
zení vás jistě zná mnoho našich čtená-
řů. Někteří však neví o vašem koníčku.
Mohl byste se jim proto připomenout
pár údaji ze svého života?

Náš rod pochází z místní části Zlína
Malenovic, kde příjmení Peček je velmi
rozšířené. Otec se přestěhoval na konci
dvacátých let z Malenovic do Přerova
a pracoval zde na poště jako telegrafista.
Velmi ho zajímalo všechno kolem
elektřiny. Vyrobil mi řadu elektrických
hraček a zařízení a od nich jsem poznal
mnoho ran, ještě dřív než jsem je stačil
zakusit od života.

�Přesto jste se rozhodl pro studium, kte-
ré do značné míry s elektřinou souvisí.

Jako student přerovského gymnázia
jsem se rozhodoval mezi vysokoškol-
ským studiem anorganické chemie
a radiotechniky. Nakonec zvítězila radi-
otechnika, kterou jsem studoval na nově
otevřené fakultě radiotechniky v Podě-
bradech. Při výběru studia mě silně
ovlivnil starší kamarád ze sousedství,
s jehož pomocí jsem začal stavět svá prv-
ní rádia a velký zesilovač ke gramofonu.
V mládí jsem byl také členem přerov-
ského loutkového divadla, ale nakonec
u mne zcela vyhrál provoz na krátkovln-
ných radioamatérských pásmech.

�Přispělo k tomu také vaše studium
v Poděbradech?

Na naší koleji bydlel student ze Sloven-
ska a od něho z pokoje jsem občas slý-
chával morseovku. Mě to velmi zajíma-
lo, a proto jsem se od něho nechal zasvě-

tit do radioamatérského provozu. Stal
jsem se radiovým posluchačem, což
může být každý, kdo si zažádá o přiděle-
ní posluchačského čísla. Postupně jsem
složil zkoušky radiového operátora až po
nejvyšší třídu a absolvoval rychlotele-
grafní kurz. Od roku 1956 jsem pak kaž-
doročně marně žádal o přidělení licence
na vlastní radioamatérskou stanici, ale
vzhledem k problémům, které jsem měl
s tehdejším režimem, nikdy jsem nedo-
stal doporučení od místní úřadovny Stát-
ní bezpečnosti v Poděbradech., které
bylo nezbytné. Nakonec jsem licenci
dostal až v roce 1962, po dvou letech
zaměstnání v přerovském ÚVOJMu.

�Vzpomínáte si na své první radiové
spojení ?

Je to obvyklá otázka, ale bohužel
nevzpomínám. Obvykle tato první spoje-

ní nebývají nijak slavná. Spíš člověk
s rozechvěním sahá na klíč, aby neudělal
ostudu sobě a kolegům na klubové stani-
ci. Víc se vryjí do paměti spojení se vzác-
nou stanicí. U mne to bylo například spo-
jení se slavným expedičním operátorem
Gusem Browningem, který v šedesátých
letech jezdil po ostrovech, ze kterých do
té doby nikdo nevysílal. Ke spojení došlo
6. července 1962 a pro mne bylo o to zají-
mavější, že jsem v té době ještě neměl
oprávnění vysílat pod svou značkou
v pásmu patnácti metrů, i když jsem
zkoušky k tomu měl již složené. Zato jsem
dostal výtku z kontrolní odposlechové
služby ještě dřív než přišlo potvrzení
o navázaném spojení, tzv. QSL lístek.

�Jaké znalosti musí mít radioamatér,
aby mohl být úspěšný ?

Dnes je to velmi jednoduché. Odpad-
la povinnost znát morseovu abecedu,
i když spojení přes ni patří k těm, které
si nejvíce vážím. K získání oprávnění
k provozu radioamatérské vysílací stani-
ce stačí naučit se provozní zásady a zod-
povědět větší část otázek v provozním
testu. Dnes se každý může věnovat
například digitálním druhům provozu,
které umožňuje spojení výpočetní
a vysílací techniky, nebo také jen fonic-
kému provozu, kde však pro spojení se
zahraničím je třeba znát alespoň zákla-
dy řeči, kterou mluví operátor protější
stanice. Univerzální řečí je angličtina
a znát její základy je téměř nezbytné.
Neznalost angličtiny nahrazují v morse-
ově abecedě tzv. Q kódy, jejichž význam
je na celém světě stejný, takže si bez pro-
blémů porozumíte třeba s Japoncem
nebo Číňanem. Můžete se věnovat tře-
ba orientačnímu běhu v terénu, práci na
velmi krátkých vlnách, rychlotelegrafii

nebo pěstovat spojení odrazem od Měsí-
ce nebo meteoritů. Škála možností je
zde skutečně velká a každý si může
vybrat, co ho skutečně zajímá.

�Přesto ze zeptám, má v dnešním svě-
tě mobilů a internetu činnost amatér-
ských radiových stanic budoucnost?

Určitě. Je to pro mladé i seniory vyni-
kající zábava, která přináší možnost zdo-
konalovat se například v cizích řečech.
Já sám si ani nedovedu představit, že
bych dny trávil koukáním z okna na lidi
procházející kolem. Pochopitelně je zde
ohromná konkurence internetu a mož-
ností, které skýtá, ale to kouzlo náhod-
ných spojení s využitím znalostí
o momentálním šíření radiových vln se
nahradit nedá. Přitom nejde o to, být
prvním či za každou cenu nejlepším, jak
se o to mnozí snaží, pro radioamatéra je
každé spojení radostí. Radioamatér se
má však vždy držet na špičce technolo-
gických poznatků a sám si dnes nedove-
du představit, že bych se každý den
nepodíval na „cluster“, což je zvláštní
služba využívající světového propojení
internetu, kterou radioamatéři využíva-
jí. Zde kdokoliv slyší nějakou vzácnou
stanici, zapíše její kmitočet a značku.
Okamžitě si tuto informaci mohou pře-
číst radioamatéři na celém světě a navá-
zat spojení, které je zajímá. Internet je
v tomto případě ohromná pomoc, i když
se na druhé straně vytrácí kouzlo
postupného prohledávání amatérských
pásem a vyhledávání vzácných stanic,
což bylo ještě před dvaceti lety nezbyt-
né. Věřím, že i v příštích generacích
budou jednotlivci, kteří budou radioa-
matéry, i když náplň jejich činnosti si
dnes možná ani nedovedeme představit.

Miroslav Rozkošný

Radioamatérství je vynikající činnost pro mladé i seniory
Rozhovor s Ing. Jiřím Pečkem, držitelem Ceny města Přerova – Medaile J. A. Komenského
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Známou osobností mezi radioamatéry v Přerově, v celé republice
i ve světě je Ing. Jiří Peček. Třiasedmdesátiletý absolvent fakulty
radiotechniky se svému koníčku věnuje od doby svých vysokoškol-
ských studií. Za tuto dobu navázal více než 250 tisíc spojení na
celém světě a přitom vždy prezentoval naše město.
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Budova gymnázia bude patřit kraji
Budova Gymnázia Jakuba Škody bude patřit Olo-

mouckému kraji. Zastupitelé na svém pondělním jed-
nání schválili záměr jejího bezúplatného převodu. His-
torická budova v Komenského ulici totiž patří městu

a přístavba školy je v majetku kraje. Směnou by získa-
la jednoho vlastníka. Hejtmanství naopak městu nabí-
zí budovu dílen Střední školy elektrotechnické v ulici
Velké Novosady. Střední elektrotechnická škola v Pře-
rově pravděpodobně skončí a bude přemístěna do Lip-
níka n. B. Budova tak patrně bude opuštěná a městu
vystane problém, co s ní. Z řad zastupitelů padl dokon-
ce i návrh, obnovit v Přerově elektrotechnické učiliště.
Vzhledem ke klesající demografické křivce, ale není
tato varianta reálná. Podle znaleckého posudku činí
hodnota budovy gymnázia 7,6 milionu korun, budova
dílen Střední elektrotechnické školy, kterou by město
získalo, se odhaduje na 6 milionů korun. -ilo- 

U soudu zasednou tři desítky
přísedících

Zastupitelé schválili 31 lidí, kteří budou v letech 2010
až 2014 přísedícími u Okresního soudu v Přerově. Jed-
ná se o osoby různých profesí, starších 30 let. Podmín-
kou je, že musí s funkcí přísedícího u soudu souhlasit,
musí mít čistý trestní rejstřík a prokázat se lustračním
osvědčením. Současným přísedícím právě končí
volební období, většina z nich bude ve svých funkcích
pokračovat. Za den jednání u soudu získávají okolo 150
korun. -ilo-

Zastupitelé schválili prodej bývalé
rehabilitace

Zastupitelé znovu řešili otázku prodeje budovy býva-
lé rehabilitace v areálu přerovské nemocnice. Zvažo-
vali, zda prodat budovu podnikatelskému subjektu
Karat nebo nemocnici v Hranicích. Společnost Karat
chce budovu využít na kancelářské prostory pro 90
zaměstnanců, hranická nemocnice by v objektu vytvo-
řila byty pro seniory s rozšířenou zdravotní a sociální
péčí. Zastupitelé sice potřebu dalšího domu pro seni-
ory přiznávají, ale navrhují jít spíše cestou přístavby
dalšího pavilonu u Domova pro seniory. V hlasování
dali zastupitelé přednost společnosti Karat, ta budovu
od města odkoupí za 8 milionů korun. -ilo- 

V Přerově se plánuje lanové centrum
Během příštího roku by mohlo v Přerově vzniknout

nové lanové centrum. Vybudovat ho chce obecně pro-
spěšná společnost Areál pohody a sportu na pozemku
za bývalou tenisovou, nyní sportovní halou. Lanové
centrum má být součástí sportovního areálu za zhru-
ba 15 milionů korun. Nacházet by se v něm měla mimo
jiné i dráha pro in-line bruslaře, zázemí pro turisty
a sportovce. Společnost se snaží na jeho výstavbu zís-
kat dotaci z Evropské unie. O další peníze žádá z regi-
onálního operačního programu a požádala o spoluú-
čast i město. Majitelem pozemku, kde má v budoucnu
venkovní sportoviště stát, je právě město, a to ho na

dvacet let bezplatně pronajalo s podmínkou, že plocha
bude využita pro sportovní účely. Nyní se tam už
nachází hřiště na malou kopanou. Na něj získala spo-
lečnost Areál pohody a sportu dotace z programu
Oranžová hřiště, který vyhlašuje ČEZ. -gáj-

Poplatky za smetné budou stejné
jako loni

Poplatky za komunální odpad budou v příštím roce
ve stejné výši jako letos. I když likvidace odpadu na
obyvatele město vychází na přibližně 560 korun,
poplatky se nezvednou, neumožňuje to totiž zákon. To
znamená, že obyvatelé města zaplatí 500 korun a maji-
telé chat a rekreačních objektů stejně jako loni 250
korun. Města tak musí svoz a likvidaci komunálního
odpadu dotovat ze svého. V prvním čtvrtletí příštího
roku lidé obdrží do schránek složenky a nejpozději do
30. června musí poplatky uhradit. -ilo-

Digitalizace kina bude už v lednu
Digitalizace přerovského kina Hvězda, která se měla

uskutečnit tento týden, se přesouvá na leden příštího
roku. Firma, jež neuspěla ve výběrovém řízení, totiž
podala odvolání. Zavedení techniky pro 2D i 3D pro-
jekce přijde na více než čtyři miliony korun. Digitaliza-
ce obnáší dvoudenní proces nainstalování speciálního
softwaru, pomocí něhož se budou vysílat nejnovější
snímky. Divákovi se tak zlepší obrazový i zvukový pro-
žitek. Filmy staršího data ale ještě několik let budou
promítány z cívek, než budou rovněž převedeny do
digitální formy. -svam-

Pod Hvězdárnou vzniká nové
parkoviště

Počátkem roku má být dokončeno nové parkoviště
v ulici Pod Hvězdárnou v Přerově. V této lokalitě byl
nedostatek parkovacích míst, a tak přerovská radnice
nechala na zelené ploše vybudovat 33 nových stání pro
vozidla, včetně dvou vyhrazených pro tělesně postiže-
né řidiče. Příjezdová komunikace k parkovišti je vyas-
faltovaná a zbývá už jen jednotlivá parkovací místa
vydláždit. Za parkoviště město zaplatí zhruba dva mili-
ony korun. -gáj-

Psi zaplnili útulek
Přerovský útulek dr. Matinové pro zatoulaná a opuš-

těná zvířata praská ve švech. Psi nalezení na ulici zapl-
nili absolutně všechna místa. Kdyby dnes chtěl někdo
zařízení využít jako hotel pro svého čtyřnohého miláč-
ka, nemá šanci. Není ho kam dát. V útulku našlo své

dočasné útočiště současně 21 psů, což je podle vedou-
cí útulku Soni Hynčicové největší počet v historii zaří-
zení. Plné jsou všechny kotce, vnitřní i venkovní, obsa-
zena je i karanténa a box určený pro kočky. Většinu pej-
sků jejich majitelé vyhodili na ulici, jen hrstka z nich se
zatoulala a mají naději, že si pro ně majitel přijde.
Pokud by chtěl někdo psa pod stromeček, má možnost
si přijít vybrat. Útulek je otevřený v pondělí, ve středu
a v pátek od 10 do 16 hodin, o víkendu a o svátcích od
8 do 10 hodin. -gáj-

www.ktvprerov.cz

FOTO GABRIELA VESELÁ

FOTO MARTIN NECID

■ Z „Přerovských aktualit“

�1. 1. 1980 – před 30 lety zemřela v Praze Vlasta Pet-
rovičová, vlastním jménem Vlastimila Bičurinová,
provdaná Neffová, herečka, spisovatelka, autorka
divadelních her (veselohra Střídavě oblačno, Růžové
dopisy). Spolu s manželem Vladimírem Neffem pře-
kládala ruské povídky a romány. Narodila se 25. 9.
1903 v Přerově.
�4. 1. 1845 – před 165 lety se narodil
v Bochoři František Skácelík, MUDr.,
který od roku 1871 působil jako prak-
tický lékař v Přerově. V letech
1883–1889 byl starostou města Přero-
va (zavedl české úřadování na radni-
ci, zasloužil se o zřízení městské spo-
řitelny, měšťanské školy, odstranění starého hřbitova
z města na Šířavu), byl předsedou čtenářského spol-
ku, v letech 1891–1918 působil jako předseda správní
rady akciového pivovaru, pracoval ve výboru záložny.
Zemřel 12. 5. 1926 v Přerově.
�5. 1. 1925 – před 85 lety zemřel
v Přerově Antonín Telička, učitel,
vlastivědný pracovník, archeolog
a zakladatel archeologického odděle-
ní přerovského muzea. V Přerově
působil od roku 1922, sedmnáct let
byl předsedou okresní učitelské jed-
noty Komenský a veškerý svůj volný čas věnoval sbí-
rání a hledání starých památek. Narodil se 29. 4. 1866
v Němčicích n. H.
�7. 1. 1895 – před 115 lety se narodil ve Zdounkách
u Kroměříže Josef Havránek, ředitel bývalé firmy
ZORA v Přerově. Nejprve působil jako technický
vedoucí u fy T. Hrubé, od roku 1927 byl prokuristou
firmy, oženil se s dcerou majitele firmy Věnceslavou
Hrubou. Byl činný i v jezdeckém oddílu. Zemřel 4. 10.
1989 ve Šternberku. 
�9. 1. 1895 – před 115 lety se narodil ve Štramberku
Arnošt Paus, první vedoucí Okresního archivu v Pře-
rově, dlouholetý archivář a kronikář Přerubu. Zemřel
1. 5. 1969 v Přerově.
�14. 1. 1990 – před 20 lety zemřel v Přerově Bohumil
Mužík, pracovník přerovské banky, numismatik
a vlastivědný pracovník, autor desítek článků z oboru
numismatiky, organizátor výstav. Narodil se 1. 11.
1926 v Pavlovicích u Přerova.
�15. 1. 1995 – před 15 lety zemřel v Tovačově Fran-
tišek Gajdica, ředitel přerovské okresní knihovny,
regionální historik. Narodil se 25. 12. 1919 v Olo-
mouci. 
�17. 1. 1995 – před 15 lety zemřel v Přerově Leoš Šva-
gera, pedagog, asistent na pedagogické fakultě UP
v Olomouci, umělecký vedoucí Vysokoškolského umě-
leckého kolektivu, profesor hudební výchovy na pře-
rovské střední pedagogické škole, sbormistr Přerubu
v letech 1955–1962, zakladatel pěveckého sboru Pře-
rovských strojíren, který byl přejmenován na smíšený
pěvecký sbor Vokál, podílel se na založení dětského
sboru Přerováček a Broučci, který vedl do roku 1977.
Narodil se 31. 3. 1931 v Kroměříži. 
�17. 1. 1890 – před 120 lety zemřel v Kroměříži Jan
Kozánek, JUDr., advokát a notář. V letech 1845–1849
působil v Opavě, od roku 1851 žil trvale v Kroměřiži,
kde byl vůdčí osobností národního a kulturního živo-
ta, podílel se na vzniku regionálních spolků. Spolu
s Františkem Skopalíkem založil v roce 1867 První rol-
nický akciový cukrovar na Moravě, téhož roku byl zvo-
len poslancem moravského zemského sněmu a ve
funkci setrval až do své smrti. Narodil se 21. 6. 1819
v Přerově. 
�27. 1. 1945 – před 65 lety zemřel v koncentračním
táboře ve F(rstengrube u Katovic, Polsko, Gideon
Klein, pianista, autor smyčcových kvartet a dalších
děl. Narodil se 6. 12. 1919 v Přerově.

Fišmistrová Věra

Kalendárium■
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Z devadesáti nominovaných primátor
ocenil 33 jednotlivců a kolektivů, kteří se
umístili na nejvyšších místech soutěží
nejen v rámci naší republiky, ale mnoh-
dy i na zahraniční úrovni. Primátor měs-
ta Jiří Lajtoch předal 25 oceněným
z oblasti sportu, 5 z oblasti podnikání
a 3 reprezentantům z oblasti kultury
zajímavou cenu – skleněnou kostku se
siluetou zámku.

Mezi oceněnými stanuli i zástupci
Kabelové televize, ředitel Ing. Vladimír
Pospíšilík a vedoucí redaktorka studia
Edita Hausnerová, kteří převzali cenu
k 15. výročí založení studia.

Při této příležitosti jsme položili ředi-
teli Ing. Vladimíru Pospíšilíkovi, který
stál od samého počátku u vysílání Kabe-
lové televize, několik otázek.

Ing. Vladimír
Pospíšilík
Kabelová televize
Přerov,
ředitel

�Kterých úspěchů, dosažených v his-
torii vysílání studia Kabelové televize,
si nejvíce vážíte a co se naopak nepo-
dařilo dotáhnout dle vašich představ? 

Včas zareagovat na vývoj a potřeby
trhu – to přináší úspěch. Už v roce 1998
se nám vyplatila investice do technické-
ho zázemí televizního studia, která zajis-
tila přechod ze zastaralého systému
Super VHS na modernější a kvalitnější
systém DVCAM, což pro přerovské tele-
vizní studio znamenalo průlom na zpra-

vodajský trh celoplošného vysílání Čes-
ké televize. Více než deset let se tak podí-
líme na výrobě zpravodajských pořadů
veřejnoprávní ČT, jako jsou Události
v regionech, Události a ČT24.

K tomu, abychom byli schopni nabíd-
nout kvalitní zpravodajské materiály,
však nestačí jen dobré technické zázemí.
Za úspěchy stojí konkrétní lidé - kame-
ramani a redaktoři, kteří musí dispono-
vat nejen potřebnou kvalifikací, ale také
talentem a schopnostmi zvládnout tyto
náročné profese. Ceny odborných porot
z mezinárodních přehlídek regionálních
televizí jsou pro nás bezesporu příjem-
nou motivací k další práci. Daleko více si
ale vážíme reakcí naší domácí poroty –
diváků, jejichž názory, náměty i kritika
jsou pro nás neocenitelnou reflexí živo-
ta v regionu.

Právě vůči nim nyní pociťujeme dluh
v podobě nabídky digitálního příjmu
vysílání Přerovských aktualit. Pokud se
tedy ptáte, co aktuálně musíme dotáh-
nout do konce, pak je to právě tento
úkol. 

�Jakým směrem se bude dále rozvíjet
Kabelová televize a její vysílání?

Hlavní směr vývoje jsem naznačil už
v první odpovědi. Aktuálně pracujeme
na specifických technických podmín-
kách, které musíme vytvořit pro digitál-
ní příjem vysílání přerovského Infoka-
nálu. Ten zahrnuje nejen Přerovské
aktuality, ale i Infotext. Současně řešíme
další kroky spojené s postupnou moder-
nizací technického zázemí televizního
studia. Jejím cílem je stabilizace pozice
přerovské televize na dynamicky se

Primátor města Jiří Lajtoch ocenil 33 jednotlivců a kolektivů.
FOTO JAN ČEP

Práce ve vysílacím studiu je náročná, ale vždy zajímavá a kreativní.
FOTO GABRIELA VESELÁ

Začátkem prosince se sešli ve slavnostním zámeckém
sále přerovského zámku sportovci, umělci a podnikatelé, kteří
úspěšně reprezentovali naše město v roce 2009. Již druhý ročník
tohoto setkání pořádá město.

Ohlédnutí

Setkání úspěšných sportovců, umělců a podnikatelů
měnícím trhu elektronických médií.
Nové technologie nám už dnes umož-
ňují nabídnout například přímé přeno-
sy ze zastupitelstev, kulturních či spor-
tovních akcí, které budou moci diváci

sledovat v televizi nebo na svém počíta-
či. Chceme jít touto cestou. Zatraktivnit
vysílání, kterému však bude i do budouc-
na dominovat zpravodajská tvorba.

Eva Šafránková

Statutární město Přerov, komise bez-
pečnosti, prevence kriminality a BESIP
vyhlašují výtvarnou soutěž s bezpeč-
nostní tématikou Děti, pozor, červená!
Je určena dětem ve věku č až 15 let.

Cílem je upozornit je na nebezpečí na
silnicích a v ulicích, která hrozí každé-
mu, kdo nedodržuje pravidla silničního
provozu. Úkolem soutěžících je nakres-
lit obrázek, na kterém znázorní situace
na přechodech pro chodce, na řízených
křižovatkách, při vystupování z autobu-
su, na nebezpečných místech, dopravní
nehody, práci policistů, pracovníků
záchranné služby. Autoři mají názorně

ukázat, kdo a jaké dělá chyby. Soutěží se
ve třech kategoriích: předškolní věk,
mladší a starší školní věk. Výtvarné pres-
by a práce nutno odevzdat do 31. břez-
na 2010 na oddělení prevence krimi-
nality městské policie v Přerově, Bratr-
ská 2, po telefonické domluvě na čísle
581 268 408. Všechny výtvarné práce
vyhodnotí odborná porota. Slavnostní
tečkou bude vernisáž dětských prací
v kině Hvězda v Přerově. Úspěšní autoři
ve všech tří kategoriích dostanou diplo-
my a věcné ceny.

Jarmila Kubisová, komise bezpečnosti, 
prevence kriminality a BESIP

Výtvarná soutěž 
Děti, pozor, červená!
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■ Otázka pro...

Jak město řeší umístění
narůstajícího počtu

předškoláků?
Od roku 2003 stabilně zaznamenává-

me postupný nárůst demografické křiv-
ky, počet narozených dětí v Přerově ros-
te. Díky pracovníkům odboru školství,
mládeže a tělovýchovy, kteří pravidelně
sledují a vyhodnocují počty nově naro-
zených dětí, se podařilo přerovský
„babyboom“ včas kapacitně zvládnout.
O informace jsme požádali náměstkyni
primátora.

Mgr. Šárka
Krákorová
Pajůrková
náměstkyně
primátora

S ohledem na předpokládaný zvýšený
zájem rodičů o přijetí svých dětí do
mateřských škol, proběhl zápis o měsíc
dříve než v předešlých letech, již v břez-
nu. Celkem 328 dětí s trvalým pobytem
v Přerově bylo přijato do městských
mateřských školek a dalších 56 jich
zůstávalo neumístěných, a to přesto, že
některé školky, zvláště v okrajových čás-
tech města, nadále nabízely volná mís-
ta. Ukázalo se však, že rodiče si nejčas-
těji vybírají školku podle svého bydliště
a o vzdálenější nemají zájem. 

V dubnu zastupitelé schválili rozšíření
MŠ Přerov, Máchova 14 s účinností od 1.
září 2009 o jednu třídu. Tato třída s kapa-
citou 25 dětí se nachází na odloučeném
pracovišti Sokolská 26. Protože tento
objekt nebyl delší dobu využíván pro
potřeby předškolního vzdělávání, muse-
li jsme přistoupit k jeho rozsáhlé rekon-
strukci, a to jak budovy, tak i části zahra-
dy, která si vyžádala částku 1,5 milionů
korun. V dnešní době je mateřská škola
Sokolská plně obsazena a také ostatní
školky jsou takřka zaplněny, neboť vol-
ná místa byla nabídnuta rodičům dětí
z okolních obcí.

V současné době se odbor školství,
mládeže a tělovýchovy zabývá žádostí
rodičů z místní části Přerov-Henčlov
o obnovení provozu zdejší školky.
Mateřská škola v Henčlově byla zrušena
pro nízký počet dětí, a to v roce 2004.
Nyní se však počet narozených dětí
v této místní části zvyšuje, a tak stojí za
úvahu zvážit její znovuotevření. Obno-
vení školky v Henčlově nachází kladný
ohlas také v sousedních Troubkách, kte-
ré mají svou MŠ již naplněnou. Mož-
nost, že by mohli své děti vozit do MŠ
v Henčlově, se jim zamlouvá. Se znovu-
otevřením školky je však nutno vzít
v úvahu všechna rizika: vysoké náklady
v době ekonomické krize (obnovení
provozu jednoho oddělení MŠ činí 1,5
mil. Korun, k tomu je třeba přičíst pro-
vozní náklady), možné uvolnění kapa-
cit v přerovských školkách po zahájení
provozu Církevní mateřské školy v Pře-
rově, o jejíž zřízení usiluje Olomoucké
arcibiskupství. To vše bude nutno v nej-
bližší době zvážit a pokusit se najít opti-
mální řešení.

Mrazivé prosincové dny přinutily
majitele domů intenzivně topit. Přerov
naštěstí nemusí ve větší míře řešit pro-
blematiku znečistění ovzduší kouřem
z komínů domků.

Jak nám sdělil Ing. Jaroslav Čagánek
z odboru životního prostředí přerovské-
ho magistrátu, už v roce 2003 byla
dokončena plynofikace posledních čás-
tí města – Kozlovic, Újezdce a Henčlova. 

Určitě ale stojí za to si zopakovat, co
uniká do vzduchu spalováním předev-
ším plastů, dřevotřísky, molitanu či silo-
nových výrobků a jaký negativní dopad
to má na zdravotní stav člověka. 

Svého farmaceutického vzdělání vyu-
žil k napsání následujícího varujícího
textu jeden z čtenářů Mgr. Pavel Běhal. 

Komínová válka
Hodně se mluví o kvalitě vzduchu,

který dýcháme. Jistě mi dáte za pravdu,
že za viníky je obvykle označena auto-
mobilová doprava nebo průmysl. Neza-
pomněli jsme ale na někoho?

S příchodem zimy se totiž z komínů
některých rodinných domů začal linout
dým rozličných barev a zápachů. Pojď-
me se na něj podívat trochu blíže. Podle
toho, co do kamen přihodíme, kouř
obsahuje rozmanité chemikálie; tak
například dřevotříska – formaldehyd,
fenoly; plast PVC – plynný chlor, kyseli-
na chlorovodíková, vinylchlorid, fosgen,
polychlorované dibenzofurany a diben-
zodioxiny (zkráceně dioxiny); plasty PET,
PE, PP, PS (láhve od nápojů, všechny

běžné plastové předměty) – ethen, ben-
zen, toluen, styren, polycyklické aroma-
tické uhlovodíky, akrolein; polyurethany
(molitan), polyamidy (silon) – kyanovo-
dík, oxidy dusíku, čpavek.

Pokud vás ještě tento velice stručný
výčet neodradil, pojďme si ještě říci, co
tyto látky umí. Většina těchto látek dráž-
dí sliznice dýchacích cest a očí. Štiplavý
zápach akroleinu je to, podle čeho urči-
tě poznáte, že se pálí plasty. Čpavek také
dělá čest svému jménu. Možná jste
někdy viděli, jak se koncentrovaná kyse-
lina chlorovodíková (solná) používá
k čištění kovů. Nečistoty nemají šanci,
jsou jednoduše „rozežrány“. Něco
podobného se při dýchání zplodin z PVC
děje v malém měřítku v našich plicích.

Ostatní látky obsažené v kouři mají
škodlivé účinky zejména na hormonál-
ní a imunitní systém, játra a nervovou
tkáň. Nejcitlivější jsou děti, těhotné
a kojící matky, astmatici a staří lidé.
Vědecké práce ukazují, že právě různé
chemikálie z okolí jsou jednou z příčin
vzrůstající neplodnosti a celé řady „civi-
lizačních“ chorob.

Ještě větším problémem jsou látky kar-
cinogenní a mutagenní. To znamená, že
při dlouhodobém působení mohou

odstartovat rakovinné bujení nebo způ-
sobit vrozené vývojové vady u ještě
nenarozených dětí. Tyto vlastnosti mají
například polycyklické aromatické uhlo-
vodíky, dioxiny, benzen, styren, vinyl-
chlorid, formaldehyd a celá řada dalších
látek. Některé z nich mají navíc i tu
zákeřnou vlastnost, že jsou velmi těžce
biologicky odbouratelné, a proto se hro-
madí v rostlinách, zvířatech i lidech.
A jelikož je člověk na vrcholu potravní-
ho řetězce, nejvyšší koncentrace jedů
skončí nakonec v něm.

Nakonec pár perliček. Tak například
plynný kyanovodík vznikající spalováním
dusíkatých umělých hmot je jedním
z nejprudších jedů. Smrtelná dávka pro
člověka je méně než 100 miligramů. To
věděla i Maryša, když Vávrovi do kávy
dala draselnou sůl kyanovodíku, známé
cyankáli. Roztok formaldehydu (forma-
lín) se používá k uchovávání biologických
preparátů. Že by nás chtěl soused spalu-
jící dřevotřísku zakonzervovat v součas-
né podobě pro další generace? Fosgen
a plynný chlor patří mezi bojové plyny. 

Takže se ptám: jsme snad ve válce se
svými spoluobčany? Pokud ne, pře-
staňme na sebe vypouštět tuto velice
jedovatou směs. Spalujme pouze kva-
litní paliva, odpady raději vytřiďme
a dejme kam patří! Jinak v této „válce
komínů“ budeme poraženi všichni.
Pozvolna, nenápadně, během let zapla-
tíme zdravím nejen svým, ale také
zdravím našich dětí, byť dnes ještě ani
nejsou na světě!

Šetříte a topíte vším, co je „po ruce“?

Členové Tělocvičné jednoty Sokol
Lověšice se 8. ledna sejdou na své valné
hromadě, která se bude konat teprve
podruhé od počátku devadesátých let. 

V té době se totiž také v Lověšicích sou-
dila po listopadu 1989 obnovená Česká
obec sokolská o vlastnické právo k soko-
lovně s tehdejšími vlastníky a provozova-
teli sokolovny, kteří byli sdruženi v Čes-
koslovenském svazu tělesné výchovy.
Tyto spory nebyly jednoduché, často bylo
do nich zasvěceno jen několik funkcioná-
řů, a protože média o nich veřejnost sko-
ro vůbec neinformovala, měli lidi z vesni-
ce právo se domnívat, že pražští sokoli jim
chtějí ukrást majetek vybudovaný jejich
otci a prarodiči. V případě Lověšic bylo
rozhodování soudu ještě složitější. Ten
nakonec skončil rozsudkem, že hřiště
kopané s přístavbou sociálního zařízení
a šaten u sokolovny zůstane ve vlastnictví
fotbalistů TJ Unionu a malé hřiště
a samotná budova sokolovny připadne
České obci sokolské se sídlem v Praze.
Sokolovna, postavena v roce 1936, tak
začala postupně chátrat. Teprve v roce
2007, na podnět tehdejšího starosty T. J.
Sokol Přerov, Jaroslava Skopala, došlo
k obnovení TJ. Sokol, sdružené v České
obci sokolské, také v Lověšicích. Na
zakládající schůzi se tenkrát sešlo jen
sedm lidí a za starostu jednoty si členové
zvolili Aleše Bešinu. Důvod k obnovení

Sokola v Lověšicích měli zakládající čle-
nové většinou stejný. „Chci, aby stejně
jako já, také moje děti mohly cvičit v lově-
šické sokolovně,“ říká Luděk Frgal, hos-
podář jednoty. Jeho slova doplňuje Ing.
Jitka Caletková: „Sokolovna je u nás jedi-
né místo, kde se dá cvičit a je proto třeba
ho udržovat, aby lidé z Lověšic neutíkali.“

Přestože členové lověšického Sokola
zatím nemají kde cvičit, na dokončení
rekonstrukce sokolovny jen tak nečeka-
jí. Ženy zatím cvičí v Dělnickém domě
v Lověšicích a sportovci zde hrají stolní
tenis. Muži a ženy si zase jedenkrát týd-
ně zajedou zahrát volejbal do některé
z přerovských tělocvičen. Nedávno soko-

li uspořádali lampiónový průvod a hod-
lají také uspořádat papučo-pyžamový bál
a pro děti netradiční olympijské hry.

Největší díl práce však čeká lověšické
sokoly při rekonstrukci sokolovny, kde
po opravě střechy nyní probíhá oprava
oken a vnitřních omítek. Ke zvládnutí
tohoto úkolu bude třeba nejen značná
finanční částka, ale při skromných
finančních dotacích, které sokolská jed-
nota v Lověšicích dostává, také hodně
úsilí ze strany členů Sokola. Těch je dnes
v Lověšicích již sedmatřicet, oproti pou-
hým sedmi, kteří před dvěma lety sokol-
skou tělocvičnou jednotu v Lověšicích
obnovovali. Miroslav Rozkošný

Sokoli v Lověšicích se snaží, ale čeká je hodně práce

Lověšická sokolovna prochází náročnou rekonstrukcí.
FOTO MIROSLAV ROZKOŠNÝ
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Samozřejmě nás zajímalo, jak je spo-
kojený s právě uplynulou sezonou. 

Mgr. Radim
Himmler 
Muzeum
Komenského
v Přerově
ředitel

Je potěšitelnou zprávou, že expozice,
výstavy a akce Muzea Komenského
v přerovském zámku přilákaly přes
22 tisíc návštěvníků, což je oproti loň-
skému roku nárůst o jednu třetinu. 

Návštěvnickému pohodlí napomohla
městem postupně dokončovaná rekon-
strukce budovy zámku, interiérů i okol-
ních prostor. Muzeum se snažilo nabí-
zet atraktivní výstavy, vernisáže i kultur-
ní vystoupení. O některé byl takový
zájem, že se návštěvníci téměř nevešli do
slavnostní zámecké síně. Muzeum při-
pomnělo výstavami významná regionál-
ní výročí a události: 90 let Městské kni-
hovny, období protektorátu Pod ochra-
nou říše a 20. výročí 17. listopadu 1989
Konec vlády jedné strany. Největšímu
zájmu návštěvníků se těšila výstava Hurá
za Ferdou Mravencem, kterou si pro-
hlédlo přes 4600 návštěvníků, převážně
dětí. Milovníky sportovní fotografie jis-
tě zaujala výstava přerovského fotogra-
fa Světový sport objektivem Jiřího Voj-
zoly konaná pod záštitou hejtmana Olo-
mouckého kraje. K atraktivním akcím
patřil na přelomu května a června celo-
denní program pro děti s názvem Hle-
dání šátku Ferdy Mravence a noc muzeí,
říjnové noční prohlídky s názvem Zlatý
věk Přerova aneb Mezi zubrem a lvem
a listopadový hudebně-filmový kompo-
novaný retrovečer s názvem Zavřete oči,

odcházím spojený s vernisáží výstavy
Hostince a kavárny v Přerově. Muzeum
uspořádalo řadu koncertů a v červnu
bylo také spolupořadatelem 3. ročníku
folklórního festivalu V zámku a pod-
zámčí. Pracovníci realizovali řadu zápůj-
ček svých historických školních tříd
a připravili také zahraniční výstavu J. A.

Komenský a Polsko v Českém centru ve
Varšavě.

�V tomto roce se také uskutečnily
některé stavební akce. Můžete se ales-
poň stručně o nich zmínit?

Z provozního hlediska znamenalo pro
muzeum komplikaci stěhování stolárny
z prostor bývalé kotelny zámku, kde
město vybudovalo Galerii přerovských
umělců. Významnou investiční akcí bylo
zahájení výstavby depozitární budovy
muzea v proluce za budovou na Horním
náměstí 7. Ukončení akce je plánováno
na květen 2010 a po vybavení mobiliá-

řem muzeum získá další depozitární pro-
story o rozloze 240 metrů čtverečních. 

�Nelze opominout ani ornitologickou
stanici muzea. Které významnější akce
uspořádali její pracovníci pro návštěv-
níky?

Ornitologická stanice Muzea Komen-
ského (ORNIS) zaujala výstavou Nástra-
hy, pasti a železa na škodnou, která při-
pomněla aktuální problém nelegálního
lovu a pronásledování ptáků. Velkému
zájmu Přerovanů se těšila červencová
Zahradní slavnost, na které vystoupila
skupina Ty Syčáci a proběhla jednoden-
ní výstava obrazů Jana Spěváčka pod
širým nebem. ORNIS pokračoval v boha-
té nabídce vzdělávacích programů pro
školy a uspořádal i řadu přírodovědných
besed, přednášek a vycházek. Při
záchranné stanice pro zraněné živočichy
byla dokončena stavba rozletové volié-

ry. Ornitologická sbírka byla s pomocí
dotace Ministerstva kultury obohacena
o soubor více než 400 vycpaných ptáků.
Celkem ORNIS navštívilo přes 5500
návštěvníků.

�Na počtu návštěvníků se tradičně nej-
více podílí hrad Helfštýn.

Návštěvnost hradu Helfštýna byla
bohužel poněkud poznamenána nepříz-
ní počasí. Červencový hradní bál musel
být kvůli dešti zrušen a déšť negativně
ovlivnil i návštěvnost poslední srpnové
soboty při 28. mezinárodním setkání
uměleckých kovářů Hefaiston. Přesto se

Helfštýn svou návštěvností téměř 95 tisíc
návštěvníků stále řadí k předním turis-
tickým lokalitám Olomouckého kraje. Po
čase byla opět zpřístupněna Široká hrad-
ba a výhled z ní jistě zpříjemnil návště-
vu hradu. Plastika Dech větru vykovaná
během Kovářského fóra italským umě-
leckým kovářem Claudiem Botterem
s pomocníky patří k nejkvalitnějším
dílům vystaveným na hradě. Zahájili
jsme přípravy k instalování stálé expozi-
ce Archeologie na hradě Helfštýně v pro-
storách tak zvané poděbradské věže
s vchodem z palácového nádvoří. 

Ředitel Muzea Komenského v Přerově
vyslovil přání, aby návštěvníci byli spo-
kojeni s akcemi, které jim pracovníci
muzea, ornitologické stanice i Helfštýna
připraví v novém roce, alespoň v takové
míře jako v roce 2009.

Eva Šafránková

Téměř 123 tisíc spokojených návštěvníků muzea
Uplynulá sezona potěšila i vedení muzea

Právě rok uplynul od jmenování Mgr. Radima Himmlera do funkce
ředitele Muzea Komenského v Přerově; dostatečně dlouhá doba
k tomu, aby se seznámil s novým prostředím, svými kolegy i ověřil
si, zda jeho představy a plány, se kterými přicházel na nové místo,
jsou uskutečnitelné.

Pracovník Muzea Komenského Lubor Maloň jako Brouk Pytlík při muzejní noci Putování s Ferdou Mravencem, 31. 5. 2009
FOTO JITKA HANÁKOVÁ

Pracovníci ORNISu Martina Hrazdirová a Zdeněk Vermouzek při ukázce zachrá-
něných živočichů během Zahradní slavnosti 19.7. 2009
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■ Klub českých turistů
SK Přerov – pěší turistika

Jifií ·vec, tel. 608 730 541
�1. 1. • Novoroãní v˘stup na âekyÀsk˘
kopec, 15 km, J. ·vec, odch. 10 hod., sraz u
Sokolovny 
�2. 1. • Zimní v˘stup na Helf‰t˘n – 33. roã-
ník, 12 km, V. Visnar, odj. 8.58 hod.
�2. 1. • Fren‰tát p. R.–Pustevny–Rade-
gast–RoÏnov p. R., 22 km, J. Sedláková, odj.
6.05 hod.
�7. 1. • Moraviãany–Lo‰tice–Moraviãany,
10 km, Î. Zapletalová, odj. 8.03 hod.
�9. 1. • Pot‰tát–KyÏlífiov–Dobe‰ov–Odry,
20 km, J. Sedláková, odj. 6.05 hod.
�14. 1. • Rohatec–Hodonín, 17 km, J. ·pi-
nar, odj. 7.35 hod.
�16. 1. • Bruntál–Dûtfiichovice–Svûtlá
Hora – KPâ, 18 km, J. Pûãek, odj. 6.37 hod.
�21. 1. • Dfievohostice p. H.–Slavkov– Brus-
né–Hlinsko, 14 km, M. Garzina, odj. 7.35 hod.
�23. 1. • Pfierov–Kozlovice–Grymov–Osek
n. B.–Osek n. B. Ïel. st., 16 km, J. ·vec,
odch. 8 hod., sraz u mostu Míru
�25. 1. v 15 hod. • V˘roãní konference
odboru v zasedací síni ZÚ, Wurmova 2, Pfierov
�28. 1. • Hole‰ov–Lukoveãek–Hole‰ov, 20
km, J. Pûãek, odj. 6.56 hod. 
�28. 1. • Pfierov–Îebraãka–Vinary–âeky-
nû–Pfiedmostí–Pfierov, 14 km, J. ·vec, 8 hod.,
sraz u mostu Míru
�30. 1. • DP Zmrzlé Hanák, 20 km, J. Pûãek,
odj. 6.37 hod., Újezd u Uniãova
�30. 1. • Luleã–Raãice–Ol‰any–Luleã, 18 km,
H. ·Èávová, odj. 7.39 hod., ved. ãeká ve Vy‰kovû

TJ Spartak Přerov
Vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 581 772 543

�1. 1. 10–14.30 hod. • Novoroãní v˘stup
na âekyÀsk˘ kopec. Setkání turistÛ u památ-
níku na Îernové 
�2. 1. • Kunãice p. O.–Ondfiejník–Fr˘dlant
n. O., 10 km, vlak 6.05 hod., V. Vaculík
�6. 1. • Vycházka zimní Îebraãkou, do
10 km, odchod 10 hod., sokolovna, L. Poláková.

�9. 1. • Mohelnice–Lí‰nice–Vy‰ehorky–
Mohelnice, 15 km, vlak 9.05 hod., Vl. Wnuk.
�13. 1. • Bystfiice p. H.–Sv. Host˘n–Byst-
fiice p. H., 12 km, vlak 7.35 hod., C. Punãochá-
fiová.
�16. 1. • Rokytnice–Îeravice–Boro‰ín–Vi-
nary–Pfierov, 17 km, vlak 9.05 hod., Vl. Wnuk.
�19. 1. v 17 hod. • ãlenská schÛze, lodûnice
�20. 1. • Hlinsko p. H.–Prusinovice–Dfie-
vohostice, 10 km, vlak 7.35 hod., V. Polidorová. 
�23. 1. • Pfierov–Kozlovice–Radslavi-
ce–Tuãín–Újezdec–Pfierov, 17 km, odchod v
9 hod., lávka u tenisu, Vl. Wnuk

VHT – TJ Spartak Přerov
Tomá‰ Beránek, tel. 602 575 673

�1. 1. 10–14.30 hod. • novoroãní v˘stup
na âekyÀsk˘ kopec, setkání u památníku nad
Pfierovskou roklí, 10 km, pû‰í, bûÏky
�2. 1. • dálková jízda Pot‰tát–Kozlov–pra-
men Odry–Velk˘ Újezd (obûd)–Sobi‰-
ky–Pfierov, 35 km, Jifií Balcárek ml., vlak 6.05
hod., bûÏky 
�2. 1. • zimní v˘stup na Helf‰t˘n, Lipník n.
B.–hrad Helf‰t˘n a zpût, 12 km, vlak 8.05 hod., pû‰í
�5. 1 v 19 hod. • schÛze v restauraci Pivovar
�9. 1. • Host˘nské vrchy, Host˘n–Troják–
Lazy–Val. Mezifiíã, 33 km, Milan Bezdûk, vlak 7.
23 hod., bûÏky
�16. 1. • Nízk˘ Jeseník, Moravsk˘ Be-
roun–Jívová–Pohofiany–Sv. Kopeãek, 20 km,
Jurá‰ Balcárek, vlak 7.05 hod., bûÏky
�21.–24.1. • lyÏafisk˘ pfiejezd Kru‰n˘ch hor
– západ. 1. Kraslice–Horní Blatná–BoÏí Dar, 2.
okruh, 3. BoÏí Dar–Kováfiská–Hora sv. ·ebestiá-
na–sjezd do Chomutova, 4 dny, 40, 30, 35–60
km, Tomá‰ Beránek, vlak 11.49 hod., bûÏky 
�23. a 24. 1. • bivak pod Králick˘m SnûÏ-
níkem. Vysoké Îibfiidovice–Králick˘ SnûÏ-
ník–Staré Mûsto, 2 dny, 20 a 15 km, Vít KoÏuch,
vlak 6. 37 hod., snûÏnice
�30. 1. • Host˘nská 50, Bystfiice p. H.–Tro-
ják–Lazy a zpût, 50 km, Jifií Balcárek Jifií ml., bus
7 hod., bûÏky

■ Setkávání seniorů Spolu Centrum Sonus
Besedy na zajímavé téma

pondûlí od 10.15 hod.
�11. 1. • Konec star˘ch ãasÛ – válka za
námi, válka pfied námi. – Mgr. Lubor MaloÀ
�18. 1. • Osteoporóza aneb co dûlat proti
odvápnûní kostí – Olga Îupková
�25. 1. • Architektura a Ïivot Benátek –
Ing. Helena Patoãková

Rukodělné činnosti
ãtvrtek od 10.15 hod.

�14. 1. • Krabiãka – hvûzda

21. 1. • Vy‰ívání I. – obal na tuÏky (donést
si vy‰‰í kulatou krabiãku na tuÏky)
�28.1. • Vy‰ívání II. – obal na tuÏky

Zdravotní cvičení s lektorem
po, a ãt 9–10 hod., út 9–10 a 18–19 hod.

Internet pro začátečníky a pokročilé
po a ãt 9–13 hod. (10–12 hod. s lektorem)

Kavárna pro seniory
�13. 1. v 16 hod. • Americk˘ sokolsk˘ slet
v Texasu – Ivana Jelínková, Zdena Koluchová

Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov

Pracovníci odboru životního prostře-
dí přerovského magistrátu organizují
již šestým rokem sběr použitých mono-
článků a baterií. Do této akce jsou
zapojeny všechny základní a mateřské
školy.

Za celé toto období děti ve školách
sesbíraly celkem 8 385,5 kg použitých
baterií, které byly shromažďovány ve
sběrném dvoru technických služeb
a postupně předávány v rámci tak zva-
ného systému ECOBAT k dalšímu zpra-
cování nebo materiálovému využití.
Každoročně, po ukončení příslušného
školního roku, jsou vyhodnoceny nej-
lepší základní a mateřské školy. Rovněž
v listopadu letošního roku proběhlo
vyhodnocení za uplynulý školní rok
2008/2009. V tomto školním roce sesbí-
rali žáci základních škol 394,5 kg a děti
mateřských škol 1 822 kg použitých
baterií. Celkem tedy 2 216,5 kg, což je
nejvíce za celé období probíhajících sbě-

rů. Z celkového počtu desíti základních
škol v Přerově sesbírali nejvíce žáci ZŠ
U tenisu, a to 161 kg (0,308 kg/žák),
následují žáci ZŠ Velká Dlážka, kteří
nasbírali 124 kg (0,261 kg/žák) a žáci ZŠ
Předmostí, Hranická 17 kg (0,089
kg/žák). Z dvaceti mateřských škol
v Přerově si opět nejlépe vedla MŠ
Lověšice, kde děti sesbíraly 364 kg pou-
žitých baterií, což představuje 19,16
kg/žáka. Na dalších místech se umístily
děti MŠ Vinary s 378 kg (8,59 kg/žák), za
nimi pak děti z MŠ Máchova č. 14
se 173 kg (3,46 kg/žák), MŠ Máchova č. 8
se 166 kg (3,32 kg/žák) a MŠ Lešetínská,
kde děti nasbíraly 127 kg (2,19 kg/žák). 

Žáci vítězných základních a mateřských
škol obdrželi od města odměny v celkové
výši 13 500 korun, například v podobě
různých her, sportovních potřeb, potřeb
pro výtvarnou výchovu či hraček.

Ing. Marcela Novotná, 
odbor životního prostředí

Školáci soutěží ve sběru
použitých monočlánků a baterií

Děti z mateřské školy v Lověšicích získaly prvenství z celkem dvaceti mateřských
škol v Přerově. Sesbíraly 364 kg použitých baterií.

Povinnost platit mýtné na dálnicích,
rychlostních silnicích a vybraných
komunikacích 1. třídy se od 1. ledna
rozšiřuje na všechna vozidla, jejichž
povolená hmotnost přesahuje 3,5 tuny.

Mělo by se jednat až o 80 tisíc malých
nákladních vozidel a dodávek z okolních
zemí a z tuzemska. Lehčí dodávky tak
následují kamiony s hmotností 12 tun
a výše, které platí mýtné již tři roky a za
tu dobu od nich stát vybral 17 miliard
korun.

Výška tarifu za ujetí jednoho kilometru
se liší podle typu použité silnice, počtu
náprav vozu a jeho emisní kategorie, pří-
padně podle denní doby. Povinnou
palubní jednotku pro placení mýtného si
řidiči nebo provozovatelé vozidel poři-
zují na více než 250 označených distri-
bučních, nejčastěji čerpacích stanicích,
nebo kontaktních místech, které jsou
umístěny v krajských městech. Na místě
zaplatí vratnou zálohu 1.550 Kč, a poté si

nepřenositelnou elektronickou krabičku
umístí na přední sklo mimo stěrače tak,
aby nepřekážela ve výhledu. 

Před pořízením palubní jednotky by si
řidič měl rozmyslet, jaký platební kanál
pro něj bude nejvhodnější. Zda bude pla-
tit mýto dopředu (tzv. PrePay), tedy že si
bude do jednotky nabíjet potřebnou
částku ještě před jízdou, nebo zaplatí až
následně (tzv. PostPay), například na fak-
turu. Zmiňovaná distribuční místa slou-
ží pro řidiče, kteří platí mýto dopředu. Při
první registraci potřebují osvědčení
o technickém průkazu, řidičský průkaz,
doklad o emisní třídě a vyplněný regist-
rační formulář. Kontaktní místa slouží
naopak pro uživatele, kteří chtějí platit
mýto následně, například na fakturu. Ti
potřebují k první registraci živnostenský
list/výpis z OR/průkaz totožnosti, kopii
technického průkazu, doklad o emisní
třídě a vyplněnou Dohodu o podmín-
kách následného placení. red.

Od začátku roku se mýtné rozšiřuje 
i na dodávky a malé kamiony

■ Rozpis pohotovostních lékáren
nedûle a svátky od 8 do 18 hodin

den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

1. 1. lékárna Alfa, nám. Pfierovského povstání 581 204 419

3. 1. lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539

10. 1. lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192

17. 1. lékárna MD, Boh. Nûmce 371 581 207 987

24. 1. lékárna Sano, BudovatelÛ 6 581 277 956

31. 1. lékárna Alfa, nám. Pfierovského povstání 581 204 419

Pohotovostní sluÏbu nevykonávají tyto lékárny: Ústavní lékárna, Dvofiákova 7 • lékárna Dr.
Paller, Îerotínovo nám. 22

V sobotu dopoledne jsou otevfieny lékárny: lékárna U kostela, Kratochvílova 13 • lékárna U nád-
raÏí, Husova 2 • lékárna Komenského 40 • lékárna Alfa, nám. Pfierovského povstání

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
komunikace/ulice druh omezení trvání
V mûsíci lednu se neplánují Ïádné uzavírky
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Skončil rok 2009 a můžeme se ohléd-
nout za tím, co vše přinesl. Celosvětová
hospodářská krize se odrazila i ve spor-
tovním dění, to ČR nevyjímaje. Kluby se
potýkaly s problémy zajištění základních
potřeb a to se někdy projevilo i ve
výsledcích. Sportovci se stále více obra-
cejí na obce s žádostmi o pomoc hlavně
pro mládežníky.

V Přerově se v roce minulém podařilo
dosáhnout některých zajímavých
výsledků. Z tohoto pohledu se nejvíce
dařilo motoristickým sportovcům a těm,
kteří se věnují sportům vodním. 

Vodní sporty
Ozdobou přerovského sportu jsou

posádky Moravian dragons, které pokra-
čovaly ve sběru cenných umístění nejen
v ČR. Dragoni navíc pořádají nejmaso-
vější sportovní podnik roku – Festival
dračích lodí na Laguně. Výborný rok
mají za sebou i vodní pólisté. Do Přero-
va se stěhoval další mistrovský titul, byť
v mládežnické kategorii. Mužům se tolik
nevedlo, ale dorůstají mladí, a tak se
o budoucnost póla bát nemusíme.
V závěru roku potom odchovanec pře-
rovského plavání Šlechta zapsal své jmé-
no do českých rekordních tabulek. 

Motoristé
Další úspěchy sbírali motoristé. Ladi-

slav Hanák sice titul ME neobhájil, ale
v Evropě je velmi respektovaným pilotem
a ani vicemistrovský post není jistě
k zahození. Přerovští organizátoři potom
dokázali kromě špičkového českého
a evropského autokrosu vrátit na trať Pře-
rovské rokle i MČR v motokrosu. Areál na
kopci nad městem využívali i amatéři a to
je dobře. Poprvé se z titulu mistra země
raduje rallyový pilot Ondřej Blaťák. Ve tří-
dě N2 vyhrál pět mistrovských podniků,
včetně prestižní Barum Czech rally Zlín.
K titulu mistra ČR ve sprintrally přidal
i druhé místo ve velkých soutěžích.

Hokej
Hokejisté se dočkali, i přes problémy

způsobené odkládáním rekonstrukce ZS.
Vznikl stadión, který nám na Moravě
mohou všichni závidět. S novým kluziš-

těm se do hlediště vrátily tisícové návště-
vy a hokejisté získali nový impulz. Na
podzim hráli velice dobře. Oproti minu-
lé sezoně je to opravdu velký rozdíl.

Házená
Překvapení připravili příznivcům spor-

tu házenkáři Sokola HC. Postup z 1. ligy
se jim sice nezdařil, ale dokázali do Pře-
rova získat nejvyšší soutěž – Zubr extra-
ligu. Jako nováček to určitě neměli leh-
ké, ale odehráli velice slušný podzim
a cíl – záchrana, není nereálný. 

Volejbal
O poznání méně se dařilo volejbalist-

kám v extraligových soutěžích. Zde klub
musel hodně šetřit a například záložní
tým, který byl ozdobou 1. ligy, byl donu-
cen jít o soutěž níže. I zde byl suveré-
nem. Svou kvalitu si, i přes jisté problé-
my, udržely mládežnické celky. Fotbal si
zvolil trnitou cestu do vyšších soutěží.
Myšlenka spojení klubů byla zavržena
a tak cesta výš bude hodně složitá. Roz-
mělňování sil je zde možná na škodu. 

Nohejbal
Hodně jsme sázeli na nohejbalisty. Ti

doplatili na méně zkušený kádr a ales-
poň na rok se s 1. ligou museli loučit.

Kuželky
Po minulé sezoně, kdy dosáhli kužel-

káři Spartaku historické umístění mezi
českou elitou, se jim, i přes posílení,
podzim nepodařil. Ženy potom řeší
generační výměnu a nehrají to, co jejich
předchůdkyně. 

Biketrial
Svou vysokou úroveň si udržel bike-

trial. Bratři Procházkové jsou už léta čle-
ny nejužší české špičky a daří se jim i ve
světě a v Evropě. 

Další sporty
Přerov má přebohatou základnu

malých sportů, ale i zde jsou kluby
účastníky kvalitních soutěží.

Tenis sice není malým sportem, ale při
absenci extraligy můžeme vidět hlavně
mládež a zde tradičně patříme k nejlep-

ším v zemi. Navíc přerovská hala hostí
kvalitní mezinárodní turnaje. Po změně
tenisové haly ve víceúčelovou jsme moh-
li přímo vidět i druholigový florbal, kde
klub Sokola pomýšlí i na soutěž vyšší.
Dobré výsledky vozily i mladé moderní
gymnastky, které mají za sebou i několik
zahraničních vystoupení. Dobré jméno
městu dělají sportovci nevelkého klubu
AVE fitnes. Lenka Červená je ve fitnes
opravdovým pojmem a spolu s dalšími
závodníky klubu dokázala proniknout
i na nejvyšší příčky v ME. Mezi českou
elitou najdeme třeba i hráče kulečníku,
své výsledky má stolní tenis. Badminton
sice není prozatím zpět v nejvyšší soutě-
ži, ale juniorka Zuzana Pavelková, repre-

zentantka ČR, je zárukou kvalitních
výsledků. Badminton má díky novým
prostorám význam i v amatérském spor-
tu a je zde je pořádáno více turnajů. Svou
ligu mají i amatérští kuželkáři, tenisté,
hráči bowlingu, volejbalisté a masová je
Přerovská liga malé kopané, kde fotba-
listé hrají dokonce v šesti ligách. Co chy-
bí, a to citelně, jsou hřiště pro malou
kopanou. Své závody organizují i luko-
střelci, v soutěžích máme basketbalisty,
ploutvové plavce, šachisty a další. Hrá-
čům kolové se pomalu daří navazovat na
úspěchy dob minulých. Pár Přikryl–Oral
postoupil do 1. ligy a klub pořádá jeden
z nejstarších turnajů ve městě vůbec, kte-
rým je VC Přerova v kolové. Jistou raritou
jsou dvě umělohmotné atletické dráhy.
Ženy SK ale postoupily do 1. ligy a tak
bychom letos měli vidět ligové kolo pří-
mo. Dokonce i v minigolfu máme úřa-
dující mistryni ČR – Jandovou. Rostou
judisté a můžeme je postupně potkávat
i na mistrovských soutěžích. Turisté se
sdružují ve dvou klubech a činný je také
oddíl VHT.

Vedle klubů máme i organizátory
zajímavých akcí. Připomeňme jen Šela
maratón HK, Mamut bike, megaakce
aerobiku pořádané agenturou HIT, nebo
parkurové podniky ve SŠZe. Smůlu mají
veslaři, kteří též v roce 2009 dovezli pěk-
né úspěchy. Nedobře zvládnutá oprava
mostu na řece Bečvě znemožnila pořá-
dání tradičních závodů mládeže. 

Pokud jsme při procházce sportem
roku 2009 někoho opomenuli, nebylo to
záměrně. jmb

Jaký byl rok 2009 v regionálním sportu?■ Ohlédnutí
za sportem

Hokejisté s novým kluzištěm získali impuls, na podzim hráli velmi dobře.
FOTO PETR BENEŠ

Úspěšná sezona Martina Trnkala
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Posledním číslem Přerovských listů
roku 2009 jsme ukončili fotosoutěž.
Řada soutěžících se stala vlastníky pěk-
né knihy a stejnou možnost nabízíme
i prostřednictvím nové soutěže.

Vaším úkolem bude poznat zajímavou
známou osobnost, která naše město pro-
slavila. Podmínky zůstávají stejné jako
u fotosoutěže. Vylosovaný výherce bude
odměněn hodnotnou knihou. Své odpo-
vědi zasílejte vždy do 10. dne v měsíci e-
-mailem na adresu eva.safrankova@mu-
-prerov.cz nebo odevzdejte v Městském
informačním centru (v pasáži). Výherce
ať kontaktuje redakci, tel. 724 015 273.

Vyhodnocení prosincového
úkolu fotosoutěže

Na snímku je zachycený
jeden ze dvou párů putti
(andílků) umístěných nad
hlavním vchodem do
Městského domu. Výher-

cem se stává Miroslav Gallas.

Poznáte přerovskou
osobnost?

Narodil jsem se v roce 1523 v Přerově
a zemřel 1571 v Moravském Krumlově.
V rodném městě jsem studoval u správ-
ce sboru, pak v Prostějově, latinské gym-
názium ve Slezsku a na univerzitách ve
Wittenberku, v Královci a v Basileji.
Ovládám latinu, řečtinu, překládám,

zabývám se hudbou. Jsem biskupem,
historikem a diplomatem jednoty bratr-
ské. V Ivančicích u Brna jsem založil tis-
kárnu, napsal jsem řadu prací. Patřím
mezi první soustavné nositele brýlí
u nás, roku 1550 jsem napsal v Přerově
Spis o zraku. 

Jsem pokládán za předchůdce Komen-
ského. Moje zpráva v Gramatice o výsky-
tu mamutích kostí v okolí Předmostí
vyvolala obrovský zájem mezi archeolo-
gy a obec tak vešla ve známost po celém
světě.

Mým jménem je pojmenována jedna
z ulic Přerova, v minulosti nesla mé jmé-
no i jedna z obecných škol. V roce 1882
byla zásluhou přerovských studentů
zasazena do průčelí tehdejší radnice na
Dolním náměstí pamětní deska z bílého
mramoru. V roce 1923 mi byl na Horním
náměstí odhalen pomník, dílo ak. socha-
ře Františka Bílka.

připravila Věra Fišmistrová, 
SOkA Přerov

Zahajujeme novou soutěž
Poznáte přerovskou osobnost?

Tato tajemně vyhlížející značka
s neméně záhadným nápisem je logem
Sdružení Nezávislých Amatérských
Fotografů a uvedený letopočet 2008
informuje o době jeho vzniku.

V Přerově vznikla opět skupina lidí, kte-
rá propadla výtvarné, ale i reportážní,
krajinářské, makro či mikro fotografii.

Sdružení by chtělo navázat na slavnou
minulost přerovské AM-FO, což byla
pravidelná každoroční výstava amatér-
ské fotografie. Jeho členové připravili

autorskou výstavu patnácti fotografů
v Městském kulturním středisku Koje-
tín. Vernisáž se uskuteční 15. ledna v 17
hodin v Galerii VIC, Masarykovo nám.
8, Kojetín. Výstava bude otevřena od 18.
ledna v pondělí až pátek od 9 do 11 a 12
do 17 hodin, o víkendu po domluvě na
tel. 774 001 403. red.

Kdo se skrývá za zkratkou SNAFO?
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Tajenka křížovky: Latinské přísloví Autorka křížovky: Marie Švarcová

Tajenka: Věrný přítel je medicínou duše

Mezinárodní
veletrhy Brno

14.–17. ledna
Již tradičně na brněnském výstavišti

proběhnou mezinárodní veletrhy ces-
tovního ruchu GO a Regiontour 2010. 

„Přerov se bude prezentovat v pavilo-
nu Regiontour, tedy mezi expozicemi
jednotlivých turistických regionů, kde se
představí v rámci prezentace Olomouc-
kého kraje. Zde návštěvníkům nabídne-
me propagační předměty Přerova
a poskytneme informace o turistických
cílech a atraktivitách našeho města. Stej-
ně jako loni se naše město představí také
ve společném česko-polském stánku.
Zde představíme projekt česko-polského
pohraničí Citywalk, jehož podstatou je
vytvoření a společné označení městských
turistických tras,“ vysvětlila Ing. Pavla
Roubalíková z kanceláře primátora, kte-
rá se podílí na přípravě. red.

Flora Olomouc
TOURISM EXPO 2010

Ve dnech 22. až 24. ledna se koná
veletrh služeb cestovního ruchu a vyu-
žití volného času TOURISM EXPO. 

Návštěvníci budou mít příležitost se
seznámit s nabídkou cestovních kancelá-
ří, agentur, ubytovacích a stravovacích
zařízení a v rámci zdravotní turistiky také
lázní a sanatorií. Nebude chybět nabídka
zážitkové turistiky a adrenalinových spor-
tů, na stáncích najdete turistické mapy,
autoatlasy, odbornou literaturu.

Humor 
Lubomíra Dostála 

Přerovský kreslíř a básník Lubomír
Dostál je autorem nového čtrnáctiden-
ního kalendáře. V jeho barevných kres-
bách nacházíme jednoduchost, přímo-
čarost a myšlenku, která dokáže vylou-
dit úsměv na rtech.

Co je hra a proč si
hrajeme

Tak nazval populárně psanou studii
o psychologických a filosofických pro-
blémech her a hraní jako sémiotických
schopnostech lidí její autor Slavomír
Chytil. Už od poloviny prosince si ji
můžete zakoupit v knihkupectví Žerotín,
Městském informačním centru a Muzeu
Komenského v Přerově (pokladna).

Pozvánky

Nabídky
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■ Městský dům
�17. 1. a 31. 1. • Nedûlní párty pfii
dechovce se Záhorskou kapelou 

�27. 1. v 8.30 a v 10 hod. • Co je to pís-
niãka – Pavel Novák ml. pro Ïáky II. stupnû Z·
Plesová sezona
�8. 1. ve 20 hodin • Gymnázium Jana Bla-
hoslava a SPG·, stuÏkovací ples oktávy 
�9. 1. ve 20 hodin • Gymnázium Jakuba
·kody, stuÏkovací ples tfiídy VIII.B
�15. 1. ve 20 hodin • Stfiední pedagogic-
ká ‰kola, stuÏkovací ples tfiídy 4.C a 4.D
�16. 1. v 19 hodin • Obchodní akademie
a Jazyková ‰kola, stuÏkovací ples tfiídy 4.B
�22. 1. ve 20 hodin • Gymnázium Jakuba
·kody, stuÏkovací ples tfiídy 4.B
�23. 1. ve 20 hodin • XV. Farní ples
�29. 1. v 19.30 hodin • Gymnázium Jana
Blahoslava a SPG·, stuÏkovací ples tfiídy 4.A
�30. 1. ve 20 hodin • Stfiední prÛmyslová
‰kola, stuÏkovací ples tfiídy A4 a E4

www.mdpr.cz • tel.: 581 290 311, 581 215 101

■ Muzeum Komenského
Budova přerovského zámku
út–pá 8–17 hod., so–ne 9–17 hod.

1. 1. zavfieno
�Stálé expozice
�do 24. 1. • Hostince a kavárny v Pfierovû
do roku 1945, v˘stava, Mal˘ v˘stavní sál
�do 24. 1. • Svûtov˘ sport objektivem Jifií-
ho Vojzoly, v˘stava k 60. v˘roãí narození pfie-
rovského fotografa, Galerie
�do 24. 1. • Co se stalo v Betlémû, histo-
rick˘ sál, v˘stava betlému fiezbáfie-samouka Bed-
fiicha Zbofiila
�do 24. 1. • V˘stava nejlep‰ích soutûÏních
fotografií se sportovní tematikou amatér-
sk˘ch fotografÛ. SoutûÏ byla vyhlá‰ena jako
doprovodná akce v˘stavy Svûtov˘ sport objekti-
vem Jifiího Vojzoly, zámek, chodba 2. patro

Ornitologická stanice
tel. 581 219 910

po–pá 8–16 hodin, jindy po domluvû
1.–3. 1. zavfieno

�Stálé expozice: Ptáci âeské republiky, Ptaãí
lípa, Ptaãí zahrada Franti‰ka Gintra
�4. 1.–26. 2. • ·elmy, v˘stava o tom, zda se
mohou medvûdi, vlci, rysi a rosomáci vrátit do
krajiny a zda s nimi dokáÏeme Ïít
�26. 1. • Po stopách Ernesta T. Setona
aneb R˘Ïovali jsme na Klondiku, promítání
obrázkÛ kanadské pfiírody s vyprávûním JoÏky
Chytila o letním putování Kanadou. Od 17.30
hod. v budovû ORNIS
�V˘ukové programy pro ‰koly ❙ Ptáci
❙ Vodní ptáci ❙ Stromy ❙ Zimní (e-mail: kos-
turova@prerovmuzeum.cz)
�Ekoporadna – informace z obl. Ïivot. prostfiedí

Hrad Helfštýn
zavfieno

�2. 1. 8–15 hod. • Novoroãní v˘stup na
hrad

www.prerovmuzeum.cz

■ SVČ ATLAS a BIOS
�1. 1. • Novoroãní v˘‰lap na âekyÀsk˘ kopec
�16. 1. • vystoupení taneãní ‰koly v klubu
Teplo
�20. 1. • okresní kolo chemické olympiády
�22. 1. • okr. kolo konverzaãní soutûÏe v NJ 
�23. 1. • O Hanáck˘ koláãek vystoupení
taneãní ‰koly v Olomouci
�26. 1. • okresní kolo dûjepisné olympiády
�27. 1. • okr. kolo matematické olympiády

www.svcatlas-bios.cz

■ Přednášky pro veřejnost
od 15 do 16 hodin v zasedací místnosti budovy
fieditelství v nemocnici v Pfierovû, vstup zdarma

�20. 1. 15–16 hodin • Novinky ve zdravot-
ním poji‰tûní, beseda s MUDr. Lenkou Lange-
rovou, vedoucí revizní komise VZP.

■ Mateřské centrum
Sluníčko

�pondûlí a pátek 9–12 hod. • Mimiklub pro dûti
do 18 mûs., herna, besedy, cviãení na balonech
�úter˘ 9–12 a 16–18  hod. • herna, zpívání
�stfieda 10 hod. • cviãení rodiãÛ s dûtmi, herna
�ãtvrtek 9–12, 16–18 • herna, cviã. pro rodiãe
�11. 1. v 10 h. • Kurz vázání ‰átkÛ
�18. 1. v 10 h. • Zdravé pfiebalování, beseda
�22. 1. v 10 h. • ·etrná domácnost, beseda
�27. 1. v 18 h. • Krabiãky z lepenky, kreativ
�29. 1. v 10 h. • Jde to i bez plen!, beseda

Sokolská 26, www.mcslunicko.tym.cz

■ Klub přátel výtvarného
umění

�14. 1. • V˘tvarné styly a smûry v kostce,
beseda s Kristinou Glacovou. Poslední termín na
odevzdání závazn˘ch pfiihlá‰ek na zájezdy (Pra-
ha, v ãervnu Pfierovsk˘m kfiíÏem kráÏem).

■ Klub Dlažka
�27. 1. v 19. 30 hodin • koncert Pavla
Dobe‰e

www.dlazka.cz

■ Loutkové divadlo
�3., 10., 17. a 24. 1. ve 14 a v 16 hodin •
Míãek Flíãek

■ Plavecký areál – koupání veřejnosti, tel. 581 736 580 • relaxace, sauna, tel. 581 209 100
Den dûtsk˘ 50m bazén 50m bazén plavání plavání spoleãná sauna sauna relaxace

bazén whirpool, pára ãásteãn˘ pronájem imobilní dÛchodci z bazénu samostatn˘ vchod slender stoly

pondûlí zavfieno 6.15–7.45, 15–16 6.15–7.45, 15–16 11.30–13.30 zavfieno spol. páry 15–21 13.30–20.30

úter˘ 18–20 6.15–7.45, 14–15, 18–21 6.15–7.45, 14–15, 18–19 16–17 18–21 Ïeny 15–21 7.30–20.30

stfieda 15–20 6.15–7.45, 15–21 6.15–7.45, 15–15.30, 18–19 11.30–13.30 15–21 muÏi 13–21 13.30–20.30

ãtvrtek 18–20 6.15–7.45, 14–16, 18–21 6.15–7.45, 14–16, 18–19 18–21 Ïeny 15–21 13.30–20.30

pátek 14–20 6.15–7.45, 14–21 6.15–7.45, 14–18 15–17 15–21 muÏi 15–21 7.30–14.30

sobota 10–20 10–20 10–20 spoleãná 10–20 zavfieno

nedûle 10–18 10–18 10–12, 15–16 10–12 10–18 spoleãná 10–18 zavfieno

Výjimky: 1. a 29.–31. 1. • informace na www.bazenprerov.wz.cz

Od ledna nabízí občanské sdružení
Duha Klub Rodinka všem rodinám
s malými i většími dětmi aktivity ve své
zrenovované klubovně v ulici Želatov-
ské číslo 12.

Kromě stávajících činností pro
maminky na mateřské v dopoledních
hodinách, pro předškoláky a mladší
školáky v odpoledních hodinách, rozši-
řujeme naši činnost o individuální
poradenství při řešení výchovně vzdě-
lávacích problémů na základě pověře-

ní sociálního odboru Krajského úřadu
Olomouckého kraje o sociálně-právní
ochraně dětí a mládeže.

Rozšiřujeme také nabídku výuky ang-
ličtiny pro předškoláky, mladší školáky
a pro dospělé s možností hlídání dětí.
Otevíráme kroužek country tanečků pro
předškoláky. Dáváte-li přednost rodin-
nému prostředí a malému kolektivu,
pak jsme tu právě pro vás.

Bližší informace na www.rodinka.cz
Mgr. Ivana Čagánková

Rodinka v novém kabátě

Redakce pfieje sv˘m ãtenáfiÛm 

v novém roce 2010 

hodnû zdraví, pracovních úspûchÛ, elánu 

a tolik potfiebného optimismu

Novou výstavu o sou-
žití člověka se vzácnými velkými šelma-
mi – rysy, vlky a medvědy, můžete nav-
štívit od 5. ledna v ORNISu.

Výstavu švédských a norských autorů
připravilo, a české podrobnosti doplni-
lo, hnutí Duha. Expozice zobrazuje život
vlků, rysů, medvědů a také severských

rosomáků. Líčí jejich více či méně úspěš-
né pokusy o soužití s lidmi v různých
částech Evropy a upozorňuje na hlavní
problémy, s nimiž se tato vzácná zvířata
potýkají. 

21. ledna v 17 hodin výstavu doplní
přednáška Miroslava Kutala z hnutí
Duha, vedoucího programu ochrany
velkých šelem. 

Miroslav Kutal mimo jiné řekl: „Ačko-
liv je Evropa hodně zalidněný kontinent,
velké šelmy dokázaly, že zde dovedou
žít. Stovky až tisíce vlků žijí i v relativně
hustě obydlených státech, jako je Itálie
nebo Španělsko, dokonce i v německé
Lužici žijí tři až čtyři smečky, více než
v našich Beskydech. Je tedy nyní na nás,
zda šelmám umožníme život i přesto, že
nemusí být vždy bezkonfliktními souse-
dy...“ Mgr. Martina Hrazdirová, ORNIS

Výstava o soužití člověka 
se vzácnými šelmami

Pozvánka
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tel./fax: 581 202 216 • www.kinohvezda.cz

Uzávěrka příštího čísla je ve čtvrtek 14. ledna

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

V lednu můžete v galerii
Atrax navštívit soubornou
výstavu známých autorů. 
Josef Velčovský (nar. 1945,
absolvent SUPŠ v Uher-
ském Hradišti a AVU Praha
v atelieru monumentální
malby u profesora Karla
Součka, rok studií v Paříži).
Bývá řazen k poetickýcm
surrealistům, jeho obrazy
lze vnímat jako fantazijní
projekty či vize jejich reali-
zací. Věnuje se malbě, gra-
fice, ilustroval na 80 knih, je

autorem realizací i v architektuře. Uspo-
řádal na 120 samostatných výstav v ČR,
Německu, Belgii, Holandsku, Francii,
Finsku, USA, Mongolsku a v dalších
zemích. Velmi rád cestuje a již patnáct
let jezdí do Finska, které mu učarovalo.
Keramické plastiky Zdeňka Lindovské-
ho patří k výtvarným dílům, se kterými
se v galerii setkáváte již pravidelně. Ten-
tokrát si můžete prohlédnout také prá-
ce jeho dcery Michaely Lindovské.
Humor a nadhled najdete i v její tvorbě.
Od manželů Růžkových si můžete pro-
hlédnout novou kolekci užitkové kera-
miky se zajímavým povrchem z oblíbe-
né šamotové hlíny.
Také zde objevíte nové kolekce grafik
známého Kristiana Kodeta, Mariny
Richterové a oblíbeného Vladimíra
Suchánka.

Současná česká grafika
Soňa Lebedová • Favorizovaných předmětem zájmu malířky a grafičky Soni Lebe-
dové je motiv ženy, respektive jejího portrétního zobecnění, ale vlastní smysl toho-
to zobrazení může poskytovat mnohoznačný výklad: oslava ženy jako ztělesnění
klasické neporušené krásy, žena jako zástupný námět pro interpretaci mytologic-
kých příběhů, žena jako nositelka naléhavého poselství – symbol duševních vzta-
hů. Tato díla lze označit jako vnější model autorčiných vnitřních vizí.
Alena Šlapáková • Její citlivá duše, ale také přirozený humanismus, ji motivují
k tomu, že se ve svých litografiích neuspokojuje jen velmi kultivovaným a jemným

způsobem projevu a harmonickou
skladbou barevnosti k uspokojení este-
tických požadavků a prožitků diváka.
Vnáší do nich navíc silný emotivní náboj
naléhavě sdělovaného kladného vztahu
k přírodě a sounáležitosti s ní.
Petr Melan • Věnuje se volné tvorbě,
ilustraci a ex libris. V jeho práci lze trva-
le sledovat obdiv a úctu k dílu mistrů
renesance a manýrismu projevující se
zálibou v subtilní kresbě, právě tak jako
autentickou radost z prožitků, darů pří-
rody nebo výsledků lidské práce.
Grafika výše uvedených autorů bude
doplněna díly známého holandského
malíře českého původu žijícího v Ně-
mecku Paul Van Den Berg – Horáka.
Jeho obrazy se vyznačují bohatou
barevností, vtipem, poezií, laskavým
úsměvem a až dětskou radostí.Soňa Lebedová, Zvonkohra, litografie

■ Kino Hvězda ■ Galerie
�1.–3. 1.v 17.30 hod. • CHCE· Mù, CHCI
Tù (USA, romantická komedie, titulky). ReÏie:
Robert Luketic. Hrají: Katherine Heigl, Gepard But-
ler, Eric Winter.
�1.–3. 1. ve 20 hod. • CTIHODN¯ OBâAN
(USA, thriller, titulky, premiéra). ReÏie: F.Gary
Gray. Hrají: Gerard Butler, Jamie Foxx, Michael
Gambon.
�4.–6. 1. v 17.30 hod. • MÒJ ÎIVOT V RUI-
NÁCH (USA, romantická komedie, titulky, premi-
éra). ReÏie: Donald Petrie. Hrají: Nia Vardalos,
Richard Dreyfuss, Alexis Georgoulis.
�4. a 5. 1. ve 20 hod. • HALLOWEEN 2 (USA,
horor, titulky, premiéra). ReÏie: Rob Zombie. Hra-
jí: Tyler Mane, Scout Taylor-Compton, Malcolm
McDowell.
�7.–10. 1. v 17 hod. • 2012 (USA/Kanada,
akãní/thriller, titulky). ReÏie: Roland Emmerich.
Hrají: John Cusack, Chiwetel Ejiofor, Amanda
Peet, Olivek Platt.
�7.–10. 1. ve 20 hod. a 11.–13. 1. v 17.30
hod. • ZEMSK¯ RÁJ TO NAPOHLED (âR, mra-

zivá komedie, premiéra). ReÏie: Irena Pavlásková.
Hrají: Vilma Cibulková, Miroslav Etzler, Ondfiej
Vetch˘, Tereza Vofií‰ková, Dana Marková.
�11. a 12. 1. ve 20 hod. • OKO VE ZDI

(âR/SR, thriller, premiéra). ReÏie: Milo‰ J.
Kohout. Hrají: Karel Roden, Jürgen Prochnow,
Catherine Flemming.
�14.–17. 1. v 17.30 hod. • ZAKLET¯ V
âASE (USA, romantick˘, titulky, premiéra). ReÏie:
Robert Schwentke. Hrají: Rachel McAdams, Eric
Bana, Arliss Howard, Ron Livingston a Stephen
Tobolowsky.
�14.–17. 1. ve 20 hod. • DOKONAL¯ ÚNIK
(USA, akãní thriller, titulky, premiéra). ReÏie:
David Twohy. Hrají: Steve Zahn, Milla Jovovich,
Timothy Olyphant, Kiele Sanchez, Chris Hems-
worth. 
�18.–20. 1. 17.30 hod. • STÍNU NEUTEâE·

(âR, drama, premiéra). ReÏie: Lenka Kny. Hrají:
Jaroslava Adamová, Pavel Landovsk˘, Helena
Dvofiáková, Franti‰ek Nûmec.
�18. a 19. 1. ve 20 hod. • 3 SEZONY V PEK-
LE (âR/SR/Nûmecko, milostné drama, premiéra).
ReÏie: Tomá‰ Ma‰ín. Hrají: Kry‰tof Hádek, Karo-

lina Gruszka, Jan Kraus, Martin Huba, Miroslav
Krobot.
�21.–24. 1. v 17.30 hod. • SAMEC (USA,
komedie, titulky, premiéra). ReÏie: David Mac-
kenzie. Hrají: Ashton Kutcher, Anne Heche, Mar-
gareta Levieva.
�21.–24. 1. ve 20 hod. • ZOMBIELAND
(USA, hororová komedie, titulky, premiéra). ReÏie:
Ruben Fleischer. Hrají: Jesse Eisenberg, Woody
Harrelson, Emma Stone, Abigail Breslin.
�25. a 26. 1. v 17.30 a ve 20 hod. • TWI-
LIGHT SÁGA: NOV¯ MùSÍC (USA, romantick˘
horor, titulky). ReÏie: Chris Weitz. Hrají: Kristen
Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Ashley
Greene.
�28.–30. 1. v 17 hod. • PLANETA 51
(VB/·panûlsko, animovaná rodinná komedie, ães-
k˘ dabing, premiéra). ReÏie: Jorge Blanco, Mar-
cos Martínez, Javier Abad.
�31. 1. v 17.30 hod. a 28.–31. 1. ve 20
hod. • ZOUFALCI (âR, realistická komedie, pre-
miéra). ReÏie: Jitka Rudolfová. Hrají: Simona Bab-
ãáková, Jakub Îáãek, Zuzana Onufráková, Václav
NeuÏil, Michal Kern.

�6. 1. ve 20 hod. • 35 PANÁKÒ RUMU (Fran-
cie/Nûmecko, melancholick˘, titulky, premiéra).
ReÏie: Claire Denis. Hrají: Alex Descas, Mati Diop,
Nicole Doque.

�13. 1. ve 20 hod. • NA SEVER (Norsko, tra-
gikomedie, titulky, premiéra). ReÏie: Rune Den-
stad Kanylo. Hrají: Anders Baasmo Christiansen,
Marte Aunemo.
�20. 1. ve 20 hod. • ANTIKRIST (Dán./
Nûm./Fran./·véd./Ital./Polsko, drama/horor, titul-
ky, premiéra). ReÏie: Lars von Trier. Hrají: Char-
lotte Gainsbourg, Willem Dafoe.

�27. 1. v 17.30 a ve 20 hod. • PODIVU-
HODN¯ P¤ÍPAD BENJAMINA BUTTONA
(USA, drama, titulky). ReÏie: David Fischer. Hra-
jí: Brad Pitt, Cate Blanchett, Julia Ormond, Jason
Flemyng.

�3. 1. v 16 hod. • O ZLATÉ RYBCE (âR, dût-
ské pásmo).
�10. 1. v 15 hod. • KRONIKA RODU SPI-
DERWICKÒ (USA, fantasy/rodinn˘, ãesk˘
dabing). ReÏie: Mark Waters. Hrají: Freddie High-
more, Nick Nolte, David Strathairn.
�17. 1. v 16 hod. • POHÁDKY POD SNùHEM
(âR, dûtské pásmo).
�24. 1. v 15.30 hod. • MIKULÁ·OVY
PATÁLIE (Francie, rodinná komedie, ãesk˘
dabing, premiéra). ReÏie: Laurent Tirard. Hrají:
Valérie Lemercier, Kad Merad, Sandrine Kiberla-
in, Michel Galabru.
�31. 1. v 15.30 hod. • PLANETA 51 (VB/·pa-
nûlsko, animovaná rodinná komedie, ãesk˘
dabing, premiéra). ReÏie: Jorge Blanco, Marcos
Martínez, Javier Abad.

■ ARTKINO ■

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■

■ KLUB P¤ÁTEL FILMU ■

V lednu bude zde vystavovat Miloslav Teplý, který žije a tvoří v Šumperku. V Pře-
rově je známý a jeho obrazy patří mezi velmi oblíbené. Tvoří převážně olejem na
sololitu, zachycuje malebnou krajinu Žďárských vrchů a Jeseníků. 
Tyto krajiny maluje velmi osobitým způsobem, který je divákovi srozumitelný. Při-
náší zajímavé a pozoruhodné podání venkovského prostředí. Přitažlivá jsou i jeho
zátiší. Výstava potrvá do 31. ledna.

Minigalerie Žerotín Z.H. • Komenského 2, tel. 581 217 508

Vladimír Suchánek

Josef Velčovský


