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Městem půjde průvod masopustních maškar

Nadšenci občanského 
sdružení Cukrle tradici 
masopustu oživili vloni 
v Přerově. Pokraču-
jí v ní i letos. Při-
pojte se v sobotu 
13. února k maso-
pustnímu veselí. 
Více na str. 9 �

pokračování na straně 2 �

Soutěž o nejhezčí fasádu se těší značnému zájmu
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Radní opět vyhlásili i pro rok 2010 sou-
těž Fasáda roku. Jejich snahou je zlepšit
vzhled města. Již sedmý ročník je dokla-
dem, že se soutěž těší značnému zájmu.
Svědčí o tom i rostoucí počet přihláše-
ných. Stejně jako v předcházejících
letech je vyhlášena ve třech kategoriích,
a to fasáda novostavby, fasáda rekon-
strukce a fasáda panelového domu.

„V loňském ročníku soutěže majitelé
přihlásili 47 objektů. V kategorii rekon-
strukce soutěžilo 11 objektů, v kategorii
panelový dům 33 staveb a do kategorie
novostavba byly přihlášeny tři objekty.
Potvrdil se tak trend posledních let –
stoupá počet fasád panelových domů,
naopak nejméně byla obsazena katego-
rie novostavby,“ přiblížila městská archi-
tektka Ing. Olga Krčmová.

Vítězem loňského ročníku v kategorii
rekonstrukce se stala fasáda nájemního
domu na Žerotínově náměstí 174/29
v Přerově. V kategorii panelový dům zví-
tězil objekt v Kabelíkově ulici 18 a v kate-
gorii novostavba zvítězila fasáda rodin-
ného domu v ul. Čsl. Letců 3197/23.

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

Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 15. února

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

V galerii Atrax proběhne od
11. do 26. února autorská
výstava obrazů Marka Sla-
víka.
Autor vystavuje v Přerově
poprvé. Jedná se o velmi
osobitého umělce, naroze-
ného v roce 1982, v součas-
né době tvořícího v Praze.
Ve své tvorbě spojuje rea-
listickou malbu s aktuální-
mi tématy často dovedený-
mi až k absurditě. Jeho vel-
mi přesvědčivé malířské
podání rozličných tématic-
kých celků dokládá znač-

nou umělcovu zručnost, která je dopl-
něna obsahově doslova nabitými téma-
ty. Umělec není jednoznačně žánrově
vyhraněn a tak v jeho tvorbě můžeme
nalézt jak krajinomalbu, tak figurativní
kompozici či abstraktní motivy vychá-
zející z reality. 
Marek Slavík absolvoval v roce 2008
Akademii výtvarných umění v Praze
v ateliéru prof. Zdeňka Berana klasickou
malbu. 
Svá díla prezentuje od roku 1998 na řadě
samostatných výstav, které se vždy těši-
ly velkému ohlasu.
Vernisáž proběhne za účasti autora
11. února v 17 hodin v galerii Atrax.

Sylva Česlarová • Narodila se v Ostravě a pochází z rodu léčitelů. Inspirací a vzorem
jí byla maminka, duchovní léčitelka, která pracovala s energií a kreslila obrázky.
„První obraz, který jsem toužila namalovat, bylo srdce. Výsledek se dostavil a prvo-
tina tak odstartovala moji cestu malířky. Avšak podotýkám, že ne já, ale za pomo-
ci meditace, hudby a olejových barev do nich předávám vesmírnou energii, která
skrze mne prochází a vede mojí ruku. Prostřednictvím mé osoby Vesmír tvoří. Pře-
ji si, aby energie mých obrazů přiměla lidi v dnešní zrychlené době ke zklidnění
a zamyšlení...“ dodává autorka.
Během dvanáctileté tvorby díla nabízejí stále větší rozměr, hloubku a dosah. Jem-

né vyzařování obrazů nabízí našim
duším i prostoru klid a mír, povznášejí-
cí pocit a zároveň tichou pokoru.
„Některým lidem pomohou zlepšit
zdravotní potíže a pozitivně ovlivnit
životní situace, v nichž se momentálně
nacházejí. Dokážou eliminovat psycho-
somatické zóny a přispívají k harmoni-
zaci prostředí, proto jsou vhodné nejen
do našich domovů, ale také firemních
a veřejných prostor“.
Spolupracovala s autorem české relaxač-
ní hudby Rolandem Santé, podílela se
malbami na vzniku léčivých karet a vytvo-
řila několik maleb na přebaly jeho CD.
A letos již čtvrtý rok vytvořila nástěnný
kalendář. Její díla se nacházejí v sou-
kromých sbírkách v USA, Mnichově,
Moskvě a Polsku. Pořádala a spolupořá-
dala celkem 30 výstav.Sylva Česlarová

■ Kino Hvězda ■ Galerie
�1.–3. 2. v 17 hod. • PLANETA 51 (VB/·pa-
nûlsko animovaná rodinná komedie, ãesk˘
dabing, premiéra). Zelení obyvatelé Planety 51 Ïijí
spokojen˘m Ïivotem v útuln˘ch domcích na pfied-
mûstí, vychovávají dûti, venãí psíky… ReÏie: Jor-
ge Blanco, Marcos Martínez, Javier Abad.
�1. a 2. 2. ve 20 hod. • TWILIGHT SÁGA:
NOV¯ MùSÍC (USA, romantick˘ horor, titulky).
Pokraãování veleúspû‰né ságy… ReÏie: Chris
Weitz. Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson,
Taylor Lautner, Ashley Greene.
�4.–6. 2. v 17 hod. a 7. 2. v 15 hod. • ART-
HUR A MALTAZARDOVA POMSTA (Francie,
animovan˘, ãesk˘ dabing, premiéra). Skvûlá podí-
vaná pro malé i velké. ReÏie: Luc Besson. âesk˘
dabing: Matyá‰ Valenta, Zlata Adamovská, Zuza-
na Norisová, Sámer Issa.
�4.–7. 2. ve 20 hod. a 7. 2. v 17.30 hod. •
TRABLE V RÁJI (USA, komedie, titulky, premi-

éra). Vypadá to jako ráj, ale je to peklo… ReÏie:
Peter Billingsley. Hrají: Vince Voughn, Jon Fav-
reau, Kristel Bell, Malin Akerman, Jason Bateman.
�8.–10. 2. v 17 hod. • HERKULES 3D (USA,
rodinná komedie, ãesk˘ dabing, premiéra). Pfií-
bûh Herkula, poloboha, kter˘ dokázal i skály
lámat. ReÏie: Mohamed Khashoggi. Hrají: Richard
Sandrak, Hulk Hogan, Elliot Gould.
�8.–10. 2. ve 20 hod. • 3 SEZÓNY V PEKLE

(âR/SR/Nûmecko, milostné drama, premiéra).
Velká milostná romance na pozadí dramatick˘ch
historick˘ch promûn… ReÏie: Tomá‰ Ma‰ín. Hra-
jí: Kry‰tof Hádek, Karolina Gruszka, Jan Kraus,
Martin Huba, Miroslav Krobot.
�11.–13. 2. a 15–17. 2. v 17 hod., 14. 2.
v 15 hod. • DE·ËOVÁ VÍLA (âR, klasická
romantická pohádka, premiéra). ReÏie: Milan
Cieslar. Hrají: Vica Kerekes, Jakub Gottwald,
Simona Sta‰ová, Miroslav Donutil, Ale‰ Háma.
�11.–16. 2. ve 20 hod. a 14. 2. v 17.30
hod. • SHERLOCK HOLMES (USA, akãní/do-

brodruÏn˘, titulky, premiéra). Nic jim neunikne…
a zkrátka, bude v‰echno jinak… ReÏie: Guy Rit-
chie. Hrají: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel
McAdams, Mark Strong.

�18.–20. 2. v 17 hod. a 21. 2. v 14 hod. •
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 (USA, rodinn˘/
anim./hudební, ãesk˘ dabing, premiéra). ReÏie:
Betty Thomas. âesk˘ dabing: Martin Stránsk˘,
Tomá‰ Jufiiãka, Zby‰ek PantÛãek, Pavel Tesafi, Jan
Maxián, Zuzana Norisová.
�18.–23. 2. ve 20 hod., 21.–23. 2. v 16
hod. a 25.–28. 2. v 16.30 hod. • AVATAR
(USA, dobrodruÏn˘/sci-fi, ãesk˘ dabing). Vítejte
v novém svûtû za hranicí va‰í fantazie. Monu-
mentální cesta do jiného svûta plná pÛsobiv˘ch
obrazÛ a zvukÛ … ReÏie: James Cameron. Hrají:
Sam Worthington, Sigourney Weaver, Michelle
Rodriguez, Giovanni Ribsi.
�25.–28. 2. ve 20 hod. • KAWASAKIHO
RÒÎE (âR, drama, premiéra). Za kaÏdou lÏí se

skr˘vá pravda a za ní pravda je‰tû hlub‰í. ReÏie:
Jan Hfiebejk. Hrají: Martin Huba, Daniela Koláfio-
vá, Lenka Vlasáková, Ladislav Chudík, Antonín
Kratochvíl.

�3. 2. ve 20 hod. • AË VEJDE TEN PRAV¯
(·védsko, horor, titulky, premiéra). Netradiãní
upírsk˘ horor ocenûn˘ na fiadû festivalÛ. ReÏie:
Tomas Alfredson. Hrají: Kare Hedebrant, Lina
Leandersson, Per Ragnar, Henrik Dahl.

�17. 2. ve 20 hod. • NA SEVER (Norsko, tra-
gikomedie, titulky, premiéra). Antidepresivní off-
road movie. ReÏie: Rune Denstad Kanylo. Hrají:
Anders Baasmo Christiansen, Marte Aunemo.

�24. 2. v 17.30 a ve 20 hod. • JULIE A
JULIA (USA, komedie, titulky). Vá‰eÀ. Odhodlá-
ní. Máslo. Má‰ v‰e, co je tfieba? ReÏie: Nora Eph-
ron. Hrají: Meryl Streep, Amy Adams, Linda
Emond.

�7. 2. v 15 hod. • ARTHUR A MALTAZAR-
DOVA POMSTA (Francie, animovan˘, ãesk˘
dabing, premiéra). Skvûlá podívaná pro malé i vel-
ké. ReÏie: Luc Besson. âesk˘ dabing: Matyá‰
Valenta, Zlata Adamovská, Zuzana Norisová,
Sámer Issa.
�14. 2. v 15 hod. • DE·ËOVÁ VÍLA (âR, kla-
sická romantická pohádka, premiéra). ReÏie: Milan
Cieslar. Hrají: Vica Kerekes, Jakub Gottwald,
Simona Sta‰ová, Miroslav Donutil, Ale‰ Háma.
�21. 2. ve 14 hod. • ALVIN A CHIPMUNKO-
VÉ 2 (USA, rodinn˘/anim./hudební, ãesk˘
dabing, premiéra). ReÏie: Betty Thomas. âesk˘
dabing: Martin Stránsk˘, Tomá‰ Jufiiãka, Zby‰ek
PantÛãek, Pavel Teasafi, Jan Maxián, Zuzana Nori-
sová.
�28. 2. ve 14 hod. • DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT
DINOSAURÒ 3D (USA, anim. komedie, ãesk˘
dabing). Hrdinové z prostfiedí pod bodem mrazu
se vrací, aby zaÏili dal‰í neuvûfiitelné dobrodruÏ-
ství… Více akce, humoru a neuvûfiitelné vizuální
podívané… ReÏie: Carlos Saldanha, Mike Thur-
meier. âesk˘ dabing: Jifií Lábus, Zdenûk Mahdal,
Ota Jirák, Katefiina BroÏová.

■ ARTKINO ■

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■

■ KLUB P¤ÁTEL FILMU ■

V únoru zde vystavuje archeologické reprodukce uměleckých děl starověkého
Egypta Kulturní asociace Nová Akropolis, která v rámci Ateliéru Minerva vytvořila
ojedinělý styl ve zpracování archeologických reprodukcí. Snahou členů Ateliéru
Minerva je napodobovat starodávné techniky, které používali mistři sochaři či malí-
ři při své tvorbě. Kulturní asociace Nová Akropolis je dobrovolná, nezávislá a nezis-
ková organizace, která v České republice působí již dvacet let.

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

Marek Slavík, Pohrdání

Marek Slavík, Ledy 3

Nová fasáda panelového domu v ulici ke Kopaninám zpříjemnila
pohled chodcům i řidičům.
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Do soutěže můžete přihlásit čelní
fasádu objektů situovaných ve správ-
ním obvodu města Přerova, která je
součástí řádně ukončené stavby v roce
2009. Termín pro podání přihlášek je
do 16. března.

Přihlášku do soutěže si mohou zájem-
ci vyzvednout na Magistrátu města Pře-
rova, Odboru rozvoje, pracovišti archi-
tektury a urbanismu, nebo je ji najdete
spolu se soutěžními podmínkami na
internetových stránkách města
(www.prerov.eu, Odbor rozvoje). 

Vítězné dílo v každé kategorii získá oce-

nění ve výši 50 tisíc korun. Spolu s peněž-
ní částkou vítěz obdrží i kovovou desku,
kterou může na fasádu umístit. Šaf

Soutěž o nejhezčí fasádu se těší značnému zájmu
� dokončení ze strany 1

Stávající podoba uvítací tabule na jedné z příjezdových cest do města

Zateplení domu se stalo příležitostí k zají-
mavé rekonstrukci balkonů.

Vyhlašujeme soutěž o Nejhezčí návrh
uvítacích tabulí města Přerova. Uvítací
tabule o rozměrech dva metry na šířku
a tři metry na výšku budou umístěny
u komunikací vedoucích do Přerova.

Uzávěrka předkládání návrhů je sta-
novena na 19. února ve 12 hodin.

Návrhy o velikosti souboru do 8 MB lze
zaslat na e-mail: zdenek.danek@mu-
-prerov.cz 

Soubory o větší velikosti lze doručit na
CD či DVD na adresu: Magistrát města
Přerova, Kancelář primátora, Zdeněk
Daněk, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2.

Soutěž má následující
podmínky:

■ návrh musí být ve formátu jpg, pdf či
jiný běžně otevíratelný soubor ve
windows

■ data v tiskové kvalitě 3 × 2 m, 150 dpi
■ jasný, poutavý a zapamatovatelný

vzhled
■ motiv musí být zobrazitelný na webu
■ jeden účastník může zaslat nejvýše

3 návrhy 
■ autor vítězného návrhu obdrží

finanční odměnu ve výši 3 000 Kč

Hledáme motiv uvítacích tabulí
Vedení města se rozhodlo přivítat návštěvníky města
přijíždějící v autech, autobusech a na kolech novými

uvítacími tabulemi.

Co přinesl rok 2009 a jaký bude ten současný z hlediska
řízení magistrátu?

■ Městský dům
�7. 2. ve 14 hodin • Dûtsk˘ ma‰karní kar-
neval. Program agentury GONG, nafukovací zví-
fiátka, masky zdarma. 
�9. 2. v 19.30 hodin • Vyznání Pavla Nová-
ka ml., doprovod FAMILY, hosté Jarda Wykrent,
Dana Vrchovská, smyãcov˘ kvartet V. Kozánka,
Ivan Nûmeãek (kytara – PIRILLO)

�10. 2. v 19.30 hodin • Vyznání Pavla
Nováka ml., doprovod FAMILY, hosté Jarda
Wykrent, Dana Vrchovská, Václav Neckáfi, Jan
Neckáfi, Vûra ·pinarová
�11. 2. v 19.30 hodin • Vyznání Pavla
Nováka ml., doprovod FAMILY, hosté Jarda
Wykrent, Dana Vrchovská, Václav Neckáfi, Jan
Neckáfi, Jaromír Nohavica, Láìa Kerndl
�16. 2. v 19.30 hodin • ZAMILOVAT SE…,
nové pfiedstavení divadla KALICH, hrají Jana Pau-
lová a Pavel Zedníãek ve dvojrolích milencÛ
i manÏelÛ, podle pfiedlohy Noela Cowarda
�24. 2. v 19.30 hodin • Moravanka Jana
Slabáka, koncertní vystoupení

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.

�Stálé expozice Rekonstrukce historick˘ch
‰kolních tfiíd • Jan Blahoslav • Jan Amos Komen-
sk˘ • Archeologie Pfierovska • Entomologie •
Mineralogie • Národopis Hané a Záhofií • Tajem-
ství tónu zvonu • Veduty Pfierova a vyhlídka
z vûÏe • Historie odboje na Pfierovsku 1914–1989
�5. 2.–18. 4. • Pfierov‰tí v˘tvarníci 20.
století ·tûtcem, rydlem, dlátem…, v˘sta-
va (Galerie pfierovského zámku, Mal˘ sál pod vûÏí
a Galerie mûsta Pfierova). 
�Od 24. 2. • Animaãní program ke stálé
expozici Archeologie – pro ‰koly

Ornitologická stanice
tel. 581 219 910

po–pá 8–16 hodin, jindy po domluvû

�Stálé expozice: Ptáci âeské republiky • Pta-
ãí lípa • Ptaãí zahrada Franti‰ka Gintra
�do 26. 2. • SouÏití s velk˘mi ‰elmami 
�23. 2. • Jak to chodí (a létá) v âínû. Pfied-
ná‰ka Petra Kovafiíka s promítáním obrázkÛ.
ZáÏitky z ornitologické práce na jihozápadû âíny
– hory, lesy, ãajové plantáÏe, „ochrana“ pfiírody,
kapitalistick˘ komunismus, copyright atd. Od 17
hod. v budovû ORNIS
�V˘ukové programy pro ‰koly, krouÏky
a jiné zájmové skupiny: Ptáci – v‰e ze Ïivo-
ta ptákÛ • Vodní ptáci – o ptácích kolem vody
a na vodû • Zimní – o ptácích na krmítku • Stro-
my – o stromech váÏnû i neváÏnû v areálu parku
Michalov (e-mail: kosturova@prerovmuzeum.cz)
�Ekoporadna – informace z obl. Ïivot. prostfiedí

www.prerovmuzeum.cz

■ SVČ ATLAS a BIOS
�6. 2. • âlovûãe, nezlob se! – zábavná sou-
tûÏ v ATLASu pro dûti – pfiihlá‰ky pfiedem
�9. 2. • Na‰í pfiírodou – pfiírodovûdná soutûÏ
pro ‰koly, pfiihlá‰ky pfiedem
�27. 2. • Pi‰kvorkov˘ turnaj, pfiihlá‰ky pfie-
dem BIOS
�V˘tvarná soutûÏ 
Na únor jsme pro dûti pfiipravili novou v˘tvarnou
soutûÏ s názvem Ledová královna. Je urãena
dûtem v‰ech vûkov˘ch kategorií a soutûÏní práce
mÛÏou b˘t ztvárnûny jakoukoliv v˘tvarnou tech-
nikou. Obrázek se jménem, adresou a telefonem
musí b˘t odevzdan˘ v ATLASu, ÎiÏkova 12 nej-
pozdûji do 19. února. Autofii nejhezãích prací
budou odmûnûni drobn˘m dárkem.

www.svcatlas-bios.cz

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

�17. 2. • Diabetická noha. Beseda, pfiedná‰í
MUDr. Karla Janková.

■ Klub Rodinka
�29.–31. 1. a 26.–28. 2. • víkend s lyÏo-
váním na Horní Beãvû pro rodiny s dûtmi
i jednotlivce. MoÏnost veãerního lyÏování.
�V pondûlí aÏ pátek • pravidelné aktivity
v klubu, dopoledne pro maminky na MD, odpoled-
ne krouÏky pro dûti z M· a Z· a také pro rodiãe.

■ Středisko Oáza Předmostí

■ Klub přátel výtvarného
umění

�11. 2. • Zámky na Loifie. Beseda s Helenou
Patoãkovou. Poslední termín na odevzdání závaz-
n˘ch pfiihlá‰ek na zájezd do Prahy (1000 nebo
650 Kã podle poãtu noclehÛ vãetnû vstupenky do
divadla).

■ Klub Dlažka
�1. 2. • Nabídka táborÛ – viz internetové
stránky klubu DlaÏka

Dlažka slaví 20 let
oslavy v Přerově a blízkém okolí 

�5. 2. v 19 hod. ve 20 hod. • Setkání
v˘znamn˘ch osobností, hostÛ a aktivních ãle-
nÛ DlaÏky v klubu Teplo, Slavnostní veãer – Fle-
ret, 22–2 hod. diskotéka – DJ Maro‰ (tanec
a hudba, ale mimo jiné i promítání fotek, taneãní
soutûÏ, volba miss a missáka, jam session, ohÀo-
stroj) 
�6. 2. v 9–12 hod. v 10–12 hod. • Ma‰-
karní rej pro dûti, stolní hry pro dûti (vstup
zdarma). 
�Sobota dopoledne • V˘stava 20 let DlaÏ-
ky Jak ‰ly dûjiny pro dûti v Klubu Teplo v 16
hod. a otevfiení v˘stavy v MIC a následná hra pro
malé i velké ve mûstû, zahájení (lampion s sebou). 

�úterky a ãtvrtky 19.30–20.30 hod. • cvi-
ãení na hudbu Z· Velká DláÏka
�26.–28.2. • LyÏafisk˘ víkend

www.dlazka.cz

■ Loutkové divadlo
�31. 1., 7., 14. a 21. 2. • pohádka Ka‰pár-
kÛv boj s ãerty
�28. 2. • pohádka Ostrov splnûn˘ch pfiání

■ Plavecký areál – koupání veřejnosti, tel. 581 736 580 • relaxace, slender, 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 7.30–14.30

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: 6., 13., 14, 27. a 28. 2. • informace na www.bazenprerov.wz.cz

Příležitost k malému vyhodnocení
uplynulého roku a pohledu na rok 2010
jsme dali i tajemníku přerovského
magistrátu.

Ing. Jiří Bakalík
Magistrát města
Přerova
tajemník

� Jaké důležité úkoly museli řešit pra-
covníci magistrátu v roce 2009?

Zcela novou zkušeností úředníků
magistrátu byla v první polovině loň-
ského roku povinnost zvládnout správ-
ní a technické řešení situací kolem akcí,
organizovaných v našem městě přísluš-
níky extremní pravice. Tyto nebezpeč-
né akce se díky vynikající spolupráci
našeho úřadu s Policií ČR, městskou
policií a neziskovými organizacemi
podařilo zvládnout velmi dobře. Tako-

vé hodnocení zaznělo napříč celou
republikou.

V závěru loňského roku se naplno roz-
běhly práce na rozsáhlé změně řízení
a organizace práce našeho magistrátu.
Po zmapování a nastavení klíčových
procesů a postupů tím budou jasně
dány úkoly a zodpovědnost jednotlivých
organizačních jednotek a pracovníků
úřadu. Je to nutnost vyvolaná soustav-
ným nekoncepčním a chaotickým pře-
sunem dalších byrokratických kompe-
tencí ze státu na města.

Chtěl bych vyzdvihnout skutečnost, že
na rozdíl od většiny českých měst a jejich
úřadů jsme nečekali s restrikcí provoz-
ních a mzdových nákladů až na rok 2010.
V souvislosti s obtížnou hospodářskou
a finanční situací jsme již v roce 2009 při-
stoupili na úspory vůči plánovanému
rozpočtu a v tomto trendu pokračuje náš
magistrát i v roce letošním. S přihlédnu-
tím k výše uvedenému je mojí milou
povinností poděkovat kolegům, pracov-

níkům magistrátu, za práci vykonávanou
mnohdy ve složitých podmínkách i za
jejich spolupráci se samosprávou města.
Bez ní by nebylo možno realizovat tak
rozsáhlý objem investičních akcí, o kte-
rých byla řeč v minulém čísle Přerov-
ských listů.

� Co čeká magistrát v letošním roce?
Prioritními úkoly bude zcela jistě

v letošním „supervolebním“ roce zajis-
tit bezproblémový a zdárný průběh
všech voleb.

Velkou příležitostí je pro náš úřad pří-
ležitost uspět ve dvou výzvách pro obce
s rozšířenou působností. Ta první nám
umožňuje čerpat významnou finanční
dotaci z Integrovaného operačního pro-
gramu v podobě pořízení nového hard-
ware, software, nového aplikační vyba-
vení a technologie pro zajištění povin-
ných služeb. V rámci toho bude možné
finančně zvýhodnit i novou elektronic-
kou spisovou službu, která bude nasa-

zena na náš úřad v následujícím čtvrtle-
tí a bude plně kompatibilní se systémem
datových schránek. 

Druhá výzva zajišťuje zvýšení kvality
řízení v úřadech územní samosprávy.
Zde připravujeme žádost a projekt na
možnost získání až 10 milionů korun.
Tyto finanční prostředky budou sloužit
právě jako podpora dalšího vzdělávání
úředníků a zavádění nových metod říze-
ní a práce našeho úřadu.

Na závěr chci vzpomenout i na
významný úkol, před který je náš úřad
postaven. Jedná se o dokončení složité-
ho procesu přípravy výběrového řízení
na dodavatele a poskytovatele komu-
nálních služeb v našem městě. Poněvadž
se jedná o velmi důležitou a sledovanou
záležitost, tak mám dobrý pocit z toho,
že všichni zainteresovaní učinili jak
v minulém roce, tak i na začátku letoš-
ního roku vše pro to, aby se mohla tato
povinná činnost města pro své občany
dál rozvíjet a zlepšovat. Šaf

Divadlo Dostavník
připravilo na 24. února v 19. 30 hodin
v klubu Teplo divadelní představení.
Návštěvníci uvidí nepříliš veselou kome-
dii Pauly Vogel Nejstarší řemeslo.

Dětský maškarní
karneval

V neděli 7. února se uskuteční na vel-
kém sále tradiční Dětský maškarní kar-
neval s programem. Akce je zaměřena
především pro nejmenší děti, děti z MŠ
i I. stupně ZŠ, jejich rodiče, babičky
a dědečky nejen z Přerova, ale i z okolí.
Masky mají vstup zdarma, ceny pro nej-
hezčí masky, občerstvení masek a výro-
ba nafukovacích zvířátek je zajištěna.

Pozvánka

Pozvánka

Tanganjika a Kongo
Ve středu 10. února pořádají pracovníci městské knihovny besedu Tanganjika
a Kongo. Daniel Skřenek bude vyprávět o expedici do rovníkové Afriky za největ-
šími sladkovodními rybami, na které se natáčel film S Jakubem na rybách. Bese-
da začíná v 18 hodin v budově Ministerstva zemědělství ČR ve Wurmově ulici 2.
Vstupné dobrovolné.

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
komunikace/ulice druh omezení trvání
·ífiava, Pfierov úplná uzavírka (akce Policista roku) 5. 2.
(parkovi‰tû u kina Hvûzda)

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 je vyhlášeno do 22. února 2010.
Podrobné informace získáte na internetových stránkách města: www.mu-pre-
rov.cz (řešení životních situací – půjčky z fondu bydlení). Zde naleznete Vnitřní
přepis č. 24/07 i formulář žádosti o půjčku.

Na další dotazy ohledně půjčky vám odpoví Kristina Bukvaldová,
(kristina.bukvaldova@mu-prerov.cz) tel.: 581 268 209 nebo Ivana Jeřábková, tel.:
581 268 212 (ivana.jerabkova@mu-prerov.cz).

�8.–12. 3. • Napfiíã pravûkem – pfiímûstsk˘
tábor v Pfiedmostí, pro dûti od 7 do 11 let
�13. 2. ve 14 hod. • Hrátky s drátky – pro
v‰echny generace, rodiny s dûtmi 
�27. 2. ve 14 hod. • Ptaãí klec z proutí
a keramick˘m ptáãkem – pro v‰echny gene-
race, rodiny s dûtmi

Centrum pro rodinu Ráj o.s. Pavlovice
Veronika Zapletalová, tel. 774 523 522

■ Hnutí Brontosaurus
Delfín Přerov

�6.–13. 3. jarní prázdniny • Zimní lyÏafi-
sk˘ tábor v Jeseníkách pro dûti ve vûku 8–17
let, zamûfien˘ na sjezdové lyÏování a snowboar-
ding. Po dohodû je moÏná i úãast rodiãÛ. Pro-
gram je doplnûn o hry v zimní pfiírodû a v míst-
nosti. Místo: Jeseníky – Skiareál Kare‰ v Koutech
nad Desnou, ubytování v chalupû pfiímo u vleku,
program: 7 dní lyÏování doplnûn˘ch o veãerní
program, cena 3 000 Kã (vãetnû vlekÛ). 
Informace a pfiihlá‰ky: web: http://del-
fin.brontosaurus.cz, e-mail: delfin@bron-
tosaurus.cz

Karel Jílek, ul. Boh. Nûmce 15, 750 02 Pfierov, 
tel: 776 036 046

Pozvánka
na besedu



Ing. Jiří Lajtoch
primátor města Přerova

Vážení přátelé,
až budete číst tyto řádky, nejspíš bude panovat stejně
„ladovská“ zima, jako v době, kdy je píšu. Přívaly
sněhu letošní zimy nás, jak bývá při takových příleži-
tostech zvykem, zaskočily. Zároveň se staly jakousi
zkouškou, jak je zvládneme po změnách, které při-
nesl „chodníkový“ zákon. Jsem rád, že většina z Vás
nesložila ruce v klín a škodolibě nečekala, jak si
s touto situací město poradí. Každému rozumnému
člověku je jasné, že není možné za daného stavu mít
ulice vymetené a chodit v naleštěných polobotkách či
střevíčkách na podpatku. 
Pracovníci technických služeb nasadili veškerou
techniku. Vedle stálých zaměstnanců pomáhala
s úklidem města i parta lidí, kteří využili možnosti
odpracovat si určitý počet hodin v rámci veřejné služ-
by a tím si zajistit nekrácené dávky v době nezaměst-
nanosti.
Potěšila mě domluva se zástupci místních částí Přero-
va, kteří přislíbili zajistit dva tři občany na úklid nej-
frektovanějších chodníků a především prostor u auto-
busových zastávek. Už menší radost jsem měl z toho,
že zatím zájem o tuto práci, podotýkám placenou, je
malý. Chtěl bych znovu upozornit Přerovany, že
seznam ulic, ve kterých se město stará o úklid chodní-
ků, není neměnný. Na konci zimy situaci v tomto
směru vyhodnotíme a podle finančních možností se
nebudeme bránit jej rozšířit o další ulice, kde bezpeč-
né užívání chodníků v příštím roce město zajistí. 
Novinkou péče města o schůdnost chodníků je sku-
tečnost, že v letošní zimě se nesolí, což bezesporu
kladně hodnotí majitelé psů, protože zvířatům sůl
při delší chůzi mnohdy způsobovala zdravotní pro-
blémy. Koneckonců, jak mám ohlasy, i řada našich
občanů tento fakt přivítala; nebylo příjemné se
nedobrovolně „klouzat“ po sněhové břečce, kdy při
nízkých teplotách sůl nepůsobila podle očekávání,
nemluvě o ničení bot.
Ekologicky smýšlející občané určitě ocení, že sníh
z komunikací nevhazujeme do Bečvy, ale postupně
odvážíme na místo, kde nepřekáží, nepůsobí další
škody a ztratí se při oblevě. 
Na závěr si nemůžu odpustit optimistický pohled –
přejme dětem radost z pohybu venku, vždyť vysedává-
ní před počítačem či televizí si užili dost během, v tom-
to směru nepovedených, vánočních svátků. A další
klad – i Vy dospělí jste byli překvapeni, když jste se
museli vzdát dopravy svým autem, jak cesta pěšky do
práce, obchodu či k přátelům osvěží…, nemluvě o sní-
žení kvanta vypuštěných škodlivin, které právě v těch-
to měsících obyvatele Přerova nejvíce trápí.
Rok se rozbíhá a bude třeba učinit řadu důležitých
rozhodnutí o dalším rozvoji našeho města. Určitě se
na nich chcete podílet, a proto závěrem opět přidá-
vám pozvání na jednání zastupitelů.

■ Sloupek primátora

■ Pozvánka

Zastupitelstvo
města Přerova

v pondělí 8. února
ve 13 hodin ve velkém sále 

Městského domu

Do 10. února můžete získat grant

Písemné žádosti o finanční podporu se podávají na
předepsaných formulářích se všemi požadovanými
přílohami. Jsou k dispozici ke stažení z webových
stránek města Přerova (www.mu-prerov.cz, cesta:
Magistrát, Granty a dotace), nebo k vyzvednutí na pří-
slušných odborech Magistrátu města Přerova (dle jed-
notlivých podporovaných oblastí) a v Městském infor-
mačním centru.

Zásady grantového programu pro jednotlivé podpo-
rované oblasti jsou k dispozici na webových stránkách
Statutárního města Přerova (www.mu-prerov.cz, ces-
ta: Magistrát, Granty a dotace) a k nahlédnutí na pří-
slušných odborech Magistrátu města Přerova (dle jed-
notlivých podporovaných oblastí).

Konzultace v dané věci poskytují příslušné odbory
Magistrátu města Přerova (dle jednotlivých podporo-
vaných oblastí). 

V případě osobního podání musí být žádosti zaevi-
dovány na podatelně Magistrátu města Přerova nej-
později 10. února 2010 do 17 hodin. Žádosti o finanč-
ní podporu nelze podávat elektronickou poštou.

Do 22. února máte možnost získat
půjčku z fondu bydlení

O půjčku na opravy a modernizaci bydlení může
požádat každý vlastník bytu, bytového domu, rodin-
ného domu nebo i jiné nemovitosti, ve které má
vzniknout nová bytová jednotka.

Podrobné informace získáte na internetových strán-
kách města: www.mu-prerov.cz (řešení životních situ-
ací – 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).
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Šárka Krákorová Pajůrková
náměstkyně primátora

Je tomu již rok, co vešla v platnost novela zákona
č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, kterou se
zavádí institut veřejné služby. Ta je definována jako
pomoc obci v záležitostech, které jsou v jejím zájmu.
Jedná se o pomoc při zlepšování životního prostředí,
udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství,
pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. 

Obce tuto veřejnou službu mohou organizovat, avšak
není to jejich povinnost. Jestliže ji organizují, znamená
to pro ně poměrně značnou zátěž, a to nejen organizač-
ní, ale i administrativní. Proto si mnohé z nich kladou
otázku, zda se jim tato činnost vyplatí, přestože osobám,
které veřejnou službu vykonávají, nenáleží odměna. 

Město schválilo organizování veřejné služby v červnu
minulého roku a od 1. července 2009 nabídlo občanům
nacházejícím se v hmotné nouzi možnost odpracovat
si nezbytných 20 hodin měsíčně, což je podmínka, aby
jim nebyla snížena finanční částka na živobytí. První-
mi poskytovateli veřejné služby, s nimiž město uza-
vřelo smlouvu o vzájemné spolupráci, se stali Český
červený kříž Přerov, Armáda spásy, Domovní správa
města Přerova, Oblastní charita Přerov a Technické
služby města Přerova. Postupně se k nim přidaly Tep-
lo Přerov, ZŠ J.A. Komenského, Sociální služby města
Přerova, občanské sdružení Jsme tady a nově –
v samotném závěru loňského roku – také MŠ Komen-
ského. Tyto organizace využívají pracovníky veřejné
služby převážně na pomocné a úklidové práce. V sou-
časných zimních měsících, které přinesly sněhové
kalamity, se pracovníci veřejné služby podíleli napří-
klad na odklízení sněhu.
A jaké má město zkušenosti s organizováním
veřejné služby? 

Po jejím půlročním fungování můžeme říci, že zájem
ze strany občanů je větší, než nabídka pracovních pří-
ležitostí. Od 1. června do 31. prosince 2009 jsme na
Odboru sociálních služeb a zdravotnictví zaevidovali
celkem 272 žadatelů, z nichž jsme mohli uzavřít smlou-
vu o výkonu veřejné služby pouze se 176.

Vyplatí se městu organizovat
veřejnou službu?
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hliníku

Tajenka křížovky: Španělské přísloví Autorka křížovky: Marie Švarcová

Tajenka: Když práci střídá siesta, muž žije do sta.

Nezmeškejte termín

Cena města Přerova 
Vedení města se obrací na veřejnost s výzvou na

zasílání návrhů na ocenění významných osobnos-
tí Přerova.

Jedná se o návrhy osobností, které v rámci svého
života významnou měrou přispěly k popularizaci
a propagaci Přerova. Očekáváme návrhy z oblasti
vědecké práce, kultury, sportu i dalších činností, kte-
ré mají vztah k našemu městu. Návrhy radní odpo-
vědně a objektivně posoudí a předloží zastupitelům
ke schválení. Vybraným osobnostem budou Ceny
města Přerova – medaile J. A. Komenského slavnost-
ně předány v říjnu letošního roku.

Návrhy zasílejte do 31. května na adresu: Magist-
rát města Přerov, kancelář primátora, Bratrská 34,
750 11 Přerov, nebo e-mailem: kp@mu-prerov.cz

Komise pro občanské
záležitosti

■ Obřady vítání dětí, při kterých jsou novorozenci
přijati mezi občany města zápisem do pamětní
knihy. Přihlásit se mohou rodiče, mající trvalé byd-
liště v Přerově, ale jejich dítě se narodilo mimo Pře-
rov. Rodiče dětí narozených v Přerově získají
dotazník na matrice při vyřizování rodného listu. 

■ Obřady zlatých a diamantových svateb manželů,
kteří oslaví 50 nebo 60 let společného života. 

Bližší informace: Kancelář primátora, I. Veselá, tel.
581 268 452, e-mail: ivana.vesela@mu-prerov.cz nebo
osobně Magistrát města Přerova, nám. TGM 2, pří-
zemí.

Lednovým číslem jsme zahájili novou
soutěž. Vaším úkolem je poznat zajíma-
vou známou osobnost, která naše měs-
to proslavila. Podmínky zůstávají stejné
jako u fotosoutěže. Vylosovaný výherce
bude odměněn hodnotnou knihou. Své
odpovědi zasílejte vždy do 10. dne
v měsíci e-mailem na adresu eva.safran-
kova@mu-prerov.cz nebo odevzdejte
v Městském informačním centru
(v pasáži). Výherce ať kontaktuje redak-
ci, tel. 724 015 273.

Vyhodnocení lednového
úkolu

Známou osobností
je Jan Blahoslav. Z tři-
ceti pěti soutěžících
byla vylosována Ma-
rie Rotreklová.

Poznáte přerovskou
osobnost?

Narodil jsem se roku 1835 v Počátkách
u Havlíčkova Brodu a zemřel roku 1885
v Přerově. Studoval jsem klasickou filo-

logii na FF UK v Praze. Během student-
ských let jsem se věnoval divadlu, byl
jsem členem řady spolků, založil jsem
ochotnické divadlo, překládal a upravo-
val jsem hry pod pseudonymem J. Počá-
tecký. Jsem autorem učebnic francouz-
štiny a latiny pro střední školy. Učil jsem
na středních školách v Čechách i na
Moravě. Oženil jsem se v Jindřichově
Hradci, v manželství se narodilo 9 dětí,
z nichž 5 zemřelo v dětství. V roce 1870
jsem byl jmenován prvním ředitelem
nově zřízeného českého gymnázia v Pře-
rově – třetího nejstaršího ústavu na
Moravě. Zprvu se učilo v obecním domě
č. 80 na Dolním náměstí, pak v domě
č. 10 na Horním náměstí. Po letech jed-
nání jsem se zasloužil o postavení nové-
ho objektu školy na pozemku tzv.
Zahrádky, která byla dokončena roku

1877. Později byla na škole umístěna má
busta, dílo ak. sochaře Josefa Bajáka.
Vyučoval jsem francouzštinu, zeměpis,
dějepis a matematiku, miloval jsem
zpěv, pro dospělé jsem zřídil bezplatný
kurs francouzštiny. Přispěl jsem k upev-
nění česko-slovenských vztahů. Byl jsem
předsedou školního výboru, řadu let
jsem stál v čele Občanské záložny. Mým
úsilím byla založena městská spořitelna
i knihtiskárna, zasloužil jsem se o zříze-
ní dvoutřídní pokračovací školy průmy-
slové i zemské střední školy hospodář-
ské. Byl jsem čestným členem přerov-
ského čtenářského, později i ochotnic-
kého spolku. V roce 1880 mi udělil obec-
ní výbor za zásluhy o rozvoj města čest-
né občanství. Mým jménem je pojme-
nována jedna z ulic Přerova. 

Připravila Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Soutěž Poznáte přerovskou osobnost?

Muzeum Komenského
v Přerově ve spoluprá-
ci s Kulturními a infor-

mačními službami města Přerova
a městem připravili na začátek letošní-
ho roku výstavu s názvem Přerovští
výtvarníci 20. století – štětcem, rydlem,
dlátem…

Výstava je umístěna ve třech prosto-
rách, a to v Galerii přerovského zámku,
Malém výstavním sále pod věží
a v nově otevřené Galerii města Přero-
va. Představí se zde výtvarní umělci
Přerova, jejichž tvorba spadá do let

1900–2010. Návštěvníci se setkají s díly
Augustina Mervarta, Josefa Bajáka,
Františka Mádleho, Vlastimila Kozáka,
Evy Siblíkové, Věry Kotasové, Pavla
Kotase, Petra Markulčeka, Dana Tran-
tiny a mnoha dalších.

Výstava bude veřejnosti otevřena
5. února a potrvá do 18. dubna.

Milovníci výtvarného umění si záro-
veň mohou zakoupit knihu Výtvarní
umělci města Přerova 1900–2010, kte-
rou díky podpoře města a Olomoucké-
ho kraje připravil Jiří Hastík s kolegy.
Kniha je důkazem bohatosti výtvarného

dění ve městě a je pří-
ležitostí seznámit se
s klíčovými autory
daného období, po-
chopit vývoj jejich
tvorby.
Mgr. Kristina 
Glacová, 
kurátorka výstavy

■ Setkávání seniorů Spolu
Centrum Sonus

Besedy na zajímavé téma
pondûlí od 10.15 hod.

�1. 2. • Zdravá v˘Ïiva, cesta ke zdraví –
Olga Îupková
�8. 2. • Mezi dvûma svûty I. – Alsasko
aneb Ïivot na nûmecko-francouzském
pomezí – Mgr. Vlasta Gregorová
�15. 2. • Mezi dvûma svûty II. – Istrie
aneb ve vichru slovansko-románsko-
rakousk˘ch zájmÛ – Mgr. Vlasta Gregorová
�22. 2. • Zmizelé pfierovské klá‰tery –
Mgr. ZdeÀka Mollinová 

Rukodělné činnosti
ãtvrtek od 10.15 hod.

�4. 2. • Samotvrdnoucí hmota
�11. 2. • Vycházka do Muzea J. A. Komen-
ského – ·tûtcem rydlem a dlátem … Pfie-
rov‰tí v˘tvarníci 20. st. – sraz v 10:30 hod.
pfied muzeem.
�18. 2. • Bavlnkové kvûty I.
�25. 2. • Bavlnkové kvûty II. 

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
�10. 2. v 16 hod. • Mayové rozdûlení do
ãtyfi státÛ (Mexiko, Guatemala, Honduras
a Belize) – Mgr. Vlasta Gregorová
Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov

Přebal knihy

Josef Baják 
Hráč na cello

Pozvánka
do muzea

Zápis dětí do 1. ročníků
základních škol v Přerově
proběhne 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 Něm-
cové, ZŠ Trávník, ZŠ Želatovská, ZŠ U tenisu, ZŠ Za
mlýnem, Soukromá základní škola Acorn’s and
John’s school s.r.o. (Máchova 3).

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 pří-
slušného školského poradenského zařízení nebo
odborného lékaře.

Zákonní zástupci dítěte mají ze zákona právo vol-
by školy. Ředitel spádové školy je povinen přednostně
přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve školském
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 občanského průkazu rodičů, je možné tyto
doklady občanským průkazem rodičů nahradit.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMPr

Výzva

Výstava Přerovští výtvarníci 20. století – štětcem, rydlem, dlátem…



Václav Zatloukal
investiční komise
při Radě města
Přerova,
předseda

Realizace se dočkají stavby, které již
byly připraveny koncem roku 2009.
V nejbližší době očekáváme dodání
nového vozidla, které je hrazeno z pro-
středků EKO-KOMu a bude sloužit tech-
nickým službám pro odvoz odpadků.
Připravuje se veřejná soutěž na stavbu
ohradní zdi v rámci revitalizace hřbito-
va. Vybrali jsme už firmu na rekonstruk-
ci podchodu na třídě 17. listopadu. Její
nabídková cena byla o jeden milion
korun nižší, než předpokládal rozpočet.
Ušetřené prostředky chceme přesunout
do projektů, které budeme v letošním
roce připravovat. Z velkých projektů
bych jmenoval plánované rozšíření
domova důchodců v ulici Optiky o další
pavilon. Počítáme s rekonstrukcí dlou-
ho chátrající budovy v Čechově ulici 43.
Objekt po dlouhém dohadování se stá-
tem konečně je náš a já doufám, že při-
pravíme v letošním roce projekt pro kni-

hovnu, která by po rekonstrukci budovy
mohla zde být umístěna. To by mohlo
schválit nové zastupitelstvo po podzim-
ních volbách. Dále musíme financovat
projekty na zateplení školních budov,

vytipovány jsou Základní školy Svisle
a U Tenisu. Zbývá nám vyřešit některé
majetkové problémy tak, abychom při-
pravili dokumentace pro výběrová říze-
ní na kanalizace v místních částech Koz-
lovice a Čekyně.

V letošním roce předpokládáme rea-
lizaci akcí z dotačního programu Inte-
grovaného plánu rozvoje města Přero-
va. Budou se týkat Jižní čtvrti, kde by se
vybudovalo nové parkoviště v hodnotě
zhruba 15 milionů korun a dětské hřiště
za 2 miliony korun.

Rádi bychom v letošním roce investo-
vali i do školních zařízení pro malé děti,
do našich mateřských škol, které si
zaslouží výměnu oken a zateplení
budov, ovšem nevím, jak se bude vyvíjet
hospodářská krize a příjmy města.
Z toho důvodu upřednostňujeme stav-
by, kde je možné získat co největší
finanční spoluúčast státních peněz
nebo z fondů EU. Příkladem je připra-
vovaná akce stavebních úprav přechodů
pro chodce včetně jejich nasvícení nebo
nová cyklostezka u Žebračky, které
budou spolufinancovány ze Státního
fondu dopravní infrastruktury. S kraj-
skou dotací počítáme i při rekonstrukci
plaveckého areálu, půjde o úpravu ven-

kovní části. Máme připraveny i doku-
mentace pro opravy cest a chodníků
v majetku města. Závěrem konstatování
– vše záleží jen na tom, kolik peněz
nakonec budeme mít k dispozici. Šaf

Silnice
odvodnûní místní komunikace v ul. U Po‰ty,
Pfiedmostí

oprava povrchu komunikace v Kozlovicích, areál
FK

odvodnûní místní komunikace v ul. Mírová,
Lovû‰ice, 

opravy komunikací – spárování

zpevnûní plochy v areálu b˘valé cihelny
Pfiedmostí

Parkovi‰tû, chodníky, pfiechody,
dopravní znaãení
odvodnûní chodníku u domu v ul. Palackého 2, 4

doplnûní odvodnûní prostranství v ul.
BudovatelÛ

propojovací chodník v parku Michalov –
sportovní plocha

zbudování sjezdu v ul. Pod skalkou, Pfiedmostí

oprava chodníku v ul. U parku, Lovû‰ice 

dopravní znaãení parkovi‰tû PRIOR

zbudování chodníku v ul. Hranická – Zahradní,
Pfiedmostí,

zpevnûná plocha poÏární zbrojnice, Újezdec

oprava místní komunikace v ul. Hlavní, Újezdec

bezbariérová úprava v ul. âechova

odvodnûní pfiístupov˘ch chodníkÛ v ul. gen.
Janou‰ka 21–29

Odvádûní a ãi‰tûní odpadních vod
a nakládání s kaly (údrÏba vodovodního
zafiízení)
odvodnûní komunikace ul. Lipanská, Penãice, 

kanalizaãní pfiípojka v ul. Tr‰ická – Na Vrchu,
Penãice, 

ãi‰tûní svodnic – Penãice, Dluhonice, L˘sky

rozbory odpadních vod

Vefiejné osvûtlení
nasvûtlení zv˘‰eného pfiechodu v ul. Kozlovská

roz‰ífiení vefiejného osvûtlení v ul. Zámecká
a JabloÀová, âekynû, 

roz‰ífiení vefiejného osvûtlení v ul. Koãífie,
Pfiedmostí, 

Ostatní nakládání s odpady
zbudování kontejnerového stání na tfiídûn˘
odpad v ul. Tuãínská, Kozlovice

likvidace skládek z obãanské ãinnosti

uloÏení odpadu na skládce TKO Îeravice

Péãe o vzhled obcí a vefiejnou zeleÀ
náhradní v˘sadby dfievin 

oprava rozhlasu v Îeravicích

oprava prvkÛ na skateparku

zbudování plotové zábrany na hfii‰ti v L˘skách

zbudování oplocení u volejbalov˘ch kurtÛ –
pfiírodní koupali‰tû Laguna

instalace pískovi‰tû a úprava okolí v JiÏní ãtvrti
I/28–30

dodávka a instalace cyklostojanÛ pfied nádraÏím
âD

v˘mûna oplocení v parku Michalov –
cyklostezka

rekonstrukce dûtského hfii‰tû v ul. Dvofiákova

rekonstrukce dûtského hfii‰tû v ul. Îelatovská

Do kterých částí města
půjdou peníze
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Mezinárodní nohejbalový
turnaj trojic

HONEMSEM • NOHEJBAL • PŘEROV
3. ročník Memoriálu Pavla Holíka 

V sobotu 6. února se ve sportovní hale
TJ Spartak Přerov uskuteční mezinárod-

ní nohejbalový turnaj trojic mužů, jehož
pořadatelem je Oddíl nohejbalu TJ Spar-
tak MSEM Přerov. O bližší informace
jsme požádali předsedu oddílu nohej-
balu Jiřího Pavelku.

„Jedná se o tradiční turnaj zařazený do
celorepublikového nohejbalového
kalendáře. V tomto rozsahu a kvalitě ho
v Přerově pořádáme již od roku 2005. Na
jeho organizaci se každoročně podílí
i město Přerov a spolupracujeme také
s Českým nohejbalovým svazem. Osob-
ní záštitu nad turnajem přebírají primá-
tor Přerova i náměstek hejtmana Olo-
mouckého kraje,“ vysvětlil Jiří Pavelka.

„Uspořádání tohoto turnaje má pro
oddíl nohejbalu TJ Spartak Přerov právě
letos, v roce 40. výročí nohejbalu v Pře-
rově, mimořádný význam. Chceme jím
důstojně a slavnostně zahájit rok oslav,
vzpomínek, ale i propagace nohejbalu
v Přerově i celém regionu. Pamětníci
vědí, že Přerov byl vždy baštou nohejba-
lu na Moravě a mimo jiné vychoval také
tři reprezentanty, kteří přivezli medaile
z mistrovství světa nebo Evropy,“ přiblí-
žil Jiří Pavelka. 

„Jako každoročně půjde o silně obsa-
zený turnaj, neboť účast již potvrdili hrá-
či vítězů české extraligy, slovenské
1. ligy, účastníci mistrovství Evropy 2009
a samozřejmě zástupci české nohejba-
lové špičky. Cenné zkušenosti budou na
turnaji sbírat také nadějní mladí přerov-
ští nohejbalisté,“ doplnil Pavelka. 

„Turnaj pořádáme jako 3. ročník
Memoriálu Pavla Holíka, který byl zná-
mou osobností nohejbalu a to nejen
v Přerově. Především jeho zásluhou se
v Přerově uskutečnily v letech 2005
a 2006 mezinárodní nohejbalové turna-
je, které byly příznivě hodnoceny všemi
zúčastněnými a znamenaly skvělou pro-
pagaci nohejbalu, jako tradičního a oblí-
beného českého sportu. Je pro nás poc-

tou i povinností pokračovat v tom, čeho
se nám již podařilo dosáhnout a opět po
roce přivést do Přerova vrcholný nohej-
bal s neopakovatelnými sportovními
zážitky,“ zdůraznil předseda oddílu
nohejbalu Jiří Pavelka. Šaf

Fotbalisté zahajují přípravu

Na příznivce sportu čeká svátek při
sledování ZOH, ale o slovo se hlásí i fot-
balová příprava. Fotbalisté, kteří budou
hrát v nejvyšší soutěži řízené KFS Olo-
mouc, krajském přeboru, už přípravu
zahájili v prvních dnech nového roku.
Fotbalisté všech tří klubů (1. FC Přerov,
Kozlovice a Želatovice) využívají turnaj
v Chropyni, kde se hraje v dobré konku-
renci na umělém trávníku. Sestava týmů
je zde dobrá. Vloni celky hrály v Olo-
mouci, kde se ale přihlásily jen kluby niž-
ších soutěží. Hraje se i pravidelný zimní
turnaj v Přerově, ale zde rozměry hrací
plochy mužstva vyšších soutěží nelákají.

V Přerově se turnaje účastní šestice
týmů, což prezentuje každou sobotu
vždy tři střetnutí. Začátky jsou v 9, 11
a ve 13 hodin. Hraje se každou únorovou
sobotu a finálové utkání i souboje o cel-
kové umístění jsou na programu 27.
února. Účastníky jsou 1. FC Přerov –
dorost, Sokol Újezdec, Viktoria Přerov,
Sokol Čekyně, FK Bystřice pod Hostý-

nem – dorost a TJ Mrlínek. Na pěkném
hřišti v Chropyni soupeří osmička muž-
stev a i zde je hracím dnem sobota.
Začátky duelů jsou v 11 hodin a pak vždy
po dvou hodinách. Poslední zápas se
hraje v 17 hodin již pod světly. Poslední
kolo, které bude rozhodovat o celkovém
umístění je plánováno na 6. března.
V poli týmů jsou 1. FC Přerov, FK Kozlo-
vice, FC Želatovice, TJ Sokol Troubky, TJ
Slavoj Kojetín, FK Chropyně, SFK ELKO
Holešov a FC Kralice na Hané.

Jaro bude ve fotbalových soutěžích
o poznání delší než obvykle. KFS pro
špatné klimatické podmínky některá
kola odložil právě na jaro. Navíc klub 1.
FC Přerov a také Kozlovice mohou
pomýšlet na příčky nejvyšší. I proto má
příprava svou velkou důležitost. jmb

Hokej je na vzestupu
Lední hokej patří bez diskuzí k nej-

populárnějším sportům nejen ve měs-
tě, ale i širokém okolí. Přerovský příz-
nivec se dočkal v této sezoně vskutku
kulturního sportovního stánku. S pro-
středím se výrazně zvýšily návštěvy
a také šly nahoru výkony hokejistů.

Trenér Lubomír Oslizlo, spolu s vede-
ním klubu, dokázal tým velmi vhodně
doplnit a motivovat ke kvalitním výko-
nům. Příchody Kotáska, Tihláře, Osiny
a v poslední době i Sedláka se ukázaly pro
tým jako přínosné. Do Přerova se přesta-
lo jezdit vyhrávat a tým měl velmi dlou-
hou sérii domácí neporazitelnosti. Letité
opory Kočara, Faltýnek, Pala, Hanák,
Ditrich a další odevzdávají dobré výkony
a diváci kvalitní hokej dokáží ocenit.

Do hlediště se po letech vrátila i řada
fandů, kteří pamatují doby prvoligové.
Atmosféra na zimním stadionu tuto zla-
tou éru přerovského hokeje silně připo-
míná. Hokejové kluby se potýkají s eko-
nomickými problémy a tak po sezoně
není vyloučena ani reorganizace soutě-
ží. Přerovu by jistě 1. liga slušela. Do kon-
ce ročníku je ještě příliš mnoho kol, než
abychom mohli myslet na rok příští. Ale
už na přelomu letopočtů bylo jasné, že
HC Zubr je jistým účastníkem play off.
Na pokračování avizovalo vedení klubu
další posily. Základní část ale končí až
v úvodu března a tak nepředbíhejme.
Věřme jen, že dobré výkony vydrží pře-
rovským hokejistům co nejdéle. jmb

Memoriál Pavla Holíka je jeden z největších halových turnajů v ČR.
FOTO PETR BENEŠ

Mužstva Přerova se připravují na umělé trávě.
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■ Otázka pro...

Kam plánuje město letos
investovat peníze?

Nový domov důchodců v ulici Optiky, otevřený v září 2008. V plánu je rozšíření o dal-
ší pavilon.
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Odbor majetku města mimo jiné realizuje stavby malého rozsahu,
jejichž financování nepřesáhne 500 tisíc korun. Jedná se o oblast
komunikací a chodníků, vodního hospodářství a péče o vzhled
obcí. Stavby jsou do plánu investic na daný rok zařazeny dle aktu-
álních podnětů zjištěných při správě městského majetku.

V roce 2009 byly realizovány investiční akce malého rozsahu:

Svatava Dupalová, odbor majetku magistrátu

V roce 2010 jsou navrženy tyto investice malého rozsahu:
Silnice
doplnûní odvodnûní komunikace 
v ul. U po‰ty, Pfiedmostí, 

odvodnûní komunikace ve dvofie 
v ul. Bratrská 44

zbudování pfiíãné vpusti Na âervenici, âekynû

oprava místní komunikace v ul. Zahrádky,
Újezdec, 

Parkovi‰tû, chodníky, pfiechody,
dopravní znaãení)
oprava parkovi‰tû u krytého bazénu

oprava chodníku v podjezdu Lovû‰icích

oprava chodníku a odvodnûní v ul. U V˘stavi‰tû 8

rekonstrukce chodníku v podjezdu, Pfiedmostí

podélné stání na komunikaci Trávník 1

oprava chodníku, schodÛ, vstupÛ 
v ul. gen. Janou‰ka 31–35

rekonstrukce chodníku 
v ul. Pod Hvûzdárnou 5, 6

Odvádûní a ãi‰tûní odpadních vod
a nakládání s kaly (údrÏba vodovodního
zafiízení)
napojení dvou uliãních vpustí Na âervenici,
âekynû, 

rekonstrukce stoky v ul. Komárov, L˘sky, 

pfiíãná vpusÈ v ul. Uliãka, Újezdec, 

Vefiejné osvûtlení
roz‰ífiení vefiejného osvûtlení v ul. Kopaniny

roz‰ífiení vefiejného osvûtlení v ul. Na Vrbovcích,
Kozlovice 

Ostatní nakládání s odpady
likvidace nepovolen˘ch skládek

Péãe o vzhled obcí a vefiejnou zeleÀ
náhradní v˘sadby dfievin

opravy vefiejn˘ch rozhlasÛ

v˘mûna oplocení v parku v ul. Máchova,
Michalov

rekonstrukce dûtského hfii‰tû v ul. Palackého

Nainstalované stojany pro kola před
budovou nádraží ČD

FOTO JAROSLAV KAVKA

■ Klub českých turistů
SK Přerov – pěší turistika

Jifií ·vec, tel. 608 730 541
�4. 2. • Olomouc–Bystfiice–Velká Bystfii-
ce, 10  km, Î. Zapletalová, odj. 7.59 hod.
�6. 2. • JablÛnka–Lazy–Bystfiiãka, 20 km,
J. Pûãek, odj. 5.03 hod.
�11. 2. • Mladûjovice–·ternberk, 17 km,
J. ·pinar, odj. 7.05 hod.
�11. 2. • Prosenice–Buk–Penãice, 10 km,
V. Visnar, odj. 8.03 hod.
�13. 2. • Jakubãovice–To‰ovice–Jestfie-
bí–Odry, 20 km, J. Sedláková, odj. 6.05 hod.
�18. 2. • Rajnochovice–Tesák–Rajnocho-
vice, 13   km, M. Garzina, odj. 7.35 hod.
�20. 2. • Bílovice n. Svit.–Ochoz–Marián-
ské údolí–Brno, 18 km, H. ·Èávová, odj. 7.39
hod., ved. ãeká v Brnû
�25. 2. • Záhlinice–Lechetice–Tfiebûtice,
20 km, J. Pûãek, odj. 7.42 hod.
�25. 2. • Sobûchleby–Kladniky–Hlinsko–
Lipník nad Beãvou, 16 km, J. ·vec, odj. A
6.20 hod.
�27. 2. • Teplice n. Beãvou–U Kostelíã-
ka–Hranice n. Moravû, 15 km, J. ·vec, odj.
7.21 hod.

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

�3. 2. • Rokytnice–Vrbovec–Dluhonice–
Pfierov, 10 km, vlak 9.05 hod., L. Poláková.
�6. 2. • Bûlotín–Kunãice–Hranické Louã-
ky–Milotice n. B., 11 km, vlak 8 hod., C. Pun-
ãocháfiová.
�10. 2. • Stará Ves–Kostelec–Prusinovi-
ce–Hlinsko p. H., 14 km, bus 8 hod., C. Pun-
ãocháfiová.
�13. 2. • Brodek–Dub n. M.–Vûrovany–
Tovaãov, 15 km, vlak 8.03 hod., Vl. Wnuk.         
�17. 2. • Chropynû–Záfiíãí–Troubky, 10 km,
vlak 9 hod., Ing. V. Polidorová.
�27. 2. • Lipník n. B.–T˘n n. B.–Gabriel-
ka–Hranice, 17 km, vlak 8 hod., Vl. Wnuk.

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

�2. 2. v 17.30 hod. • v˘roãní schÛze v res-
tauraci Tribuna
�6. a 7. 2. • BûÏkami po Vítkováku
1. SvatoÀovice–ZáluÏné–Lhotka–Podhradí–Vít-
kov
2. Vítkov–Klokoãov–Maria ve skále–Hefimánky.
21 a 11 km, V. Koutn˘, vlak 6.05 hod. z Pfierova
�3.–14. 2. • Pfiejezd Orlick˘ch hor, Ole‰-
nice–·erlich–Pûticestí–Haniãka–Orlická chata
(nocleh), Mladkov–Such˘ vrch–âervenovorské
sedlo–kolem Bukové hory–Vyprachtice; 64–24
+ 20–11 km, Tomá‰ Beránek, bus 5.30 hod.,
bûÏky 
�20. 2. • Jeseníky, Ramzová–Keprník–Pra-
dûd–âHS–Kouty n. D., 42 km, Jifií Balcárek ml.,
vlak 4.13 hod., bûÏky
�26.–28. 2. • Pfiejezd Krkono‰ – v˘chod,
âerná hora–Luãní bouda (nocleh)–SnûÏka–
Pomezní boudy (nocleh)–Úpa, 3 dny, Jurá‰ Bal-
cárek, Karel Ludvík, vlak 6.37 hod., bûÏky

■ Sport

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. 581 268 124, e-mail: zdenek.kadlec@mu-prerov.cz.
Uzávěrka přihlášek/nabídek je 1. března 2010 do 11 hodin.

FOTO MILOSLAV FLAŠAR



strana 5PŘEROVSKÉ LISTY ❙ ÚNOR 201012 strana PŘEROVSKÉ LISTY ❙ ÚNOR 2010

Mgr. Elena
Grambličková
náměstkyně
primátora

Je to souběh náhod nebo jeden
z Murphyho zákonů, že hned v prvních
dnech, kdy začal platit nový „chodníko-
vý zákon“ zasypaly i naše město nezvyk-
lé přívaly sněhu. A tak jsme si mohli bez-
prostředně ověřit, jak zvládneme plat-
nost zákona i nařízení města. 

Jakkoliv většina starostů spílá novému
zákonu, který obcím přidává povinnosti
a odčerpává finanční prostředky, má
zákon svou nezvratnou logiku v tom, že
odpovědnost za případný úraz způsobe-
ný závadou ve schůdnosti chodníků má
vlastník chodníku, v tomto případě měs-
to, nikoliv majitel přilehlé budovy. Zákon
tedy nenutí třeba starší občany, aby zápa-
sili s lopatou a těžkým sněhem. Na dru-
hou stranu každý soudný člověk pochopí,
že i obec má omezené finanční prostřed-
ky i techniku. Proto bylo vydáno Nařízení
Statutárního města Přerova č. 2/2009, kte-
ré vymezuje seznam chodníků neudržo-
vaných v rámci zimní údržby. Týká se

chodníků, jež mají malý dopravní význam
z hlediska frekvence uživatelů.

Přesto i mnohé z těchto chodníků byly
i po Novém roce uklizené. Většina obča-
nů v rámci svých možností komunikaci
před svou nemovitostí udržovala ve
schůdném stavu. Bez jejich odpovědné-

ho přístupu k bílé nadílce by pohyb po
městě byl složitější. 

O úklid určených chodníků pečují
Technické služby města Přerova, které
postupují každoročně dle schváleného
operačního plánu zimní údržby. Chodní-
ky jsou rozděleny jmenovitě do šesti tras
v Přerově a v místních částech. Letošní
zimní hrátky z počátku roku předčily pře-
dešlé zimy co do náročnosti; vydatné
sněžení, následný déšť, mráz a náledí. 
Bez zajímavosti nejsou následující
údaje poskytnuté TSMPr, s.r.o.:

V tomto období v pracovní dny je
nasazováno okolo 70 kmenových
zaměstnanců, 15 pracovníků ze sociální
služby, 4 pracovníci z probační a medi-
ační služby. Co se techniky týká, vyjíždí
veškerá technika přizpůsobená pro zim-
ní provoz a údržbu, to jsou 3 sněžné fré-
zy, 2 velké sypače, 6 traktorů s radlicemi
v Přerově, 4 traktory s radlicemi v jede-
nácti místních částech, 4 multikáry
s radlicemi a posypem a sekací stroj ISE-
KI se zimní nástavbou. V ostatních den-
ních a nočních hodinách mimo pracov-
ní dobu vyjíždí již zmiňovaná technika
a je nasazeno 29 pracovníků na ruční
i strojní čištění. K dni 12. ledna bylo pro-
sypáno 69 tun soli (chodníky se ale neso-
lí) a 31 tun písku. 

Tak jako na podzim padá listí, v zimě
zase sněží a sníh ve městě přináší nesná-
ze. Po uplynutí zimního období vyhod-
notíme dopad chodníkového zákona na
chod města i na městskou kasu a nezří-
káme se případných změn v počtu udr-
žovaných chodníků. Šaf

Kuberův chodníkový zákon
v praxi

Jediné přerovské kino Hvězda začalo
od poloviny ledna promítat trojrozměr-
ně. V historii biografu jde o jednu z nej-
významnějších a nejpřevratnějších udá-
lostí. Atraktivní podívanou přes trojroz-
měrné brýle může kino nabídnout divá-
kům díky podpoře Magistrátu města
Přerova a Státního fondu ČR pro pod-
poru a rozvoj české kinematografie.

„První trojrozměrný film měli diváci
příležitost vidět už 15. ledna, a to jako
dárek zdarma. Zhlédli film Cesta na
měsíc 3D a večer na návštěvníky čekalo
Velké podmořské dobrodružství 3D,“
připomněla Alena Šišková, provozova-
telka kina Hvězda. Prvním placeným fil-

mem 3D se stal Avatar od režiséra Jame-
se Camerona.

„Digitalizace kina přinese divákům
nejen kvalitnější podívanou na světové
úrovni, ale také širší a obsáhlejší progra-
movou nabídku. Kino bude mít jedineč-
nou možnost nabídnout návštěvníkům
například přímý přenos z Metropolitní
opery v New Yorku a může přinést

i aktuální sportovní přenosy,“ upozorni-
la Alena Šišková.

Digitalizaci kina provádí pražská firma
AV Media a pořízení nové technologie
přišlo na čtyři miliony korun, z toho polo-
vinou přispěl Státní fond ČR pro podpo-
ru a rozvoj české kinematografie. red.

Kino Hvězda promítá
trojrozměrně

Slavnostního zahájení 3D promítání byl přítomný vedle provozovatelky kina Aleny Šiš-
kové i primátor města Jiří Lajtoch (uprostřed, vlevo manažer provádějící firmy AV Media).

FOTO JAN ČEP

Některé chodníky na sídlišti Kopaniny 
si jeho obyvatelé prošlápli sami FO
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Městem udržovaný chodník 
v ulici ke Kopaninám

FOTO JAN ČEP

V říjnu loňského roku přestal platit
původní územní plán z roku 1995, kte-
rý byl k datu 7. 10. 2009 nahrazen
novým Územním plánem města Přero-
va. Tento dokument schválený zastupi-
telstvem města stanovuje zásady orga-
nizace území a vymezuje plochy, které
jsou určeny pro různé způsoby využití. 

Základní informace o tom, jakým způ-
sobem a v jakém rozsahu je konkrétní
pozemek územním plánem dotčen, je
možné získat na webových stránkách
města www.prerov.eu (Magistrát, Infor-
mace odborů magistrátu, Odbor rozvo-
je, Územní plánování), kde je vystaven
platný Územní plán města Přerova nebo
přímo na Odboru rozvoje, oddělení
územního plánování magistrátu města.
Mimo jiné jsou v územním plánu vyme-
zeny i plochy pro veřejná prostranství.
Tyto plochy jsou určeny například pro
veřejnou zeleň, dopravní stavby, infra-
strukturu. Na pozemek, popřípadě čás-
ti pozemků, které jsou situované v takto
označených plochách, je uplatněno
předkupní právo ve prospěch města.
Zda se pozemku nebo jeho části před-
kupní právo týká, lze zjistit na Katastrál-

ním úřadě v Přerově nebo v centrech
Czech point. 

Vlastník pozemku, na který se před-
kupní nárok vztahuje, je povinen v přípa-
dě zamýšleného převodu pozemek
nabídnout obci za cenu obvyklou, zjiště-
nou posudkem znalce, podle zvláštního
právního předpisu. Obec je povinna pod-
le § 101 stavebního zákona podepsat
smlouvu o převodu pozemku nebo části
pozemku do 6 měsíců od podání nabíd-
ky nebo nabídku odmítnout. V případě
nabídky k uzavření smlouvy o převodu
pozemku je nutné přiložit posudek znal-
ce s uvedením ceny obvyklé, dále výpis
z katastru nemovitostí a v případě práv-
nické osoby výpis z obchodního rejstříku,
rejstříku ekonomických subjektů či jiné-
ho rejstříku. Podklady pro ocenění
pozemků poskytne Odbor rozvoje Magis-
trátu města Přerova, oddělení územního
plánování nebo pracoviště GIS. Nabídka
k uzavření smlouvy o převodu pozemku
se doručuje na Odbor právní Magistrátu
města Přerova prostřednictvím podatel-
ny úřadu. Vzhledem k obsahu příloh nel-
ze nabídku podávat elektronicky.

Ing. Lenka Škubalová, odbor rozvoje MMPr

Územní plán města Přerova
a předkupní právo

S několika otázkami jsme oslovili kli-
nickou psycholožku PhDr. Blanku
Rektorovou. Pracuje celý svůj profesní
život na psychiatrii, aktuálně v Psycho-
sociálním centru Přerov. Zároveň je ve
svém volném čase zástupcem obecně
prospěšné společnosti Duševní zdraví,
která se věnuje následné péči, tedy psy-
chiatrické rehabilitaci, lidí s duševní
nemocí. Společnost působí od roku 1993
a v Týdnech pro duševní zdraví se snaží
tuto organizaci představit veřejnosti.

PhDr. Blanka
Rektorová
Psychosociální
centrum Přerov

� Máte dlouholetou praxi. Na co se pře-
devším zaměřujete?

Pracuji jako klinický psycholog už tři-
cet let. V mé první praxi, když jsem jako
absolvent nastoupila do psychiatrické
léčebny v Kroměříži, mě velmi oslovily
osudy mladých lidí s vážnými duševními
nemocemi. Péči o nemocné trpící psy-
chózou se celou dobu věnuji, snažím se
pomoci jejich začlenění do života, nako-
lik jim to nemoc dovolí. V roce 1993 jsme
v Přerově při Psychosociálním centru
otevřeli nové oddělení – Denní stacionář,
který dlouhá léta vedu. Léčba v něm je
ambulantní, pacient sem denně dochá-
zí po tři měsíce, léčí se ve skupině
nemocných s podobnými potížemi.
Základ léčby je, kromě medikamentů,
psychoterapie či nácvik relaxace. Po
absolvování léčby nemocnému nabíd-
neme psychiatrickou rehabilitaci. Každé
odpoledne probíhají volnočasové aktivi-
ty – výtvarná dílna, kroužek ručních pra-
cí, ale taky rehabilitační cvičení či výuka
angličtiny. K našim velkým úspěchům
patří i možnost chráněné práce v dílně
sv. Terezičky, kterou Charita Přerov pro
naše klienty zřizuje. Členové Klubu DS
provozovali taky čajovnu, která už tra-
dičně stojí v Týdnu pro duševní zdraví
před poliklinikou Mens.

Dalším důležitým momentem v mém
pracovním životě byly povodně, které
postihly Přerov v roce 1997. Pocit nepři-
pravenosti a bezmoci, který jsme tehdy
zažívali, vedl mě a některé mé kolegy
k absolvování výcviku v psychotraumato-
logi. Práci s lidmi, kteří prošli traumatem,
považuji za další speciální část své práce. 

� Proč se domníváte, že je třeba věno-
vat otázce duševního zdraví zvýšenou
pozornost?

Pocit pohody, schopnost žít tady a teď,
neutápět se ve vzpomínkách na minu-

lost, ani neutíkat do budoucnosti, to vše
patří k duševnímu zdraví. To, stejně jako
zdraví těla, výrazně ovlivňuje kvalitu
našeho života.

� Setkáváte se i v dnešní době s tabui-
zovaným přístupem k řešení problémů
psychického rázu?

Psychiatrie živořila minulých čtyřicet
let na okraji medicíny a podobně
i duševně nemocní byli vytlačováni na
okraj společnosti. Mít psychické potíže
bylo a je stigmatizující, podobné pocity
zažívají ale i onkologičtí pacienti či lidé
tělesně handicapovaní. Určité psychic-
ké potíže, jako je smutek, úzkost, nespa-
vost, má občas každý z nás, a proto něk-
teří mají tendenci považovat lidi
s duševním onemocněním za slabochy.
Nemají ovšem představu o hloubce
jejich utrpení. Domnívám se ale, že za

snahou tabuizovat duševní nemoci sto-
jí především strach. Každý rozumný člo-
věk si musí připustit, že duševní nemoc
může potkat i jeho samotného nebo
jeho blízké. Situace se na štěstí v posled-
ních letech mění. Pro informování
veřejnosti udělala hodně media, každá
objektivní zpráva pomůže lidem svěřit
se se svými psychickými problémy.
Zásluhu mají i veřejně známé osobnos-
ti, například herec Marek Vašut, zpěvák
Petr Muk, kteří sdílením svého příběhu

dávají najevo, že duševní onemocnění
nemusí člověka vyřadit ze života. Velkou
radost mám z postoje mladé generace.
Pro mladé lidi není problém přijít k nám
do Psychosociálního centra a své pro-
blémy, nebo i starosti, řešit s odborníky.
Jiný je i jejich postoj k duševně nemoc-
ným vrstevníkům, mám zkušenost, že se
snaží spíše získat informace a pomoci.

� Na koho se mají obrátit lidé, kteří
mají dlouhodobější problémy? Jak
vlastně má člověk poznat, že jeho pro-
blémy jsou vážnějšího rázu, zda má
navštívit „pouze“ psychologa, či už
bude potřebovat léky, které mu může
předepsat pouze lékař psychiatr?

Jak jsem už řekla, určitá duševní nepo-
hoda patří občas k životu. Je normální
být smutný, když nás potká něco nepří-
jemného nebo utrpíme významnou ztrá-
tu, například přijdeme o zaměstnání,
zemře někdo blízký. Každý z nás se občas
nevyspí, trpí obavami z budoucnosti či
úzkostí. Problém je, když tyto potíže neo-
dezní samy a nepomohou naše vlastní
strategie na jejich zvládání ani podpora
blízkých; tedy když potíže trvají nepři-
měřeně dlouho, či jsou intenzívní více
než jindy. Za úvahu stojí i situace, kdy se

potíže opakují, například v určitém roč-
ním období. Lidé trpící psychickými
potížemi mohou navštívit svého praktic-
kého lékaře. Je možné obrátit se přímo
na odborné pracoviště, k této péči není
potřeba žádného doporučení. Zvážit, zda
problém klienta vyžaduje spíše psycho-
logickou péči, či zda je třeba i doporučit
léky, by měl odborník. U nás v Psycho-
sociálním centru se lidé hledající pomoc
setkají se zkušenými sestrami, které po
pohovoru určí, jaká péče je nutná, zda

problém snese odklad, pak klienta objed-
nají, či zda je třeba okamžitá pomoc.
V našem zařízení pracují jak psychiatři,
tak psychologové, jejich péče je často
souběžná a doplňující se. 

� Někteří lidé své psychické potíže
sami bagatelizují, protože se například
obávají léčby psychofarmatiky. 

Jistě se mnou budete souhlasit, že
v posledních dvaceti letech se léčba léky
ve všech medicínských oborech velmi
změnila. V psychiatrii je tento vývoj
zvlášť patrný. Moderní psychofarmaka
nemocní velmi dobře snášejí a ve větši-
ně případů je jejich nemoc a užívání
léků nevyřazuje z běžného života.
S moderními léky lze pracovat, studovat
dokonce i jezdit autem. Mluvím samo-
zřejmě o lécích, které vám doporučí
lékař, specialista. Velmi časté jsou i oba-
vy ze závislosti. Argumentem kolegů
psychiatrů většinou je, že pokud nemoc-
ný užívá léky dle jejich předpisu a tak
dlouho, jak je jimi doporučeno, je riziko
vzniku závislostí minimální. Ta hrozí
spíše v případě, kdy pacient bere více
léků, či jiné léky, než je mu doporučeno.
Nebezpečné je i užívat léky, které
pomohly a zůstaly sousedce…

� Co byste vzkázala lidem, kteří se sami
nedokáží vyrovnat se svými problémy,
a mají obavy navštívit odborníka?

Jeden můj vzácný kolega se ptával
svých váhajících klientů: „Co uděláte,
když se vám pokazí televizor?“ Tehdy
ještě bylo zvykem odpovídat, že zavolá
opraváře. A on na to: „Vidíte a člověk je
složitější, než televizor!“ Takže netrapte
se, nesnažte se léčit sami, dovolte odbor-
níkům, aby vám pomohli. Stojíte za to. 

Eva Šafránková

Když nám není dobře na duši
Zima vrcholí. I když dny se začínají prodlužovat, převahu nad den-
ním světlem má tma. Slunce je stále vzácným hostem. Řada lidí
právě tyto měsíce nesnáší lehce. A když se k tomu přidají zdravotní
problémy vlastní či v rodině a třeba ztráta zaměstnání, stává se pro
některé z nás situace nezvladatelnou. Deprese nastupuje plíživě,
o to záludněji, a vy se oprávněně začínáte utvrzovat v tom, že bez
odborné pomoci situaci nezvládnete.

Týden pro duševní zdraví. Blanka Rektorová je i zástupcem obecně prospěšné společnosti Duševní zdraví. Tu představuje veřejnosti
v Týdnech pro duševní zdraví. Zatím poslední se uskutečnil v Přerově ve dnech od 5. do 9. října.

FOTO JAN ČEP



Náš velký dík patří především kolední-
kům, studentům a pedagogům Střední
zdravotnické školy a Střední školy gas-
tronomie a služeb. Děkujeme také děka-
novi P. Pavlu Hofírkovi a kněžím pře-
rovského děkanátu, primátorovi města,
pracovníkům magistrátu a starostům
okolních obcí, řediteli a pracovníkům
Policie ČR a Městské policie Přerov.

Tříkrálová sbírka se v Přerově a okol-
ních obcích konala ve dnech 2. až 14.
ledna. Letos koledovalo v Přerově 28
skupinek. V samotném Přerově činil
výtěžek 94 417 korun. Peníze byly ode-
slány na konto Charity Česká republika
a po jejím přerozdělení se zpět do Pře-
rova vrátí 65 %. Oblastní charita Přerov
chce finanční prostředky získané ze sbír-

ky využít na pomoc pro rodiny s dětmi,
které se během roku dostanou do tíživé
životní situace. Další částka půjde na
koupi kompenzačních pomůcek pro
imobilní klienty Charitní ošetřovatelské
a pečovatelské služby a na pomoc lidem
postiženým zemětřesením na Haiti. 

Mgr. Martina Krejčířová, 
Oblastní charita Přerov
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Nejrůznější plakáty, pozvánky či oznámení v tisku
nás každoročně od ledna upozorňují na plesovou
sezonu. Možná nebude nezajímavé se s pomocí archi-
vářky Věry Fišmistrové trochu vrátit do historie…

Jak se bavili naši předkové
Vedle tradičních plesů a bálů byly v minulosti oblí-

benou lidovou zábavou především na venkově šib-
řinky, karnevaly či merendy.

Tanec se považoval za jednu z nejlepších zábav. V 15.
a 16. století byly pořádány plesy na panovnických dvo-
rech a šlechtických sídlech, plesy maškarní byly oblí-
bené ve Francii.

Od 30. let 19. století organizoval v Praze J. K. Tyl
večírky a výnos z nich byl určen chudým. K maso-
pustním zábavám patřily především merendy či šib-
řinky. Ve staré mluvě představuje výraz napodobení
vrabčího hlasu, či žerty, frašky, kudrlinky. Šibřinkami
byly nazývány veselé maškarní sokolské zábavy, kte-
ré poprvé pořádal roku 1865 pražský Sokol. V Přero-
vě se milovníci tance v minulosti účastnili této zábavy
pořádané především v sálech zdejšího Městského
domu, sokolovny a v akciovém pivovaru. Zábava měla
vždy stanovené téma, uvedené na pozvánkách i plaká-
tech (V rajské zahradě, Když loutky oživnou, V pekle,
Za polárním kruhem, Na riviéře, Letadlem kolem svě-
ta, V záři japonského slunce…). Sály byly vyzdobeny
příslušnými kulisami, zhotovenými přerovskými
výtvarníky, jako byl M. Sum, Fr. Zigelherm, Ant.
Kubát, architekt A. Pilc. Akcí se zúčastnilo několik set
osob v maskách, kterým k tanci hrála městská hudba
Rund. Přerovský sokol při této příležitosti vydával
humoristický Šibřinkový list. Obsahoval vedle podni-
kových reklam, vtipné básničky, povídky, veršovánky.
Velkolepé šibřinky připravil Sokol již v roce 1896. V roce
1912 se šibřinek s tématem Májová noc zúčastnilo přes
800 osob, akce Za tou čínskou zdí v roce 1914 bylo pří-
tomno přes 1 000 osob. V roce 1945 nesly šibřinky
název V záři svobody, v roce 1948 Za polárním kruhem.

Šibřinky v sokolovně se konaly ještě v 70. letech
minulého století, pak od konání této zábavy bylo patr-
ně vzhledem k náročnosti připrav upuštěno. Násled-

ně se v Přerově nenašel pořadatel, který by tuto tradici
karnevalových rejů obnovil.

A jak „plesáme“
v posledních letech?

Se žádostí o aktuální informace jsme se obrátili na
manažera Městského domu Jana Vrbu:

Milovníci tance si nejen tento měsíc, ale i v březnu
a dubnu, mohou ve velkém sále a v přilehlých prosto-
rách Městského domu přijít na své. Plesy pořádají pře-
devším střední školy pro své nastávající maturanty,
méně firmy, někdy sami maturanti pro své rodiče, pří-
buzné, přátele a kamarády, omezeně vojsko. Již dru-
hým rokem absentují společenské organizace. Určitým
zpestřením byl XV. Farní ples, farností Přerov a Před-
mostí, který se premiérově konal 23. ledna. 

Jinak se letošní rok, co do četnosti, nijak zásadně od

předchozích let neliší. Plesová sezona začala druhým
lednovým víkendem a prakticky do poloviny dubna
jsou termíny zaplněny. Celkem je plánováno dvacet
šest společenských akcí, o dvě více než v předešlém
roce. Je to dané také tím, že prostory Městského domu
nemají prozatím v Přerově konkurenci a popravdě
řečeno, poptávka po volných termínech každoročně
převyšuje nabídku. Dokladem je i závěr minulého roku,
roku „ekonomické krize“, který se do letošní plesové
sezony, až na výjimky u několika místních firem, zatím
nepromítl.

Největší návštěvnost mají studentské plesy, kde vět-
šině stužkovacích plesů prostě kapacita Městského
domu, 550 míst, nestačí. I zde zájem převyšuje mož-
nosti. U ostatních plesů převládá snaha o větší pohod-
lí návštěvníka. Vstupenky se prodávají jen na místa
k sezení ve velkém sále a předsálí, v případě velkého
zájmu i na místa k sezení v malém sále i na balkoně.
Zde se kapacita pohybuje od 300 do 400 míst.

Vysoká návštěvnost má však také své stíny a těmi je
především zvyšující se agresivita mladých lidí posilně-
ných alkoholem, případně návykovými látkami. I s těmi-
to problémy si musí pořadatelé poradit, byť někdy to
není vůbec lehké. Daleko klidnější jsou plesy ostatní. 

Samotná programová náplň jednotlivých plesů je
velmi různorodá. U plesů stužkovacích postupně ubý-
vá různých programových vstupů a nastávající matu-
ranti se více zaměřují na vlastní vystoupení, která musí
být především co nejoriginálnější. Nechybí tombola.
U ostatních plesů často převládá programová náplň,
která omezuje samotné tančení a na vlastní pobavení
pak mnoho času nezbývá. 

Také v Městském domě plesy mění svou tvář, dříve
byly výpravnější, dnes je bohatší tombola. Ženy a dív-
ky se oblékají do čím dál pěknějších a nákladnějších
šatů. I u hochů a mužů je patrný mírný posun k lepší-
mu, jak v oblečení, tak především v zevnějšku. Ukazu-
je se, že i současné generaci není „plesání“ cizí. Lze bez
nadsázky říci, že společenský život v posledních pár
letech v Městském domě nabral dech. 

Již tradičně bude k vrcholům letošní plesové sezo-
ny patřit ples primátora města, který se koná v sobo-
tu 27. února. Opomenout nemohu ani Džínový ples
se Synkopou v pátek 9. dubna a závěrečný již V. koru-
nový ples IMIT s.r.o., Městský dům v sobotu 17. dub-
na, který završí plesovou sezonu. Eva Šafránková

Plesová sezona je v plném proudu

K vrcholům letošní plesové sezony bude patřit ples primátora města, který se koná v sobotu 27. února.

FO
TO

 J
A

N
 G

EB
A

U
ER

Na co se použijí peníze z Tříkrálové sbírky
Oblastní charita Přerov děkuje všem štědrým dárcům, kteří přispěli do kasiček tříkrálových
koledníků a pomohli tak na Přerovsku shromáždit celkem 625 249 korun na pomoc lidem

v nouzi u nás i v zahraničí.

INZERCE

Hledáme obchodníky 
pro okres Pfierov

■ Chcete pracovat v místě bydliště
a za své pracovní úsilí být náleži-
tě ohodnoceni?

■ Vlastníte auto a ŘP skupiny „B“?
■ Chcete pracovat v příjemném ko-

lektivu?
■ Nebereme ohled na věk!
■ Možnost práce na ŽL i jako přivý-

dělek!
■ Přijděte k nám!
■ Bližší informace na tel. 

773 930 933
■ Životopis zašlete na: 

mila@oknorealit.cz 
nebo volejte na tel.: 844 111 141

www.oknorealit.cz

V Přerově lidé přispěli do sbírky 94 417 korunami, částkou zhruba o šest tisíc menší než vloni.
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■ Z místních částí

Jak slaví Dluhoničtí
svátek sv. Blažeje

Na svátek sv. Blažeje 3. února se
dosud v Dluhonicích udržuje zvyk Bla-
žejské koledy. Koledníky jsou místní
chlapci ve věku základní školní docház-
ky, kteří obcházejí obec dům od domu,
zpívají koledu, ve které vinšují hospodá-
ři mnoho radosti a za to si žádají výsluž-
ku. Přitom ze všech sil tlučou lžičkou do
kovových hrnců. Nezbytnými doplňky
celého vinšování je rožeň, na nějž se
napichuje uzené, špek a klobásy, spo-
lečně s pokladničkou na drobné.

Po ukončení celé obchůzky se vykole-
dované uzené uvaří se zelím, koledníci
se posilní a rozdělí si koledu. Podle pí-
semné zmínky z pamětní knihy obce
Dluhonice tento zvyk obvykle sloužil
jako přilepšená pro místního učitele,
který si většinu darů ponechával.

Blažejská koleda se v obci stále těší
značnému zájmu místních obyvatel.
I když v současnosti počet koledníků
nebývá velký – obvykle do desíti, jsou
všichni rádi, že se tento starobylý zvyk
daří nadále udržovat. Vladimír Košnár

Blažejští koledníci
FOTO L. KREJČIŘÍKOVÁ

Výtvarná soutěž
Děti, pozor, červená!

Cílem výtvarné soutěže s bezpečnost-
ní tématikou pro děti od 6 do 15 let je
upozornit je na nebezpečí na silnicích
a v ulicích, která hrozí každému, kdo
nedodržuje pravidla silničního provozu.
Úkolem soutěžících je nakreslit obrázek,
na kterém znázorní, jakých chyb se
dopouštějí účastníci silničního provozu.

Výtvarné kresby a práce nutno ode-
vzdat do 31. března 2010 na oddělení
prevence kriminality městské policie
v Přerově, Bratrská 2, po telefonické
domluvě na čísle 581 268 408.

Jarmila Kubisová

Organizace školního
roku 2009/2010 

ve druhém pololetí 
• Jednodenní pololetní prázdniny při-

padnou 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.
• Školní rok 2010/2011 začne ve středu

1. září.

Nejlevnější
inzerce
v regionu

www.mu-prerov.cz
� Přerovské listy
� ceník inzerce

prerovske.listy@seznam.cz
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Zda si zachovávají společenské akce v Přerově svou
úroveň, zjišťovala Bc. Marcela Kropáčová, která si na
toto téma povídala s Ing. Magdalenou Uvírovou, jejíž
taneční škola Efekt na počátku devadesátých let pořá-
dala kurzy společenského tance a chování, a Ing. Pet-
rem Orálkem, který s Tanečním sdružením Přerov ve
spolupráci s Městským domem pořádá taneční kur-
zy v současné době.

� Je součástí výuky v tanečních kurzech pro mládež
společenské chování?

Magdalena Uvírová
Zařazení výuky společenského
chování vždy záviselo na úrovni
tanečních kurzů. Proto jsem vždy
na vedení ke společenskému cho-
vání dbala a pro zájemce navíc
pořádala výuku základů stolování.

Petr Orálek
Společenské chování je součástí
našich tanečních kurzů. Ačkoliv je
výrazně větší část věnována výuce
tanců, domnívám se, že by měli
kurzisté vědět, kdo koho ve společ-
nosti zdraví jako první, kdo komu

podává ruku a podobně. Jsou to věci, které se jim budou
hodit i v běžném životě. Připouštím však, že úroveň
společenského chování na plesech je nepřímo úměrná
množství zkonzumovaného alkoholu.

� Jaký společenský oděv je vhodný do tanečních
kurzů?

M.U. U pánů byl na počátku devadesátých let vždy
vyžadován oblek, popřípadě kalhoty a sako, košile
s dlouhým rukávem a bílé rukavičky. U dívek se oče-
kávaly šaty, případně sukně s halenkou. Kalhoty či kal-
hotové kostýmy byly nepřípustné.

P.O. U pánů požadujeme oblek, a ten mají bez výjim-
ky kompletní, nikoli tedy kalhoty a sako různých barev,
vzorů a materiálů, košili s dlouhým rukávem, kravatu
nebo motýlka a tmavou šněrovací obuv. Rukavičky zmi-
ňujeme, ale nebereme je jako nutnost. U dam v ideál-
ním případě jsou šaty, které na prodloužené a závěreč-
né lekci jsou podmínkou, případně sukně a halenka
nebo kalhotový kostým, boty na podpatku a doplňky.

� Jak chodí lidé oblečení na plesy? Hodí se, aby žena
šla v kalhotovém kostýmu?

M.U. Ačkoliv už nejsou příliš k vidění „velké večerní“
a smokingy, lidé dnes v podstatě vědí, jak je vhodné se
na ples obléknout a k větším faux pas nedochází. Opro-
ti předchozím létům jsem však zaznamenala, že ženy
na ples obléknou i kalhotový kostým, což dříve běžné
nebylo. Pokud již žena zvolila pro danou příležitost kal-
hoty, jednalo se vždy výhradně o večerní model.

P.O. Na plesy chodí lidé v podstatě stejně oblečeni
jako do tanečních kurzů a pokud má žena kalhotový
kostým vybraný s ohledem na svou postavu, pak v něm
může být mimořádně elegantní a není co namítnout.

� Jaké tance se v tanečních kurzech učí a které patří
k nejoblíbenějším?

M.U. Myslím si, že taneční náplň kurzů se od těch
dřívějších příliš neliší, snad jen dříve téměř „povinná“
mazurka v současné době poněkud ustupuje moder-
nějším tancům.

P.O. Blues, foxtrot, tango, jive, waltz, rumba, cha-cha,
mazurka, polka, valčík, mambo. Mezi nejoblíbenější
patří již několik let cha-cha a waltz, nově zařazujeme
pro velký úspěch poslední asi tři roky mambo. Šaf

Zůstaly plesy slavnostní
společenskou příležitostí?

Štafetový kolík s úspěchem přebírá
jeho syn, rovněž zpěvák a muzikant.
Dokladem je zaplněné náměstí TGM při
tradičním „novákovském“ vánočním
koncertě i kladná odezva jeho koncertů
pro děti a mládež. Z tohoto pohledu
situaci rovněž dokresluje fakt, že oba
jeho koncerty, které připravuje se svou
skupinou Family na 10. a 11. února, prá-
vě jako vzpomínku na svého otce, byly
okamžitě vyprodané. Dodatečně rád při-
dal ještě třetí termín na 9. února.

Při této příležitosti jsme mu položili
několik otázek.

� Jak moc bylo těžké nezklamat očeká-
vání Přerovanů a pokračovat v práci
svého otce?

Když jsem s „dědou“ v nemocnici dis-
kutoval o všem možném a hlavně o živo-
tě, tak jsme se shodli, že by byla velká
škoda nechat odejít v zapomnění jeho
vynikající scénáře pro děti. Vůbec jsem
neměl představu, jak to udělat, ale slíbil
jsem mu to. A najednou se to stalo a já se
musel rozhodnout. Buď budu dále dělat
své podnikání, potápět se, filmovat pod
vodou a nebo prostě vstoupím zpět tam,
odkud jsem před lety utekl – do muziky.
Bylo to jedno z mých nejtěžších rozhod-
nutí v životě. Nešlo dělat vše a já dělám
rád věci naplno. Nepřipouštěl jsem si
nějaké srovnávání s dědou, protože já
sám nejlépe vím, že je nemožné. Až dnes
dokážu zpětně ocenit jeho muzikant-
skou a spisovatelskou genialitu, praco-
vitost, cílevědomost… Děda byl jen
jeden, byl geniální a já jsem já. Jsem
v podstatě šťastný a troufám si říct, že
mám za sebou úspěšný rok. Možná to
zní nafoukaně, ale já jsem s tím, co jsem
s kapelou v loňském roce dokázal, spo-
kojený.

� Musel jste přehodnotit některé své
představy po roce práce? 

Já jsem neměl přesné představy.
A hlavně jsem neměl žádné sny a nesta-
věl si nějaké vzdušné zámky. Dal jsem si
krátkodobé cíle a ty se snažím nějak
plnit. Samozřejmě to není jen o zpívání,
ale hlavně o manažerské práci a o mém
přístupu k životu. Musel jsem ho celý
změnit. Musím dbát na své zdraví dale-
ko více než dříve, nemohu si dovolit moc
chybovat, nic podcenit a nebo dělat na
méně než sto procent. Musel jsem udě-
lat důležitá manažerská rozhodnutí, a to
i nepopulární, některé mě opravdu bole-
ly. Vyměnil jsem muzikanty v kapele.
Buduji tým lidí, který je ochoten praco-
vat nad rámec koncertních povinností.
Někdy bývám asi dosti protivný a nároč-
ný, ale jinak to nejde. Už jsem v této
branži něco zažil. Nemůžu si dovolit
manažery v Praze, kteří by za mě dělali
práci, cpali mě do novin a občas do tele-
vize, i když se nabízeli. Vsadil jsem na
pracovitost, poctivý přístup a hlavně
upřímný přístup k publiku. Když se mi
povede koncert a začne takové to
„poplácávání“ po ramenou, vždy si
vzpomenu na slova jedné paní po kon-
certě: „Bylo to, Pavle, skvělé, upřímné
a od srdíčka. Přijdu se na vás podívat ale
za dva roky a pokud zůstanete pořád tak
skromný a slušný, tak si vás teprve zač-
nu vážit a přijdu vám osobně potřást
rukou a pogratulovat.“ 

� Před jakým obecenstvem se cítíte
„jako ryba ve vodě“? 

V současnosti jezdíme pět různých
koncertů pro menší děti, jeden pro děti
větší, naučnou multimediální besedu
pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ o nejhlubší
propasti v Evropě a potom taky dva kon-
certy pro dospělé. Po těch deseti měsí-
cích jsem si koncerty konečně začal na
pódiu užívat. Nemusím pořád čučet do
taháků a vnímám více publikum. Kon-
certy pro děti jsou specifické. Děti jsou

spontánní, ale hlavně upřímné. Co na
srdci, to na jazyku. Je to nebezpečné, ale
když jsou nadšení, tak je to jako na roc-
kovém koncertě ve Wembley. Paráda.

Starší děti jsou někdy oříšek, ale jde to.
Někdy hůře, někde lépe a někde jsou
skvělí. Naučné besedy o hranické pro-
pasti, tak to bývá super. A zájem je po
celé republice. Předkládáme jim něco,
co nemohou vidět nikde v televizi, zají-
mavé téma a tak bývají soustředění, zví-
daví a pozorní. 

Večerní koncerty pro dospělé jsou pro
mě těžké. Začneme a třeba v první řadě
začnou ženy plakat, někdy i chlapi. To je
potom strašně těžké, udržet emoce.
Naposledy v divadle v Prostějově jsem se
úplně rozklepal, když lidé v závěru při
potlesku povstali. Polykám slzy a do
toho mám zpívat přídavek. Po těchto
koncertech bývám psychicky strašně
unavený a potřebuji být vždy chvíli sám.
Takže nemám žádné publikum, které
bych preferoval. Publikum je stejné a je
jen na nás, jestli je dokážeme dostat na
svou stranu. Specifický a zcela bezkon-
kurenční je Vánoční koncert na náměs-
tí. To je něco nezapomenutelného.
I když jsem to letos protrpěl a měl strach,
abych to vůbec odzpíval, tak lidi byli
úžasní. 

� Na závěr obligátní otázka – jaké jsou
vaše plány do nejbližší budoucnosti? 

Uspět na únorových koncertech tak,
aby na ně lidi dlouho vzpomínali. Neu-

dělat dědovi ostudu a pokud se bude 9.
až 11. února sálem Městského domu
ozývat potlesk, tak to bude můj splně-
ný sen a snad bude slyšet až tam naho-
ru… Na jaře budeme také oživovat
kapelu PIRILLO na pár letních akcí.
V létě bych chtěl natočit část připravo-
vaného CD, ale času nebude mnoho,
protože kalendář se nám dost plní. Již
dnes mám nasmlouvované koncerty až
do konce června a volných dnů je
opravdu minimum. Dotahujeme plán
na podzim a dokonce již plánujeme rok
2011. V letošním roce předpokládám
odehrát kolem tří stovek koncertů.
Budou převážně pro děti, ale také
i vzpomínkové pro dospělé. Samozřej-
mě jsme nezanevřeli ani na plesy a stá-
le se snažíme obnovovat repertoár, aby-
chom dokázali uspokojit všechny věko-
vé kategorie.

� Zmínil jste se, že jsou věci, které
nemůžete ovlivnit, a trápí vás…

Lidé v kultuře přestali spoléhat sami na
sebe a díky ekonomické krizi mají stále
menší dotace. Kultura nemůže být
soběstačná. Bez dotací se neobejde.
Pokud brzy nepochopíme, že kultura je
obraz národa a nezačneme se tak cho-
vat, tak si budoucnost nedokážu moc
představit. 

A ptala jste se na koníčky. Tak to je pro
mě smutná kapitola. Muselo vše stra-
nou. Doufám jen, že dočasně.

Eva Šafránková

Ze vzpomínkových koncertů mám zatím strach, přiznává
Pavel Novák ml.

Už rok utekl ode dne, kdy jsme se museli rozloučit s jedním
z nejznámějších Přerovanů, pro mnohé už přímo ikonou
společenského života města, Pavlem Novákem.

Pavel Novák s jedním ze stálých členů kapely Jaroslavem Macíčkem

Pavel Novák pokračuje i v koncertech pro děti, které jsou spontánními a upřímný-
mi posluchači.

Chystáte se na ples?
Každý víkend si lidé mohou vybrat z nabídky hned

několika městských i vesnických bálů. Zajímalo nás,
zda toho využívají, jak se na ples připravují a jestli na
nich tančí. 

Marie Šestáková, Přerov

Na plesy chodím ráda, teď už ale
méně než dřív. Vybírám si je také podle hudby, která na
nich k tanci hraje. Nejraději tančím klasické tance,
waltz, valčík, slowfox. Přednost dávám tančení v páru,
disko pro mě moc není. Na ples si jednoznačně oblé-
kám šaty, navodí mi slavnostní náladu. K atmosféře ple-
su pro mě patří i návštěva kadeřníka, šperky a střevíč-
ky na podpatku. Boty ale musí být pohodlné, aby se
v nich dobře tančilo a snadno se točilo na parketu. Také
partner musí být hezky upraven. Oblek, pěkná košile
a vázanka, to vše k tomu patří. Pokud je bál nějak zamě-
řen, oblečení tomu přizpůsobím. Naposledy jsme byli
na coutrybále a k němu se plesové šaty nehodí. Nikdy
jsem nebyla na vesnickém bále, vždy jen na městském
plesu. Mám ráda plesy v přerovském městském domě,
nostalgicky vzpomínám na tanečky v Komuně. Uvítala
jsem, že se nyní na plesech nekouří a kuřáci mají vyhra-
zenou místnost nebo musejí chodit ven. 

Lubomír Šimčík, Přerov

Na ples si zajdeme s manželkou
tak třikrát až čtyřikrát za plesovou sezonu. Dáme na
doporučení známých. Když naše děti chodily do ško-
ly, podporovali jsme naší účastí školní plesy. Rádi si
zajdeme na džínový ples se Synkopou, výborný je
v Přerově i Československý ples. Jinak ale nerozlišuje-
me vesnické nebo městské plesy, dobrý může být jaký-
koliv. Ovlivnit to může kapela, která k tanci hraje, nála-
da i přátelé, s nimiž jdeme. Lepší jsou ty, na kterých
není přeplněný parket a můžeme si zatančit, aniž by
do nás někdo narážel. Tančíme na všechno, pokud
některý tanec neovládáme, tak na muziku „šlapeme
zelí“. K plesu patří společenské oblečení a náležitá
úprava zevnějšku. S manželkou se už nějakou dobu
chystáme do tanečních pro dospělé, ale zatím jsme se
k tomu nedostali. Nějak nám to čas nedovolil, ale slí-
bili jsme si, že to zkusíme a snad se přidá i někdo
z našich známých, abychom si to ještě více užili. 

Zuzana Řihošková, Přerov

Ráda využiju příležitost jít na ples,
zrovna teď jsem byla na hasičském bále v Bystřici pod
Hostýnem, kde hrála skupina Kosovci. Na plese tančím
ráda, baví mě waltz a jive, docela i polka a blues. Jdu si
zatančit i pokud hrají disco muziku. Z oblečení volím
většinou sukně a halenky, boty na podpatku, vhodnou
kabelku a šperky. K plesu patří i slavnostnější úprava
účesu a večerní líčení. Abych si ples opravdu užila, je
pro mě důležité mít partnera, který tančí a jsem šťast-
ná, že takového mám. Ples mi zpříjemní i doprovodný
program, například vystoupení profesionálních taneč-
níků, zpestřením je i tombola. Přednost dávám měst-
ským plesům před venkovskými. 

Text a foto Renata Gájová

Přehled plesů 
v Městském domě

ÚNOR 
�5. 2. ve 20 hodin • Gymnázium Jakuba ·kody, reprezen-
taãní ples
�6. 2. ve 20 hodin • Hanácká kyselka s.r.o., reprez. ples
�7. 2. ve 14 hodin • Dûtsk˘ ma‰karní karneval, pofiadatel
IMIT s.r.o., Mûstsk˘ dÛm

�12. 2. ve 20 hodin • Gymnázium Jakuba ·kody, stuÏkova-
cí ples tfiídy VIII. A
�13. 2.v 19 hodin • Obchodní akademie a Jazyková ‰ko-
la, stuÏkovací ples tfiídy 4. A a 4. EL
�19. 2. ve 20 hodin • Stfiední pedagogická ‰kola, stuÏko-
vací ples tfiídy 4. AP a 4. BP 
�20. 2.ve 20 hodin • Stfiední prÛmyslová ‰kola, stuÏkova-
cí ples tfiídy EL4 a S4 
�26. 2. ve 20 hodin • Gymnázium Jakuba ·kody, stuÏkova-
cí ples tfiídy 4. A

�27. 2. ve 20 hodin • Statutární mûsto Pfierov, Ples pri-
mátora. Program: 
• zahájení – taneãní klub Fortuna ze Zlína s kolektivním mixem

standardních tancÛ
• hlavní sál – skupina Family Pavla Nováka ml.
• mal˘ sál – cimbálová muzika Primá‰
• restaurace – duo Karel Caha a Olga Nováková
• pfied pÛlnocí, tedy pfied losováním, se diváci mohou tû‰it na kan-

kán v podání ãtyfinásobn˘ch mistryÀ Evropy v maÏoretkách, sou-
boru Dixi z Havífiova

• pÛlnoãní pfiekvapení

BŘEZEN 
�5. 3. ve 20 hodin • Stfiední ‰kola gastronomie a sluÏeb,
·ífiava 7, XVI.reprezentaãní ples 
�6. 3. v 19.30 hodin • PROGRESS OK a.s., âesko-slovensk˘
ples
�13. 3. ve 20 hodin • VÚ 4574, Leteck˘ ples
�19. 3. ve 20 hodin • Meopta-optika a.s., reprezentaãní ples 
�20. 3. ve 20 hodin • Gymnázium Jana Blahoslava
a SPG·, stuÏkovací ples tfiídy 4.B
�26. 3. ve 20 hodin • Stfiední odborná ‰kola Ïivnosten-
ská s.r.o., XV. reprezentaãní ples a stuÏkovací ples tfiídy 4.C a 4.D
�27. 3. ve 20 hodin • SO· a SOU technické, Koufiilkova 8,
stuÏkovací ples tfiíd MAS4, MCH4 a PT2

DUBEN 
�9. 4. • DÏínov˘ bál, vystoupí kapela Synkopa a jejich hosté
�10. 4. od 15 do 19 hodin • Senior party 2010, pofiadatel
ââK Pfierov
�17. 4. ve 20.30 hodin • IMIT s.r.o., Mûstsk˘ dÛm,
V. korunov˘ ples

Studentské plesy mají největší návštěvnost.
FOTO JIŘÍ KŘIŽKA

Anketa
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Zubr staví novou stáčírnu
v Havlíčkově ulici

Přerovský pivovar Zubr začal s bouráním objektů
bývalé ledovny a sociální budovy v Havlíčkově ulici. Na
jejich místě vznikne do konce roku centrální stáčírna

a skladovací hala. Rozměry budovy budou 160 na 30
metrů a výstavba přijde na 85 milionů korun. Část
pokryje dotace z evropských strukturálních fondů.
Potřeba nových prostor vznikla kvůli nedostatku skla-
dovací kapacity a stávající stáčecí linka už přestala
vyhovovat aktuálním potřebám pivovaru. Termín
dokončení je naplánován na prosinec 2010. -svam-

Nadační fond Mamut pomáhá
postiženým

Od loňského roku funguje ve městě Přerově Nadační
fond Mamut. Podporuje především zdravotně postiže-
né sportovce. Jeho novým předsedou je primátor Pře-
rova Jiří Lajtoch. V roce 2009 nadace rozdělila 80 tisíc
korun. Například 19letý Jan Bulušek z Ostravy, který
přišel při železničním neštěstí ve Studénce o obě nohy,
získal speciální kolo za 30 tisíc korun. V letošním roce
žádá Svaz tělesně postižených Přerov o pomoc při kou-
pi pohybového léčebného přístroje MOTOmed. Na
něm rehabilitují lidé ochrnutí při úrazech či s roztrou-
šenou sklerózou. Na Přerovsku by se jednalo o první
zařízení svého druhu. Jeho cena převyšuje 100 tisíc
korun. Z peněz nadace by měla být ještě letos hrazena
i účast přerovských nevidomých střelců na Mistrovství
ČR ve zvukové střelbě. -svam-

Přerovský babybox bude 32. v Česku
Na babybox, který se v únoru objeví v areálu přerov-

ské nemocnice, přispěje pětadvaceti tisíci korunami
i město Přerov. Náklady na schránku pro odložené děti
se pohybují okolo 250 tisíc korun a hradí je sponzoři.
Díky unikátnímu projektu Ludvíka Hesse a občanské-
ho sdružení Babybox pro odložené děti bylo v České
republice uvedeno do provozu 31 schránek, které
k dnešnímu dni zachránily už 28 dětí. V Přerově bude
vyhřívaná schránka pro nechtěné děti umístěna na
pavilonu pro matku a dítě. V okamžiku, když se v ní
objeví kojenec, alarm přivolá zdravotníka a dítěti se
dostane okamžité pomoci. -ilo-

Lidé si mléko z automatu oblíbili
Automat na čerstvé mléko se v Přerově ujal. Soukro-

má zemědělská společnost z Kroměřížska, která jej pro-
vozuje, tu denně prodá 500 litrů. Dva dny před Štěd-
rým dnem byly dokonce rekordní, lidé tu nakoupili 800
litrů bílého nápoje. Důvodem pro netradiční prodej
mléka jsou jeho nízké výkupní ceny. Zatímco výrobní
cena mléka se pohybuje okolo osmi korun, farmáři
dostávají od zpracovatelů sotva šest korun. To byl také
důvod, proč se koncem listopadu v Přerově na Masa-
rykově náměstí objevil automat na mléko. Jeden litr
syrového plnotučného mléka, vychlazeného na 4 stup-
ně Celsia, přijde na 15 korun. Cena automatu je ale pří-
liš vysoká, pohybuje se okolo milionu korun a přísné

jsou i hygienické normy prodeje. Další zařízení na pří-
mý prodej mléka by se měla objevit v lokalitě u nádra-
ží a poblíž Dvořákovy ulice u Nemocnice. -ilo-

Regulační plán usměrní výstavbu
u Žebračky

Na výstavbu rodinných domků, které mají v budouc-
nu vyrůst v lokalitě mezi parkem Michalovem a pří-
rodní vodní nádrží Laguna, chce dohlédnout město
Přerov. Městu sice pozemky, které jsou určeny k zástav-
bě, nepatří, přesto mu není plánovaná výstavba v cen-
né lokalitě lhostejná. Zástupci města proto nechají
zpracovat regulační plán, který blíže určí, co by na tom-
to území mělo vyrůst. Jeho pravidla budou muset
investoři nové zástavby respektovat. –dar- 

Počet obyvatel v Přerově klesá
K 31. prosinci roku 2009 v Přerově žilo 46 tisíc 672

obyvatel, ke stejnému datu roku 2008 to bylo o 250 lidí
více. Před deseti lety mělo v Přerově zapsáno trvalé
bydliště dokonce 49 tisíc obyvatel, to znamená o více
než 2300 lidí více. Okolo sedmi stovek lidí se v loňském
roce z Přerova odstěhovalo. Z příměstských částí žije
nejvíce lidí v Předmostí – téměř 5000 a ve Vinarech 785
obyvatel. Čtyři občané města se svým věkem přehoup-
li přes stovku, dalších 116 je ve věku od 90 do 99 let.
Trvalé bydliště má v budově přerovského magistrátu
v Bratrské ulici číslo 34 nahlášeno 1280 lidí. -ilo-

Ornis získala přes 400 exponátů od
soukromého sběratele

Jediné specializované muzejní pracoviště ornitologie
ve střední Evropě, Ornitologická stanice v Přerově, zís-
kala největší ucelenou sbírku vycpaných ptáků ve své
historii. Její vedení zakoupilo přes 400 exponátů z pozů-
stalosti od soukromého sběratele za 250 000 korun.

Náklady napůl uhradil Olomoucký kraj a Ministerstvo
kultury ČR. Tento počin ušetřil padesát let práce. Právě
tolik let Ladislav Brejcha ze Zbraslavska opeřence sbíral
a upravoval. Pracovníci ornitologické stanice ocenili pře-
devším značné množství zcela běžných druhů, které
bývají v expozicích opomíjeny. Mezi vycpanými ptáky
jsou také rarity jako například konopka žlutozobá či orel
mořský, jehož hodnota se mezi sběrateli pohybuje od 10
do 15 tisíc korun. Expozice v přerovské ornitologické sta-
nici čítá na 400 druhů převážně našich ptáků v tisíci
exemplářích. Ty nejstarší pocházejí z první poloviny 19.
století. Některé z nich, které byly v 97. roce poničeny
povodní, nahradí právě Brejchovi ptáci. -svam-

Úředníci z magistrátu řešili stížnosti
Sto šest stížností a sedm petic přijalo v loňském roce

oddělení petic a stížností kanceláře primátora přerov-
ského magistrátu. Pro srovnání - v roce 2008 bylo stíž-
ností 107 a petic 6. Nejvíce lidí si stěžovalo v únoru
a v březnu, kdy pracovníci kanceláře přijali 13 stížností,
v dubnu a září jich bylo devět. Nejméně si lidé stěžovali
v říjnu. Některým obyvatelům Přerova se například nelí-
bil stav prostředí, chování úředníků, létající vrtulníky,
sousedi, kácení stromů či nedodržování zákonů. -gáj-
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Nastávají týdny masopustu, kdy vese-
lý průvod maškar doprovázený kape-
lou obchází i dnes ve vesnicích, kde se
tento zvyk dochoval, dům od domu.
Informace o tom, jak se veselili v tom-
to období naši předkové, nám poskytla
Věra Fišmistrová.

Masopust, někde
též ostatky, fašank,
je v lidovém kalen-
dářním cyklu ozna-
čována doba od Tří
králů do Popeleční
středy, tedy nastá-
vající čtyřicetiden-

ní půst před Velikonocemi. Nejspíše
souvisí s předkřesťanskými obřady na
oslavu konce zimy a začátku jarních
zemědělských prací. Mezinárodní
název masopustního období karneval
vznikl z latinského výrazu maso – caro,
carnis a slova sbohem – vale. Tedy roz-
loučení s masem v období půstu. Stej-
ný význam má staročeské – od masa
upustiti – masopust. Po vážném obdo-
bí adventu a Vánoc bylo dovoleno zpí-
vat, pořádat bály a muziky, veselit se,
požívat dobré jídlo a pití. Za původem
masopustních oslav bychom se museli
vrátit až k pohanským náboženským
obřadům v Římě nazývaným luperkálie
nebo bakchanálie. Ve 2. století před

Kristem je však římský senát pro nevá-
zanost zakazoval. 

U nás v masopustním období lidé
odpočívali a veselili se, navštěvovali se,
pořádali zabíjačky a hostiny. Hospo-
dyňky musely dům nalíčit, uklidit
a napéci hodně koblihů. Po obcích cho-
dívaly dům od domu masopustní prů-
vody. „Fašankáři“ přáli hospodáři boha-
tou úrodu v novém roce, tančili a zpíva-
li. Za koledování obdrželi peníze, víno,
pálenku, koblihy a též vajíčka. V průvo-
du nechyběl medvědář s medvědem,
smrtka, kobyla vedená sedlákem, nevěs-
ta se ženichem, husar. Maska medvěda
patřila k prastarým magickým obřadům.
Měla zajišťovat bohatou úrodu lna,
konopí, ovsa.

Masopustní veselí vyvrcholilo
v posledních třech dnech. Od neděle do
úterý vyhrávala v hospodě muzika, lidé
zpívali a tančili. V úterý večer muzikan-
ti dohráli a mnohde proběhl obřad
pochovávání basy. Tím bylo symbolicky
ukončeno období bujarého veselí, sva-
teb, hostin a zabíjaček. Muzikanti odlo-
žili nástroje a nastala doba postní. Lidé
ji přísně dodržovali. 

Mnohde se na tento zvyk zapomnělo,
v některých obcích se dodržuje nadále,
například tradici dodržují Henčlované,
kde se přípravy ujali hasiči. Šaf

Přichází veselý masopust■ Z „Přerovských aktualit“
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stalo se v únoru
�28. 2. 1383 Marek, opat kláštera sv. Vincence ve Vra-
tislavi, exkomunikoval škůdce olomouckého kostela
a nařídil farářům v olomoucké diecézi, mezi jinými
i farářům v Přerově, aby exkomunikaci veřejně vyhlá-
sili (…in Prerobia ecclesiarum rectoribus…).
�5. 2. 1400 Johan Kbel, oficiál pražského arcibiskup-
ství, rozhodl sport mezi Mikulášem Valdinem (Ubal-
dinus), přerovským arcijáhenem, a Hanuškou, býva-
lým purkrabím na Dobříši (dominus Nicolaus Valdin,
archidiaconus Preroviensis).
�22. 2. 1440 Vilém Puklice z Pozořic vzal na všechny
své statky na spolek svého bratra Bočka Puklice
z Pozořic na Drahotuších, který tímto způsobem spo-
luzískal i Vilémem obsazený Přerov. 
�24. 2. 1577–Vánoce 1578 vybírali Přerovští posudné
(plat z bečky piva) a dvacátý groš z panství přerov-
ského a tovačovského jako náhradu za 1 000 zl. a úro-
ku 90 zl., které zaplatili jako ručitelé za císaře Maxmi-
liána II., který si půjčil 2 000 zl. od kroměřížského měš-
ťana Floriana Šrámka.
�7. 2. 1625 Petr Kostický, starší správce sboru v Pře-
rově, prosil kanovníka Platejsa, aby mohl zůstat v Pře-
rově v bratrském domě, nebo v pokojíčku, který pro
něj vyhradil Karel starší ze Žerotína na přerovském
zámku. Dle patentu, který přišel do Přerova 28. 1., se
měli všichni nekatolíci vystěhovat ze země. 
�6. 2. 1629 Karel starší ze Žerotína oznámil Jiřímu Era-
stovi do Olavy, že podle jeho přání dá „materie
a pres“, tedy tiskárnu, zavést do Přerova, kde by však
neměly dlouho zůstávat. 
�16. 2. 1629 Karel starší ze Žerotína přikázal správci
přerovského panství Martinu Kratovi, aby zařídil
vystěhování bratrských věcí ze zámku. 
�27. 2. 1742 mezi Prusy v Přerově vznikl zmatek,
někdo přinesl zprávu o velkém množství Valachů,
shromážděném v Holešově.
�28. 2. 1742 viděli Prusové v Přerově dva jezdce, kte-
ré považovali za rakouské husary, ale byli to lidé
jedoucí pro víno. 
�1. 2. 1777 přestala být vybírána spotřební daň, jak
z trhu, tak ze mlýna. Ta trvala 28 let. Vybíralo se v bra-
nách. Když se mlátilo, musel být zavolán dráb pově-
řený výběrem daní a co se naměřilo, to bylo třeba
zaplatit. Začala být vybírána spotřební daň z alkoho-
lu, jak na víno, tak na pivo a kořalku, z 1 bečky vína 6
zl. r., potom 13 zl. r. 
�23. 2. 1922 byl založen Dělnický klub šachistů.
�27. 2. 1927 se konala ustavující schůze nového teni-
sového odboru SK Přerov. 
�17. 2. 1931 upravený Lidový dům byl slavnostně otev-
řen besídkou s taneční zábavou, k níž hrál Mičíkův Jazz-
band. Místo stavby nového domu převzalo družstvo
Lidový dům budovu Jednoty sv. Josefa ve Wurmově ul.
č. o. 5, kde byl už předtím sekretariát lidové strany.
Zvětšil se zde sál, který se začal užívat jako tělocvična
orlic, zatímco muži nadále cvičili v tělocvičně Palacké-
ho školy. Majetkem družstva byl i orelský stadion.
�4. 2. 1949 plénum místního národního výboru roz-
hodlo, že nová obec po sloučení ponese název Přerov
a názvy připojených obcí zůstanou zachovány jako
názvy místních částí města Přerova. 
�15. 2. 1992 došlo ke zklidnění městského centra
omezením automobilové dopravy. 
�V únoru 1992 po více než čtyřicetileté odmlce vznik-
la Charita Přerov, napojená na Arcidiecézní Charitu
v Olomouci. Hlavní náplní její činnosti je pečovatel-
ská a ošetřovatelská služba v rodinách, první ředitel-
kou zvolena zdravotní sestra Luďka Mazáková. 
�19. 2. 2000 Barbora Vařeková z veslařského klubu se
stala mistryní republiky v trenažerovém veslování. 
�V únoru 2002 začal vycházet měsíčník přerovské
radnice Přerovské listy, který nahradil dosavadní titul
Přerovské echo. Připravila Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Víte, Ïe...■

Nadšenci občanského sdružení Cukr-
le tuto tradici oživili vloni i v Přerově.
Nenechte si ujít sobotu 13. února a při-
pojte se k masopustnímu veselí také. 

Jak nás informovala Magda Barboří-
ková, jedna z organizátorů, příznivci
zabíjaček mohou na Cukrleti U Bečvy 1
v Přerově už od 9. hodiny ranní ochutná-
vat vepřové dobroty přímo z kotle. Maš-
kary jsou tamtéž očekávány průběžně do

11 hodin, kdy společně s „Hanáckó muzi-
kó“ z Litovle odejdou na náměstí TGM,
kde primátor v 11.30 hodin slavnostně
předá hlavnímu stárkovi masopustní prá-
vo. Teprve potom se celý průvod vydá na
obchůzku, aby si zatancoval ve vinotéce
U hanačky, na zámku, v hospůdce K2,
u Jirků nebo na faře. A kdo vydrží a dojde
až na konečnou – zpátky na Cukrle, může
si ještě zanotovat při muzice. Šaf

Městem půjde průvod
masopustních maškar

Ing. Jaroslav
Biolek
Klub Dlažka
předseda

Dvacet let – to je doba! Přes pět stovek
táborů, přes dva tisíce víkendů, stovky
turnajů a kulturních akcí, okolo deseti
tisíc hodin na hřištích i v tělocvičnách. 

Vzpomínáme na akce minulé, léta
uplynulá a zežloutlé fotky. Kdo si ještě
teď vzpomene na diáky a promítání. Na
cyklostylové propozice! Na pevné tele-
fony a faxy. Na první fotoalba! Na první
Dlaždiče tisknuté na kopírce a skládané
ručně! Na první akce Dlažky pro mládež!
Na slavnostní odhalení velké Dlažky na
místě, kde stával léta božský Klement!
Na tělocvičny a hřiště, kterými jsme za
ta léta prošli! Na první tábory rodičů
s dětmi, které už teď mají hodně přes
dvacet! Na víkendy či tábory v Týně,
Sovadině, Karlovicích u Vrbna, v Čeky-
ni, na Prostřední Bečvě, na Miloňově, na
Otesánku, na chatách Meopty, ve
Vrchlabí… Ale i na Středolesí, na Kašpa-
rově mlýně, v táboře Stavař v Podhradí
nad Dyjí, na Horní Žleb, Klokočov, Budi-
šov, Žloukovice, Slavňovice, Zátoň, Čes-
ký Krumlov, Šumavské Hoštice…

Tam všude se jezdilo a už nejezdí, ale
o to silnější jsou vzpomínky! Vzpomí-
nám na turnaje v ringu, softbalu i dalších
sportech. Na Softbalvíkendy ještě ve sty-
lu Járy Cimrmana. Na Velká Dláždění
i Čarodějnické Dlažky, Delfinária, Bridž-

víkendy, Zimní rodea… A co teprve ško-
lení, doškolení a semináře! Pravé i Levé
ořechovky! Jedinečné Dlažky! A po-
prázdninové víkendy! Výlety do Dánska,
Francie, Pyrenejí, Slovenska, ale i do Víd-
ně! Jižní cesty! A na turistické akce od kol
až po vody. Na desítku prázdninových
přechodů hor! Na horolezení, bungee
jumping, lanová centra, sjezdy horských
řek, přejezdy zasněžených i ledových
hor! Ale také na recesi – na sešlosti
„mafiánské rodiny“ od elit let devadesá-
tých až po zatím poslední letošní mafiá-
ny! Na všechna ta Eldoráda…

Vzpomínám na koncerty dvacetiletí od
Fleretu, Hradišťanu, Čechomoru, Karla
Plíhala, – 123 minut a Deep Sweden! Na
Buty, Vypsanou Fixu, Mňágu, Jablkoň,
Wabiho Daňka, Žalmana, Spirituál kvin-
tet, Jirku Černého, Hutku, Nose, Mertu,
Voňkovou, Nohavicu, Neckáře, Nezma-
ry, Ulrychovy, Marii Rottrovou, Tomáše
Kočka... Ale i na začínající Radůzu,
November Second, ale také na dvanáct
lidiček na koncertu Chinaski…

Vzpomenu si na lidičky, co jezdili jako
batolátka a vidím dospělé osobnosti.
Vzpomenu si na mladé štíhlé borce

a lepé děvy a vidím borce statné a ženy
v nejlepším věku. Vzpomenu si na
nespoutané živly, které se staly vzorný-
mi rodiči. Ale také si vzpomenu i na ty,
co nejezdí, protože příroda rozhodla
bohužel jinak…

Přestanu „nostalgičit“. Jdu chystat vel-
ké oslavy, s Fleretem a diskotékou, maš-
karním pro děti a výstavou a hrou Jak šly
dějiny. 

Program najdete na straně 15 �
Nám všem nezbývá než popřát Dlaž-

ce, ať se jí vede v příštích letech alespoň
tak, jak dosud. Šaf

Jak to vidím já – historie klubu očima jeho předsedy

Jednou ze stovek akcí byl cyklistický výlet na Praděd.
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■ Klub Dlažka 
slaví 20 let

Maska medvěda patřila k prastarým magickým obřadům, zajišťovala bohatou úrodu.
FOTO MAGDA BARBOŘÍKOVÁ
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Zubr staví novou stáčírnu
v Havlíčkově ulici

Přerovský pivovar Zubr začal s bouráním objektů
bývalé ledovny a sociální budovy v Havlíčkově ulici. Na
jejich místě vznikne do konce roku centrální stáčírna

a skladovací hala. Rozměry budovy budou 160 na 30
metrů a výstavba přijde na 85 milionů korun. Část
pokryje dotace z evropských strukturálních fondů.
Potřeba nových prostor vznikla kvůli nedostatku skla-
dovací kapacity a stávající stáčecí linka už přestala
vyhovovat aktuálním potřebám pivovaru. Termín
dokončení je naplánován na prosinec 2010. -svam-

Nadační fond Mamut pomáhá
postiženým

Od loňského roku funguje ve městě Přerově Nadační
fond Mamut. Podporuje především zdravotně postiže-
né sportovce. Jeho novým předsedou je primátor Pře-
rova Jiří Lajtoch. V roce 2009 nadace rozdělila 80 tisíc
korun. Například 19letý Jan Bulušek z Ostravy, který
přišel při železničním neštěstí ve Studénce o obě nohy,
získal speciální kolo za 30 tisíc korun. V letošním roce
žádá Svaz tělesně postižených Přerov o pomoc při kou-
pi pohybového léčebného přístroje MOTOmed. Na
něm rehabilitují lidé ochrnutí při úrazech či s roztrou-
šenou sklerózou. Na Přerovsku by se jednalo o první
zařízení svého druhu. Jeho cena převyšuje 100 tisíc
korun. Z peněz nadace by měla být ještě letos hrazena
i účast přerovských nevidomých střelců na Mistrovství
ČR ve zvukové střelbě. -svam-

Přerovský babybox bude 32. v Česku
Na babybox, který se v únoru objeví v areálu přerov-

ské nemocnice, přispěje pětadvaceti tisíci korunami
i město Přerov. Náklady na schránku pro odložené děti
se pohybují okolo 250 tisíc korun a hradí je sponzoři.
Díky unikátnímu projektu Ludvíka Hesse a občanské-
ho sdružení Babybox pro odložené děti bylo v České
republice uvedeno do provozu 31 schránek, které
k dnešnímu dni zachránily už 28 dětí. V Přerově bude
vyhřívaná schránka pro nechtěné děti umístěna na
pavilonu pro matku a dítě. V okamžiku, když se v ní
objeví kojenec, alarm přivolá zdravotníka a dítěti se
dostane okamžité pomoci. -ilo-

Lidé si mléko z automatu oblíbili
Automat na čerstvé mléko se v Přerově ujal. Soukro-

má zemědělská společnost z Kroměřížska, která jej pro-
vozuje, tu denně prodá 500 litrů. Dva dny před Štěd-
rým dnem byly dokonce rekordní, lidé tu nakoupili 800
litrů bílého nápoje. Důvodem pro netradiční prodej
mléka jsou jeho nízké výkupní ceny. Zatímco výrobní
cena mléka se pohybuje okolo osmi korun, farmáři
dostávají od zpracovatelů sotva šest korun. To byl také
důvod, proč se koncem listopadu v Přerově na Masa-
rykově náměstí objevil automat na mléko. Jeden litr
syrového plnotučného mléka, vychlazeného na 4 stup-
ně Celsia, přijde na 15 korun. Cena automatu je ale pří-
liš vysoká, pohybuje se okolo milionu korun a přísné

jsou i hygienické normy prodeje. Další zařízení na pří-
mý prodej mléka by se měla objevit v lokalitě u nádra-
ží a poblíž Dvořákovy ulice u Nemocnice. -ilo-

Regulační plán usměrní výstavbu
u Žebračky

Na výstavbu rodinných domků, které mají v budouc-
nu vyrůst v lokalitě mezi parkem Michalovem a pří-
rodní vodní nádrží Laguna, chce dohlédnout město
Přerov. Městu sice pozemky, které jsou určeny k zástav-
bě, nepatří, přesto mu není plánovaná výstavba v cen-
né lokalitě lhostejná. Zástupci města proto nechají
zpracovat regulační plán, který blíže určí, co by na tom-
to území mělo vyrůst. Jeho pravidla budou muset
investoři nové zástavby respektovat. –dar- 

Počet obyvatel v Přerově klesá
K 31. prosinci roku 2009 v Přerově žilo 46 tisíc 672

obyvatel, ke stejnému datu roku 2008 to bylo o 250 lidí
více. Před deseti lety mělo v Přerově zapsáno trvalé
bydliště dokonce 49 tisíc obyvatel, to znamená o více
než 2300 lidí více. Okolo sedmi stovek lidí se v loňském
roce z Přerova odstěhovalo. Z příměstských částí žije
nejvíce lidí v Předmostí – téměř 5000 a ve Vinarech 785
obyvatel. Čtyři občané města se svým věkem přehoup-
li přes stovku, dalších 116 je ve věku od 90 do 99 let.
Trvalé bydliště má v budově přerovského magistrátu
v Bratrské ulici číslo 34 nahlášeno 1280 lidí. -ilo-

Ornis získala přes 400 exponátů od
soukromého sběratele

Jediné specializované muzejní pracoviště ornitologie
ve střední Evropě, Ornitologická stanice v Přerově, zís-
kala největší ucelenou sbírku vycpaných ptáků ve své
historii. Její vedení zakoupilo přes 400 exponátů z pozů-
stalosti od soukromého sběratele za 250 000 korun.

Náklady napůl uhradil Olomoucký kraj a Ministerstvo
kultury ČR. Tento počin ušetřil padesát let práce. Právě
tolik let Ladislav Brejcha ze Zbraslavska opeřence sbíral
a upravoval. Pracovníci ornitologické stanice ocenili pře-
devším značné množství zcela běžných druhů, které
bývají v expozicích opomíjeny. Mezi vycpanými ptáky
jsou také rarity jako například konopka žlutozobá či orel
mořský, jehož hodnota se mezi sběrateli pohybuje od 10
do 15 tisíc korun. Expozice v přerovské ornitologické sta-
nici čítá na 400 druhů převážně našich ptáků v tisíci
exemplářích. Ty nejstarší pocházejí z první poloviny 19.
století. Některé z nich, které byly v 97. roce poničeny
povodní, nahradí právě Brejchovi ptáci. -svam-

Úředníci z magistrátu řešili stížnosti
Sto šest stížností a sedm petic přijalo v loňském roce

oddělení petic a stížností kanceláře primátora přerov-
ského magistrátu. Pro srovnání - v roce 2008 bylo stíž-
ností 107 a petic 6. Nejvíce lidí si stěžovalo v únoru
a v březnu, kdy pracovníci kanceláře přijali 13 stížností,
v dubnu a září jich bylo devět. Nejméně si lidé stěžovali
v říjnu. Některým obyvatelům Přerova se například nelí-
bil stav prostředí, chování úředníků, létající vrtulníky,
sousedi, kácení stromů či nedodržování zákonů. -gáj-

FOTO PETR LUDÍK

FOTO PETR LUDÍK

Nastávají týdny masopustu, kdy vese-
lý průvod maškar doprovázený kape-
lou obchází i dnes ve vesnicích, kde se
tento zvyk dochoval, dům od domu.
Informace o tom, jak se veselili v tom-
to období naši předkové, nám poskytla
Věra Fišmistrová.

Masopust, někde
též ostatky, fašank,
je v lidovém kalen-
dářním cyklu ozna-
čována doba od Tří
králů do Popeleční
středy, tedy nastá-
vající čtyřicetiden-

ní půst před Velikonocemi. Nejspíše
souvisí s předkřesťanskými obřady na
oslavu konce zimy a začátku jarních
zemědělských prací. Mezinárodní
název masopustního období karneval
vznikl z latinského výrazu maso – caro,
carnis a slova sbohem – vale. Tedy roz-
loučení s masem v období půstu. Stej-
ný význam má staročeské – od masa
upustiti – masopust. Po vážném obdo-
bí adventu a Vánoc bylo dovoleno zpí-
vat, pořádat bály a muziky, veselit se,
požívat dobré jídlo a pití. Za původem
masopustních oslav bychom se museli
vrátit až k pohanským náboženským
obřadům v Římě nazývaným luperkálie
nebo bakchanálie. Ve 2. století před

Kristem je však římský senát pro nevá-
zanost zakazoval. 

U nás v masopustním období lidé
odpočívali a veselili se, navštěvovali se,
pořádali zabíjačky a hostiny. Hospo-
dyňky musely dům nalíčit, uklidit
a napéci hodně koblihů. Po obcích cho-
dívaly dům od domu masopustní prů-
vody. „Fašankáři“ přáli hospodáři boha-
tou úrodu v novém roce, tančili a zpíva-
li. Za koledování obdrželi peníze, víno,
pálenku, koblihy a též vajíčka. V průvo-
du nechyběl medvědář s medvědem,
smrtka, kobyla vedená sedlákem, nevěs-
ta se ženichem, husar. Maska medvěda
patřila k prastarým magickým obřadům.
Měla zajišťovat bohatou úrodu lna,
konopí, ovsa.

Masopustní veselí vyvrcholilo
v posledních třech dnech. Od neděle do
úterý vyhrávala v hospodě muzika, lidé
zpívali a tančili. V úterý večer muzikan-
ti dohráli a mnohde proběhl obřad
pochovávání basy. Tím bylo symbolicky
ukončeno období bujarého veselí, sva-
teb, hostin a zabíjaček. Muzikanti odlo-
žili nástroje a nastala doba postní. Lidé
ji přísně dodržovali. 

Mnohde se na tento zvyk zapomnělo,
v některých obcích se dodržuje nadále,
například tradici dodržují Henčlované,
kde se přípravy ujali hasiči. Šaf

Přichází veselý masopust■ Z „Přerovských aktualit“

www.ktvprerov.cz

stalo se v únoru
�28. 2. 1383 Marek, opat kláštera sv. Vincence ve Vra-
tislavi, exkomunikoval škůdce olomouckého kostela
a nařídil farářům v olomoucké diecézi, mezi jinými
i farářům v Přerově, aby exkomunikaci veřejně vyhlá-
sili (…in Prerobia ecclesiarum rectoribus…).
�5. 2. 1400 Johan Kbel, oficiál pražského arcibiskup-
ství, rozhodl sport mezi Mikulášem Valdinem (Ubal-
dinus), přerovským arcijáhenem, a Hanuškou, býva-
lým purkrabím na Dobříši (dominus Nicolaus Valdin,
archidiaconus Preroviensis).
�22. 2. 1440 Vilém Puklice z Pozořic vzal na všechny
své statky na spolek svého bratra Bočka Puklice
z Pozořic na Drahotuších, který tímto způsobem spo-
luzískal i Vilémem obsazený Přerov. 
�24. 2. 1577–Vánoce 1578 vybírali Přerovští posudné
(plat z bečky piva) a dvacátý groš z panství přerov-
ského a tovačovského jako náhradu za 1 000 zl. a úro-
ku 90 zl., které zaplatili jako ručitelé za císaře Maxmi-
liána II., který si půjčil 2 000 zl. od kroměřížského měš-
ťana Floriana Šrámka.
�7. 2. 1625 Petr Kostický, starší správce sboru v Pře-
rově, prosil kanovníka Platejsa, aby mohl zůstat v Pře-
rově v bratrském domě, nebo v pokojíčku, který pro
něj vyhradil Karel starší ze Žerotína na přerovském
zámku. Dle patentu, který přišel do Přerova 28. 1., se
měli všichni nekatolíci vystěhovat ze země. 
�6. 2. 1629 Karel starší ze Žerotína oznámil Jiřímu Era-
stovi do Olavy, že podle jeho přání dá „materie
a pres“, tedy tiskárnu, zavést do Přerova, kde by však
neměly dlouho zůstávat. 
�16. 2. 1629 Karel starší ze Žerotína přikázal správci
přerovského panství Martinu Kratovi, aby zařídil
vystěhování bratrských věcí ze zámku. 
�27. 2. 1742 mezi Prusy v Přerově vznikl zmatek,
někdo přinesl zprávu o velkém množství Valachů,
shromážděném v Holešově.
�28. 2. 1742 viděli Prusové v Přerově dva jezdce, kte-
ré považovali za rakouské husary, ale byli to lidé
jedoucí pro víno. 
�1. 2. 1777 přestala být vybírána spotřební daň, jak
z trhu, tak ze mlýna. Ta trvala 28 let. Vybíralo se v bra-
nách. Když se mlátilo, musel být zavolán dráb pově-
řený výběrem daní a co se naměřilo, to bylo třeba
zaplatit. Začala být vybírána spotřební daň z alkoho-
lu, jak na víno, tak na pivo a kořalku, z 1 bečky vína 6
zl. r., potom 13 zl. r. 
�23. 2. 1922 byl založen Dělnický klub šachistů.
�27. 2. 1927 se konala ustavující schůze nového teni-
sového odboru SK Přerov. 
�17. 2. 1931 upravený Lidový dům byl slavnostně otev-
řen besídkou s taneční zábavou, k níž hrál Mičíkův Jazz-
band. Místo stavby nového domu převzalo družstvo
Lidový dům budovu Jednoty sv. Josefa ve Wurmově ul.
č. o. 5, kde byl už předtím sekretariát lidové strany.
Zvětšil se zde sál, který se začal užívat jako tělocvična
orlic, zatímco muži nadále cvičili v tělocvičně Palacké-
ho školy. Majetkem družstva byl i orelský stadion.
�4. 2. 1949 plénum místního národního výboru roz-
hodlo, že nová obec po sloučení ponese název Přerov
a názvy připojených obcí zůstanou zachovány jako
názvy místních částí města Přerova. 
�15. 2. 1992 došlo ke zklidnění městského centra
omezením automobilové dopravy. 
�V únoru 1992 po více než čtyřicetileté odmlce vznik-
la Charita Přerov, napojená na Arcidiecézní Charitu
v Olomouci. Hlavní náplní její činnosti je pečovatel-
ská a ošetřovatelská služba v rodinách, první ředitel-
kou zvolena zdravotní sestra Luďka Mazáková. 
�19. 2. 2000 Barbora Vařeková z veslařského klubu se
stala mistryní republiky v trenažerovém veslování. 
�V únoru 2002 začal vycházet měsíčník přerovské
radnice Přerovské listy, který nahradil dosavadní titul
Přerovské echo. Připravila Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Víte, Ïe...■

Nadšenci občanského sdružení Cukr-
le tuto tradici oživili vloni i v Přerově.
Nenechte si ujít sobotu 13. února a při-
pojte se k masopustnímu veselí také. 

Jak nás informovala Magda Barboří-
ková, jedna z organizátorů, příznivci
zabíjaček mohou na Cukrleti U Bečvy 1
v Přerově už od 9. hodiny ranní ochutná-
vat vepřové dobroty přímo z kotle. Maš-
kary jsou tamtéž očekávány průběžně do

11 hodin, kdy společně s „Hanáckó muzi-
kó“ z Litovle odejdou na náměstí TGM,
kde primátor v 11.30 hodin slavnostně
předá hlavnímu stárkovi masopustní prá-
vo. Teprve potom se celý průvod vydá na
obchůzku, aby si zatancoval ve vinotéce
U hanačky, na zámku, v hospůdce K2,
u Jirků nebo na faře. A kdo vydrží a dojde
až na konečnou – zpátky na Cukrle, může
si ještě zanotovat při muzice. Šaf

Městem půjde průvod
masopustních maškar

Ing. Jaroslav
Biolek
Klub Dlažka
předseda

Dvacet let – to je doba! Přes pět stovek
táborů, přes dva tisíce víkendů, stovky
turnajů a kulturních akcí, okolo deseti
tisíc hodin na hřištích i v tělocvičnách. 

Vzpomínáme na akce minulé, léta
uplynulá a zežloutlé fotky. Kdo si ještě
teď vzpomene na diáky a promítání. Na
cyklostylové propozice! Na pevné tele-
fony a faxy. Na první fotoalba! Na první
Dlaždiče tisknuté na kopírce a skládané
ručně! Na první akce Dlažky pro mládež!
Na slavnostní odhalení velké Dlažky na
místě, kde stával léta božský Klement!
Na tělocvičny a hřiště, kterými jsme za
ta léta prošli! Na první tábory rodičů
s dětmi, které už teď mají hodně přes
dvacet! Na víkendy či tábory v Týně,
Sovadině, Karlovicích u Vrbna, v Čeky-
ni, na Prostřední Bečvě, na Miloňově, na
Otesánku, na chatách Meopty, ve
Vrchlabí… Ale i na Středolesí, na Kašpa-
rově mlýně, v táboře Stavař v Podhradí
nad Dyjí, na Horní Žleb, Klokočov, Budi-
šov, Žloukovice, Slavňovice, Zátoň, Čes-
ký Krumlov, Šumavské Hoštice…

Tam všude se jezdilo a už nejezdí, ale
o to silnější jsou vzpomínky! Vzpomí-
nám na turnaje v ringu, softbalu i dalších
sportech. Na Softbalvíkendy ještě ve sty-
lu Járy Cimrmana. Na Velká Dláždění
i Čarodějnické Dlažky, Delfinária, Bridž-

víkendy, Zimní rodea… A co teprve ško-
lení, doškolení a semináře! Pravé i Levé
ořechovky! Jedinečné Dlažky! A po-
prázdninové víkendy! Výlety do Dánska,
Francie, Pyrenejí, Slovenska, ale i do Víd-
ně! Jižní cesty! A na turistické akce od kol
až po vody. Na desítku prázdninových
přechodů hor! Na horolezení, bungee
jumping, lanová centra, sjezdy horských
řek, přejezdy zasněžených i ledových
hor! Ale také na recesi – na sešlosti
„mafiánské rodiny“ od elit let devadesá-
tých až po zatím poslední letošní mafiá-
ny! Na všechna ta Eldoráda…

Vzpomínám na koncerty dvacetiletí od
Fleretu, Hradišťanu, Čechomoru, Karla
Plíhala, – 123 minut a Deep Sweden! Na
Buty, Vypsanou Fixu, Mňágu, Jablkoň,
Wabiho Daňka, Žalmana, Spirituál kvin-
tet, Jirku Černého, Hutku, Nose, Mertu,
Voňkovou, Nohavicu, Neckáře, Nezma-
ry, Ulrychovy, Marii Rottrovou, Tomáše
Kočka... Ale i na začínající Radůzu,
November Second, ale také na dvanáct
lidiček na koncertu Chinaski…

Vzpomenu si na lidičky, co jezdili jako
batolátka a vidím dospělé osobnosti.
Vzpomenu si na mladé štíhlé borce

a lepé děvy a vidím borce statné a ženy
v nejlepším věku. Vzpomenu si na
nespoutané živly, které se staly vzorný-
mi rodiči. Ale také si vzpomenu i na ty,
co nejezdí, protože příroda rozhodla
bohužel jinak…

Přestanu „nostalgičit“. Jdu chystat vel-
ké oslavy, s Fleretem a diskotékou, maš-
karním pro děti a výstavou a hrou Jak šly
dějiny. 

Program najdete na straně 15 �
Nám všem nezbývá než popřát Dlaž-

ce, ať se jí vede v příštích letech alespoň
tak, jak dosud. Šaf

Jak to vidím já – historie klubu očima jeho předsedy

Jednou ze stovek akcí byl cyklistický výlet na Praděd.
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■ Klub Dlažka 
slaví 20 let

Maska medvěda patřila k prastarým magickým obřadům, zajišťovala bohatou úrodu.
FOTO MAGDA BARBOŘÍKOVÁ
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Zda si zachovávají společenské akce v Přerově svou
úroveň, zjišťovala Bc. Marcela Kropáčová, která si na
toto téma povídala s Ing. Magdalenou Uvírovou, jejíž
taneční škola Efekt na počátku devadesátých let pořá-
dala kurzy společenského tance a chování, a Ing. Pet-
rem Orálkem, který s Tanečním sdružením Přerov ve
spolupráci s Městským domem pořádá taneční kur-
zy v současné době.

� Je součástí výuky v tanečních kurzech pro mládež
společenské chování?

Magdalena Uvírová
Zařazení výuky společenského
chování vždy záviselo na úrovni
tanečních kurzů. Proto jsem vždy
na vedení ke společenskému cho-
vání dbala a pro zájemce navíc
pořádala výuku základů stolování.

Petr Orálek
Společenské chování je součástí
našich tanečních kurzů. Ačkoliv je
výrazně větší část věnována výuce
tanců, domnívám se, že by měli
kurzisté vědět, kdo koho ve společ-
nosti zdraví jako první, kdo komu

podává ruku a podobně. Jsou to věci, které se jim budou
hodit i v běžném životě. Připouštím však, že úroveň
společenského chování na plesech je nepřímo úměrná
množství zkonzumovaného alkoholu.

� Jaký společenský oděv je vhodný do tanečních
kurzů?

M.U. U pánů byl na počátku devadesátých let vždy
vyžadován oblek, popřípadě kalhoty a sako, košile
s dlouhým rukávem a bílé rukavičky. U dívek se oče-
kávaly šaty, případně sukně s halenkou. Kalhoty či kal-
hotové kostýmy byly nepřípustné.

P.O. U pánů požadujeme oblek, a ten mají bez výjim-
ky kompletní, nikoli tedy kalhoty a sako různých barev,
vzorů a materiálů, košili s dlouhým rukávem, kravatu
nebo motýlka a tmavou šněrovací obuv. Rukavičky zmi-
ňujeme, ale nebereme je jako nutnost. U dam v ideál-
ním případě jsou šaty, které na prodloužené a závěreč-
né lekci jsou podmínkou, případně sukně a halenka
nebo kalhotový kostým, boty na podpatku a doplňky.

� Jak chodí lidé oblečení na plesy? Hodí se, aby žena
šla v kalhotovém kostýmu?

M.U. Ačkoliv už nejsou příliš k vidění „velké večerní“
a smokingy, lidé dnes v podstatě vědí, jak je vhodné se
na ples obléknout a k větším faux pas nedochází. Opro-
ti předchozím létům jsem však zaznamenala, že ženy
na ples obléknou i kalhotový kostým, což dříve běžné
nebylo. Pokud již žena zvolila pro danou příležitost kal-
hoty, jednalo se vždy výhradně o večerní model.

P.O. Na plesy chodí lidé v podstatě stejně oblečeni
jako do tanečních kurzů a pokud má žena kalhotový
kostým vybraný s ohledem na svou postavu, pak v něm
může být mimořádně elegantní a není co namítnout.

� Jaké tance se v tanečních kurzech učí a které patří
k nejoblíbenějším?

M.U. Myslím si, že taneční náplň kurzů se od těch
dřívějších příliš neliší, snad jen dříve téměř „povinná“
mazurka v současné době poněkud ustupuje moder-
nějším tancům.

P.O. Blues, foxtrot, tango, jive, waltz, rumba, cha-cha,
mazurka, polka, valčík, mambo. Mezi nejoblíbenější
patří již několik let cha-cha a waltz, nově zařazujeme
pro velký úspěch poslední asi tři roky mambo. Šaf

Zůstaly plesy slavnostní
společenskou příležitostí?

Štafetový kolík s úspěchem přebírá
jeho syn, rovněž zpěvák a muzikant.
Dokladem je zaplněné náměstí TGM při
tradičním „novákovském“ vánočním
koncertě i kladná odezva jeho koncertů
pro děti a mládež. Z tohoto pohledu
situaci rovněž dokresluje fakt, že oba
jeho koncerty, které připravuje se svou
skupinou Family na 10. a 11. února, prá-
vě jako vzpomínku na svého otce, byly
okamžitě vyprodané. Dodatečně rád při-
dal ještě třetí termín na 9. února.

Při této příležitosti jsme mu položili
několik otázek.

� Jak moc bylo těžké nezklamat očeká-
vání Přerovanů a pokračovat v práci
svého otce?

Když jsem s „dědou“ v nemocnici dis-
kutoval o všem možném a hlavně o živo-
tě, tak jsme se shodli, že by byla velká
škoda nechat odejít v zapomnění jeho
vynikající scénáře pro děti. Vůbec jsem
neměl představu, jak to udělat, ale slíbil
jsem mu to. A najednou se to stalo a já se
musel rozhodnout. Buď budu dále dělat
své podnikání, potápět se, filmovat pod
vodou a nebo prostě vstoupím zpět tam,
odkud jsem před lety utekl – do muziky.
Bylo to jedno z mých nejtěžších rozhod-
nutí v životě. Nešlo dělat vše a já dělám
rád věci naplno. Nepřipouštěl jsem si
nějaké srovnávání s dědou, protože já
sám nejlépe vím, že je nemožné. Až dnes
dokážu zpětně ocenit jeho muzikant-
skou a spisovatelskou genialitu, praco-
vitost, cílevědomost… Děda byl jen
jeden, byl geniální a já jsem já. Jsem
v podstatě šťastný a troufám si říct, že
mám za sebou úspěšný rok. Možná to
zní nafoukaně, ale já jsem s tím, co jsem
s kapelou v loňském roce dokázal, spo-
kojený.

� Musel jste přehodnotit některé své
představy po roce práce? 

Já jsem neměl přesné představy.
A hlavně jsem neměl žádné sny a nesta-
věl si nějaké vzdušné zámky. Dal jsem si
krátkodobé cíle a ty se snažím nějak
plnit. Samozřejmě to není jen o zpívání,
ale hlavně o manažerské práci a o mém
přístupu k životu. Musel jsem ho celý
změnit. Musím dbát na své zdraví dale-
ko více než dříve, nemohu si dovolit moc
chybovat, nic podcenit a nebo dělat na
méně než sto procent. Musel jsem udě-
lat důležitá manažerská rozhodnutí, a to
i nepopulární, některé mě opravdu bole-
ly. Vyměnil jsem muzikanty v kapele.
Buduji tým lidí, který je ochoten praco-
vat nad rámec koncertních povinností.
Někdy bývám asi dosti protivný a nároč-
ný, ale jinak to nejde. Už jsem v této
branži něco zažil. Nemůžu si dovolit
manažery v Praze, kteří by za mě dělali
práci, cpali mě do novin a občas do tele-
vize, i když se nabízeli. Vsadil jsem na
pracovitost, poctivý přístup a hlavně
upřímný přístup k publiku. Když se mi
povede koncert a začne takové to
„poplácávání“ po ramenou, vždy si
vzpomenu na slova jedné paní po kon-
certě: „Bylo to, Pavle, skvělé, upřímné
a od srdíčka. Přijdu se na vás podívat ale
za dva roky a pokud zůstanete pořád tak
skromný a slušný, tak si vás teprve zač-
nu vážit a přijdu vám osobně potřást
rukou a pogratulovat.“ 

� Před jakým obecenstvem se cítíte
„jako ryba ve vodě“? 

V současnosti jezdíme pět různých
koncertů pro menší děti, jeden pro děti
větší, naučnou multimediální besedu
pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ o nejhlubší
propasti v Evropě a potom taky dva kon-
certy pro dospělé. Po těch deseti měsí-
cích jsem si koncerty konečně začal na
pódiu užívat. Nemusím pořád čučet do
taháků a vnímám více publikum. Kon-
certy pro děti jsou specifické. Děti jsou

spontánní, ale hlavně upřímné. Co na
srdci, to na jazyku. Je to nebezpečné, ale
když jsou nadšení, tak je to jako na roc-
kovém koncertě ve Wembley. Paráda.

Starší děti jsou někdy oříšek, ale jde to.
Někdy hůře, někde lépe a někde jsou
skvělí. Naučné besedy o hranické pro-
pasti, tak to bývá super. A zájem je po
celé republice. Předkládáme jim něco,
co nemohou vidět nikde v televizi, zají-
mavé téma a tak bývají soustředění, zví-
daví a pozorní. 

Večerní koncerty pro dospělé jsou pro
mě těžké. Začneme a třeba v první řadě
začnou ženy plakat, někdy i chlapi. To je
potom strašně těžké, udržet emoce.
Naposledy v divadle v Prostějově jsem se
úplně rozklepal, když lidé v závěru při
potlesku povstali. Polykám slzy a do
toho mám zpívat přídavek. Po těchto
koncertech bývám psychicky strašně
unavený a potřebuji být vždy chvíli sám.
Takže nemám žádné publikum, které
bych preferoval. Publikum je stejné a je
jen na nás, jestli je dokážeme dostat na
svou stranu. Specifický a zcela bezkon-
kurenční je Vánoční koncert na náměs-
tí. To je něco nezapomenutelného.
I když jsem to letos protrpěl a měl strach,
abych to vůbec odzpíval, tak lidi byli
úžasní. 

� Na závěr obligátní otázka – jaké jsou
vaše plány do nejbližší budoucnosti? 

Uspět na únorových koncertech tak,
aby na ně lidi dlouho vzpomínali. Neu-

dělat dědovi ostudu a pokud se bude 9.
až 11. února sálem Městského domu
ozývat potlesk, tak to bude můj splně-
ný sen a snad bude slyšet až tam naho-
ru… Na jaře budeme také oživovat
kapelu PIRILLO na pár letních akcí.
V létě bych chtěl natočit část připravo-
vaného CD, ale času nebude mnoho,
protože kalendář se nám dost plní. Již
dnes mám nasmlouvované koncerty až
do konce června a volných dnů je
opravdu minimum. Dotahujeme plán
na podzim a dokonce již plánujeme rok
2011. V letošním roce předpokládám
odehrát kolem tří stovek koncertů.
Budou převážně pro děti, ale také
i vzpomínkové pro dospělé. Samozřej-
mě jsme nezanevřeli ani na plesy a stá-
le se snažíme obnovovat repertoár, aby-
chom dokázali uspokojit všechny věko-
vé kategorie.

� Zmínil jste se, že jsou věci, které
nemůžete ovlivnit, a trápí vás…

Lidé v kultuře přestali spoléhat sami na
sebe a díky ekonomické krizi mají stále
menší dotace. Kultura nemůže být
soběstačná. Bez dotací se neobejde.
Pokud brzy nepochopíme, že kultura je
obraz národa a nezačneme se tak cho-
vat, tak si budoucnost nedokážu moc
představit. 

A ptala jste se na koníčky. Tak to je pro
mě smutná kapitola. Muselo vše stra-
nou. Doufám jen, že dočasně.

Eva Šafránková

Ze vzpomínkových koncertů mám zatím strach, přiznává
Pavel Novák ml.

Už rok utekl ode dne, kdy jsme se museli rozloučit s jedním
z nejznámějších Přerovanů, pro mnohé už přímo ikonou
společenského života města, Pavlem Novákem.

Pavel Novák s jedním ze stálých členů kapely Jaroslavem Macíčkem

Pavel Novák pokračuje i v koncertech pro děti, které jsou spontánními a upřímný-
mi posluchači.

Chystáte se na ples?
Každý víkend si lidé mohou vybrat z nabídky hned

několika městských i vesnických bálů. Zajímalo nás,
zda toho využívají, jak se na ples připravují a jestli na
nich tančí. 

Marie Šestáková, Přerov

Na plesy chodím ráda, teď už ale
méně než dřív. Vybírám si je také podle hudby, která na
nich k tanci hraje. Nejraději tančím klasické tance,
waltz, valčík, slowfox. Přednost dávám tančení v páru,
disko pro mě moc není. Na ples si jednoznačně oblé-
kám šaty, navodí mi slavnostní náladu. K atmosféře ple-
su pro mě patří i návštěva kadeřníka, šperky a střevíč-
ky na podpatku. Boty ale musí být pohodlné, aby se
v nich dobře tančilo a snadno se točilo na parketu. Také
partner musí být hezky upraven. Oblek, pěkná košile
a vázanka, to vše k tomu patří. Pokud je bál nějak zamě-
řen, oblečení tomu přizpůsobím. Naposledy jsme byli
na coutrybále a k němu se plesové šaty nehodí. Nikdy
jsem nebyla na vesnickém bále, vždy jen na městském
plesu. Mám ráda plesy v přerovském městském domě,
nostalgicky vzpomínám na tanečky v Komuně. Uvítala
jsem, že se nyní na plesech nekouří a kuřáci mají vyhra-
zenou místnost nebo musejí chodit ven. 

Lubomír Šimčík, Přerov

Na ples si zajdeme s manželkou
tak třikrát až čtyřikrát za plesovou sezonu. Dáme na
doporučení známých. Když naše děti chodily do ško-
ly, podporovali jsme naší účastí školní plesy. Rádi si
zajdeme na džínový ples se Synkopou, výborný je
v Přerově i Československý ples. Jinak ale nerozlišuje-
me vesnické nebo městské plesy, dobrý může být jaký-
koliv. Ovlivnit to může kapela, která k tanci hraje, nála-
da i přátelé, s nimiž jdeme. Lepší jsou ty, na kterých
není přeplněný parket a můžeme si zatančit, aniž by
do nás někdo narážel. Tančíme na všechno, pokud
některý tanec neovládáme, tak na muziku „šlapeme
zelí“. K plesu patří společenské oblečení a náležitá
úprava zevnějšku. S manželkou se už nějakou dobu
chystáme do tanečních pro dospělé, ale zatím jsme se
k tomu nedostali. Nějak nám to čas nedovolil, ale slí-
bili jsme si, že to zkusíme a snad se přidá i někdo
z našich známých, abychom si to ještě více užili. 

Zuzana Řihošková, Přerov

Ráda využiju příležitost jít na ples,
zrovna teď jsem byla na hasičském bále v Bystřici pod
Hostýnem, kde hrála skupina Kosovci. Na plese tančím
ráda, baví mě waltz a jive, docela i polka a blues. Jdu si
zatančit i pokud hrají disco muziku. Z oblečení volím
většinou sukně a halenky, boty na podpatku, vhodnou
kabelku a šperky. K plesu patří i slavnostnější úprava
účesu a večerní líčení. Abych si ples opravdu užila, je
pro mě důležité mít partnera, který tančí a jsem šťast-
ná, že takového mám. Ples mi zpříjemní i doprovodný
program, například vystoupení profesionálních taneč-
níků, zpestřením je i tombola. Přednost dávám měst-
ským plesům před venkovskými. 

Text a foto Renata Gájová

Přehled plesů 
v Městském domě

ÚNOR 
�5. 2. ve 20 hodin • Gymnázium Jakuba ·kody, reprezen-
taãní ples
�6. 2. ve 20 hodin • Hanácká kyselka s.r.o., reprez. ples
�7. 2. ve 14 hodin • Dûtsk˘ ma‰karní karneval, pofiadatel
IMIT s.r.o., Mûstsk˘ dÛm

�12. 2. ve 20 hodin • Gymnázium Jakuba ·kody, stuÏkova-
cí ples tfiídy VIII. A
�13. 2.v 19 hodin • Obchodní akademie a Jazyková ‰ko-
la, stuÏkovací ples tfiídy 4. A a 4. EL
�19. 2. ve 20 hodin • Stfiední pedagogická ‰kola, stuÏko-
vací ples tfiídy 4. AP a 4. BP 
�20. 2.ve 20 hodin • Stfiední prÛmyslová ‰kola, stuÏkova-
cí ples tfiídy EL4 a S4 
�26. 2. ve 20 hodin • Gymnázium Jakuba ·kody, stuÏkova-
cí ples tfiídy 4. A

�27. 2. ve 20 hodin • Statutární mûsto Pfierov, Ples pri-
mátora. Program: 
• zahájení – taneãní klub Fortuna ze Zlína s kolektivním mixem

standardních tancÛ
• hlavní sál – skupina Family Pavla Nováka ml.
• mal˘ sál – cimbálová muzika Primá‰
• restaurace – duo Karel Caha a Olga Nováková
• pfied pÛlnocí, tedy pfied losováním, se diváci mohou tû‰it na kan-

kán v podání ãtyfinásobn˘ch mistryÀ Evropy v maÏoretkách, sou-
boru Dixi z Havífiova

• pÛlnoãní pfiekvapení

BŘEZEN 
�5. 3. ve 20 hodin • Stfiední ‰kola gastronomie a sluÏeb,
·ífiava 7, XVI.reprezentaãní ples 
�6. 3. v 19.30 hodin • PROGRESS OK a.s., âesko-slovensk˘
ples
�13. 3. ve 20 hodin • VÚ 4574, Leteck˘ ples
�19. 3. ve 20 hodin • Meopta-optika a.s., reprezentaãní ples 
�20. 3. ve 20 hodin • Gymnázium Jana Blahoslava
a SPG·, stuÏkovací ples tfiídy 4.B
�26. 3. ve 20 hodin • Stfiední odborná ‰kola Ïivnosten-
ská s.r.o., XV. reprezentaãní ples a stuÏkovací ples tfiídy 4.C a 4.D
�27. 3. ve 20 hodin • SO· a SOU technické, Koufiilkova 8,
stuÏkovací ples tfiíd MAS4, MCH4 a PT2

DUBEN 
�9. 4. • DÏínov˘ bál, vystoupí kapela Synkopa a jejich hosté
�10. 4. od 15 do 19 hodin • Senior party 2010, pofiadatel
ââK Pfierov
�17. 4. ve 20.30 hodin • IMIT s.r.o., Mûstsk˘ dÛm,
V. korunov˘ ples

Studentské plesy mají největší návštěvnost.
FOTO JIŘÍ KŘIŽKA

Anketa



Náš velký dík patří především kolední-
kům, studentům a pedagogům Střední
zdravotnické školy a Střední školy gas-
tronomie a služeb. Děkujeme také děka-
novi P. Pavlu Hofírkovi a kněžím pře-
rovského děkanátu, primátorovi města,
pracovníkům magistrátu a starostům
okolních obcí, řediteli a pracovníkům
Policie ČR a Městské policie Přerov.

Tříkrálová sbírka se v Přerově a okol-
ních obcích konala ve dnech 2. až 14.
ledna. Letos koledovalo v Přerově 28
skupinek. V samotném Přerově činil
výtěžek 94 417 korun. Peníze byly ode-
slány na konto Charity Česká republika
a po jejím přerozdělení se zpět do Pře-
rova vrátí 65 %. Oblastní charita Přerov
chce finanční prostředky získané ze sbír-

ky využít na pomoc pro rodiny s dětmi,
které se během roku dostanou do tíživé
životní situace. Další částka půjde na
koupi kompenzačních pomůcek pro
imobilní klienty Charitní ošetřovatelské
a pečovatelské služby a na pomoc lidem
postiženým zemětřesením na Haiti. 

Mgr. Martina Krejčířová, 
Oblastní charita Přerov
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Nejrůznější plakáty, pozvánky či oznámení v tisku
nás každoročně od ledna upozorňují na plesovou
sezonu. Možná nebude nezajímavé se s pomocí archi-
vářky Věry Fišmistrové trochu vrátit do historie…

Jak se bavili naši předkové
Vedle tradičních plesů a bálů byly v minulosti oblí-

benou lidovou zábavou především na venkově šib-
řinky, karnevaly či merendy.

Tanec se považoval za jednu z nejlepších zábav. V 15.
a 16. století byly pořádány plesy na panovnických dvo-
rech a šlechtických sídlech, plesy maškarní byly oblí-
bené ve Francii.

Od 30. let 19. století organizoval v Praze J. K. Tyl
večírky a výnos z nich byl určen chudým. K maso-
pustním zábavám patřily především merendy či šib-
řinky. Ve staré mluvě představuje výraz napodobení
vrabčího hlasu, či žerty, frašky, kudrlinky. Šibřinkami
byly nazývány veselé maškarní sokolské zábavy, kte-
ré poprvé pořádal roku 1865 pražský Sokol. V Přero-
vě se milovníci tance v minulosti účastnili této zábavy
pořádané především v sálech zdejšího Městského
domu, sokolovny a v akciovém pivovaru. Zábava měla
vždy stanovené téma, uvedené na pozvánkách i plaká-
tech (V rajské zahradě, Když loutky oživnou, V pekle,
Za polárním kruhem, Na riviéře, Letadlem kolem svě-
ta, V záři japonského slunce…). Sály byly vyzdobeny
příslušnými kulisami, zhotovenými přerovskými
výtvarníky, jako byl M. Sum, Fr. Zigelherm, Ant.
Kubát, architekt A. Pilc. Akcí se zúčastnilo několik set
osob v maskách, kterým k tanci hrála městská hudba
Rund. Přerovský sokol při této příležitosti vydával
humoristický Šibřinkový list. Obsahoval vedle podni-
kových reklam, vtipné básničky, povídky, veršovánky.
Velkolepé šibřinky připravil Sokol již v roce 1896. V roce
1912 se šibřinek s tématem Májová noc zúčastnilo přes
800 osob, akce Za tou čínskou zdí v roce 1914 bylo pří-
tomno přes 1 000 osob. V roce 1945 nesly šibřinky
název V záři svobody, v roce 1948 Za polárním kruhem.

Šibřinky v sokolovně se konaly ještě v 70. letech
minulého století, pak od konání této zábavy bylo patr-
ně vzhledem k náročnosti připrav upuštěno. Násled-

ně se v Přerově nenašel pořadatel, který by tuto tradici
karnevalových rejů obnovil.

A jak „plesáme“
v posledních letech?

Se žádostí o aktuální informace jsme se obrátili na
manažera Městského domu Jana Vrbu:

Milovníci tance si nejen tento měsíc, ale i v březnu
a dubnu, mohou ve velkém sále a v přilehlých prosto-
rách Městského domu přijít na své. Plesy pořádají pře-
devším střední školy pro své nastávající maturanty,
méně firmy, někdy sami maturanti pro své rodiče, pří-
buzné, přátele a kamarády, omezeně vojsko. Již dru-
hým rokem absentují společenské organizace. Určitým
zpestřením byl XV. Farní ples, farností Přerov a Před-
mostí, který se premiérově konal 23. ledna. 

Jinak se letošní rok, co do četnosti, nijak zásadně od

předchozích let neliší. Plesová sezona začala druhým
lednovým víkendem a prakticky do poloviny dubna
jsou termíny zaplněny. Celkem je plánováno dvacet
šest společenských akcí, o dvě více než v předešlém
roce. Je to dané také tím, že prostory Městského domu
nemají prozatím v Přerově konkurenci a popravdě
řečeno, poptávka po volných termínech každoročně
převyšuje nabídku. Dokladem je i závěr minulého roku,
roku „ekonomické krize“, který se do letošní plesové
sezony, až na výjimky u několika místních firem, zatím
nepromítl.

Největší návštěvnost mají studentské plesy, kde vět-
šině stužkovacích plesů prostě kapacita Městského
domu, 550 míst, nestačí. I zde zájem převyšuje mož-
nosti. U ostatních plesů převládá snaha o větší pohod-
lí návštěvníka. Vstupenky se prodávají jen na místa
k sezení ve velkém sále a předsálí, v případě velkého
zájmu i na místa k sezení v malém sále i na balkoně.
Zde se kapacita pohybuje od 300 do 400 míst.

Vysoká návštěvnost má však také své stíny a těmi je
především zvyšující se agresivita mladých lidí posilně-
ných alkoholem, případně návykovými látkami. I s těmi-
to problémy si musí pořadatelé poradit, byť někdy to
není vůbec lehké. Daleko klidnější jsou plesy ostatní. 

Samotná programová náplň jednotlivých plesů je
velmi různorodá. U plesů stužkovacích postupně ubý-
vá různých programových vstupů a nastávající matu-
ranti se více zaměřují na vlastní vystoupení, která musí
být především co nejoriginálnější. Nechybí tombola.
U ostatních plesů často převládá programová náplň,
která omezuje samotné tančení a na vlastní pobavení
pak mnoho času nezbývá. 

Také v Městském domě plesy mění svou tvář, dříve
byly výpravnější, dnes je bohatší tombola. Ženy a dív-
ky se oblékají do čím dál pěknějších a nákladnějších
šatů. I u hochů a mužů je patrný mírný posun k lepší-
mu, jak v oblečení, tak především v zevnějšku. Ukazu-
je se, že i současné generaci není „plesání“ cizí. Lze bez
nadsázky říci, že společenský život v posledních pár
letech v Městském domě nabral dech. 

Již tradičně bude k vrcholům letošní plesové sezo-
ny patřit ples primátora města, který se koná v sobo-
tu 27. února. Opomenout nemohu ani Džínový ples
se Synkopou v pátek 9. dubna a závěrečný již V. koru-
nový ples IMIT s.r.o., Městský dům v sobotu 17. dub-
na, který završí plesovou sezonu. Eva Šafránková

Plesová sezona je v plném proudu

K vrcholům letošní plesové sezony bude patřit ples primátora města, který se koná v sobotu 27. února.
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Na co se použijí peníze z Tříkrálové sbírky
Oblastní charita Přerov děkuje všem štědrým dárcům, kteří přispěli do kasiček tříkrálových
koledníků a pomohli tak na Přerovsku shromáždit celkem 625 249 korun na pomoc lidem

v nouzi u nás i v zahraničí.

INZERCE

Hledáme obchodníky 
pro okres Pfierov

■ Chcete pracovat v místě bydliště
a za své pracovní úsilí být náleži-
tě ohodnoceni?

■ Vlastníte auto a ŘP skupiny „B“?
■ Chcete pracovat v příjemném ko-

lektivu?
■ Nebereme ohled na věk!
■ Možnost práce na ŽL i jako přivý-

dělek!
■ Přijděte k nám!
■ Bližší informace na tel. 

773 930 933
■ Životopis zašlete na: 

mila@oknorealit.cz 
nebo volejte na tel.: 844 111 141

www.oknorealit.cz

V Přerově lidé přispěli do sbírky 94 417 korunami, částkou zhruba o šest tisíc menší než vloni.
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■ Z místních částí

Jak slaví Dluhoničtí
svátek sv. Blažeje

Na svátek sv. Blažeje 3. února se
dosud v Dluhonicích udržuje zvyk Bla-
žejské koledy. Koledníky jsou místní
chlapci ve věku základní školní docház-
ky, kteří obcházejí obec dům od domu,
zpívají koledu, ve které vinšují hospodá-
ři mnoho radosti a za to si žádají výsluž-
ku. Přitom ze všech sil tlučou lžičkou do
kovových hrnců. Nezbytnými doplňky
celého vinšování je rožeň, na nějž se
napichuje uzené, špek a klobásy, spo-
lečně s pokladničkou na drobné.

Po ukončení celé obchůzky se vykole-
dované uzené uvaří se zelím, koledníci
se posilní a rozdělí si koledu. Podle pí-
semné zmínky z pamětní knihy obce
Dluhonice tento zvyk obvykle sloužil
jako přilepšená pro místního učitele,
který si většinu darů ponechával.

Blažejská koleda se v obci stále těší
značnému zájmu místních obyvatel.
I když v současnosti počet koledníků
nebývá velký – obvykle do desíti, jsou
všichni rádi, že se tento starobylý zvyk
daří nadále udržovat. Vladimír Košnár

Blažejští koledníci
FOTO L. KREJČIŘÍKOVÁ

Výtvarná soutěž
Děti, pozor, červená!

Cílem výtvarné soutěže s bezpečnost-
ní tématikou pro děti od 6 do 15 let je
upozornit je na nebezpečí na silnicích
a v ulicích, která hrozí každému, kdo
nedodržuje pravidla silničního provozu.
Úkolem soutěžících je nakreslit obrázek,
na kterém znázorní, jakých chyb se
dopouštějí účastníci silničního provozu.

Výtvarné kresby a práce nutno ode-
vzdat do 31. března 2010 na oddělení
prevence kriminality městské policie
v Přerově, Bratrská 2, po telefonické
domluvě na čísle 581 268 408.

Jarmila Kubisová

Organizace školního
roku 2009/2010 

ve druhém pololetí 
• Jednodenní pololetní prázdniny při-

padnou 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.
• Školní rok 2010/2011 začne ve středu

1. září.

Nejlevnější
inzerce
v regionu

www.mu-prerov.cz
� Přerovské listy
� ceník inzerce

prerovske.listy@seznam.cz
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Mgr. Elena
Grambličková
náměstkyně
primátora

Je to souběh náhod nebo jeden
z Murphyho zákonů, že hned v prvních
dnech, kdy začal platit nový „chodníko-
vý zákon“ zasypaly i naše město nezvyk-
lé přívaly sněhu. A tak jsme si mohli bez-
prostředně ověřit, jak zvládneme plat-
nost zákona i nařízení města. 

Jakkoliv většina starostů spílá novému
zákonu, který obcím přidává povinnosti
a odčerpává finanční prostředky, má
zákon svou nezvratnou logiku v tom, že
odpovědnost za případný úraz způsobe-
ný závadou ve schůdnosti chodníků má
vlastník chodníku, v tomto případě měs-
to, nikoliv majitel přilehlé budovy. Zákon
tedy nenutí třeba starší občany, aby zápa-
sili s lopatou a těžkým sněhem. Na dru-
hou stranu každý soudný člověk pochopí,
že i obec má omezené finanční prostřed-
ky i techniku. Proto bylo vydáno Nařízení
Statutárního města Přerova č. 2/2009, kte-
ré vymezuje seznam chodníků neudržo-
vaných v rámci zimní údržby. Týká se

chodníků, jež mají malý dopravní význam
z hlediska frekvence uživatelů.

Přesto i mnohé z těchto chodníků byly
i po Novém roce uklizené. Většina obča-
nů v rámci svých možností komunikaci
před svou nemovitostí udržovala ve
schůdném stavu. Bez jejich odpovědné-

ho přístupu k bílé nadílce by pohyb po
městě byl složitější. 

O úklid určených chodníků pečují
Technické služby města Přerova, které
postupují každoročně dle schváleného
operačního plánu zimní údržby. Chodní-
ky jsou rozděleny jmenovitě do šesti tras
v Přerově a v místních částech. Letošní
zimní hrátky z počátku roku předčily pře-
dešlé zimy co do náročnosti; vydatné
sněžení, následný déšť, mráz a náledí. 
Bez zajímavosti nejsou následující
údaje poskytnuté TSMPr, s.r.o.:

V tomto období v pracovní dny je
nasazováno okolo 70 kmenových
zaměstnanců, 15 pracovníků ze sociální
služby, 4 pracovníci z probační a medi-
ační služby. Co se techniky týká, vyjíždí
veškerá technika přizpůsobená pro zim-
ní provoz a údržbu, to jsou 3 sněžné fré-
zy, 2 velké sypače, 6 traktorů s radlicemi
v Přerově, 4 traktory s radlicemi v jede-
nácti místních částech, 4 multikáry
s radlicemi a posypem a sekací stroj ISE-
KI se zimní nástavbou. V ostatních den-
ních a nočních hodinách mimo pracov-
ní dobu vyjíždí již zmiňovaná technika
a je nasazeno 29 pracovníků na ruční
i strojní čištění. K dni 12. ledna bylo pro-
sypáno 69 tun soli (chodníky se ale neso-
lí) a 31 tun písku. 

Tak jako na podzim padá listí, v zimě
zase sněží a sníh ve městě přináší nesná-
ze. Po uplynutí zimního období vyhod-
notíme dopad chodníkového zákona na
chod města i na městskou kasu a nezří-
káme se případných změn v počtu udr-
žovaných chodníků. Šaf

Kuberův chodníkový zákon
v praxi

Jediné přerovské kino Hvězda začalo
od poloviny ledna promítat trojrozměr-
ně. V historii biografu jde o jednu z nej-
významnějších a nejpřevratnějších udá-
lostí. Atraktivní podívanou přes trojroz-
měrné brýle může kino nabídnout divá-
kům díky podpoře Magistrátu města
Přerova a Státního fondu ČR pro pod-
poru a rozvoj české kinematografie.

„První trojrozměrný film měli diváci
příležitost vidět už 15. ledna, a to jako
dárek zdarma. Zhlédli film Cesta na
měsíc 3D a večer na návštěvníky čekalo
Velké podmořské dobrodružství 3D,“
připomněla Alena Šišková, provozova-
telka kina Hvězda. Prvním placeným fil-

mem 3D se stal Avatar od režiséra Jame-
se Camerona.

„Digitalizace kina přinese divákům
nejen kvalitnější podívanou na světové
úrovni, ale také širší a obsáhlejší progra-
movou nabídku. Kino bude mít jedineč-
nou možnost nabídnout návštěvníkům
například přímý přenos z Metropolitní
opery v New Yorku a může přinést

i aktuální sportovní přenosy,“ upozorni-
la Alena Šišková.

Digitalizaci kina provádí pražská firma
AV Media a pořízení nové technologie
přišlo na čtyři miliony korun, z toho polo-
vinou přispěl Státní fond ČR pro podpo-
ru a rozvoj české kinematografie. red.

Kino Hvězda promítá
trojrozměrně

Slavnostního zahájení 3D promítání byl přítomný vedle provozovatelky kina Aleny Šiš-
kové i primátor města Jiří Lajtoch (uprostřed, vlevo manažer provádějící firmy AV Media).

FOTO JAN ČEP

Některé chodníky na sídlišti Kopaniny 
si jeho obyvatelé prošlápli sami FO
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Městem udržovaný chodník 
v ulici Ke Kopaninám

FOTO JAN ČEP

V říjnu loňského roku přestal platit
původní územní plán z roku 1995, kte-
rý byl k datu 7. 10. 2009 nahrazen
novým Územním plánem města Přero-
va. Tento dokument schválený zastupi-
telstvem města stanovuje zásady orga-
nizace území a vymezuje plochy, které
jsou určeny pro různé způsoby využití. 

Základní informace o tom, jakým způ-
sobem a v jakém rozsahu je konkrétní
pozemek územním plánem dotčen, je
možné získat na webových stránkách
města www.prerov.eu (Magistrát, Infor-
mace odborů magistrátu, Odbor rozvo-
je, Územní plánování), kde je vystaven
platný Územní plán města Přerova nebo
přímo na Odboru rozvoje, oddělení
územního plánování magistrátu města.
Mimo jiné jsou v územním plánu vyme-
zeny i plochy pro veřejná prostranství.
Tyto plochy jsou určeny například pro
veřejnou zeleň, dopravní stavby, infra-
strukturu. Na pozemek, popřípadě čás-
ti pozemků, které jsou situované v takto
označených plochách, je uplatněno
předkupní právo ve prospěch města.
Zda se pozemku nebo jeho části před-
kupní právo týká, lze zjistit na Katastrál-

ním úřadě v Přerově nebo v centrech
Czech point. 

Vlastník pozemku, na který se před-
kupní nárok vztahuje, je povinen v přípa-
dě zamýšleného převodu pozemek
nabídnout obci za cenu obvyklou, zjiště-
nou posudkem znalce, podle zvláštního
právního předpisu. Obec je povinna pod-
le § 101 stavebního zákona podepsat
smlouvu o převodu pozemku nebo části
pozemku do 6 měsíců od podání nabíd-
ky nebo nabídku odmítnout. V případě
nabídky k uzavření smlouvy o převodu
pozemku je nutné přiložit posudek znal-
ce s uvedením ceny obvyklé, dále výpis
z katastru nemovitostí a v případě práv-
nické osoby výpis z obchodního rejstříku,
rejstříku ekonomických subjektů či jiné-
ho rejstříku. Podklady pro ocenění
pozemků poskytne Odbor rozvoje Magis-
trátu města Přerova, oddělení územního
plánování nebo pracoviště GIS. Nabídka
k uzavření smlouvy o převodu pozemku
se doručuje na Odbor právní Magistrátu
města Přerova prostřednictvím podatel-
ny úřadu. Vzhledem k obsahu příloh nel-
ze nabídku podávat elektronicky.

Ing. Lenka Škubalová, odbor rozvoje MMPr

Územní plán města Přerova
a předkupní právo

S několika otázkami jsme oslovili kli-
nickou psycholožku PhDr. Blanku
Rektorovou. Pracuje celý svůj profesní
život na psychiatrii, aktuálně v Psycho-
sociálním centru Přerov. Zároveň je ve
svém volném čase zástupcem obecně
prospěšné společnosti Duševní zdraví,
která se věnuje následné péči, tedy psy-
chiatrické rehabilitaci, lidí s duševní
nemocí. Společnost působí od roku 1993
a v Týdnech pro duševní zdraví se snaží
tuto organizaci představit veřejnosti.

PhDr. Blanka
Rektorová
Psychosociální
centrum Přerov

� Máte dlouholetou praxi. Na co se pře-
devším zaměřujete?

Pracuji jako klinický psycholog už tři-
cet let. V mé první praxi, když jsem jako
absolvent nastoupila do psychiatrické
léčebny v Kroměříži, mě velmi oslovily
osudy mladých lidí s vážnými duševními
nemocemi. Péči o nemocné trpící psy-
chózou se celou dobu věnuji, snažím se
pomoci jejich začlenění do života, nako-
lik jim to nemoc dovolí. V roce 1993 jsme
v Přerově při Psychosociálním centru
otevřeli nové oddělení – Denní stacionář,
který dlouhá léta vedu. Léčba v něm je
ambulantní, pacient sem denně dochá-
zí po tři měsíce, léčí se ve skupině
nemocných s podobnými potížemi.
Základ léčby je, kromě medikamentů,
psychoterapie či nácvik relaxace. Po
absolvování léčby nemocnému nabíd-
neme psychiatrickou rehabilitaci. Každé
odpoledne probíhají volnočasové aktivi-
ty – výtvarná dílna, kroužek ručních pra-
cí, ale taky rehabilitační cvičení či výuka
angličtiny. K našim velkým úspěchům
patří i možnost chráněné práce v dílně
sv. Terezičky, kterou Charita Přerov pro
naše klienty zřizuje. Členové Klubu DS
provozovali taky čajovnu, která už tra-
dičně stojí v Týdnu pro duševní zdraví
před poliklinikou Mens.

Dalším důležitým momentem v mém
pracovním životě byly povodně, které
postihly Přerov v roce 1997. Pocit nepři-
pravenosti a bezmoci, který jsme tehdy
zažívali, vedl mě a některé mé kolegy
k absolvování výcviku v psychotraumato-
logi. Práci s lidmi, kteří prošli traumatem,
považuji za další speciální část své práce. 

� Proč se domníváte, že je třeba věno-
vat otázce duševního zdraví zvýšenou
pozornost?

Pocit pohody, schopnost žít tady a teď,
neutápět se ve vzpomínkách na minu-

lost, ani neutíkat do budoucnosti, to vše
patří k duševnímu zdraví. To, stejně jako
zdraví těla, výrazně ovlivňuje kvalitu
našeho života.

� Setkáváte se i v dnešní době s tabui-
zovaným přístupem k řešení problémů
psychického rázu?

Psychiatrie živořila minulých čtyřicet
let na okraji medicíny a podobně
i duševně nemocní byli vytlačováni na
okraj společnosti. Mít psychické potíže
bylo a je stigmatizující, podobné pocity
zažívají ale i onkologičtí pacienti či lidé
tělesně handicapovaní. Určité psychic-
ké potíže, jako je smutek, úzkost, nespa-
vost, má občas každý z nás, a proto něk-
teří mají tendenci považovat lidi
s duševním onemocněním za slabochy.
Nemají ovšem představu o hloubce
jejich utrpení. Domnívám se ale, že za

snahou tabuizovat duševní nemoci sto-
jí především strach. Každý rozumný člo-
věk si musí připustit, že duševní nemoc
může potkat i jeho samotného nebo
jeho blízké. Situace se na štěstí v posled-
ních letech mění. Pro informování
veřejnosti udělala hodně media, každá
objektivní zpráva pomůže lidem svěřit
se se svými psychickými problémy.
Zásluhu mají i veřejně známé osobnos-
ti, například herec Marek Vašut, zpěvák
Petr Muk, kteří sdílením svého příběhu

dávají najevo, že duševní onemocnění
nemusí člověka vyřadit ze života. Velkou
radost mám z postoje mladé generace.
Pro mladé lidi není problém přijít k nám
do Psychosociálního centra a své pro-
blémy, nebo i starosti, řešit s odborníky.
Jiný je i jejich postoj k duševně nemoc-
ným vrstevníkům, mám zkušenost, že se
snaží spíše získat informace a pomoci.

� Na koho se mají obrátit lidé, kteří
mají dlouhodobější problémy? Jak
vlastně má člověk poznat, že jeho pro-
blémy jsou vážnějšího rázu, zda má
navštívit „pouze“ psychologa, či už
bude potřebovat léky, které mu může
předepsat pouze lékař psychiatr?

Jak jsem už řekla, určitá duševní nepo-
hoda patří občas k životu. Je normální
být smutný, když nás potká něco nepří-
jemného nebo utrpíme významnou ztrá-
tu, například přijdeme o zaměstnání,
zemře někdo blízký. Každý z nás se občas
nevyspí, trpí obavami z budoucnosti či
úzkostí. Problém je, když tyto potíže neo-
dezní samy a nepomohou naše vlastní
strategie na jejich zvládání ani podpora
blízkých; tedy když potíže trvají nepři-
měřeně dlouho, či jsou intenzívní více
než jindy. Za úvahu stojí i situace, kdy se

potíže opakují, například v určitém roč-
ním období. Lidé trpící psychickými
potížemi mohou navštívit svého praktic-
kého lékaře. Je možné obrátit se přímo
na odborné pracoviště, k této péči není
potřeba žádného doporučení. Zvážit, zda
problém klienta vyžaduje spíše psycho-
logickou péči, či zda je třeba i doporučit
léky, by měl odborník. U nás v Psycho-
sociálním centru se lidé hledající pomoc
setkají se zkušenými sestrami, které po
pohovoru určí, jaká péče je nutná, zda

problém snese odklad, pak klienta objed-
nají, či zda je třeba okamžitá pomoc.
V našem zařízení pracují jak psychiatři,
tak psychologové, jejich péče je často
souběžná a doplňující se. 

� Někteří lidé své psychické potíže
sami bagatelizují, protože se například
obávají léčby psychofarmatiky. 

Jistě se mnou budete souhlasit, že
v posledních dvaceti letech se léčba léky
ve všech medicínských oborech velmi
změnila. V psychiatrii je tento vývoj
zvlášť patrný. Moderní psychofarmaka
nemocní velmi dobře snášejí a ve větši-
ně případů je jejich nemoc a užívání
léků nevyřazuje z běžného života.
S moderními léky lze pracovat, studovat
dokonce i jezdit autem. Mluvím samo-
zřejmě o lécích, které vám doporučí
lékař, specialista. Velmi časté jsou i oba-
vy ze závislosti. Argumentem kolegů
psychiatrů většinou je, že pokud nemoc-
ný užívá léky dle jejich předpisu a tak
dlouho, jak je jimi doporučeno, je riziko
vzniku závislostí minimální. Ta hrozí
spíše v případě, kdy pacient bere více
léků, či jiné léky, než je mu doporučeno.
Nebezpečné je i užívat léky, které
pomohly a zůstaly sousedce…

� Co byste vzkázala lidem, kteří se sami
nedokáží vyrovnat se svými problémy,
a mají obavy navštívit odborníka?

Jeden můj vzácný kolega se ptával
svých váhajících klientů: „Co uděláte,
když se vám pokazí televizor?“ Tehdy
ještě bylo zvykem odpovídat, že zavolá
opraváře. A on na to: „Vidíte a člověk je
složitější, než televizor!“ Takže netrapte
se, nesnažte se léčit sami, dovolte odbor-
níkům, aby vám pomohli. Stojíte za to. 

Eva Šafránková

Když nám není dobře na duši
Zima vrcholí. I když dny se začínají prodlužovat, převahu nad den-
ním světlem má tma. Slunce je stále vzácným hostem. Řada lidí
právě tyto měsíce nesnáší lehce. A když se k tomu přidají zdravotní
problémy vlastní či v rodině a třeba ztráta zaměstnání, stává se pro
některé z nás situace nezvladatelnou. Deprese nastupuje plíživě,
o to záludněji, a vy se oprávněně začínáte utvrzovat v tom, že bez
odborné pomoci situaci nezvládnete.

Týden pro duševní zdraví. Blanka Rektorová je i zástupcem obecně prospěšné společnosti Duševní zdraví. Tu představuje veřejnosti
v Týdnech pro duševní zdraví. Zatím poslední se uskutečnil v Přerově ve dnech od 5. do 9. října.

FOTO JAN ČEP



Václav Zatloukal
investiční komise
při Radě města
Přerova,
předseda

Realizace se dočkají stavby, které již
byly připraveny koncem roku 2009.
V nejbližší době očekáváme dodání
nového vozidla, které je hrazeno z pro-
středků EKO-KOMu a bude sloužit tech-
nickým službám pro odvoz odpadků.
Připravuje se veřejná soutěž na stavbu
ohradní zdi v rámci revitalizace hřbito-
va. Vybrali jsme už firmu na rekonstruk-
ci podchodu na třídě 17. listopadu. Její
nabídková cena byla o jeden milion
korun nižší, než předpokládal rozpočet.
Ušetřené prostředky chceme přesunout
do projektů, které budeme v letošním
roce připravovat. Z velkých projektů
bych jmenoval plánované rozšíření
domova důchodců v ulici Optiky o další
pavilon. Počítáme s rekonstrukcí dlou-
ho chátrající budovy v Čechově ulici 43.
Objekt po dlouhém dohadování se stá-
tem konečně je náš a já doufám, že při-
pravíme v letošním roce projekt pro kni-

hovnu, která by po rekonstrukci budovy
mohla zde být umístěna. To by mohlo
schválit nové zastupitelstvo po podzim-
ních volbách. Dále musíme financovat
projekty na zateplení školních budov,

vytipovány jsou Základní školy Svisle
a U Tenisu. Zbývá nám vyřešit některé
majetkové problémy tak, abychom při-
pravili dokumentace pro výběrová říze-
ní na kanalizace v místních částech Koz-
lovice a Čekyně.

V letošním roce předpokládáme rea-
lizaci akcí z dotačního programu Inte-
grovaného plánu rozvoje města Přero-
va. Budou se týkat Jižní čtvrti, kde by se
vybudovalo nové parkoviště v hodnotě
zhruba 15 milionů korun a dětské hřiště
za 2 miliony korun.

Rádi bychom v letošním roce investo-
vali i do školních zařízení pro malé děti,
do našich mateřských škol, které si
zaslouží výměnu oken a zateplení
budov, ovšem nevím, jak se bude vyvíjet
hospodářská krize a příjmy města.
Z toho důvodu upřednostňujeme stav-
by, kde je možné získat co největší
finanční spoluúčast státních peněz
nebo z fondů EU. Příkladem je připra-
vovaná akce stavebních úprav přechodů
pro chodce včetně jejich nasvícení nebo
nová cyklostezka u Žebračky, které
budou spolufinancovány ze Státního
fondu dopravní infrastruktury. S kraj-
skou dotací počítáme i při rekonstrukci
plaveckého areálu, půjde o úpravu ven-

kovní části. Máme připraveny i doku-
mentace pro opravy cest a chodníků
v majetku města. Závěrem konstatování
– vše záleží jen na tom, kolik peněz
nakonec budeme mít k dispozici. Šaf

Silnice
odvodnûní místní komunikace v ul. U Po‰ty,
Pfiedmostí

oprava povrchu komunikace v Kozlovicích, areál
FK

odvodnûní místní komunikace v ul. Mírová,
Lovû‰ice, 

opravy komunikací – spárování

zpevnûní plochy v areálu b˘valé cihelny
Pfiedmostí

Parkovi‰tû, chodníky, pfiechody,
dopravní znaãení
odvodnûní chodníku u domu v ul. Palackého 2, 4

doplnûní odvodnûní prostranství v ul.
BudovatelÛ

propojovací chodník v parku Michalov –
sportovní plocha

zbudování sjezdu v ul. Pod skalkou, Pfiedmostí

oprava chodníku v ul. U parku, Lovû‰ice 

dopravní znaãení parkovi‰tû PRIOR

zbudování chodníku v ul. Hranická – Zahradní,
Pfiedmostí,

zpevnûná plocha poÏární zbrojnice, Újezdec

oprava místní komunikace v ul. Hlavní, Újezdec

bezbariérová úprava v ul. âechova

odvodnûní pfiístupov˘ch chodníkÛ v ul. gen.
Janou‰ka 21–29

Odvádûní a ãi‰tûní odpadních vod
a nakládání s kaly (údrÏba vodovodního
zafiízení)
odvodnûní komunikace ul. Lipanská, Penãice, 

kanalizaãní pfiípojka v ul. Tr‰ická – Na Vrchu,
Penãice, 

ãi‰tûní svodnic – Penãice, Dluhonice, L˘sky

rozbory odpadních vod

Vefiejné osvûtlení
nasvûtlení zv˘‰eného pfiechodu v ul. Kozlovská

roz‰ífiení vefiejného osvûtlení v ul. Zámecká
a JabloÀová, âekynû, 

roz‰ífiení vefiejného osvûtlení v ul. Koãífie,
Pfiedmostí, 

Ostatní nakládání s odpady
zbudování kontejnerového stání na tfiídûn˘
odpad v ul. Tuãínská, Kozlovice

likvidace skládek z obãanské ãinnosti

uloÏení odpadu na skládce TKO Îeravice

Péãe o vzhled obcí a vefiejnou zeleÀ
náhradní v˘sadby dfievin 

oprava rozhlasu v Îeravicích

oprava prvkÛ na skateparku

zbudování plotové zábrany na hfii‰ti v L˘skách

zbudování oplocení u volejbalov˘ch kurtÛ –
pfiírodní koupali‰tû Laguna

instalace pískovi‰tû a úprava okolí v JiÏní ãtvrti
I/28–30

dodávka a instalace cyklostojanÛ pfied nádraÏím
âD

v˘mûna oplocení v parku Michalov –
cyklostezka

rekonstrukce dûtského hfii‰tû v ul. Dvofiákova

rekonstrukce dûtského hfii‰tû v ul. Îelatovská

Do kterých částí města
půjdou peníze
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Mezinárodní nohejbalový
turnaj trojic

HONEMSEM • NOHEJBAL • PŘEROV
3. ročník Memoriálu Pavla Holíka 

V sobotu 6. února se ve sportovní hale
TJ Spartak Přerov uskuteční mezinárod-

ní nohejbalový turnaj trojic mužů, jehož
pořadatelem je Oddíl nohejbalu TJ Spar-
tak MSEM Přerov. O bližší informace
jsme požádali předsedu oddílu nohej-
balu Jiřího Pavelku.

„Jedná se o tradiční turnaj zařazený do
celorepublikového nohejbalového
kalendáře. V tomto rozsahu a kvalitě ho
v Přerově pořádáme již od roku 2005. Na
jeho organizaci se každoročně podílí
i město Přerov a spolupracujeme také
s Českým nohejbalovým svazem. Osob-
ní záštitu nad turnajem přebírají primá-
tor Přerova i náměstek hejtmana Olo-
mouckého kraje,“ vysvětlil Jiří Pavelka.

„Uspořádání tohoto turnaje má pro
oddíl nohejbalu TJ Spartak Přerov právě
letos, v roce 40. výročí nohejbalu v Pře-
rově, mimořádný význam. Chceme jím
důstojně a slavnostně zahájit rok oslav,
vzpomínek, ale i propagace nohejbalu
v Přerově i celém regionu. Pamětníci
vědí, že Přerov byl vždy baštou nohejba-
lu na Moravě a mimo jiné vychoval také
tři reprezentanty, kteří přivezli medaile
z mistrovství světa nebo Evropy,“ přiblí-
žil Jiří Pavelka. 

„Jako každoročně půjde o silně obsa-
zený turnaj, neboť účast již potvrdili hrá-
či vítězů české extraligy, slovenské
1. ligy, účastníci mistrovství Evropy 2009
a samozřejmě zástupci české nohejba-
lové špičky. Cenné zkušenosti budou na
turnaji sbírat také nadějní mladí přerov-
ští nohejbalisté,“ doplnil Pavelka. 

„Turnaj pořádáme jako 3. ročník
Memoriálu Pavla Holíka, který byl zná-
mou osobností nohejbalu a to nejen
v Přerově. Především jeho zásluhou se
v Přerově uskutečnily v letech 2005
a 2006 mezinárodní nohejbalové turna-
je, které byly příznivě hodnoceny všemi
zúčastněnými a znamenaly skvělou pro-
pagaci nohejbalu, jako tradičního a oblí-
beného českého sportu. Je pro nás poc-

tou i povinností pokračovat v tom, čeho
se nám již podařilo dosáhnout a opět po
roce přivést do Přerova vrcholný nohej-
bal s neopakovatelnými sportovními
zážitky,“ zdůraznil předseda oddílu
nohejbalu Jiří Pavelka. Šaf

Fotbalisté zahajují přípravu

Na příznivce sportu čeká svátek při
sledování ZOH, ale o slovo se hlásí i fot-
balová příprava. Fotbalisté, kteří budou
hrát v nejvyšší soutěži řízené KFS Olo-
mouc, krajském přeboru, už přípravu
zahájili v prvních dnech nového roku.
Fotbalisté všech tří klubů (1. FC Přerov,
Kozlovice a Želatovice) využívají turnaj
v Chropyni, kde se hraje v dobré konku-
renci na umělém trávníku. Sestava týmů
je zde dobrá. Vloni celky hrály v Olo-
mouci, kde se ale přihlásily jen kluby niž-
ších soutěží. Hraje se i pravidelný zimní
turnaj v Přerově, ale zde rozměry hrací
plochy mužstva vyšších soutěží nelákají.

V Přerově se turnaje účastní šestice
týmů, což prezentuje každou sobotu
vždy tři střetnutí. Začátky jsou v 9, 11
a ve 13 hodin. Hraje se každou únorovou
sobotu a finálové utkání i souboje o cel-
kové umístění jsou na programu 27.
února. Účastníky jsou 1. FC Přerov –
dorost, Sokol Újezdec, Viktoria Přerov,
Sokol Čekyně, FK Bystřice pod Hostý-

nem – dorost a TJ Mrlínek. Na pěkném
hřišti v Chropyni soupeří osmička muž-
stev a i zde je hracím dnem sobota.
Začátky duelů jsou v 11 hodin a pak vždy
po dvou hodinách. Poslední zápas se
hraje v 17 hodin již pod světly. Poslední
kolo, které bude rozhodovat o celkovém
umístění je plánováno na 6. března.
V poli týmů jsou 1. FC Přerov, FK Kozlo-
vice, FC Želatovice, TJ Sokol Troubky, TJ
Slavoj Kojetín, FK Chropyně, SFK ELKO
Holešov a FC Kralice na Hané.

Jaro bude ve fotbalových soutěžích
o poznání delší než obvykle. KFS pro
špatné klimatické podmínky některá
kola odložil právě na jaro. Navíc klub 1.
FC Přerov a také Kozlovice mohou
pomýšlet na příčky nejvyšší. I proto má
příprava svou velkou důležitost. jmb

Hokej je na vzestupu
Lední hokej patří bez diskuzí k nej-

populárnějším sportům nejen ve měs-
tě, ale i širokém okolí. Přerovský příz-
nivec se dočkal v této sezoně vskutku
kulturního sportovního stánku. S pro-
středím se výrazně zvýšily návštěvy
a také šly nahoru výkony hokejistů.

Trenér Lubomír Oslizlo, spolu s vede-
ním klubu, dokázal tým velmi vhodně
doplnit a motivovat ke kvalitním výko-
nům. Příchody Kotáska, Tihláře, Osiny
a v poslední době i Sedláka se ukázaly pro
tým jako přínosné. Do Přerova se přesta-
lo jezdit vyhrávat a tým měl velmi dlou-
hou sérii domácí neporazitelnosti. Letité
opory Kočara, Faltýnek, Pala, Hanák,
Ditrich a další odevzdávají dobré výkony
a diváci kvalitní hokej dokáží ocenit.

Do hlediště se po letech vrátila i řada
fandů, kteří pamatují doby prvoligové.
Atmosféra na zimním stadionu tuto zla-
tou éru přerovského hokeje silně připo-
míná. Hokejové kluby se potýkají s eko-
nomickými problémy a tak po sezoně
není vyloučena ani reorganizace soutě-
ží. Přerovu by jistě 1. liga slušela. Do kon-
ce ročníku je ještě příliš mnoho kol, než
abychom mohli myslet na rok příští. Ale
už na přelomu letopočtů bylo jasné, že
HC Zubr je jistým účastníkem play off.
Na pokračování avizovalo vedení klubu
další posily. Základní část ale končí až
v úvodu března a tak nepředbíhejme.
Věřme jen, že dobré výkony vydrží pře-
rovským hokejistům co nejdéle. jmb

Memoriál Pavla Holíka je jeden z největších halových turnajů v ČR.
FOTO PETR BENEŠ

Mužstva Přerova se připravují na umělé trávě.
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■ Otázka pro...

Kam plánuje město letos
investovat peníze?

Nový domov důchodců v ulici Optiky, otevřený v září 2008. V plánu je rozšíření o dal-
ší pavilon.
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Odbor majetku města mimo jiné realizuje stavby malého rozsahu,
jejichž financování nepřesáhne 500 tisíc korun. Jedná se o oblast
komunikací a chodníků, vodního hospodářství a péče o vzhled
obcí. Stavby jsou do plánu investic na daný rok zařazeny dle aktu-
álních podnětů zjištěných při správě městského majetku.

V roce 2009 byly realizovány investiční akce malého rozsahu:

Svatava Dupalová, odbor majetku magistrátu

V roce 2010 jsou navrženy tyto investice malého rozsahu:
Silnice
doplnûní odvodnûní komunikace 
v ul. U po‰ty, Pfiedmostí, 

odvodnûní komunikace ve dvofie 
v ul. Bratrská 44

zbudování pfiíãné vpusti Na âervenici, âekynû

oprava místní komunikace v ul. Zahrádky,
Újezdec, 

Parkovi‰tû, chodníky, pfiechody,
dopravní znaãení)
oprava parkovi‰tû u krytého bazénu

oprava chodníku v podjezdu Lovû‰icích

oprava chodníku a odvodnûní v ul. U V˘stavi‰tû 8

rekonstrukce chodníku v podjezdu, Pfiedmostí

podélné stání na komunikaci Trávník 1

oprava chodníku, schodÛ, vstupÛ 
v ul. gen. Janou‰ka 31–35

rekonstrukce chodníku 
v ul. Pod Hvûzdárnou 5, 6

Odvádûní a ãi‰tûní odpadních vod
a nakládání s kaly (údrÏba vodovodního
zafiízení)
napojení dvou uliãních vpustí Na âervenici,
âekynû, 

rekonstrukce stoky v ul. Komárov, L˘sky, 

pfiíãná vpusÈ v ul. Uliãka, Újezdec, 

Vefiejné osvûtlení
roz‰ífiení vefiejného osvûtlení v ul. Kopaniny

roz‰ífiení vefiejného osvûtlení v ul. Na Vrbovcích,
Kozlovice 

Ostatní nakládání s odpady
likvidace nepovolen˘ch skládek

Péãe o vzhled obcí a vefiejnou zeleÀ
náhradní v˘sadby dfievin

opravy vefiejn˘ch rozhlasÛ

v˘mûna oplocení v parku v ul. Máchova,
Michalov

rekonstrukce dûtského hfii‰tû v ul. Palackého

Nainstalované stojany pro kola před
budovou nádraží ČD

FOTO JAROSLAV KAVKA

■ Klub českých turistů
SK Přerov – pěší turistika

Jifií ·vec, tel. 608 730 541
�4. 2. • Olomouc–Bystfiice–Velká Bystfii-
ce, 10  km, Î. Zapletalová, odj. 7.59 hod.
�6. 2. • JablÛnka–Lazy–Bystfiiãka, 20 km,
J. Pûãek, odj. 5.03 hod.
�11. 2. • Mladûjovice–·ternberk, 17 km,
J. ·pinar, odj. 7.05 hod.
�11. 2. • Prosenice–Buk–Penãice, 10 km,
V. Visnar, odj. 8.03 hod.
�13. 2. • Jakubãovice–To‰ovice–Jestfie-
bí–Odry, 20 km, J. Sedláková, odj. 6.05 hod.
�18. 2. • Rajnochovice–Tesák–Rajnocho-
vice, 13   km, M. Garzina, odj. 7.35 hod.
�20. 2. • Bílovice n. Svit.–Ochoz–Marián-
ské údolí–Brno, 18 km, H. ·Èávová, odj. 7.39
hod., ved. ãeká v Brnû
�25. 2. • Záhlinice–Lechetice–Tfiebûtice,
20 km, J. Pûãek, odj. 7.42 hod.
�25. 2. • Sobûchleby–Kladniky–Hlinsko–
Lipník nad Beãvou, 16 km, J. ·vec, odj. A
6.20 hod.
�27. 2. • Teplice n. Beãvou–U Kostelíã-
ka–Hranice n. Moravû, 15 km, J. ·vec, odj.
7.21 hod.

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

�3. 2. • Rokytnice–Vrbovec–Dluhonice–
Pfierov, 10 km, vlak 9.05 hod., L. Poláková.
�6. 2. • Bûlotín–Kunãice–Hranické Louã-
ky–Milotice n. B., 11 km, vlak 8 hod., C. Pun-
ãocháfiová.
�10. 2. • Stará Ves–Kostelec–Prusinovi-
ce–Hlinsko p. H., 14 km, bus 8 hod., C. Pun-
ãocháfiová.
�13. 2. • Brodek–Dub n. M.–Vûrovany–
Tovaãov, 15 km, vlak 8.03 hod., Vl. Wnuk.         
�17. 2. • Chropynû–Záfiíãí–Troubky, 10 km,
vlak 9 hod., Ing. V. Polidorová.
�27. 2. • Lipník n. B.–T˘n n. B.–Gabriel-
ka–Hranice, 17 km, vlak 8 hod., Vl. Wnuk.

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

�2. 2. v 17.30 hod. • v˘roãní schÛze v res-
tauraci Tribuna
�6. a 7. 2. • BûÏkami po Vítkováku
1. SvatoÀovice–ZáluÏné–Lhotka–Podhradí–Vít-
kov
2. Vítkov–Klokoãov–Maria ve skále–Hefimánky.
21 a 11 km, V. Koutn˘, vlak 6.05 hod. z Pfierova
�3.–14. 2. • Pfiejezd Orlick˘ch hor, Ole‰-
nice–·erlich–Pûticestí–Haniãka–Orlická chata
(nocleh), Mladkov–Such˘ vrch–âervenovorské
sedlo–kolem Bukové hory–Vyprachtice; 64–24
+ 20–11 km, Tomá‰ Beránek, bus 5.30 hod.,
bûÏky 
�20. 2. • Jeseníky, Ramzová–Keprník–Pra-
dûd–âHS–Kouty n. D., 42 km, Jifií Balcárek ml.,
vlak 4.13 hod., bûÏky
�26.–28. 2. • Pfiejezd Krkono‰ – v˘chod,
âerná hora–Luãní bouda (nocleh)–SnûÏka–
Pomezní boudy (nocleh)–Úpa, 3 dny, Jurá‰ Bal-
cárek, Karel Ludvík, vlak 6.37 hod., bûÏky

■ Sport

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. 581 268 124, e-mail: zdenek.kadlec@mu-prerov.cz.
Uzávěrka přihlášek/nabídek je 1. března 2010 do 11 hodin.

FOTO MILOSLAV FLAŠAR



Ing. Jiří Lajtoch
primátor města Přerova

Vážení přátelé,
až budete číst tyto řádky, nejspíš bude panovat stejně
„ladovská“ zima, jako v době, kdy je píšu. Přívaly
sněhu letošní zimy nás, jak bývá při takových příleži-
tostech zvykem, zaskočily. Zároveň se staly jakousi
zkouškou, jak je zvládneme po změnách, které při-
nesl „chodníkový“ zákon. Jsem rád, že většina z Vás
nesložila ruce v klín a škodolibě nečekala, jak si
s touto situací město poradí. Každému rozumnému
člověku je jasné, že není možné za daného stavu mít
ulice vymetené a chodit v naleštěných polobotkách či
střevíčkách na podpatku. 
Pracovníci technických služeb nasadili veškerou
techniku. Vedle stálých zaměstnanců pomáhala
s úklidem města i parta lidí, kteří využili možnosti
odpracovat si určitý počet hodin v rámci veřejné služ-
by a tím si zajistit nekrácené dávky v době nezaměst-
nanosti.
Potěšila mě domluva se zástupci místních částí Přero-
va, kteří přislíbili zajistit dva tři občany na úklid nej-
frektovanějších chodníků a především prostor u auto-
busových zastávek. Už menší radost jsem měl z toho,
že zatím zájem o tuto práci, podotýkám placenou, je
malý. Chtěl bych znovu upozornit Přerovany, že
seznam ulic, ve kterých se město stará o úklid chodní-
ků, není neměnný. Na konci zimy situaci v tomto
směru vyhodnotíme a podle finančních možností se
nebudeme bránit jej rozšířit o další ulice, kde bezpeč-
né užívání chodníků v příštím roce město zajistí. 
Novinkou péče města o schůdnost chodníků je sku-
tečnost, že v letošní zimě se nesolí, což bezesporu
kladně hodnotí majitelé psů, protože zvířatům sůl
při delší chůzi mnohdy způsobovala zdravotní pro-
blémy. Koneckonců, jak mám ohlasy, i řada našich
občanů tento fakt přivítala; nebylo příjemné se
nedobrovolně „klouzat“ po sněhové břečce, kdy při
nízkých teplotách sůl nepůsobila podle očekávání,
nemluvě o ničení bot.
Ekologicky smýšlející občané určitě ocení, že sníh
z komunikací nevhazujeme do Bečvy, ale postupně
odvážíme na místo, kde nepřekáží, nepůsobí další
škody a ztratí se při oblevě. 
Na závěr si nemůžu odpustit optimistický pohled –
přejme dětem radost z pohybu venku, vždyť vysedává-
ní před počítačem či televizí si užili dost během, v tom-
to směru nepovedených, vánočních svátků. A další
klad – i Vy dospělí jste byli překvapeni, když jste se
museli vzdát dopravy svým autem, jak cesta pěšky do
práce, obchodu či k přátelům osvěží…, nemluvě o sní-
žení kvanta vypuštěných škodlivin, které právě v těch-
to měsících obyvatele Přerova nejvíce trápí.
Rok se rozbíhá a bude třeba učinit řadu důležitých
rozhodnutí o dalším rozvoji našeho města. Určitě se
na nich chcete podílet, a proto závěrem opět přidá-
vám pozvání na jednání zastupitelů.

■ Sloupek primátora

■ Pozvánka

Zastupitelstvo
města Přerova

v pondělí 8. února
ve 13 hodin ve velkém sále 

Městského domu

Do 10. února můžete získat grant

Písemné žádosti o finanční podporu se podávají na
předepsaných formulářích se všemi požadovanými
přílohami. Jsou k dispozici ke stažení z webových
stránek města Přerova (www.mu-prerov.cz, cesta:
Magistrát, Granty a dotace), nebo k vyzvednutí na pří-
slušných odborech Magistrátu města Přerova (dle jed-
notlivých podporovaných oblastí) a v Městském infor-
mačním centru.

Zásady grantového programu pro jednotlivé podpo-
rované oblasti jsou k dispozici na webových stránkách
Statutárního města Přerova (www.mu-prerov.cz, ces-
ta: Magistrát, Granty a dotace) a k nahlédnutí na pří-
slušných odborech Magistrátu města Přerova (dle jed-
notlivých podporovaných oblastí).

Konzultace v dané věci poskytují příslušné odbory
Magistrátu města Přerova (dle jednotlivých podporo-
vaných oblastí). 

V případě osobního podání musí být žádosti zaevi-
dovány na podatelně Magistrátu města Přerova nej-
později 10. února 2010 do 17 hodin. Žádosti o finanč-
ní podporu nelze podávat elektronickou poštou.

Do 22. února máte možnost získat
půjčku z fondu bydlení

O půjčku na opravy a modernizaci bydlení může
požádat každý vlastník bytu, bytového domu, rodin-
ného domu nebo i jiné nemovitosti, ve které má
vzniknout nová bytová jednotka.

Podrobné informace získáte na internetových strán-
kách města: www.mu-prerov.cz (řešení životních situ-
ací – 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).
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Šárka Krákorová Pajůrková
náměstkyně primátora

Je tomu již rok, co vešla v platnost novela zákona
č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, kterou se
zavádí institut veřejné služby. Ta je definována jako
pomoc obci v záležitostech, které jsou v jejím zájmu.
Jedná se o pomoc při zlepšování životního prostředí,
udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství,
pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. 

Obce tuto veřejnou službu mohou organizovat, avšak
není to jejich povinnost. Jestliže ji organizují, znamená
to pro ně poměrně značnou zátěž, a to nejen organizač-
ní, ale i administrativní. Proto si mnohé z nich kladou
otázku, zda se jim tato činnost vyplatí, přestože osobám,
které veřejnou službu vykonávají, nenáleží odměna. 

Město schválilo organizování veřejné služby v červnu
minulého roku a od 1. července 2009 nabídlo občanům
nacházejícím se v hmotné nouzi možnost odpracovat
si nezbytných 20 hodin měsíčně, což je podmínka, aby
jim nebyla snížena finanční částka na živobytí. První-
mi poskytovateli veřejné služby, s nimiž město uza-
vřelo smlouvu o vzájemné spolupráci, se stali Český
červený kříž Přerov, Armáda spásy, Domovní správa
města Přerova, Oblastní charita Přerov a Technické
služby města Přerova. Postupně se k nim přidaly Tep-
lo Přerov, ZŠ J.A. Komenského, Sociální služby města
Přerova, občanské sdružení Jsme tady a nově –
v samotném závěru loňského roku – také MŠ Komen-
ského. Tyto organizace využívají pracovníky veřejné
služby převážně na pomocné a úklidové práce. V sou-
časných zimních měsících, které přinesly sněhové
kalamity, se pracovníci veřejné služby podíleli napří-
klad na odklízení sněhu.
A jaké má město zkušenosti s organizováním
veřejné služby? 

Po jejím půlročním fungování můžeme říci, že zájem
ze strany občanů je větší, než nabídka pracovních pří-
ležitostí. Od 1. června do 31. prosince 2009 jsme na
Odboru sociálních služeb a zdravotnictví zaevidovali
celkem 272 žadatelů, z nichž jsme mohli uzavřít smlou-
vu o výkonu veřejné služby pouze se 176.

Vyplatí se městu organizovat
veřejnou službu?
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Tajenka křížovky: Španělské přísloví Autorka křížovky: Marie Švarcová

Tajenka: Když práci střídá siesta, muž žije do sta.

Nezmeškejte termín

Cena města Přerova 
Vedení města se obrací na veřejnost s výzvou na

zasílání návrhů na ocenění významných osobnos-
tí Přerova.

Jedná se o návrhy osobností, které v rámci svého
života významnou měrou přispěly k popularizaci
a propagaci Přerova. Očekáváme návrhy z oblasti
vědecké práce, kultury, sportu i dalších činností, kte-
ré mají vztah k našemu městu. Návrhy radní odpo-
vědně a objektivně posoudí a předloží zastupitelům
ke schválení. Vybraným osobnostem budou Ceny
města Přerova – medaile J. A. Komenského slavnost-
ně předány v říjnu letošního roku.

Návrhy zasílejte do 31. května na adresu: Magist-
rát města Přerov, kancelář primátora, Bratrská 34,
750 11 Přerov, nebo e-mailem: kp@mu-prerov.cz

Komise pro občanské
záležitosti

■ Obřady vítání dětí, při kterých jsou novorozenci
přijati mezi občany města zápisem do pamětní
knihy. Přihlásit se mohou rodiče, mající trvalé byd-
liště v Přerově, ale jejich dítě se narodilo mimo Pře-
rov. Rodiče dětí narozených v Přerově získají
dotazník na matrice při vyřizování rodného listu. 

■ Obřady zlatých a diamantových svateb manželů,
kteří oslaví 50 nebo 60 let společného života. 

Bližší informace: Kancelář primátora, I. Veselá, tel.
581 268 452, e-mail: ivana.vesela@mu-prerov.cz nebo
osobně Magistrát města Přerova, nám. TGM 2, pří-
zemí.

Lednovým číslem jsme zahájili novou
soutěž. Vaším úkolem je poznat zajíma-
vou známou osobnost, která naše měs-
to proslavila. Podmínky zůstávají stejné
jako u fotosoutěže. Vylosovaný výherce
bude odměněn hodnotnou knihou. Své
odpovědi zasílejte vždy do 10. dne
v měsíci e-mailem na adresu eva.safran-
kova@mu-prerov.cz nebo odevzdejte
v Městském informačním centru
(v pasáži). Výherce ať kontaktuje redak-
ci, tel. 724 015 273.

Vyhodnocení lednového
úkolu

Známou osobností
je Jan Blahoslav. Z tři-
ceti pěti soutěžících
byla vylosována Ma-
rie Rotreklová.

Poznáte přerovskou
osobnost?

Narodil jsem se roku 1835 v Počátkách
u Havlíčkova Brodu a zemřel roku 1885
v Přerově. Studoval jsem klasickou filo-

logii na FF UK v Praze. Během student-
ských let jsem se věnoval divadlu, byl
jsem členem řady spolků, založil jsem
ochotnické divadlo, překládal a upravo-
val jsem hry pod pseudonymem J. Počá-
tecký. Jsem autorem učebnic francouz-
štiny a latiny pro střední školy. Učil jsem
na středních školách v Čechách i na
Moravě. Oženil jsem se v Jindřichově
Hradci, v manželství se narodilo 9 dětí,
z nichž 5 zemřelo v dětství. V roce 1870
jsem byl jmenován prvním ředitelem
nově zřízeného českého gymnázia v Pře-
rově – třetího nejstaršího ústavu na
Moravě. Zprvu se učilo v obecním domě
č. 80 na Dolním náměstí, pak v domě
č. 10 na Horním náměstí. Po letech jed-
nání jsem se zasloužil o postavení nové-
ho objektu školy na pozemku tzv.
Zahrádky, která byla dokončena roku

1877. Později byla na škole umístěna má
busta, dílo ak. sochaře Josefa Bajáka.
Vyučoval jsem francouzštinu, zeměpis,
dějepis a matematiku, miloval jsem
zpěv, pro dospělé jsem zřídil bezplatný
kurs francouzštiny. Přispěl jsem k upev-
nění česko-slovenských vztahů. Byl jsem
předsedou školního výboru, řadu let
jsem stál v čele Občanské záložny. Mým
úsilím byla založena městská spořitelna
i knihtiskárna, zasloužil jsem se o zříze-
ní dvoutřídní pokračovací školy průmy-
slové i zemské střední školy hospodář-
ské. Byl jsem čestným členem přerov-
ského čtenářského, později i ochotnic-
kého spolku. V roce 1880 mi udělil obec-
ní výbor za zásluhy o rozvoj města čest-
né občanství. Mým jménem je pojme-
nována jedna z ulic Přerova. 

Připravila Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Soutěž Poznáte přerovskou osobnost?

Muzeum Komenského
v Přerově ve spoluprá-
ci s Kulturními a infor-

mačními službami města Přerova
a městem připravili na začátek letošní-
ho roku výstavu s názvem Přerovští
výtvarníci 20. století – štětcem, rydlem,
dlátem…

Výstava je umístěna ve třech prosto-
rách, a to v Galerii přerovského zámku,
Malém výstavním sále pod věží
a v nově otevřené Galerii města Přero-
va. Představí se zde výtvarní umělci
Přerova, jejichž tvorba spadá do let

1900–2010. Návštěvníci se setkají s díly
Augustina Mervarta, Josefa Bajáka,
Františka Mádleho, Vlastimila Kozáka,
Evy Siblíkové, Věry Kotasové, Pavla
Kotase, Petra Markulčeka, Dana Tran-
tiny a mnoha dalších.

Výstava bude veřejnosti otevřena
5. února a potrvá do 18. dubna.

Milovníci výtvarného umění si záro-
veň mohou zakoupit knihu Výtvarní
umělci města Přerova 1900–2010, kte-
rou díky podpoře města a Olomoucké-
ho kraje připravil Jiří Hastík s kolegy.
Kniha je důkazem bohatosti výtvarného

dění ve městě a je pří-
ležitostí seznámit se
s klíčovými autory
daného období, po-
chopit vývoj jejich
tvorby.
Mgr. Kristina 
Glacová, 
kurátorka výstavy

■ Setkávání seniorů Spolu
Centrum Sonus

Besedy na zajímavé téma
pondûlí od 10.15 hod.

�1. 2. • Zdravá v˘Ïiva, cesta ke zdraví –
Olga Îupková
�8. 2. • Mezi dvûma svûty I. – Alsasko
aneb Ïivot na nûmecko-francouzském
pomezí – Mgr. Vlasta Gregorová
�15. 2. • Mezi dvûma svûty II. – Istrie
aneb ve vichru slovansko-románsko-
rakousk˘ch zájmÛ – Mgr. Vlasta Gregorová
�22. 2. • Zmizelé pfierovské klá‰tery –
Mgr. ZdeÀka Mollinová 

Rukodělné činnosti
ãtvrtek od 10.15 hod.

�4. 2. • Samotvrdnoucí hmota
�11. 2. • Vycházka do Muzea J. A. Komen-
ského – ·tûtcem rydlem a dlátem … Pfie-
rov‰tí v˘tvarníci 20. st. – sraz v 10:30 hod.
pfied muzeem.
�18. 2. • Bavlnkové kvûty I.
�25. 2. • Bavlnkové kvûty II. 

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
�10. 2. v 16 hod. • Mayové rozdûlení do
ãtyfi státÛ (Mexiko, Guatemala, Honduras
a Belize) – Mgr. Vlasta Gregorová
Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov

Přebal knihy

Josef Baják 
Hráč na cello

Pozvánka
do muzea

Zápis dětí do 1. ročníků
základních škol v Přerově
proběhne 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 Něm-
cové, ZŠ Trávník, ZŠ Želatovská, ZŠ U tenisu, ZŠ Za
mlýnem, Soukromá základní škola Acorn’s and
John’s school s.r.o. (Máchova 3).

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 pří-
slušného školského poradenského zařízení nebo
odborného lékaře.

Zákonní zástupci dítěte mají ze zákona právo vol-
by školy. Ředitel spádové školy je povinen přednostně
přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve školském
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 občanského průkazu rodičů, je možné tyto
doklady občanským průkazem rodičů nahradit.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMPr

Výzva

Výstava Přerovští výtvarníci 20. století – štětcem, rydlem, dlátem…
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Do soutěže můžete přihlásit čelní
fasádu objektů situovaných ve správ-
ním obvodu města Přerova, která je
součástí řádně ukončené stavby v roce
2009. Termín pro podání přihlášek je
do 16. března.

Přihlášku do soutěže si mohou zájem-
ci vyzvednout na Magistrátu města Pře-
rova, Odboru rozvoje, pracovišti archi-
tektury a urbanismu, nebo je ji najdete
spolu se soutěžními podmínkami na
internetových stránkách města
(www.prerov.eu, Odbor rozvoje). 

Vítězné dílo v každé kategorii získá oce-

nění ve výši 50 tisíc korun. Spolu s peněž-
ní částkou vítěz obdrží i kovovou desku,
kterou může na fasádu umístit. Šaf

Soutěž o nejhezčí fasádu se těší značnému zájmu
� dokončení ze strany 1

Stávající podoba uvítací tabule na jedné z příjezdových cest do města

Zateplení domu se stalo příležitostí k zají-
mavé rekonstrukci balkonů.

Vyhlašujeme soutěž o Nejhezčí návrh
uvítacích tabulí města Přerova. Uvítací
tabule o rozměrech dva metry na šířku
a tři metry na výšku budou umístěny
u komunikací vedoucích do Přerova.

Uzávěrka předkládání návrhů je sta-
novena na 19. února ve 12 hodin.

Návrhy o velikosti souboru do 8 MB lze
zaslat na e-mail: zdenek.danek@mu-
-prerov.cz 

Soubory o větší velikosti lze doručit na
CD či DVD na adresu: Magistrát města
Přerova, Kancelář primátora, Zdeněk
Daněk, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2.

Soutěž má následující
podmínky:

■ návrh musí být ve formátu jpg, pdf či
jiný běžně otevíratelný soubor ve
windows

■ data v tiskové kvalitě 3 × 2 m, 150 dpi
■ jasný, poutavý a zapamatovatelný

vzhled
■ motiv musí být zobrazitelný na webu
■ jeden účastník může zaslat nejvýše

3 návrhy 
■ autor vítězného návrhu obdrží

finanční odměnu ve výši 3 000 Kč

Hledáme motiv uvítacích tabulí
Vedení města se rozhodlo přivítat návštěvníky města
přijíždějící v autech, autobusech a na kolech novými

uvítacími tabulemi.

Co přinesl rok 2009 a jaký bude ten současný z hlediska
řízení magistrátu?

■ Městský dům
�7. 2. ve 14 hodin • Dûtsk˘ ma‰karní kar-
neval. Program agentury GONG, nafukovací zví-
fiátka, masky zdarma. 
�9. 2. v 19.30 hodin • Vyznání Pavla Nová-
ka ml., doprovod FAMILY, hosté Jarda Wykrent,
Dana Vrchovská, smyãcov˘ kvartet V. Kozánka,
Ivan Nûmeãek (kytara – PIRILLO)

�10. 2. v 19.30 hodin • Vyznání Pavla
Nováka ml., doprovod FAMILY, hosté Jarda
Wykrent, Dana Vrchovská, Václav Neckáfi, Jan
Neckáfi, Vûra ·pinarová
�11. 2. v 19.30 hodin • Vyznání Pavla
Nováka ml., doprovod FAMILY, hosté Jarda
Wykrent, Dana Vrchovská, Václav Neckáfi, Jan
Neckáfi, Jaromír Nohavica, Láìa Kerndl
�16. 2. v 19.30 hodin • ZAMILOVAT SE…,
nové pfiedstavení divadla KALICH, hrají Jana Pau-
lová a Pavel Zedníãek ve dvojrolích milencÛ
i manÏelÛ, podle pfiedlohy Noela Cowarda
�24. 2. v 19.30 hodin • Moravanka Jana
Slabáka, koncertní vystoupení

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.

�Stálé expozice Rekonstrukce historick˘ch
‰kolních tfiíd • Jan Blahoslav • Jan Amos Komen-
sk˘ • Archeologie Pfierovska • Entomologie •
Mineralogie • Národopis Hané a Záhofií • Tajem-
ství tónu zvonu • Veduty Pfierova a vyhlídka
z vûÏe • Historie odboje na Pfierovsku 1914–1989
�5. 2.–18. 4. • Pfierov‰tí v˘tvarníci 20.
století ·tûtcem, rydlem, dlátem…, v˘sta-
va (Galerie pfierovského zámku, Mal˘ sál pod vûÏí
a Galerie mûsta Pfierova). 
�Od 24. 2. • Animaãní program ke stálé
expozici Archeologie – pro ‰koly

Ornitologická stanice
tel. 581 219 910

po–pá 8–16 hodin, jindy po domluvû

�Stálé expozice: Ptáci âeské republiky • Pta-
ãí lípa • Ptaãí zahrada Franti‰ka Gintra
�do 26. 2. • SouÏití s velk˘mi ‰elmami 
�23. 2. • Jak to chodí (a létá) v âínû. Pfied-
ná‰ka Petra Kovafiíka s promítáním obrázkÛ.
ZáÏitky z ornitologické práce na jihozápadû âíny
– hory, lesy, ãajové plantáÏe, „ochrana“ pfiírody,
kapitalistick˘ komunismus, copyright atd. Od 17
hod. v budovû ORNIS
�V˘ukové programy pro ‰koly, krouÏky
a jiné zájmové skupiny: Ptáci – v‰e ze Ïivo-
ta ptákÛ • Vodní ptáci – o ptácích kolem vody
a na vodû • Zimní – o ptácích na krmítku • Stro-
my – o stromech váÏnû i neváÏnû v areálu parku
Michalov (e-mail: kosturova@prerovmuzeum.cz)
�Ekoporadna – informace z obl. Ïivot. prostfiedí

www.prerovmuzeum.cz

■ SVČ ATLAS a BIOS
�6. 2. • âlovûãe, nezlob se! – zábavná sou-
tûÏ v ATLASu pro dûti – pfiihlá‰ky pfiedem
�9. 2. • Na‰í pfiírodou – pfiírodovûdná soutûÏ
pro ‰koly, pfiihlá‰ky pfiedem
�27. 2. • Pi‰kvorkov˘ turnaj, pfiihlá‰ky pfie-
dem BIOS
�V˘tvarná soutûÏ 
Na únor jsme pro dûti pfiipravili novou v˘tvarnou
soutûÏ s názvem Ledová královna. Je urãena
dûtem v‰ech vûkov˘ch kategorií a soutûÏní práce
mÛÏou b˘t ztvárnûny jakoukoliv v˘tvarnou tech-
nikou. Obrázek se jménem, adresou a telefonem
musí b˘t odevzdan˘ v ATLASu, ÎiÏkova 12 nej-
pozdûji do 19. února. Autofii nejhezãích prací
budou odmûnûni drobn˘m dárkem.

www.svcatlas-bios.cz

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

�17. 2. • Diabetická noha. Beseda, pfiedná‰í
MUDr. Karla Janková.

■ Klub Rodinka
�29.–31. 1. a 26.–28. 2. • víkend s lyÏo-
váním na Horní Beãvû pro rodiny s dûtmi
i jednotlivce. MoÏnost veãerního lyÏování.
�V pondûlí aÏ pátek • pravidelné aktivity
v klubu, dopoledne pro maminky na MD, odpoled-
ne krouÏky pro dûti z M· a Z· a také pro rodiãe.

■ Středisko Oáza Předmostí

■ Klub přátel výtvarného
umění

�11. 2. • Zámky na Loifie. Beseda s Helenou
Patoãkovou. Poslední termín na odevzdání závaz-
n˘ch pfiihlá‰ek na zájezd do Prahy (1000 nebo
650 Kã podle poãtu noclehÛ vãetnû vstupenky do
divadla).

■ Klub Dlažka
�1. 2. • Nabídka táborÛ – viz internetové
stránky klubu DlaÏka

Dlažka slaví 20 let
oslavy v Přerově a blízkém okolí 

�5. 2. v 19 hod. ve 20 hod. • Setkání
v˘znamn˘ch osobností, hostÛ a aktivních ãle-
nÛ DlaÏky v klubu Teplo, Slavnostní veãer – Fle-
ret, 22–2 hod. diskotéka – DJ Maro‰ (tanec
a hudba, ale mimo jiné i promítání fotek, taneãní
soutûÏ, volba miss a missáka, jam session, ohÀo-
stroj) 
�6. 2. v 9–12 hod. v 10–12 hod. • Ma‰-
karní rej pro dûti, stolní hry pro dûti (vstup
zdarma). 
�Sobota dopoledne • V˘stava 20 let DlaÏ-
ky Jak ‰ly dûjiny pro dûti v Klubu Teplo v 16
hod. a otevfiení v˘stavy v MIC a následná hra pro
malé i velké ve mûstû, zahájení (lampion s sebou). 

�úterky a ãtvrtky 19.30–20.30 hod. • cvi-
ãení na hudbu Z· Velká DláÏka
�26.–28.2. • LyÏafisk˘ víkend

www.dlazka.cz

■ Loutkové divadlo
�31. 1., 7., 14. a 21. 2. • pohádka Ka‰pár-
kÛv boj s ãerty
�28. 2. • pohádka Ostrov splnûn˘ch pfiání

■ Plavecký areál – koupání veřejnosti, tel. 581 736 580 • relaxace, slender, 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 7.30–14.30

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: 6., 13., 14, 27. a 28. 2. • informace na www.bazenprerov.wz.cz

Příležitost k malému vyhodnocení
uplynulého roku a pohledu na rok 2010
jsme dali i tajemníku přerovského
magistrátu.

Ing. Jiří Bakalík
Magistrát města
Přerova
tajemník

� Jaké důležité úkoly museli řešit pra-
covníci magistrátu v roce 2009?

Zcela novou zkušeností úředníků
magistrátu byla v první polovině loň-
ského roku povinnost zvládnout správ-
ní a technické řešení situací kolem akcí,
organizovaných v našem městě přísluš-
níky extremní pravice. Tyto nebezpeč-
né akce se díky vynikající spolupráci
našeho úřadu s Policií ČR, městskou
policií a neziskovými organizacemi
podařilo zvládnout velmi dobře. Tako-

vé hodnocení zaznělo napříč celou
republikou.

V závěru loňského roku se naplno roz-
běhly práce na rozsáhlé změně řízení
a organizace práce našeho magistrátu.
Po zmapování a nastavení klíčových
procesů a postupů tím budou jasně
dány úkoly a zodpovědnost jednotlivých
organizačních jednotek a pracovníků
úřadu. Je to nutnost vyvolaná soustav-
ným nekoncepčním a chaotickým pře-
sunem dalších byrokratických kompe-
tencí ze státu na města.

Chtěl bych vyzdvihnout skutečnost, že
na rozdíl od většiny českých měst a jejich
úřadů jsme nečekali s restrikcí provoz-
ních a mzdových nákladů až na rok 2010.
V souvislosti s obtížnou hospodářskou
a finanční situací jsme již v roce 2009 při-
stoupili na úspory vůči plánovanému
rozpočtu a v tomto trendu pokračuje náš
magistrát i v roce letošním. S přihlédnu-
tím k výše uvedenému je mojí milou
povinností poděkovat kolegům, pracov-

níkům magistrátu, za práci vykonávanou
mnohdy ve složitých podmínkách i za
jejich spolupráci se samosprávou města.
Bez ní by nebylo možno realizovat tak
rozsáhlý objem investičních akcí, o kte-
rých byla řeč v minulém čísle Přerov-
ských listů.

� Co čeká magistrát v letošním roce?
Prioritními úkoly bude zcela jistě

v letošním „supervolebním“ roce zajis-
tit bezproblémový a zdárný průběh
všech voleb.

Velkou příležitostí je pro náš úřad pří-
ležitost uspět ve dvou výzvách pro obce
s rozšířenou působností. Ta první nám
umožňuje čerpat významnou finanční
dotaci z Integrovaného operačního pro-
gramu v podobě pořízení nového hard-
ware, software, nového aplikační vyba-
vení a technologie pro zajištění povin-
ných služeb. V rámci toho bude možné
finančně zvýhodnit i novou elektronic-
kou spisovou službu, která bude nasa-

zena na náš úřad v následujícím čtvrtle-
tí a bude plně kompatibilní se systémem
datových schránek. 

Druhá výzva zajišťuje zvýšení kvality
řízení v úřadech územní samosprávy.
Zde připravujeme žádost a projekt na
možnost získání až 10 milionů korun.
Tyto finanční prostředky budou sloužit
právě jako podpora dalšího vzdělávání
úředníků a zavádění nových metod říze-
ní a práce našeho úřadu.

Na závěr chci vzpomenout i na
významný úkol, před který je náš úřad
postaven. Jedná se o dokončení složité-
ho procesu přípravy výběrového řízení
na dodavatele a poskytovatele komu-
nálních služeb v našem městě. Poněvadž
se jedná o velmi důležitou a sledovanou
záležitost, tak mám dobrý pocit z toho,
že všichni zainteresovaní učinili jak
v minulém roce, tak i na začátku letoš-
ního roku vše pro to, aby se mohla tato
povinná činnost města pro své občany
dál rozvíjet a zlepšovat. Šaf

Divadlo Dostavník
připravilo na 24. února v 19. 30 hodin
v klubu Teplo divadelní představení.
Návštěvníci uvidí nepříliš veselou kome-
dii Pauly Vogel Nejstarší řemeslo.

Dětský maškarní
karneval

V neděli 7. února se uskuteční na vel-
kém sále tradiční Dětský maškarní kar-
neval s programem. Akce je zaměřena
především pro nejmenší děti, děti z MŠ
i I. stupně ZŠ, jejich rodiče, babičky
a dědečky nejen z Přerova, ale i z okolí.
Masky mají vstup zdarma, ceny pro nej-
hezčí masky, občerstvení masek a výro-
ba nafukovacích zvířátek je zajištěna.

Pozvánka

Pozvánka

Tanganjika a Kongo
Ve středu 10. února pořádají pracovníci městské knihovny besedu Tanganjika
a Kongo. Daniel Skřenek bude vyprávět o expedici do rovníkové Afriky za největ-
šími sladkovodními rybami, na které se natáčel film S Jakubem na rybách. Bese-
da začíná v 18 hodin v budově Ministerstva zemědělství ČR ve Wurmově ulici 2.
Vstupné dobrovolné.

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
komunikace/ulice druh omezení trvání
·ífiava, Pfierov úplná uzavírka (akce Policista roku) 5. 2.
(parkovi‰tû u kina Hvûzda)

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 je vyhlášeno do 22. února 2010.
Podrobné informace získáte na internetových stránkách města: www.mu-pre-
rov.cz (řešení životních situací – půjčky z fondu bydlení). Zde naleznete Vnitřní
přepis č. 24/07 i formulář žádosti o půjčku.

Na další dotazy ohledně půjčky vám odpoví Kristina Bukvaldová,
(kristina.bukvaldova@mu-prerov.cz) tel.: 581 268 209 nebo Ivana Jeřábková, tel.:
581 268 212 (ivana.jerabkova@mu-prerov.cz).

�8.–12. 3. • Napfiíã pravûkem – pfiímûstsk˘
tábor v Pfiedmostí, pro dûti od 7 do 11 let
�13. 2. ve 14 hod. • Hrátky s drátky – pro
v‰echny generace, rodiny s dûtmi 
�27. 2. ve 14 hod. • Ptaãí klec z proutí
a keramick˘m ptáãkem – pro v‰echny gene-
race, rodiny s dûtmi

Centrum pro rodinu Ráj o.s. Pavlovice
Veronika Zapletalová, tel. 774 523 522

■ Hnutí Brontosaurus
Delfín Přerov

�6.–13. 3. jarní prázdniny • Zimní lyÏafi-
sk˘ tábor v Jeseníkách pro dûti ve vûku 8–17
let, zamûfien˘ na sjezdové lyÏování a snowboar-
ding. Po dohodû je moÏná i úãast rodiãÛ. Pro-
gram je doplnûn o hry v zimní pfiírodû a v míst-
nosti. Místo: Jeseníky – Skiareál Kare‰ v Koutech
nad Desnou, ubytování v chalupû pfiímo u vleku,
program: 7 dní lyÏování doplnûn˘ch o veãerní
program, cena 3 000 Kã (vãetnû vlekÛ). 
Informace a pfiihlá‰ky: web: http://del-
fin.brontosaurus.cz, e-mail: delfin@bron-
tosaurus.cz

Karel Jílek, ul. Boh. Nûmce 15, 750 02 Pfierov, 
tel: 776 036 046

Pozvánka
na besedu



Kam plánuje město letos
investovat peníze strana 4

Kuberův chodníkový zákon
v praxi strana 5

Plesová sezona je v plném
proudu strana 6 a 7

Jak to vidím já – historie klubu
Dlažka očima jeho předsedy str. 9
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Městem půjde průvod masopustních maškar

Nadšenci občanského 
sdružení Cukrle tradici 
masopustu oživili vloni 
v Přerově. Pokraču-
jí v ní i letos. Při-
pojte se v sobotu 
13. února k maso-
pustnímu veselí. 
Více na str. 9 �

pokračování na straně 2 �

Soutěž o nejhezčí fasádu se těší značnému zájmu

FOTO JAN ČEP16 strana PŘEROVSKÉ LISTY ❙ ÚNOR 2010

Radní opět vyhlásili i pro rok 2010 sou-
těž Fasáda roku. Jejich snahou je zlepšit
vzhled města. Již sedmý ročník je dokla-
dem, že se soutěž těší značnému zájmu.
Svědčí o tom i rostoucí počet přihláše-
ných. Stejně jako v předcházejících
letech je vyhlášena ve třech kategoriích,
a to fasáda novostavby, fasáda rekon-
strukce a fasáda panelového domu.

„V loňském ročníku soutěže majitelé
přihlásili 47 objektů. V kategorii rekon-
strukce soutěžilo 11 objektů, v kategorii
panelový dům 33 staveb a do kategorie
novostavba byly přihlášeny tři objekty.
Potvrdil se tak trend posledních let –
stoupá počet fasád panelových domů,
naopak nejméně byla obsazena katego-
rie novostavby,“ přiblížila městská archi-
tektka Ing. Olga Krčmová.

Vítězem loňského ročníku v kategorii
rekonstrukce se stala fasáda nájemního
domu na Žerotínově náměstí 174/29
v Přerově. V kategorii panelový dům zví-
tězil objekt v Kabelíkově ulici 18 a v kate-
gorii novostavba zvítězila fasáda rodin-
ného domu v ul. Čsl. Letců 3197/23.
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Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 15. února

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

V galerii Atrax proběhne od
11. do 26. února autorská
výstava obrazů Marka Sla-
víka.
Autor vystavuje v Přerově
poprvé. Jedná se o velmi
osobitého umělce, naroze-
ného v roce 1982, v součas-
né době tvořícího v Praze.
Ve své tvorbě spojuje rea-
listickou malbu s aktuální-
mi tématy často dovedený-
mi až k absurditě. Jeho vel-
mi přesvědčivé malířské
podání rozličných tématic-
kých celků dokládá znač-

nou umělcovu zručnost, která je dopl-
něna obsahově doslova nabitými téma-
ty. Umělec není jednoznačně žánrově
vyhraněn a tak v jeho tvorbě můžeme
nalézt jak krajinomalbu, tak figurativní
kompozici či abstraktní motivy vychá-
zející z reality. 
Marek Slavík absolvoval v roce 2008
Akademii výtvarných umění v Praze
v ateliéru prof. Zdeňka Berana klasickou
malbu. 
Svá díla prezentuje od roku 1998 na řadě
samostatných výstav, které se vždy těši-
ly velkému ohlasu.
Vernisáž proběhne za účasti autora
11. února v 17 hodin v galerii Atrax.

Sylva Česlarová • Narodila se v Ostravě a pochází z rodu léčitelů. Inspirací a vzorem
jí byla maminka, duchovní léčitelka, která pracovala s energií a kreslila obrázky.
„První obraz, který jsem toužila namalovat, bylo srdce. Výsledek se dostavil a prvo-
tina tak odstartovala moji cestu malířky. Avšak podotýkám, že ne já, ale za pomo-
ci meditace, hudby a olejových barev do nich předávám vesmírnou energii, která
skrze mne prochází a vede mojí ruku. Prostřednictvím mé osoby Vesmír tvoří. Pře-
ji si, aby energie mých obrazů přiměla lidi v dnešní zrychlené době ke zklidnění
a zamyšlení...“ dodává autorka.
Během dvanáctileté tvorby díla nabízejí stále větší rozměr, hloubku a dosah. Jem-

né vyzařování obrazů nabízí našim
duším i prostoru klid a mír, povznášejí-
cí pocit a zároveň tichou pokoru.
„Některým lidem pomohou zlepšit
zdravotní potíže a pozitivně ovlivnit
životní situace, v nichž se momentálně
nacházejí. Dokážou eliminovat psycho-
somatické zóny a přispívají k harmoni-
zaci prostředí, proto jsou vhodné nejen
do našich domovů, ale také firemních
a veřejných prostor“.
Spolupracovala s autorem české relaxač-
ní hudby Rolandem Santé, podílela se
malbami na vzniku léčivých karet a vytvo-
řila několik maleb na přebaly jeho CD.
A letos již čtvrtý rok vytvořila nástěnný
kalendář. Její díla se nacházejí v sou-
kromých sbírkách v USA, Mnichově,
Moskvě a Polsku. Pořádala a spolupořá-
dala celkem 30 výstav.Sylva Česlarová

■ Kino Hvězda ■ Galerie
�1.–3. 2. v 17 hod. • PLANETA 51 (VB/·pa-
nûlsko animovaná rodinná komedie, ãesk˘
dabing, premiéra). Zelení obyvatelé Planety 51 Ïijí
spokojen˘m Ïivotem v útuln˘ch domcích na pfied-
mûstí, vychovávají dûti, venãí psíky… ReÏie: Jor-
ge Blanco, Marcos Martínez, Javier Abad.
�1. a 2. 2. ve 20 hod. • TWILIGHT SÁGA:
NOV¯ MùSÍC (USA, romantick˘ horor, titulky).
Pokraãování veleúspû‰né ságy… ReÏie: Chris
Weitz. Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson,
Taylor Lautner, Ashley Greene.
�4.–6. 2. v 17 hod. a 7. 2. v 15 hod. • ART-
HUR A MALTAZARDOVA POMSTA (Francie,
animovan˘, ãesk˘ dabing, premiéra). Skvûlá podí-
vaná pro malé i velké. ReÏie: Luc Besson. âesk˘
dabing: Matyá‰ Valenta, Zlata Adamovská, Zuza-
na Norisová, Sámer Issa.
�4.–7. 2. ve 20 hod. a 7. 2. v 17.30 hod. •
TRABLE V RÁJI (USA, komedie, titulky, premi-

éra). Vypadá to jako ráj, ale je to peklo… ReÏie:
Peter Billingsley. Hrají: Vince Voughn, Jon Fav-
reau, Kristel Bell, Malin Akerman, Jason Bateman.
�8.–10. 2. v 17 hod. • HERKULES 3D (USA,
rodinná komedie, ãesk˘ dabing, premiéra). Pfií-
bûh Herkula, poloboha, kter˘ dokázal i skály
lámat. ReÏie: Mohamed Khashoggi. Hrají: Richard
Sandrak, Hulk Hogan, Elliot Gould.
�8.–10. 2. ve 20 hod. • 3 SEZÓNY V PEKLE

(âR/SR/Nûmecko, milostné drama, premiéra).
Velká milostná romance na pozadí dramatick˘ch
historick˘ch promûn… ReÏie: Tomá‰ Ma‰ín. Hra-
jí: Kry‰tof Hádek, Karolina Gruszka, Jan Kraus,
Martin Huba, Miroslav Krobot.
�11.–13. 2. a 15–17. 2. v 17 hod., 14. 2.
v 15 hod. • DE·ËOVÁ VÍLA (âR, klasická
romantická pohádka, premiéra). ReÏie: Milan
Cieslar. Hrají: Vica Kerekes, Jakub Gottwald,
Simona Sta‰ová, Miroslav Donutil, Ale‰ Háma.
�11.–16. 2. ve 20 hod. a 14. 2. v 17.30
hod. • SHERLOCK HOLMES (USA, akãní/do-

brodruÏn˘, titulky, premiéra). Nic jim neunikne…
a zkrátka, bude v‰echno jinak… ReÏie: Guy Rit-
chie. Hrají: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel
McAdams, Mark Strong.

�18.–20. 2. v 17 hod. a 21. 2. v 14 hod. •
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 (USA, rodinn˘/
anim./hudební, ãesk˘ dabing, premiéra). ReÏie:
Betty Thomas. âesk˘ dabing: Martin Stránsk˘,
Tomá‰ Jufiiãka, Zby‰ek PantÛãek, Pavel Tesafi, Jan
Maxián, Zuzana Norisová.
�18.–23. 2. ve 20 hod., 21.–23. 2. v 16
hod. a 25.–28. 2. v 16.30 hod. • AVATAR
(USA, dobrodruÏn˘/sci-fi, ãesk˘ dabing). Vítejte
v novém svûtû za hranicí va‰í fantazie. Monu-
mentální cesta do jiného svûta plná pÛsobiv˘ch
obrazÛ a zvukÛ … ReÏie: James Cameron. Hrají:
Sam Worthington, Sigourney Weaver, Michelle
Rodriguez, Giovanni Ribsi.
�25.–28. 2. ve 20 hod. • KAWASAKIHO
RÒÎE (âR, drama, premiéra). Za kaÏdou lÏí se

skr˘vá pravda a za ní pravda je‰tû hlub‰í. ReÏie:
Jan Hfiebejk. Hrají: Martin Huba, Daniela Koláfio-
vá, Lenka Vlasáková, Ladislav Chudík, Antonín
Kratochvíl.

�3. 2. ve 20 hod. • AË VEJDE TEN PRAV¯
(·védsko, horor, titulky, premiéra). Netradiãní
upírsk˘ horor ocenûn˘ na fiadû festivalÛ. ReÏie:
Tomas Alfredson. Hrají: Kare Hedebrant, Lina
Leandersson, Per Ragnar, Henrik Dahl.

�17. 2. ve 20 hod. • NA SEVER (Norsko, tra-
gikomedie, titulky, premiéra). Antidepresivní off-
road movie. ReÏie: Rune Denstad Kanylo. Hrají:
Anders Baasmo Christiansen, Marte Aunemo.

�24. 2. v 17.30 a ve 20 hod. • JULIE A
JULIA (USA, komedie, titulky). Vá‰eÀ. Odhodlá-
ní. Máslo. Má‰ v‰e, co je tfieba? ReÏie: Nora Eph-
ron. Hrají: Meryl Streep, Amy Adams, Linda
Emond.

�7. 2. v 15 hod. • ARTHUR A MALTAZAR-
DOVA POMSTA (Francie, animovan˘, ãesk˘
dabing, premiéra). Skvûlá podívaná pro malé i vel-
ké. ReÏie: Luc Besson. âesk˘ dabing: Matyá‰
Valenta, Zlata Adamovská, Zuzana Norisová,
Sámer Issa.
�14. 2. v 15 hod. • DE·ËOVÁ VÍLA (âR, kla-
sická romantická pohádka, premiéra). ReÏie: Milan
Cieslar. Hrají: Vica Kerekes, Jakub Gottwald,
Simona Sta‰ová, Miroslav Donutil, Ale‰ Háma.
�21. 2. ve 14 hod. • ALVIN A CHIPMUNKO-
VÉ 2 (USA, rodinn˘/anim./hudební, ãesk˘
dabing, premiéra). ReÏie: Betty Thomas. âesk˘
dabing: Martin Stránsk˘, Tomá‰ Jufiiãka, Zby‰ek
PantÛãek, Pavel Teasafi, Jan Maxián, Zuzana Nori-
sová.
�28. 2. ve 14 hod. • DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT
DINOSAURÒ 3D (USA, anim. komedie, ãesk˘
dabing). Hrdinové z prostfiedí pod bodem mrazu
se vrací, aby zaÏili dal‰í neuvûfiitelné dobrodruÏ-
ství… Více akce, humoru a neuvûfiitelné vizuální
podívané… ReÏie: Carlos Saldanha, Mike Thur-
meier. âesk˘ dabing: Jifií Lábus, Zdenûk Mahdal,
Ota Jirák, Katefiina BroÏová.

■ ARTKINO ■

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■

■ KLUB P¤ÁTEL FILMU ■

V únoru zde vystavuje archeologické reprodukce uměleckých děl starověkého
Egypta Kulturní asociace Nová Akropolis, která v rámci Ateliéru Minerva vytvořila
ojedinělý styl ve zpracování archeologických reprodukcí. Snahou členů Ateliéru
Minerva je napodobovat starodávné techniky, které používali mistři sochaři či malí-
ři při své tvorbě. Kulturní asociace Nová Akropolis je dobrovolná, nezávislá a nezis-
ková organizace, která v České republice působí již dvacet let.

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

Marek Slavík, Pohrdání

Marek Slavík, Ledy 3

Nová fasáda panelového domu v ulici Ke Kopaninám zpříjemnila
pohled chodcům i řidičům.


