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FOTO PAVEL CIMBÁLNÍK

Cestu do knihovny Přerované znají

Březen vnímá veřejnost
stále jako měsíc zasvěcený
knize. Ještě před několika
málo lety šířený skeptický
pohled na hrozící úbytek
čtenářů knih se nepotvrdil.

více na stranách 8, 9 a 10 �

FOTO ARCHIV SVČ ATLAS

Nuda dětem nehrozí
Přerovští školáci si letos užijí jarních

prázdnin v týdnu od 8. března. 
Mohou se těšit na nevšední zážitky.

„Na každý den připravujeme jiný program,“ zdůraznila
ředitelka Střediska volného času ATLAS a BIOS Mgr. Blan-
ka Mašková. Podle jejích slov si děti postupně vyzkouší
mnoho zábavných aktivit, které je zcela jistě zaujmou.
„V pondělí je čeká buď výlet do zoo v Olomouci nebo
v ATLASu jsme na tento den připravili Den s minigolfem
a keramikou. V úterý nabízí keramické hrátky pro změnu
zase ekologické středisko BIOS, kde se děti kromě toho
odpoledne seznámí s exotickými zvířaty ve zdejších zájmo-
vých chovech. Milovníci přírody v úterý navštíví palmový
skleník v Olomouci, kde budou mít příležitost obdivovat tro-
pické rostliny. Během celých prázdnin nezapomínáme ani
na mladé sportovce. Mohou si vybrat výlet do olomoucké-
ho Akvaparku nebo se zúčastnit v ATLASu soustředění
zájmových kroužků taneční školy, tělovýchovy, gymnasti-
ky, aikida, aerobiku a v pátek orientálních tanců,“ vyjme-
novala Blanka Mašková a dodala, že samozřejmě rádi přiví-
tají i děti, které zatím tréninky pravidelně nenavštěvují, ale
chtěly by si některé z nabízených aktivit třeba vyzkoušet.

Organizátoři všech prázdninových akcí upozorňují, že počet
volných míst na jmenované aktivity je omezený. „Na někte-
ré dny už máme kapacitu téměř naplněnou, proto je nutné
se závazně přihlásit co nejdřív,“ připomněla Mašková. 

Mgr. Dagmar Kolomazníková, SVČ ATLAS a BIOS

Děti se mohou účastnit sportovního soustředění 
například kroužku gymnastiky.

Pasování nejmenších čtenářů
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Už v listopadu 1997 Technické služby
města Přerova otevřely pro občany
města Přerova sběrný dvůr. Vedoucí
pracovníky Technických služeb města
Přerova mrzí, že obyvatelé města jej
stále málo využívají.

Požádali jsme jejich ředitele Ing. Rad-
ka Koněvalíka o několik užitečných
a praktických informací.

Ing. Radek
Koněvalík
Technické služby
města Přerova
ředitel

�Co všechno mohou občané odevzdá-
vat do sběrného dvoru?

Ten byl v počátku určen pro příjem
nebezpečných složek vytříděných
z komunálních odpadů, jako jsou
například plechovky od barev, zbytky
olejů, domácí chemie, akumulátory,
pesticidy, či staré léky. V roce 2009 jsme
dostavěli halu na zpětný odběr „vyslou-
žilých“ elektrospotřebičů, mezi které
patří například televizory, monitory,
počítače, telefony, domácí elektrické
přístroje a nástroje, lednice, mrazáky,
baterie a zářivky. Souběžně s rozšíře-
ním provozu sběrného dvora dochází
i k rozšíření možnosti pro občany
odkládat zde další odpady, jako je
objemný odpad, jiný biologicky neroz-
ložitelný odpad a kovy. Jen pro úplnost,
v příměstských obcích dvakrát ročně
pořádáme tak zvaný „mobilní“ sběr
nebezpečných odpadů.

�Co vás „inspirovalo“ k této investici? 
K výstavbě sběrného dvora nás vedla

zákonná povinnost a samozřejmě i pozi-
tivní zkušenosti ostatních měst v naší
republice. V součastné době probíhá

vytypovávání lokalit pro výstavbu dru-
hého sběrného dvoru ve městě Přerově. 

�Za jakých podmínek se můžeme zba-
vovat jmenovaných nepotřebných věcí?

Chci zdůraznit, že ve sběrném dvoře
občané Přerova mohou odevzdávat jme-
novaný odpad zdarma. Drobní podni-
katelé a živnostníci využívají sběr nebez-
pečných odpadů za úhradu.

�Jak občané využívají této příležitosti,
případně – kde vidíte rezervy?

Co se týká sběru nebezpečných odpa-
dů je sběrný dvůr využíván vcelku dosta-
tečně, ale v oblasti velkoobjemového
odpadu a sběru „vysloužilých“ elektro-
spotřebičů stále velmi málo.

Stačí si ráno objet město a uvidíte
u kontejnerových stání staré ledničky,
sporáky, pračky, televizory a různé části
použitého nábytku. Je to samozřejmě
otázka pohodlnosti lidí. Měli by si však
uvědomit, že tímto chováním přidávají
práci našim pracovníkům, kteří ztrácí
zbytečně čas a samozřejmě to stojí další
peníze, které bychom mohli použít tře-
ba na rozšíření počtu kontejnerů nebo
i navýšení počtu stanovišť pro kontejne-
ry. Součastně si občané nepřipouštějí, že
se odložením těchto věcí na kontejnero-
vých stání dopouštějí přestupku, poně-
vadž ta nejsou k tomuto účelu zřízena. 

Zajímavá čísla zvláště pro
ekologicky hodnotící občany

V roce 2009 odevzdali Přerované 23
tun nebezpečných odpadů. Od počátku
existence bylo do sběrného dvora odlo-
ženo 217 tun nebezpečných odpadů.

Provozní doba sběrného dvora Tech-
nických služeb města Přerova, s.r.o.
v ulici Na hrázi 17: pondělí až pátek
od 6 do 17 a v sobotu od 8 do 12 hodin

Sběrný dvůr je málo využívaný

Zdarma můžete ve sběrném dvoře odložit například vysloužilé lednice a monitory.
FOTO VLADIMÍR ANTL

Gabriela Stodolová (vlevo) získala 1. a Adéla Kubíková 2. místo ve svých kategoriích.
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Koncem ledna se v aule Pedagogické
fakulty UP v Olomouci konalo regio-
nální kolo řečnické soutěže Mladý
Demosthenes. 

Tuto soutěž organizuje společnost
FACE OF NEW EUROPE, která si klade za
cíl objevovat děti s rétorickým nadáním.
Hlavní tváří projektu je televizní hlasa-
telka Jana Adámková, jež řídí také Mode-
rátorskou školu 3D. Odbornou porotu,
kromě známé moderátorky počasí, tvo-
řili pedagogičtí pracovníci Katedry čes-
kého jazyka a literatury Pedagogické
fakulty UP v Olomouci. Ve školním i regi-
onálním kole dostali účastníci stejný úkol
– hovořit na volitelné téma v časovém

rozpětí jedné až dvou minut, přičemž
jazykový projev byl hodnocen z několika
hledisek, především artikulace, hlasitos-
ti, tempa řeči, originality tématu, never-
bální komunikace, dodržení časového
limitu, využití jazykových prostředků ad.

Naši školu v mladší kategorii velmi
úspěšně reprezentovala žákyně 7. roč-
níku Gabriela Stodolová, která získala
1. místo a postupuje do krajského kola.
Ve druhé kategorii zabodovala Adéla
Kubíková, žákyně 9. ročníku, jež si
odvezla diplom s 2. místem.

Oběma dívkám gratulujeme a přejeme
mnoho dalších úspěchů.

Mgr. Lenka Neterdová, ZŠ Za mlýnem

Žákyně ze ZŠ Za mlýnem
uspěly v rétorické soutěži

Pondělí 15. března a úterý 16. března
od 8 do 17 hodin v mateřských školách
zřízených statutárním městem Přerov:
MŠ Dvořákova, MŠ Komenského, MŠ
Kouřílkova – Jasínkova, MŠ Kozlovská,
MŠ Kratochvílova, MŠ Lešetínská, MŠ
Máchova 8 – Na odpoledni 16, MŠ
Máchova 14, MŠ Pod skalkou – Čekyně,
MŠ U tenisu, MŠ Optiky – Kozlovice, MŠ
Vinary, MŠ Újezdec – Lověšice. 

Zápis proběhne v uvedených termí-
nech v sídlech a odloučených pracoviš-
tích jednotlivých mateřských škol. 

MŠ Újezdec provede zápis v MŠ Újez-
dec dne 15. března od 10 do 16 hod. a na
odloučeném pracovišti v MŠ Lověšice
dne 16. března od 10 do 16 hodin. 

MŠ Optiky provede zápis v MŠ Optiky
dne 15. a 16. března od 8 do 17 hod. a na
odloučeném pracovišti v MŠ Kozlovice
dne 15. března od 8 do 17 hodin.

Mateřské školy zřízené soukromými
zřizovateli provedou zápis v MŠ Bajá-
kova ve dnech 15. a 16. března od 8 do

17 hodin a v MŠ U Bečvy dne 15. a 16.
března od 8 do 17 hodin. MŠ Sokolská
z důvodu naplněnosti zápis neprovádí.

Předškolní vzdělávání se organizuje
pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti
let. Ředitelka mateřské školy ve správ-
ním řízení rozhoduje o přijetí dítěte do
mateřské školy, popřípadě o stanovení
zkušebního pobytu dítěte, jehož délka
nesmí přesáhnout 3 měsíce. K před-
školnímu vzdělávání se přednostně při-
jímají děti v posledním roce před zahá-
jením povinné školní docházky a vzdě-
lávání v posledním ročníku mateřské
školy zřízené statutárním městem Pře-
rov se poskytuje bezúplatně. O přijetí
dítěte se zdravotním postižením roz-
hodne ředitelka mateřské školy na zákla-
dě písemného vyjádření školského pora-
denského zařízení, popřípadě také
registrujícího praktického lékaře pro děti
a dorost. 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Magistrátu města Přerova

Zápis dětí do mateřských škol
na území města Přerova pro školní rok 2010/2011



Ing. Jiří Lajtoch
primátor města Přerova

Vážení přátelé,
začátek druhého pololetí školního roku se nese mimo
jiné ve znamení zápisu dětí do prvního ročníku
základních škol a zápisu do mateřských škol. Je to
významný okamžik nejen v životě budoucího žáčka,
ale pochopitelně celé rodiny. Předchází mu sbírání
informací, která škola by zajistila nejkvalitnější další
vývoj dítěte.
Zvláště v několika posledních letech poznamenaných
tak zvaným dětským boomem mnoha rodičům, jak
se říká, přibyly vrásky na čele. Obava, že se jim nepo-
daří umístit dítě především do předškolního zařízení,
nebyla příjemná. Chtěl bych na tomto místě zdůraz-
nit, že město pečlivě sledovalo naplněnost tříd jedno-
tlivých školních zařízení, jejichž je zřizovatelem
a mohu odpovědně konstatovat, že nehrozí výše
naznačené problémy.
Začátkem února proběhl zápis do 1. tříd základních
škol, ke kterému přišlo 452 budoucích prvňáčků, což je
číslo o osm nižší ve srovnání s minulým rokem. Zde se
ale ještě plně neprojevily nejpočetnější ročníky, což oče-
káváme při zápisu do 1. tříd v následujících pěti letech.
O něco „dramatičtější“ situace nastane při zápisech do
mateřských škol, které zaznamenávají největší naplně-
nost z pohledu posledních let. Zápis se bude konat
v dřívějším termínu než v minulých letech, v polovině
března. Vede nás k tomu možnost včas reagovat na pří-
padný nedostatek míst v mateřských školách. Nepřed-
pokládáme však jejich nedostatečnou kapacitu. V loň-
ském roce jsme otevřeli jednu třídu v ulici Sokolské,
kam je možné umístit 25 dětí. V současné době eviduje-
me volná místa v mateřských školách v Újezdci, Lověši-
cích a Čekyni. Na stole nám leží žádost občanů místní
části Přerova-Henčlova, kteří žádají zřízení mateřské
školy. Rovněž máme informace, že o zřízení mateřské
školy v Přerově usiluje olomoucké arcibiskupství. 
Je však pravděpodobné, že někteří rodiče se budou
muset smířit s tím, že jejich dítě se nepodaří umístit do
mateřské školy nejblíže jejich bydlišti či do jimi vytipo-
vané atraktivní lokality, například u parku Michalova.
Výše popsané problémy neřeší rodiče žáků vycházejí-
cích ze základních škol, které čekají přijímací zkouš-
ky v dubnu. Zde naopak budoucí studenty přivítají
s otevřenou náručí a většinou je čeká přijetí bez přijí-
macích zkoušek. Ale ke středním školám se nechci
vyjadřovat blíže, protože jejich zřizovatelem je kraj.
Závěrem nechci opomenou informaci ohledně údrž-
by školských objektů ve vlastnictví města. Od roku
2008 usilujeme o snižování jejich energetické nároč-
nosti, jedná se především o zateplení obvodového
pláště, střechy, výměnu oken a vstupních dveří.
V roce 2008 jsme z tohoto pohledu investovali do
mateřských škol v Bajákově ulici, Na Odpoledni
a speciální a mateřské školy v ulici Malé Dlážce část-
ku okolo 21 milionů korun. Z toho město získalo
dotaci z operačního programu Životní prostředí ve
výši 8,2 milionů korun. V tomto roce se chystáme
k podobně účelové investici v Základní škole Trávník,
Hranická a Velká Dlážka. Dojde k výměně oken na
ZŠ Želatovská a k zateplení MŠ Optická. V těchto pří-
padech je v rozpočtu vyčleněna částka 84,5 milionů
korun s tím, že město počítá s dotací ve výši 41,8 mili-
onů. V tomto roce zpracujeme dokumentaci na ener-
getická opatření na ZŠ Svisle, U Tenisu a MŠ Kouřil-
kova. S jejich realizací se počítá v roce 2011. Rozhod-
ně se dá říci, že pečujeme o školské objekty vzhledem
k současné ekonomické situaci nadstandardně.

■ Sloupek primátora
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Komise pro občanské záležitosti
■ Setkání 75letých občanů Přerova. Členové komise připravují i v letošním roce setkání pětasedmdesátile-
tých občanů s představiteli města. Poprvé se sejdou jubilanti, kteří se narodili v lednu až dubnu, a to 22. břez-
na. Občané narození v květnu až srpnu se potkají 19. dubna. Naposledy se letos setkají oslavenci narození
v měsících září až prosinec, a to v pondělí 10. května. Jubilanti obdrží písemnou pozvánku. 
■ Obřady vítání dětí, při kterých jsou novorozenci přijati mezi občany města zápisem do pamětní knihy. Při-
hlásit se mohou rodiče, mající trvalé bydliště v Přerově, ale jejich dítě se narodilo mimo Přerov. 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 osob-
ně Magistrát města Přerova, nám. TGM 2, přízemí.

Na vítání dětí přišli v únoru se svou druhorozenou dcerou Lucií i manželé Dana a Ondřej Slaměníkovi.
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■ Rada a Zastupitelstvo města Přerova
Krátce z jednání zastupitelů 8. února
� Schválili uzavření smlouvy o poskytnutí provozní-
ho a investičního příspěvku pro rok 2010 ve výši
3 000 000 Kč společnosti Regionální letiště Přerov a.s. 
� Neschválili záměr poskytnutí dotace ve výši
1 500 000 Kč TJ SPARTAK PŘEROV na opravy, úpravy,
technické zhodnocení a vybavení sportovní haly
v občanské vybavenosti v roce 2010.
� Schválili poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč TK
Precolor Plus Přerov o.s. na náklady spojené s pořádá-
ním akce Zlatý kanár 2010.
� Schválili uzavření darovací smlouvy mezi městem
Přerov jako dárcem a občanským sdružením Babybox
pro odložené děti - STATIM o poskytnutí peněžitého
daru ve výši 25 000 Kč na zřízení a provoz schránky pro
odložené děti v Přerově. 
� Schválili uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve
výši 1 000 000 Kč Armádě spásy v ČR na provoz Azylo-
vého domu pro matky s dětmi v Přerově v roce 2010.
� Schválili Městský program prevence kriminality 2010
s finanční spoluúčastí v projektu Společný krok v mini-
mální výši 20 % celkové částky.

Krátce z jednání radních 17. února
� Schválili přípravu a podání žádosti o dotaci z Inte-
grovaného operačního programu v rámci IPRM Pře-
rov-Jih na projekty města:
• Parkoviště a komunikace Jižní Čtvrť – I. etapa

• Dětské hřiště Jižní Čtvrť IV
• Regenerace a revitalizace domu Škodova 33
• Regenerace a revitalizace domu Jižní Čtvrť II/13
� Schválili zaslání výzvy Olomouckému kraji k pod-
poře realizace stavby silnice I/55 Přerov-průtah cent-
rem. V případě potřebné finanční spoluúčasti Olo-
mouckého kraje Rada města Přerova preferuje stavbu
silnice I/55 Přerov-průtah centrem před realizací jiných
dopravních staveb financovaných krajem na území
města Přerova.
� Schválili přijetí peněžitého daru paní Dagmar Pře-
cechtělové ve výši 10 000 Kč na veterinární péči pro
opuštěná zvířata umístěná v útulku.
� Souhlasili se zrušením registračních poplatků pro uži-
vatele Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organi-
zace ve věku do 6 let a snížením registračních poplatků
pro uživatele ve věku od 80 let na 50 % stávající výše, to
znamená zaplatí 50 Kč, s účinností od 1. března 2010.
� Vydají návštěvní řády sportovních zařízení svěře-
ných základním školám zřízeným městem. 
� Schválili podání žádosti o dotaci na pořízení 3 kusů
informativních měřičů rychlosti. 
� Ustanovili pracovní skupinu, která se bude zabývat
možností zachovat v Přerově obory středního vzdělá-
vání zaměřené na elektro-silnoproud.

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

Cena města Přerova 
Vedení města se obrací na veřejnost s výzvou na
zasílání návrhů na ocenění významných osobností
Cenou města Přerova – medailí J. A. Komenského.
Návrhy zasílejte do 31. května na adresu: Magistrát
města Přerov, kancelář primátora, Bratrská 34, 750
11 Přerov, nebo e-mailem: kp@mu-prerov.cz

Výzva

Zastupitelstvo
města Přerova

v pondělí 12. dubna
ve 13 hodin ve velkém sále 

Městského domu

Pozvánka



René Kopl 
Předmostí

Bronislav Pazdera 
Vinary, Popovice

Oldřich Zmeškal 
Předmostí

Stanislav Sekanina 
Čekyně, Penčice

Ing. Ladislav
Petrovský 
Městská policie
v Přerově
zástupce ředitele

V rámci projektu nazvaného strážník-
-okrskář jsme vytipovali čtyři okrsky
vhodné pro nové pojetí výkonu služby.
Jedná se o Předmostí, které bude mít pro
svou velikost přidělené dva okrskáře,
dále je to okrsek zahrnující místní části
Popovice a Vinary a poslední zůstává
spojení katastru dvou místních částí –
Čekyně a Penčice. Oslovili jsme předse-
dy výborů místních částí a seznámili je
s naším plánem. Nápad přivítali a sou-
hlas jsme získali i od radních. 

Už k datu 1. března obyvatelé jmeno-
vaných místních částí budou potkávat
„svého“ strážníka, který po celou pra-
covní dobu bude zde k zastižení. V rám-
ci dohledu nad veřejným pořádkem
budou působit přibližně jako četník za
první republiky, který zná svůj rajón.
Během obchůzky budou spolupracovat
s občany, řešit jejich konkrétní problé-
my nebo jim radit v rámci svých mož-

ností. Pokud nebudou okrskáři v práci,
mohou se občané obracet jako dosud na
městskou policii, která zajistí vyřízení
jejich oznámení.

Pro umožnění nepřetržitého výkonu
služby budou mít okrskáři svoji základ-
nu v jedné z budov, která bude zároveň
sloužit jako úřadovna s úředními hodi-
nami. Předpokládáme, že časem se
budou občané obracet na okrskáře s růz-
nými žádostmi a pro lepší komunikaci
budou vybaveni mobilními telefony,
jejichž čísla budou veřejná. 

Od nové pozice strážník-okrskář si sli-
bujeme bližší kontakt mezi občanem
a strážníkem, který povede ke klidnější-
mu životu místních obyvatel, zároveň
zvýší bezpečnost a zajistí větší ochranu
majetku občanů.

Zavedením nového druhu výkonu
služby strážníka se pouštíme do nestan-
dardní služby a teprve praxe ukáže
všechna úskalí a rizika, stejně jako pozi-
tiva.

Pro vlastní zhodnocení projektu jsme
si stanovili lhůtu minimálně jednoho
roku, kdy na základě podnětů z činnos-
ti strážníka, komisí místních části
a občanů vyhodnotíme, jak se nabízené
služby osvědčily. Šaf
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■ Otázka pro...

Jakou podobu bude mít nová služba,
kterou jste pro občany vybraných místních

částí připravili od počátku března?
1. Statutární město Přerov vyčlení

každý rok ve svém rozpočtu částku ve
výši nejméně 200 000 Kč určenou pro
poskytování dotací na obnovu exteriéru
památkově významných staveb na úze-
mí statutárního města Přerova (dále jen
„dotace“).

2. Obnovou exteriéru se pro účely
těchto zásad rozumí oprava nebo obno-
va vnější fasády, výplní otvorů, střešní-
ho pláště, klempířských prvků a umě-
leckých prvků, a to na uličním průčelí
stavby nebo na jinak z veřejně přístup-
ných míst pohledově exponovaných
plochách.

3. Dotace může být poskytnuta na
obnovu exteriéru
a) staveb v městské památkové zóně

Přerov vymezené vyhláškou Minister-
stva kultury ČR č.476/1992 Sb., o pro-
hlášení historických jader vybraných
měst za památkové zóny (viz příloha),

b) staveb v ochranném pásmu městské
památkové zóny Přerov vymezeném
rozhodnutím Okresního úřadu Pře-
rov, referátu kultury č.4/95 z 21.1.1995
(viz příloha),

c) nemovitých kulturních památek
(NKP) na území města Přerova,
zapsaných v Ústředním seznamu
NKP ČR (seznam NKP na území měs-
ta Přerova je zveřejněn a průběžně
aktualizován na internetových strán-
kách města),

d) ostatních historicky cenných staveb
na území města Přerova.

4. Dotace na obnovu exteriéru jedné
stavby činí nejvýše 70 000 Kč a zároveň
nejvýše 50% celkových nákladů na pro-
váděnou obnovu exteriéru. Při stanove-
ní výše dotace v jednotlivých případech
se zohlední
a) míra komplexnosti a rozsah prací na

obnově exteriéru stavby,
b) poloha a historická hodnota stavby,
c) soulad prací na obnově exteriéru stav-

by s požadavky státní památkové péče,
d) celkové náklady na obnovu exteriéru

stavby,
e) celková výše finančních prostředků

vyčleněných v příslušném roce v roz-
počtu města pro poskytování dotací.

5. O dotaci může žádat vlastník stav-
by uvedené v odstavci 3 nebo jiná osoba
oprávněná k provedení obnovy exterié-

ru takovéto stavby (dále jen „žadatel“).
Žadatel požádá o poskytnutí dotace
písemným podáním učiněným u Magis-
trátu města Přerova do 30. dubna roku,
kdy budou dokončeny práce, na jejichž
provedení je žádáno o dotaci (dále jen
„práce“). Žadatel k žádosti doloží
a) doklad o vlastnictví stavby nebo

nájemní smlouvu či jiný doklad oprav-
ňující žadatele k provedení prací,

b) kopii projektové dokumentace (pří-
padně dokumentaci k ohlášení sta-
vebních úprav a udržovacích prací)
včetně nákladového rozpočtu na pro-
vedení prací,

c) kopii kladného závazného stanoviska
orgánu státní památkové péče k pra-
cím na stavbách uvedených v odstav-
ci 3 písm.a)-c) (k pracím na stavbách
uvedených v odstavci 3 písm.d) si
vyžádá město písemné vyjádření
Národního památkového ústavu, dis-
lokovaného pracoviště Přerov),

d) kopii pravomocného stavebního
povolení prací, případně sdělení sta-
vebního úřadu k ohlášení prací, apod.

e) čestné prohlášení, že žadatel není
dlužníkem města, městem založe-
ných nebo zřízených právnických
osob nebo právnických osob, v nichž
je město účastníkem.

6. Na poskytnutí dotace není právní
nárok. Statutární město neposkytne
dotaci v případě, že z doložené doku-
mentace nebude jednoznačně zřejmý
rozsah a kvalita prací.

7. O poskytnutí dotace rozhoduje
Zastupitelstvo města Přerova na dopo-
ručení Rady města Přerova. Dotace se
poskytuje v témže roce, ve kterém bylo
rozhodnuto o jejím poskytnutí. Pod-
mínkou poskytnutí dotace je dokončení
prací ve stejném roce. V odůvodněných
případech může Zastupitelstvo města
Přerova rozhodnout jinak.

8. Rada města Přerova upraví vnitř-
ním předpisem postup při přijímání,
projednávání a vyřizování žádostí
o poskytnutí dotace.

Bližší informace včetně doporučené-
ho formuláře najdete na internetových
stránkách města Přerova (www.mu-
prerov.cz/magistrát/formuláře/odbor
životního prostředí).

V rámci úsporných opatření byla pro r. 2010 schválena celková
částka na dotace na obnovu exteriéru pouze ve výši 150 000 Kč. 

Zásady pro poskytování dotací
na obnovu exteriéru památkově významných staveb

Začátkem února zahájili pedagogové
Soukromé základní školy Acorn’s &
John’s school s.r.o. v Přerově projekt
s názvem Zvyšování kvality výuky pro-
střednictvím ICT pro žáky se speciální-
mi vzdělávacími potřebami, financova-
ný z prostředků Evropského sociálního
fondu a rozpočtu České republiky.

Hlavním cílem projektu je zejména
dosažení takového stupně technického
vybavení školy a personálního zajištění
služeb, které by umožnilo poskytování
vzdělávání i žákům s nejtěžšími forma-
mi zdravotního postižení a přispělo by
tak k jejich integraci do společnosti zdra-
vých i jinak postižených dětí. Projekt
tedy rozšíří služby školního vzdělávání

pro zdravotně těžší případy žáků se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami. Vytvo-
řený softwar a nakoupené notebooky
umožní žákům za pomoci speciálního
pedagoga a asistenta výuku z domu či
jiných míst. 

V rámci projektu budou využívat peda-
gogové nové pomůcky, pomocí kterých
snadněji zajistí integraci postižených

žáků se žáky zdravými. Budou zaměře-
né na kvalitní výukové postupy. Bude
pořízena výpočetní technika, jež umož-
ní žákům s nejtěžšími formami postiže-
ní mimoškolní vzdělávání zejména díky
nově vzniknuvšímu e-learningovému
portálu. 

Bc. Marcela Kropáčová

Nový projekt zlepší možnosti vzdělávání pro žáky
i s vážným zdravotním postižením

Strážníci-okrskáři ve vybraných místních částech

Přerovské listy na internetu
Kompletní vydání Přerovských listů najdete na adrese www.mu-prerov.cz. Pře-
rovské listy jsou zde umístěny ve formátu PDF. Soubory lze otevřít přímo nebo je
můžete uložit do svého počítače. Pro kontakt s redakcí Přerovských listů může-
te využít také e-mail eva.safrankova@mu-prerov.cz.
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Začátkem února se uskutečnila v sále
kina Hvězda akce Policista roku. Byli
zde vyhlášeni a oceněni nejlepší poli-
cisté roku 2009 z okresu Přerov. 

Rovněž byla vyhlášena kategorie vete-
rán roku, zaměstnanec roku a při této pří-
ležitosti dostali vybraní policisté medaile
policejního prezidenta za zásluhy o bez-
pečnost, čestné medaile. Nechyběl
doprovodný program. Mezi oceněnými
stanuli i tři civilní občané, kteří pomohli
při dopadení pachatele. Akce se zúčastnil
vedle policistů přerovského okresu také
krajský ředitel policie Olomouckého kra-
je plk. RNDr. Jaroslav Skříčil, zástupce
hejtmana Olomouckého kraje, primátor
města Ing. Jiří Lajtoch, poslanci, zástup-
ci složek Integrovaného záchranného
systému, starostové a další hosté. 

Vyznamenaní v jednotlivých
kategoriích

Policista roku 2009 – vyznamenáno pat-
náct policistů, z toho osm sloužících
v Přerově: nprap. Martin Zavadil, nprap.
Michal Hoprun, prap. Petr Sochor, prap.

Martin Novotný, prap. Roman Čechák,
por. Bc. Radomír Pavlík, nprap. Leo
Kudlík a nprap. Jiří Skřička

Veterán roku – oceněni dva policisté,
oba jsou z Přerova: npor. Lubomír Frý-
dek a por. JUDr. Leonard Kudlík

Zaměstnanec roku – oceněny dvě  ženy
a z toho jedna z Přerova: Ludmila Kaš-
párková
Spolupráce – oceněná byla pouze jedna
žena z Přerova: Bc. Renata Votavová
Poděkování – obdrželi tři muži, kteří
pomohli při zadržení pachatele trestné-
ho činu: Vlastimil Strnadel, Karel Košár
a Lukáš Němec

Medailemi policejního
inspektora byli oceněni další

policisté
Medaile za zásluhy o bezpečnost –
obdrželo pět policistů, z toho čtyři slou-
ží v Přerově: npor. Mgr. Oldřich Novot-
ný, prap. Vladimír Petrovský, nprap.
Michal Horun a pprap. Martin Holas
Čestné medaile – uděleny dvě medaile
pro policisty sloužící v Přerově: npor.
Pavel Kleiner a npor. Mgr. Pavel Chlápek
Medaile za věrnost – uděleno sedm
medailí, z toho tři obdrželi policisté
z Přerova: nprap. Radovan Plesník, prap.
Milan Chmelař a npor. Karel Široký

Šaf

Reprezentativní galerií se staly rekon-
struované prostory bývalé stolárny
Muzea Komenského v Přerově. Slav-
nostního otevření se dočkaly začátkem
února. 

Město je chce využít i k pořádání kon-
certů a muzejních vernisáží. Přednostně
ale věnuje pozornost představování tvor-
by přerovských výtvarníků 20. století. Na
ty se zaměřila i první výstava, která nese
výstižný název Štětcem, rydlem, dlátem… 

„Většina vystavených děl pochází pří-
mo ze sbírek muzea, ze soukromých sbí-
rek nebo je majetkem přerovského
magistrátu. Jedná se o díla malířů
a sochařů, kteří jsou svým životem či
tvorbou spjati s Přerovem. Vystaveno je
okolo devadesáti děl,“ vysvětlila Mgr.
Kristina Glacová, kurátorka výstavy. Na
přípravě výstavy spolupracovalo muze-
um s Kulturními a informačními služ-
bami města Přerova. U příležitosti otev-
ření nové galerie a výstavy vyšla i obra-
zová publikace s názvem Výtvarní uměl-
ci města Přerova 1900–2010. Vystavená
díla si budou moci prohlédnout návštěv-
níci do poloviny dubna. Šaf

Od konce února se snažíme přesvěd-
čit školy i veřejnost o přínosu naší
novinky – výchovně vzdělávacích pro-
gramech pro děti a mládež v muzeu.

Ty budou plně navazovat na Rámcové
vzdělávací programy pro ZŠ, nižší stupeň
víceletých gymnázií, ale i RVP MŠ. Cíle-
ně propojíme vzdělávací obsahy jednot-
livých školních předmětů s projekty kul-
turních a historických institucí.

Animační programy muzea budou
založeny na přímém kontaktu s muzej-
ními předměty a aktivních činnostech
dětí a mládeže především ve stálých

expozicích, okrajově i na krátkodobých
výstavách. Jedná se o přitažlivé, poho-
dové a netradiční formy her s výukovým
základem, při kterých muzejní pedagog
staví především na zážitkové metodice,
artefiletice a kritickém myšlení. 

Rádi bychom v muzeu dostáli našemu
jménu v jeho názvu a zažívali společně
s dětmi skutečnou školu hrou. 

Více informací a možnosti objednání
najdete na naší webové adrese:
www.prerovmuzeum.cz
Mgr. Kateřina Tomešková, pedagog Muzea

Komenského v Přerově

Máme moderní městskou galerii■ Ohlédnutí

■ Nabídka

■ Ohlédnutí

Oceněným policistům popřál, vedle dalších hostů, i primátor města Jiří Lajtoch.
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FOTO ARCHIV MUZEA KOMENSKÉHO

Nová galerie bude i místem komorních setkávání, například při kávě.
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Výchovně vzdělávací programy pro děti v muzeu

Mezi oceněnými policisty bylo 24 Přerovanů
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■ Z „Přerovských aktualit“
Babybox v přerovské nemocnici je

přístupný 24 hodin denně
U bočního vchodu do přerovské nemocnice byl začát-

kem února nainstalován babybox. Přerov se tak stal 32.
městem v České republice, kde mohou matky odložit své
dítě, o které se z nejrůznějších důvodů nemohou starat.

V okamžiku, kdy se ve schránce objeví novorozenec,
spustí se alarm, který přivolá zdravotníky z dětského
oddělení. Obsluha babyboxu, který je stále vyhřívaný na
28 stupňů Celsia, je velmi snadná. Od okamžiku, kdy do
něj anonymní osoba uloží dítě, jemuž se dostane odbor-
né péče zdravotníků, uplyne jen několik desítek vteřin.
Pořízení jednoho babyboxu přijde na 250 tisíc korun
a z velké části tyto prostředky pokryjí sponzoři. Na ten
přerovský přispělo 25 tisíci město Přerov, peníze dala
i města Tovačov a Pavlovice. Schránky pro novorozen-
ce už pomohly zachránit 28 dětí. Ludvík Hess, zaklada-
tel babyboxů v Česku, by rád založil celkem 70 schránek,
to znamená v každém okresním městě. -ilo-

Řidičské průkazy si do konce roku musí
vyměnit 6800 lidí 

O výměnu řidičských průkazů zatím požádal jen zlo-
mek lidí. Do konce roku 2010 si musejí vyměnit řidič-
ské průkazy všichni, kterým byl doklad vydán v obdo-
bí od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000. V Přerově se
od počátku letošního roku vyměnilo 540 řidičských
průkazů. Zbývá vyměnit ještě téměř 6800 dokladů.
Úředníci proto všechny motoristy žádají, aby si zkon-
trolovali datum vydání svého řidičského průkazu
a nenechávali svoji povinnost na poslední chvíli. Jen
tak je možné vyhnout se náporu a zbytečným frontám
na konci roku. Výměny provádí odbor dopravy sídlící
v budově Emos na Masarykově náměstí. Za nový prů-
kaz se neplatí. Na úřadě je potřeba doložit vyplněnou
žádost, fotografii, občanský a řidičský průkaz. –dar-

Přerovská památková zóna se dostala
do celorepublikové soutěže

Město Přerov bude se svou památkovou zónou repre-
zentovat Olomoucký kraj v celostátním kole. Rozhod-
la o tom šestičlenná hodnotitelská komise. Přerov
porazil Olomouc a Prostějov. Porotci ocenili způsob
vypracování přihlášky, program regenerace památko-

vé zóny i jeho dlouholetou realizaci. Magistrát za své
vítězství v krajském kole obdrží 100 tisíc korun. Vítěz
bude vyhlášen 15. dubna ve Španělském sále Pražské-
ho hradu. Přerovskou památkovou zónu procházející

ulicemi okolo historického Horního náměstí vyhlásilo
ministerstvo kultury v roce 1992. Na celkové rozloze
59 000 m2 se nachází 18 kulturních památek. Do sou-
těže se Přerov přihlásil poprvé. Vedení radnice čekalo
na vhodnou chvíli, až bude většina památek opravena.
Mezi nejvýznamnější počiny patří regenerace zámku
a hradeb, včetně jejich nasvícení. -svam-

Olomoučtí radní se zajímali o problémy
Přerova

Radní olomouckého hejtmanství vyjeli na své první
výjezdní zasedání v letošním roce na Přerovsko. Nejdří-
ve se zastavili v Gymnáziu Jakuba Škody, kde diskuto-
vali s tamními studenty. Ti se zajímali o převod budovy
ze správy města pod kraj. Vedení školy doufá v snadněj-
ší dostupnost dotací, které potřebuje na výměnu oken
a zateplení objektu. Sami studenti se zajímali, jaká opat-
ření kraj chystá pro snížení nezaměstnanosti a také, aby

z regionu neodcházeli vysokoškoláci. Další cesta radních
vedla do Meopty a Pivovaru Zubr a odpoledne se vyda-
li na Kojetínsko. Večer se setkali se svými přerovskými
protějšky. Na přetřes přišlo nejdiskutovanější téma dne
– svízelná doprava v Přerově a scházející obchvat. -ilo-

Spartak peníze na opravy haly
nedostane

Víceúčelová sportovní hala se žádné finanční injek-
ce od města nedočká. Rozhodli tak přerovští zastupi-
telé, kteří se zabývali žádostí o dotaci ve výši půl dru-
hého milionu korun pro Tělovýchovnou jednotu Spar-
tak. Zástupce města neoblomila ani skutečnost, že je
ve špatném stavu střecha budovy a nevyhovuje ani
sociální zařízení. V hale se má přitom letos konat mist-
rovství republiky v moderní gymnastice a také finále
turnaje v házené, které bude přenášet Česká televize.
Zastupitelé upřednostňují záměr výstavby nové více-
účelové sportovní haly v areálu bývalých Želatovských
kasáren. Proti přímé podpoře klubu TJ Spartak se
postavili i úředníci z odboru majetku, kteří poukazo-
vali na vleklá a stále nedokončená jednání s vedením
Spartaku při vyúčtování pronájmů pozemků, na kte-
rých jsou podnikatelské subjekty. -ilo-

Meopta bude vyrábět komponenty pro
rychlopalné zbraně

Přerovská Meopta se bude podílet na zakázce, kterou
získala Česká zbrojovka od ministerstva obrany na
výrobu téměř osmi tisíc útočných pušek v celkovém
objemu 1,6 miliardy korun. Nahradit mají v české
armádě 50 let staré samopaly. Za dodávku komponen-
tů do nových zbraní si Meopta přijde na 300 milionů
korun a její vedení plánuje i navýšit počet svých
zaměstnanců. Česká zbrojovka vyhrála tendr nad bel-
gickou firmou FN Herstal. Jeho cílem je nahradit puš-
ku vzor 58, která českým vojákům slouží již půl století
a zůstává jednou z nejstarších položek ve vybavení
a výzbroji české armády. Pro nové útočné zbraně pře-
rovská Meopta vyrobí denní i noční dalekohledy a opti-
ku včetně laserového zaměřovače. -svam-
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�1. 3. 1815 – před 195 lety se narodil
v Tučapech Josef Dostal, starosta
Přerova v letech 1866-1873, městský
a později soudní lékař. Za jeho úřadu
došlo v letech 1867-1874 k pořízení
regulačního plánu města spolu s plá-
ny na regulaci Bečvy. Zemřel 7. 9.
1887 v Přerově.
�3. 3. 1950 – před 60 lety zemřel
v Holešově Josef Krumpholc, učitel,
komeniolog, redaktor časopisu Čes-
ký esperantista a Vlastivědný sborník
střední a severní Moravy, ředitel Bla-
hoslavovy obecné školy v Přerově,
správce přerovského muzea J. A.
Komenského, autor řady vlastivědných studií. Naro-
dil se 19. 10. 1870 v Hradčanech.
�4. 3. 1900 – před 110 lety se narodil v Přerově Jan
Libiger, učitel společenského tance a společenské
výchovy. Jako taneční mistr působil na střední Mora-
vě. V Přerově založil první kroužek společenského tan-
ce pro amatéry v tehdejším Klubu dopravy a spojů.
Zemřel 24. 6. 1967 v Přerově.
�6. 3. 1910 – před 100 lety se narodil v Přerově Jaro-
slav Králík, konstruktér v Optikotechně (Meoptě) Pře-
rov, atlet, zakladatel Sokola Meopty Přerov, člen DTJ
a atletického klubu SK Přerov, od roku 1943 župní
náčelník Přerovské atletické župy, mezinárodní roz-
hodčí, kronikář jednoty. Autor četných publikací (20
let atletického sportu v SK Přerov, 25 /i 30/ let TJ Meo-
chema Přerov, 80 let TJ Dělnické jednoty Přerov), nosi-
tel medaile J. A. Komenského. Zemřel 25. 1. 2003 v Pře-
rově.
�7. 3. 1985 – před 25 lety zemřela
v Přerově Jarmila Wertheimrová,
roz. Oščádalová, učitelka, spisovatel-
ka a vlastivědná pracovnice. Je auto-
rkou knížky První žena J. A. Komen-
ského, zabývala se literární činností,
proslovila radu přednášek v literár-
ním kroužku i Osvětové besedě. Narodila se 10. 9.
1904 v Přerově.
�12. 3. 1890 – před 120 lety se narodil v Hulíně Rudolf
Vanke, ruský legionář, učitel přerovských škol
(B. Němcové, Komenského), předseda Čs. obce legi-
onářské, předseda OV SPFB Přerov. Zemřel 1. 7. 1958
v Přerově.
�14. 3. 1970 – před 40 lety zemřel v Přerově Jindřich
Knap, učitel, školský a osvětový pracovník, člen Soko-
la. Věnoval se loutkářství, vedl Veřejnou čítárnu, pra-
coval ve čtenářském spolku, Okresní péči o mládež.
Narodil se 26. 4. 1894 v Tučíně.
�20. 3. 1985 – před 25 lety zemřel v Olomouci Miro-
slav Kubis, univ. profesor, MUDr., CSc., internista,
autor řady odborných článků. Narodil se 10. 5. 1933
v Přerově.
�21. 3. 1985 – před 25 lety zemřel
v Uherském Hradišti Oldřich Halma,
pedagog, hudebník, sbormistr, skla-
datel, dirigent Slovácké filharmonie.
Narodil se 10. 12. 1907 v Přerově.
�22. 3. 1840 – před 170 lety se naro-
dil v Přerově Hugo Zimek, pedagog,
hudebník. Zasloužil se o reorganizaci a rozvoj pěvec-
kého spolku Moravan. Zemřel 26. 11. 1902 v Kromě-
říži.
�28. 3. 1890 – před 120 lety se narodila v Třebíči Růže-
na Široká, učitelka, vedoucí loutkového divadla,
zasloužilá loutkářka. Zemřela 1. 3. 1964 v Přerově.
�27. 3. 1920 – před 90 lety zemřel v Přerově František
Levý, historik, autor četných studií a publikací z dějin
města Přerova, z nichž nejrozsáhlejší je Přerovská čes-
kobratrská církev. Narodil se 17. 11. 1844 v Rakovníku.

Věra Fišmistrová

Kalendárium■



strana 7PŘEROVSKÉ LISTY ❙ BŘEZEN 2010

Zákon o místních poplatcích umožňu-
je obcím v ČR stanovovat místní poplat-
ky, které jsou 100% příjmem obecních
a městských rozpočtů. 

Protože správa poplatků za sběr komu-
nálního odpadu a poplatku ze psů je
náročná i finančně nákladná, hledá
i magistrát cesty, jak celý systém výběru
místních poplatků zjednodušit a zlevnit.
Náklady na správu těchto poplatků (bez
lidské práce, upomínek a nákladů na
vymáhání) činí kolem 500 tisíc Kč ročně
a jedná se především o poštovné. 

Protože celý systém chceme zefektiv-
nit, zlevnit a zjednodušit, připravuje
odbor finanční Magistrátu města Pře-
rova (dále magistrát) změnu v placení
těchto poplatků. 

Jednou ze změn bude, že se v letošním
roce z technických důvodů a dále
z důvodu úspor finančních prostředků
již nebudou hromadně tisknout poš-
tovní poukázky a rozesílat je občanům,
tak jak tomu bylo v minulosti. 

Nově bude možné platit poplatek za
sběr komunálního odpadu převodem
z účtu nebo na všech pokladnách magis-
trátu, ale i prostřednictvím SIPO (jed-
ná se o „bílou složenku“, kterou zpra-
vidla všichni hradíme koncesionářské
poplatky za rozhlas a televizi, případně
další poplatky). Zavedením SIPO
nevznikají pro občana žádné provozní
náklady, jedná se o jeden z nejlevnějších
způsobů placení místních poplatků jak
pro občana, tak pro magistrát.

Další výhodou je, že se občan nemusí
starat o to, kdy má poplatek zaplatit. Před-
pis k úhradě se mu objeví automaticky
v měsíci jeho splatnosti (samozřejmě je
možné v případě větší částky si stanovit
splatností několik). Tím se občan může
vyhnout udělení sankce za jeho neuhra-
zení popř. za pozdní úhradu (sankce
může činit až trojnásobek nezaplacené

úhrady místního poplatku). V letošním
roce bude možné tímto způsobem uhra-
dit poplatek za komunální odpad. 

Jak postupovat, pokud
budete chtít využít hrazení
místních poplatků a jiných

plateb prostřednictvím SIPO?
�Zájemci o službu SIPO mohou požádat

o přidělení spojovacího čísla na které-
koli poště. Spojovací číslo obdrží na
počkání.

�Na kterékoli poště můžou požádat
i o trvalé nebo časově omezené zříze-
ní tzv. kontaktní adresy, na kterou jim
budou doklady SIPO zasílány (např. do
místa přechodného bydliště).

�Na kterékoli poště můžou požádat
o vystavení náhradního nebo částeč-
ného platebního dokladu SIPO (k tomu
potřebujete jakýkoli doklad SIPO, kde
je vaše spojovací číslo uvedeno).

Spojovací číslo již nebude vázáno na
adresu a místo bydliště, ale na vaši oso-
bu. Pokud se přestěhujete, změníte pří-
jmení apod., spojovací číslo vám zůsta-
ne. Výhodou neměnnosti spojovacího
čísla je, že na něj můžete navázat všech-
ny platby, které hradíte prostřednictvím
SIPO kdekoliv v České republice, a tím je
soustředit do jednoho platebního dokla-
du (např. odběr elektřiny v bytě i odběr
elektřiny na chatě). Informace o aktuál-
ní platbě obdržíte každý měsíc. Plátci
v hotovosti obdrží Platební doklad SIPO.

Kdo hradí SIPO inkasem ze svého ban-
kovního účtu, obdrží Rozpis bezhoto-
vostní platby SIPO. Tento Rozpis může-
te obdržet v papírové podobě a nebo
vám jej pošta zašle e-mailem

Poté požádejte písemně nebo osobně
magistrát o hrazení místního poplatku
prostřednictvím SIPO a v žádosti uveď-
te kromě jména, adresy i spojovací číslo

přidělené poštou (pokud jste již v systé-
mu SIPO, najdete toto číslo vždy na „bílé
složence“). Bez vašeho svolení nebo
vědomí nemůže magistrát do vašeho
SIPO platbu předepsat, a to ani v přípa-
dě, že bude znát toto spojovací číslo.
Předpis platby místního poplatku se
promítne automaticky v předepsaném
termínu pro jeho úhradu. Formulář zís-
káte na Magistrátu města Přerova, odbo-
ru finančním, oddělení místních příjmů,
v Bratrské ul. 34, II. patro, kancelář č. 42
(dále jen „pracoviště komunálního
odpadu“) nebo na internetových strán-
kách města Přerova www.mu-prerov.cz
(magistrát – řešení životních situací –
finance – poplatky a pokuty – místní
poplatek za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpa-
dů). V něm uvedete seznam poplatníků,
za které chcete touto formou poplatek
hradit a spojovací číslo SIPO. Aby jste
mohli poplatek za komunální odpad
uhradit prostřednictvím SIPO již
v letošním roce, odevzdejte vyplněný
formulář odboru finančnímu nejpo-
zději do 30. 4. 2010 z důvodu včasného
zaevidování vámi poskytnutých údajů.
Koncem měsíce května bude komplet-
ní seznam předpisů všech plátců, kteří
tímto způsobem požadují úhradu
poplatku za komunální odpad odeslán
hromadně České poště, s.p. 

Výše poplatku za komunální odpad na
letošní rok zůstává stejná jako v roce
2009, a to 500 Kč za trvalý pobyt a 250 Kč
za rekreační objekt. Splatnost poplatku
je do 30. 6. 2010. Pokud poplatek nebu-
de do tohoto data uhrazen, bude zvýšen
o půlnásobek sazby.

Další možnosti plateb
a) na pokladnách Magistrátu města

Přerova – Smetanova ul. č. 7, Bratr-
ská ul. 34, nám. T. G. Masaryka č. 16,

b) bezhotovostním převodem na účet
Statutárního města Přerov č. 19-
-1884482379/0800.

Pro rychlejší způsob úhrady poplatku
je nutné u obou možností znát variabil-
ní symbol, který vám byl v minulosti při-
dělen z registru poplatníků a který nalez-
nete na poštovní poukázce z předcho-
zích let nebo na příjmovém pokladním
dokladu, případně ho získáte na praco-
višti komunálního odpadu. Variabilní
symbol vám bude sdělen i telefonicky na
telefonním čísle: 581 268 230 nebo 581
268 296 nebo 581 268 297. V případě, že
platbu provádíte jedním příkazem za
více osob, musíte sdělit správci poplat-
ku, za které osoby poplatek hradíte. For-
mulář najdete na internetových strán-
kách města Přerova www.mu-prerov.cz
(magistrát – řešení životních situací –
finance – poplatky a pokuty – místní
poplatek za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů). 

Současně oznamujeme, že od příštího
roku bude možné hradit prostřednic-
tvím SIPO i poplatek ze psů. Formulář
k provedení úhrady tímto způsobem již
nyní najdete na internetových stránkách
statutárního města Přerova www.mu-
prerov.cz (magistrát – řešení životních
situací – finance – poplatky a pokuty –
místní poplatek ze psů) nebo ho získáte
na Magistrátu města Přerova, odboru
finančním, oddělení místních příjmů,
v Bratrské ul. 34, II. patro, kancelář č. 50
u pí. Bartoníkové. Vyplněný formulář je
možné předat k zaevidování již v letoš-
ním roce. Rovněž se připravuje stejným
způsobem i úhrada nájemného za neby-
tové prostory a zahrádky. 
Oldřiška Sedláčková, ved. odboru finančního

Chystá se změna v placení místních poplatků

Pravidla pro doručování písemností
jsou nastavena tak, že úřední píse-
mnost (obálka s pruhem) je považová-
na za doručenou zpravidla po 10 dnech
ode dne (např. dle občanského soudní-
ho řádu či správního řádu), kdy byla
uložena a připravena k vyzvednutí
u provozovatele poštovní služby (např.
České pošty s.p.). Pokud adresát neur-
čí jinak, je mu písemnost doručována
na adresu jeho trvalého pobytu. 

Adresa trvalého pobytu na ohlašovně
pobytu MMPr je evidenční údaj, byla
občanovi „úředně přidělena“ ve správ-
ním řízení, jde o zákonnou fikci trvalého
pobytu. Občan se na ohlašovně nezdr-
žuje, ohlašovna pobytu není určena
k bydlení a nevyplývají pro něj žádná
práva k objektu ohlašovny pobytu.
Občan zde nemá ani zřízenou „poštov-
ní schránku“, z které by si doručenou
poštu mohl vyzvedávat. Pošta adresova-

ná na ohlašovnu pobytu je tedy nedoru-
čitelná, ale ze zákona zpravidla desátým
dnem po uložení u České pošty s.p.
nastává fikce doručení.

Občan, který má evidenční adresu
trvalého pobytu Přerov, Bratrská 34
a nechce přijít o možnost, aby mu byly
zásilky doručovány:
�může na ohlašovně pobytu MMPr

nahlásit údaj o adrese, na kterou mu
mají být doručovány „úřední“ píse-
mnosti,

�může správnímu úřadu, soudu apod.
v každém konkrétním správním či
soudním řízení nahlásit, na jakou
adresu chce v tomto řízení doručovat
písemnosti, může nahlásit i e-mailo-
vou adresu,

�může si nechat zřídit datovou schrán-
ku a orgán veřejné moci je povinen ji
pro doručení písemnosti použít,

�může se domluvit s Českou poštou s.p.

a zajistit si „dosílání pošty“ na adresu,
kterou České poště s.p. oznámí (place-
ná služba),

�může si u České pošty s.p. zřídit
P. O. BOX (placená služba).

Ostatně tyto možnosti pro doručování
písemností mohou využít všichni obča-
né města Přerova.

Jaroslav Sláma, vedoucí správního odboru
Magistrátu města Přerova 

Doručování písemností
Upozornění pro občany s evidenčním trvalým pobytem v sídle ohlašovny pobytu Magistrátu města Přerova (MMPr), Bratrská 34

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

den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

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

14. 3. lékárna U zlatého hada, âechova 41 581 209 475

21. 3. lékárna Sano, BudovatelÛ 6 581 277 956

28. 3. lékárna Zlat˘ zubr, Trávník 29 581 209 920

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

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

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
V mûsíci bfieznu se neplánují Ïádné uzavírky
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Pavel Cimbálník
Městská knihovna
v Přerově
ředitel

�Platí ještě obavy, že čtenáři knih
„vymírají“ a půjčování knih se dostává
na okraj práce knihovníků?

Jsem přesvědčen, že čtenáři knih nevy-
mírají a knihy se stále půjčují a půjčovat
budou, takže nelze říci, že by se samot-
né půjčování knih dostávalo na okraj
práce knihovníků. Samozřejmě je otáz-
kou budoucnosti, v jakém formátu se
tyto knihy budou nabízet a půjčovat.
Nástup moderních technologií a rostou-
cí počet knih vydávaných v digitálním
formátu s sebou přinesou jiný náhled na
služby knihoven a s tím související úpra-
vu výpůjčních služeb, kterým se budou
muset knihovny přizpůsobit, a to včetně
té naší. Nicméně návštěvníci knihovny
jsou stále náročnější a nestačí jim pou-
ze klasické půjčování knih, a to ať těch
tištěných nebo v budoucnu těch elek-
tronických. Hledají v knihovně i přida-
nou hodnotu, například ve formě pří-
stupu na internet, účasti na vzdělávacích
a kulturních akcích. Knihovna nemá
funkci jenom půjčovny, ale také místa
s rozsáhlým spektrem dostupných infor-
mací, které může všem nabídnout.

�Má počet zaregistrovaných čtenářů
klesající, či naopak stoupající tendenci? 

Celkový počet uživatelů naší knihovny
má mírně stoupající tendenci. V loňském
roce jich bylo registrováno 5440, což je
oproti roku 2008 nárůst o 128 uživatelů.
Z tohoto celkového počtu bylo registro-
váno 1266 dětských čtenářů ve věku do 15
let, což z celkového nárůstu představuje
zvýšení o 119 dětí.

�Čím si tuto skutečnost vysvětlujete?
Nárůst, hlavně u dětských návštěvníků,

je důsledkem dlouhodobější práce s těmi
nejmenšími. Všechna pracoviště se ve
větší míře zaměřila na propagaci knihov-
ny formou literárních besed pro žáky
základních a mateřských škol. Školy si
opět našly cestu do knihovny a žáci se
pravidelně účastní těchto našich besed
a společných půjčování. Také námi pořá-
dané akce pro děti, jako jsou literární
a naučné soutěže, přinášejí výsledky ve
zvýšeném počtu dětských čtenářů, kteří
se pak do knihovny rádi vracejí. Nemohu
také opomenout přístup k moderním
informačním technologiím a internetu,
které jsou dětem k dispozici na všech
pobočkách městské knihovny. Nemalou
zásluhu na zastavení poklesu počtu čte-
nářů má jistě nabídka nových knihovních
dokumentů, jako jsou například nahráv-
ky mluveného slova na CD a samozřejmě

také naše kulturně vzdělávací besedy
pořádané pro širokou veřejnost. 

�Jaká je věková skladba čtenářů, pří-
padně mění se nějakým způsobem ve
srovnání s minulými léty? 

Věkové rozložení našich uživatelů
v letech 2008 a 2009 ukazuje následující
tabulka. Tabulka obsahuje pouze infor-
mace o uživatelích Městské knihovny

v Přerově a automatizovaných pracovišť
na území města mimo knihoven v míst-
ních částech:

poãet uÏivatelÛ
Vûk 2009 2008

0–15 1140 1017

16–25 878 877

26–35 571 617

36–45 680 630

46–55 481 477

56–65 609 622

66–75 429 420

76–85 192 176

86< 22 19

Celkem 5002 4855

Z tabulky jasně vyplývá, že největší
nárůst je v kategorii děti ve věku do 15
let, tedy těch, na které jsme se v loňském
roce nejvíce zaměřovali. 

�Daří se vám rozšiřovat stávající kni-
hovní fond, v jaké podobě?

Knihovní fond doplňujeme v závislos-
ti na výši finančního příspěvku poskyto-
vaného zřizovatelem a nabídce na trhu.
Tabulka ukazuje, jak byl knihovní fond
doplňován v letech 2005 až 2009.
Rok svazkÛ knih CD zvukov˘ch knih

2005 5071 437 25

2006 6986 318 12

2007 7329 461 0

2008 8004 416 20

2009 7363 528 62

Knihy a ostatní knihovní dokumenty
pořizujeme primárně od distributorů,
kteří nabízejí zajímavé rabaty, umožňu-
jící účelné využití svěřených finančních
prostředků. Za tyto ušetřené peníze pak
nakupujeme další knihovní dokumenty,
jako například jsou CD a zvukové knihy.
Některé publikace pořizujeme přímo
v knihkupectvích nebo na knižních vele-
trzích a řadu z nich získáváme darem od

uživatelů knihovny, za což jim jménem
knihovny děkuji.

Vzhledem k tomu, že jsme veřejná, uni-
verzální knihovna, snažíme se pokrýt
široké spektrum žánrů dostupné literatu-
ry. Do knihovny pořizujeme jak beletrii,
tak naučnou literaturu. Snažíme se mít
k dispozici také publikace místních auto-
rů nebo literaturu týkající se regionu.

�Předpokládám, že v současné neleh-
ké době poznamenané finanční krizí
ani vy nemáte peněz nazbyt. Kde získá-
váte finanční prostředky?  V jaké podo-
bě jste museli sáhnout k úsporným
opatřením?

Hlavní část rozpočtu městské knihov-
ny tvoří finanční příspěvek našeho zři-
zovatele, města. Dále získáváme peníze
například z grantových programů Minis-
terstva kultury nebo od sponzorů.
Samozřejmě se současná hospodářská
situace odrazila i v rozpočtu naší kni-
hovny, který byl snížený ve srovnání
s rokem 2009 asi o pět procent. Úsporná
opatření se částečně odrazí na výši při-
dělené částky na nákup knih a periodik.
Další, nemalá úspora finančních pro-
středků, se projeví po odchodu pracov-
níků do starobního důchodu. Nebude-
me za ně brát náhradu, jejich pracovní

povinnosti rovnoměrně rozdělíme mezi
ostatní zaměstnance knihovny. 

�Pracovníci městské knihovny, a pře-
devším i její návštěvníci, by přivítali její
přestěhování do větších a důstojnějších
prostor. Je v brzké době naděje na změ-
nu k lepšímu? 

Odpověď na tuto otázku v poslední
době již neodmyslitelně patří k těm, kte-
ré přerovskou veřejnost zajímají asi nej-
více. V současnosti probíhají ve spolu-
práci s odpovědnými odbory magistrá-
tu jednání o budoucím umístění nové
knihovny. V hledáčku možných míst je

již v médiích několikrát zmiňovaný
objekt v Čechově ulici, který se podařilo
získat do majetku města a byl by vyho-
vující pro novou knihovnu. 

�Městská knihovna poskytuje svým
návštěvníkům nejenom čtenářské služ-
by, ale i řadu dalších. O které z nich je
největší zájem?

Kromě klasických výpůjčních služeb,
jako je půjčování knih, časopisů a zvuko-
vých CD, nabízí naše knihovna i řadu dal-
ších služeb, o které je mezi uživateli vel-
ký zájem. V loňském roce jsme se zamě-
řili na rozšíření nabídky mluveného slo-
va na CD. Velmi využívanou službou je
bezplatný přístup k internetu, přístup
k elektronickým on-line databázím, mezi
něž patří databáze právních informací
ASPI, databáze plných textů novinových
a časopiseckých článků a databáze ČTK.
S nemalým zájmem se setkáváme také při
půjčování zvukových knih pro zrakově
a tělesně postižené uživatele.

Pro školy pořádáme lekce informační
výchovy a besedy zaměřené na knihov-
nickou problematiku a literaturu. Pro
širokou veřejnost zajišťujeme zhruba
jednou v měsíci populárně naučné bese-
dy se zajímavými osobnostmi regionu
i celé ČR. Eva Šafránková

Cestu do knihovny Přerované dobře znají
Březen vnímá veřejnost stále jako měsíc zasvěcený knize. Ještě
před několika málo lety šířený skeptický pohled na hrozící úbytek
čtenářů knih se nepotvrdil. O názor jsme požádali jednoho z nej-
kompetentnějších – ředitele Městské knihovny v Přerově.

Literární besedy pro děti připravuje pravidelně v pobočce městské knihovny v ulici Velká Dlážka knihovnice Zuzana Mátychová.
FOTO PAVEL CIMBÁLNÍK



Zůstáváte
věrni knize?

Alena Navrátilová
Přerov

Ke knihám mám
blízký vztah již od
doby, kdy jsem se
naučila číst. Čtu stá-

le, i když nyní jako klasický důchodce
„nemám čas“. Dříve jsem hodně četla
klasickou krásnou literaturu i historické
romány. Dnes už mám raději cestopisy,
životopisy a populárně naučnou literatu-
ru. Příběhy už tak mnoho nevyhledávám.
Byla jsem dlouholetou návštěvnicí kni-
hovny, dnes mi tuto službu nabízí prane-
teř. Ještě nedávno jsem navštěvovala pra-
videlně kulturní akce spojené s knihami,
hudbou i divadlem, ale nyní kvůli zdra-
votním potížím je musím omezovat.

Miroslav Hanzlík
Přerov

Čtu rád, zejména
večer před spaním.
Mým oblíbeným
žánrem je literatura
faktu, sci-fi i kvalitní dobrodružná litera-
tura. Dnes mám rozečten vědecko fan-
tastický román Pád Hyperionu. V mládí
jsem hodně četl a dodnes mám rád Jac-
ka Londona a z našich například Otaka-
ra Batličku. Dnes si vybírám knihy i pro-
střednictvím recenzí ze seriózních médií.
V poslední době mě ze současných čes-
kých autorů zaujal Zdeněk Rosenbaum. 

Šárka Kohoutová
Přerov

Od dětství jsem
tíhla k básničkám
a i dnes dávám před-
nost poezii. K mým

oblíbeným autorům patří Fráňa Šrámek,
Jaroslav Seifert, František Hrubín i další
klasici české poezie. Ze současných mám
ráda vtipné rýmování Jiřího Žáčka a také
texty písničkáře Jarka Nohavici. Dodneš-
ka miluji pohádky. Oslovují mě také krát-
ké humorné veršovánky, například od
Jaroslava Wykrenta, zmiňovaného Žáčka
nebo dvojice Vodňanský a Skoumal.

Jaromír Otáhal
Přerov

V poslední době
mě zaujal Dan
Brown a jeho příbě-
hy doktora Landona,
od Šifry mistra Leoparda přes Anděly
a démony. Mám rád i žánr sci-fi, k mým
oblíbeným autorům patří A. C. Clark.
V raném mládí jsem hodně četl verneov-
ky a dobrodružné příběhy od Otakara Bat-
ličky a později jsem „objevil“ knihy Lud-
víka Součka. Dříve jsem si pro literaturu
chodíval do přerovské knihovny, ale dnes
už kvůli stísněnému a nevyhovujícímu
prostoru budovy na Žerotínově náměstí
dávám přednost kupování knih nebo si je
s přáteli vyměňujeme. Jana Šimčíková
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akce Knihovna pro všechny
Hlavní cílovou skupinou pro letošní

březen je čtenář, a to každý čtenář, i ten,
který v knihovně nikdy nebyl a zatím jím
ani možná být nechce. Těmto potenciál-
ním uživatelům je určena akce s názvem
Knihovna pro všechny zaměřená na
nezávazné seznámení se službami Měst-
ské knihovny v Přerově.

soutěž 
S pohádkou po celý rok

Počátkem března bude zahájena
výtvarná soutěž S pohádkou po celý rok,
která je součástí projektu Pohádka pro
každou dobu. Projekt vyhlásila městská
knihovna z partnerského Kędzierzyn-
Koźle a jejím partnerem je právě Měst-
ská knihovna v Přerově. Je spolufinan-
cován z prostředků Evropské unie
a Evropského fondu pro regionální roz-
voj Překračujeme hranice. Soutěž je
určena pro žáky 1. – 4. tříd přerovských
základních škol a cílem je výtvarně ztvár-
nit polské knihy pro děti, které byly pře-
loženy do češtiny. Podobně budou žáci
polských škol ilustrovat české dětské
knihy přeložené do polštiny.

dotazníkový průzkum
spokojenosti

Od března do konce dubna bude pro
všechny uživatele knihovny spuštěn
dotazníkový průzkum spokojenosti
s nabízenými službami, složením kni-
hovního fondu a v neposlední řadě také
spokojenosti s přístupem knihovnic.
Dotazník bude možné vyplnit přímo
v knihovně nebo prostřednictvím inter-
netu na www stránkách Městské kni-
hovny v Přerově.

akce Najdi si svou knihu
Po celý březen se můžete v půjčovně

pro dospělé zapojit do akce Najdi si svou
knihu, při které si zájemci budou moci
nalézt jimi požadovanou knihu ve skladu
a vyzkoušet si tak nelehký úděl knihovnic
při plnění jejich požadavků. Pro všechny
uživatele knihovny je připravena akce
s názvem Obal si svou knihu. Zájemci si
vyzkouší, samozřejmě za asistence pra-
covníků knihovny, obalit si svoji přinese-
nou knihu nebo prostě obalit jednu
z knih, které budou pro tento účel při-
praveny a „pomoci“ tak knihovnicím. 

popularizace internetu
I přestože měsíc březen není již pri-

márně zaměřen na popularizaci inter-
netu, bude se v Městské knihovně v Pře-
rově konat několik akcí i na jeho podpo-
ru. Ve studovně městské knihovny se

uskuteční tradiční prezentace Seznáme-
ní s internetem, která je zaměřena na
základní seznámení s možnostmi inter-
netu a měla by být takovým prvním
vstupem starší generace do světa
moderních komunikačních technologií.
Kromě této přednášky se uskuteční pre-
zentace moderních komunikačních slu-
žeb na bázi ICQ, Skype a Facebook urče-
ná pro všechny přihlášené zájemce
o tyto služby. 

prezentace knihovny na
sociální síti Facebook

V souvislosti s internetovými službami
bude od března v rámci projektu oficiál-
ně uvedena do provozu prezentace kni-
hovny na sociální síti Facebook, pro-
střednictvím níž mohou všichni přízniv-
ci Městské knihovny v Přerově získávat
aktuální informace pomocí tohoto
moderního komunikačního prostředku. 

soutěže ze všeobecných
znalostí o knížkách

a spisovatelích
V půjčovně pro děti v Palackého ulici

bude pro její malé uživatele připravena
řada soutěží ze všeobecných znalostí
o knížkách a spisovatelích. V rámci těch-
to i předchozích soutěží, které již probí-
hají od začátku roku, bude vybráno dva-
náct nejúspěšnějších řešitelů, kteří se
pak za odměnu zúčastní Noci s Ander-
senem spojené s řadou nevšedních sou-
těží a přespáním v knihovně.

Týden čtení
V průběhu března proběhne ve všech

pobočkách a půjčovně pro děti Týden
čtení, jehož součástí budou návštěvy tříd
ZŠ v rámci projektu Knížka pro prvňáčka. 

akce v pobočkách městské
knihovny

Z akcí pořádaných v pobočkách měst-
ské knihovny chceme zmínit základní
počítačové školení v návaznosti na pro-
jekt Senioři komunikují, které se usku-
teční v pobočce Velká Dlážka. V poboč-
ce na Trávníku proběhne beseda pro
školní družiny Nesedejte na ježka s pás-
mem veršů, říkadel, pohádek a hádanek
Jiřího Žáčka. 

Uvedené akce nejsou vše, co knihov-
na v březnu nabízí. Podrobnější infor-
mace o připravovaných akcích získají
zájemci a uživatelé knihovny ve všech
provozovnách Městské knihovny v Pře-
rově a samozřejmě na www stránkách
www.knihovnaprerov.cz.

Pavel Cimbálník, ředitel MěK v Přerově

Seznam akcí v rámci
projektu 

Březen – měsíc čtenářů

1.–31. 3. Obal si svou knihu
1.–31. 3. Najdi si svou knihu (pÛjãovna
pro dospûlé – sklady)

1.–31. 3. FotosoutûÏ – Kde v‰ude se dá
ãíst
1.–31. 3. Nesedejte na jeÏka – pásmo
ver‰Û, fiíkadel, pohádek a hádanek od Jifiího
Îáãka (poboãka Trávník – pro pfiedem
nahlá‰ené ‰koly)

1. 3.–30. 4. Dotazníkov˘ prÛzkum
spokojenosti se sluÏbami Mûstské knihovny
v Pfierovû

2. 3. Vylosování knih pro úãastníky
v˘tvarné soutûÏe S pohádkou po cel˘
rok za úãasti zástupcÛ pfiihlá‰en˘ch
pfierovsk˘ch základních ‰kol (pÛjãovna pro dûti)

3. 3. Seznámení s internetem (studovna)

8.–13. 3. Bezplatná registrace pro
v‰echny nové uÏivatele knihovny do
konce roku 2010 (v‰echna pracovi‰tû Mûstské
knihovny v Pfierovû)

15.–19. 3. T˘den ãtení (v‰echny poboãky
Mûstské knihovny v Pfierovû a pÛjãovna pro dûti)

10. 3. Moderní komunikace po internetu
a sociální sítû – ICQ, Skype, Facebook,
Twitter, apod. (studovna)

17. 3. Ekvádor, Galapágy – beseda s Jifiím
Márou (Agentura pro zemûdûlství a venkov,
Wurmova ulice)

26. 3. Noc s Andersenem – letos na téma
Franti‰ek Hrubín (pÛjãovna pro dûti)

31. 3. Knihovna pro v‰echny (studovna)

Pro zajímavost
Žebříček nejčtenějších knih čtenářů
městské knihovny v roce 2009

Literatura urãená dospûl˘m ãtenáfiÛm
Beletrie
1. Diane Chamberlain – Útûk 

2. Nora Roberts – Îhav˘ led

3. Franti‰ek Uher – Tajemství staré hrobky

4. Sandra Brown – Radostná zvûst

5. Nora Roberts – Pfiijì a uÏ zÛstaÀ

Nauãná literatura
1. Pavel Novák – Byly to dny, uÏ jsou to roky

2. 13. komnata

3. Pavel Novák – I smrt se bojí

4. Pavel Novák – Vyznání

5. Lucie Bílá – Jen krátká náv‰tûva

Literatura urãená dûtem
Beletrie
1. René Goscinny – Lucky Luke

2. Eduard Peti‰ka – Staré fiecké báje a povûsti

3. Stephenie Meyer – Stmívání

4. Bob the Builder

5. J. K. Rowling – Harry Potter a relikvie smrti

Nauãná literatura
1. Dinosaufii

2. Testy z vícelet˘ch gymnázií

3. Helena Piers – Kfieãek

4. Susan Meredith – Co se to se mnou dûje?

5. Juliana Foster – Kniha pro správné holky

Pracovníci městské knihovny připravili řadu zajímavých akcí pro děti i dospělé.

Březen – měsíc čtenářů 
v Městské knihovně v Přerově

Anketa

Projekt Březen – měsíc čtenářů navazuje na projekt Březen – měsíc
knihy pořádaný v loňském roce a již ukončený projekt Březen –
měsíc Internetu. Hlavním cílem v rámci letošního projektu není
propagace žádného komunikačního média, jako byl Internet
v minulých letech, ani žádných konkrétních titulů knih jako nosite-
lů informací, poučení a zábavy a dokonce ani samotné knihovny.
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Počítač s internetovým připojením je
součástí každé z nich a v devíti z celko-
vého počtu deseti těchto knihoven byl
vloni zaveden automatizovaný výpůjč-
ní systém knihovnické evidence. Letos
dojde řada i na poslední z nich, Penčice.

Z nově zavedené evidence se můžeme
například dovědět, že celkový počet čte-
nářů v knihovnách místních částí
v minulém roce mírně klesl, ale počet
výpůjček byl naopak o deset procent
vyšší. Nejméně čtou lidé střední genera-
ce. Mezi staršími čtenáři mají knihy vel-
kou konkurenci v oblíbených seriálech
a mladé zase přitahují počítače. Proto lze
pochválit práci knihovny v Lověšicích,
kde i za těchto okolností došlo v loňském
roce k výraznějšímu nárůstu počtu čte-
nářů. V této místní části je také nejvyšší
procento čtenářů z celkového počtu
obyvatel – plných dvanáct procent. Na
druhém místě jsou Dluhonice s jede-
nácti procenty. Knihovnická statistika
udává také počet výpůjček na jednoho
čtenáře. Zde zaujímají první místo Koz-
lovice s téměř stovkou vypůjčených knih

a časopisů. Za nimi následují Žeravice
a Penčice. „V porovnávání statistických
výsledků knihoven bych ale byla opatr-
nější,“ říká Bronislava Foltýnová, vedou-
cí střediska při Městské knihovně v Pře-
rově. Počet vypůjčených knih i návštěv-
nost totiž může ovlivnit například uza-
vření knihovny z důvodu prováděných
oprav nebo dlouhodobější nemoc kni-
hovníka.

V loňském roce proběhla instalace
nového knihovnického nábytku v Čeky-
ni, Dluhonicích a Lověšicích, výměna
oken v Čekyni, Vinarech, Žeravicích
a malování v Penčicích. Knihovna v Lově-
šicích byla rozšířena o nové prostory.

V knihovnách místních částí se usku-
tečňují i jiné aktivity. Knihovna v Dlu-
honicích například vloni uspořádala pro
své čtenáře dvaatřicet soutěží. S dětmi
úspěšně pracují knihovnice v Lýskách,
Újezdci a dalších knihovnách. Převážně
starší občané navštívili dvě zdařilé před-
nášky o kulturních památkách a min-
covnictví, které uspořádala knihovna
v Penčicích. Miroslav Rozkošný

Nejvíc knih přečtou čtenáři
v Kozlovicích a Žeravicích

Městská knihovna poskytuje služby i v deseti knihovnách
místních částí Přerova.

Knihovna v Lýskách

INZERCE

PŘEROV, Wilsonova 11, tel.: 581 217 221

po–pá 9–13, 14–18 hod

OLOMOUC, Palackého 3, tel.: 585 224 275

po–pá 9–18 hod, sobota 9–13 hod

www.victoria-ck.cz

UB – ubytování; SKI – skipas; HP – polopenze; D – doprava. Doprava busem z Brna: Itálie od 1.850,–, Francie 2200,–.

Extrémní slevy!Extrémní slevy!
LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDING

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY JARO 2010

Termín n/s Stát Název střediska Cena zahrnuje Akce Cena za osobu od

3.–6. 3. 3/4 A Bad Gastein UB+SKI+HP+D PEVNÁ CENA 6.990,–

3.–6. 3. 3/4 A Saalbach UB+SKI+HP+D PEVNÁ CENA 7.990,–

5.–14. 3. 7/6 F Les 2 Alpes UB+SKI –20% 5.200,–

6.–12. 3. 5/5 I Passo Tonale UB+SKI –20% 5.760,–

11.–16. 3. 4/4 I Passo Tonale UB+SKI –20% 4.720,–

11.–16. 3. 4/4 I Ponte di Legno UB+SKI –20% 4.960,–

12.–14. 3. 2/3 A Bad Gastein UB+SKI+HP+D PEVNÁ CENA 4.990,–

12.–14. 3. 2/3 A Saalbach UB+SKI+HP+D PEVNÁ CENA 5.990,–

12.–21. 3. 7/6 F Les 2 Alpes UB+SKI –10% 5.670,–

15.–21. 3. 5/5 I Passo Tonale UB+SKI –20% 5.200,–

19.–21. 1. 2/3 A Saalbach UB+SKI+HP+D PEVNÁ CENA 5.490,–

19.–28. 3. 7/6 F Les 2 Alpes UB+SKI –10% 5.220,–

19.–28. 3 7/6 F Risoul/Vars UB+SKI –10% 4.410,–

19.–28. 3 7/6 F Tignes UB+SKI –10% 7.020,–

20.–25. 1. 4/4 I Passo Tonale UB+SKI –10% 4.950,–

24.–28. 1. 3/3 I Passo Tonale UB+SKI –10% 3.870,–

26. 3.–4. 4. 7/6 F Les 2 Alpes UB+SKI –10% 4.950,–

26. 3.–4. 4. 7/6 I Cervinia/Zermatt UB+SKI – 8.600,–

Termín Zájezd Cena zahrnuje Cena za osobu od

Itálie 2x ubyt. se snídaní
1.–5. 4. Řím a Florencie doprava lux. busem 5.500,–
Německo Aquapark
3.–4. 4. Tropick˘ ostrov doprava lux. busem 1.100,–
Slovensko Termální láznû
5. 4. Podhájska doprava lux. busem 450,–
Rakousko Termální láznû
9. 4. Laa an der Thaya doprava lux. busem 170,–
Maďarsko Termální láznû
10. 4. Mosonmagyaróvár doprava lux. busem 350,–
Maďarsko Termální láznû
10. 4. G y ö r doprava lux. busem 400,–
Německo Berlín a aquapark 1x ubyt. v hotelu F1
10.–11. 4. Tropick˘ ostrov doprava lux. busem 1.850,–
Maďarsko Budape‰È a termály 1x ubyt. v hotelu
10.–11. 4. Szechényi doprava lux. busem 1.500,–
Polsko Krakow a Wieliczka
11. 4. Zámek Wawel, solné doly doprava lux. busem 600,–
Nizozemsko 3x ubyt. v hotelu
13.–18. 4. Květinové Holandsko doprava lux. busem 5.900,–
Itálie Víkend v Benátkách 1x ubyt. se snídaní
16.–18. 4. Verona, Lago di Garda doprava lux. busem 2.800,–
Německo Flaeming-skate a Tropick˘ doprava lux. busem
17.–18. 4. ostrov (In-line, cyklo, aquapark) služby sport. průvodce 1.300,–

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY JARO 2010

LÉTO
2010
SLEVY FIRST MINUTE

LÉTO
2010
SLEVY FIRST MINUTE

–20%–20%

+ dítě
ZDARMAdítě
ZDARMA

INZERCE
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sedm světů
elektroniky

www.gme.cz Otevírací doba: Po–Pá 8.30-18.00 hod. 
nám. Přerovského povstání č. 1

Vstupte do mamutího
světa elektroniky

Otevřena
nová prodejna

v Přerově!

Inzerat_mamut_100x136.indd 1 14.2.2010 20:40:16

Jak se později ukázalo, ovlivnilo led-
nové skokové zhoršení kvality ovzduší,
především pak vysoké imisní koncent-
race prašného aerosolu PM10, paramet-
ry kvality ovzduší za celý rok 2009. Prů-
měrná imisní koncentrace této znečiš-
ťující látky totiž dosáhla v lednu 2009
nebývalé hodnoty 70,6 μg/m3 (povolený
roční limit ve výši 40 μg/m3) a počet pře-
kročení 24hodinového průměru dosáhl
jen za leden počtu 18 (limit 24 hodino-
vého průměru je 50 μg/m3 s povoleným
překročením 35krát/rok). 

Příčinou tohoto stavu bylo především
vytvoření rozsáhlé tlakové výše nad
střední Evropou na konci první dekády
ledna 2009, při níž klesaly noční teploty
v nížinách místy až k -20 stupňům C na
celoplošné trvalé sněhové pokrývce.
Také teploty přes den byly hluboko pod
bodem mrazu. Postupně se tak vytvoři-
lo výrazné inverzní zvrstvení atmosféry
s nevyhovujícími rozptylovými podmín-
kami a trvalejším severovýchodním
prouděním.

Podle našeho názoru právě nepříznivé
rozptylové podmínky a trvalé lednové
severovýchodní proudění přinášelo do

Přerova prostřednictvím Moravské brá-
ny emise prašného aerosolu až z dale-
kých zdrojů znečišťování z ostravsko-
karvinské průmyslové aglomerace
a polského Slezska (hutě, koksovny,
železárny apod.). Veřejnost byla
již dříve informována
o tom, že odbor ži-
votního pro-

středí inicioval v roce 2009 v odborných
kruzích a samosprávách olomouckého
a moravskoslezského kraje potřebu
řešení tohoto naléhavého problému
ohledně dálkových přenosů znečišťová-
ní ovzduší prašným aerosolem. Podle
nejnovějších informací se touto situací
bude odborně zabývat ČHMÚ, VŠB
a Zdravotní ústav v Ostravě.

V ostatních měsících roku 2009 již
převažovalo mnohem

příznivější čerstvé,
teplé a vlhké atlan-

tické západ-

ní proudění, při kterém docházelo
k příznivému rozptylovému efektu a sni-
žování koncentrací všech škodlivin.

Průměrná imisní koncentrace prašného
aerosolu PM10 dosáhla v roce 2009 hod-
noty 31,88 μg/m3 (v roce 2008 to bylo 29,6
μg/m3 ) při 43 překročeních denního imis-
ního limitu (v roce 2008 to bylo 33 pře-
kročení). Meziroční nárůst imisní kon-
centrace prašného aerosolu PM10 je tedy
evidentní, nikoliv však dramatický.
U ostatních znečišťujících látek oxidu siři-
čitého SO2, oxidu dusičitého NO2 a oxidu
uhelnatého CO nebyly v roce 2009 imisní
limity překročeny s výjimkou mírného
překročení 8hod. průměru u ozónu O3. 

Jan Zona, Ing. Jaroslav Čagánek, 
odbor životního prostředí

MMPr

Jaká byla kvalita ovzduší v roce 2009

Přerov patří k místům s nejvyšší koncentrací polétavého prachu nad 150 μμg/m3.

Po velmi klimaticky příznivém roce 2008, ve kterém byly v Přerově
naměřeny dosud nejnižší koncentrace všech znečišťujících látek za
posledních 15 let, přinesl leden roku 2009 výraznou změnu a pod-
statné zhoršení kvality ovzduší nejen v Přerově, ale i na celé sever-
ní a střední Moravě.

Ilustrační snímek
imisní mapy PM10

ze dne 19. 12. 2009
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STAVEBNINYFORMEL
pro stavebníky i pro kutily

více neÏ 10 000 prodejních poloÏek

Pfii pfiíleÏitosti 20. v˘roãí vzniku firmy poskytujeme

v sobotu 6. bfiezna 2010 

SLEVU 10 % 
na ve‰keré nákupy v hotovosti.

Co vám nabízíme:

SlouÏíme Vám jiÏ 20 let.
Prodejna: Pfierov-Lovû‰ice, telefon: 581 204 222, 581 203 118

Prodejní doba: Po–Pá 6–18 hodin, So 7–12 hodin

www.formel.cz

� ‰irok˘ sortiment stavebních materiálÛ � Ïebfiíky, ‰tafle, schÛdky
� fiemeslnické potfieby, Ïelezáfiství � li‰ty, latû, vodováhy
� prodej písku, Ïeleza, stavebního fieziva � pilové kotouãe, sudy, kanystry, maltovníky
� zahrádkáfiské potfieby, úklidová drogerie � klempífiské prvky-okapní Ïlaby, svody
� elektroinstalaãní materiál, barvy, laky � okna, dvefie, stfie‰ní okna Velux
� ochranné pracovní pomÛcky, stavební chemie � zámky, kování, vûtrací mfiíÏky, vanová dvífika
� pÛjãovna stavebního náfiadí � odvoz zakoupeného zboÏí
� pÛjãovna le‰ení � pfiistavení kontejnerÛ



strana 13PŘEROVSKÉ LISTY ❙ BŘEZEN 2010

■

Osmek, slepá ul. 1. a 29.3. 26.4.
Horní námûstí 8.3. 6.4.
Bratrská, na konci 3.5.
Seifertova, u v˘stavi‰tû 15.3. 12.4. 10.5.
Svornosti 22.3. 19.4. 17.5.
Na odpoledni, u lékárny 1. a 29.3.
Blahoslavova, park. u Beãvy 26.4.
Riedlova, kfiiÏovatka 8. a 22.3. 6. a 19.4. 3. a 17.5.
Za ml˘nem 3 15.3. 12.4. 10.5.
Sokolská, parkovi‰tû 1., 15. a 29.3. 12. a 26.4. 10.5.
Sokolská, u domu 28 8. a 22.3. 6. a 19.4. 3. a 17.5.
V. DláÏka, ‰kolní jídelna 1. a 29.3. 26.4.
P. Jílemnického, u VST 15.3. 12.4.
L˘sky, K bránû, u stan. separ. 10.5.
Na hrázi, za mostkem 8. a 22.3. 6. a 19.4. 3. a 17.5.
Mervartova 9 1., 15. a 29.3. 12.4.
Palackého, za sam. 26.4. 10.5.
tfi. 17. listopadu, zezadu 8. a 22.3. 6. a 19.4. 3. a 17.5.
Dluhonice, toãna 2. a 30.3. 27.4.
Dluhonice, u b˘valé ‰koly 9. a 23.3. 20.4. 18.5.
Dluhonice, u prodejny 6.4. 4.5.
Wurmova, za KSZ 16.3. 13.4. 11.5.
JiÏní ãtvrÈ, u b˘val˘ch jeslí 2., 16. a 30.3. 13. a 27.4. 11.5.
JiÏní ãtvrÈ I/4 9. a 23.3. 6. a 20.4. 4. a 18.5.
JiÏní ãtvrÈ I/25, peãov. dÛm 20.4.
·robárova 13 2. a 30.3. 27.4.
Kozlovská, parkovi‰tû 9. a 23.3. 6. a 20.4. 4. a 18.5.
Pod valy, u parkovi‰tû 16.3. 13.4. 11.5.
Bayerova 2 2. a 30.3. 27.4.
Svisle, za samoobsluhou 9. a 23.3. 6. a 20.4. 4. a 18.5.
Trávník, parkovi‰tû 16.3. 13.4. 11.5.
Trávník, u Chemoprojektu 16.3. 13.4. 11.5.
BudovatelÛ, parkovi‰tû 2., 16. a 30.3. 13. a 27.4. 11.5.
BudovatelÛ 5–7 16.3. 13.4. 11.5.
U tenisu, parkovi‰tû 9. a 23.3. 6. a 20.4. 4. a 18.5.
U rybníka, u trafa 3., 17. a 31.3. 14. a 28.4. 12.5.
Petfiivalského, parkovi‰tû 24.3. 21.4.
JiÏní ãtvrÈ, u Barumky 19.5.
Tyr‰ova, parkovi‰tû 10.3. 7.4. 5.5.
Dvofiákova, u Rusalky 3. a 31.3. 28.4.
Dvofiákova, u garáÏí 10. a 24.3. 7. a 21.4. 5. a 19.5.
PurkyÀova, denní pobyt 17.3. 14.4. 12.5.
B. Nûmce, za VST 10. a 24.3. 7. a 21.4. 5. a 19.5.
Optiky, u lékárny 3. a 31.3. 28.4.
Husova, dvÛr 17.3. 14.4.
·kodova, u trafa 12.5.
Pod Skalkou, parkovi‰tû 3. a 31.3. 28.4.
Olomoucká, u stavebnin 10.3. 7.4. 5.5.
Hranická, u b˘valé cihelny 17.3. 14.4.
Hranická, park. u Z· 12. a 19.5.
Dr. M. Horákové 24.3.
1. kvûtna 21.4.
Al‰ova, u stadionu 3., 17. a 31.3. 14.4.
Pod hvûzdárnou, parkovi‰tû 10. a 24.3. 7. a 21.4.
Kainarova, za Pfierovankou 28.4. 12.5.
Vsadsko, parkovi‰tû 5. a 19.5.
ÎiÏkova, u ka‰ny 4.3. 1. a 29.4.
Lovû‰ice, u parku 11.3. 6.5.
Lovû‰ice, DráÏní 8.4. 13.5.
Lovû‰ice, U sokolovny 18.3. 15.4.
VaÀkova, dvÛr 25.3. 22.4. 20.5.
Kozlovice, zaãátek obce 4. a 18.3. 1. a 15.4. 20.5.
Kozlovice, náves 11. a 25.3. 8. a 22.4. 6.5.
Kozlovice, Na vrbovcích 29.4. 13.5.
Nerudova 33 4.3. 1.4.
Macharova 29.4. 13.5.
Tománkova, u garáÏí 11. a 25.3. 8. a 22.4. 6. a 20.5.
Wolkerova 15 18.3. 15.4.

Fr. Rasche, u parku 4. a 18.3. 1., 15. a 29.4. 13.5.
Na louãkách 15 11. a 25.3. 8. a 22.4. 6. a 20.5.
V. Novosady, u kostela 4. a 18.3. 1., 15. a 29.4. 13.5.
Újezdec, Vûtrná 11.3. 8.4.
Újezdec, malé hfii‰tû 25.3.
Újezdec, Pod dubíãky 6.5.
Újezdec, Nová ãtvrÈ 22.4. 20.5.
kfiiÏ.Teliãkova/Sportovní 5. a 19.3. 2., 16. a 30.4. 14.5.
Popovice, U trati 12. a 26.3. 9.4. 7.5.
Popovice, za kapliãkou 23.4. 21.5.
Vinary, u garáÏí 5.3. 2. a 30.4.
Vinary, Ve dvofie 12.3. 9.4.
Vinary, Mezilesí II 19.3. 16.4. 14.5.
Vinary, RÛÏová 26.3. 21.5.
Vinary, Za humny, u bytovky 23.4. 7.5.
Penãiãky, zaãátek obce 5.3. 2.4.
Henãlov, náves 12. a 26.3. 9.4. 7.5.
Henãlov, SokolÛ 12. a 26.3. 9. a 23.4.
Henãlov, kfiiÏ. Mart./Hlin./Nová 23.4. 21.5.
Penãice, u po‰ty 19.3. 14.5.
Penãice, V kótû 16. a 30.4.
âekynû, nad rybníãek 5.3. 14.5.
âekynû, k sokolovnû 12.3. 16.4.
âekynû, náves 19.3. 23.4.
âekynû, Na ãervenici 26.3. 21.5.
âekynû, Podlesí 2. a 30.4.
âekynû, Boro‰ín 9.4. 7.5.
L˘sky, k obchodu 5.3. 2.4.
L˘sky, za mostkem 19.3. 16.4.
Teliãkova, u kotelny 30.4.
Pod Skalkou, park. u 17–21 14.5.
Îeravice, Na návsi 12.3. 9.4.
Îeravice, Lapaã 26.3.
Îeravice, Such˘ potok 23.4. 21.5.
Îeravice, Pod lesem 7.5.
V˘myslov 25.3. 15.4.
Jasínkova, za Priorem 22.4. 13.5.

Zahrádkářské osady
uvedena data prvního přistavení, po naplnění bude při-
staven ještě jednou prázdný kontejner
ZO âZS ã. 1 u Îebraãky, kfiiÏovatka 20.4.
ZO âZS ã. 1 parkovi‰tû u Laguny 11.5.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 1 14.4.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 2, 3 13.4.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 4 13.4.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 5 13.4.
ZO âZS ã. 16 u Kozlovic ã. 1 14.4.
ZO âZS ã. 16 u Kozlovic ã. 2 14.4.
ZO âZS ã. 3 naproti âSAD 20.4.
ZO âZS ã. 4 Kojetínská, za sbûr. surovinami 4.5.
ZO âZS ã. 4 k Mádrovu podjezdu 4.5.
ZO âZS ã. 5 Lovû‰ice, DruÏstevní 4.5.
ZO âZS ã. 3 podél cesty k Lovû‰icím ã. 1 27.4.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 2 27.4.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 3 27.4.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 4 27.4.
ZO âZS ã. 7 podél cesty k Lovû‰icím ã. 5 27.4.
ZO âZS ã. 8 za benzinou Ekona Petrol 20.4.
ZO âZS ã. 9 Markrabiny 4.5.
ZO âZS ã. 10 Îernava, na konci 11.5.
ZOS Îernava, naproti garáÏí 11.5.
ZO âZS ã. 15 Dluhonice, kfiiÏovatka u váhy 18.5.
ZOS za hvûzdárnou 18.5.
ZO âZS ã. 2, ã. 3 pod kasárna termín dle poãasí
ZO âZS ã. 3 za Linde-Technoplyn (suchá cesta)
ZO âZS ã. 7 Al‰ova, u rest.Viktoria 20.4.
ZOS za Kabelíkovou ulicí 20.4.
ZO âZS ã. 13 âekynû Boro‰ín 11.5.

Stanoviště velkoobjemových kontejnerů
pro jarní úklid – březen až květen

Rozšířený harmonogram předkládají Technické služby ve spolupráci se Statutárním městem Přerov

■ Klub českých turistů
SK Přerov – pěší turistika

Jifií ·vec, tel. 608 730 541
�4. 3. • Zábfieh na Mor.–Ho‰tejn, 16 km
J. ·pinar, odj. 7.05 hod.
�4. 3. • Rokytnice–Îeravice–Kokory–Bro-
dek u Pfierova, 12 km, V. Visnar odj. 7.59 hod.
�6. 3. • DP Pfierovská 50 – Memoriál Jifií-
ho Caletky, 6, 13, 22, 35 km, J. ·vec, odch.
8 hod., sraz u Sokolovny 
�11. 3. • Brodek u P.–Dub n. M.–Vûrova-
ny–Brodek u P., 12 km, Î. Zapletalová, odj.
8.59 hod.
�13. 3. • DP Setkání s pivem, 25 km,
J. Pûãek, odj. 6.59 hod.
�18. 3. • DomaÏelice–Hradãany–Bezu-
chov–Dfievohostice, 15 km, M. Garzina, odj.
A8 hod.

�20. 3. • Kopfiivnice–Hukvaldy–Sklenov–
Pfiíbor, 17 km, J. ·vec, odj. 6.27 hod.
�25. 3. • Uh. Hradi‰tû–KnûÏpolsk˘ les–
Spytihnûv, 15 km, M. Sahaj, odj. 7.47 hod.,
ved. ãeká v Uh. Hradi‰ti
�27. 3. • DP Vítání jara 2010 – Kartouzka,
20 km, J. Pûãek, odj. 6.59 hod.
�27. 3. • Brno-Pisárky–Kohoutovice (ko-
niklece)–Medlánky, 18 km, P. ·Èáva, odj. 6.39
hod., ved. ãeká v Brnû

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

�3. 3. • StfieÀ–Lhota n. M.–Náklo–Pfiíka-
zy, 10 km, vlak 9.05 hod., L. Poláková
�6. 3. • Pfierovská padesátka, dálkov˘
a turistick˘ pochod na trasách 50, 35, 22, 13
a 7 km, start 7–10 hod. sokolovna
�10. 3. • Tr‰ice–Daskabát–pfiehrada–Tr‰i-
ce, 12 km, bus 9 hod., C. Punãocháfiová
�17. 3. • Tovaãov–Lobodice–Záfiíãí–Chro-
pynû, 10 km, bus 8.25 hod., V. Polidorová.
�27. 3. • Hlu‰ovice–Dolany–Kartouzka–
Sv. Kopeãek–Bystrovany–Olomouc, 18 km,
vlak 7.05 hod., V. Vaculík
�31. 3. • Grygov–U Strejãkova lomu–
KrãmaÀ–Brodek, 10 km, vlak 9.05 hod., B.
Adam

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

�2. 3. v 19 hod. • schÛze v restauraci Pivovar
�5. 3. • Hasiãsk˘ bál, tradiãní Hasiãsk˘ bál Pre-
chezy, ZdeÀka Prusková, sál Beãva v 19.30 hod. 
�6. 3. • 30. Pfierovská padesátka – Memo-
riál Jifiího Caletky, dálkov˘ popchod – trasy dle
propozic pofiadatele 50, 35, 22,13 km, TJ Spar-
tak Pfierov, sokolovna 7–10 hod., pû‰í
�6. 3. • Beskydy – Bílá, ãerven˘ okruh 30 km,
modr˘ okruh 20 km, 30/20 km, Tomá‰ Beránek,
vlak 6. 05 hod., bûÏky 
�20. 3. • Poslední ãarodûj, Skfiítek–Jelení stu-
dánka–Pradûd–âervenohorské sedlo–Kouty n. D.,
30 km, 800 m, Tomá‰ Beránek, bus 6 hod., bûÏky

INZERCE

FOTO M. FLAŠAR
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Tajenka křížovky: Latinské úsloví Autorka křížovky: Marie Švarcová

Tajenka: Nic není nesnadné tomu, kdo chce

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 únorového
úkolu
Známou osobností je
Jakub Škoda. Výher-
cem se stává Irena
Dvořáková.

Březnový úkol: Poznáte
přerovskou osobnost?

Moji předkové žili v Přerově. Dědeček
byl majitel lékárny a přední přerovský
občan, pracoval v městské radě i obec-

ním výboru, podílel se na založení řady
spolků. Otec, vlastenec, rusofil pracoval
v obchodních a průmyslových podnicích
v Brně, Moskvě, Bordeaux, Mannheimu
a Kyjevě. V roce 1921 byl jmenován ředi-
telem Veřejné obchodní školy gremiální
(VOŠG) v Přerově (v pořadí 2. ředitel
ústavu), kde byl činný i veřejně, člen řady
spolků a zakladatel Skauta na Moravě. Já
jsem žil v letech 1908-1952. Mé předčas-
né úmrtí způsobil těžký úraz. Narodil
jsem se v ukrajinském Kyjevě a rok po
mém narození se rodiče přestěhovali do
Přerova. Zde jsem studoval, navštěvoval
pěveckou školu spolku Přerub, hrál na
klavír, kreslil. Po svém otci, který ovládal
13 jazyků, jsem zdědil filologické nadání,
hovořil jsem německy, rusky, francouz-
sky, polsky, anglicky, španělsky, portu-
galsky, italsky. Věnoval jsem se baletu,

první učitelkou tance mi byla matka. Po
absolvování pražské baletní školy jsem
byl sólovým tanečníkem a šéfem balet-
ního souboru ND v Brně. Přijal jsem
angažmá v Original Ballet Russe, se kte-
rým jsem procestoval Evropu i americký
kontinent. Byl jsem nejen slavným taneč-
níkem, ale i choreografem.V Přerově
jsem v září 1940 s obrovským úspěchem
předvedl Slovanské tance. O pět let
později jsem byl jmenován baletním
mistrem největšího divadla světa Teatro
Colon v Buenos Aires. Po návratu do
vlasti v roce 1947 jsem působil v brněn-
ském divadle, přednášel na VŠMU (Vyso-
ké škole muzických umění) v Bratislavě.
Bohužel, žádná z ulic Přerova nenese
jméno některého člena naší rodiny,
nikde není umístěna busta či pamětní
deska. Soutěž připravila Věra Fišmistrová

Soutěž Poznáte přerovskou osobnost?

Letos uplyne již 65 let od konce nej-
ničivější války v lidských dějinách –
2. světové války. Vzhledem k tomu, že
jsou události závěru tohoto válečného
konfliktu významně spjaty i s Přerovem
a jeho okolím, připravilo přerovské
muzeum tématickou výstavu.

Výstava připomene dramatické oka-
mžiky povstání a jeho potlačení, posled-
ní válečné akce na Přerovsku směřující
k jeho osvobození a také období těsně

poválečné spojené s obtížemi restaura-
ce společnosti a hospodářství. K vidění
budou dobové dokumenty a fotografie,
hmotné doklady a součásti výstroje
a výzbroje bojujících armád – vše v insta-
laci navozující tehdejší prostředí.

Výstavu můžete navštívit od 12. břez-
na do 9. května, v pracovní dny vždy od
úterý do pátku od 8 do 17 hodin a přes
víkend od 9 do 17 hodin.

Petr Sehnálek, kurátor výstavy

■ Setkávání seniorů Spolu
Centrum Sonus

Besedy na zajímavé téma
pondûlí od 10.15 hodin

�1. 3. • ¤asy v na‰em jídelníãku – Olga
Îupková 
�8. 3. • Povídání s psychologem – Phdr.
Jana Gebauerová
�15. 3. • Holandsko – Ing. Helena Patoãková
�22. 3. • R˘ma a ka‰el – co nám pomÛÏe?
(léky z volného prodeje) - Mgr. BoÏena Malino-
vá
�29. 3. • Znáte sociální sluÏby? – Mgr.
Martina Krejãífiová

stfieda od 13 hodin
�17. 3. • Rizika hypertenze (mûfiení tlaku) –
Olga Îupková (poboãka Fara Pfiedmostí)

Rukodělné činnosti
ãtvrtek od 10.15 hod.

�4. 3. • Korálky I. 
�11. 3. • Korálky II. 
�18. 3. • Velikonoãní pfiáníãko
�25. 3. • Velikonoãní závûsná ozdoba I. 

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. 3. v 16 hodin • Kanada, na kole napfiíã
Britskou Columbií – Miloslav Kuãera
Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov

Výstava  Přerovské povstání 
a konec 2. světové války na Přerovsku

FOTO ARCHIV MUZEA

■ Koncerty žáků ZUŠ
�23. 3. v 18 hodin • Koncert komorních
souborÛ. Koncert se uskuteãní ve slavnostní
zámecké síni Muzea Komenského v Pfierovû.
�24. 3. v 18 hodin • Koncert orchestrÛ
v Mûstském domû, na kterém se pfiedstaví Decho-
v˘ orchestr Haná, Taneãní orchestr, Dûtsk˘ pûvec-
k˘ sbor Cantabile a Komorní smyãcov˘ orchestr.

■ Flora Olomouc
�5.–7. 3. • FOR MODEL, v˘stava modelÛ
a sbûratelství s ukázkami historick˘ch a bitevních
lodí, letadel, automobilÛ, bojové techniky, zbra-
ní, Ïelezniãní modelÛ, papírov˘ch modelÛ hradÛ,
zámkÛ a historick˘ch památek. Pavilon A.
�11.–13. 3. • RENOVA, veletrh památkové
péãe. Stavebníci ocení i aktuální jarní nabídku
doprovodného stavebního a technického veletr-
hu STAVOTECH. Pavilony A a E a pfiilehlé ven-
kovní plochy. 

V˘stavi‰tû otevfieno dennû od 9 do 18 hodin,
poslední den do 17 hodin. www.flora-ol.cz
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■ Městský dům
�2. 3 v 19 hodin • The Rangers – Ladies
party, zábavná show v roz‰ífiené panské sestavû
a s nov˘m programem, pln˘m erotiky.
�21. a 28. 3. • Nedûlní párty pfii dechov-
ce se Záhorskou kapelou.
�6. 3. v 8.30 a 10 hodin • Ne‰Èastn˘ ‰afá-
fiÛv dvoreãek, pohádka pro dûti M· a I. st. Z·.
�17. 3. v 19.30 hodin • Dumping Drums
(Ivo Batou‰ek a spol.), dvouhodinová velkolepá
koncertní show 8 bubeníkÛ a bubenic s 90 bub-
ny a perkusemi, nejvût‰í bubenické show v âR.
�23. 3. v 19.30 hodin • ¤ímské noci, diva-
delní drama podle pfiedlohy Franco D’Alessand-
ra. Hrají: Simona Sta‰ová a Oldfiich Vízner.
�24. 3. v 18 hodin • Koncert souborÛ
a orchestrÛ ZU· B. Kozánka pro rodiãe, pfií-
buzné a ‰irokou pfierovskou vefiejnost.
�29. 3. v 19 hodin • Creamers naruby, nové
travesti show skupiny Screamers.
�31. 3. v 19.30 hodin • Karel Kahovec
a George and Beatovens, koncertní vystou-
pení s hostem veãera Viktorem Sodomou.
www.mdpr.cz • tel.: 581 290 311, 581 215 101

■ Plesy v Městském domě
BŘEZEN 

�5. 3. ve 20 hodin • Stfiední ‰kola gastro-
nomie 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 ‰ko-
la Ïivnostenská s.r.o., XV. reprezentaãní ples
a stuÏkovací ples tfiídy 4. C a 4. D
�27. 3. ve 20 hodin • SO· a SOU technic-
ké, Koufiilkova 8, stuÏkovací ples tfiíd MAS4,
MCH4 a PT2

DUBEN 
�9. 4. • DÏínov˘ bál, vystoupí kapela Synkopa
�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

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

�Stálé expozice
�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). 
�do 9. 5. • Pfierovské povstání a konec
2. svûtové války na Pfierovsku (velk˘
v˘stavní sál pfierovského zámku)
�do 11. 4. • Dynamick˘ rozvoj spoleãnos-
ti na Islandu v souladu s Ïivotním pro-
stfiedím (Historick˘ sál pfierovského zámku)
�Od 24. 2. • Animaãní program ke stálé
expozici Archeologie – pro ‰koly

Korvínský dům
Muzejní úterky v 17 hodin

�2. 3. • Historie podnikání na Pfierovsku
do roku 1945. Pfiedná‰í PhDr. Jifií Lapáãek.
�16. 3. • Poãátky letectví u nás. âe‰i
v Rakousko – Uherském letectvu. Pfiedná-
‰í Josef Voltr. 
�30. 3. • Odbojové hnutí na Pfierovsku
v závûru nacistické okupace. Pfiedná‰í
PhDr. Pavel Kopeãek.

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
�8. 3. –30. 4. • Ekofór. Putovní v˘stava Hnutí
Brontosaurus pfiedstavuje 75 prací soutûÏe kresle-
ného humoru na téma ochrana Ïivotního prostfiedí.
�31. 3. • Péro, pefií, opefiení. V˘stava, ver-
nisáÏ v 17 hodin v budovû ORNIS.
�4. 3. v 17 hodin • Soví noc. Vyprávûní Vûry
Malátkové o sovách a jejich Ïivotû, ukázky Ïiv˘ch
handicapovan˘ch sov, „houkání“ v Michalovû.
�20. 3. • Ornitologická exkurze do Tova-
ãova s pozorováním ptactva. Sraz v Tovaãovû
v 7.30 na hrázi Hradeckého rybníka u sádek.
�30. 3. v 17.30 hodin • Opefienci jezer
a pobfieÏí severního ¤ecka. Pfiedná‰ka Jaro-
slava Koleãka a ZdeÀka Tyllera spojená s promí-
táním fotografií z podzimní v˘pravy amatérsk˘ch
ornitologÛ a fotografÛ do ptaãích oblastí ¤ecka.
�V˘ukové programy pro ‰koly, krouÏky:
2.–5. 3. • Sovy do ‰kol – v‰e o Ïivotû sov, pro
Ïáky od 3. roãníku Z· ❙ Vodní ptáci – o ptácích
kolem vody a na vodû ❙ Stromy – o stromech
váÏnû i neváÏnû v areálu parku Michalov (e-mail:
kosturova@prerovmuzeum.cz)
�Ekoporadna – informace z obl. Ïivot. prostfiedí

www.prerovmuzeum.cz

■ Klub Rodinka
�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.
�5. 3. 14–16 hod. • Malování prstovou
technikou pro dospûlé a ‰ikovné ‰koláky 
�10.–13. 3. • LyÏování na horách
�20. 3. • Andûlé jsou mezi námi – semináfi 

www.rodinka.cz

■ Mateřské centrum
Sluníčko

�pondûlí a pátek 9–12 hod. • Mimiklub pro dûti
do 18 mûs., herna, besedy, cviãení na balonech
�úter˘ 9–12 a 16–18  hod. • herna, zpívání
�stfieda 10 hod. • cviãení rodiãÛ s dûtmi, herna
�ãtvrtek 9–12, 16–18 • herna, cviã. pro rodiãe
�5. 3. v 10 h. • ·etrná domácnost, beseda
�10. 3. v 18 h. • Malování na textil, kreativ
�15. a 19. 3. v 9.30 h. • Kurz vázání ‰átkÛ 
�22. 3. v 10 h. • Zdravé pfiebalování, beseda
�29. 3. v 10 hod. • No‰ení dûtí, beseda
�31. 3. v 18 hod. • Velikonoãní tvofiení

Sokolská 26, www.mcslunicko.tym.cz

■ Klub přátel výtvarného
umění

�11. 3. • Hrady západního Slovenska. Bese-
da s Lubo‰em VyÀuchalem. (Program zájezdu do
Prahy, zaplacení zálohy 180 Kã na zájezd Pfie-
rovsk˘m kfiíÏem kráÏem).

■ 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, 18–20 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.–12., 20. a 27. 3. • informace na www.bazenprerov.wz.cz

Když se vám do snů připlete sova, podle snáře to nevěstí nic dobrého – měly by
přijít mrzutosti, nedostatek, chudoba či dokonce smrt někoho z domu. Nedejte
však na pověry a přijměte pozvání pracovníků ORNIS na další setkání s Věrou
Malátkovou a jejími sovami, které jsou trvale handicapovanými obyvateli záchran-
né stanice v České Třebové.
Dozvíte se zajímavosti ze života sov, seznámíte se se sovami vyskytujícími se v Čes-
ké republice a budete si moci živou sovu i pohladit. Akce končí procházkou do set-
mělého parku Michalova, kde se budeme snažit sovy přilákat pomocí nahraných
hlasů. Sejdeme se ve čtvrtek 4. března v 17 hodin v budově Ornitologické stani-
ce Muzea Komenského v Přerově v Bezručově ulici. Jana Kosturová, ORNIS

Pozvánka

■ SVČ ATLAS a BIOS
�4. 3. • Pet zvífiata – soutûÏ chovatelÛ Bios
�8.–11. 3. • Jarní prázdniny pro dûti ATLAS
– BIOS
�13. 3. • O hanáck˘ koláãek – soutûÏ T·
v Olomouci
�22.–26. 3. • Velikonoãní salon – celot˘-
denní akce pro ‰koly, ‰kolky a vefiejnost s ukázka-
mi lidové tvofiivosti. V pracovních „dílniãkách“ si
mohou dûti nazdobit upeãen˘ perníãek, vyrobit
ozdobn˘ papírov˘ zápich do kvûtináãÛ nebo si
nazdobit vyfouknuté vajíãko. KaÏd˘ den také
mohou zhlédnout ukázky rÛzn˘ch fiemesel, jako je
paliãkování, v˘roba zvífiátek ze sena, drátování vají-
ãek a dal‰í rukodûlné práce. Dennû 8.30–11.30
a 13– 17 hodin, v pátek jen dopoledne.

www.svcatlas-bios.cz

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

�17. 3. • Operaãní v˘kon u diapacientÛ,
operace lymfatick˘ch Ïláz. Pfiedná‰í MUDr.
Jifií ·evãík.

■ Klub Dlažka
�4. 3. v 19.30 • Îalman a hosté, Klub Teplo 
�8.–12. 3. • Hrav˘ zimní tábor pro dûti, Klub
DlaÏka – v˘lety, hry v místnosti i v pfiírodû, sport,
stolní hry (moÏno se pfiihlásit i na jednotlivé dny)
�24. 3. v 19 hod. • Rockování – poslecho-
vá diskotéka s Jifiím âern˘m, Klub DlaÏka
�25. 3. v 19 hod. • Jaromír Nohavica (pfied-
prodej jen 28. 2. v Klubu DlaÏka)
�26.–28.3. • Víkend s pohádkou vãetnû Noci
s Andersenem, Klub DlaÏka – pro dûti 
�26.–28. 3. • Mafie – akce pro mládeÏ 15–17
let, Nov˘ Hrozenkov
�27. 3. 9–16.30 hod. • Scrabble – kvalifi-
kaãní turnaj na mistrovství republiky

www.dlazka.cz

■ Loutkové divadlo
�28. 2., 7., 14. a 21. 3. (v pfiípadû zájmu
i 28. 3.) • Ostrov splnûn˘ch pfiání, pohádka 

■ Středisko Oáza Předmostí
�13. 3. od 14 hod. • Hrátky s drátky – ‰perk 
�16. 3. od 17 hod. • Vyrábíme krasohledy
�27. 2. od 14 hod. • Kraslice tradiãnû
i netradiãnû

Veronika Zapletalová, tel. 774 523 522

Slaďounce zmagořit
Večer poezie, hudby, písniček i poví-

dání u příležitosti křtu stejnojmenné
knížky veršů Čestmíra Beťáka se koná
20. března v 19 hodin v klubu Teplo.
V pořadu vystoupí Jaroslav Wykrent,
skupiny Rabussa a Jazz Base, P. J. Riedl
a autor knížky. Večer je spojen se křtem
knížky a autogramiádou.

Pozvánka

■ Senioři PSP
�11. 3. • Setkání seniorÛ PSP u pfiíleÏitosti
MDÎ v restauraci Dukla v Optické ulici. Hraje sku-
pina Casablanca od 15 do 19 hodin. Zveme i neãle-
ny odborové organizace, b˘valé zamûstnance.

Vidět sovu nepřináší smůlu
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tel./fax: 581 202 216 • www.kinohvezda.cz

Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 15. března

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie města Přerova • Muzeum Komenského, Horní náměstí

V březnu bude patřit
galerie souborné výsta-
vě známých autorů
grafik a olejů.
Návštěvníci si mohou
prohlédnout novou ko-
lekci z díla Jiřího
Anderleho, významné-
ho představitele české-
ho výtvarného umění
a držitele řady meziná-
rodních cen.
Anderle dosáhl ve své
grafické tvorbě vrcholu
a jeho díla jsou zastou-
pena ve významných

světových galeriích v New Yorku, Paříži, Vídni nebo Londýně. Autor v celé své tvor-
bě čerpá z bohatých vnitřních prožitků a dětství a rád tvoří ve větších cyklech.
Známá osobnost uměleckého světa Adolf Born se v letošním roce dožívá osmde-
sáti let. Ve výborné formě se mu stále daří ve všech jeho oblíbených výtvarných dis-
ciplínách – malbě, grafice i ilustraci. V jeho díle se prolíná svět lidí s přírodou, výtvar-
nými a literárními reminiscencemi a obecně platnými významy.
Tvorba dalšího známého autora Oldřicha Kulhánka je koncipována do rozměr-
nějších výtvarných cyklů – Pocty, Pokušení, Situace, Živly, Ruce a další. Kulhánek
si získal popularitu především díky zhotovení série osmi státních bankovek.

do 18. dubna • výstava Přerovští výtvarníci 20. století – štětcem, rydlem, dlátem… 
Muzeum Komenského v Přerově ve spolupráci s Kulturními a informačními služ-
bami města Přerova a Statutárním městem Přerov připravili už na začátek letošní-
ho roku výstavu s názvem Přerovští výtvarníci 20. století – štětcem, rydlem, dlá-
tem… Výstava je umístěna ve třech prostorách, a to v Galerii přerovského zámku,
Malém výstavním sále pod věží a v nově otevřené Galerii města Přerova. Představí
se zde výtvarní umělci Přerova, jejichž tvorba spadá do let 1900 – 2010. Návštěvní-
ci se setkají s díly Augustina Mervarta, Josefa Bajáka, Františka Mádleho, Vlastimi-
la Kozáka, Evy Siblíkové, Věry Kotasové, Pavla Kotase, Petra Markulčeka, Dana Tran-
tiny a mnoha dalších.

Industriální podoba moderní galerie určitě najde své příznivce

■ Kino Hvězda ■ Galerie
�1. a 2. 3. v 16 a ve 20 hod. • AVATAR 3D
(USA, dobrodruÏn˘/sci-fi, ãesk˘ dabing). ReÏie:
James Cameron. Hrají: Sam Worthington, Sigour-
ney Weaver, Michelle Rodriguez, Giovanni Ribsi.
�3. 3. v 18 hod. • EXPEDIâNÍ KAMERA
(celoveãerní promítání dokumentárních filmÛ, pre-
miéra). První roãník celostátního filmového festi-
valu o dobrodruÏství, divoké pfiírodû, o extrém-
ních záÏitcích i sportech.
�4.–10. 3. v 17 hod. • ALENKA V ¤Í·I DIVÒ
(3D, USA, fantasy, ãesk˘ dabing, premiéra). ReÏie:
Tim Burton. Hrají: Johny Depp, Mia Wasikowska,
Helena Bonham Carter, Anne Hathaway.
�4.–9. 3. ve 20 hod. • VELKÉ PODMO¤SKÉ
DOBRODRUÎSTVÍ (3D, VB, dokument, ãesk˘
dabing). Fascinující v˘let do svûta pod hladinou
z dílny legendy Jeana-Michela Cousteau pfiiná‰í
Ïivotní záÏitek. ReÏie: Jean-Jacques Mantello.
Komentáfi namluvila: Zlata Adamovská.
�11.–17. 3. v 17 hod. • PERCY JACKSON:
ZLODùJ BLESKU (Kanada/US fantasy, ãesk˘
dabing, premiéra). ReÏie: Chris Columbus. Hrají:
Logan Lerman, Uma Thurman, Pierce Brosnan,
Rosario Dawson, Alexandra Daddario, Sean Bean,
Kevin McKidd.
�11.–14. 3. ve 20 hod. • NùJAK SE TO KOM-
PLIKUJE (USA, romantická komedie, titulky, pre-
miéra). Rozvedená… s fiadou v˘hod. Chytrá
romantická komedie, která umnû kombinuje humor
a drsnou realitu mezilidsk˘ch vztahÛ. ReÏie: Nan-
cy Meyers. Hrají: Meryl Streep, Alec Baldwin, Ste-
ve Martin, John Krasinski, Rita Wilson.
�15 a 16. 3. ve 20 hod. • AVATAR (3D, USA,

dobrodruÏn˘/sci-fi, ãesk˘ dabing). ReÏie: James
Cameron. Hrají: Sam Worthington, Sigourney
Weaver, Michelle Rodriguez, Giovanni Ribsi.
�18.–23. 3. v 17.30 hod. a 18.–21. 3. ve
20 hod. • DOKTOR OD JEZERA HROCHÒ (âR,

komedie, premiéra). ReÏie: Zdenûk Tro‰ka. Hrají:
Jaroslav ·míd, Eva Holubová, Jifií Langmajer,
Tereza Bebarová, AlÏbeta Stanková, Oldfiich
Navrátil, Bob Klepl.
�22. a 23. 3. ve 20 hod. • LÍTÁM V TOM
(USA, komedie, titulky, premiéra). Pfiíbûh muÏe,
kter˘ Ïil s hlavou v oblacích… ReÏie: Jason Reit-
man. Hrají: George Clooney, Vera Farmiga, Anna
Kendrick, Jason Bateman.
�25.–28. 3. v 17.30 hod. • KNIHA P¤EÎITÍ
(USA akãní/dobrodruÏn˘/drama, titulky, premié-
ra). Denzel Washington v hlavní roli filmu Kniha
pfieÏití – post-apokalyptick˘ pfiíbûh, kdy osamûl˘
muÏ putuje napfiíã Amerikou, aby ochránil posvát-
nou knihu, ve které je ukryto tajemství, jak zachrá-
nit lidstvo… ReÏie: Albert Hughes, Allen Hughes.
Hrají: Denzel Washington, Mila Kunis, Gary Old-
man, Ray Stevenson.
�25.–28. 3. ve 20 hod. • MORGANOVI (USA,

komedie, titulky, premiéra). ReÏie: Marc Lawren-
ce. Hrají: Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, Sam
Elliott, Mary Steenburgen, Elisabeth Moss.
�29. a 30. 3. v 17.30 a ve 20 hod., 31. 3.
ve 20 hod. • KVùT POU·Tù (VB/Nûmecko/Ra-

kousko, drama, titulky, premiéra). Autobiografic-
k˘ pfiíbûh o cestû z africké pou‰tû na svûtová pfie-
hlídková mola. ReÏie: Sherry Hormann. Hrají: Liya
Kebede, Sally Hawkins, Timothy Spall.
�31. 3. v 17.30 hod. • JEDEN SVùT 2010 –
AFGHÁNSKÁ SUPERSTAR (Velká Británie,
2008, Havana Marking, dokument, titulky). 
Po filmu bude následovat debata s odbor-
níkem na danou problematiku.

�10. 3. ve 20 hod. • O KAPITALISMU S LÁS-
KOU (USA, dokument, titulky, premiéra). O niãi-
vém dopadu velk˘ch korporací na kaÏdodenní
Ïivot ãlovûka… ReÏie: Michael Moore. Hrají:
Michael Moore, Thora Birch, William Black, Jim-
my Carter, Ronald Reagan. 
�17. 3. ve 20 hod. • ANTIKRIST (Dán./Nûm./

Fran./·véd./Ital./Polsko, drama, horor, titulky,
premiéra). ReÏie: Lars von Trier. Hrají: Charlotte
Gainsbourg, Willem Dafoe.

�24. 3. v 17.30 a ve 20 hod. • P¤EDâÍTAâ
(USA/Nûmecko, drama, titulky). ReÏie: Stephen
Daldry. Hrají: Kate Winslet, Ralph Fiennes, D. Kross.

�7. 3. v 16 hod. • KRTKOVA POHÁDKOVÁ
DOBRODRUÎSTVÍ (âR, dûtské pásmo).
�14. 3. v 15 hod. • G-FORCE (3D, USA, ães-

k˘ dabing). ReÏie: Hoyt Yeatman. âesk˘ dabing:
Vladislav Bene‰, Tereza Kostková, Tomá‰ Mato-
noha, Ivan Trojan.
�21. 3. v 15 hod. • CESTA NA MùSÍC (3D,
USA/Belgie, 3D animovan˘, dobrodruÏn˘, ãesk˘
dabing). ReÏie: Ben Stassen. 
�28. 3. v 15 hod. • PRINCEZNA A ÎABÁK
(USA, animovan˘, ãesk˘ dabing, premiéra). ReÏie:
Ron Clements, John Musker. âesk˘ dabing: Zuza-
na Kajnarová, Radek Zima, Jifií Korn, Mojmír
Madûriã.

■ ARTKINO ■

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■

V březnu vystavuje v minigalerii výrobce
uměleckého skla Glassatetelier Morava
z Vizovic. Záměrem tvůrčí křehké krásy
ve vizovickém ateliéru je výroba sorti-
mentu, který dokonale slouží svému úče-
lu a zároveň potěší srdce ladnou křivkou
svých tvarů. Charakteristickým rysem
vizovického skla je kombinace křišťálu
s modrou a zelenou barevkou. Kalíškové
soubory a dárkové předměty jsou zdo-
beny ručně a tvarovány přímo na huti.
Většina produkce je exportována do 47
zemí celého světa, především do USA,
Španělska a Itálie.

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

Jiří Anderle

Umělecké sklo 
Glassatelier Morava


