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Příjemně a zároveň inspirativně můžete oslavit návrat
jara uprostřed přírody na hradě Helfštýně. První dubno-
vý víkend budou mít návštěvníci příležitost pozorovat při
práci autory tradičních výrobků. více na straně 6 �

FOTO VLADIMÍR ANTL

Na začátku jara nastává velmi neutěšený pohled na ulice i volná
prostranství města. Jedním z největších problémů je znečištění
města v podobě hromádek našich psích společníků. Jak se
k tomuto problému staví vedení města, jsme se zeptali
náměstkyně primátora Eleny Grambličkové.

„V současné době má město Přerov zaevidováno na svém území
3 753 psů. Pokud člověk doprovázející psa neuklidí při procházce měs-
tem případné pozůstatky jeho venčení, dopouští se přestupku zne-
čišťování veřejného prostranství. Nemálo psích páníčků chápe opráv-
něné výhrady spoluobčanů a poctivě po svém psíkovi uklízí, zbytek je
ještě buď nedostatečně osvícený nebo svou povinnost ignoruje. Na
jednáních rady města prakticky pravidelně vždy zjara hledáme účel-
né řešení. Zkusmo jsme v loňském roce umístili u všech vstupů do
Michalova speciální igelitové sáčky pro pejskaře. Ti se k nim pravdě-
podobně vůbec nedostali, protože je předběhli různí „chytrolíni“
a sáčky snad už během dvou dnů rozházeli po Michalově i okolí. Tudy
tedy cesta nevede. A poněvadž silonový sáček rozhodně nepatří mezi
nedostupné zboží, musíme spoléhat na majitele psů, že budou mít
vždy tento jednoduchý prostředek pro úklid psích exkrementů u sebe.
V opačném případě nastupují se svými pravomocemi městští stráž-
níci. V těchto týdnech se více zaměří na nepořádné majitele psů, pro
které budou mít méně pochopení než v minulých letech. Jen pro infor-
maci - tento přestupovat je pokutován částkou až do výše tisíci korun.

Začátek jara nemilosrdně 
odhalí nepořádek

více na straně 5 �

ANKETA

Příloha
Rozpočet 

našeho města

i návštěvou Helfštýna
Velikonoční svátky můžete oslavit

i návštěvou Helfštýna

Zjara nasbírají pracovníci technic-
kých služeb téměř dvojnásobek
exkrementů ve srovnání s jiným
obdobím – téměř 100 kg denně.
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Pracovníci Střediska volného času
ATLAS a BIOS, ORNISu a odboru život-
ního prostředí přerovského magistrá-
tu společně připravují na 22. dubna
program oslav Dne Země. 

Zveme především děti, aby tento den
přišly do ORNISu a v době od 9 do 17
hodin se aktivně se připojili k akci, která
je od roku 1990 i v České republice při-
pomínána jako svátek životního pro-
středí. Budeme mít pro ně připravené
pytle a pracovní rukavice, abychom spo-
lečně posbírali to, co do přírody nepat-
ří. Připojíme se tak tradičně k akci Ukliď-
me svět. V okolí areálu BIOS a ORNIS,
kolem řeky Bečvy a lagun budeme uklí-
zet odpadky, které přinesl vítr, voda
a odhodili lidé, kteří tudy procházejí.
Odměnou bude nejen dobrý pocit, že

jsme udělali něco pro životní prostředí,
ale i malé občerstvení a doprovodný
program. Ten bude nabízet možnost
projít si přírodovědnou stezku, prohléd-
nout si výstavu o odpadech, vyzkoušet
si, jak třídění odpadu sami zvládáme.
V budově BIOSu bude připravena
výstava Mořský svět, v ORNISu můžete
zhlédnout výstavu Ekofór a Pero, peří,
opeření. 

Při této příležitosti vás seznámíme
s výsledky výtvarné soutěže Namaluj
přírodu, která pro děti připravili pra-
covníci BIOSu. 

Uvidíme, co pracovníci magistrátu
chystají, aby se zabránilo velkému úhy-
nu obojživelníků na silnicích v okolí
lagun. 

Mgr. Karla Rulíková, SVČ ATLAS a BIOS

Oslavíme Den Země 

Den Země oslavíme úklidem odpadků v okolí BIOSu, ORNISu, řeky Bečvy a lagun.
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Městská část Přerov I-Město byla
zařazena do vzorku 0,5 % ze všech oby-
vatel, domů a bytů v ČR, kterých se týká
tzv. zkušební sčítání organizované Čes-
kým statistickým úřadem (ČSÚ), které
je připravované na březen 2011.

„Zkušební sčítání si klade za cíl ověřit
nové postupy, mezi které patří například
možnost vyplnit sčítací formuláře elek-
tronicky, a také odhalit případné nejas-
nosti týkající se vyplňovaných formulá-
řů z pohledu občanů. Rád bych vás, kte-
ří jste byli do projektu zkušebního sčítá-
ní vybráni, požádal o spolupráci
a pomoc. Předem děkuji za čas, který
vyplnění formulářů věnujete, protože
každý správně vyplněný dokument při-
spěje k úspěšné přípravě celostátního
sčítání v březnu 2011,“ říká ke zkušební-
mu sčítání, které je dobrovolné, Ing. Sta-
nislav Drápal, místopředseda ČSÚ. 

Zkušební sčítání začne 6. dubna 2010.
Až do 16. dubna 2010 budou sčítací
komisaři jmenovaní ČSÚ, ve většině pří-
padů vaši poštovní doručovatelé, osob-
ně doručovat sčítací formuláře. Domác-
nosti ve vybraných lokalitách našeho
města, které budou součástí zkušebního
sčítání, budou s dostatečným předsti-
hem o této akci včas informovány. Sčíta-
cí komisaři se budou prokazovat služeb-
ním průkazem a k vyplnění formulářů
vám předají veškeré potřebné informace

a zodpoví případné otázky. Sčítací for-
muláře je možné vyplnit také elektronic-
ky. Přístup k elektronické verzi formulá-
řů a veškeré nezbytné informace včetně
postupu, jak je vyplnit, naleznete na
internetové stránce www.scitani.cz. 

Vyplněné sčítací formuláře je možné
odevzdat počínaje 17. dubnem několi-
ka způsoby:
• navrácením sčítacímu komisaři při

jeho druhé návštěvě,
• bezplatným odesláním poštou na

P.O.Box ČSÚ v obálce s předtištěnou
adresou,

• osobním předáním na poště uvedené
v letáčku,

• odesláním v elektronické podobě.
Údaje zjištěné při sčítání mohou být

využity výhradně ke statistickým účelům
a podléhají velmi přísné ochraně dle
zákona o sčítání lidu, domů a bytů a pod-
le zákona o ochraně osobních údajů. Sčí-
tací komisaři jsou vázáni přísnou mlčen-
livostí, která je časově neomezená. 

Vaše případné dotazy zodpoví pracov-
níci na kontaktních místech uvedených
v letáčku, který vám sčítací komisař
doručí do poštovní schránky, dále na
oddělení Sčítání lidu, domů a bytů Olo-
mouc na telefonním čísle 585 731 512
nebo navštivte oficiální internetové
stránky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 –
www.scitani.cz. red.

Zúčastníme se zkušebního
sčítání lidu, domů a bytů

Zdeněk Daněk
kancelář primátora 

S jakými stížnostmi
a peticemi se na vás obrátili
občané města v roce 2009?

Za rok 2009 obdrželi pracovníci kan-
celáře primátora 109 písemných stíž-
ností, žádostí a podnětů a také 7 petic.

Mezi stížnostmi bylo 10 dopisů ano-

nymních. Nejvíce stížností se týkalo prá-
ce strážníků městské policie a pracovní-
ků magistrátu. Pouze jedna byla shledá-
na jako z části důvodná, jednalo se
o stížnost na pracovníky Stavebního úřa-
du. Pracovníci dále řešili stížnosti adre-
sované na organizace zřízené městem.
Jednalo se o například o stížnost na
Domovní správu města Přerova, Sociál-
ní služby města Přerova a stížnost na
ředitelku školní jídelny. Všechny byly
zjištěny jako neoprávněné. Zbývající
stížnosti se týkaly například údržby zele-
ně ze strany občanů, špatného stavu
komunikací I. a II. třídy, ale i narušová-
ní sousedských vztahů.

Přijaté petice se vyjadřovaly k privati-
zaci bytového majetku města, znovuo-
tevření mateřské školky v místní části
Henčlově, dále k překlonění příměstské
autobusové dopravy z nábř. PFB na
nábř. Dr. E. Beneše, úpravy dětského
hřiště v lokalitě ul. MUDr. Petřivalského
v Přerově. V další občané vyslovili
nesouhlas s odprodejem pozemků v ul.
Kratochvílově a s výstavbou polyfunkč-
ního domu v této ulici. Nespokojenost
vyjádřili s obslužnou komunikací
v Újezdci a chybějícím osvětlením
a opravou povrchu parkoviště v blízkos-
ti domu Velká Dlážka 27 v Přerově. 

Ve srovnání s rokem 2008 se jedná

zhruba o stejné počty. Letos během
dvou a půl měsíce přijali pracovníci kan-
celáře primátora 20 stížností a 3 petice.

Na co si Přerované nejvíce stěžovali■ Otázka pro...

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

den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

4. 4. lékárna Komenského, Komenského 40 581 215 092

5. 4. lékárna MD, Boh. Nûmce 371 581 207 987

11. 4. lékárna Media, Jiráskova 20 581 209 922

18. 4. lékárna Sano, BudovatelÛ 6 581 277 956

25. 4. 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
komunikace/ulice druh omezení trvání
krajská silnice III/01857 ãásteãná uzavírka (oprava vodovodu) 5.–9. 4.
Pfierov–Dluhonice
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Petice – srovnání s předchozími roky



Ing. Jiří Lajtoch
primátor města
Přerova

Vážení přátelé,
nemohu začít svůj sloupek jinak, než
vzpomínkou na svého kolegu Jindřicha
Valoucha, který nás zaskočil svým náhlým
odchodem. Řada z vás měla příležitost ho
poznat nejen jako politika, ale především
jako slušného člověka, který se snažil dru-
hým pomáhat. Problémy města mu nikdy
nebyly lhostejné a k jejich řešení využíval
pozice primátora a poslance.
Jeho předčasná smrt nás silně zasáhla,
svědčí o tom i naplněný sál Městského
domu při smutečním obřadu. 
Smrt blízkého člověka nás vždy alespoň
na chvíli přinutí se pozastavit v každo-
denním shonu a zamyslet se nad vlast-
ním životem. Nad tím, co je a co až tak
moc důležité není, prostě zrevidovat ten
pomyslný žebříček hodnot. 
Tento pohled je v kontextu dneška svým
způsobem symbolický, začíná jaro a sna-
ha po očistě a pořádku je pro ně charak-
teristická. Vraťme se zpátky k realitě běž-
ného dne. Sníh už odtál a nás trápí
pohled na odhalený nepořádek. Jarní
slunce jej bez slitování ukázalo v celé
„kráse“. Ve spolupráci s pracovníky tech-
nických služeb se samozřejmě budeme
snažit, abychom se za vzhled ulic i vol-
ných prostranství našeho města nemu-
seli stydět a žilo se nám zde příjemně.
Opět bych chtěl apelovat na samotné
občany Přerova, aby nebyli ke svému
okolí lhostejní a snažili se pořádek kolem
sebe udržovat, vždyť příklad dospělých je
nejlepším návodem pro mladé.
Jaro se stává motorem pro nastartování
stavebních prací. Nemám zde dostateč-
ný prostor, tak jen namátkou bych jme-
noval některé akce. Ve hře je lávka
u sokolovny, jejímuž zbourání brání
protest dvou firem poražených ve výbě-
rovém řízení. Věřím, že se podaří získat
rozhodnutí co nejdříve a bude nám
umožněna její likvidace a zahájení pra-
cí na stavbě nového mostu. Pokračovat
bude i regenerace Předmostí, kde vznik-
nou nová parkovací místa Pod Skalkou.
V Michalově se dokončí práce na jezírku
a připravujeme postupné zprovoznění
skleníku. O zateplení budov základních
škol jsem se již zmiňoval při jiné příle-
žitosti v březnovém sloupku. Občané
ocení i nové atrakce ve venkovním bazé-
nu plaveckého areálu. Hřbitov se koneč-
ně dočká nové ohradní zdi. Takto bych
mohl ve výčtu zajímavých a praktických
investic pokračovat dále. Je to však zby-
tečné, protože v tomto čísle Přerovských
listů najdete přílohu k rozpočtu města,
kde se o některých investičních akcích
dozvíte podrobněji. Nové schválí zastu-
pitelé na svém příštím zasedání. 
Předpokládám, že s jarním přílivem
energie a nového zájmu o dění ve městě
zaznamenám i větší účast veřejnosti na
jejich dubnovém jednání.

■ Sloupek primátora

strana 3PŘEROVSKÉ LISTY ❙ DUBEN 2010

Zastupitelstvo
města Přerova

v pondělí 12. dubna
ve 13 hodin ve velkém sále 

Městského domu

Pozvánka

Přerov ztratil výraznou politickou osobnost

Zemřel Jindřich Valouch
Náhle, v pondělí 1. března, ve věku 62 let zemřel bývalý starosta a první primá-
tor města Přerova. V letech 1990 až 1998 vykonával funkci místostarosty, v násle-
dujících dvou volebních obdobích byl starostou města.
„Pod jeho vedením se naše město stalo statutárním městem, a tak od 1. července
2006 byl pan Valouch primátorem. V roce 2006 byl za přerovský obvod zvolen
poslancem Parlamentu České republiky. I když tuto funkci vykonával v Praze,
zároveň byl také naším zastupitelem a vždy zůstal Přerovanem,“ uvedl mluvčí
magistrátu Bohuslav Přidal. „Pro mě to byl jeden z nejslušnějších a nejsolidněj-
ších blízkých kolegů,“ řekla náměstkyně magistrátu Elena Grambličková. 
Jindřich Valouch zemřel během své dovolené v Krkonoších.

Členové komise bezpečnosti, prevence kriminality a BESIPu by touto
cestou rádi poděkovali těm Přerovanům, kteří v zimním období prováděli zim-
ní údržbu chodníků přilehlých k jejich domům. Poděkování je to minimum,
které si zaslouží, jelikož úklid sněhu či posyp chodníků prováděli nad rámec
svých povinností.

Poděkování

Pětasedmdesátníci oslavovali

První letošní setkání pětasedmdesátiletých občanů s představiteli města, kte-
ré připravili členové komise pro občanské záležitosti, se uskutečnilo 22. března ve vel-
kém sále Městského domu. Jeden z pozvaných jubilantů Milan Hrabal oslavil právě
tento den své narozeniny, ke kterým mu popřála náměstkyně primátora Elena Gramb-
ličková. Nezapomenutelný zážitek připravil oslavencům svým vystoupením v krojích
dětský hanácký taneční soubor Trávníček při Základní škole Trávník.
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Cena 
města Přerova 

Vedení města se obrací na veřejnost
s výzvou na zasílání návrhů na oce-
nění významných osobností Přerova. 
Jedná se o návrhy osobností, které
v rámci svého života významnou
měrou přispěly k popularizaci a pro-
pagaci Přerova. Očekáváme návrhy
z oblasti vědecké práce, kultury, spor-
tu i dalších činností, které mají vztah
k našemu městu. Vybraným osobnos-
tem budou Ceny města Přerova –
medaile J. A. Komenského slavnostně
předány v říjnu letošního roku.
Návrhy zasílejte nejpozději do 31. květ-
na na adresu: Magistrát města Přerov,
kancelář primátora, Bratrská 34, 750 11
Přerov, nebo na mailovou adresu:
kp@mu-prerov.cz

Výzva

Termíny uzavření
jednotlivých mateřských

škol v době letních
prázdnin:

1.–31. 7. M· Komenského 

7. 7.–22. 8. M· Újezdec, M· Lovû‰ice (odl.
prac.) 

12. 7.–15. 8. soukromá M· U Beãvy

12. 7.–22. 8. M· Máchova 14, M·
Koufiílkova, M· Kratochvílova, M· Le‰etínská,
M· Optiky, M· U tenisu, M· Kozlovská, M·
Máchova 8, M· Vinary, M· Na odpoledni (odl.
prac.), M· Dvofiákova, M· Pod skalkou, M·
âekynû (odl. prac.)

12. 7.–29. 8. M· Kozlovice (odl. prac.), M·
Sokolská (odl. prac.)

2.–29. 8. soukromá M· Bajákova, M·
Jasínkova (odl. prac.)

Velikonoční salonPozvánka

Tradiční výstavu pořádá město ve spolupráci se Střediskem volného času ATLAS
a BIOS ve dnech 31. března až 3. dubna v malém sále Městského domu.

Krajská energetická agentura 
Olomouckého kraje ve spolupráci

s Olomouckým krajem pořádá 

dne 21. dubna ve 14 hodin
v zasedací místnosti ve 2. NP budovy

Magistrátu města Přerov, Smetanova 7a 

přednášku k možnosti
získání dotace na

zateplování rodinných
a bytových domů 

Přednáška je určena majitelům rodin-
ných a bytových domů včetně panelo-
vých, na území Olomouckého kraje
pro získání příspěvku z rozpočtu OK
na zateplení obvodového pláště budo-
vy a výměnu oken a venkovních dveří.
Přednáška je bezplatná.

Olomouckého kraje

Pozvánka
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Mgr. Elena Grambličková
náměstkyně primátora

Park Michalov se stává téměř dominantní značkou
Přerova. V době kvetoucích letniček a zelenajících se
trvalek nemá městský park v širokém okolí odpoví-
dající konkurenci. Letos dokončíme poslední větší
investice v naší místní oáze.

Na místě původního jezírka v bývalé alpince se budu-
je nové jezírko, ale s jinými rozměrovými parametry.
Tři stovky čtverečních metrů plochy bude rozdělovat
kamenná hráz, největší hloubka dosáhne 1,3 metrů.
K napájení jezírka poslouží vrtaná studna. V zimním
období bylo čerpání vody přerušeno, v jarních měsí-
cích bude čerpací systém znovu zprovozněn. Břehy
jezírka necháme v příhodném období osázet odpoví-
dajícími vlhkomilnými a vodními rostlinami. 

Skleníky byly rovněž nedílnou součástí parku již za
první republiky, jak nám dokládají dobové fotografie.
Program regenerace parku Michalova počítal od počát-
ku s jejich znovuobnovením. Nově vybudované skle-
níky, na které jsme získali dotační titul, byly zkolaudo-
vány již v předchozím roce. Část z nich bude sloužit
potřebám technických služeb, hlavní expoziční skleník
bude osázen na základě již vypracované projektové
dokumentace. V expozičním skleníku se setkáme s více
než 70 druhy subtropických rostlin, které přiblíží sou-
časnou variabilitu biotopů v oblasti Středomoří. Domi-
nantní rostlinou bude vzrostlý olivovník, záhony budou
lemovány zídkami z bílého vápence. Na dodavatele
rostlinných druhů bude vypsáno výběrové řízení, pod-
mínky výběrového řízení se v současné době zpraco-
vávají. Vzhledem k náročnosti celého procesu i s ohle-
dem na omezené finanční prostředky nelze očekávat
osázení skleníku v jarním období, spíše na přelomu léta
a podzimu. 

Vstup do skleníků bude pro veřejnost bezplatný, hro-
madné návštěvy bude třeba řešit po domluvě se správ-
cem parku.

Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti? 

Jozef Gaža
SAD Trnava, a.s., 
vedoucí střediska Přerov

Už v prvních dnech jsme si potvrdili pravdivost zná-
mého tvrzení, že každý začátek je těžký. I přes hluboké
zkušenosti získané za desítky let provozování autobu-
sové dopravy v jiných městech, jsme v Přerově zakusi-
li několik „porodních bolestí“.

Patrně nejvíce nás potrápil sníh. V několika případech
jsme kvůli němu nebyli schopni dodržet napnutý jízd-
ní řád a dostát tak své dobré pověsti. Byly to dny, kdy
práce našich řidičů a kvalita jízdy celkově byly pod
drobnohledem cestujících nejvíce a chtěli jsme si dát
záležet. Počasí však bylo proti nám.

I proto jsme se tehdy rozhodli omluvit se cestujícím
za komplikace plynoucí z této kalamity a vysvětlit pří-
činu zpoždění, mimo jiné formou inzerátů. Tím jsme
odstartovali snahu o dialog s přerovskou veřejností.

Díky tomu snáze vychytáváme „provozní mouchy“
nejen na silnicích, ale též v případě nového nádraží,
rovněž nám svěřeného. Názorným příkladem budiž
výtka jednoho z cestujících směřovaná mediální ces-
tou na účet čekárny a WC. Požadavku na zpřístupnění
těchto prostor i „mimo špičku“ jsme vyhověli - nyní je
zde otevřeno do večerních hodin, v soboty i neděle.

Taktéž jsme se snažili vyhovět cestujícím stěžujícím
si na větší vzdálenost některých nástupišť MHD a nestí-
haní přestupu na vlak tím, že v čase ranní i odpolední
dopravní špičky zastavují spoje linky č. 1 nejdřív na
výstupu, aby cestující stihli přestoupit na vlak a až
následně spoj přistaví k nástupu na svoje stanoviště.

Do čekárny nádraží jsme umístili schránku označe-
nou názvem Jsme jedno velké ucho. Zde přijímáme
písemná přání, podněty, stížnosti, ale i pochvaly ces-
tujících (i ty anonymní), a dle toho přizpůsobujeme
svůj servis přerovské veřejnosti.

Myslím, že v souvislosti s uplynulými měsíci lze hovo-
řit o zdárném provozu a stálém zvyšování kvality našich
služeb ve všech směrech. Avšak právě navázání komu-
nikace s veřejností je v mých očích úspěchem největším.

Přerov je pro nás stále novým prostředím. Očekává-
me stanovení podmínek pro opravdová zlepšení na

naší straně – především vybudování čerpací CNG sta-
nice potřebné pro používání moderních ekologických
autobusů. Šaf

Hlavně starší občané ocenili bezbariérový nástup.

Na jaře opět začnou práce na jezírku Nechte malé
zajíčky v přírodě!

Upozornění pro milovníky přírody
a všeho živého

S jarními měsíci přichází nejen oteplení, ale také již
tradiční problém nalezených mláďat volně žijících
zvířat. Nejčastěji nám v dobré víře, že pomůžete
opuštěným mláďátkům, nosíte na stanici pro handi-
capované živočichy malé zajíčky.

Věřte však, že samice zajíce rodí na holé zemi v trávě
plně vyvinutá mláďata – malí zajíčci vidí, slyší a mají
vyvinuté i zuby. Samice přichází mláďata nakrmit pou-
ze jedenkrát za den, a to většinou v noci, jinak o ně
nepečuje a oni jsou na to přírodou připraveni. Mládě
prvních deset dní sedí na místě a nereaguje na okolí,
teprve potom začne běhat a utíkat před nebezpečím.
Na nalezené zajíčky proto nesahejte, i když jsou roz-
tomilí, a ponechte je na místě, popřípadě je z cesty,
hřiště či stavby bez dotyku odneste (pomocí prkénka,
klacíků apod.) dva až tři metry mimo rušné místo. Váš
dotyk by znemožnil mláděti vrátit se zpět do rodiny! 

Pokud ovšem přinese zajíčka pes či kočka nebo je
mládě viditelně zraněno či odebráno nepoučeným
dětem, pak zajíčka přineste co nejdříve k nám na orni-
tologickou stanici ORNIS, Bezručova 10, kde nalezen-
ci poskytneme maximální možnou péči. Sami se do
odchovu nepouštějte, jde o náročný a zdlouhavý úkol,
který ne vždy končí tak, jak bychom si všichni přáli.
A navíc – tím, že si zajíce ponecháte, se dopouštíte pro-
tiprávního jednání. Mgr. Tereza Pacovská, ORNISBudované jezírko bude mít jiné rozměrové parametry než původní.
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■ Otázka pro …
Za několik dní uplynou tři měsíce ode dne, kdy do ulic Přerova vyjely autobusy nového provozovatele MHD.
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Oslovili jsme jejich ředitele, kterého jsme nejprve
požádali o zhodnocení zimní sezony.

Ing. Radek Koněvalík
Technické služby města Přerova,
ředitel

Letošní zimní období bylo bohatší na sněhovou
nadílku a také na počet dní, kdy jsme museli ošetřit
místní komunikace a chodníky. Vždyť do dnešního dne
(16. 3. pozn. red.) jsme měli 68 zásahových dní a celou
minulou sezonu to bylo celkem 46 dní. Jen pro porov-
nání, za zimní období 2008/2009 jsme spotřebovali 239
tun posypové soli a 148 tun posypového písku. V letoš-
ním roce jsme doposud použili 377 tun soli a 356 tun
písku. Vzhledem k novému „chodníkovému“ zákonu
se nám rozšířila výměra údržby chodníků o více než 37
kilometrů ze stávajících osmdesáti. Abychom je zvlád-
li ošetřit, přikoupili jsme v loňském roce sekačku ISE-
KI se zimní výbavou, motorovou čtyřkolku na sběr
exkrementů, taktéž se zimní výbavou, malotraktor ISE-
KI s radlicí, kartáčem a sypací nástavbou a tři ruční
frézky na sníh.

Myslím si, že letošní zimní sezonu jsme zvládli uspo-
kojivě, rozhodně s přihlédnutím k rozšíření udržova-
ných ploch. Stížností bylo minimálně a díky vybave-
nosti všech vozidel systémem GPS, které umožňuje jed-
noznačně prokázat obsloužení dané lokality, některé
z nich byly bezpředmětné.

� Jak jsou pracovníci technických služeb připraveni
na jaro v souvislosti s udržováním pořádku a čistoty
města?

V součastné době máme vypracovaný harmonogram
úklidu města po zimní údržbě, zejména sběr posypo-
vého písku z chodníků, který je ale závislý od počasí
a následný harmonogram blokového čištění komuni-
kací ve městě. V těchto dnech máme největší problémy
s úklidem města od posypového materiálu použitého
při zimní údržbě. Denně jsou na tyto práce nasazeni
všichni pracovníci střediska čištění. Od začátku dubna
začne probíhat již tradiční blokové čištění města. 

� Jak dokládá i pohled několika Přerovanů v naší
anketě, k nešvarům nápadným především na začát-
ku jara, patří ulice a volná prostranství „vystlané“ psí-
mi exkrementy. Je ve vašich silách zvládnout jejich
odstraňování? 

Máte pravdu, že hlavně v zimě spoléhali mnozí maji-
telé psů, že jim snáze projde pohodlné neuklízení
exkrementů jejich psů, které se ve sněhu snáze „ztrati-
ly“. Registrujeme zvýšený výskyt exkrementů v ulicích
města. Jak počasí dovolí, vyjíždí sběrače, abychom co
nejdříve vyčistili to, co sněhová nadílka přikryla. Jen
pro ilustraci – v běžném období se denně posbírá těch-
to exkrementů zhruba 50 kilogramů, ale v tomto obdo-
bí je to téměř dvojnásobek. Jak jsem již zmiňoval, v loň-
ském roce jsme koupily dva nové stroje na sběr exkre-
mentů, a to elektrický skútr a motorovou čtyřkolku. Ty
jsou provozně levnější a pracovně pružnější ve srov-
nání se staršími.

� Při úklidu řada měst využívá pracovníky z veřejné
služby. Jak je na tom Přerov?

Už v loňském roce jsme je zapojili do úklidových pra-
cí. Pravidelně k nám začalo od října loňského roku
docházet čtyřicet lidí měsíčně a od začátku letošního
roku jsme navýšili tento počet na šedesát lidí, kteří
vykonávají pomocné úklidové práce ve městě. Zkuše-
nosti s těmito pracovníky máme různé, od těch pozi-
tivních, kterých je spíše méně, až po ty negativní. Dále
jsme přes úřad práce vytvořili osm veřejně prospěšných
míst na různé pracovní pozice, kde pět pracovníků
u nás pracuje dodnes. V případě potřeby nám pracov-
níky dodává probační a mediační služba a zaměstná-
váme je především úkoly v oblasti čistoty města.

� Co vašim lidem nejvíce komplikuje jejich práci?
Největší problémy máme při svozu odpadu, a to pře-

devším s průjezdností města. Někteří občané nechá-
vají zaparkovaná auta tak, že naše vozidla se nemohou
dostat ke svozovým nádobám, a proto je nemůžeme
vyprázdnit. Potom vznikají nepříjemné situace, kdy
jsou nespokojeni občané, ale zodpovědnost není na
naší straně. Naše společnost dnes má on-line infor-
mace o průběhu jednotlivých svozů odpadů. Zde jsme
se dohodli s Městskou policií, že budeme tuto situaci
monitorovat a snažit se v dohledné době najít nějaké
uspokojivé řešení. Všichni naši pracovníci byli v loň-
ském roce vybaveni novými ochrannými pracovními
pomůckami, které jsou viditelně opatřeny logem naší
společnosti, takže každý občan města je může při prá-
ci pozorovat a tím i hodnotit. 

� Na co byste chtěl závěrem našeho povídání upo-
zornit občany města?

Snažíme se průběžně zlepšovat naše webové stránky
www.tsmpr.cz , na kterých najdou Přerované aktuální
informace o všech našich činnostech, a to jak zmiňo-
vané harmonogramy, tak kontakty na jednotlivé pra-
covníky, otevírací dobu sběrného dvora a jiné důležité
informace o chodu společnosti. Eva Šafránková

Začátek jara nemilosrdně odhalí nepořádek
Rozhovor s ředitelem technických služeb Ing. Radkem Koněvalíkem

Jsme lhostejní 
k čistotě města?

Přerovské občany jsme po letošní dlouhé zimě oslo-
vili otázkou, jak vnímají čistotu a pořádek ve městě, co
jim nejvíce vadí a v čem vidí možné zlepšení situace.

Jana Matějová
Přerov

Ihned potom, co roztál sníh, vyšlo najevo, jak se lidé
chovají ke svému okolí. Psí exkrementy, nedopalky
cigaret a další odpadky. Samozřejmě také zbytky posy-
pu na chodnících, což je většinou záležitostí technic-
kých služeb města. Řešení situace bych viděla v tom,
co už místy spatřujeme. Zapojit více lidí ze sféry soci-
álních podpor, a také ty, kteří si odpykávají lehčí for-
mu trestu za přestupky. Mohli by tak částečně odčinit,
čím se provinili a tímto způsobem to vrátit městu. Ješ-
tě se krátce vrátím k neukázněnosti spoluobčanů.
Doma by jistě po sobě nenechali takový nepořádek
jako nechávají na ulicích, cigarety určitě nezahazují na
podlahu a psí fekálie by také asi neobešli. Přitom to
chce jen minimum námahy, vždyť odpadkových košů
už je ve městě dostatek. 

Naděžda Javorová
Přerov

V mém nejbližším okolí mi vadí stánek s občerstve-
ním. Už od brzkého rána vidím ty samé ztroskotance,
kteří si musí dát svou denní dávku alkoholu. Zvedá se
mi přitom žaludek, když ani trocha lidské důstojnosti
jim nebrání vykonat svou potřebu před kolemjdoucí-
mi. Také mi vadí, když já jako nekuřák mám pod okny
„koberec“ cigaretových špačků. Uklízím je sice, ale je
to marná práce.

Co se týká komunikací pro pěší, vadí mi zbylý posyp,
který vítr roznáší a zhoršuje již tak nepříznivé ovzduší
ve městě. Ale musím uznat, že se za poslední roky se
situace s úklidem ve městě v mnohém zlepšila. Chce
to však větší kázeň lidí, například i ve třídění odpadů.
Stále je ještě mnoho obyvatel, kteří směšují odpadky,
přestože mají v blízkosti barevně odlišené popelnice
podle druhu odpadu. Měli bychom přece myslet na
budoucí generace i v souvislosti se životním prostředí. 

Dušan Matějov
Přerov

Je to stále stejné. Psí exkrementy, cigaretové nedo-
palky, obaly z potravinového i průmyslového zboží. Co
mě však nejvíce vadí, když procházím městskými par-
ky, je neukázněnost majitelů psů, kteří nechají své
miláčky kálet na cesty, po nichž běhají děti. Vždyť ti
malí musí vše osahat a od ručiček není daleko k ústům.
Rodič nebo prarodič, aby ostřížím zrakem tak na sto
metrů ohledával terén, zda smí svého caparta nechat
běžet. Zlepšení vidím v nás samotných. Je to však běh
na dlouhou trať. Hlavní je výchova v rodině ve spolu-
práci se školními i předškolními zařízeními. Jsem v tom
však dost skeptický. Dnešní doba je plná chvatu
a s takovými „prkotinami“ se lidi nehodlají zabývat.
I přesto, že prostředí, v němž žijeme, by nám nemělo
být lhostejné.

Anketa

K úklidu psích exkrementů slouží i nová motorová
čtyřkolka.

FOTO VLADIMÍR ANTL

Sníh odtál a jako každý rok nastává velmi
neutěšený pohled na ulice i volná pro-
stranství města. Ostré jarní slunce nemilo-
srdně odhaluje všechen nepořádek kolem
nás. Všímavé občany města bude zajímat,
jak si s touto situací poradí pracovníci tech-
nických služeb.
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První dubnový víkend se na hradě
Helfštýně ponese v duchu Velikonoc.
Od Bílé soboty, tedy od 3. dubna, se ate-
liér Alfréda Habermanna promění ve
výstavní prostor, ve kterém návštěvní-
ci budou mít příležitost spatřit autory
tradičních velikonočních výrobků.

Návštěvníci hradu Helfštýna zhlédnou
ve dnech 3. až 25. dubna velikonoční
výstavu Kraslice a zuberská výšivka.

„Své dovednosti a zkušenosti předve-
dou tvůrkyně kraslic, které budou praco-
vat přímo před očima návštěvníků.
Některé techniky si můžou návštěvníci
také sami vyzkoušet. Budete mít příleži-
tost vidět při práci i Boženu Hambálko-
vou z Valašského Meziříčí. Dovednost
bílého vyšívání byla na Valašsku uchová-
vána učitelkami ručních prací, které se ji
snažily zachovat výcvikem svých žaček.

Zejména v Zubří byla tato tradice jem-
ných a pracných výšivek zachráněna díky
zručným zuberským vyšívačkám. Bože-
na Hambálková začínala před patnácti
lety právě v Zubří u Marie Pyrchalové
a dnes se s ní můžeme setkat na různých
krajkářských akcích, například ve Valaš-
ském Meziříčí, Vamberku a Praze,“ při-
blížila kurátorka výstavy Jitka Hanáková.

„Ti, kteří si vyšlápnou na hrad Helfštýn
ve dnech 4. a 5. dubna, budou moci
obdivovat od 10 do 15 hodin i zdobení
velikonočních vajec různými technika-
mi, práci na kolovrátku a již zmíněnou
Boženu Hambálkovou při jejím vyšívá-
ní,“ doplnila Jitka Hanáková.

Program výstavy bude nově doplněn
demonstrací kovářské práce.

„Na třetím hradním nádvoří se snoubí
atmosféra tradičních křesťanských svát-
ků s jejich pohanským pojetím. Symbo-
liku vajec, beránků a křížů doplní mýtic-
ký motiv ohně odedávna spojovaný
s příchodem jarního slunovratu. Před-
váděcí akce potrvá od 3. do 5. dubna,
kdy na Helfštýně rádi přivítáme návštěv-
níky se zájmem o historii, tradice
a řemesla, stejně tak ale i každého, kdo
si chce prostě udělat zajímavý výlet
a nadýchat se čerstvého jarního vzduchu

v příjemném a upraveném prostředí
hradu,“ upozornil na rozšířený program
Jan Lauro, kastelán Helfštýna.

Výstava bude dále volně pokračovat až
do 25. dubna, kdy se z výstavního prosto-
ru opět stane kovářský ateliér, v jehož
interiéru se bude odehrávat teoretická pří-
prava kurzů různých kovářských technik.

„Tyto specializované kurzy zahájí
mohelnický nožíř Jaroslav Brixi. Mistr
svého řemesla vtiskne frekventantům
svého kurzu základy svařování v ohni.
Dalším krokem bude průprava v damas-
cénském kování a ti nejšikovnější si
domů odvezou damascénské čepele
nožů,“ doplnil Jan Lauro. ŠafSvé umění předvede i známá vyšívačka Božena Humbálková.

A jak oslaví Velikonoce na hradě?

Jan Lauro
hrad Helfštýn,
kastelán

� Jaké novinky mohou návštěvníci
Helfštýna v letošním roce očekávat?

Odchod mojí předchůdkyně Marcely
Kleckerové se zpočátku kulturního pro-
gramu určitě nedotkne, protože kalen-
dář akcí se připravuje vždy s několika-
měsíčním předstihem. Novinkami
budou bezesporu akce pořádané ve spo-
lupráci s profesionálními agenturami. Za
všechny zmíním alespoň Festival vojen-
ské historie, který návštěvníkům přiblí-
ží vývoj vojenství od dob antického Říma
až po prusko-rakouské války. Akci uspo-
řádá ve spolupráci se správou hradu
Helfštýna a Muzeem Komenského v Pře-
rově olomoucká skupina historického
šermu Adorea. Koncem května by měla
svými živými výstupy vtáhnout návštěv-
níky do víru válečných šarvátek, reje kej-
klířů a plivačů ohně. K novinkám patří
také Rockový Helfštýn, jež pořádá agen-
tura Ageum. 

Drobné změny budou provedeny i ve
stálé expozici uměleckého kovářství. Zde
by měla být starší díla nahrazena oceně-
nými pracemi z posledních ročníků
Hefaistonu.

� Které další zajímavé akce připravu-
jete v nastupující sezoně pro návštěv-
níky hradu?

Úzké vazby na umělecké kováře do
značné míry předurčují, na jaký druh
akcí klade Helfštýn největší důraz. Tra-
dičně nejvíce úsilí budeme věnovat pří-
pravám mezinárodního setkání umělec-
kých kovářů Hefaiston. Této akci bude
předcházet Kovářské fórum, při němž
budou moci návštěvníci sledovat zrod
plastiky od začátku až do konce na vlast-
ní oči. Autorem práce bude Poldi Haber-
mann z Jihlavy. Autor v letošním roce
oslaví životní jubileum (55 let). K této
příležitosti uspořádáme autorskou
výstavu jeho aktuálních prací. Vernisáž
proběhne již 10. dubna. Po Velikonocích
je to tedy jedna z nejbližších akcí, na kte-
rou bych vás rád pozval. 

Pro příznivce sportu nabídneme již 11.
ročník Author Šela Marathonu. Na své si
přijdou i milovníci historických vozidel.
Po spanilých jízdách zakončí veteráni
své putování za hradbami hradu hned
dvakrát. Poprvé koncem dubna a v září
zde slavnostně zakončí sezonu.

O řadě dalších akcí budeme samozřej-
mě s předstihem informovat.

� Jak bude postupovat rekonstrukce
hradu v příštích měsících?

Náš hrad prodělal za posledních 30 let
obrovské změny a prošel množstvím sta-

vebních úprav. Jako správce hradu to vní-
mám pozitivně z toho hlediska, že se
vytvořilo příjemné prostředí pro návštěv-
níky, kteří mají zajištěno sociální zázemí
a mohou nahlédnout do upravených pro-
stor, aniž by se museli o svou bezpečnost
obávat. Z pohledu památkářů jsou sice
provedené úpravy sporné, ale po otevře-
ní otázky životaschopnosti a funkčnosti
hradu řada z nich ztrácí argumentaci.
Helfštýn prostě žije. Rádi bychom pokra-
čovali v rekonstrukčních snahách tak,
abychom vyhověli nárokům obou stran.
Plánované projekty by měly přinést nové
možnosti pro návštěvníky a přitom
památkáře „nezvedat ze židlí“. 

Jakmile nám to počasí umožní, zahájí-
me úpravy koruny zdiva tak zvané Širo-
ké hradby. Rozpraskaný beton by měla
nahradit koruna z lomového kamene.
V dohledné době se tak návštěvníci

můžou těšit na vyhlídku do Moravské
brány z nejmohutnější hradby Evropy.
Financování bude řešeno z vlastních
zdrojů Muzea Komenského v Přerově.
Dalším z projektů, který se aktuálně řeší,
je otevření expozice archeologie. Ta by
měla být situována v tak zvané Podě-
bradské věži, v níž byla v minulosti čer-
ná kuchyně. Stále otevřenou otázkou je
vytěžení Čertovy studny, také zvané
Bezdná. Finanční příspěvek darovaný
o.p.s. Helfštýn na tuto akci je sice velice
štědrý, ale pokud se nám nepodaří oslo-
vit další sponzory, bylo by její zahájení
riskantní. Pro návštěvníky by se však
v případě zahájení této těžby otevřela
možnost vytvoření nového přístupného
okruhu. Na své by si jistě přišli i archeo-
logové. A konečně – kdo ví, jestli na dně
nenajdeme skutečný poklad?

Eva Šafránková

Hrad Helfštýn otevírá sezonu
V dubnu se otevřou návštěvní-
kům brány hradu Helfštýna.
O tom , co přinese nová sezo-
na, jsme si povídali s novým
kastelánem hradu Janem Lau-
rem, který k 1. březnu vystřídal
dlouholetou pracovnici hradu
Marcelu Kleckerovou.

Poldi Habermann

K návštěvě hradu láká 
i probouzející se příroda.
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� 2. 4. 1915 – před 95 lety zemřel v Pře-
rově Ferdinand Vaněk, profesor pře-
rovského gymnázia, okresní školní in-
spektor, vynikající hudebník, sbormis-
tr Přerubu v letech 1907–1913. Narodil
se 28. 11. 1879 v Chvalkovicích u Olo-
mouce.
� 4. 4. 1850 – před 160
lety se narodil v Přero-
vě František Tropper,
čestný občan Přerova
a Hranic, v letech
1896–1910 starosta
města Přerova. Během
jeho starostování byla postavena v roce
1897 městská elektrárna, v roce 1900
zřízena městská plovárna, vodovod byl
vystavěn v roce 1903, jatky, vybudová-
ny školní budovy v ulicích Palackého
a B. Němcové, vystavěn betonový most
přes Bečvu, v roce 1904 došlo k úpravě
Michalova. Byl členem okresní školní
rady, obecní spořitelny, dozorčí rady
Úvěrového spolku Záložna přerovská,
v okresním silničním výboru, a dalších.
Za svou činnost byl v roce 1908 vyzna-
menán rytířským křížem řádu Františ-
ka Josefa. Zemřel 14. 9. 1912 v Přerově. 
� 6. 4. 1925 – před 85 lety se narodil
v Přerově Ivo Mrázek, malíř a grafik,
který od roku 1956 působil ve Studén-
ce. Jako výtvarník pracoval pro filmy
Černý démant, Cesta do pravěku, Vyná-
lez zkázy, Pan Prokouk a další.
� 5. 4. 1940 – před 70 lety byl umučen
v koncentračním táboře Oranienburk
Jaroslav Klivar, přední pracovník mlá-
dežnického hnutí za první republiky.
V letech 1906–1925 žil a působil v Pře-
rově, kde jedna z ulic nese jeho jméno.
Narodil se 28. 4. 1906 v Brně.
� 24. 4. 1895 – před 115 lety se narodil
v Přerově Jiří Kozánek, sbormistr, kore-
petitor. Působil v Přerově, od roku 1939
žil v Brně, kde 22. 3. 1978 zemřel.
� 28. 4. 1915 – před 95
lety zemřel v Přerově
Jindřich Matzenauer,
starosta města Přerova
v letech 1874–1883,
v letech 1896–1898 na-
hradil ve funkci zemře-
lého starostu Františka Štěpku. Zaslou-
žil se o kanalizaci města, realizována
byla výstavba gymnazijní budovy, po-
stavena hřbitovní budova, zakoupen
byl hostinec se zahradou v Michalově,
a podobně. Byl zakladatelem Obchod-
ního gremia v Přerova, členem správní
rady brodeckého akciového pivovaru,
stál v čele řady spolků. Narodil se 2. 2.
1835 v Přerově.
� 30. 4. 1835 – před
175 lety se narodil
v Počátkách Jakub
Škoda, první ředitel
přerovského gymnázia
v letech 1870–1885,
překladatel a autor ně-
kolika učebnic francouzského jazyka,
přední organizátor českého školství na
Moravě a v Přerově ve 2. polovině 19.
století, čestný občan města Přerova, kde
28. 10. 1885 zemřel. Věra Fišmistrová

Kalendárium■

Na přelomu jara a léta, 18. a 19. červ-
na, bude přerovské Horní náměstí
a jeho blízké okolí dějištěm čtvrtého
ročníku folklorního festivalu V zámku
a podzámčí.

Již tradičně představí hanáckou lidovou
kulturu, inspirovanou letos pověstí o Ječ-
mínkovi. Té se bude věnovat také muzi-
kál, který se odehraje v sobotu večer
v kulisách středověkých hradeb u řeky
Bečvy. Na festivalu vystoupí rovněž dva
zahraniční dětské soubory a soubory
z různých koutů Moravy. Velký důraz
budeme tentokrát klást na děti, které si
mimo jiné zasoutěží ve zpěvu a výtvar-
ném umění. Festival pořádá Folklorní
soubor Haná Přerov ve spolupráci
s Muzeem Komenského v Přerově, občan-
ským sdružením Cukrle Přerov a umělec-
kou a reklamní agenturou Ageum.

Součástí festivalu opět bude finále
dětské pěvecké soutěže O zámecký klíč.
Tentokrát je soutěž rozdělena do pěti
kategorií a je určena nejen žákům
základních škol a studentům středních
škol, ale poprvé se v ní mohou „utkat“
i děti z mateřských škol. Zájemci jsou
omezeni pouze v tom, že musí zazpívat
píseň lidovou. Mohou se přihlásit na
adresu ozameckyklic@seznam.cz, kam

zašlou své jméno a příjmení, věk, tele-
fonní kontakt a název písně. Uzávěrka je
15. dubna. Předkolo pěvecké soutěže
proběhne už 16. dubna. 

Zcela nově se uskuteční výtvarná sou-
těž Pověst o Ječmínkovi dětskýma oči-
ma. Úkolem soutěžících je výtvarné
zpracování kterékoli části z pověsti o Ječ-
mínkovi. Odborná porota vybere nejlep-
ší práce a odmění jejich autory. Vítězné

práce, spolu s dalšími, pak budou od
1. do 27. června k vidění v Muzeu
Komenského v Přerově. Uzávěrka přijí-
mání výkresů je 30. dubna (Muzeum
Komenského v Přerově, Mgr. Lubor
Maloň, Horní náměstí 35, 750 02 Přerov).
Bližší informace k oběma soutěžím
můžete nalézt na www.prerovmuze-
um.cz nebo na www.hanaprerov.cz. 

Lubor Maloň, ředitel folklorního festivalu

Soutěžte s folklorním festivalem

Muzeum Komen-
ského připravilo k 65. výročí konce 2.
světové války tématickou věnovanou
událostem povstání v Přerově a okolí dne
1. května 1945 a osvobození regionu.

Návštěvník se bude moci seznámit
zejména s průběhem tzv. přerovského
povstání, které bylo zahájeno vůbec jako
první z celé série podobných ozbroje-

ných vystoupení proti okupantům
z počátku května 1945, tedy ještě dříve
než známé povstání v Praze. Dále bude
ukázáno osvobozování oblasti Přerovska
včetně posledních bojových akcí. Tyto
a jiné události budou prezentovány
pomocí nejrůznějších sbírkových před-
mětů, ať už hmotných či papírových.
K vidění budou zejména uniformy,

výstrojní součástky, zbraně a vybavení,
ale i dobové fotografie či archiválie ze
sbírek Muzea Komenského v Přerově,
soukromých sběratelů, Okresního archi-
vu v Přerově a Vlastivědného muzea
v Olomouci. Výstavu můžete navštívit
ve velkém výstavním sále přerovského
zámku od 12. března do 9. května.

Bc. Petr Sehnálek, kurátor výstavy

Žáci Základní umělecké školy B.
Kozánka často prezentují získané
dovednosti na veřejnosti. Příležitost
mají na řadě interních akcí školy v pro-
gramu třídních besídek, dále je to
veřejná, výchovná a propagační kon-
certní činnost, ale také vystoupení na
akcích mimo rámec školy.

Z posledně zmíněných jsme velmi pří-
jemně potěšeni vzrůstajícím zájmem
o vystoupení žáků školy ze strany růz-
ných institucí. Jedná se především o pře-
rovský magistrát, obecní úřady okolních
obcí, ale také například policii ČR, které
jsme v nedávné době vyplnili kulturní
program při příležitosti předávání

vyznamenání nejlepším pracovníkům.
K celkovému výčtu musím přičíst účin-
kování mimo region, zahraniční zájezdy
a soutěžní festivaly.

Národní soutěží ZUŠ žije v současné
době dechové a smyčcové oddělení
a k prvním umístěním v krajském kole
v soutěži bicích souborů přibyla další.
Příkladem jsou čtyři první místa v kraj-
ském kole soutěže komorní hry s převa-
hou dechových nástrojů, z nichž kvarte-
to příčných fléten učitelky Elišky Tkad-
lecové a Věžní hudba učitele Františka
Tkadlece bude reprezentovat celý pře-
rovský region v celostátním kole. Z cel-
kového výčtu, který není zdaleka kom-
pletní, je zřejmé, že výsledky pedagogů
a následně žáků školy, plní své poslání.

Závěrem přijměte pozvání na kul-
turní akci, která periodicky zdobí
měsíce jara. Jedná se o Jarní koncert
žáků a učitelů. Ten se uskuteční dne
14. dubna v 18 hodin v sále ZUŠ B.
Kozánka. Navazující událostí bude
absolventská besídka žáků v téže pro-
stoře a čase dne 28. dubna. 

Bohumil Kratochvíl, zástupce ředitele ZUŠ

Žáci ZUŠ zpestří svým vystoupením řadu akcí

Na loňském festivalu při slavnostním vyhodnocení vítězů

Věžní hudba učitele Františka Tkadlece získala v krajském kole soutěže 1. místo.
FOTO BOHUMIL KRATOCHVÍL

Pozvánka
na výstavu

Přerovské povstání a konec 2. světové války na Přerovsku
Přerovský zámek – velký výstavní sál 12. března – 9. května



8 strana PŘEROVSKÉ LISTY ❙ DUBEN 2010

Nájemníkům městských bytů 
už od dubna klesne činže

Lidem, kteří žijí v městských bytech, svítá na lepší časy.
Od dubna totiž zaplatí méně peněz za činži, která od
začátku roku vzrostla v průměru až o 47 procent.
Nájemníci tak za bydlení ušetří až několik stovek korun
měsíčně. Například u bytů standardních to znamená
pokles ze současných 47 korun za metr čtvereční na 39
korun a 80 haléřů. Lidé tento krok vítají s nadšením.
Netají se tím, že navýšení nejemného zamával s jejich

rodinnými rozpočty. V Přerově v současné době probí-
há další etapa prodeje městských bytů. Podle zástupců
města nejvíce bytů se nedávno prodalo do vlastnictví
stávajícím nájemníkům v ulici Sokolská, Kozlovská
a v místní části Vinary. Přerovská radnice od začátku
devadesátých let v několika vlnách prodala zhruba 5 tisíc
městských bytů. Do budoucna by si jich chtěla nechat
zhruba tisícovku. Sloužit by měly jako rezerva pro soci-
álně slabé nebo handicapované obyvatele. –dar- 

Živnostníků a podnikatelů přibylo
Počet živnostníků na Přerovsku vzrůstá navzdory

hospodářské krizi. V roce 2008 bylo na přerovském Živ-
nostenském úřadě zaregistrováno 12 937 podnikatelů,
ke konci minulého roku to bylo 13 233 podnikatelů.
Nejvíce živností, téměř devět tisíc, je tak zvaných živ-
ností volných – to je například zprostředkování obcho-
du a služeb, reklamní a výrobní činnost. Živností řeme-

slných evidují 4750, jedná se třeba o malířské služby,
pekařské, pedikérské a kosmetické služby. Nejméně je
živností koncesovaných, kam patří – výroba tepelné
energie, provozování taxislužby, ostrahy nebo výroba
a úprava lihů a alkoholických nápojů – těchto živností
je v Přerově zapsáno 470. Do podnikání se v Přerově
pustilo také 270 cizinců a 12 zahraničních firem. -ilo- 

Lagunu letos žádné investice
nečekají 

Velkou lagunu v letošním roce podle zástupců měs-
ta nečekají žádné velké investice. Naposledy se tato
lokalita dočkala větších úprav předloni, kdy byla vod-
ní nádrž zbavena bahenních nánosů. Vyčištění laguny
tehdy přišlo na 3,5 milionu korun. V minulosti se měs-
tu podařilo osadit tuto lokalitu lavičkami a vybudovat
zde dětský areál s dřevěnými hracími prvky. Město má
však s touto lokalitou plány i do budoucna. Ze stávají-

cí panelové přístupové cesty, která vede od lávky
U Tenisu směrem k laguně, má vzniknout cyklostezka.
Na tuto investici je už zpracována projektová doku-
mentace, ale realizace zatím vázne kvůli nedořešeným
majetkovým vztahům u dotčených pozemků. Město
má zároveň zájem zrekonstruovat asfaltový chodník
lemující lagunu. Před opravou popraskaného chodní-
ku však bude nezbytné vykácet některé vzrostlé stro-
my, jejichž kořeny asfaltový povrch ničí. Obě zmíněné
investice si vyžádají vysoké finanční náklady. Město
však chce z laguny a jejího okolí vytvořit vyhledávanou
relaxační oblast. –dar- 

Do uvolněného křesla v zastupitelstvu
míří Radek Pospíšilík

Do zastupitelské lavice na místo uvolněného křesla po
zesnulém Jindřichu Valouchovi nastoupí pravděpodob-
ně 41letý Radek Pospíšilík. Ten je prvním náhradníkem
za volební stranu ČSSD. Radek Pospíšilík ale před časem
z této strany vystoupil a stal se předsedou nově vzniklé
místní organizace Strany práv občanů – Zemanovci.

Miroslav Kapoun z Kojetína, který se měl na návrh kraj-
ského výkonného výboru ČSSD posunout na kandidát-
ce do parlamentních voleb z 8. místa na 2. a měl se tak
stát nástupcem dvojky – Jindřicha Valoucha, zůstává
nadále na osmém místě. Předsednictvo strany nesou-
hlasilo s návrhem olomouckého výkonného výboru,
všichni kandidáti se posunou pouze o jedno místo. -ilo-

Bývalá restaurace Pegas je opět
v provozu 

Po několikaleté přestávce byl znovu obnoven provoz
v někdejší restauraci Pegas, která sousedí s kaplí sv. Jiří
na Horním náměstí. Nový nájemce sem láká návštěvní-
ky na celou řadu druhů piv z menších českých pivova-
rů. O tento objekt ale mělo v minulosti zájem i město.
Přerovští radní zvažovali, že by budovu odkoupili a vyu-
žili ji jako součást nového sídla radnice. Hlavní zázemí
by však radnice měla mít v budově matriky a klubu Tep-
lo. O záměru přemístit radnici na Horní náměstí se
hovoří už řadu let. Tento projekt má své zastánce i zar-
putilé odpůrce. Dokonce se mezi lidmi ozývají hlasy, že
by se k tomuto záměru mělo vyhlásit referendum. Pře-
rovští radní se však myšlenky na přemístění svého sídla
stále nevzdávají. To stávající totiž podle nich není dosta-
tečně reprezentativní. V průběhu dubna by se tak měla

sejít pracovní skupina, která se zabývá osudem radnice,
s architekty brněnské projektové kanceláře. Ta pro měs-
to zpracovává revitalizaci jihozápadní části Masarykova
náměstí. Architekti by měli na schůzce představit dvě
studie. Jedna varianta nabízí úpravy se zachováním rad-
nice na stávajícím náměstí, druhá varianta s radnicí
v centru města vůbec nepočítá. –dar-

Přípravy na realizaci logistického
centra pokračují

Přerovský magistrát pokračuje v přípravách na vybu-
dování logistického centra, které má v budoucnu vznik-
nout na rozloze 150 hektarů mezi Bochoří a Lověšice-
mi. Přerovští radní nedávno schválili uzavření smlou-
vy s mezinárodní agenturou, která bude městu posky-
tovat poradenskou službu. Jejím hlavním úkolem bude
vypracovat projektové žádosti a získat na tento projekt
finanční prostředky z tuzemských i evropských dotač-
ních titulů. Tato spolupráce přijde městskou kasu na
450 tisíc korun. Vybudování obřího logistického cent-
ra je hlavním cílem Přerovské rozvojové společnosti,
která byla založena v roce 2008 a jejímž stoprocentním
vlastníkem je město Přerov. Představitelé této společ-
nosti se netají tím, že vybudování logistického centra
spočívá ve složité přípravné práci. Město nejdříve musí
zajistit na tento projekt potřebné finance a teprve
potom může začít s výkupem pozemků a s hledáním
případných investorů. –dar-

Návštěvnost kina Hvězda klesla
Klesající návštěvnost v kinech se nevyhnula ani tomu

přerovskému. Hvězdu navštívilo v loňském roce nece-
lých 33 000 lidí, což je o téměř 1800 méně než v roce
2008. Přitom kino odehrálo 800 představení, tedy o 39
více než rok před tím. Provozovatelka chce poklesu
návštěvnosti zabránit. Proto nechala začátkem roku kino
zdigitalizovat. Od ledna tak Hvězda nabízí filmy i ve
3D rozlišení. Prvním, který si takto mohli občané dopřát,
byl oscarový Avatar, který se už teď může pyšnit obrov-
ským zájmem ze strany diváků. Mezi nejnavštěvovaněj-
ší filmy roku 2009 patří český film Líbáš jako Bůh a tro-
jice teenagerských snímků Muzikál ze střední, Hannah
Montana a Twilight sága: Nový měsíc. První pětku uza-
vírá animovaná komedie Doba ledová 3. -svam-

Muzeum zatraktivnilo expozice
dětem

S unikátním animačním programem pro děti přišlo
v letošním roce Muzeum Komenského v Přerově. Jeho
pracovníci se rozhodli ozvláštnit čtyři stálé výstavy for-

mou zážitkové pedagogiky. Jako v pravěku si tak moh-
li připadat školáci, kteří navštívili expozici archeologie
a mohli si vyzkoušet práci archeologů i život pravěkých
lidí. Potěžkali si mamutí stoličku, zkoumali střepy pra-
věkých nádob a očichali si v lahvičkách zachycené
vůně, které pračlověk denně dýchal. Ponurou atmo-
sféru doby ledové pak demonstrovalo samotné pro-
středí expozice. Animační program letos zpestří
postupně také stálé výstavy mineralogie, entomologie
i národopisnou výstavu. -svam-

www.ktvprerov.cz

FOTO MARTIN NECID

FOTO GABRIELA VESELÁ

FOTO MARTIN NECID

FOTO PETR LUDÍK

FOTO MARTIN NECID

■ Z „Přerovských aktualit“
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Jednou z nich bude, že se v letošním
roce již nebudou hromadně tisknout
poštovní poukázky a rozesílat obča-
nům, 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 (jedná
se o „bílou složenku“, kterou zpravidla
všichni hradíme koncesionářské poplat-
ky za rozhlas a televizi, případně další
poplatky). Zavedením SIPO nevznikají
pro občana žádné provozní náklady,
jedná se o jeden z nejlevnějších způso-
bů placení místních poplatků jak pro
občana, tak pro magistrát. Jeho výhodou
je i to, že se občan nemusí starat, kdy má
poplatek zaplatit. Předpis k úhradě se
mu objeví automaticky v měsíci jeho
splatnosti (samozřejmě je možné v pří-
padě větší částky si stanovit splatností
několik). Tím se občan může vyhnout
udělení sankce za jeho neuhrazení,
popřípadě za pozdní úhradu (sankce
může činit až trojnásobek nezaplacené
úhrady místního poplatku). V letošním
roce bude možná 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 požá-
dat o přidělení spojovacího čísla na
kterékoli poště. Spojovací číslo obdr-
ží 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 to-
mu potřebujete jakýkoli doklad SIPO,
kde je vaše spojovací číslo uvedeno).

Spojovací číslo, které máte nebo nově
získáte, již nebude vázáno na adresu
a místo bydliště, ale na vaši osobu.
Pokud se přestěhujete, změníte příjme-
ní apod., spojovací číslo vám zůstane.
Výhodou neměnnosti spojovacího čísla
je, že na něj můžete navázat všechny
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 letoš-
ním roce, odevzdejte vyplněný formulář
odboru finančnímu nejpozději do 30. 4.
2010 z důvodu včasného zaevidování
vámi poskytnutých údajů. Koncem
měsíce května bude kompletní seznam
předpisů všech plátců, kteří tímto způ-

sobem 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 stejně
jako uplynulých dvou letech zvýšen
o půlnásobek sazby.

Další možnosti plateb
a) na všech pokladnách Magistrátu

města Přerova - Smetanova ul. č. 7,
Bratrská 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, 581 268 296

nebo 581 268 297. V případě, že platbu
provádíte jedním příkazem za více osob,
musíte sdělit správci poplatku, za které
osoby poplatek hradíte. Formulář najde-
te na internetových stránkách města
Přerova www.mu-prerov.cz (magistrát –
řešení životních situací – finance –
poplatky a pokuty – místní poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů) a pro usnad-
nění pod článkem. 

Současně oznamujeme, že od příštího
roku bude možné hradit prostředni-
ctvím 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 Stanislavy Bartoníkové. Vyplněný for-
mulář je možné předat k zaevidování již
v letošním roce. Rovněž se připravuje
stejným způsobem i úhrada nájemného
za nebytové prostory a zahrádky. 

Oldřiška Sedláčková
vedoucí odboru finančního

Magistrát chce zefektivnit, zlevnit a zjednodušit systém
placení místních poplatků, připravil změny v jeho placení

Magistrát města Přerova, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2
Odbor finanční, oddělení místních příjmů

Úhrada místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů prostřednictvím SIPO

Plátce SIPO
jméno a příjmení: .....................................................................................................................................................................................

trvalé bydliště: ..........................................................................................................................................................................................
adresa pro doručování
(pokud se liší od trvalého bydliště): ........................................................................................................................................................

datum narození: ....................................... telefon: ............................................. e-mail:* .....................................................................

číslo účtu:* ............................................................................. u banky ....................................................................................................

Spojovací číslo SIPO (vyplní žadatel vlastnoručně):

Souhlasím s tím, že platba za rok 2010 bude provedena v měsíci červnu 2010. 
Požaduji, aby platba za rok 2011 a další roky byla provedena v příslušném kalendářním roce a měsíci za tyto poplatníky (uvést
i plátce SIPO, pokud požaduje jiný termín než červen): 

Další poplatníci zahrnuti do plateb výše uvedeného spojovacího čísla SIPO a měsíc platby od roku 2011:
poplatník adresa trvalého pobytu datum narození měsíc platby**

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................
Prohlašuji, že údaje jsou pravdivé a úplné. Jakékoliv změny jsem povinen bez odkladu nahlásit správci místního poplatku.
Souhlasím, že při zvýšení nebo snížení sazby místního poplatku, které vyplývá z ustanovení obecně závazné vyhlášky, bude
výše místního poplatku odvedeného prostřednictvím SIPO automaticky změněna.
Vyplněný formulář můžete doručit osobně nebo prostřednictvím pošty na Magistrát města Přerova, odbor finanční, Bratrská
34, 750 11 Přerov 2, e-mailem: posta@mu-prerov.cz s připojením zaručeného elektronického podpisu nebo do datové schrán-
ky Statutárního města Přerov: etwb5sh. 

Dne ...........................................................                                                 podpis plátce SIPO ......................................................................

* nepovinný údaj, ** platba SIPO bude prováděna pouze v těchto měsících – březen, duben, květen, červen

formuláfi SIPO
✁
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Magistrát města Přerova, odbor život-
ního prostředí, jako orgán státní
památkové péče, oznamuje termín pří-
jmu žádostí o poskytnutí finančních
prostředků z dotačního programu Pod-
pora obnovy kulturních památek pro-
střednictvím obcí s rozšířenou působ-
ností, který již třetím rokem vyhlásilo
Ministerstvo kultury ČR. 

Uzávěrka žádostí podaných k Magis-
trátu města Přerova, odboru životního
prostředí, je 30. dubna, přičemž finanč-
ní kvóta určená pro obecní úřad obce
s rozšířenou působností Přerov v celko-
vé výši 710 000 Kč bude využita pouze
v jednom, a to druhém, kole. 

Podrobnější informace, vč. formuláře
žádosti naleznete na internetových strán-
kách Ministerstva kultury www.mkcr.cz
(kulturní dědictví–památková péče–gran-
ty a dotace) nebo města Přerova (infor-
mace odboru životního prostředí). 

Finanční podpora je určena na zacho-
vání a obnovu nemovitých kulturních
památek ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností, které se nalé-
zají mimo památkové rezervace a zóny,
nejsou národními kulturními památka-
mi a nejsou ve vlastnictví České repub-
liky, popř. jsou určeny na obnovu movi-

té kulturní památky pevně spojené se
stavbou, jako jsou např. oltáře nebo kos-
telní varhany, pokud je tato stavba kul-
turní památkou.

V roce 2009 byla pro správní obvod
města Přerova určena k rozdělení část-
ka 847 tisíc korun a po provedeném
správním řízení byla vydána MK ČR roz-
hodnutí o poskytnutí účelových finanč-
ních prostředků na částečné pokrytí
obnovy památek jejich vlastníkům: 
• Federace židovský obcí v ČR zastou-

pená Matana a.s. – oprava náhrobků
židovského hřbitova v Kojetíně –
100 000 Kč

• Římskokatolická farnost Horní Moš-
těnice, rekonstrukce kostela – odstra-
nění vlhkosti, oprava soklové části
a restaurování pískovcových portálů
dveří – 220 000 Kč

• Římskokatolická farnost Přerov-
Předmostí – dokončení vnější fasády
farního kostela sv. Maří Magdalény
v Přerově-Předmostí – 347 000 Kč

• Římskokatolická farnost Kojetín –
restaurování 6 ks vitráží oken kostela
Nanebevzetí P. Marie – 180 000 Kč
V případě vašeho zájmu vám podrob-

nější informace sdělí Miroslava Švásto-
vá, tel. 581 268 234.

Výzva k podání žádostí
o poskytnutí finanční podpory
na obnovu kulturních památek

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; S – snídaně. Doprava busem z Přerova +150 Kč.

JARNÍ LAST MINUTE
Termín d/n Stát Zájezd Cena zahrnuje Akce Cena za os.

10. 4. 1/0 H Mosonmagyaróvár (termální lázně) D – 350,–
10. 4. 1/0 H Györ (termální lázně) D – 400,–
10.–11. 4. 2/1 H Budapest a termály Szechényi UB+D –10% 1.350,–
11. 4. 1/0 PL Kraków a Wieliczka D –10% 540,–
13.–18. 4. 6/3 NL Květinové Holandsko UB+D –10% 5.310,–
17.–18. 4. 2/1 D Flaeming-Skate + Tropický ostrov D –10% 1.170,–
23.–25. 4. 3/1 I Víkend v Benátkách UB+S+D –10% 2.520,–
23.–26. 4. 3/2 A Ledovec Hintertux UB+SKI+HP+D AKCE 4.990,–
24. 4. 1/0 SK Tatralandia (termální aquapark) D – 600,–
24.–25. 4. 2/1 D Berlín a Tropický ostrov UB+D – 1.850,–
24.–25. 4. 2/1 H Budapest a termály Szechényi UB+D – 1.500,–
28. 4.–2. 5. 5/3 F Paříž a Versailles UB+D AKCE 4.900,–
29. 4.–3. 5. 4/3 A Ledovec Stubai UB+SKI+HP+D AKCE 5.490,–
30. 4.–2. 5. 3/1 D Zámky Ludvíka Bavorského UB+S+D AKCE 2.490,–
1.–2. 5. 2/1 D Aquapark Tropický ostrov D – 1.100,–
2. 5. 1/0 A Vodopády a soutěsky Ötscheru D – 650,–
2. 5. 1/0 PL Kraków a Wieliczka D – 600,–
5.–9. 5. 5/3 GB Londýn a Windsor UB+D – 6.100,–
7.–9. 5. 3/1 I Víkend v Benátkách UB+S+D – 2.800,–
8. 5. 1/0 A Medvědí soutěska D – 650,–
10.–16. 5. 7/4 F/GB Paříž, Londýn a jižní Anglie UB+D – 7.100,–
10.–17. 5. 8/5 Balkánská cesta (HR, BiH, CG, AL) UB+HP+D – 7.900,–
11.–16. 5. 6/3 I Řím a Neapolský záliv UB+S+D – 6.300,–

JARNÍ LAST MINUTE

Speciální jarní akce!Speciální jarní akce!

Více informací na
www. victoria-ck.cz

nebo v na‰í kanceláfii.
Akce platí jen do 30. 4.!

AKCE

SENIOR
Extra slevy jen do 30. 4.SENIOR

INZERCE

INZERCE

Nová opravna obuvi
OD Prior, Čechova 26, Přerov, přízemí
Po–Pá 9–17.30 • So 9–12 hodin

Podpatky na počkání, 
ostatní opravy do tří dnů.

Opravujeme obuv, 
batohy a tašky včetně zipů.

tel. 724 060 077

Tématem již 14. ročníku soutěže, kte-
rou pořádá Liga vozíčkářů, jsou oka-
mžiky ze života s postižením. Je sou-
částí informační kampaně Přisedni si,
kterou chce Liga vozíčkářů přiblížit
životy lidí se zdravotním postižením
široké veřejnosti. 

Nejúspěšnější fotografie budou zařa-
zeny do stejnojmenné výstavy, která
putuje po výstavních místech v České
a Slovenské republice. O vítězi rozhodne
odborná porota v čele s Jindřichem Štre-
item. Uzávěrka je 1. října. Informace:
www.ligavozic.cz/zivotnejennakolech

Festival Jeden svět v proběhne v Pře-
rově ve dnech 30. a 31. března. Zájemci
budou mít příležitost zhlédnout v úterý
31. 3. v 15 hodin film Čas hlupáků
(pohled z budoucnosti na naši civilizaci
- ekologie), v 18 hodin film Rocking the
nation (současný maďarský nacionalis-
mus). Po něm bude následovat před-
premiéra školního dokumentu studen-
tů Gymnázia Jakuba Škody Ritolský boj. 
Doprovodné akce: 
• Výstavy v kině Hvězda 30. 3. – 30. 4. 

• Barbora Botková – Rok v Kongu –
dokumentární fotografie doplněné
komentáři z ročního pobytu v africké
zemi zmítané nepokoji. Autorka tu
působila v centru pro děti z ulice. 

• REPROCHU – aneb Reklamou proti
chudobě, fotografie a komentáře stu-
dentské iniciativy z holešovského
gymnázia

• Výtvarná výstava Igora Fojtíka, doku-
mentární výstavy Příběhy bezpráví
a Srdečné pozdravy z Lubumbashi.

Jeden světPozvánka
na festival

Fotografická soutěž  Život nejen na kolech
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Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky v Pře-
rově pořádá opět i v letošním roce dva
tradiční sportovní středních škol
O pohár primátora města Přerova.

Turnaj v malé kopané dívek se usku-
teční 29. dubna v tělocvičně. Turnaj ve
florbale hochů proběhne 6. května. 

Přípravu hráčů a hráček zajišťují učite-

lé tělesné výchovy. Tímto sportovním
kláním se snaží škola pěstovat u studen-
tů kladný vztah ke sportu a podporovat
soutěživost mezi jednotlivými školami.
U některých studentů jsou tyto turnaje
jedinou příležitostí, jak poměřit síly se
svými vrstevníky, protože nemají mož-
nost aktivně se zapojit do oddílového
sportu. Šaf

Primátorské turnaje 
na Obchodní akademii

INZERCE

Pozvánka

Soutěž hochů ve florbale se těší velkému zájmu.

T I S K Á R N A

generální partner

hlavní partneři

partneři

spolupráce

mediální partneři

Darka
Zuzana Jandová

Poděkování sponzorům plesu primátora 
27. února v Městském domě
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■

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

Fr. Rasche, u parku 1., 15. a 29.4. 13.5.
Na louãkách 15 8. a 22.4. 6. a 20.5.
V. Novosady, u kostela 1., 15. a 29.4. 13.5.
Újezdec, Vûtrná 8.4.
Újezdec, Pod dubíãky 6.5.
Újezdec, Nová ãtvrÈ 22.4. 20.5.
kfiiÏ.Teliãkova/Sportovní 2., 16. a 30.4. 14.5.
Popovice, U trati 9.4. 7.5.
Popovice, za kapliãkou 23.4. 21.5.
Vinary, u garáÏí 2. a 30.4.
Vinary, Ve dvofie 9.4.
Vinary, Mezilesí II 16.4. 14.5.
Vinary, RÛÏová 21.5.
Vinary, Za humny, u bytovky 23.4. 7.5.
Penãiãky, zaãátek obce 2.4.
Henãlov, náves 9.4. 7.5.
Henãlov, SokolÛ 9. a 23.4.
Henãlov, kfiiÏ. Mart./Hlin./Nová 23.4. 21.5.
Penãice, u po‰ty 14.5.
Penãice, V kótû 16. a 30.4.
âekynû, nad rybníãek 14.5.
âekynû, k sokolovnû 16.4.
âekynû, náves 23.4.
âekynû, Na ãervenici 21.5.
âekynû, Podlesí 2. a 30.4.
âekynû, Boro‰ín 9.4. 7.5.
L˘sky, k obchodu 2.4.
L˘sky, za mostkem 16.4.
Teliãkova, u kotelny 30.4.
Pod Skalkou, park. u 17–21 14.5.
Îeravice, Na návsi 9.4.
Îeravice, Such˘ potok 23.4. 21.5.
Îeravice, Pod lesem 7.5.
V˘myslov 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 – duben a 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
�1. 4. • Grygov–StrejãkÛv lom–Majetín–
Brodek  u Pfi., 12 km, J. ·vec, odj. 9.05 hod.
�3. 4. • Bouzov–Veselí–Li‰nice–Lo‰tice–
Moraviãany, 22 km, J. Sedláková, odj. 7.05 h.
�8. 4. • Bystfiice p. Host.–Chvalãov–
Tesák, 14 km, M. Garzina, odj. 6.42 hod.
�8. 4. • ¤íkovice–Îalkovice–Vlko‰–VûÏ-
ky, 10 km, V. Visnar, odj. 7.35 hod.
�10. 4. • Rajnochovice–Tesák–Viãanov–
Rajnochovice, 20 km, H. ·Èávová, odj. 7.21 hod.
�15. 4. • Sv. Kopeãek–Posluchov–Velká
Bystfiice, 12 km, Î. Zapletalová, odj. 8.05 hod.
�15. 4. • Zlín stfied–·típa–Zlín–Pfiíluky, 16
km, J. ·pinar, odj. 7.23 hod.
�17. 4. • Senetáfiov–Kfitiny–Babice, 23 km,
P. ·Èáva, odj. 6.39 hod., ved. ãeká ve Vy‰kovû
�22. 4. • Nov˘ Jiãín–Svinec–âerták–Nov˘
Jiãín, 15 km, M. Garzina, odj. 6.26 hod.
�22. 4. • Rohatec–Ratí‰kovice–Milotice
(hlaváãky), 17 km, M. Sahaj, odj. 5.42 hod.,
vedoucí ãeká v Rohatci
�24. 4. • Rajnochovice–Kelãsk˘–âerÀa-
va–¤íka–Bystfiice p. H., 22 km, J. Sedláko-
vá, odj. 7.23 hod.
�24. 4. • Pfierovsk˘ vandr krajem Pfierov-
ského povstání
�29. 4. • Námû‰È n. H.–Terezské údo-
lí–Námû‰È n. H., 10 km, Î. Zapletalová, odj.
7.49 hod.
29. 4. • Sv. Host˘n–Skaln˘–Lukov, 20 km,
M. Sahaj, odj. 6.42 hod., vedoucí ãeká v Hulínû

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

�3. 4. • Lideãko, ves–âertovy skály–Vafiá-
kovy paseky–Pozdûchov–Ublo–Vizovice,
22 km, vlak 6.05, Vl. Wnuk
�7. 4. • Bludov–Háj–·umperk, 12 km, vlak
7.05 hod., V. Polidorová
�10. 4. • Luhaãovice–Pozlovice–Horní
Lhota–Spleten˘ vrch–Vizovice, 20 km, vlak
6.15, C. Punãocháfiová
�14. 4. • Svat˘ Kopeãek–Pohofiany–Jedo-
vá–Hrubá Voda, 15 km, V 7.29, Punãocháfiová.
�21. 4. • Osek n. B.–oseck˘ jez–Lipník n.
B., 10 km, vlak 8 hod., L. Poláková

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

�1.–5. 4. • Velikonoãní pfiechod Sloven-
ského ráje, 5 dnÛ, 25–38 km/den, 1000 m/den,
Jifií Pe‰ák, doprava individuální, VHT
�4. 4. • Velikonoãní ko‰t v KnûÏdubu, 67
km, Václav Koutn˘, vlak 7.23 hod., cyklo
�6. 4. v 19 hod. • schÛze v restaur. Pivovar
�10. 4. • Dálkov˘ pochod Bezruãova
Moravice. Start Hrádec n. M., 7–50 km, CT 33,
66 km, KâT VHT Opava, vlak 6.05 hod. z Pfiero-
va do SvatoÀovic, pû‰í, cyklo
�17. 4. • Po stopách Eskymo Welzla, dál-
kov˘ pochod a cyklojízda, 5–50 km, CT 25, 50
km, KâT Zábfieh, vlak 7. 05 hod., pû‰í, cyklo
�18. 4. • Setkání VHT na skalách u ¤íko-
nína, cviãné skály, moÏnost splnûní Minima
VHT, KâT VHT Horolezãata Brno, sraz v 10.30
hod. pod skalami u ¤íkonína, VHT
�24. 4. • Pfierovsk˘ vandr krajem Pfierov-
ského povstání

■ Blokové čištění města
Datum lokalita 7–14 hodin
7. 4. Bratrská, âapky Drahlovského

14. 4. Barto‰ova, Dr. Skaláka, V. DláÏka –
parkovi‰tû u mototechny

21. 4. B. Nûmcové, Kopaniny
28. 4. Trávník
Pfienosné dopravní znaãky budou rozmístûny
5 dní pfied termínem blokového ãi‰tûní.
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Kulečník je mírně na
ústupu

Sportovní kulečník byl v minulém
politickém systému brán jako sport
kavárenský a tím nepříliš přijatelný.
Dnes kulečník vysílají velké televizní
společnosti a je mezi diváky velice popu-
lární. Popularitu má hlavně pool a sno-
oker. V Přerově je klub kulečníku SK
Přerov dlouholetým účastníkem 1. ligy.

SK Přerov působí v nejvyšší soutěži,
a jeho moravské skupině, již více než 20
let a za tuto dobu ani jedenkrát nese-
stoupil. Nejvyšší úspěchy sportu, který
jistě nemá masovou základnu, jsou ale již
mírně zapadané prachem. A to přerovští
hráči bojovali i o titul mistra země. Bor-
ci SK potom museli v posledních letech
řešit problémy, které zasáhly celou řadu
malých sportů. Hlavním je pracovní zatí-
žení hráčů, kteří se mnohdy nemohou
uvolňovat k utkání ze zaměstnání.

V Přerově musel klub řešit i generační
výměnu. Kulečník ale potřebuje k mist-
rovství dlouhodobou tréninkovou píli a ta
se některým mladým zajídá. Zkušení hrá-
či klubu museli skončit. Ze zdravotních
důvodů ukončil svou bohatou a úspěš-
nou kariéru Ladislav Fuksa. Rozpadlo se
tak trio s Felnerem a Slaměníkem. Tato

trojice má na svém kontu nejvíce indivi-
duálních republikových úspěchů. V druž-
stvu se zkoušela celá řadu hráčů, ale bez
většího úspěchu. Až v posledních zápa-
sech se dostal trvaleji ke slovu Mirga.

Tým v posledních letech balancuje na
hraně sestupu a nejinak je tomu v této
sezoně. Několik dobře rozehraných utká-
ní jsme ztratili doslova o pár karambolů.
Do konce ročníku již mnoho kol nezbý-
vá, ale vše ještě není ztraceno. Sestup by,
vzhledem k tradici tohoto sportu v Přero-
vě, byl hodně nepříjemný. jmb

Přerovská liga malé
kopané

Malý fotbal není jen česká specialita,
ale dlouhodobé soutěže či jednorázové
turnaje se hrají po celé zemi. Přerov
a jeho okolí má ve fotbalu na malém
hřišti velkou tradici.

Přerovská liga malé kopané byla zalo-
žena již před více než čtvrt stoletím.
Dnešní hráči prakticky ani neví, kdo se
o založení populární soutěže zasloužil.
A v dřívějších dobách nebylo nic lehké-
ho otevřít soutěž mimo struktury ČSTV.

Liga vydržela až do dnešních dnů. Za
léta ji hrálo opravdu velké množství hrá-
čů, které je možno počítat na stovky až
tisíce. Stejně jako mají ve velkém fotba-
lu tradici  slavná klubová jména, tak
i v PLMK jsou legendy, jako třeba Travex.
Některé kluby byly u začátků a vytrvaly
dodnes. 

Soutěž se ale z přerovské ligy stává
pomalu mimopřerovskou. Do pole týmů
se postupně zapojila mužstva ze širšího
okolí města. Jedním z důvodů byl i úby-
tek vhodných hracích ploch v Přerově,
které mnohdy padly za oběť výstavbě.
Navíc některé plochy školních hřišť
dostaly umělý povrch a ten je pro malý
fotbal nevhodný.

V posledních letech bylo pro malý fot-
bal otevřelo prakticky jen jedno pískové
hřiště, o které se hlavně zasloužil jeden
z klubů. Nedostatek vhodných ploch
některé týmy donutil hledat azyl v okolí
Přerova a některé, a to i s dlouhou tradi-
cí, dokonce zanikly.

V současnosti jsou kluby rozděleny do
šesti ligových soutěží a každý týden se
tak hraje velké množství zápasů. Z jed-
notlivých lig je přímý sestup a postup.
Jarní část soutěže už byla zahájena. 

jmb

Jak se daří malým sportům

Během dvou čtvrtků, 22. a 29. dubna,
se na atletickém stadionu SK Přerov
a v tělocvičnách Základní školy U teni-
su sejdou sportuchtiví žáci 5. tříd. Při-
jdou předvést své pohybové nadání,
schopnosti učit se novým pohybům,
prokázat vlohy ke sportovním hrám.
Mají totiž zájem v novém školním roce
navštěvovat sportovní třídu. Celý pro-
jekt vedení školy rozjelo v září 2009. Jeho
cílem je rozvíjení všestranných sportov-
ních dovedností dětí a v souladu s tím
i kladné charakterové vlastnosti. 

Jak hodnotí půlrok existence
sportovní třídy ředitel školy?

Mgr. Petr Vojáček
Základní škola 
U tenisu,
ředitel

Chlapci a děvčata profitují především
ze všesportovní orientace školy. Z pade-
sáti zájmových kroužků, které letos ško-
la dětem nabízí, je jich takřka polovina
směřována ke sportu a pohybovým akti-
vitám. 

Týdenní program sportovní třídy před-
stavuje každodenní malé dávky pohybu.
Za šest měsíců toho žáci vyzkoušeli
poměrně dost. Vítězně prošli školním
kolem v malé kopané chlapců, děvčata
skončila třetí. Úspěšně reprezentovali
školu v atletice na Běhu primátora.
Následoval třídní turnaj a mistrovství
školy ve stolním tenise, turnaj v ringu,
přátelské utkání se žáky ZŠ Želatovská ve

florbale, bruslení, lyžování, klání v bad-
minton areně, kuželně, boulderingu na
Base Campu, judu a sebeobraně a další
tělesné aktivity.

Mimořádný úspěch mělo zářijové
seznamovací minisoustředění v Čekyň-
ském táboře nebo akce Noc ve škole se
sportem, Na kole na Helfštýn, Vánoční
jarmark v Olomouci či videopořad o his-
torii zimních olympijských her.

V úterý, středu a čtvrtek mají chlapci
a děvčata oddělenou hodinu tělesné
výchovy. V pátek pak následuje společná
dvouhodinovka, ve které se opět věnují
sportovním hrám. Na podzim chodili
bruslit, na řadu přichází rehabilitace.

Děvčata a chlapci jsou dvakrát ročně
testováni, vedou si své sportovní deníky.
Pravidelně a často soutěží skoro ve
všem, v tomto případě jde jednoznačně
a především o sledování nárůstu vlastní
výkonnosti a zlepšování pohybových
dovedností. Šaf

Úspěchy žáků sportovní třídy

Klub ãesk˘ch turistÛ – VHT TJ Spartak Pfierov pofiádá 35. roãník dálkového pochodu a cyklojízdu

PŘEROVSKÝ VANDR
KRAJEM PŘEROVSKÉHO POVSTÁNÍ
v sobotu 24. dubna
Prezentace a start 24. dubna od 7do 9.30 hodin v Base Campu, Kainarova ul.
Trasy: Pû‰í – Mal˘ okruh Pfierovsk˘m luhem (5 km) • Okruh Îebraãkou (8 km) • Na svaãinku do Vinar (15 km)
• Za v˘hledem z âekyÀského kopce (20 km) • Mal˘ okruh kolem chmelnic (25 km) • Velk˘ okruh kolem chmel-
nic (35 km) • K soutoku Beãvy a Moravy (50 km) • Cyklo – Rodinná pohodovka (35 km) • Lipensk˘ okruh (55 km)
• Helf‰t˘nsk˘ okruh (85 km) • TûÏk˘ záhorsk˘ okruh (115 km)

Startovné: Dûti a zdravotnû postiÏení zdarma, dÛchodci a trasa 5 a 8 km 10 Kã, ostatní trasy 25 Kã • Obãerstvení: Pro v‰echny v cíli, od tra-
sy 15 km na kontrole ve Vinarech tradiãní chleba se sádlem a cibulí • Upomínky: Náv‰tûva Pfierovského zámku pro úãastníky zdarma. Pro v‰ech-
ny v cíli pamûtní list a pro dûti bezplatná tombola. Primátor mûsta Pfierova vûnuje upomínku pro nejvût‰í kolektiv • Urãení: Akce je vhodná pro
v‰echny, pro rodiny s mal˘mi dûtmi i star‰í, pro jednotlivce i kolektivy. Akce je zafiazena do „Dvoustovky“ akcí KâT • Kontakt: Milan Bezdûk, tel.
774 931 725, www.vhtprerov.cz, tomas.beranek@volny.cz • Pojìte a pojeìte s námi do pfiírody. Na va‰i úãast se tû‰í pofiadatelé!

V posledních zápasech se dostává ke slovu hráč Mirga.

Součástí výuky žáků sportovní třídy jsou mimo jiné vodácké kurzy.
FOTO ARCHIV ZŠ U TENISU
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Tajenka křížovky: Čínské přísloví Autorka křížovky: Marie Švarcová

Tajenka: Vrabec je malý ptáček, ale má srdce i žluč

Úkolem soutěžících je poznat zajíma-
vou známou osobnost, která naše měs-
to proslavila. Vylosovaný výherce bude
odměněn hodnotnou knihou. Své odpo-
vědi zasílejte vždy do 10. dne v měsíci e-
mailem na adresu eva.safrankova@mu-
prerov.cz nebo odevzdejte v Městském
informačním centru (v pasáži). Výherce
ať kontaktuje redakci, tel. 724 015 273.

Vyhodnocení
březnového

úkolu
Známou osobností je

Ivo Váňa Psota. 
Výherkyní se stává

Zdena Kramplová.

Dubnový úkol: Poznáte
přerovskou osobnost?

Za zásluhy o rozvoj přerovského škol-
ství, zemědělství a veřejnou a osvětovou
práci, kterou jsem vykonal ve prospěch
města, jsem byl jmenován čestným
občanem Přerova a výnosem rakouské-
ho ministerstva orby z roku 1917 mi bylo
uděleno nejvyšší vyznamenání – Rytíř-
ský kříž řádu císaře Františka Josefa.

Žil jsem v letech 1855-1925. Narodil
jsem se v Nemojanech na Vyškovsku.
Studoval jsem na slovanském gymnáziu
v Brně a poté vysokou školu zeměděl-
skou ve Vídni. Od roku 1878 jsem byl
profesorem na Zemské střední hospo-
dářské škole v Přerově pro obor pěsto-
vání rostlin. Tehdy to byla jediná česká
škola tohoto druhu na Moravě. V roce
1891 jsem se stal ředitelem tohoto ústa-
vu a vedle školy jsem převzal i řízení
statku o výměře 25 ha, v roce 1920 měl

již statek 56 ha. Později jsem byl jmeno-
ván inspektorem c.k. hospodářských
škol na Moravě. Snažil jsem se o vybu-
dování nových školních a hospodář-
ských budov. Mou zásluhou byly
v letech 1910–1912 dle plánů zeměděl-
ského oddělení techniky v Curychu na
pozemku u Michalova postaveny nové
moderní budovy školy, které ve své době

patřily k nejkrásnějším školním objek-
tům v Přerově. Podílel jsem se též na
založení Rolnické akciové továrny na
hnojiva lučebniny v Přerově, v jejímž
čele jsem stál 30 let, podílel jsem se na
vzniku agrární banky, byl jsem členem
ředitelství Okresní spořitelny a členem
městské školní rady, předsedou včelař-
ského spolku ad. Též jsem byl zástup-
cem c.k. ministerstva orby v českém
odboru Zemské rady. V roce 1882 jsem
na škole poprvé na Přerovsku nechal
vyzkoušet takzv. Sackův celoželezný
pluh. Byl jsem činný literárně, své přís-
pěvky jsem uveřejňoval nejen ve Výroč-
ních zprávách školy, ale i v Přerovském
Obzoru a dalších odborných časopisech.
V roce 1936 mi byla v rodné obci odha-
lena pamětní deska.

Připravila: Věra Fišmistrová

Soutěž Poznáte přerovskou osobnost?

V květnu si naše společnost připome-
ne konec 2. světové války a nacistické
okupace. Závěr konfliktu však leckde
přinesl nejtragičtější okamžiky z celé
šestileté okupační historie.

Jednu z takových tragédií připomene
i putovní výstava Zapomenuté Javoříč-
ko, kterou bude možné navštívit
v Muzeu Komenského v Přerově od 2. do
11. dubna. Bude připomenuto vypálení
obce Javoříčko na Litovelsku a povraž-

dění 38 jeho obyvatel nacisty v odvetu za
akce partyzánů dne 5. května 1945.

Slavnostní setkání k blížícímu se 65.
výročí konce 2. světové války, spojené
s otevřením výstavy Zapomenuté Javo-
říčko a prohlídkou výstavy Přerovské
povstání a konec války na Přerovsku se
uskuteční ve čtvrtek 1. dubna v 17 hodin
v prostorách přerovského zámku. 

Mgr. Kristina Glacová, 
Muzeum Komenského

■ Setkávání seniorů Spolu
Centrum Sonus

Besedy na zajímavé téma
pondûlí od 10.15 hodin

�12. 4. • Jak na imunitu + ãern˘ zázrak –
Olga Îupková
�19. 4. • Nordick walking – vycházka do
Michalova a k Lagunû. Sraz v 10.20 hodin pfied
centrem Sonus. V pfiípadû ‰patného poãasí bude
Arteterapie – práce s hlínou – Zuzana Kuchtí-
ková
�21. 4. ve 13 hod. • kostel sv. Marie Mag-
daleny, prohlídka s v˘kladem – Mgr. ZdeÀka
Mollinová (poboãka Pfiedmostí)
�26. 4. • Z historie Pfierova – Mgr. Milan
Chumchal

Rukodělné činnosti
ãtvrtek od 10.15 hod.

�1. 4. • Velikonoãní závûsná ozdoba II.
�8. 4. • Drátkování kvûtináãe
�15. 4. • Závûs z keramick˘ch destiãek
�21. 4. v 10 hod. • Bavlnkové kvûty II.
(poboãka Pfiedmostí)
�22. 4. • Leporelo
�29. 4. • Pfiízové kvûty

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

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

Kavárna pro seniory

�14. 4. od 16 hod. • Onkologická one-
mocnûní v ãeské populaci - MUDr. Lubomír
Skopal 
Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov
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Putovní výstava 
Zapomenuté Javoříčko

Pozvánka
do muzea
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■ Městský dům
�8. 4. v 16 hodin • Matefiinky v pohybu –
Schola servis Pfierov, pfiehlídka pohybov˘ch akti-
vit dûtí z matefisk˘ch ‰kol pro vefiejnost
�10. 4. v 15 hodin • Senior party 2010, akce
ââK Pfierov 
�11. a 25. 4. • Nedûlní párty pfii dechovce
�15. 4. v 19.30 hodin • Dnes hrajeme Cyra-
na, komedie divadelní spoleãnosti HÁTA, hrají
Adéla Gondíková, Filip Tomsa, Jana ·ulcová ad.
�20. 4. v 19.30 hodin • Petr Spálen˘ se
skupinou New Apollo Band – koncert
�22. 4. v 8.30 a 10 hodin • O chytré prin-
ceznû – pohádka pro dûti M· a I. st. Z·
�23.4. v 19.30 hodin • Móda elegantních
dam – módní pfiehlídka agentury FATIMA, pfied-
vádûní konfekãní módy Ïenami z va‰ich fiad
�27. 4. v 19.30 hodin • Láska brány oteví-
rá – hudebnû zábavn˘ pofiad se sólisty opery
a ãinohry ND moravskoslezského v Ostravû a Slez-
ského divadla v Opavû. Pfiesun pofiadu z 29. 4.

Plesy
�9. 4. ve 20 hodin • DÏínov˘ bál se Syn-
kopou, oblíben˘ pfiedposlední bál s netradiãnû
pojat˘ v nostalgickém obleãení
�17. 4. ve 20.30 hodin • IMIT s.r.o., Mûst-
sk˘ dÛm – V. korunov˘ ples MD, hudební
doprovod Pavel Novák se skupinou FAMILY.
www.mdpr.cz • tel.: 581 290 311, 581 215 101

■ Flora Olomouc
�22.–25. 4. • Zahrada ãasu aneb Labyrint
svûta a ráj srdce, jarní etapa zahradnické
v˘stavy Flora Olomouc, doprovázená Jarními
zahradnick˘mi trhya veletrhem drobné zahradní
mechanizace Hortifarm. 

www.flora-ol.cz

■ Klub přátel výtvarného
umění

�23.–25. 4. • Zájezd do Prahy 

■ 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 15–16 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˘ 14–15, 18–21 6.15–7.45, 14–15, 18–21 6.15–7.45, 14–15, 18–19 16–17 18–21 Ïeny 13–21 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 14–16, 18–21 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, 19–20 15–17 15–21 muÏi 15–21 7.30–14.30

sobota 10–20 10–20 15–16 10–20 spoleãná 10–20 zavfieno

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

Výjimky: 1., 2. a 10. 4. • 5. 4. Velikonoãní pondûlí – zavfieno • informace na www.bazenprerov.wz.cz

Strašidlácký rej 
Přerovská strašidla a TOM Lišáci zvou
velké i malé na Strašidlácký rej. Pře-
vlečte se za bubáky, strašidla a duchy,
vezměte si nějaké světélko a přijďte
v pátek 9. 4. v 19.30 hodin na Horní
náměstí ke společnému reji a průvodu
strašidel temnými zákoutími Přerova.

Pozvánka

■ SVČ ATLAS a BIOS
�od 1. 4. • V˘stava Mofisk˘ svût, BIOS
�31. 3.–3. 4. • velikonoãní v˘stava v MD
�23. 4. • dopravní soutûÏ mlad˘ch cyklis-
tÛ I. kategorie okrskové kolo, ATLAS
�24. 4. • Zelená stezka – zlat˘ list, BIOS
�30. 4. • dopravní soutûÏ mlad˘ch cyklis-
tÛ II. kategorie okrskové kolo, ATLAS
�do 21. 4. • v˘tvarná soutûÏ Kocourek
Modrooãko, ATLAS

www.svcatlas-bios.cz

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

�21 4. • Spolupráce rodiny pfii péãi o paci-
enta na LDN. Pfiedná‰í MUDr. A. Machálková.

■ Klub Dlažka
�1.–4. 4. • Pirátské Velikonoce pro dûti 
�16.–18. 4. • Do‰kolení vedoucích
�17. 4. • Do‰kolení zdravotníkÛ 
�18. 4. • Dûtsk˘ den v Michalovû
�23.–25. 4. • Velk˘ táborov˘ konkurz –
‰kolení pro vedoucí táborÛ a praktikanty 
�28. 4. v 19.30 hodin • Lenka Dusilová +
Jan Burian + Kfiehcí muÏi, Klub Teplo
�30. 4.–2. 5. • Cyklovíkend

www.dlazka.cz

■ Středisko Oáza Předmostí
�9. 4. v 16.30 hod. • Probouzení brouãkÛ
– vycházka do pfiírody pro rodiãe s dûtmi 
�13. 4. v 17 h. • VitráÏe technikou tiffany
�17. 4. v 14 hod. • Eko-akce úklid Hradis-
ka v Pfiedmostí, opékání, bojová hra – vlajky

Veronika Zapletalová, tel. 774 523 522

■ Hrad Helfštýn
Út–Ne 9–17 hod., 6. 4. náhradní zavírací den

�5. 4. • Velikonoãní pondûlí – otevfieno
�3.–25. 4. • Kraslice a Zuberská v˘‰ivka,
v˘stava (Atelier Kováfiského studia na 3. nádvofií)
�11. 4.–31. 10. • Poldi Habermann –
Skulptury, v˘stava (Galerie na 2. nádvofií)
�1. 4. • Otevfieni Expozice historické min-
covny v suterénu hradního paláce
�4. 4. a 5. 4. 10–15 hod. • Ukázky rÛzn˘ch
technik zdobeni velikonoãních kraslic
(Atelier Kováfiskeho studia na 3. nádvofií)
�25. 4. ve 13 hod. • Spanilá jízda a v˘sta-
va historick˘ch vozidel

www.helfstyn.cz

Soutěž mladých cyklistů
Středisko volného času ATLAS a BIOS

pořádá 23. a 30. dubna okrskové kolo pro
děti přerovských škol a 14. května oblast-
ní kolo pro školy celého okresu Přerov
Dopravní soutěže mladých cyklistů.

Žáci 4. až 9. ročníků základních škol
soutěží ve smíšených čtyřčlenných druž-
stvech ve dvou kategoriích. Program se
skládá ze ověření pravidel provozu na
pozemních komunikacích – teoretická
část, pravidel provozu na pozemních
komunikacích – praktická část, dále z jíz-
dy zručnosti a ověření znalostí zásad
poskytování první pomoci. Nejlepší
školní družstva postupují do oblastních
kol, vítězové se zúčastní kola krajského
a ti úplně nejlepší celostátního finále.

Cílem soutěže je zvýšit efektivitu vý-
chovného působení na děti ve školách
a přispět ke snižování dopravní neho-
dovosti.

A. Němčáková, ved. odd. dopravní výchovy

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

�Stálé expozice
�2.–11. 4. • Zapomenuté Javofiíãko, v˘sta-
va, vernisáÏ 1. 4. v 17 hodin
�do 18. 4. • Pfierov‰tí v˘tvarníci 20. stole-
tí ·tûtcem, rydlem, dlátem…, v˘stava (gale-
rie zámku, mal˘ sál pod vûÏí a galerie mûsta). 
�do 9. 5. • Pfierovské povstání a konec 2.
svûtové války na Pfierovsku, v˘stava (velk˘
v˘stavní sál zámku).
�do 11. 4. • Dynamick˘ rozvoj spoleãnos-
ti na Islandu v souladu s Ïivotním pro-
stfiedím, v˘stava (historick˘ sál zámku).
�Animaãní program ke stálé expozici
Archeologie – pro ‰koly.
�od 20. 4 • Animaãní program ke stálé
expozici Mineralogie – pro ‰koly.

Korvínský dům
Muzejní úterky v 17 hodin

�13. 4. v 17 hod. • Pfierovské povstání 1.
kvûtna 1945. Pfiedná‰í PhDr. Gustav VoÏda.
�27. 4. v 17 hod. • Osobní vzpomínky na
pfierovské povstání a konec války. Pfied-
ná‰í RNDr. Emanuel Kutálek. 

Ornitologická stanice ORNIS
tel. 581 219 910

po–pá 8–16 hodin, jindy po domluvû

�Stálé expozice: Ptáci âeské republiky ❙ Pta-
ãí lípa ❙ Ptaãí zahrada Franti‰ka Gintra
�do 30. 4. • Ekofór. 75 nejlep‰ích prací sou-
tûÏe kresleného humoru
�1.4.–31.10. • Pero, pefií, opefiení, v˘stava
�17. 4. v 9.30 hod. • Prohlídka parku
Michalov Vyprávûní o historii a zajímavostech
parku Michalov, sraz u budovy ORNIS
�20.–22. 4. • Ejhle, Ïába! V˘ukov˘ program
pro ‰koly o Ïivotû Ïab
�22. 4. • Den Zemû. Program pro ‰koly v are-
álu ORNIS a BIOS, podrobnûji na stranû 2
�29. 4. v 16 hod. • Tvofiivá dílna. Dopro-
vodná akce k v˘stavû Péro, pefií, opefiení. Pfii-
hlá‰ky do 23. 4. tel. 581 219 910 nebo e-mailem
na adrese: ornis@prerovmuzeum.cz. 
�V˘ukové programy pro ‰koly, krouÏky a jiné
zájmové skupiny: Jak se nosí pefií ❙ Ptáci ❙
Vodní ptáci ❙ Stromy
�Ekoporadna – informace z obl. Ïivot. prostfiedí

www.prerovmuzeum.cz

HODY, HODY, DOPROVODY...
Vítání svátků jara, venkovní scéna na náměstí TGM v Přerově
❖ čtvrtek 1. dubna v 15 hodin

Velký dechový orchestr Haná ZUŠ B. Kozánka • Vystoupení dětí
a žáků MŠ a ZŠ Mateřídouška z Předmostí • Trávníček Přerov – folk-
lórní soubor

❖ pátek 2. dubna v 15 hodin
Dětský folklórní soubor Prosének • Vystoupení souborů a sólistů
SVČ ATLAS a BIOS • F Dur Band Zlín

❖ sobota 3. dubna v 10.30 a v 15 hodin
Záhorská kapela – dopolední vítání jara
Šediváci – veselé odpoledne s country • Isis – taneční škola

❖ neděle 4. dubna v 10.30 hodin
Moravská veselka – vítání jara • Duckbeat – taneční studio

❖ 31. března – 3. dubna v malém sále Městského domu
Velikonoční salon SVČ Atlas – zvyky a tradice

Pozvánka pro
maminky s kojenci
KoTě o.p.s. otevírá nové prostory

kojeneckého centra pro maminky
kojenců v Železniční poliklinice
v PAMAD – těhotenské centrum, Velké
Novosady, 4. poschodí. Původní těho-
tenské centrum u Bečvy je zrušeno.

Cvičení pro kojence začíná 12. dubna
a každé pondělí v 9 hodin. Baby masáže
budou ve čtvrtek od 13 hodin po kursu
předporodní přípravy pro těhotné, kte-
ré jsou od 9 do 12 hodin.

Předporodní kurz začíná vždy první
čtvrtek v měsíci v 9 hodin a poslední část
je i pro tatínky od 17 hodin. Cvičení pro
těhotné se koná v úterý v 16 hodin.

Informace na www. pamad.cz (sekce
Kotě), hybnerova@pamad.cz, tel. 602 84
84 35. Cvičení kojenců, cvičení pro
těhotné: Kateřina Ngo, 733 227 499; baby
masáže, kursy předporodní přípravy:
Blanka Veverková, 721 239 399

Sokolský 
odboj na Přerovsku 

v období nacistické okupace
Přenáška PhDr. Pavla Kopečka se koná
3l. března ve velké zasedací místnosti
přerovské sokolovny. Začátek v 15 hodin.

Pozvánka

■ Hrad Sovinec
�3. a 5. 4. • Proutek na beránka Ludvu
�17. a 18. 4. • Na pomlázkové veselici

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

Uzávěrka příštího čísla je ve čtvrtek 15. dubna

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie města Přerova • Muzeum Komenského, Horní náměstí

V druhé polovině měsíce dubna mů-
žete v galerii navštívit soubornou vý-
stavu děl autorů meziválečné a pová-
lečné avantgardy:
Otto Gutfreund (1889–1927 ). Sochař
je generačně spjatý se zakladatelský-
mi osobnostmi českého moderního
umění. Kubistická fáze Gutfreundovy
tvorby téměř plynule navazovala na
předchozí expresionistické období.
Emil Filla (1882–1953). Malíř, grafik,
sochař, výtvarný kritik, ovlivňující čes-
kou meziválečnou výtvarnou scénu až
do konce 30. let. Patřil mezi zaklada-
tele Skupiny výtvarných umělců.
Jan Zrzavý (1890–1977). Malíř, v raném
období dotčený symbolismem a ex-
presionismem, a v období spolupráce
se skupinou Tvrdošíjných i kubismem,
dosáhl ve 20. letech vlastního autentic-

kého výrazu, charakterizovaného jemnými liniemi, střídmou barevností, sklony k še-
rosvitu a zvláštním, jakoby vizionářským produchovněním motivů svých obrazů.
Kamil Lhoták (1912–1990). Malíř, grafik a ilustrátor. Neměl akademické umělecké
vzdělání. Ústředním motivem Lhotákovy malby byla poetika městského folklóru,
velkoměstské periférie a okouzlení technickou civilizací.
František Tichý (1896–1961), český malíř a grafik, významný představitel českého
moderního umění. Tvorbu rozvíjel v atmosféře dobového poetismu v námětech z cir-
kusového prostředí,varietních divadel, kaváren, ulic a velkoměstských periférií. 
František Foltýn (1891–1976) patří k nejzajímavějším postavám českého moder-
ního umění. V roce 1924 přestěhoval do Paříže, kde se později setkal se Štyrským
a Toyen. Tato zkušenost jej nasměrovala k abstraktní tvorbě.

�do 18. 4. • výstava Přerovští výtvarníci 20. století – štětcem, rydlem, dlátem… 
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. Návštěvníci se setka-
jí s díly Augustina Mervarta, Josefa Bajáka, Františka Mádleho, Vlastimila Kozáka, Evy
Siblíkové, Věry Kotasové, Pavla Kotase, Petra Markulčeka, Dana Trantiny a dalších.

■ Kino Hvězda ■ Galerie
�1. a 2. 4. v 15.30 hod., 3. a 4. 4. v 10
hod. • JAK VYCVIâIT DRAKA (3D, USA, ani-
movaná komedie, ãesk˘ dabing, republiková pre-
miéra). ReÏie: Dean DeBlois. âesk˘ dabing:
Matou‰ Ruml, Terezie Bebarová, Jifií Schwarz,
Tomá‰ Jufiiãka.
�1. a 7. 4. v 17.30 a ve 20 hod., 3.–5. 4.
v 15 hod. • ÎENY V POKU·ENÍ (âR, komedie,

premiéra). ReÏie: Jifií Vejdûlek. Hrají: Eli‰ka Bal-
zerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubafiová, Voj-
tûch Dyk, Jifií Macháãek, Roman Zach.
�8.–11. 4. v 17.30 hod. • NINE (USA, muzi-
kál, titulky, premiéra). ReÏie: Rob Marshall. Hra-
jí: Nicole Kidman, Penélope Cruz, Sophia Loren,
Kate Hudson, Marion Cotillard, Judi Dench, Sta-
cy Ferguson, Daniel Day-Lewis.
�8.–11. 4. ve 20 hod. • PROKLET¯ OSTROV
(USA, thriller, titulky, premiéra). ReÏie: Martin
Scorsese. Hrají: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffa-
lo, Ben Kingsley, Emily Mortimer, Max von Sydow.
�12.–14. 4. v 17.30 hod., 12. a 13. 4. ve
20 hod. • DOKTOR OD JEZERA HROCHÒ (âR,

komedie). ReÏie: Zdenûk Tro‰ka. Hrají: Jaroslav
·míd, Eva Holubová, Jifií Langmajer, Tereza Beba-
rová, AlÏbeta Stanková, Oldfiich Navrátil, Bob Klepl.
�15.–21. 4. v 17.30 hod. • MIL¯ JOHNE
(USA, romantické drama, titulky, premiéra). ReÏie:
Lasse Hallström. Hrají: Channing Tatum, Aman-
da Seyfried, Henry Thomas.
�15–20. 4. ve 20 hod., 22.–27. 4. v 17.30
hod. • SOUBOJ TITÁNÒ (3D, USA, dobrodruÏ-
n˘/fantasy, titulky, celorepubliková premiéra).
ReÏie: Louis Leterrier. Hrají: Sam Worthington,
Liam Neeson, Ralph Fiennes, Gemma Arterton,
Mads Mikkelsen, Jason Flemyng, Alexa Davalos,
Izabella Miko, Danny Huston, Nicholas Hoult.
22.–27. 4. ve 20 hod. • MAMAS & PAPAS

(âR, komedie, premiéra, 2D – vysoké rozli‰ení
obrazu). ReÏie: Alice Nelis. Hrají: Zuzana BydÏov-
ská, Petr Franûk, Filip âapka, Zuzana âapková,
Natalia Volkova, Ivan Shvedoff, Michal âapka,
Martha Issová, Václav Jiráãek
�29. 4.–3. 5. v 17.30 hod., po 3. 5. ve 20
hod. • ALENKA V ¤Í·I DIVÒ (3D, USA, fanta-
sy, ãesk˘ dabing). ReÏie: Tim Burton. Hrají: Joh-
ny Depp, Mia Wasikowska, Helena Bonham Car-
ter, Anne Hathaway

�29. 4.–2. 5. ve 20 hod. • IRON MAN 2 (USA,
akãní, ãesk˘ dabing, celorepubliková premiéra,
2D – vysoké rozli‰ení obrazu). ReÏie: Jon Favreau.
Hrají: Scarlett Johansson, Robert Downey Jr. Sam
Rockwell, Mickey Rourke, Samuel L. Jackson.

�14. 4. ve 20 hod. • SMRT âEKÁ V·UDE

(USA, akãní thriller, titulky, premiéra). ReÏie: Kat-
hryn Bigelow. Hrají: Jeremy Renner, Anthony Mac-
kie, Brian Geraghty, Guy Pearce, Ralph Fiennes.
�21. 4. ve 20 hod. • IMAGINÁRIUM DR.
PARNASSE (Francie/Kanada/VB, mystery, titul-
ky, premiéra). ReÏie: Terry Gilliam. Hrají: Heath
Ledger, Johnny Depp, Colin Farrell, Jude Law,
Christopher Plummer, Tom Waits.

�28. 4. v 17.30 a ve 20 hod. • NùJAK SE TO
KOMPLIKUJE (USA, romantická komedie, titulky).
ReÏie: Nancy Meyers. Hrají: Meryl Streep, Alec
Baldwin, Steve Martin, John Krasinski, Rita Wilson.

�4. 4. v 10 hod. • JAK VYCVIâIT DRAKA

(3D, USA, animovaná komedie, ãesk˘ dabing,
republiková premiéra). ReÏie: Dean DeBlois. âes-
k˘ dabing: Matou‰ Ruml, Terezie Taberová, Jifií
Schwarz, Tomá‰ Jufiiãka.
�11. 4. v 15 hod. • BOLT – PES PRO KAÎD¯
P¤ÍPAD (3D, USA, animovan˘/rodinn˘, ãesk˘
dabing). ReÏie: Chris Williams, Byron Howard.
âesk˘ dabing: Sa‰a Ra‰ilo, Pavel Tesafi, Pavlína
Dytrová, Hana ·evãíková.
�18. 4. v 15 hod. • DE·ËOVÁ VÍLA (âR,

romantická pohádka, obrazové rozli‰ení 2D). ReÏie:
Milan Cieslar. Hrají: Vica Kerekes, Jakub Gottwald,
Simona Sta‰ová, Miroslav Donutil, Ale‰ Háma.
�25. 4. v 15 hod. • VZHÒRU DO OBLAK (3D,
USA, animovan˘/rodinn˘, ãesk˘ dabing). ReÏie:
Pete Docter, Bob Peterson. V ãeském znûní: Vla-
dimír Brabec, Martin Sucharda, Jan Skopeãek.
�2. 5. v 15 hod. • DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT
DINOSAURÒ (3D, USA, anim. komedie, ãesk˘
dabing). ReÏie: Carlos Saldanha, Mike Thurmei-
er. âesk˘ dabing: Jifií Lábus, Zdenûk Mahdal, Ota
Jirák, Katefiina BroÏová.

■ ARTKINO ■

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■

Hrad Helfštýn • www.helfstyn.cz

�do 31. 10. • výstava 
Skulptury Poldi Habermanna
Vernisáž se koná 10. 4. hodin v galerii na II.
nádvoří hradu Helfštýna.
Při příležitosti životního jubilea autora předsta-
ví výstava návštěvníkům aktuální díla jihlavské-
ho rodáka, který se práci v kovu se zápalem
věnuje již bezmála čtyři desítky let. Absolvent
Ústředí uměleckých řemesel v Praze, nositel titu-
lu Mistr umělecké řemeslné práce v oboru umě-
leckého kovářství a absolvent restaurátorského
kurzu v Benátkách zde exponuje výsledky své
současné tvorby. Po prezentaci na výstavách
v Mnichově, Londýně, New Yorku, Rouen a řadě
českých měst, tak budou mít návštěvníci hradu
Helfštýna možnost zhlédnout kompaktní, převážně figurální, soubor skulptur.

V dubnu bude zde vystavovat výtvarník
Antonín Milis, který žije a tvoří v Bystřici pod
Hostýnem. Od mládí se zajímal o kresbu,
studoval různé výtvarné techniky a objevo-
val jejich možnosti. V současné době se
věnuje především malbě a perokresbě, ale
i méně tradičním kombinovaným techni-
kám. Zabývá se také dřevořezbou, tvoří dře-
věné plastiky a reliéfy. Začínal jako krajinář.
V poslední době se obrací k figurální tvorbě,
kde se snaží úspornou a zjednodušenou for-
mou vyjádřit témata, která člověka přesahují
a neustále lákají k výtvarnému ztvárnění.
Výstava potrvá do 30. dubna.

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


