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„Bohužel asi deset procent občanů je nevychovatelných a ani důrazná ekologická výchova nic nezmění na jejich posto-
ji,“ říká pracovník odboru životního prostředí magistrátu Ing. Jaroslav Čagánek. K zápornému postoji těchto lidí ke třídění odpadu
přispívá i občas šířená falešná zpráva, že vytříděné suroviny stejně skončí na skládce spolu s ostatním odpadem.
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Významná jubilea přiblížil Mgr. Marek
Küchler, profesor Gymnázia Jakuba Škody
a Ing. Hana Štěpanovská, ředitelka Obchod-
ní akademie.

140 let Gymnázia
Jakuba Škody 

Z historie školy

Když dne 3. října 1870 začal bohoslužbou
v kostele sv. Vavřince první školní rok na pře-
rovském gymnáziu, začala se psát historie
školy, která v tomto roce oslaví sto čtyřicet let.
Přerovské gymnázium bylo v té době teprve
druhé české na Moravě. Studovat začalo asi
90 studentů, jen chlapců. Protože škola
neměla vlastní budovu, probíhala výuka
v domě na tehdejším Dolním náměstí, pozdě-
ji na Horním náměstí, mimo jiné i na zámku.
Budova byla postavena z peněz města až
v letech 1876–1877. Prvním ředitelem ústavu
se stal Jakub Škoda. Škola pod jeho správou
prospívala a těšila se vážnosti. Po Škodově
smrti působili ve funkci ředitele Maxmilián
Vrzal, Jan Veselý a Vincenc Vávra.

V listopadu oslaví významné výročí svého založení dvě přerovské střední
školy – Obchodní akademie si připomene 110. výročí svého založení a již

140 let uplyne od založení Gymnázia Jakuba Škody.

Významná jubilea dvou přerovských středních škol

pokračování na straně 9 �

ANKETA

SOUTĚŽ

Stalo se pro nás samozřejmostí
třídění odpadu?
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Statutární město Přerov 
nabízí volné nebytové prostory k pronájmu. 

Uvedené nebytové prostory se nacházejí 
v objektu bývalého Chemoprojektu 

v ulici Trávník 30. Prostory můžou být využity pro kanceláře i jako skladové.
Bližší informace na Magistrátu města Přerova, telefon 581 268 423.

Nabídka

Členové komise bezpečnos-
ti, prevence kriminality
a BESIP Rady města Přerova
ve spolupráci s krajským
manažerem BESIPu pro Olo-
moucký kraj připravili zajímavou akci. 

Vyzývají všechny řidiče amatéry, aby
využili příležitosti ke zdokonalení
svých znalostí ze zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů.

Bezplatná beseda pro řidiče
se uskuteční v sále kina Hvěz-
da v Přerově, Čechova ulice,
ve středu 3. listopadu v 15
hodin.

Besedy se zúčastní zástupce magistrá-
tu – odboru dopravy, Policie ČR
Dopravního inspektorátu Přerov a Měst-
ské policie Přerov.

Jarmila Kubisová, komise bezpečnosti, pre-
vence kriminality a BESIP, hlavní organizátor

Výzva řidičům – amatérům

Vedení města s potěšením sleduje
výsledky, kterých Přerované dosahují
na různých závodech a soutěžích. Roz-
hodlo se poděkovat symbolicky za
reprezentaci města Přerova lidem, kte-
ří v letošním roce dosáhli významných
úspěchů v oblasti sportu, kultury
a podnikatelských aktivit.

Nemáme ovšem k dispozici úplný pře-
hled o výsledcích, a proto se na vás obra-
címe s žádostí o spolupráci. Pokud víte
o úspěšných reprezentantech města
v těchto oblastech, prosíme, abyste nám
v termínu do 15. listopadu 2010 zaslali

informaci, která bude obsahovat ales-
poň jméno osoby nebo název kolektivu
či firmy se stručnou charakteristikou
úspěchu a kontaktem (kvůli doplnění
informací).

Jedná se nám o úspěchy dosažené
v roce 2010, a to minimálně na krajské
úrovni (1.–3. místo), a pochopitelně také
v celostátních a mezinárodních soutěžích. 

Své nominace zasílejte na adresu: Sta-
tutární město Přerov, Kancelář primá-
tora, Bratrská 34, 750 02 Přerov, lze
i mailem: hana.chmelickova@mu-pre-
rov.cz. red.

K dosavadním čtyřem informativním
měřičům rychlosti pořídila Městská
policie Přerov další tři měřiče.

Tyto přístroje by měly řidiče upozor-
nit, že vjíždí do obydlené části, kde je
povolená rychlost vozidel 50 km/h.
Měřiče byly namontovány v Henčlově,
v Lýskách a v ulici gen. Štefánika. Celko-
vá cena za informativní měřiče dosáhla
180 tisíc korun. Třetinu výše uvedené
ceny dotoval Olomoucký kraj, zbývající
částku financovalo město.

Využití dosavadních informativních
měřičů se ve městě osvědčilo. V daných
lokalitách se zvýšila bezpečnost řidičů
i chodců a také se přispělo ke snížení
nehodovosti a k větší spokojenosti obča-
nů. Data slouží také k následnému sta-
tistickému vyhodnocení dopravní situa-
ce v dané lokalitě.

Městská policie spravuje sedm infor-
mačních měřičů rychlostí. Z nejstaršího
přístroje je nutné statistická data staho-
vat pomoci kabelu. U ostatních šesti pří-
strojů probíhá přenos dat bezdrátově,
formou SMS. red.

Městská policie pořídila
další měřiče rychlosti

INZERCE

ZNALOST EKONOMIKY FIRMY =
POLOVINA ÚSPĚCHU 

V době hospodářského útlumu se ukázalo, že je třeba sledovat slabá místa ekono-
miky své firmy v dostatečném předstihu, aby mohly být eliminovány možné ztráty.
Znalost ekonomiky firmy tak hraje důležitou roli ve všech oblastech podnikání. Pro-
jekt řeší komplexní pomoc při získávání ekonomických znalostí či pomoc se zaháje-
ním vlastního podnikání prostřednictvím dalšího vzdělávání a individuálního pora-
denství. Tato možnost je od letošního léta bezplatně přístupná pro vybrané zájem-
ce v rámci činností poradenské a vzdělávací firmy RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o. 

Komu je projekt určen? 

Všem zájemcům, kteří hledají nové uplatnění na trhu práce, ale nepobírají pod-
poru v nezaměstnanosti a nejsou na úřadu práce vedeni jako uchazeči o zaměstná-
ní a zároveň těm, kteří mají zájem o získání ekonomických informací nebo infor-
mací k podnikání, poskytujeme veškerý poradenský servis v Olomouckém kraji.
V rámci projektu podporujeme i ty, kteří nemají zájem o ekonomiku, ale chtějí
pomoci s hledáním vhodného zaměstnání na jakékoliv pozici, neboť působíme jako
agentura práce. 

Projekt se zaměřuje na rodiče, které pečují o děti do 15 let věku ať již v době jejich
rodičovské dovolené či po ní. Dále se mohou zúčastnit i ženy těhotné. Příležitost
mají rovněž lidé v předdůchodovém věku anebo mladí do 25 let, kteří ukončili svá
studia a chtějí si rozšířit své znalosti pro lepší uplatnění na trhu práce. 

Co konkrétně můžeme nabídnout a co účastník získá? 

Účastníkům se zájmem o ekonomickou oblast rozšíříme znalosti pro výkon práce
ekonoma prostřednictvím kurzu a díky krátkodobé odborné praxi. Osobám, které se
rozhodnou k podnikání, nabízíme účast v kurzu a poradenství, díky němuž získají
potřebné informace k zahájení vlastního podnikání. Účastníkům bez zájmu o pod-
nikání i o ekonomické znalosti pomůžeme s vyhledáním vhodného zaměstnání. Tedy
každá osoba zúčastněná projektu s námi může konzultovat svůj opětovný vstup na
trh práce, který je např. u žen před koncem rodičovské dovolené obtížný. 

Klademe velký důraz na individuální přístup při volbě povolání, poskytujeme psy-
chologicko-personální poradenství – každý zúčastněný si vyjasní představu, zda
chce v blízké budoucnosti být zaměstnancem nebo je osobnost vhodná k podniká-
ní. Jsme si vědomi vysokých nákladů na vzdělávání, proto všechny aktivity pro účast-
níky jsou zdarma a navíc jim bude hrazeno cestovné na rekvalifikační kurzy. Jsme
schopni také zajistit hlídání dětí při kurzech. 

Jak získat více informací? 

Pracovníci společnosti RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o. v Přerově a Olomouci
jsou k dispozici v pracovní dny na tel. 774 52 12 52, na e-mailu podporauspe-
chu@ekonomservis.cz . Další informace také na www.ekonomservis.cz 

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního roz-
počtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

projektový manažer, RPIC-EKONOMSERVIS

Nominujte úspěšné osobnosti

V letošním roce byly pro veřejnost
zpřístupněny údaje o válečných hro-
bech a pietních místech, zapsaných
v centrální evidenci válečných hrobů
a pietních míst, kterou vede Minister-
stvo obrany v souladu se zákonem č.
122/2004 Sb., o válečných hrobech
a pietních místech, a o změně zákona č,
256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně
některých, ve znění pozdějších předpisů. 

Informace o válečných hrobech lze zís-
kat na internetových stránkách Minis-
terstva obrany na adrese: www.valecne-
hroby.army.cz , do samotné evidence lze
vstoupit přes odkaz „Evidence VH“.

Odbor životního prostředí Magistrátu

města Přerova je příslušným orgánem
státní správy dle zákona č. 122/2004 Sb.,
o válečných hrobech a pietních místech,
ve znění pozdějších právních předpisů,
a vede evidenci těchto hrobů a pietních
míst ve svém správním obvodu. Dle
tohoto zákona jsou válečnými hroby
i pomníky, památníky i pamětní desky.

Pokud zjistíte nesrovnalosti, nové či
upřesňující údaje či máte povědomí
o válečném hrobu či pietním místě,
které nejsou v evidenci uvedeny, kon-
taktujte pracovnici odboru ŽP Mirosla-
vu Švástovou, tel. 581 268 234, miro-
slava.svastova@mu-prerov.cz.

Miroslava Švástová

Zpřístupnění informací o válečných
hrobech a pietních místech



Ing. Jiří Lajtoch
primátor města
Přerova

Vážení přátelé,
volby jsou za námi a dopadly podobně
jako květnové volby do parlamentu.
Rovněž v Přerově vyjádřil největší
počet voličů důvěru politice sociální
demokracie. To mne pochopitelně vel-
mi potěšilo a všem našim voličům
děkuji.
Určitá část občanů se však přiklonila
k programu spíše pravicově orientova-
ných stran. Vzhledem k tomu, že niko-
mu se nepodařilo získat nadpoloviční
většinu, probíhají v současné době jed-
nání. Lídři se snaží vytvořit koalici
stran, které budou schopné následující
čtyři roky spolupracovat. Vedou jedná-
ní o společném programu i personál-
ním obsazení jednotlivých funkcí na
radnici. Dnes (20. 10., pozn. red.) ještě
nevím, s jakým výsledkem. A možná
tomu tak nebude ani ve dnech, kdy
budete pročítat tyto řádky. I kdyby tato
jednání nám neumožnila podílet se na
životě a rozvoji našeho města přímo
z radnice, jsme si vědomi, že důvěra,
kterou nám dali naši voliči, je pro nás
zavazující a nemíníme být tichou opo-
zicí. V každém případě se budeme sna-
žit spolupracovat a podle nejlepšího
svědomí se zasazovat o rozvoj Přerova.
Ať už jednání dopadnou jakkoliv, jsem
přesvědčen, že nebudou přehlíženy
naše zkušenosti z předešlých let a že
nové vedení města dokáže pokračovat
v realizaci rozpracovaných akcí
a naváže na připravené rozumné pro-
jekty. 
Téměř polovinu zastupitelstva tvoří
nové tváře, od kterých se dá očekávat,
že do komunálního života přinesou
neotřelé pohledy i odvahu veřejně
vystoupit nejen v případě nesouhlasu,
ale i na podporu zajímavých či odváž-
ných projektů. 
V současné době nelze ještě stanovit
termín ustavujícího zasedání zastupi-
telstva. Chtěl bych vám proto doporu-
čit, abyste sledovali úřední desku,
média i naše webové stránky, kde zís-
káte aktuální informace. Určitě máte
zájem se seznámit především s jeho
novými členy. A samozřejmě vás na
první zasedání zvu.

■ Sloupek primátora
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V Přerově se o přízeň voličů ucházelo
stejně jako při minulých volbách 10
politických stran a uskupení. Přesto se
mezi nimi objevily různé odchylky
a k jistým personálním obměnám
v zastupitelstvu dojde. 

Dle výsledků voleb se o místa v pře-
rovském zastupitelstvu bude dělit
6 stran, tedy stejně jako v minulém
volebním období. Vedle ČSSD, KSČM,
ODS, KDU-ČSL a koalice Společně pro
Přerov se zastupiteli stali i kandidáti TOP
09, kteří tak symbolicky nahradí dosa-
vadní šesté uskupení v zastupitelstvu –
Přerovskou koalici. 

Absolutním vítězem voleb se v Přero-
vě stala ČSSD, která získala 26,86 %
hlasů, tedy 11 zastupitelů, což je o jed-
noho více než před čtyřmi lety. Novými
tvářemi za ČSSD v zastupitelstvu se tak
stanou Marie Hudečková, Přemysl Dvor-
ský, Dana Dobyšková, Miloš Šidlo
a Michal Chromec, který byl v dosavad-
ním volebním období zastupitelem za
Přerovskou koalici, která se letošních
voleb již nezúčastnila.

Jako druhá v pořadí se umístila KSČM
s 15,63 % hlasů. Oproti minulým vol-
bám však komunisté v zastupitelstvu
oslabí – z dosavadních 7 mandátů jich
obhájili 6, novou tváří mezi nimi se stá-
vá Ladislav Mlčák.

ODS, vítěz voleb roku 2006, se letos
v Přerově umístila až na třetím místě se
svými 14,61 % hlasů. ODS tak oproti
dosavadnímu stavu ztrácí 4 mandáty
a nadále ji v zastupitelstvu bude repre-
zentovat 6 zastupitelů, mezi nimiž se
objevují 2 nováčci – Jarmila Havlíčková
a Michal Zácha.

Výrazně posílila a na čtvrtém místě
skončila koalice SPP (Společně pro Pře-
rov), která získala téměř o třetinu více
hlasů než v minulých volbách, a sice
14,21 %. Nyní získává 6 mandátů opro-
ti dosavadním čtyřem. Novými zastupi-
teli za tuto koalici se stali Anna Pospí-
šilová, Helena Netopilová a Zdeněk
Schenk.

Nováčkem v přerovském zastupitel-
stvu bude v pořadí pátá strana TOP 09,

která se svými 10,95 % hlasů získala
4 zastupitele, jmenovitě Dušana Hluzí-
na, Lenku Ticháčkovou, Jiřího Skyvu
a Ivana Macháta.

Stejný počet zastupitelů jako dopo-
sud si zachování KDU-ČSL, která ve
volbách získala 5,41 % hlasů a v zastu-
pitelstvu ji bude zastupovat Tomáš
Dostal a Magdalena Dostalová.

Přerované si tak do 35členného zastu-
pitelstva zvolili 12 nových tváří.

V celkovém výsledku se přerovské
komunální volby nijak zvláště nevymy-
kají celorepublikovému průměru. Stra-
nami obávané „kroužkování“ kandidá-
tů, které zahýbalo již letošními volbami
do Poslanecké sněmovny, bylo do jisté
míry patrné i při volbách do obecních
zastupitelstev. Zajímavostí zůstává, že
tento“kroužkovací“ trend se vyhnul kan-
didátním listinám ČSSD a KSČM, které
jsou v Přerově jedinými, jejichž pořadí
zvolených kandidátů zůstalo voliči
nezměněno.

Budoucí koalice na přerovské radnici
bude otázkou koaličních vyjednávání
zvolených politických stran. Tato neby-
la bohužel do uzávěrky tohoto čísla uza-
vřena. Mgr. Marcela Kropáčová

Seznam zastupitelů Přerova:
ČSSD – Dana Dobyšková, Přemysl
Dvorský, Čestmír Hlavinka, Marie
Hudečková, Michal Chromec, Šárka
Krákorová Pajůrková, Jiří Lajtoch, Vla-
dimír Petroš, Radovan Rašťák, Miloš
Šidlo, Václav  Zatloukal
KSČM – Petr Laga, Ladislav Mlčák, Josef
Nekl, Břetislav Passinger, Michal
Symerský, Ludmila  Tomaníková
ODS – Jaroslav Čermák, Monika Frídlo-
vá, Elena Grambličková, Jarmila Hav-
líčková, Josef Kulíšek, Michal Zácha
Společně pro Přerov – koalice –
Marta Jandová, Helena Netopilová,
Anna Pospíšilová, Vladimír Puchalský,
Zdeněk Schenk, Richard Šlechta
TOP 09 – Dušan Hluzín, Ivan Machát,
Jiří Skyva, Lenka Ticháčková 
KDU-ČSL – Tomáš Dostal, Magdalena
Dostalová

Po čtyřech letech měli Přerované opět možnost zapojit se do fun-
gování přerovského magistrátu a zvolit si nové zastupitele.

Změny v přerovské
komunální politice

Zastupitelstvo
města Přerova
Termín zatím neznáme,

sledujte média
a www.prerov.eu

Pozvánka

Chcete informace
prostřednictvím

SMS zpráv?
Radní schválili záměr na zavedení

systému informování veřejnosti pro-
střednictvím SMS zpráv, který bude zalo-
žen na dobrovolné registraci občanů
k odběru SMS zpráv posílaných z radni-
ce. Můžete si vybrat z nabídnutých témat,
o jaký druh SMS má zájem, a zaregistro-
vat zasláním SMS na určené číslo . 

V první fázi by měl být systém využit
zejména k zasílání varovných informací
vyžadujících vzhledem ke své povaze co
nejrychlejší doručení, a proto byla pro
MMPr navržena tato témata:
• Povodeň – služba bude využita jako

doplněk ne všude a každému přístup-
ných a srozumitelných standardních
prostředků (e-mail, internet, KTV, hla-
sové sirény), k zaslání zvlášť důležitých
informací (riziko rozlivu, pokyn k pře-
parkování, evakuaci, přerušení dodáv-
ky energií apod.),

• Smog – kromě informování veřejnos-
ti o smogové situaci systém zjednodu-
ší přenos informace a pokynů mezi
orgány města a zařízeními (objekty
sociálních služeb, školská zařízení),

• Jiné mimořádné situace – upozor-
nění na mimořádné události, resp.
jejich riziko, jako jsou extrémní mete-
orologické jevy, požáry, havárie,
významné dopravní překážky, nákazy
apod.),

• Zastupitelstvo – informace o termí-
nu konání zasedání Zastupitelstva
města, případně o termínu a místě
konání veřejného projednávání určité-
ho tématu. Šaf

■ Krátce z usnesení radních
a zastupitelů

Bývalá kasárna
dostanou podobu

obytné čtvrti
Zastupitelé měli příležitost na svém

posledním jednání začátkem října se
seznámit s architektonickou studií pře-
měny bývalých kasáren na moderní
městskou čtvrť. Projekt představili
zástupci firmy Avezo Plus. Město původ-
ně mělo rovněž zájem o odkoupení
kasáren, ale nabídlo ministerstvu obra-
ny nižší částku. 

Měly by se zde postavit rodinné domy,
dvojdomky a atriové domy, které zahr-
nou 256 bytů, to vše v časovém horizon-
tu deseti let. Firma je připravena inve-
stovat do bytové výstavby 500 milionů
korun. Nový vlastník se nebrání ani
původnímu plánu radních postavit zde
víceúčelovou halu. Šaf

Slavnostní 
vzpomínkové akce
âtvrtek 11. listopadu
námûstí F. Rasche, 11 hodin
následnû u pomníku padl˘ch letcÛ na tfi. generála Janou‰ka
Vzpomínka Dne váleãn˘ch veteránÛ
Stfieda 17. listopadu 
Slavnostní síÀ pfierovského zámku, 18.00 hodin
Koncert – TRIO IUNO
nám.T.G. Masaryka, 19.30 hodin
Den boje za svobodu a demokracii
vzpomínkové shromáÏdûní u pamûtní desky se svíãkami
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■ Seriál o příspěvkových organizacích v majetku města Přerova

Město Přerov je jedním z akcio-
nářů společnosti Regionální le-
tiště Přerov a.s. a na jeho pro-
voz přispívá finančními pro-
středky tvořícími zhruba 33%
z celkových nákladů letiště.

Od měsíce dubna 2009 byla zřízena
funkce ředitele společnosti a postupně
vytvořeny funkce technického náměst-
ka ředitele, asistentky ředitele a vedou-
cího provozu letiště. Ředitelem letiště
byl představenstvem jmenován Mgr.
Petr Polášek, kterému jsme položili pár
otázek.

Mgr. Petr Polášek
Regionální letiště,
ředitel

� Jak dlouho v Přerově společnost fun-
guje? 

Společnost byla založena 8. září 2008.
Následně proběhl zápis do Obchodního
rejstříku, který nabyl právní moci 21. 1.
2009. V roce 2006 byl Olomoucký kraj
iniciátorem jednání o zachování vojen-
ské letecké základny v Přerově na vládní
úrovni. Dne 22. 10. 2007 je usnesením
vlády ČR č. 1196, po několikaleté disku-
zi, rozhodnuto o zachování smíšeného
leteckého provozu na letišti Přerov.

� Čerpá vaše organizace i jiných gran-
tů než dotací z rozpočtu města? Jakých?

Společnost zatím nečerpá jiných gran-
tů, ale jedna z věcí, která nás v těchto
měsících výrazně zaměstnává společně
s Olomouckým krajem, je příprava doku-
mentace, která by nám otevřela cestu pro
čerpání prostředků z Evropské unie.
Pokud se vše podaří, získané prostředky
by měly být použity pro výstavbu nové-
ho terminálu či prodloužení dráhy.

� S jakými největšími problémy se
potýkáte?

Zaručeně nejkomplikovanější je pří-
prava převzetí majetku od Armády ČR.
Tento proces je rozsáhlý a zahrnuje pře-
vzetí nemovitého majetku, rozdělení
inženýrských sítí či vybalancování vzá-
jemného vztahu po rozdělení letiště na
část civilní a vojenskou. Dále se snažíme
získat licenci pro provoz z Úřadu pro
civilní letectví, ale zahájení civilního pro-
vozu v sobě nese povinnost splnit řadu
podmínek. Je nutné mít uzavřené

smlouvy s policií ČR, se záchrannou
službou a desítky dalších náležitostí.

� Co naopak považujete za úspěch od
doby zahájení činnosti společnosti?

Dne 28. 5. 2010 byla podepsána smlou-
va o společném provozu na letišti mezi
Armádou ČR a letištěm Přerov. Smlouvu
podepsal předseda představenstva
RNDr. Ivan Kosatík a za Armádu ČR veli-
tel Vzdušných sil AČR Ing. Jiří Verner.
Připravili jsme nový podnikatelský plán.
Letiště tedy má přímou vazbu na Minis-
terstvo obrany, bude fungovat se smíše-
ným civilně vojenským provozem.
Armáda ČR je tedy naším důležitým
a nepostradatelným partnerem.

� Jak si do budoucna představujete
další vývoj v souvislosti se vznikem
moderního logistického dopravního
zázemí pro Přerov?

Letiště bude mít statut mezinárodního
neveřejného letiště na vnější hranici tak
zvaného Schengenského prostoru. To
znamená, že zde mohou přistát i odletět
letadla nejen z Evropy, ale i z celého svě-
ta. Termín ,,neveřejné“ znamená, že na
přistání či vzletu je nutné dopředu se
domluvit se správou letiště. Naším hlav-
ním cílem však zůstává využít letiště pro
nákladní přepravu. Potenciál dané loka-
lity je vynikající. Blízkost dálnice D1 či

připravovaný nákladní terminál by toho
měl být zárukou.

� Dokážete posoudit, jaké bude využi-
tí vašich služeb veřejností?

Myslím si, že veřejnost bude naše Regi-
onální letiště využívat stejným způso-
bem jako je to běžné kdekoliv v Evropě.
Přínosem bude jistě více pracovních míst
na letišti a v jeho okolí, lepší dopravní
dostupnost regionu, která bude navazo-
vat i na dálniční síť. Již začátkem měsíce
listopadu bychom měli zahájit civilní
provoz letiště a spustit naše webové
stránky společnosti, kde budeme veřej-
nost blíže informovat o všech službách
a aktivitách společnosti.

� Pane řediteli, co nám řeknete o vaší
osobě? 

Je mi 49 let a mám tři děti. Vystudoval
jsem fyziku a matematiku na Pedago-
gické fakultě OU Ostrava. V posledním
volebním období jsem působil jako
náměstek hejtmana Olomouckého kra-
je, kde jsem měl na starosti odbor dopra-
vy a majetku. Jako ředitel Regionálního
letiště Přerov jsem odpovědný za chod
společnosti jako celku. Je vždy v mém
zájmu sledovat významné a zajímavé
podněty a vytvářet něco nového a fun-
gujícího.

Ing. Martina Kašpárková

Staráme seStaráme se 
o spojení se sv temo spojení se sv tem

Regionální le  št  P erov
moderní doprava • mezinárodní 

logis  ka • pohodlné cestování

innost organizace 
je fi nancována z rozpo tu

 statutárního m sta P erova.

V Přerovských listech čtenářům postupně představujeme organizace v majetku města. Jedná se o organizace zřízené městem, které hospodaří
s finančními prostředky získanými od svého zřizovatele. Smyslem těchto postupných prezentací je občany blíže seznámit s firmami, které na území
města Přerova fungují, a zejména se službami, které pro zajištění jejich všeobecné spokojenosti provozují.
V dnešním čísle vám představíme Regionální letiště a.s.

Ing. Jiří Lajtoch
primátor města

Vážení spoluobčané, 
město Přerov je svou polohou tradiční
křižovatkou cest střední Moravy. His-
torická role železničního uzlu, silniční
spojnice mezi Slezkem a Slováckem,
blízkost soutoku Bečvy s Moravou či
přítomnost bochořského letiště jsou
dopravními atributy, které by nám
mohla závidět řada mnohem větších
měst. Všechny tyto dopravní aspekty
je však nutné brát spíše jako příleži-
tosti nežli přímé výhody. Výhodou se
totiž podle mě stávají až tehdy, jsou-li
plně propojeny a souběžně využívány.
Lidé i zboží musí mít možnost proudit
z letadla na silnici, ze silnice na želez-
nici či ze železnice do letadla, a nao-
pak. Teprve tehdy se naše město stane
opravdu významným dopravním
uzlem celé střední Evropy. Naše měs-
to, a i Olomoucký a Zlínský kraj, jsou
si těchto příležitostí plně vědomy
a s cílem rozvoje letecké dopravy
v našem regionu založili společnost,
která by se měla starat o smíšený,
resp. civilní a komerční provoz na
našem letišti. Věřím, že budoucnost
ukáže, nakolik přínosné byly naše sou-
časné vize spojené s rozvojem regio-
nálního letiště.

Kontaktní údaje

Regionální leti‰tû Pfierov a.s.
¤editel: Mgr. Petr Polá‰ek
Adresa: Trávník 1117/30, 750 02 Pfierov
Kontaktní adresa:

tfi. KosmonautÛ 8, Olomouc, 772 00
Tel: 587 433 131
Email: letiste.prerov@gmail.com 

Hlavní vykonávaná činnost 
• provozování leti‰tû Pfierov
• v˘roba, obchod a sluÏby neuvedené v pfií-

lohách ã.1 aÏ 3 Ïivnostenského zákona

Regionální letiště Přerov a.s.

Kulturní a informační 
služby města Přerova

Sociální služby
města Přerova

Domovní správa
města Přerova

Městská knihovna
Přerov

Přerovská 
rozvojová

Teplo
Přerov

Technické služby
města Přerova

Regionální letiště
Přerov
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Čtenáře jistě upoutala dvě cizokrajně
znějící jména, která se objevila mezi
letošními vyznamenanými Cenou měs-
ta Přerova medailí J. A. Komenského.
Obrátili jsme se na tiskového mluvčího
magistrátu se žádostí o vysvětlení. 

Mgr. Bohuslav
Přidal
magistrát města
Přerova,
tiskový mluvčí

Není to poprvé, co tuto cenu získali
cizinci, kteří se ovšem zasloužili velkou
měrou o propagaci našeho města. Mezi
421 oceněnými najdete 25 osob ze
zahraničí. Například v roce 2002 cenu
získal profesor Franz Hofmann za pro-
pagaci J. A. Komenského ve světě, v roce
2003 Franz Bus z Holandska za podporu
rozvoje vztahů mezi občany Přerova
a Cuijku a ve stejném roce byl oceněn
profesor Hiroshi Matsuoka za propaga-
ci Komenského v Japonsku.

�Můžete se zmínit o historii ceny?
Nejprve od roku 1964 město udělova-

lo pamětní medaile J. A. Komenského.
Teprve od roku 1995 jsou osobnosti oce-
ňovány Cenou města Přerova – pamětní
medailí J. A. Komenského. Z toho
v některých letech, například v roce 1973
a 1990, nebyla udělena žádná medaile
a rovněž Cena města Přerova nebyla
udělena v roce 1998. V rozmezí let 1964
až 2010 bylo oceněno celkem 421 osob-
ností, popřípadě kolektivů, z toho 133
bylo oceněno už Cenou města Přerova.
Nejvíce ocenění bylo uděleno v roce
1992, a to 48. Možná bude pro čtenáře
zajímavé připomenout, že mezi oceně-
nými byly takové osobnosti, jako napří-
klad v roce 1968 Josef Smrkovský – před-
seda Národního shromáždění, ve stej-
ném roce letec plk. František Fajtl, v roce

1972 město Michajlovka, která byla dru-
žebním městem Přerova po normaliza-
ci. V roce 1979 byla cena udělena Sovět-
ské akademii věd. V roce 1981 získal
cenu Gustav Brom, kapelník orchestru,
účastník přerovských jazzových festiva-
lů. Řada známých osobností si odnesla
cenu města v roce 1996, například to byl
Pavel Novák, Jaroslav Wykrent, Franti-
šek Venclovský a Václav Havel, tehdejší
prezident ČR a Václav Klaus, tehdejší
předseda vlády ČR.

�Letos komise udělila toto významné
ocenění čtyřem osobnostem. Toto rela-
tivně nízké číslo nemá signalizovat fakt,
že už není tak řečeno „kde brát“?

Letošní rok není nijak výjimečný.
V historii udělování ceny byl například
v roce 1972, 1976, 1980 a 1989 oceněný
jen jeden občan. Stejný počet osobnos-
tí jako letos byl oceněn například také
v roce 1993 a 1997. Letos bylo navrženo
celkem jedenáct osobností. Zastupitelé
schválili na ocenění čtyři občany. Jeden
z oceněných vyznamenání odmítl. Šaf

■ 2 otázky pro …

Letos ocenili, stejně jako loni, čtyři
občany, kteří se svou činností v různých
oblastech zasloužili o rozvoj Přerova
a jeho propagaci nejen v naší republice,
ale i v zahraničí. 

Mezi vyznamenané patří:
Ing. Michal Palinek

za sportovní a trenérské úspěchy

Bohumil Domanský
za celoživotní udržování a šíření

sokolských tradic

Joseph Petrus Maria Muijtjens
za podporu rozvoje vztahů mezi

občany Přerova a Cuijku

Josef Pieter Johan Marie Hagens
za podporu rozvoje vztahů mezi

občany Přerova a Cuijku

Letošní vyznamenaní převzali Cenu
města Přerova – pamětní medaili J. A.
Komenského v předvečer státního svát-
ku ve středu 27. října u příležitosti výro-
čí vzniku samostatného českosloven-
ského svátku.

Cenu města dostaly čtyři
osobnosti

Radní pokračují v tradici udělení Ceny města Přerova 
Medaile J. A. Komenského významným rodákům a občanům svého města.

Matrika ve svých prostorách přivítala v sobotu 9. října i manžele Vavříkovy.
Jejich dcera Adélka dostala malé sourozence, dvojčátka Julii a Tomáše, které přivítaly
členky komise pro občanské záležitosti. Noví občánci našeho města dostali jako dárek
zavinovačky a také knížky, do kterých mohou rodiče pečlivě zaznamenávat každý jejich
pokrok.

FO
TO
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Přerov má další dvojčátka

www.prerov.eu

Oficiální webové stránky města Přerova
Chcete být přes svůj e-mail informováni o dění ve městě?

Stačí se zaregistrovat pro Zasílání novinek!
V nabídce zaškrtněte, o které části webu máte zájem a vyplňte e-mailovou adre-
su. Upozornění na nové články bude přicházet na váš e-mail.

On-line Kalendář akcí na oficiálních webových stránkách
města Přerova www.prerov.eu

Pokud máte zájem o umístění kulturní, společenské či sportovní akce do kalen-
dáře, stačí kontaktovat Městské informační centrum (mic@medialine.cz).
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Několik otázek jsme položili řediteli
technických služeb.

Ing. Radek
Koněvalík
Technické služby
města Přerova,
ředitel

�Můžete stručně popsat historii třídě-
ní odpadu v našem městě?

Občané Přerova začali třídit odpad
v roce 1995. V první fázi se jednalo o tří-
dění využitelných složek komunálního
odpadu. V tomto roce byla uvedena do
provozu dotřiďovací linka v areálu sklád-
ky v Žeravicích. Souběžně s linkou byly
ve městě rozmístěny barevné kontejne-
ry na tříděný odpad. V současné době se
v Přerově třídí papír, PET lahve a nápo-
jové kartony a sklo. 

�Jak hodnotíte ochotu Přerovanů tří-
dit odpad?

Až na pár výjimek můžeme říct, že Pře-
rované mají kladný vztah ke třídění.
Povědomí občanů o třídění využitelných
složek komunálního odpadu roste díky
osvětové činnosti, a to jak ve školách, tak
i v médiích. Pro ilustraci bych uvedl pár
čísel: papíru se v roce 2008 sesbíralo
téměř 610 tun a v roce 2009 již 790 tun.
PET lahví a nápojových kartonů bylo
v roce 2008 svezeno 219 tun a v roce
2009 již 266 tun. 

Avšak ne všichni občané města jsou
ukázněni a dávají do barevně rozliše-
ných kontejnerů to, co tam patří. Často
jich zneužívají k odkládání komunální-
ho odpadu a tím znehodnocují práci
jiných. Papír, který se znečistí komunál-
ním odpadem, končí na skládce. I když
pracovníci technických služeb dělají vše
pro to, aby nedocházelo k přeplňování
kontejnerů, někdy se nedaří.

�Můžete to blíže vysvětlit?
Kontejnery jsou zneužívány právnic-

kými osobami a drobnými živnostníky,
kteří svůj odpad dávají do kontejnerů
pro občany. Přitom na třídící linku je
možno papír bezplatně dovézt nebo si
službu odvozu objednat u technických
služeb. Další nešvar je ten, že někdo hodí
do kontejneru objemnější krabici, tím
zaplní kontejner a pro ostatní již není
dostatek místa. U PET lahví dochází
k přeplnění v letních měsících, kdy je
větší výskyt a občané do kontejneru
odkládají nesešlápnuté lahve. 

�Vím, že vás trápí i vandalismus, který
způsobuje značné finanční škody.

Samostatná kapitola je zapalování
kontejnerů. V roce 2008 jsme řešili zaho-
ření na 8 místech a shořelo 19 kontejne-
rů, v roce 2009 hořelo na 6 místech

a shořelo 11 kontejnerů. Tím dochází
k nárůstu nákladů, které zaplatíme
všichni. Do budoucna se počítá se
zahušťováním sběrné sítě a rozšíření
sběru PET lahví i o jiné plasty. U skla je
tendence třídění skla na bílé a barevné.

�Pečlivě třídící Přerovany zajímá orga-
nizace vyprazdňování kontejnerů.

Svoz veškerého odpadu včetně třídě-
ného probíhá na základě objednávky

města. Komunální odpad svážíme dva-
krát týdně, papír jedenkrát týdně, rovněž
tak PET lahve a nápojový karton. Ověři-
li jsme si, že odvoz skla je dostatečný
jedenkrát za měsíc. Pokud mají Přerova-
né někde problém s přeplněnými kon-
tejnery, mohou nás kontaktovat na níže
uvedených číslech.

�Svoje služby jste rozšířili v roce 1997.
V čem vaše nová nabídka spočívala?

Koncem roku 1997 jsme uvedli do pro-
vozu sběrný dvůr pro odkládání nebez-
pečných složek komunálního odpadu.
V příměstských obcích jsme zavedli
mobilní svoz tohoto odpadu, který pro-
vádíme dvakrát do roka, na jaře a na
podzim. Tento způsob svozu se osvěd-
čil. Jen pro vaši představu: v roce 2005
bylo sesbíráno od občanů 92 tun nebez-
pečných složek komunálního odpadu.
Se zavedením zpětného odběru vybra-
ných výrobků došlo i ke snížení množ-
ství nebezpečných odpadů.

V roce 2008 jsme zprovoznili halu pro
zpětný odběr vybraných výrobků, který
zahrnuje sběr elektrozařízení z domác-
ností, zářivky a monočlánky. V roce 2008
bylo v systému zpětného odběru sesbí-
ráno 1066 kusů televizí, 710 monitorů,
1571 lednic a mrazících boxů. V roce
2009 bylo již sesbíráno 1286 televizí,
1027 monitorů, 1347 lednic a mrazících
boxů a 438 praček a myček nádobí.

�Jaké máte další plány?
Technické služby města Přerova pro-

sazují do budoucna výstavbu druhého
sběrného dvora v lokalitě Jižní čtvrti
nebo ulic Želatovská a 9. května. Myslí-
me si, že město velikosti Přerova by mělo
mít dva sběrné dvory. 

Už jen závěrem chci připomenout, že
se snažíme postupně veškeré informace
související s činnostmi technických slu-
žeb zveřejňovat na webových stránkách
www.tsmpr.cz . V případě dotazů či při-
pomínek se můžete obrátit na kontakty,
které jsou uvedeny na těchto stránkách
nebo přímo na telefonní číslo technic-
kých služeb 581 291 111 nebo e-mailem
na poruchy@tsmpr.cz.

Své zkušenosti nám sdělila i pracovni-
ce odboru životního prostředí.

Ing. Marcela
Novotná
Magistrát města
Přerova,
odbor životního
prostředí

Nejprve chci upřesnit, že společnost
Technické služby města Přerova, s.r.o.
zajišťuje svoz odpadu na základě smlou-
vy s městem. Kontrola jejich činnosti je
v kompetenci pracovníků odboru život-
ního prostředí. Velmi často se setkává-
me s problémy, které způsobují pouze
někteří občané, ovšem celý systém
nakládání s komunálním odpadem tak
následně prodražují. Využila bych této
příležitosti a zmínila se o těch nejčas-
tějších. 
U kontejnerů předměty, které tam
nepatří

Lidé často odkládají vedle kontejnerů
například nábytek, koberce, matrace,
podlahové krytiny, umývadla, WC mísy,
ale i pneumatiky, lednice, počítače,
monitory, mikrovlnky, varné konvice
a další. Městu tak nezbývá nic jiného,
než zajistit úklid stanovišť za nemalé
finanční prostředky. Jen pro informaci,
město měsíčně zaplatí za úklid takto
odložených odpadů přes 150 tisíc korun.

Vhazování zbytkového odpadu do
kontejnerů na tříděný odpad

Opakujícím se nešvarem některých
občanů je, že do kontejnerů na tříděný
odpad vhazují i odpady, které do nich
nepatří. V modrých kontejnerech na
papír se tak objevují například papírové
pleny a hygienické potřeby, mikroteno-
vé sáčky. Do zelených kontejnerů na sklo
zase nesprávně vhazují zrcadla, auto-
skla, porcelán, někdy v nich objevíme
i zářivky. Ve žlutých kontejnerech, které
jsou určeny pro Pet-láhve a nápojové
kartóny, končí zbytkový odpad z domác-
nosti. Přitom každý kontejner na třídě-
ný odpad je opatřen samolepkou, která
napovídá, pro jaký druh tříděného odpa-
du je kontejner určen.
Stavební odpad v kontejnerech

Problémy jsou i se stavebním odpa-
dem, který se v kontejnerech objevuje.
Při různých stavebních úpravách,
zejména v bytech, jej lidé jednoduše
vysypou do kontejneru na komunální
odpad. Tíhou stavebního odpadu kon-
tejnery, zejména ty plastové, praskají.
Opravy takto poškozených kontejnerů
jdou do tisíců korun. 
Problém je i s papírovými obaly
větších rozměrů

Vedle kontejnerů často končí papírové
kartónové krabice od různých elektro-
spotřebičů či jiného zboží, často i v pří-
padě, kdy jsou kontejnery na papír polo-
prázdné. Na druhé straně zase vidíme
v kontejnerech nesešlápnuté objemné
papírové krabice, které je rychle zaplní.
Pokud kartónová krabice zůstane volně
položená u kontejneru, vlivem počasí se
znehodnotí a skončí na skládce komu-
nálního odpadu.
Odkládání odpadů ze zahrádek na
veřejná prostranství

Bohužel zejména v lokalitách zástavby
rodinných domů se majitelé zahrádek
zbavují odpadu tím, že jej odloží na
veřejné prostranství ke komunikaci.
Vznikají hromady tlejícího odpadu, ke
kterému se pak přihazují plastové láhve,
stavební a další odpad. Jen za poslední
provedený úklid takto odložených odpa-
dů zaplatilo město v září 40 tisíc korun.
Vandalismus

Nejčastěji se s ním setkáváme v podo-
bě zapalování kontejnerů. Přitom poří-
zení jednoho kontejneru na komunální
odpad stojí město okolo 5 500 korun.
Vyvrácené a počmárané kontejnery,
zejména po víkendech, nejsou výjimkou.

Eva Šafránková

Bližší informace nám poskytl i Zdeněk
Rybka, vedoucí skládky v Žeravicích.

Naše skládka technického a komunál-
ního odpadu v Žeravicích byla vybudo-
vaná v roce 1993 a velice rychle se zapl-
ňuje. V současné době se připravuje její
rozšíření.

Aby veškerý odpad svým objemem
zbytečně nezatěžoval skládku odpadu
v Žeravicích a naopak vytříděné sklo,
papír a plast přineslo do městské kasy
peníze, byla v roce 1995 v areálu skládky

Stalo se pro nás samozřejmostí třídění odpadu?

pokačování na straně 7 �

Vysloužilý nábytek nepatří ke kontejnerům, musíte jej odvézt do sběrného dvora.
FOTO MARCELA NOVOTNÁ

Náš konzumní způsob života s sebou nese hromadění věcí, které
nám slouží kratší dobu než dříve a kterých se musíme rychleji zbavo-
vat. Zda si uvědomujeme nutnost třídit odpad, jsme zjišťovali u ředi-
tele technických služeb a pracovnice odboru životního prostředí.
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Stalo se pro nás samozřejmostí třídění odpadu?

zřízena třídírna druhotných surovin, kte-
rá v současné době zaměstnává deset
pracovníků včetně vedoucího a admi-
nistrativní pracovnice. Vytříděné suro-
viny prodáváme přes známou firmu
a s jejich prodejem nemáme problémy.
Spokojenost se svojí prací neskrývají ani
naši pracovníci. Hlavně si pochvalují, že
mají práci, i když mimo svůj obor a v ne
příliš příjemném prostředí, kde se na

běžícím pásu vedle surovin objeví třeba
i uhynulá drůbež. Práci na třídičce víta-
jí i nezaměstnaní, kteří musí pro město
odpracovat stanovený počet hodin.
Zaměstnanci naší třídírny odpadu
v Žeravicích by mohli pro město i příro-
du vykonat více práce, kdyby obyvatelé
města i místních částí důkladněji využí-
vali kontejnerů na sklo, plasty a papír.

Miroslav Rozkošný

� pokačování ze strany 6

V anketní otázce jsme se tentokrát
zaměřili na to, zda dotazovaní občané
třídí odpad, zda mají k tomuto účelu
vyčleněny kontejnery v blízkosti bydliště
a jak jsou spokojeni s odvozem popelnic. 

Michal Štěpanovič,
Přerov
Ano, třídíme. Nevi-
dím v tom problém,
když jsou po celém
městě rozestavěny
kontejnery na třídě-

ný odpad, to znamená na papír, plasty
a sklo. Technické služby jejich obsah
poměrně často vyvážejí. Jednou za čas
také odevzdáváme nespotřebované léky
a prázdné lékovky do lékárny. Elektro-
odpad nosíme na sběrná místa a nebez-
pečný odpad odvážíme do sběrného
dvora. Myslím si, že v této konzumní
době, kdy už se nevyrábí tak, jako
v minulosti, aby výrobky co nejdéle slou-
žily spotřebitelům, ale naopak, aby se co
nejrychleji spotřebovaly a nakoupily
jiné, ani jiná možnost není.

Marie Šlézrová,
Přerov

Třídíme odpady
už několik let.
Máme popelnice na
tuhý komunální i na
tříděný odpad pří-
mo ve dvoře před naším domem. Před
několika lety nám rozšířili stání na kon-
tejnery, sice na úkor zeleně, ale bylo to
nutné. Co se týká odvozu, problémy
nejsou s kontejnery na sklo a plasty, ale
stává se, že „přetékají“ ty, které jsou
určeny na papírový odpad. Přestože jsou

dva, jejich kapacita často nestačí, a to
i z toho důvodu, že v blízkosti bydliště
jsou obchody, jež je zaplní papírovými
obaly. Prodejny ani nemají jinou mož-
nost, protože kontejnery jsou určeny
i jim. Pro likvidaci nebezpečného odpa-
du využíváme sběrná místa a staré spo-
třebiče odvážíme do sběrného dvora. Je
dobré, že se mnoho roztříděných suro-
vin dá recyklovat a tuhý odpad zase pou-
žít na výrobu energie. Nebylo by od věci,
aby i děti v rámci ekologického vzdělá-
vání mohly navštívit městskou skládku
odpadů a poznat na vlastní oči její roz-
sáhlost a také metody třídění. 

Radmila
Zapletalová,
Přerov
Od té doby, co
máme před domem
kontejnery na sklo,
plasty a papír, tak je

třídíme. Pokud by se mi náhodou stalo,
že bych opomenula některou věc vyho-
dit do příslušné nádoby, vnučka i můj
manžel mě hned usměrní, Baterie a dal-
ší nebezpečný odpad nosíme do provo-
zoven, které jsou k tomu určeny. A spo-
třebiče, které dosloužily, odvážíme do
sběrného dvora v Přerově Na Hrázi. Vyu-
žíváme také velké sběrné kontejnery na
větší domovní odpad. Ty jsou však vel-
mi brzy zaplněné. Myslím, že do nich
„přispívají“ i lidé, kteří ani nebydlí v naší
části sídliště, přestože technické služby
je rozmisťují ve stanoveném termínu
v každé části Přerova. Co se týká odvozu
odpadu, bývá to různé. Někdy se stane,
že jsou kontejnery přeplněné, ale to je
spíše výjimka. Jana Šimčíková

Třídíme odpad?
Slovo dostali i někteří občané Přerova.

Anketa

Pro sportovní veřejnost určitě není
tajemstvím, že ve Fotbalovém klubu
Kozlovice nalezlo zázemí na šedesát
fotbalových benjamínků. A ti nejmlad-
ší z nich si už stihli vyzkoušet, jak chut-
ná úspěch na fotbalovém turnaji.

V sobotu 4. října vyjeli malí fotbalisté
směr Uherský Brod připraveni ukázat
nejen své fotbalové dovednosti, ale
samozřejmě i nové, krásné dresy. Přes-
tože vyjížděli velmi brzy ráno, výborná
atmosféra a nadšení dětí i rodičů se sta-
ly úžasným stimulem. Benjamínci pod
vedením trenéra Zdeňka Maška zahájili
„tah na branku“ a podařilo se jim pora-
zit pět mužstev, mezi nimi i přípravky

ligového Zlína nebo Uherského Hradiš-
tě. Malí fotbalisté nakonec obsadili
v konkurenci osmi mužstev nádherné
2. místo a přivezli si nejen úžasný záži-
tek, ale také krásné ocenění. Pro začína-
jící sportovce, jejichž ročník narození je
2004 a méně, se tak stal 4. říjen význam-
ným dnem, kdy oficiálně poprvé bojo-
vali a také hned bodovali za svůj oddíl.

Zdeněk Mašek

Další fotbalový turnaj benjamínků roč-
níků 2002 a mladších a 2000 a mladších
se bude konat 6. listopadu v 9 hodin ve
sportovní hale TJ SPARTAK.

Úspěšný začátek malých
fotbalistů

Jako třída jsme se rozhodli, že oslaví-
me 4. října Mezinárodní den zvířat.
Paní učitelka Neterdová navrhla vytvo-
řit v naší třídě koutek věnovaný zvířát-
kům. Přinesli jsme krásné obrázky, fot-
ky, sošky a plyšáky.

Mezinárodní den zvířat se slaví na
celém světě, v České republice od roku
1994. A proč zrovna 4. října? Dne 4. 10.
1226 zemřel sv. František z Assisi, který
se celý život staral o opuštěná a nemoc-
ná zvířata. Právě on je nazýván patro-
nem ekologie nebo patronem zvířat.

Myslíme si, že zvířata nám do života při-
nášejí spoustu radosti, a proto by si
zasloužila taky trochu úcty. Někteří lidé je
ani nepovažují za živé bytosti! Kolem nás
je naštěstí spousta těch, kteří si uvědo-
mují, že i zvíře touží po šťastném životě,
lásce a něze. Vždyť zvíře, kterému dáváte
najevo lásku, vám ji bude vždy vracet
a malovat úsměv na tváři, když vám zrov-
na nebude do smíchu. Zvířata jsou totiž
věrní společníci, co nikdy nezklamou. 

Eva Hradilíková, Jana Horáková, žákyně 7.
B, ZŠ Přerov, Za mlýnem 1

Mezinárodní den zvířat ve škole

Skládka v Žeravicích zaměstnává deset stálých pracovníků.
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Úspěšní benjamínci 
z Kozlovic

Děti s učitelkou v koutku 
věnovaném zvířátkům

Pozvánka



8 strana PŘEROVSKÉ LISTY ❙ LISTOPAD 2010

Topolová alej v Předmostí 
půjde k zemi

Topolová alej podél zahrádkářské kolonie nedaleko
útulku pro opuštěná zvířata v Předmostí půjde k zemi.
Rozhodl o tom odbor životního prostředí, který vyho-
věl žádosti Českých drah. Ty dopisem upozornily na
pád vzrostlých větví do kolejiště a jejich zasahování do
profilu frekventované železniční tratě. Úředníci se však
tímto případem nezabývali poprvé. Již v minulosti tam
došlo k pádu větví, které poškodily například plot kyno-
logického cvičiště nebo zlomily vstupní bránu jedné ze
zahrádek. Letos v květnu jeden z topolů při pádu na
zem dokonce málem trefil člověka. Ke kácení zhruba
sedmdesáti stromů dojde kvůli napnutému rozpočtu
města zřejmě až v příštím roce. -rick-

Červený kříž nabízí lidem v nouzi
šatstvo

Ve středu 20. října se znovu otevřely dveře ošacova-
cího střediska Českého červeného kříže u Bečvy. Lidé
v sociální nouzi si tu mohli přijít vybrat teplé oblečení

a obuv před nadcházející zimou. Český červený kříž tu
kromě šatstva nabízí i deky a přikrývky. Znovu se oša-
covací středisko otevře ve středu 3. listopadu od 13 do
15 hodin. Nepotřebné zimní oblečení, ale vždy čisté
a funkční mohou lidé na Český červený kříž nosit kaž-
dé pondělí od 7 do 15 hodin. -ilo-

V Přerově vzniká víceúčelová
gymnastická hala 

Nová víceúčelová gymnastická hala vznikne začát-
kem prosince v Přerově v areálu Základní školy U Teni-
su. Stavební práce tam odstartovaly začátkem října.
Gymnastická hala vznikne spojením malé tělocvičny
a části výměníkové stanice. V zázemí sportovců najde
své místo také zrcadlový baletní sál a malá posilovna.
Provoz gymnastické haly počítá s jejím využitím pro
základní školy i školky. V rámci pohybové přípravy si
žáci mohou vyzkoušet gymnastická nářadí. Předškolá-
kům bude k dispozici například pěnový koberec 12x12
metrů. Na financování nového sportoviště, které při-
jde na 8,5 milionu korun, se největší měrou podílelo
město Přerov. Olomoucký kraj poskytl částku 3,5 mili-
onu korun. -rick-

Senior lynčuje cyklisty, 
několik jich zranil

Postrachem cyklistů je 78letý muž, který si vzal na
mušku kolaře. I když se sám pohybuje s pomocí fran-
couzských holí, neváhá stíhat cyklisty jedoucí po chod-
níku a sráží je k zemi. Poslední případ, kdy strhl z kola
70letého muže a poté jej holemi bil po hlavě, se ode-
hrál na tř. 17. listopadu. Zraněný muž skončil v nemoc-
nici. Rozezlený mstitel už v minulosti srazil k zemi
nejméně tři další kolaře. Před Priorem vložil francouz-
skou hůl do předního kola projíždějící cyklistce a po
pádu z kola ji začal lynčovat. Strážníci povedeného

seniora předali policii. Muž byl už v minulosti za stej-
ný čin odsouzen. Za přečin výtržnictví mu hrozí odně-
tí svobody na dvě léta. -ilo-

Policisté radí majitelům chat, 
jak je zabezpečit 

K nárůstu vloupání do rekreačních objektů došlo na
Přerovsku. Za prvních devět měsíců policie eviduje 27
případů se škodou za více než 800 tisíc korun, zatímco
vloni za stejné období zaznamenala policie 18 případů
se zhruba půlmilionovou škodou. Policisté proto
pokračují v sérii preventivních akcí zaměřených na
kontrolu chatových oblastí. Minulý týden zkontrolovali
134 rekreačních objektů v Kokorách, Penčicích a Žera-
vicích. Majitelům nemovitostí radili, jak je nejlépe
zabezpečit proti zlodějům. Ty lákají opuštěné objekty,
které po zazimování často zůstávají bez dozoru delší
dobu. Policie bude v kontrolní činnosti pokračovat
i během následujících měsíců. -rick-

Budova výzkumu přerovské Meopty
má novou fasádu

Přerovská Meopta dokončila opravu fasády své nej-
významnější části - budovy výzkumu a vývoje. Právě
v ní se už 40 let rodí nové optické výrobky. Vznikly tam
například známé zvětšovací a promítací přístroje,
pozorovací dalekohledy, binokuláry i puškohledy.
Modernizace vývojové základny, jejíž součásti jsou
hlavně interiérové úpravy, přijde na 130 milionů korun
a Meopta na ni obdržela peníze z EU. Třípodlažní
budova po rekonstrukci nabídne moderní badatelny,
archiv, reprezentativní prostory, přednáškový sál, labo-
ratoře i komory pro testování nových výrobků. -svam-

Historické kameny z Tyršova mostu
skončí na skládce

Na neprofesionální přístup města a jejich úředníků
při bourání Tyršova mostu upozorňuje Radim Zaple-
tal z Přerova. Vadí mu, že historické kameny které moh-
ly najít další využití, rozbíjí těžká technika. Podle Zaple-
tala se při odkrytí nábřežní zdi pod sokolovnou objevi-
ly kvádry z kostela svatého Marka. Odborníci se ale

v názorech různí. Faktem je, že pískovcové kameny
jsou už zničeny. Město s jejich dalším použitím nepo-
čítalo. Stavební firma využije rozbitých kamenů jako
násyp, aby se mohla dostat do koryta s další technikou.
Zbytky Tyršova mostu nakonec skončí na recyklační
skládce. -rick-

Výměna dopravních značek 
přijde na půl milionu

Půl milionu korun zaplatilo letos město za výměnu
dopravních značek, které už neodpovídaly vyhlášce
o pozemních komunikacích. Všechny dopravní znač-
ky totiž musí být pokryté reflexní fólií, aby je motoristé
za tmy dobře viděli. Na území města se tak muselo

vyměnit hned několik desítek výstražných, zákazových
a informativních značek. Jejich výměna není nikterak
lacinou záležitostí. Průměrně stojí jedna značka i s osa-
zením a zabetonováním 3,5 tisíce korun. Staré doprav-
ní značky skončí ve sběru, se sloupky se počítá na
výměnu poškozeného svislého dopravního značení.

-ilo-

V aleji zkoumají odborníci zdravotní
stav stromů

Odborníci posuzovali zdravotní stav stromů v Rybář-
ské aleji v Přerově. Vlastníkem hráze je Povodí Moravy,
a to si také odborný posudek objednalo. První stromy

v aleji u Bečvy vysadil ještě za dob Rakouska-Uherska
Okrašlovací spolek v Přerově v letech 1912 a 1913. Vlo-
ni v červnu tady spadl letitý javor, naštěstí nikoho nezra-
nil. Starší dřeviny v aleji jsou nyní očíslovány a dendro-
logové je pozorují a provádějí měření průměru kmenů,
výšky stromů a vzdálenosti koruny od země a jejího prů-
mětu. Dřeviny posoudí ještě specialista na zdravotní
stav. Kácení stromů Povodí Moravy podle posledních
informací v Rybářské aleji zatím neplánuje. -ilo-

K odtaženým autům se nikdo nehlásí
Dvě desítky odtažených aut při blokovém čištění si

jejich majitelé ani po několika měsících nevyzvedli.
Každý tak městu dluží 1700 korun za odtah a částka se
denně navyšuje o stokorunu za uskladnění ve dvoře
technických služeb. Pokud si své vozidlo nevyzvednou
ani po půl roce, už se s ním neshledají. Skončí v draž-
bě nebo ve šrotu. Technické služby od dubna při blo-
kovém čištění odvezly už 94 aut, většina majitelů si své
vozy po zaplacení pokuty odvezla. Pokud se tak nesta-
ne, strážníci z registru vozidel zjistí majitele a dopisem
jej vyrozumí o přestupku. Mnozí z nich ale nereagují.
Po třiceti dnech se na odtažené vozidlo, o které nikdo
nejeví zájem, pohlíží coby věc nalezenou. Po půl roce
může být auto prodáno v aukci nebo ekologicky zlikvi-
dováno. Dlužné peníze za odtah a uskladnění bude
muset zaplatit město. -ilo-

Bezpečnějšímu přecházení pomůže
třináct nových přechodů 

Přejít frekventované silnice trvá v Přerově v době
dopravní špičky i několik minut. Špatný výhled do
vozovky chodcům navíc komplikují podélně zaparko-
vaná auta. Od začátku roku jen v Přerově policisté na
přechodech zaznamenali osm sražených chodců.
K bezpečnějšímu přecházení by mělo napomoci 13
nových přechodů. Od začátku října se ve Dvořákově
ulici přestavuje hned několik přechodů. Vozovka je
v těchto místech zúžená a chodci tak mají lepší výhled.
Přestavby se dočkají i další vytipované přechody pro
chodce na Velké Dlážce a na Kopaninách. Celkem se
jedná o třináct zeber. Přechody budou navíc bezbarié-
rové a osvětlené, aby byl chodec dobře vidět. -ilo-

■ Z „Přerovských aktualit“

www.ktvprerov.cz
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Z historie školy

Vincenc Vávra již řediteloval v době
1. světové války a na jaře 1918 odešel do
penze. V září 1918 byla budova zabrána
pro ubytování vojska.

Za doby monarchie škola několikrát
změnila název, měnily se její studijní
osnovy a plány, a to v souvislosti s tím,
jak se měnila vzdělávací politika. Vznik-
la tradice majálesů a školních výletů, při
škole existoval spolek pro podporu chu-
dých studentů, budovala se školní kni-
hovna. 

Doba Velké války byla extrémně těžká,
někteří učitelé i nejstarší studenti odešli
na frontu a někteří se už nevrátili. V říj-
nu 1918 vypukla ve městě chřipka
a ústav musel být uzavřen. Vzápětí došlo
k vyhlášení československého státu
a škola začala působit ve změněných
poměrech.

Byly nově zpracovány učební osnovy,
škola se změnila na reálné gymnázium.
První republika vyznávala poněkud jiné
hodnoty než staré mocnářství, tomu se
přizpůsobilo i školství. 

Další doslova tragické období nastalo
na podzim roku 1938, na chod školy měly
vliv jednak následky mnichovské doho-
dy, jednak okupace a válka sama. Došlo
k drastickému oklešťení výuky i počtu
studentů a též k přeměně budovy na
kasárna. Konec školního roku 1944/1945
ovlivnily poslední válečné události. Od
nového školního roku 1945/1946 se
počet studentů zvýšil na více než pět set. 

Vývoj se nezastavil ani s koncem války
a škola spoluprožívala i další události,
změny, ke kterým došlo ve společnosti,
především v letech 1948 a 1989. Opět se
měnily učební plány, osnovy, nabídka
cizích jazyků i volitelných předmětů.
Protože budova nestačila pro zvyšující
se počet studentů, postavila se v 70.
letech 20. století přístavba v Havlíčkově
ulici, v 90. letech k ní přibyla nadstavba
tamtéž. Zásadní a ještě v paměti součas-
níků je všechno nové, co se odehrálo
v posledních dvaceti letech. 

Současnost gymnázia
Gymnázium Jakuba Škody je v sou-

časné době moderní školou s více než
sedmi sty studenty a padesáti učiteli.
Jednou z největší změn po roce 1989 byl
přechod k osmiletému plánu studia, tak-
že gymnázium má v současnosti studium
čtyřleté i osmileté, s bohatým výběrem
cizích jazyků i volitelných předmětů. 

Pokud na začátku století dvacátého
způsobilo změnu v práci školy elektric-
ké osvětlení, pak na začátku století
následujícího se mnohé změnilo se
zavedením internetu (1996) a vybudo-
váním počítačové sítě. Bez počítačů,

Významná jubilea dvou přerovských středních škol

� pokačování ze strany 1

140 let Gymnázia Jakuba Škody

110 let Obchodní akademie

projektorů a některých dalších zařízení
je fungování školy pro většinu studentů
i učitelů dnes už nepředstavitelné.
Nejmoderněji vybavenými učebnami
jsou učebny informatiky, fyziky a učeb-
na jazyků JU2.

Škola se více otevřela veřejnosti, o dění
v ní informuje nejen tištěná ročenka, ale
i internetové stránky, každoročně ji může-
te navštívit při dni otevřených dveří. 

Rozšířila se i zahraniční spolupráce.
Skončily dlouholeté kontakty s ruským

městem Kalugou, zato se navázaly vzta-
hy s gymnáziem ve Wilhelmsdorfu
(BRD), které ale po nějaké době skonči-
ly. V posledních mnoha letech škola udr-
žuje styky se školami v Rakousku, Nizo-
zemí, USA. Každým rokem může velká
skupina zájemců absolvovat týdenní
poznávací zájezd do Velké Británie. Stu-
denti se zapojují do vědomostních sou-
těží a olympiád, máme i několik vítězů
celostátních kol. 

Marek Küchler, Gymnázium Jakuba Škody

Z historie školy
V letošním roce si Obchodní akade-

mie v Přerově připomíná 110. výročí
svého založení. Dne 24. září 1900 bylo
zahájeno vyučování na Veřejné ob-
chodní škole gremiální v Přerově na

Horním náměstí č. 10. Později se vyu-
čovalo v budově bývalé pošty v Bratrské
ulici. Školné činilo 100 K, zápisné 6 K,
příspěvek na učební potřeby 4 K, plat
začínajícího učitele 99 K. 

Oslavy 140. výročí založení školy
Pátek 5. listopadu 
Den otevřených dveří, budova GJŠ, 12–18 hodin
• výstava dobových fotografií v aule
• promítání filmové smyčky z dobových materiálů
Sobota 6. listopadu 
Den otevřených dveří, budova GJŠ, 9–13 hodin
• výstava dobových fotografií v aule
• promítání filmové smyčky z dobových materiálů
Slavnostní mše, kostel sv. Vavřince, 10.30 hodin
• slouží Mgr. Karel Janíček, abs. GJŠ, farář ve Valašských Kloboukách
Slavnostní koncert, Městský dům, 18 hodin
• Jazz Base
• Pěvecký sbor GJŠ
• Pavel Novák & FAMILY
• Academic Jazz Band
Předprodeje vstupenek na koncert na sekretariátu školy a v Městském domě

Historická podoba budovy 
z konce 19. století

Na tablu studentky Ekonomické školy v Přerově z let 1963–1965

Jakub Škoda

pokračování na straně 10 �
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■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
ulice druh omezení trvání
Vûtrná, Pfierov-Újezdec úplná uzavírka (oprava místní komunikace) do 15. 12.

ul. Such˘ potok, Pfierov-Îeravice úplná uzavírka (oprava místní komunikace) do 15. 12.

Al‰ova - parkovi‰tû 63 stání úplná uzavírka (oprava místní komunikace) do 15. 11.

U silnice, Pfierov IX-L˘sky úplná uzavírka (oprava místní komunikace) do 15. 11.

MádrÛv podjezd úplná uzavírka (rekonstrukce Ïelez.podjezdu) do 31. 12.

Mostní úplná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4.

krajská sil. III/04724, ãásteãná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4. 2012
Brabansko

Spálenec úplná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4. 2012

Tyr‰Ûv most úplná uzavírka (rekonstrukce mostu) do 30. 4. 2012

Kratochvílova úplná uzavírka (oprava komunikace II. a III. etapa do 30. 11. 

Palackého úplná uzavírka mimo BUS a dopravní obsluhu do 30. 11.
(objízdná trasa – uzavírka ul. Kratochvílova) 

■ Klub českých turistů
SK Přerov – pěší turistika

Jifií ·vec, tel. 608 730 541
�4. 11. • BeÀov–Dfievohostice–Bezuchov,
12 km, M. Garzina, odj. A 8.12 hod. 
�4. 11. • Kojetín–Lobodice–Anín–Tovaãov,
12 km, V. Visnar, odj. 7.39 hod.
�6. 11. • Domá‰ov n. B.–Tû‰íkovská
kys.–Lipina–·ternberk, 20 km, J. Sedláková,
odj. 7.05 hod.
�11. 11. • Vizovice–Vartovna–Vsetín, 22
km, J. ·pinar, odj. 6.15 hod.
�11. 11. • Napajedla–Halenkovice–Îluta-
va–Otrokovice, 15 km, J. ·vec, odj. 7.35 hod.
�12. 11. • Pochod proti diabetu, 5, 10 km, M.
Chudík a J. ·vec, odch. 13 hod., sraz u Sokolovny 
�13. 11. • Za posledním puch˘fiem – Vizo-
vice a okolí, 16 km, J. ·vec, odj. 7.47 hod.
�18. 11. • Naho‰ovice–·ebestián–Bezu-
chov–Kladniky, 10 km, V. Visnar, odj. A 8 hod.
�18. 11. • Ústí n. Orl.–Horákova kaple–
Lam‰perk–Dol. Libchovy, J. Pûãek, odj. 6.37
hod.
�20. 11. • Pot‰tát–KyÏlífiov–Dobe‰ov–Odry,
20 km, J. Sedláková, odj. 6.05 hod.
�25. 11. • Pfierov–âekynû–Îeravice–Koko-
ry–Brodek u Pfierova, 14 km, J. ·vec, odch.
8.15 hod., sraz u mostu Míru
�27. 11. • Horní Lipová–R˘zn. Vodopády–
Îulová, 15 km, J. Pûãek, odj. 6.37 hod.

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

�3. 11. • Bzenec–ÎilkÛv dub–SoboÀky–
Rohatec, 11 km, vlak 7.23, L. Poláková. 
�6. 11. • Karolinka–Stanovnice–Portá‰–
Kohútka–Halenkov, 19 km, vlak 6.05, C. Pun-
ãocháfiová
�10. 11. • Námû‰È na H.–Hradeck˘ dvo-
rek–Pfiemyslovice–StraÏisko, 15 km, vlak
7.49, C. Punãocháfiová
�17. 11. • Bystfiice p. H.–Brusné–Chom˘Ï–
Hlinsko p. H., 11 km, vlak 7.23, V. Polidorová
�20. 11. • Uhersk˘ Brod–Prak‰ice–Mistfii-
ce–Mafiatice–Uh. Hradi‰tû, 20 km, vlak 6.15,
C. Punãocháfiová
�24. 11. • Stfiedeãní vycházka, M. Caletková.
�27. 11. • Osek n. B.–Veselíãko–Stamûfii-
ce–Zákfiovsk˘ Îalov–pramen Odry–Kozlov,
19 km, vlak 8.00, Wnuk

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

�2. 11. v 19 hod. • schÛze v restauraci Pivovar
�6. 11. • Horolezecké setkání v Bezucho-
vû: 11 hod. bûh, 15.30–22 hod. pfiedná‰ky
z expedic do hor, 22 hod. pfiátelské posezení,
Bezuchov bus 14.05 hod., 17.20 hod. kultura
�13. 11. • Za posledním puch˘fiem, Vizo-
vice – trasy dle propozic pofiadatele, 10–50 km,
Vizovice, vlak, pû‰í

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

den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

7. 11. lékárna U zlatého hada, âechova 41 581 209 475

14. 11. lékárna U ·tûstûny, âechova 25 581 209 238

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

21. 11. lékárna U kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

28. 11. lékárna Komenského, Komenského 40 581 215 092

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 ná-
draÏí, Husova 2 • lékárna Komenského 40 • lékárna Alfa, nám. Pfierovského povstání

Stavba nové školní budovy, kde škola
sídlí dodnes, se uskutečnila v letech
1913–1923, přístavba 1935, další rozsáh-
lá přístavba včetně tělocvičny proběhla
v roce 1979. Významným mezníkem
byla oprava tělocvičny po povodních
v roce 1998 a rekonstrukce sociálního
zařízení a vybudování bezbariérového
vstupu v roce 2009. Největší vlna
modernizace školy nastala od školního
roku 2003/2004. Byl zaveden internet
v celé škole, bylo provedeno elektronic-
ké zabezpečení zařízení školy a zaháje-

no rozsáhlé rozšíření vybavenosti školy.
V letech 2004–2010 bylo vybudováno pět
multimediálních, pět jazykových a tři
učebny výpočetní techniky. Bylo zříze-
no studijní informační centrum.

Ve vedení školy se vystřídalo celkem
10 ředitelů: Václav Hrubý (1900–1920),
Jaroslav Psota (1921–1926), Vojtěch Stej-
skal (1927–1936), Jan Hradil (1936–1941),
Ing. Dr. Albín Kania (1941–1950), Alois
Babička (1950–1970), Ing. Karel Vycho-
peň (12970–1984), Ing. Zdeňka Mareč-
ková (1985–1990), Ing. Karel Skřeček
(1990–2003) a od roku 2003 Ing. Hana
Štěpanovská.

Během více než jednoho století se
měnila nejen budova školy a její vyba-
venost, ale také její název: Čtyřletá
obchodní akademie (1934), Střední eko-
nomická škola a Ekonomická škola
(1970), Obchodní akademie (1990). Sou-
časný název Obchodní akademie a Jazy-
ková škola s právem státní jazykové
zkoušky, Přerov, Bartošova 24 získala
v roce 2005. Jazyková škola je součástí
školy od roku 1965, původně jako Lido-
vá škola jazyků.

Vývoj společnosti přinesl také obsa-
hovou změnu náplně výuky. Již dávno
se nevyučuje krasopisu (1923), těsnopi-
su ( německý a anglický těsnopis 1941)
či psaní na stroji (poprvé povinným
předmětem v roce 1932). Dnešní žáci
mají výuku písemné a elektronické
komunikace, informačních technologií,
managementu, logistiky obchodu, daňo-
vé soustavy, obchodní angličtiny, eko-
nomiky, účetnictví ad. Tělesná výchova
je povinným předmětem od roku 1938.

Cenné zkušenosti získávají studenti
v posledních letech i v zahraničí, napří-
klad v roce 2006 vycestovali studenti na
stáž na Maltu, v roce 2008 a 2009 v rám-
ci projektů na Island, v roce 2010 na stáž
do Německu a na Maltu. Stáž žáků na
Maltě je zajištěna i v roce 2011. 

Dnešní obchodní akademie je moder-
ní školou s dlouhou historií, stala se
důstojným dědicem tradic ekonomické-
ho školství v Přerově. Právem je uznává-
na jako jedna z nejprestižnějších střed-
ních škol v Přerově i celém regionu.

Den otevřených dveří 

Ve čtvrtek 11. listopadu se ve škole
koná slavnostní Den otevřených dveří
k 110. výročí založení. Hosté, absolven-
ti a příznivci školy se zúčastní dopoled-
ního programu, pro zájemce o studium
je připravena odpolední část programu.

Všichni, kteří OA navštíví, se během
prohlídky školy budou moci seznámit
i s její historií (bulletin, fotogalerie).
V jednotlivých učebnách bude pro hos-
ty připraven bohatý program. Předmě-
tové sekce předvedou své učební mate-
riály, různé soutěže a další aktivity. Při-
pravena je také řada prezentací – Naše
škola očima žáků, Marketingové doved-
nosti, Odborné stáže studentů v zahrani-
čí – Malta a Německo, projekty Island
a další. Na všechny příznivce školy
a zájemce o studium čekají i obecné
informace o studiu, o zahraničních
zájezdech, které škola pro své žáky pořá-
dá, o výuce v jazykové škole, ale také fik-
tivní výběrové řízení, ukázka výuky flor-
balu a taneční vystoupení absolventa
Zdeňka Bartáka. Ve fiktivní firmě je při-
pravena módní přehlídka i dražba. Tří-
da 4. EL si připravila krátký kulturní pro-
gram a je připravena i tombola s mnoha
pěknými cenami. Žáky 9. tříd jistě budou
zajímat informace o soutěži Čtyřlístek,
jejíž 2. ročník pořádá Obchodní akade-
mie Přerov v únoru 2011. Program je
opravdu bohatý, a to i díky sponzorům,
kteří přispěli finančními částkami či dár-
kovými předměty.

Ing. Hana Štěpanovská, ředitelka školy
Program najdete na straně 5.

Nová opravna obuvi
OD Prior, Čechova 26, Přerov, přízemí

Po–Pá 9–17 hodin

Podpatky na počkání, 
ostatní opravy do tří dnů.

Opravujeme obuv, 
batohy a tašky včetně zipů.

tel. 724 060 077

INZERCE

Významná jubilea dvou středních škol
� dokončení ze strany 3

Stavba nové školní budovy se uskutečnila v letech 1913–1923, přístavba 1935.
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Ivo Kolařík
Divadlo Dostavník Přerov,
producent

�Můžete se vrátit do historie a vzpomenout začátky
této divadelní scény? 

V prosinci 1970 odešla podstatná část estrádního sou-
boru Meopťanka k novému zřizovateli – Klubu dopravy
a spojů a vzniklo Divadelní studio Dostavník. Proč
Dostavník? V minulosti bylo totiž zvykem pojmenovat
soubor podle názvu jeho zřizovatele. U nás to byly
doprava a spoje, proto tedy Dostavník. Impulsem vzni-
ku souboru byly tehdy neshody Meopťanky s vedením
přerovské Meopty, které nemělo snahu zajistit základní

podmínky pro činnost souboru. Dostavník se zkušený-
mi autory a novou mladou krví navázal na bohatou tra-
dici Meopťanky. Měl k dispozici taneční orchestr, dívčí
jazz-balet a mluvené slovo. Ideální podmínky pro práci
a počáteční nadšení přineslo první premiéru – revuální
pořad S Dostavníkem kolem světa. S ním soubor vyjíž-
dí v roce 1971 na divadelní přehlídky. Úspěšný start, vel-
ká chuť a odvaha přivedly členy souboru k rozhodnutí
pokusit se o muzikál. Oslovili jsme scénáristu Vladimí-
ra Kotmela a přerovského skladatele dr. Vladimíra
Čecha, kteří se stali autory prvního muzikálu Dostavní-
ku, westernové komedie Přepadení Dostavníku.

�Které největší problémy provázely existenci divadla?
Během čtyřicetiletého působení větší problémy se

objevily až po roce 1990. Závodní kluby byly zrušeny,
soubory musely bojovat o svou existenci. Dostavník se
rozloučil s dlouholetou mateřskou scénou a díky pře-
rovské radnici se stal divadelním souborem města
s novým logem Divadlo Dostavník Přerov. Problémy
s finančním zabezpečením souboru a otázka střechy
nad hlavou jsou však problémy trvalé.

�Jak se měnil v průběhu těchto čtyř desetiletí herec-
ký ansámbl? Můžete se zmínit, kdo stál na začátku,
s jakými ambicemi, schopnostmi...

Pro první desetiletí existence Dostavníku byla v mých
rukou. Spolupracoval s námi po hudební stránce dr.
Čech a choreograf J. Gajzbacher. Stále rostoucí úroveň
souboru si vyžádala profesionální spolupráci se zkuše-
nou autorskou dvojicí Pavel Dostál a Richard Pogoda
z Olomouce. Dostavník se pro další funkční období stal
souborem, který má profesionální režii a choreografii.
V posledním desetiletí tyto posty zastává Vlasta Hart-
lová, členka Moravského divadla Olomouc.

�Co tvoří umělecký repertoár divadla? Procházel
v průběhu let zásadnějšími změnami?

Přerovský Dostavník je svým zaměřením hudební
divadlo. Již fakt, že od prvopočátku zdědil po Meop-
ťance zpěváky, hudebníky a balet, dává pro tuto formu
divadla ideální podmínky. Vzhledem k řečenému pro-
dukuje od roku 1973 muzikálové inscenace, které vzni-
kají úpravou činoherních titulů, vlastní tvorbou a pro-

střednictvím divadelní agentury. Nebylo to někdy jed-
noduché vybrat každoročně nový muzikálový titul, ale
ani jednou jsme za 40 let nesáhli po činohře.

�Čtenáře by zajímalo i směřování divadla v budou-
cích letech – umělecké amanažerské plány...

Přerovský Dostavník se vydal nesnadnou a složitou
cestou. Věnuje se žánru, který je v oblasti amatérského
divadla výjimkou – hudebnímu divadlu. Skloubit zpěv,
tanec a herecký projev do plynulého toku přirozeného
projevu a ve strhujícím tempu, to chce kus náročné dři-
ny a sebeobětování. Přeji Dostavníku, aby dál uháněl
s divadelní károu cestami hudebního divadla a pokra-
čoval tak, přesně podle jízdního řádu, na spanilé cestě
za svými diváky. Pevně věřím, že se to Dostavníku
i v budoucích letech bude dařit. Eva Šafránková

Oslavy 40. výročí Divadla Dostavník
V pátek 5. listopadu se uskuteční v Slavnostní síni
zámku setkání členů souboru s představiteli města, na
kterém bude pokřtěn Almanach Dostavníku. Poté
proběhne v galerii města vernisáž výstavy Čtyřicet
muzikálových let Dostavníku. Po oficiální části oslav
bude následovat v sobotu 27. listopadu benefiční
pořad Písničkál Dostavníku. Přehlídku úspěšných
songů uvede Dostavník v Klubu Teplo v 19.30 hodin.

Letos v listopadu uběhne už 40 let od založení známého přerovského amatérského Divad-
la Dostavník. Při této příležitosti jsme položili jeho producentovi Ivu Kolaříkovi, jehož jmé-
no je nerozlučně spjato s Dostavníkem, několik otázek.

�4. 11. 1890 – před 120 lety se naro-
dil v Loučkách u Tišnova Karel Zejda,
továrník, majitel přerovského Kazeta.
Byl členem Okresní záložny v Přero-
vě, spolupracoval s Obchodní a živ-
nostenskou komorou v Olomouci,
finančně podporoval výstavbu soko-
lovny i Masarykovu ligu proti TBC v Sušilově ulici, byl
zakladatelem Importní a exportní společnosti Čecho-
slavie v Olomouci. Řadil se k tvůrcům, propagátorům
a organizátorům Středomoravské výstavy, konané
v Přerově roku 1936. Patřil k předním představitelům
přerovské tělocvičné jednoty Sokol, byl členem pěvec-
kého sboru Tyrš. Po skončení 2. sv. války se zapojil do
sokolské práce, byl místostarostou. Roku 1948 byl
navržen do výboru sokolské župy Středomoravské-
Kratochvílovy. Zemřel 13. 3. 1977 v Přerově-Penčicích.
�5. 11. 1930 – před 80 lety se narodil
ve Zlíně Vojtěch Cekota, Doc., PhDr.,
historik, dlouholetý ředitel přerov-
ského archivu, autor četných studií
(viz Dějiny města Přerova, Příspěvky
k dějinám požární ochrany okresu
Přerov a jiné) a příspěvků v NP, KP
a dalších časopisech, nositel ceny města Přerova-
Medaile J. A. Komenského.
�10. 11. 1860 – před 150 lety se narodil v Bystřici p. H.
Leopold Riedl, MUDr., městský lékař v Přerově, ruso-
fil a zakladatel Ruského zrna, předseda řady přerov-
ských spolků. Jako člen městské rady se zasloužil
o zlepšení zdravotních poměrů ve městě (kanalizace,
vodovod, plovárna, úprava Michalova) a p. Zemřel 22.
7. 1913 v Teplicích n. B.
�10. 11. 1940 – před 70 lety zemřel v Přerově Basil
Macalík, Ing., profesor na zemské střední hospodářské
škole v Přerově. Vedle pedagogické byla rozsáhlá jeho
činnost publikační. Odborné i popularizační články
zveřejňoval ve výročních zprávách školy a dalších časo-
pisech. Narodil se 13. 3. 1861 v Ivanovicích na Hané.
�15. 11. 1670 – před 340 lety zemřel v Amsterodamu,
Holandsko, J. A. Komenský, Učitel národů, biskup jed-
noty bratrské a vynikající pedagog, autor řady nábo-
ženských, pedagogických a filosofických knih, autor
mapy Moravy. V Přerově studoval na bratrské škole
v letech 1608–1611 a v letech 1614–1618 zde učil.V roce
1618 se zde oženil s Mandalenou Vizovskou, která byla
pohřbena spolu s jejich dvěma syny (zemřeli na mor)
na býv. českobratrském hřbitově (dnes šířavský kos-
tel). V roce 1874 byla v Přerově odhalena první socha
Komenského na světě, v roce 1892 odhalena na rad-
nici pamětní mramorová deska. Zásluhou Františka
Slaměníka a českého učitelstva na Moravě vzniklo
v Přerově první Muzeum Komenského na světě. Naro-
dil se 28. 3. 1592 v Nivnici u Uherského Hradiště. 
�17. 11. 1875 – před 135 lety se narodil v Příboře Felix
Talpa, pedagog, kulturní a vlastivědný pracovník, zná-
mý přerovský divadelník, režisér, hudebník, kreslíř
a grafik. Zemřel 13. 9. 1947 v Přerově. 
�18. 11. 1875 – před 135 lety se naro-
dil v Ctidružicích u Mor. Budějovic
Karel Bořecký, Dr., pedagog, ředitel
přerovského gymnázia (1903-1927),
starosta Přerova (1927–1927), deset
let vykonával funkci předsedy spolku
„Pokrokové dívčí pedagogium“. Byl
činný v ředitelství Okresní záložny, podílel se na zahá-
jení vydávání přerovského Obzoru. Během jeho sta-
rostování byly postaveny budovy politické správy,
soudu a finančních úřadů, byl dán podnět k opravě
zámku za účelem následného předání muzejním úče-
lům, provedeny stavby bytů, místností pro sociální
instituce a řada obchodů. V letech 1930–1936 byl jme-
nován ředitelem gymnázia ve Valašském Meziříčí.
Zemřel 7. 3. 1938 v Ctidružicích. Věra Fišmistrová

Kalendárium■

Z inscenace Perly Hodži Nasredina Josefa Kainara, rok 2000

Dostavník slaví 40 let
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PŘEROV OLOMOUC BRNO
Wilsonova 11 Palackého 3 Cejl 87

tel.: 581 217 221 585 224 275 545 213 101

www.victoria-ck.cz

www.victoria-ck.cz

od 2.590,– Kč

od 3.780,– Kč

Termín Stát Zájezd Cena od

13.–14. 11. D Aquapark Tropický ostrov
4.–5. 12. krytý aquapark – exotika uprostřed Evropy

26.–27. 12. v ceně: doprava lux. busem, průvodce CK 1.100,–
13. 11., 20. 11., H Györ – termální lázně

27. 11. v ceně: doprava lux. busem, tech. průvodce CK 400,–
13. 11., 20. 11., H Mosonmagyaróvár – termální lázně

27. 11. v ceně: doprava lux. busem, tech. průvodce CK 350,–
17. 11. SK Podhájska – termální lázně

v ceně: doprava lux. busem, tech. průvodce CK 450,–
27.–28. 11. D/A Ďábelská noc

aneb za čerty do Schladmingu
v ceně: 1x ubyt se sndaní, dopr. lux. bus, průvodce CK 2.600,–

27.–28. 11. D/A Advent v alpském předhůří
Berchtesgaden, Salzburg, Bad Ischl
v ceně: 1x ubyt se sndaní, dopr. lux. bus, průvodce CK 2.200,–

4. 12. A Vánoční Salzburg
11. 12. v ceně: doprava lux. busem, průvodce CK 800,–
4. 12., 5. 12., A Advent ve Vídni
11. 12., 12. 12., v ceně: doprava lux. busem, průvodce CK 300,–PO

ZN
ÁV

AC
Í Z

ÁJ
EZ

DY

Doprava z Přerova a Olomouce +150,– Kč/os.

TÝDEN LYŽOVÁNÍ 
VE FRANCII
od 2.590,– Kč
v ceně: 7x ubytování v apartmánu a 6-denní skipas

ITÁLIE A RAKOUSKO 
od 3.780,– Kč

VÁNOČNÍ A SILVESTROVSKÉ
POBYTY NA HORÁCH

JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH
Přerov: 7.–13. 2. 2011

Olomouc: 28. 2.–6. 3. 2011

CENOVÁBOMBA!

CENOVÁBOMBA!

ABIVIA S.R.O.
gen. Štefánika 5, Přerov, tel. 606 790 689

• realizace osobního bankrotu 
s kompletní dokumentací k soudu

• řešení exekucí na nemovitosti
• jednáme s věřiteli a exekutory
• finanční a právní servis
• konzultace zdarma

Zkrotíme va‰e dluhy, 
zvládneme va‰e exekuce!

Využijte zákonné možnosti a splácejte 
jen 30 % vašich závazků

INZERCE

LÉKÁRNIČKY
NA ROK 2011
JEN ZA 187,-

AUTO
•BOXY
•NOSIâE
•DOPL≈KY
•KOSMETIKA
•BATERIE

TOVAČOVSKÁ 638 • PŘEROV
TELEFON 581 201 666

OTEVÍRACÍ DOBA Po–Pá 8.30–17.00

Městská knihovna
Žerotínovo nám. 36, tel. 581 219 094, www.knihovnaprerov.cz

pondûlí úter˘ ãtvrtek pátek sobota
oddûlení pro dospûlé 8–18 8–18 8–18 8–18 8–11
studovna 8–12 8–12 8–12 8–12 8–11

13–18 13–18 13–18 13–18
ãítárna 8–18 8–18 8–18 8–18 zavfieno
hudební oddûlení 10–12 10–12 10–12 zavfieno

13–18 13–18 13–16
oddûlení pro dûti a mládeÏ 9–11 zavfieno
Palackého ul. 12–17 12–17 12–17 12–16
poboãka Pfiedmostí 9–11.30 12.30–17 9–11.30 zavfieno zavfieno
(Hranická 93/14) 12.30–18 12.30–17
poboãka Trávník 9–12 9–12 9–11.30 zavfieno
(budova Chemoprojektu) 13–17.30 12.30–17 13–17.30 12.30–16
poboãka Velká DláÏka 9–11.30 9–11.30 9–11.30 zavfieno
(Poradna pro rodinu) 12.30–17 12.30–17.30 12.30–17.30 12–16

INZERCE
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PENÍZE IHNED 

ZA VA·I NEMOVITOST

Neprodala Vám Va‰e realitní 
kanceláfi Va‰i nemovitost 

a chybí Vám hotovost?

Potfiebujete ihned ãerpat 
finanãní prostfiedky?

Nabízíme Vám vyplacení hotovosti 
aÏ do v˘‰e 50 % z kupní ceny 

Va‰í nemovitosti.

Bližší informace: 

tel. 777 641 111 • e-mail: mila@oknorealit.cz

www.oknorealit.cz

PRODÁME domek 
VE STŘÍBRNICÍCH se zahradou.

Ihned k nastěhování.
tel. 777 882 963

Úspory energie, dřevěné stavění, moderní architektura - témata podzimního
veletrhu STAVOTECH – Moderní dům Olomouc 

Jubilejní 40. pokračování stavebního a technického veletrhu STAVOTECH – Moder-
ní dům Olomouc se uskuteční ve dnech 4.–6. listopadu v pavilonu A olomouckého
Výstaviště Flora a přilehlých venkovních plochách. STAVOTECH – Moderní dům je
největším podzimním stavebním veletrhem na Moravě. Představuje bohatou nabíd-
ku stavebních materiálů, výrobků, služeb a technologií. Součástí veletrhu je řada
doprovodných výstav, konferencí, seminářů a prezentací. 

Aktuální téma dřevěného stavění je obsahem doprovodné výstavy a konference
DŘEVOSTAVBA, na kterou zavítají odborníci na dřevěné stavění v pátek 5. listopadu.

Další tradiční součástí veletrhu jsou OLOMOUCKÉ DNY ARCHITEKTURY A STA-
VEBNICTVÍ. Ve výstavní části této sekce se představí architektonické soutěžní
i nesoutěžní přehlídky. Vrcholem je opět ucelená prezentace nejprestižnější archi-
tektonické soutěžní přehlídky v ČR GRAND PRIX ARCHITEKTŮ.

Výstaviště Flora 4.–6. listopadu od 9 do 18 hodin, v sobotu do 17 hodin.

Pozvánka na veletrh
Výstaviště Flora Olomouc 4.–6. listopadu

INZERCE

INZERCE

Přerovské listy na internetu
www.prerov.eu

Distribuci Přerovských listů
zajišťuje Česká pošta s.p. S nesrovna-
lostmi v doručování se proto obracej-
te přímo na vedoucí oddělení Danuši
Pelikánovou, telefon 581 278 203. Do
vyčerpání zásob je časopis k dispozi-
ci v Městském informačním centru
(velká pasáž v Kratochvílově ulici).
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1. díl
tajenky

2. díl t.

PomÛcka:
A‰ant,
Damm,

ink
kÛÀ

název
znaãky
draslíku

krátké
kabáty

zaãá-
teãník

tropick˘
strom

rybí
polévka

inic. reÏ.
Lipského

biblická
pramáti

umûl˘
jazyk

druh
p‰enice

fiímská
‰estka

sbor hu-
debníkÛ

neúplné
dílo

anglicky
„inkoust“

obilnina

svisl˘
soustruh

pozdrav

primát

ãichov˘
vjem

domácky
Tomá‰

pefiej

povel
koãího

jemn˘
prá‰ek

alkaloid
v ãaji

noviny

druh
papou‰ka

mrknutí

slavnostní
síÀ

Ïabí zvuk

znaãka
radia

ãást tûla

ãást
chrámu

lépe

druh
lososa

nuÏe

nádoba

pcháã

klus konû

odvûtví

muÏské
jméno

osobní
zájmeno a sice hryzat

jihoame-
rick˘
sudo-

kopytník

ná‰
tenista

Edisonovo
jméno

fiadová
ãíslovkaporazit nekazit

nevelká
penûÏní
ãástka

drobením
rozdûlit

symbol
lásky

úzk˘
pruh
pole

trup lodiasi

jednání

kur˘r

popûvek

citoslovce

ãást nohy

na tom
místû

znaãka
kilo-

pondu

kor˘‰

setina
hektaru

senoseã

ãást zad

znaãka
osmia

symetrála

‰ípov˘
jed

Afriãan

podiv

Tajenka křížovky: České přísloví Autorka křížovky: Marie Švarcová

Tajenka: Kdo mnoho mluví, lže nebo se chlubí

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.

Listopadový úkol
Narodil jsem se roku 1873. Po absolvo-

vání přerovského gymnázia jsem studo-
val na univerzitě v Praze a Insbrucku, své
znalosti jsem prohluboval na klinikách
v Evropě. Jako lékař jsem působil v Pra-
ze a pak Brně, kde jsem byl prvním před-
nostou chirurgické kliniky. Pracoval

jsem v řadě lékařských spolků, byl jsem
řádným i dopisujícím členem meziná-
rodních chirurgických společností.
Napsal jsem přes 70 vědeckých prací
uveřejněných v domácích i zahraničních

časopisech, též řadu vysokoškolských
učebnic. Zvláštní pozornost jsem věno-
val otázce léčby rakoviny. V letech 1936-
1938 jsem napsal studii K záhadné smr-
ti krále Ladislava Pohrobka, ve které rea-
guji na dávný spor o násilné smrti krále
(otrava arsenikem), či zda se stal obětí
moru. Byl jsem označován lékařem-lidu-
milem. Jako operatér jsem uplatňoval
nové operační metody. Svůj život jsem
zasvětil nejen vědecké práci a diagnos-
tice, ale především výchově „lékařského
dorostu“. Založil jsem brněnskou lékař-
skou fakultu, jsem zakladatel moravské
chirurgické školy. Proslovil jsem řadu
přednášek doma a v zahraničí. Po
odchodu do důchodu, který jsem trávil
v rodné obci, jsem byl v roce 1939 jme-

nován čestným profesorem při české
univerzitě v Brně. Byl jsem příznivcem
přerovské nemocnice, kde na budově
chirurgického pavilónu je umístěna
pamětní deska s mým jménem. Další,
bronzová deska, je umístěna na mém
rodném domě v Přerově-Vinarech, kde
jsem zemřel v roce 1945. Jedna z ulic
Přerova nese mé jméno.

Připravila: Věra Fišmistrová

Vyhodnocení
říjnového úkolu
Známou osobností je

František Vrána. Vý-
hercem se stává Petr
Jirák.

Soutěž Poznáte přerovskou osobnost?

Již tradičně Muzeum Komenského přidává
kamínky do mozaiky přerovského hudebního kalendáře. Po
říjnovém koncertu Komorního tria jsme i na listopad připra-
vili milovníkům vážné hudby lahůdku v podobě komorního
koncertu. Tentokrát ve Slavnostní síni přerovského zámku
vystoupí Stupkovo kvarteto, komorní soubor Přírodovědec-
ké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Tento soubor
není přerovské kulturní obci neznámý, vystupoval zde napo-
sledy v roce 1992. Program, jenž je součástí projektu Zelená
současné komorní hudbě vzniklého za podpory Olomoucké-
ho kraje, zahrnuje skladby Juana Crisóstoma de Arriagy,
Vítězslava Nováka, PhDr. Leona Juřici a Otakara Ostrčila.
Koncert se uskuteční ve středu 3. listopadu v 19 hodin.

Mgr. Kristina Glacová

■ Setkávání seniorů Spolu
Centrum Sonus

�Pondûlí od 10.15 hod.
1. 11. • Rukodûlná ãinnost: podzimní deko-
race (pytlíãky na bylinky, prostírání s listy)
8. 11. • Nordic walking – vycházka s trek-
kingov˘mi holemi, sraz v 10.15 hod. u SONUSu
15. 11. • Dna (typ artritidy) – Olga Îupková
22. 11. • Prevence a léãba diabetu II.
Typu – Ludmila HabáÀová
29. 11. • KdyÏ k nám pfiijel první vlak –
Mgr. Milan Chumchal
�Úter˘ 16. 11. od 16 hod. • Ukrajina –
P. Peter Krenick˘ (pfiedná‰ka pro vefiejnost)
�Stfieda 10. 11. od 16 hod. • Indické Hima-
láje – Ing. Jifií Balcárek 
�âtvrtek 11. 11. • Náv‰tûva Muzea
Komenského – expozice Tyr‰Ûv most a 130 let
pekárny Tiefenbach, sraz v 10.30 hod. pfied
muzeem.
25. 11. • Vycházka do kostela âeskobra-
trské církve evangelické. Sraz v 10:20 hod.
pfied kostelem, ul. â. Drahlovského 1.
�Zdravotní cviãení s lektorem – vÏdy v pon-
dûlí a ãtvrtek od 9 do 10 hod. 
�Internet pro zaãáteãníky a pokroãilé -
vÏdy v pondûlí od 9 do 13 hod. (od 10 do 12 hod.
je k dispozici lektor)

Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov

■ Flora Olomouc
�10.–12. 11. • SCHOLA MEA, veletrh vzdûlá-
vání a zájmov˘ch aktivit, pavilon A. 

Nabídka: Uãebnice, ‰kolní pomÛcky, vybavení
a zafiízení ‰kol, potfieby pro voln˘ ãas a zájmové
krouÏky. • Prezentace ‰kol • Technická herna
pro malé i velké z Technického muzea v Brnû •
Znalostní, literární a v˘tvarné soutûÏe pro stu-
denty, Ïáky i pfied‰kolní dûti • Doprovodn˘ pro-
gram s pfiehlídkou ‰kolních i mimo‰kolních akti-
vit • V˘stavy v˘tvarn˘ch prací ÏákÛ umûleck˘ch
‰kol • V˘tvarné, knihafiské, modeláfiské, kera-
mické, hrnãífiské a dal‰í dílny pro aktivní náv‰tûv-
níky • Semináfi na téma Kniha a vzdûlání, vzdû-
lání a morálka.

www.flora-ol.cz

Pozvánka
Koncert Stupkova kvarteta
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■ Městský dům
�2. 11. v 8.30 hod. a v 10 hodin • Nosáã-
kova dobrodruÏství – Pinochio, pohádka pro
dûti M· a I. st. Z·
�2. 11. v 19 hodin • Screamers v ‰apitó,
nová travesti show skupiny creamers
�6. 11. v 18 hodin • koncert – 140. v˘ro-
ãí zaloÏení Gymnázia Jakuba ·kody 
�7.11. v 19.30 hodin • Vrátila se jednou
v noci, komedie. Hrají V. Vydra, L. ·vormová, J.
Malá, M. PeÀazová. L. Trojan/M. Hlavica. 
�10.11. v 19.30 hodin • Naìa Urbánková
+ skupina Bokomara“ – koncert. Pfiesunuté
vystoupení (z 29.záfií) pûtinásobné Zlaté slavice. 
�14., 21. a 28. 11. ve 13.45 hodin • Nedûl-
ní párty pfii dechovce se Záhorskou kapelou
�17.11. od 7 do 21 hodin (státní svátek
âR) • Pfierovsk˘ ZUBR 2010 – taneãní soutûÏ 

�20.11. v 16 hodin • 5 Angels – hudební
projekt dívãí, taneãnû hudební skupiny 
�23.11. v 8.30 a v 10 hodin • Malostran-
ská zimní pohádka, Divadlo Matûje Kopecké-
ho Praha, pro dûti M· a I.st. Z·.
�23.11. v 19.30 hodin • Divadelní kome-
die, hrají J.âvanãarová, L.Mrkviãka/L.Kratina,
D.Matásek, L.Vaculík, K.Hrachovcová a dal‰í.
�24.11. v 18 hodin • slavnostní koncert
orchestrÛ ZU· 
�27.11. od 18 do 23 hodin • spoleãensk˘
veãírek Alfa handicap

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

■ Plavecký areál – koupání veřejnosti, tel. 581 736 580 • relaxace, slender, tel. 603 523 905
Den dûtsk˘ 50m bazén, ostatní sauna sauna –

bazén páry, whirpool aktivity z bazénu samostan˘ vchod

pondûlí 15–16 6.15–12, 15–16 imobilní 11.30–13.30 páry 15–21

úter˘ 14–15, 18–20 6.15–7.45, 9–15, 16–21 spoleãná 18–21 Ïeny 14–21

stfieda 15–20 6.15–7.45, 9–11, 15–21 imobilní 11.30–13.30, aqua-aerobic 19–20 spoleãná 15–21 muÏi 13–21

ãtvrtek 14–16, 18–20 6.15–7.45, 9–11, 13–16, 18–21 spoleãná 18–21 Ïeny 15–21

pátek 15–20 6.15–7.45, 9–11, 12–21 imobilní 15–17, aqua-aerobic 19–20 spoleãná 15–21 muÏi 15–21

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

nedûle 10–18 10–18 imobilní 10–12, aqua-aerobic 16–17 spoleãná 10–18 spoleãná 10–18

Výjimky: 17. 11. dûtsk˘ a 50m bazén, páry, whirpool: 10–20; aqua-aerobic 18–19; obû sauny: spoleãná 10–20 • informace na www.bazenprerov.cz

Evžen Jecho 
Tváře měst:

Barcelona a Madrid
Ve čtvrtek 4. listopadu v 17 hodin
v budově Agentury pro zemědělství
a venkov, Wurmova 2 (vedle Finančního
úřadu) pořádá Městská knihovna v Pře-
rově besedu s Evženem Jechem – Tváře
měst: Barcelon a Madrid. 
Beseda s obrazovým promítám předsta-
ví dvě největší španělská města, Madrid
a Barcelonu. 
Obrazová prezentace seznámí návštěv-
níky s tvářemi těchto měst, kdy projdeme
největší architektonické památky i sou-
časné nové stavby. V případě Barcelony
se také zastavíme u výjimečného kata-
lánského architekta Antoniho Gaudího.

Evžen Jecho, architekt, výtvarník
(www.jecho.eu)

■ Klub Dlažka
�Víkendy pro dûti: 5.–7. 11. Madagaskar
a 12.–14. 11. Návrat Yettiho
�17.–21. 11. • Hudboslovení
�17.11. v 17.30 hod. • Lampionov˘ prÛ-
vod, sraz u Majáku (poté veãírek Klub DlaÏka) 
�17.11. v 19.30 hod. • Cestovatelsk˘
veãírek – Albánie, Makedonie, Ukrajina,
Rumunsko, ·umava, âeská Kanada ad.
�18.11. v 16 hod. • Ubongo – stolní hry a tur-
naj ve hfie Ubongo – pro dûti, mládeÏ a dospûlé 
�19.11. ve 20 hod. • Lubo‰ Pospí‰il + Duo
Juyos Complet, Klub Teplo Pfierov.
�20.11. v 9.30 hod. • Hudební scrabble –
turnaj – Klub DlaÏka
�20.11. ve 13 hod. • Aktivity, turnaj, DlaÏka 
�20.11. • Filmy z filmového festivalu
Jeden svût: v 16 hod. Anna v pfiední linii –
o ruské nezávislé novináfice; ve 20 hod. Zemfiít
ukamenováním – o Iránském tradiãním právu.
Vstupné zdarma! Klub DlaÏka Pfierov

www.dlazka.cz • tel. 581 331 438

■ Senioři PSP
�18. 11. od 15 do 19 hodin • setkání seni-
orÛ PSP v kavárnû Beãva.

■ Muzeum Komenského
Budova přerovského zámku

út–pá 8–17 h., so–ne 9–17 h., tel. 581 250 531
�do 31. 12. • V˘jimeãn˘ most na v˘jimeã-
ném místû, velk˘ v˘stavní sál zámku
�do 31. 12. • Hledání cesty pfies fieku –
Pfierovské mosty v dílech v˘tvarn˘ch umûlcÛ,
v˘stava. (Galerie pfierovského zámku).
�do 14. 11. • Chléb ná‰ vezdej‰í – v˘stava
130 let pekárny Tiefenbach. (Historick˘ sál).
�3. 11. od 19 hod. • Koncert Stupkova
kvarteta, slavnostní zámecká síÀ zámku
�9. 11. v 17 hod. (Korvínsk˘ dÛm) • Mgr.
Miroslav Papou‰ek: Historické silniãní
mosty b˘valého okresu Pfierov, pfiedná‰ka
�17. 11. v 9.30, 11, 13.30, 15 hod. • Pro-
hlídky zámku s prÛvodcem, bezplatn˘ vstup. 
�23. 11. v 17 hod. (Korvínsk˘ dÛm) • Prof.
Rostislav ·vácha: První dáma ãeské
architektury v Pfierovû – tvorba Aleny ·rám-
kové, autorky nového mostu

Ornitologická stanice ORNIS
po–pá 8–16 hodin, tel. 581 219 910

�4. 11. v 17 hod. • Draãky – derniéra v˘sta-
vy Pero, pefií, opefiení. Zakonãeno pfiátelsk˘m set-
káním s hudbou a slovy, doplnûné draním pefií
a v˘robou památeãních pol‰táfikÛ
�18. 11. v 17 hod. • Perla jiÏní Afriky –
KrugerÛv národní park. Pfiírodovûdná pfied-
ná‰ka Ale‰e Tomana a Josefa Chytila.
�20. 11. • Ornitologická exkurze do Tova-
ãova. Odjezd linkového autobusu v 6.50 hod
z autobusového nádraÏí Pfierov (stanovi‰tû ã. 16),
sraz u sádek v Tovaãovû v 7.30 hod.
�V˘ukové programy pro ‰koly
�Ekoporadna projektu Pfiírodû OK+

www.prerovmuzeum.cz

■ Klub přátel výtvarného
umění

�11. 11. v 16. 30 hod. • V˘tvarné styly
a smûry v kostce 5. Beseda s Mgr. Kristinou
Glacovou se koná v Korvínském domû na Horním
námûstí. Odevzdání pfiedbûÏn˘ch pfiihlá‰ek na
zájezd do Prahy.

■ Klub Rodinka
�Pravidelné ãinnosti pro maminky s kojen-
ci a batolaty v dopoledních hodinách, odpo-
ledne krouÏky pro pfied‰koláky a ‰koláky. 
�pondûlí: 9-10.30 hod. angliãtina pro dospûlé
s hlídáním, 16–18 cviãení a v˘tvarka (4–6 let) 
�úter˘: 9–11 hod. herna pro batolata, 16–18 hod.
krouÏek ‰ikovn˘ch rukou a stolní hry (6–10 let) 
�stfieda: 9-11 hod. cviãení na míãích, rodiãe
s dûtmi (1–3 let), 16–18 hod., herna pro batolata
�ãtvrtek: 9–11 hod. herna pro batolata, 16-17
hod angliãtina pro pfied‰koláky
�pátek: 9–11 hod. cviãení na míãích, rodiãe
s dûtmi (3 mûs–1,5 let) 
�5.11. v 17 hodin • S lucerniãkou – slav-
nost, lampiony s sebou, od klubovny na lagunu

www.rodinka.cz

■ SVČ ATLAS a BIOS
�9.–10. 11. • Slavíci z Pfierova – osm˘ roã-
ník pûvecké soutûÏe pro Ïáky Z· a studenty více-
let˘ch gymnázií – pfiihlá‰ky do 5. 11. ATLAS
�Páteãní keramické hrátky v ATLASu 15–17
hod., sobotní 9–12 hod., pfiihlá‰ky pfiedem

www.svcatlas-bios.cz

Halloweenský večer
Na 2. listopadu připravili pracovníci

SVČ Atlas a Bios soutěž o nejkrásněji
nazdobenou halloweenskou dýni.

Vlastnoručně zhotovenou a označe-
nou dýni přineste i se svíčkou do 16
hodin na ATLAS, Žižkova 12. Všechny
soutěžní dýně budou v 17 hodin před
Atlasem rozsvíceny a vyhrají ty, které zís-
kají od diváků nejvíce hlasů.

Pracovníci Střediska volného času
ATLAS a BIOS vyhlásili 1. ročník kores-
pondenční soutěže o nej mazlíka.

Je určena všem mladým chovatelům
psů a koček od 6 do 18 let. Bude ukon-
čena 3. 12. 2010. Soutěžní kategorie:
6–10 let, 11–15 let a 16–18 let

Propozice: své zvířátko vyfotografujte,
na zvláštní list papíru napište jeho jmé-
no, rasu, datum narození, jak dlouho
s vámi bydlí, jak o něj pečujete, něco
zajímavého vašem mazlíkovi (minulost
a současnost, např. co jste spolu prožili
apod.). Zvíře musí žít u vás (ne například
u babičky na Slovensku), na fotce musí
být samo. Soutěžní formát: fotografie A5

(15 ×18 cm) + text A5. Na zadní stranu
fotky napište jméno zvířete, své jméno,
příjmení, věk, školu, třídu, telefon a e-
mail. Fotky ve formátu A5 a průvodní
text ve stejném formátu zašlete nebo při-
neste osobně na adresu Středisko volné-
ho času ATLAS a BIOS, Přerov, Bezručo-
va 12, 750 02 Přerov nejpozději 3. 12.
2010 do 12 hodin. Další informace zís-
káte na adrese kolomaznikova@svcatlas-
bios.cz nebo na tel. 581 735 009.

Kritéria hodnocení: kvalita fotky, zna-
losti o zvířeti. Nejlepší autoři fotek – cho-
vatelé budou pozváni ke společnému
setkání a slavnostnímu předání hodnot-
ných cen. Mgr. Dagmar Kolomazníková

Soutěž o nej mazlíka

■ Středisko Oáza Předmostí
�6. 11. od 14 hod. • Plstíme s dûtmi i bez
nich – práce s ovãím rounem
�27.11. od 14 hod. • V˘roba adventních
vûncÛ, minijarmark

Veronika Zapletalová, tel. 774 523 522
www.raj-pavlovice.cz■ Mateřské centrum

Sluníčko
�1. 11. v 10 hod. • Jakou plenu? 
�12. 11. v 17.30 hod. • Trpaslíkova lucer-
niãka
�13. 11. v 16 hod. • hraná pohádka
�15. 11. v 9.30 hod. • kurz vázání ‰átkÛ
�24. 11. v 18 hod. • Kreativ – advent
�29. 11. v 10 hod. • ·etrnûj‰í domácnost
�po+pá 9–12 hod. • Mimiklub
�út–ãt 9–12, 16–18 hod. • herna, cviãení 
�út 16.30–18 hod. • keramika s Terezkou
�ãt 9–11 hod. • Mini‰koliãka bez maminky

Sokolská 26, www.mcslunicko.tym.cz

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

Uzávěrka příštího čísla je v úterý 16. listopadu

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

�do 5. 11. • Alena Mazochová  
V listopadu můžete ještě stih-
nout závěr autorské výstavy
obrazů malířky Aleny Mazo-
chové, která zde vystavuje svá
zátiší, krajiny a romantická
městská zákoutí.
Dále připravujeme novou
kolekci z tvorby Oty Janečka,
který za svůj život vytvořil
stovky obrazů a grafik, získal
řadu ocenění a při svých
výstavách doma i v zahraničí
měl velké úspěchy. Jeho

mistrně zvládnutá zobrazení ženy a dívky gra-
fickou technikou suché jehly jsou dodnes velmi
dobře ceněny mezi sběrateli.
Repliky historického tzv. lesního skla, především
gotického a renesančního nápojového skla, pat-
ří již tradičně k sortimentu naší galerie a i dnes
poskytují jeho uživatelům nevšední zážitek.
Druhá polovina listopadu již bude patřit sou-
borné výstavě špiček naší grafiky, uvidíte díla
J. Anderleho, A. Borna, V. Suchánka, J. Slívy
a dalších. Po delší době se také můžete těšit na
novou kolekci obrazů Josefa Velčovského.

■ Kino Hvězda ■ Galerie
�1.–3. 11. v 17.30 a ve 20 hod. • ROMÁN
PRO MUÎE (âR, komedie, projekce filmu je ve
2D – vysoké rozli‰ení obrazu). ReÏie: Tomá‰ Bafii-
na. Hrají: Miroslav Donutil, Vanda Hybnerová,
Miroslav Vladyka, TáÀa Pauhofová, Jan Budafi
�4.–10. 11. v 17.30 hod. • BASTARDI (pro-

jekce filmu je ve 2D – vysoké rozli‰ení obrazu,
âR, drama, premiéra). ReÏie: Petr ·ícha. Hrají:
Tomá‰ Agnusek, Ladislav Potmû‰il, David Dolan-
sk˘, Sa‰a Ra‰ilov
�4.–7. 11. ve 20 hod. • HABERMANNÒV
ML¯N (projekce filmu je ve 2D – vysoké rozli‰e-
ní obrazu, âR/Nûmecko/Rakousko, drama). ReÏie:
Juraj Herz. Hrají: Karel Roden, Mark Wasche,
Hannah Herzsprung, Jan Hru‰ínsk˘
�8.–10. 11. ve 20 hod. • SAW 3D (USA, horor,
premiéra). ReÏie: Kevin Greutert. Hrají: Tobin Bell,
Vary Elwes, Costas Mandylor, Besty Russell
�11. a 12. 11. v 17.30 hod. • MACHETE
(USA, akãní, titulky, premiéra). ReÏie: Robert
Rodriguez. Hrají: Danny Trejo, Michelle Rodri-
gues, Jessica Alba, Robert de Niro
�11. a 12. 11. ve 20 hod. • KAJÍNEK (âR,
akãní/thriller). ReÏie: Petr Jákl. Hrají: Tatiana Vil-
helmová, Konstantin Lavronûnko, Boguslaw Lin-
da, Michal Dlouh˘, Vladimír Dlouh˘
�13. 11. v 17.45 hod. • DON PASQUALE –
pfiím˘ pfienos z Metropolitní opery New
York. Gaetano Donizetti. Nastudování: italsky
s ãesk˘mi titulky. Dirigent: James Levine. ReÏie:
Otto Schenk. Úãinkují: Anna Netrebko, Matthew
Polenzani, Mariusz Kwiecien, John Del Carlo
�14. 11. v 17.30 hod. • MACHETE (USA, akã-
ní, titulky). ReÏie: Robert Rodriguez. Hrají: Danny
Trejo, Michelle Rodrigues, Jessica Alba, Robert
de Niro
�14. 11. ve 20 hod. • KAJÍNEK (âR,
akãní/thriller). ReÏie: Petr Jákl. Hrají: Tatiana Vil-
helmová, Konstantin Lavronûnko, Boguslaw Lin-
da, Michal Dlouh˘, Vladimír Dlouh˘
�15.–17. 11. v 17.30 hod. • LEGENDA
O LÉTAJÍCÍM CYPRIÁNOVI (Slovensko/Pol-

sko, historick˘/dobrodruÏn˘, slovensky, premi-
éra). ReÏie:Mariana âengel Solãanská. Hrají:
Marko Igolda, Radoslav Brzobohat˘, Vladimír
Javorsk˘, Pawel Malaszynski
�15.–17. 11. ve 20 hod. • PIKO (projekce fil-

mu je ve 2D – vysoké rozli‰ení obrazu, âR, pfií-
bûh, premiéra). ReÏie: Tomá‰ ¤ehofiek. Hrají:
RosÈa Novák, ·tûpán Benoni, Miloslav König,
Vanda Hybnerová
�18.–23. 11. v 16.30 a ve 20 hod. • HAR-
RY POTTER A RELIKVIE SMRTI – âÁST 1

(VB, fantasy, republiková premiéra, projekce
filmu je ve 2D – vysoké rozli‰ení obrazu). ReÏie:
David Yates. Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint,
Emma Watson, Ralph Fiennes
�25.–28. 11. v 17.30 hod. • BENGA V ZÁLO-
ZE (USA, akãní komedie, titulky, republiková

premiéra, projekce filmu je ve 2D – vysoké roz-
li‰ení obrazu). ReÏie: Adam MC Kay. Hrají: Mark
Wahlberk, Will Ferrell, Dwayne Johnson, Samu-
el L. Jackson
�25.–28. 11. ve 20 hod. • ëÁBEL (USA,
horor, premiéra, projekce filmu je ve 2D – vyso-
ké rozli‰ení obrazu). ReÏie: John Eric a Drew
Dowdleovi. Hrají: Chris Mesina, Matt Craven,
Bojana Novakovic
�29. 11. v 17.30 a ve 20 hod., 30. 11. ve
20 hod. • RED (USA, akãní komedie, premié-
ra, projekce filmu je ve 2D – vysoké rozli‰ení
obrazu). ReÏie: Robert Schwentke. Hrají: Bruce
Willis, Morgan Freeman, Mary-Louise Parker
�30. 11. v 17 hod. • CESTOVATELSKÉ PRO-
MÍTÁNÍ – DIASHOW TURNÉ ALTAJ „Veleho-
ry v srdci Sibifie“. Poutavé vyprávûní cestovatele
a fotografa Martina Loewa. Celoveãerní pofiad (2,5
h. s pfiestávkou) je vyroben novou digitální tech-
nologií s vyuÏitím autentické hudby i Ïivého
doprovodného slova

�24. 11. v 17.30 a ve 20 hod. • EXMA-
NÎELKA ZA ODMùNU (USA, komedie, titulky).
ReÏie: Andy Tennant. Hrají: Gerard Butler, Jenni-
fer Aniston, Christine Baranski, Natalie Morales

�7.11. v 15 hod. • ALFA A OMEGA 3D (USA,
animovaná komedie, ãesk˘ dabing, premiéra).
ReÏie: Anthony Bell, Ben Gluck. âesk˘ dabing:
Michal Holán, Katefiina Petrová, Jifií Dvofiák, Kate-
fiina Hrachovcová
�14. 11. v 15 hod. • SAMMMYHO DOBRO-
DRUÎSTVÍ 3D (Belgie, animovaná komedie, ães-
k˘ dabing). ReÏie: Ben Stassen. âesk˘ dabing:
Kry‰tof Hádek, Vladimír Brabec, Ota Jirák
�21. 11. ve 14.30 hod. • SHREK – ZVONEC
A KONEC 3D (USA, animovaná komedie, ãesk˘
dabing). ReÏie: Mike Mitchell. âesk˘ dabing: David
Novotn˘, Tomá‰ Jufiiãka, Kamila ·práchalová
�28. 11. v 15 hod. • LEGENDA O SOVÍCH
STRÁÎCÍCH 3D (USA, animovan˘/rodinn˘, ães-
k˘ dabing)

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■

Listopad galerie věnuje přerovským
výtvarníkům. Jan Mičkal se ve své tvor-
bě nevyhýbá žádnému žánru, maluje
portréty, krajiny, zátiší, a to technikou
olej, pastel a akvarel. Nejvíce se věnuje
krajinomalbě a v poslední době maluje
přerovská zákoutí a oblasti Hostýnských
vrchů a okolí. Oblíbenou tématikou jsou
motivy nekonečných proměn moře
a chorvatského pobřeží. Je členem

výtvarné skupiny Olomoučtí, se kterou se zúčastňuje společných výstav, ale hlav-
ně vystavuje samostatně.
Pavlína Filoušová se věnuje malování portrétů, květin, zátiší, ale také městských
zákoutí a krajin. Maluje technikou oleje, akvarelu a pastelu. Vystavuje hlavně obra-
zy květin, zákoutí města Přerova a dále motivy z cest do Francie a Chorvatska. Také
vystavuje drobné šperky, náhrdelníky a náušnice.

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

Galerie Střed • Kratochvílova 22, Přerov, tel. 581 201 571

�do 10. 11. • Vladimír Svoboda
Narodil se v roce 1937 v Jiříkovicích
u Brna. V raných počátcích byl ovlivněn
tvorbou Pabla Picassa i obecnější sna-
hou postihnout vývoj moderních evrop-
ských proudů. Od 80. let jsou nepomi-
nutelnou součástí Svobodových kom-
pozic také biblické postavy a děje. Přes
nekonvenčnost svého pojetí nalezl
autor pro tuto tvorbu uplatnění i v sak-
rálním prostředí. Zvláště v posledních
letech tvoří spíše ryze výtvarné, s velkou
malířskou erudicí a zřejmou chutí a zalí-
bením malované parafráze krajin.
�11. 11.–30. 12. • Jan Hladký 
Od 11. listopadu budete mít příležitost
prohlédnout si v galerii díla oblíbeného
malíře z Uherského Hradiště Jana Hlad-
kého. Výstava bude zahájena vernisáží
a potrvá do konce roku.
Stálá expozice umělců: Ondřej Kočár, Viktorie Chaloupková, Jan Hladký, Iva Pav-
lišová, Soňa Lebedová, Jiří Kristen, Dagmar Zemánková, Helena Hurtová, Pavel
Vacek, Arakelyan Ašot, Břetislav Belíny, Antoním Vojtek, Eva Siblíková.

Galerie města Přerova • Muzeum Komenského, Horní náměstí

�od 5. 11. • výstava Čtyřicet muzikálových let Dostavníku. Vernisáž se uskuteční
v pátek 5. listopadu v 19 hodin.

Jan Mičkal

Vladimír Svoboda, Čarování

Repliky tzv. lesního skla

Josef Velčovský


