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Provozovatelem všech parkovišť budou od ledna 2011 Tech-
nické služby města Přerova. Změní se parkovací systém
a s ním pochopitelně i platby. 

„Zvýší se cena 30minutového stání z 5 na 10 korun, hodina
stání tak přijde na 20 korun a další čas je možné si připlácet po
půlhodině. Za započatý den stání zaplatí řidiči 100 korun, za po
sobě jdoucích 31 dní řidiči zaplatí 1000 korun a za stání v celém
kalendářním roce 9600 korun,“ informoval Ing. Radek Koně-
valík, ředitel Technických služeb města Přerova.

„Stání bude ve všední dny zpoplatněno od 8 do 18 hodin,
v sobotu od 8 do 12 hodin. Výjimkou je Husova ulice, kde zůstá-
vá nepřetržitý provoz. Naopak zruší se 100 korun za hodinu
parkování dopoledne v Kratochvílově ulici,“ upozornil ředitel
technických služeb. 

„Řidiči si budou moci zakoupit parkovací lístky, měsíční a roč-
ní, v předprodeji. Lístky jsou přenosné na všechna zpoplatně-
ná stání. Řidiči s trvalým pobytem nebo vlastnící ve vymezené
oblasti nemovitost zaplatí 480 korun ročně za první parkovací
kartu, za každou další 2400 korun. Fyzické a právnické osoby
se sídlem, místem podnikání či provozovnou v dané oblasti
zaplatí 3000 korun ročně za první kartu vázanou přenosně na
jméno firmy a 6000 korun za každou další kartu,“ doplnil infor-
mace Radek Koněvalík. 

Předprodejní místa: Dlouhodobé parkovací lístky a rezi-
dentní karty si můžete zakoupit v Technických službách měs-
ta Přerova, Na hrázi 3165/17, Přerov a v KIS, Městské infor-
mační centrum, Kratochvílova 14 (pasáž). Šaf

Od nového roku se mění parkovací systém

V ulicích potkáte tříkrálové koledníky
Peníze Tříkrálové sbírky 2010 jsou už rozdělené
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Ing. Jiří Bakalík
Magistrát města
Přerova,
tajemník

�V současné době se hodně hovoří
o změnách, které se očekávají na
magistrátu. Můžete je ve stručnosti
nastínit?

V předchozích měsících proběhla na
našem úřadě rozsáhlá analýza procesů
a činností, které zajišťujeme jak v rámci
samosprávy, tak státní správy. Již při
jejím zadání bylo zřejmé, že je třeba
magistrát přizpůsobit novým podmín-
kám a trendům, které pronikají do veřej-
né správy. Mám na mysli nutnost zefek-
tivnění práce a snížení nákladů při
zachování vysoké kvality poskytovaných
služeb. Musíme si uvědomit, že praktic-
ky za celou dobu své existence úřad
neprošel tak výraznými a významnými
změnami, jaké nás čekají v nejbližších
měsících. Dalším z důvodů změn je
i špatný přístup státu k financování slu-
žeb, které si tvorbou dalších právních
norem u našeho úřadu „objednává“.

�Můžete být konkrétnější a povědět
nám více k nové podobě magistrátu?

Základem návrhu nové struktury
magistrátu je zjednodušení procesů na
magistrátu, oddělení státní správy
a samosprávy a zjednodušení řídících
a rozhodovacích procesů. Důležitým
faktorem návrhu nové struktury je rov-
něž koncentrace vnitřních podpůrných
služeb, mám na mysli technickou pod-
poru úřadu. Nově navržená struktura
magistrátu se snaží řešit viditelné pro-
blémy organizace. Obsahuje místo
původních šestnácti osm odborů a záro-
veň výrazně snižuje počet jednotlivých
oddělení, které lze efektivně řídit.

Přidanou hodnotou těchto opatření je

změna stylu řízení a požadavků na
manažerské kompetence. Výrazná je
také úspora několika desítek funkčních
míst, snížení mzdových nákladů, výcho-
va kvalitních manažerů a řízení finanč-
ních prostředků prostřednictvím rozpo-
čtu města. Tento projekt, který je již
nastartován, je nezbytné zvládnout
v horizontu 1. pololetí roku 2011 s důra-
zem na to, aby naši klienti nepocítili žád-
né omezení svých potřeb.

�Lze na všechny tyto úkoly a aktivity
získat nějaké finanční prostředky
z dotačních titulů?

Ano, v současné době jsme před reali-
zací projektu nazvaného Zvýšení kvality
řízení na magistrátu města Přerova. Ten-
to projekt je realizován ve výši 9,7 milio-
nů korun, z toho dotace je 8 milionů
korun. Druhým projektem je Rozvoj slu-
žeb e-Governmentu v obcích. Ten je ve
výši necelých 11 milionů korun, dotace
činí 85 procent z této částky. Velkým
projektem, který zásadně nastartuje vyu-
žití nových technologií na magistrátu
a organizacích zřízených městem, je
projekt Zajištění přenosu dat v územní
samosprávě. Město podalo žádost na
financování tohoto projektu v celkové
výši 95 milionů korun, využije dotaci ve
výši 81 milionů korun.

A za zmínku stojí další dva projekty
z evropských peněz, které směřují do
oblasti vzdělávání úředníků magistrátu
– náklady zde dělají 7 milionů korun,
z toho dotace bude necelých 6 milionů
korun. Posledním úspěšným projektem
je projekt v sociální oblasti Sociolife, kte-
rý je zaměřený přímo na terénní sociál-
ní práci pracovníků magistrátu.

Pane tajemníku, můžeme tedy závě-
rem konstatovat, že náš magistrát neče-
ká pasivně, až na něj nezbytné změny ve
veřejné správě dopadnou, ale aktivně se
snaží připravit na nové podmínky výko-
nu služeb pro občany a stát. Šaf

Zápis dětí 
do 1. ročníků základních škol v Přerově proběhne v termínu:
v úterý 1. února a ve středu 2. února od 14 do 18 hodin na:

Magistrát čekají zásadní změny

ZŠ Hranická – Předmostí, ZŠ a MŠ
Pod skalkou – Předmostí, ZŠ Svisle, ZŠ
Velká Dlážka, ZŠ Boženy Němcové, ZŠ
Trávník, ZŠ Želatovská, ZŠ U tenisu, ZŠ
Za mlýnem, Soukromá základní škola
Acorn’s and John’s school s.r.o.
(Máchova 3).

K zahájení povinné školní docházky se
do 1. ročníků základních škol povinně
zapisují děti, které do 31. 8. 2011 dovrší
6 let. Požádá-li o to zákonný zástupce
dítěte, lze ve stejném termínu zapsat
i děti, které jsou tělesně i duševně při-
měřeně vyspělé a dosáhnou šestého
roku věku do 30. 6. 2012. Zákonný
zástupce dítěte, kterému byl v roce 2010
odložen začátek povinné školní docház-
ky o jeden školní rok, se dostaví opět
i s dítětem k zápisu do prvního ročníku
základního vzdělávání, a to do základní
školy podle svého výběru. 

Rozhodnutí o odkladu povinné škol-
ní docházky vydává ředitel základní ško-
ly, kde bylo dítě u zápisu, a to na zákla-
dě písemné žádosti zákonného zástup-
ce dítěte a po předložení doporučující-

ho posouzení příslušného školského
poradenského zařízení nebo odborného
lékaře.

Rodiče mají ze zákona právo volby
školy. Na území statutárního města Pře-
rova platí vyhláška o školských obvo-
dech spádových základních škol na úze-
mí města Přerova. Ředitel spádové ško-
ly je povinen přednostně přijmout žáky
s místem trvalého pobytu ve školském
obvodu této školy. Uvedená vyhláška je
vyvěšena na všech základních školách.
O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
rozhoduje ředitel základní školy. Krajský
úřad Olomouckého kraje rozhoduje
o odvoláních proti tomuto rozhodnutí
ředitele. 
Při zápisu rodiče předloží:
1/ rodný list dítěte
2/ doklad o trvalém pobytu.

Pokud lze zjistit údaje obsažené ve výše
uvedených dokladech z občanského prů-
kazu rodičů, je možné tyto doklady
občanským průkazem rodičů nahradit.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Magistrátu města Přerova

Zastupitelé města svém druhém zase-
dání 13. prosince 2010 vyhlásili gran-
tový program pro rok 2011 a vyzývají
žadatele k předkládání žádostí
o finanční podporu v termínu do
9. února 2011 dle zásad tohoto dotač-
ního programu.

Žádosti o finanční podporu mohou
směřovat do následujících podporova-
ných oblastí, pro které je určen níže uve-
dený celkový objem finančních pro-
středků z rozpočtu města Přerova:

• oblast sportu 1 270 000 Kč
• oblast sociální a oblast zdravotnictví

735 000 Kč
• oblast kultury 400 000 Kč
• oblast volného času 150 000 Kč

Bližší informace naleznete na webo-
vých stránkách statutárního města Pře-
rova (www.mu-prerov.cz), nebo je zís-
káte na Odboru školství, mládeže a tělo-
výchovy, Odboru sociálních služeb
a zdravotnictví nebo Kanceláři primáto-
ra Magistrátu města Přerova. red.

Grantový program města
Přerova pro rok 2011

Přerovský magistrát v posledních letech prošel několika audity,
jejichž vyústěním by měla být optimální podoba úřadu zajišťující
kvalitní práci úředníků směrem k jeho klientům. Několik otázek
jsme položili tajemníkovi magistrátu.

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
ulice druh omezení trvání
nám. T. G. Masaryka úplná uzavírka (kulturní akce – Nov˘ rok 2011) 31. 12. 2010

1. 1. 2011

MádrÛv podjezd úplná uzavírka (rekonstrukce Ïelez. podjezdu) do 31. 12. 2011

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

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

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

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

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

den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

1. 1. Lékárna Media, Jiráskova 20

2. 1. Lékárna U NádraÏí, Husova 2

9. 1. Lékárna Alfa, nám. Pfierovského povstání

16. 1. Lékárna MD, Boh. Nûmce 371

23. 1. Lékárna Komenského, Komenského 40

30. 1. Lékárna U Kostela, Kratochvílova 13

Pohotovostní sluÏbu nevykonávají tyto lékárny: Ústavní lékárna, Dvofiákova 7 • lékárna Tab-
letka, Dr. Paller, 9. kvûtna 84

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

Cena města Přerova 
Město se obrací na veřejnost s výzvou na zasílání návrhů na ocenění význam-

ných osobností Přerova. Očekáváme návrhy z oblasti vědecké práce, kultury, spor-
tu i dalších činností, které mají vztah k našemu městu.

Vybraným osobnostem budou Ceny města Přerova-medaile J. A. Komenského
slavnostně předány v říjnu letošního roku.

Návrhy zasílejte nejpozději do 31. května 2011 na adresu Magistrát města Pře-
rov, kancelář primátora, Bratrská 34, 750 11 Přerov nebo na mailovou adresu
kp@mu-prerov.cz

Výzva



Nový rok zahajujeme otázkou pro pri-
mátora města.

Jaké změny plánuje
vedení radnice

v Přerovských listech?

Ing. Jiří Lajtoch
primátor města

Na svém druhém povolebním jednání
v polovině prosince se zastupitelé shod-
li, že rozšíříme míru otevřenosti magis-
trátu směrem k Vám, občanům našeho
města. Na stránkách tohoto periodika
poskytneme prostor představitelům
všech politických stran, včetně pocho-
pitelně i těch opozičních. Budou mít pří-
ležitost tlumočit své názory a dosáhne-
me tak vyváženého pohledu na připra-
vované akce. Je ovšem třeba zdůraznit,
že příspěvky budou mít neredigovanou
podobu, to znamená, že vedení redakce
se nemusí s jejich obsahem vždy ztotož-
ňovat. 

Při této příležitosti chci také zmínit, že
každý, komu není lhostejná kvalita živo-
ta v našem městě, bude mít postupně
v průběhu následujícího pololetí zjed-
nodušený přístup k dalším informacím
o práci radních, zastupitelů a úředníků.

Na internetových stránkách města
najdete zápisy z jejich pravidelných jed-
nání. Novinkou budou záznamy, ze kte-
rých můžete zjistit, co právě řeší členo-
vé komisí a výborů. 

Možná, že ne všichni víte, že na webu
se můžete orientovat v tom, jak který ze
zvolených politiků hlasoval, což je zají-
mavé zvláště při řešení kontroverzních
plánů. 

Pochopitelně souhlasíme v zájmu
transparentnosti se zveřejňováním
veřejných zakázek. Není problém je najít
na stránkách města i dnes, ale chceme
ještě více zpřesnit informace z této
oblasti. 

Ve hře je i možnost pořízení obrazové-
ho záznamu z jednání zastupitelů na
webu, včetně zprostředkování přímého
přenosu na info kanálu kabelové televi-
ze. V tomto případě si však musíme ješ-
tě ověřit finanční a technickou stránku
tohoto rozhodnutí.

Chci Vás také upozornit, že v příštím
čísle Přerovských listů najdete e-mailové
adresy všech zastupitelů, takže se může-
te na ně obracet se svými připomínkami
a dotazy. Věřím, že ti, kteří mají chuť
a zájem se zajímat o práci celého magis-
trátu, využijí nabízených možností. 

Závěrem si stejně neodpustím pozna-
menat, že rád přivítám Vaše živé „vstu-
py“ během jednání zastupitelů. Už tra-
dičně proto končím pozvánkou na jejich
příští zasedání v Městském domě
14. února ve 13 hodin. Šaf
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Co radnice připravuje pro
zkvalitnění života Přerovanů

Každému z nich jsme položili dvě
otázky:

Mgr. Josef Kulíšek
(ODS)
oblast odboru
rozvoje a odboru
životního prostředí

�Přerov patří k městům s nejvíce zne-
čištěným prostředím. Máte konkrét-
nější představu, co by se dalo udělat
pro jeho ozdravění?

Už od roku 2002 se Přerov řadí k měs-
tům se zhoršenou kvalitou ovzduší
z důvodu zvýšených koncentrací praš-
ného aerosolu. V roce 2006 zastupitelé
schválili místní program pro zlepšování
kvality ovzduší. I když kompetence měs-
ta jsou značně omezené, podařilo se
s hlavními znečišťovateli dohodnout
celou řadu opatření. Vedení teplárny
a PRECHEZY se například zaměřuje na
úpravu úložišť sypkých materiálů, zave-
dení přísných opatření při jejich přepra-
vě či výsadbu izolační zeleně. Stavu
ovzduší by měla napomoci i „zaplachto-
vací vyhláška“, která bude na území
města platit od nového roku. Pokud je to
technicky možné, město důsledně pro-
sazuje využívání centrálních zdrojů tep-
la na úkor lokálních topenišť. Pro ochra-
nu ovzduší však samozřejmě zůstává klí-
čovým úkolem výstavba dálničního
obchvatu a průpichu. Realizace těchto
staveb může zlepšit kvalitu ovzduší
v centru města až o 30 procent.

Velký význam pro snížení prašnosti má
i kvalita městské zeleně. V maximální
míře budeme využívat možnosti
náhradní výsadby za pokácené dřeviny
tam, kde to ve městě dovolují inženýrské
sítě, a mimo město tam, kde jsou vyře-
šeny pozemkové úpravy. S tím souvisí
i otázka výsadeb kolem řeky Bečvy, kdy
se pokusíme zvrátit odmítavý postoj
správce toku k obnově tzv. rybářské ale-
je. Samozřejmě hodláme i nadále udržet
vysoký standard údržby parku Michalov.
Zde bude mimo jiné dokončena sklení-
ková expozice subtropických rostlin.

Úkoly jsme si stanovili i v dalších oblas-
tech životního prostředí. Chceme vytvá-
řet podmínky pro snížení podílu odpadu
ukládaného na skládku. Do dvou let by
měla stát moderní kompostárna u sklád-
ky v Žeravicích, určená pro zpracování
odpadu z veřejné i soukromé zeleně, ale
i dřeva, papíru či gastroodpadů.

Nepodceňujeme ani environmentální
osvětu a péči o kulturní památky. Město
bude pokračovat v podpoře činnosti
Střediska environmentální výchovy při
oddělení ORNIS Muzea Komenského
a drobných projektů škol a neziskových

organizací. Pokračovat bude i finanční
podpora obnovy exteriéru objektů
v městské památkové zóně a jejím
ochranném pásmu.

�Které projekty v oblasti rozvoje měs-
to připravuje v novém roce?

V roce 2011 bude pokračovat výstavba
nového Tyršova mostu. Rovněž plánuje-
me realizaci dalších etap tak zvaného
Integrovaného plánu rozvoje města za
40 milionů korun. Projekčně je připrave-
na nová etapa regenerace panelového síd-
liště v Předmostí v částce 11 milionů. Počí-
táme s energetickými úspornými opatře-
ními na základních školách v částce
50 milionů korun. Plánujeme zahájení
výstavby kanalizace v Kozlovicích v část-
ce 95 milionů. Máme připravené i další
projekty na opravu místních komunikací.

Budeme pracovat na projektech
ohledně využití budovy v Čechově ulici
43, rozšíření domova důchodců, výstav-
by kompostárny a nové lávky U Tenisu. 

Množství investic bude pochopitelně
ovlivněno výší finančních prostředků,
které město bude schopno uvolnit. Chci
zdůraznit, že na řadu projektů očekává-
me spolufinancování ze státního rozpo-
čtu nebo z prostředků EU.

Ing. Jarmila 
Havlíčková (ODS)
oblast majetku,
odboru právního
a odboru sociál-
ních služeb a zdra-
votnictví

�Už jste se stačila seznámit se systé-
mem sociálních služeb? Na co chcete
navázat, co dále rozvíjet, případně jaké
změny plánujete?

Sociální služby jsou velmi rozmanitá
a obsáhlá oblast zasahující do všech sfér
života jedince, rodiny a komunit. Pocho-
pitelně plánuji postupné seznámení
s poskytovateli sociálních služeb, projdu
si pečovatelské domy, domov pro senio-
ry, denní pobyt. Jsem si vědoma význam-
ného zastoupení poskytovatelů sociál-
ních služeb, které představují nestátní
neziskové organizace, tam všude budou
směřovat mé kroky v nejbližších dnech.

Ráda bych navázala na dobře zkoordi-
novanou síť poskytovatelů sociálních
služeb pro různé cílové skupiny a zajisti-
la její udržitelnost. Vždyť sociální služby
jsou určeny právě lidem, kteří již nejsou
soběstační, u některých je omezena
i jejich mobilita, potřebují pomoc. Musí-
me se připravit na stárnutí naší popula-
ce, s prodlužujícím věkem bude potřeba
zajistit našim seniorům odpovídající
služby, tak zvané navazující služby. 

Začíná nový rok a s ním přichází čas řešit nové úkoly. Od voleb
uběhlo už několik týdnů a náměstci primátora tak měli příležitost,
aby se alespoň rámcově stačili seznámit s pracovními úkoly vyme-
zenými jejich kompetencemi.

Na této stránce pravidelní čtenáři sloupku primátora města zjistí
změnu, na které se dohodli představitelé města. Postupně budeme
oslovovat nejen samotného primátora, ale i jednotlivé náměstky
s otázkou směrovanou k některému z aktuálních rozhodnutí.

■ Slovo má...

pokračování na straně 4 �
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Manželé Vlasta a Bohumil Barboříkovi z Přerova oslavili 18. prosince 2010
v prostorách přerovské matriky diamantovou svatbu. Jejich svatebním dnem byl
30. prosinec roku 1950.

Manželé Barboříkovi slavili 
60 let společného života

Sbírka pod vánočním stromem
Už tradičně město pořádá veřejnou sbírku pod vánočním stromem na náměstí
TGM. Sbírka se uskuteční ve prospěch občanského sdružení Jsme tady a vybra-
né peníze budou použity na pořízení rehabilitačních pomůcek. Kasička je zavě-
šena na vánoční strom a můžete do ní přispívat až do 6. ledna nového roku.
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■ Představujeme nové zastupitele

V lednovém čísle pokračujeme v představování nových členů zastupitelstva.
I tentokrát odpoví další čtyři zastupitelé na stejnou otázku:

Co očekáváte od své práce
komunálního politika?

Mgr. Lenka
Ticháčková 
(TOP 09)

Nejprve bych chtěla touto cestou
poděkovat všem spoluobčanům, kteří
mi dali hlas. Bylo to pro mě velmi milé
překvapení a zároveň závazek, abych
svou roli zastupitele dobře zvládla.
Vzhledem k tomu, že vstup do komu-
nální politiky je pro mě nová výzva,
budu se snažit voliče nezklamat.

Určitě bych ráda využila své zkušenos-
ti v oblasti školství, kultury a dalšího
vzdělávání dospělých. Chci být nápo-
mocna při řešení problémů občanů
našeho města a určitě budu ráda za
všechny náměty a připomínky. Vyna-
snažím se prosadit věci, které budu pro
město Přerov považovat za prospěšné.

Do nového roku přeji všem jen to dob-
ré a hodně zdraví v novém roce.

Dana Dobyšková
(ČSSD)

To je otázka, na kterou jsem si sama
pro sebe odpovídala někdy v létě, když
jsem souhlasila se svou kandidaturou
pro volby do zastupitelstva města. Oče-
kávám, že budu mít větší přehled o dění
ve městě, že osobně budu u toho, když
se bude rozhodovat o současnosti, ale
hlavně o budoucnosti města, o jeho zve-
lebování a samozřejmě i u toho, když se
bude jednat o zajištění spokojeného
života přerovských občanů. Samozřejmě
to zabere můj volný čas, je to práce
navíc. Několikrát jsem si položila opač-
nou otázku, než byla zadána, a to „Co
ode mne očekávají voliči?“ Budou se na
mne obracet se svými problémy, sta-
rostmi, připomínkami a třeba také se
svými radostmi, svou spokojeností?
Mnozí z mého okolí, když mně blaho-
přáli, že jsem se dostala do zastupitel-
stva, mi dávali najevo, že ode mne oče-
kávají, že budu hájit jejich zájmy. Věřím,
že na základě mé dlouholeté práce, kde
převládalo jednání s lidmi, budu umět
přenášet jejich požadavky, na správných
místech tlumočit jejich radost, spokoje-
nost, případně nespokojenost, a že se
vždy budu snažit správně rozhodovat
v jejich zájmu. 

Mgr. Helena
Netopilová 
(Společně pro
Přerov)

Vzato obecně, ráda bych přispěla
k tomu, aby lidé začali vnímat komunál-
ní politiku jako věc nás všech (o což se
naše koalice snaží už nejeden rok)
a nikoliv jako něco, co stejně neovlivní
a nemá tedy význam ztrácet tím čas.
Z toho vyplývá, že bych chtěla napomo-
ci větší angažovanosti občanů ve veřej-
ném dění. Všeobecná rezignace na
smysluplnost politiky a naše vlastní
pohodlnost nahrává totiž tomu, co si
snad nikdo z nás nepřeje: vyloučení
občanů z rozhodování o nich samot-
ných, vyloučení z toho, jak naše město
bude fungovat v příštích letech a deseti-
letích.

Co se týče konkrétních oblastí, zajímá
mě zejména kultura, životní prostředí
i sociální problematika. Budu se také
snažit prosadit jakýkoliv dobrý a městu
prospěšný nápad od jednotlivých obča-
nů Přerova.

Ladislav Mlčák
(KSČM)

Do komunální politiky a do městského
zastupitelstva se v podstatě vracím po
osmi letech, kdy jsem působil v Posla-
necké sněmovně Parlamentu ČR. Po dvě
období jsem byl zvolen krajským zastu-
pitelem. Vycházím z toho, že mám
dostatečný přehled nad regionální úrov-
ní a jako občan Přerova zde žijící 45 let
vím, co potřebuje také naše město.
Některé záležitosti nad kompetencí
města se stěží prosazují – doprava, vyu-
žití letiště a další, což jsem poznal v té
vysoké politice. Chce to soustavný tlak
na vládní úrovni, cesty do Prahy, jedná-
ní a zase jednání, což jsem prosazoval
a chtěl větší společný tlak všech zainte-
resovaných od města počínaje, přes kraj-
ské zastupitele až k poslancům či sená-
torům. Je potřebné naslouchat obča-
nům, co je pro ně důležité. Je spousta,
řečeno drobností, které vadí či schází na
rozdíl od kontroverzního tak zvaného
giga mostu. Určitě své zkušenosti chci
zúročit a požádat zároveň občany
o pomoc, o jejich náměty. Šaf

Ty by měly usnadnit život i těm, kteří
o své příbuzné dlouhodobě pečují.
Musíme si přiznat, že stále více přibývá
občanů, kteří trpí některou z demencí. 

Po dvou letech provozu nového domo-
va pro seniory je zřejmé, že jeho kapaci-
ta 81 lůžek je pro naše město stále nedo-
stačující. Připravuje se studie dostavby
dalšího pavilonu, jehož součástí bude
i tolik potřebné chráněné bydlení pro
občany se zdravotním handicapem, den-
ní stacionář a tzv. odlehčovací služby pro
ty, které se starají o bezmocného, a potře-
bují si něco zařídit či prostě odpočinout.

�Co si vyžádá řešení v nejbližších měsí-
cích nového roku v oblasti majetku?

Město bude pokračovat ve 2. etapě
prodeje bytů. V roce 2010 prodalo 192
bytů, v letošním roce se předpokládá
prodej dalších 340 bytů. Zastupitelé
schválili v minulých letech záměr prodat
1 013 bytů. Pro nezájem o odkoupení
bylo vyřazeno 225 bytů, zbývá tedy pro-
dat 596 bytů.

V letošním roce odbor majetku dopo-
ručuje řešit i některé opravy v Městském
domě, např. statické zajištění budovy
a štukové výzdoby stropu hlavního sálu,
plánujeme opravu venkovní fasády.
V roce 2011 budou rovněž realizovány
stavby, které se nepodařilo provést v loň-
ském roce. Jedná se zejména o opravu
komunikace dvorního traktu domu Bra-
trská 44. Další stavbou je oprava chodní-
ku v ul. gen. Janouška. Předpokládané
náklady u obou staveb činí okolo 400
tisíc korun. Dále připravujeme výměnu
oken ve dvorním traktu restaurace
Michalov ( 100 tis. Kč – uvedená částka
zde i u následujících akcí v závorce je
pouze přibližná, pozn. red.) a opravu
oplocení Gymnázia J. Blahoslava ( 400 tis.
Kč). Příští rok se dočká opravy hlavní pří-
stupové schodiště kina Hvězda (280 tis.
Kč). Řada investic půjde na opravy do
místních částí, například se jedná
o výměnu střešní krytiny úřadovny v Lýs-
kách (310 tis. Kč), stavební úpravy úřa-
dovny v Kozlovicích (150 tis. Kč). Obča-
né ul. Na vrchu se dočkají opravy zbor-
cené kanalizace (200 tis. Kč). V Henčlově
se bude investovat na hřbitově okolo 450
tis. korun do stavby kolumbária. V Čeky-
ni a Penčicích se postaví nová dětská
hřiště. Na půl milionu přijde i oprava
dětského hřiště v parku Michalově.

Za zmínku stojí i zbytečně vynaložené
peníze, mám na mysli likvidaci černých
skládek, které přijdou město na 250 tisíc Kč.

Mgr. Dušan Hluzín
(TOP 09)
oblast dopravy,
odboru školství,
mládeže a tělový-
chovy a odboru
zemědělství 

�Jaké kroky chcete iniciovat v oblasti
dopravy?

Jednoznačně největším problémem
Přerova je neexistence dálničního
obchvatu města. Proto naše úsilí bude

směřovat k prosazení co nejrychlejšího
zahájení stavebních prací na dálnici
okolo Přerova.

Spolu s náměstkem Kulíškem jsem
navštívil dopravní odbor Krajského úřa-
du v Olomouci, kde jsme byli ubezpeče-
ni, že dálniční obchvat a průtah městem
jsou prioritami olomouckého kraje.
Zároveň jsme se v koalici dohodli, že
každý z členů podle své stranické pří-
slušnosti bude žádat o součinnost
ministry, poslance a senátory své strany.

Požádal jsem proto o schůzku minist-
ra financí Kalouska (TOP 09), kterého
bychom spolu s náměstkem Kulíškem
rádi zpravili o situaci v Přerově a požá-
dali o pomoc. Současně podle naší
dohody připravil náměstek Kulíšek spo-
lu s poslancem Boháčem (ODS) interpe-
laci ve věci dálničního obchvatu na
ministra dopravy Bártu (VV). Pomoc při-
slíbili též poslanci TOP 09 za olomoucký
kraj Chalánková a Šarapatka. 

Na zastupitelstvu města vyzval dokon-
ce primátor i zástupce VV v Přerově
Richarda Šlechtu (v Přerově v koalici
SPP), zda budou i oni kontaktovat svého
ministra. Odpovědi jsme se bohužel
nedočkali.

Odbor dopravy přerovského magistrá-
tu zároveň ode mne obdržel úkol při-
pravit variantní návrhy snížení dopadů
dobudování dálnice do Říkovic na
dopravu ve městě. V červnu by totiž měl
být Přerov vystaven plnému náporu
vozidel sjíždějících z dálnice. Možnosti
samosprávy jsou v tomto omezené, nic-
méně ubezpečuji občany, že využijeme
všechny prostředky, abychom odvrátili
dopravní kolaps.

�Kde vidíte největší problém v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy?

Při nástupu do funkce jsme stáli před
dilematem, kterou ze dvou špatných
variant zvolit. Zda podpořit již navržený
rozpočet, nebo riskovat rozpočtové pro-
vizorium. Rozhodli jsme se pro variantu
první s tím, že bude obsahovat principy
zakotvené v koaliční smlouvě. 

Pro oblast sportu to znamenalo zejmé-
na stanovit priority pro přímé podpory.
Hlavním kritériem se tak staly vedle
podílu sportovního klubu na reprezen-
taci města i velikost a složení členské
základny, zejména s ohledem na podíl
dětí a mládeže. 

Přesto cítíme, že ani toto není opti-
mální rozdělení a v budoucnosti chce-
me kromě sportovního výkonu a volno-
časového vyžití dětí a mládeže také
akcentovat ekonomickou efektivitu čin-
nosti klubů. 

Na odboru školství probíhá analýza
stavu škol a školských zařízení ve městě,
zároveň se připravuje soupis dlouhodo-
bých a dlouhodobě neřešených problé-
mů tak, abychom mohli připravit plán
jejich postupného odstranění.

V minulém volebním období se dost
investovalo do zateplování budov škol.
V tomto trendu budeme pokračovat
i nadále, ale rádi bychom více investo-
vali i do vzdělávání učitelů a zlepšování
úrovně výuky. Eva Šafránková

Distribuci Přerovských listů zajišťuje Česká pošta. S nesrovnalostmi v doručo-
vání se obracejte na vedoucí oddělení D. Pelikánovou, telefon 581 278 203. Do
vyčerpání zásob je časopis k dispozici v Městském informačním centru.

Co radnice připravuje...
� dokončení ze strany 3
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V Přerově budou nové kontejnery 
na drobná elektrozařízení a baterie

Osmnáct červených kontejnerů měs-
tu zdarma poskytne nezisková společ-
nost ASEKOL, která provozuje kolek-
tivní systém zpětného odběru elektro-
zařízení.

Kontejnery budou rozmístěny ve měs-
tě a jeho místních částech. Zatím mohou
občané využívat čtrnáct těchto kontej-
nerů, zbývající čtyři město obdrží do
konce roku. Do těchto kontejnerů
mohou lidé vhazovat například kláves-
nice, kalkulačky, tiskárny, mobilní tele-
fony, rádia, discmany, žehličky, varné
konvice, elektrické hračky, mlýnky,
kávovary, spotřebiče pro prostříhání vla-
sů, sušení vlasů, záznamníky, videa,
váhy, topinkovače apod. Tedy taková
elektrozařízení, která svým rozměrem
vyhovují velikosti vhozového otvoru do

kontejneru. Kontejnery jsou rovněž
vybaveny vhozem na vybité baterie
a monočlánky. Do kontejnerů zásadně
nepatří zářivky, úsporné žárovky, televi-
ze a monitory. Tato, ale i ostatní velká
elektrozařízení, zejména lednice a mi-
krovlnné trouby, mohou občané i nadá-
le odevzdávat do sběrného dvora v are-
álu technických služeb, v ulici Na hrázi
číslo 17. 

Kontejnery umožní občanům zbavo-
vat se vysloužilých spotřebičů blíže
k místu jejich bydliště. S drobnými elek-
trospotřebiči tak nemusí až na sběrný
dvůr, ale mohou je kdykoliv pohodlně
odevzdat do připravených kontejnerů.
Náklady na svoz a zpracování hradí
nezisková společnost ASEKOL.

Ing. M. Novotná, odbor život. prostředí

Umístění kontejnerů na drobná elektrozařízení a baterie v Přerově:

Přerov I-Město: Budovatelů č. 7, Jasínkova č. 1, Kopaniny č. 12, Durychova č. 24*,
Purkyňova č. 14*; Přerov II-Předmostí: Tyršova č. 6, Hranická č. 13, Dr. Milady
Horákové č. 11; Přerov III-Lověšice: Brněnská *; Přerov IV-Kozlovice: Za školou;
Přerov V-Dluhonice: Náves č. 38; Přerov VI-Újezdec: Hlavní č. 81*; Přerov VII-
Čekyně: Zámecká; Přerov VIII-Henčlov, Zakladatelů č. 35; Přerov IX-Lýsky: Za
vodou; Přerov XI-Vinary: Růžová; Přerov XII-Žeravice: Na návsi; Přerov XIII-
-Penčice: Tršická (u bývalé prodejny) * kontejner bude dodán
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Jeden z kontejnerů
na elektro je
umístěn v ulici
Jasínkova, 
za parkovištěm
bývalého OD Prior.

V prvních lednových dnech, ve čtvr-
tek 6. a v neděli 9. ledna, se opět může-
te setkat v ulicích Přerova se skupinka-
mi tříkrálových koledníků.

Tříkrálová sbírka 2011 se uskuteční
v Přerově a okolních obcích ve dnech od
2. do 10. ledna. Každá kolednická sku-
pinka se skládá z vedoucího, který má
u sebe průkazku vystavenou Charitou
České republiky a zapečetěnou poklad-
ničku se znakem Charity České republi-
ky, a dvou až tří koledníků. 
Čemu posloužily vybrané peníze?

V lednu 2010 se v Přerově a okolních
obcích vybralo celkem 625 288 korun.
Z celkové částky bylo 262 621 korun vyu-
žito Charitou Česká republika na huma-
nitární pomoc u nás i v zahraničí a na
podporu charitního díla. Druhá část

362 667 korun se vrátila zpět do Přerova.
Z této částky bylo Oblastní charitou Pře-
rov 100 tisíc korun použito na přímou
pomoc rodinám a lidem v nouzi. Za 120
tisíc korun byly pořízeny kompenzační
a rehabilitační pomůcky k zapůjčení
imobilním nebo částečně mobilním
občanům. Částkou 60 tisíc korun byla
podpořena činnost Setkávání seniorů
Spolu a částkou 50 tisíc korun činnost
Občanské poradny. Dalšími 25 tisíci Kč
přispěla Oblastní charita Přerov na
pomoc postiženým na Haiti a zbývají-
cích 7 667 korun putovalo do Nouzové-
ho fondu Arcidiecézní charity Olomouc. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na
uskutečnění sbírky i těm, kteří nám
svým přispěním tuto pomoc umožnili.
Martina Krejčířová, Oblastní charita Přerov

V ulicích potkáte tříkrálové koledníky
Peníze Tříkrálové sbírky jsou už rozdělené

Oblastní spolek Českého červeného
kříže v Přerově poskytuje lidem bez pří-
střeší služby v ubytovně pro bezdomov-
ce, která se nachází U Výstaviště.

Naší cílovou skupinou jsou muži i ženy
nad 18 let. Provoz ubytovny jsme zahá-
jili v roce 1994, kdy bylo k dispozici 27
lůžek. Za podpory města byla v roce
2006 upravena část ve vedlejší budově
a tím se navýšila kapacita ubytovny na
šedesát osob. Zde bezdomovcům posky-
tujeme ubytování, hygienické zázemí,
mohou si i uvařit. Zprostředkováváme
jim poradenskou službu, pomáháme při
vyřizování dokladů a zajišťujeme i další
služby. Například není problémem zaji-
stit pečovatelskou službu, dovoz obědů,
úklid a další. Ročně projde ubytovnou
okolo osmdesáti osob. Na úhradě nákla-
dů se podílejí klienti z dávek, město pro-
střednictvím dotace a ČČK Přerov.

Klienti jsou zapojeni do tak zvaného

Institutu veřejné služby. To znamená, že
vykonávají bezplatně práce ve prospěch
města, jako úklid sněhu, sečení trávy,
úklid ubytovny a další. Takto je zapoje-
no osmnáct klientů ubytovny. 

V zimním období je kapacita rozšířena
o „seďárnu“, kam mohou přijít na noc
bezdomovci, kteří žijí na ulici a nechtějí
být na ubytovnách. Pro tyto osoby nám
chybí hygienické středisko, kam by se
mohli přijít okoupat a převzít si čisté oša-
cení. Doposud se nám daří pokrývat
požadavky na ubytování, do budoucna
ale musíme počítat s tím, že počet osob
bez přístřeší bude narůstat. Naším cílem
je vybudování azylového domu pro ty kli-
enty, kteří mají práci nebo chtějí praco-
vat a nejsou závislí na návykových lát-
kách. Programy resocializace bychom jim
pomohli k návratu do běžného života,
přispěli k prevenci kriminality a mírnili
dopady bezdomovectví na společnost.

Lidí bez přístřeší bude přibývat
Už několik arktických nocí letošní zimy nás přimělo k zamyšlení nad
tím, jak se město stará o lidi bez přístřešku nad hlavou. O informa-
ce jsme požádali ředitelku Českého červeného kříže v Přerově Ale-
nu Stárkovou.

Zeptali jsme se zástupce ředitele
městské policie Ing. Ladislava Petrov-
ského.

Přerované nám mnohdy sami volají
a upozorňují na bezdomovce, kteří
popíjením alkoholu a hlučným chová-
ním vyvolávají pobouření. Strážníci je
sami mohou najít i podle znečistěného
okolí, protože si nelámou hlavu s úkli-
dem. V rámci akce Metla, jejímž pro-
střednictvím jsme se obrátili na občany
o pomoc při řešení problematiky bez-
domovců a kterou jsme vyhlásili už
v květnu 2009, strážníci nepřizpůsobi-

vé chování těchto občanů netolerují.
Nejčastěji na problematické bezdo-
movce narazí u marketů, přičemž mezi
nejoblíbenější shromaždiště patří
Albert v ulici Bayerova. Na území měs-
ta Přerova bezdomovci nejvíce pobuřo-
vali v podchodu na tř. 17. listopadu,
u provozní budovy ČD, marketu Tesco
a u rybníka. Pokud objevíme „stanová
městečka“, považujeme je za skládky
a pracovníci technických služeb je
odvážejí do úložiště odpadu. Naším
cílem je vytlačit bezdomovce z našeho
města. Šaf

A jaké zkušenosti s bezdomovci mají městští strážníci?

Ubytovna pro bezdomovce U výstaviště

Podnapilí povalující
bezdomovci vyvolávají
pobouření
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Mgr. Radim Kašpar
SAD Trnava (Slovensko),
mediální zástupce

�Jaké byly začátky společnosti v našem městě?
Musím konstatovat, že nijak jednoduché. Svůj pro-

voz jsme zahájili v lednu, zrovna v období tuhých mra-
zů a sněhové kalamity. Jakékoliv nedostatky, zpoždě-
ní autobusů či neochotu ze strany řidičů, vnímali obča-
né velmi kriticky. Problémy se vyskytly také ve spoji-
tosti s autobusovým nádražím, které rovněž provozu-
jeme. Lidé byli nespokojeni s otevírací dobou čekárny
a veřejných záchodků. Věřím, že nakonec jsme vše
vyřešili ke spokojenosti občanů. Po seznámení s „pře-
rovským terénem“ jsme začali pracovat na zlepšování
kvality a kultury cestování. K tomu přispěl také nákup
nových autobusů. Moderní autobusy považujeme
v dnešní době za samozřejmost, my se však chceme
podílet také na veřejném životě Přerovanů. 

�Můžete být konkrétnější?
SAD Trnava se podílela na několika akcích pro Pře-

rovany, či je přímo iniciovala. V dubnu jsme mohli spo-
lečně na náměstí TGM oslavit Den Země, kde nám za-
zpívala mimo jiné také finalistka soutěže Superstar,
Bára Zemanová. Vzpomínám si také na další akce,
například zábavný Den dětí, Letní den s SAD Trnava,
který probíhal v areálu zrekonstruovaného koupaliště,
nebo první školní den, kdy jsme prvňáčkům rozdávali
bonbony, školní sešity a drobné dárečky. Jednou
z posledních akcí byla kampaň u příležitosti Evrop-
ského dne bez aut. Tato unikátní akce vzbudila pozor-
nost veřejnosti z celé republiky. SAD Trnava připravi-
la pro své cestující snídani, a to přímo v autobusech. 

�Zmínil jste se, že nepodceňujete komunikaci s ces-
tujícími.

Souběžně se zahájením naší činnosti jsme zřídili
v prostorách čekárny schránku s názvem Jsme jedno
velké ucho. Zde mohou cestující nechávat svá přání,
pochvalu, nebo naopak stížnosti. Díky tomu můžeme
pružně reagovat. 

V průběhu roku mohli občané v ulicích města také
několikrát potkat tým tazatelů, který zjišťoval spokoje-
nost cestujících s jednotlivými aspekty dopravy. Taza-
telé se ptali občanů, jak jsou spokojeni s cenou, inten-
zitou, návazností a obsazeností spojů, čistotou na
zastávkách a v autobusech, dodržováním jízdních řádů,
chováním řidičů a bezpečností jízdy. SAD Trnava pro-
vádí také kontrolní cesty, při kterých hodnotíme stav
dopravního prostředku, kvalitu jízdy a přístup řidičů
k cestujícím přímo v terénu. Tyto výzkumy nám posky-
tují cennou zpětnou vazbu a my tak máme možnost zji-
stit a především naplnit potřeby našich cestujících.

�Jak chcete dále zkvalitňovat vozový park?
Oproti předchozímu dopravci jsme nasadili dvanáct

nových nízkopodlažních autobusů na plynový pohon.
Nutno dodat, že modernizace neměla vliv na cenu jízd-
ného. V červnu byla otevřena čerpací stanice na plyn,
kterou mohou využívat také občané. Vedle těchto
nových autobusů je v provozu dalších devět naftových,
z nichž některé slouží jako záložní. Netřeba zdůrazňo-
vat, že nové vozy jsou šetrné k životnímu prostředí
a pomáhají zlepšit špatný stav ovzduší v Přerově. 

�Co plánuje společnost SAD v nejbližších měsících?
Na jaře očekáváme dodání dalších pěti nových ekolo-

gických autobusů. Nelze vyloučit také nákup kloubo-
vého autobusu, stále se však vyhodnocuje obsazenost
jednotlivých vozů. Někteří občané se také dotazovali na
využití tak zvaných čipových karet. V současnosti nejsou
kompatibilní odbavovací systémy jednotlivých doprav-
ců, to znamená, že spolu vzájemně „nekomunikují“.
Věřím, že i toto v budoucnu vyřešíme. 

�Už jen stručně na závěr – můžete upozornit čtená-
ře na aktuální změny?

Už od 12. prosince jsou v platnosti nové jízdní řády.
Občané si je mohou zakoupit za 18 korun v prostorách
autobusového nádraží.

V rámci aktualizace jízdního řádu byly zohledněny
jak požadavky občanů a významných firem, tak poža-
davky města, které je objednavatelem našich služeb
a rozhodující slovo je tedy na jeho straně. Vzhledem ke
komplikované dopravě v Přerově byly na některých tra-
sách tomu přizpůsobeny doby jízdy. Pro seniory nad
70 let jsou v prodeji seniorpasy, tedy celoroční jízdné
za 300 korun.

Eva Šafránková

Příjemným překvapením pro cestující MHD byla snídaně nabízená u příležitosti Evropského dne bez aut.

Od začátku roku 2010 provozuje městskou hromadnou dopravu v Přerově společnost SAD
Trnava. První rok provozu přinesl změny, které mohli zaznamenat nejen cestující, ale i ostat-
ní Přerované. S několika otázkami jsme se obrátili na mediálního zástupce společnosti. 

Nový provozovatel MHD už se v Přerově zabydlel

V listopadu a prosinci 2010 proběhly na Střední ško-
le technické v Přerově dny otevřených dveří a semi-
náře pro výchovné poradce a zástupce vysokých škol,
spojené s workshopem pro žáky základních škol. 

„Veřejnosti jsme představili velmi zdařilý webový
portál, který byl pořízen v rámci zapojení školy do pro-
jektu EU s názvem Inovace výuky technických před-
mětů pro zvyšování konkurenceschopnosti žáků
(ITO),“ sdělil Mgr. František Šober, ředitel školy. „Tou-
to akcí jak prakticky, tak i teoreticky jsme seznámili pří-
padné uchazeče z řad žáků ZŠ nejen s projektem ITO,

zaměřeným na inovativní metody ve výuce a tvorbu
pomocných učebních textů a výukových pomůcek pro
žáky, ale na dnech otevřených dveří se veřejnost dozvě-
děla také zajímavé informace o studiu na naší škole,
o přednostech studia v maturitních i nematuritních
technických oborech vzdělání, a to ve směru jak pra-
covního uplatnění, tak i o možnosti studentů udělat si
například v rámci některých oborů řidičský průkaz sku-
piny B, C, T zcela zdarma nebo získat zdarma svářeč-
ský průkaz,“ vysvětlil František Šober a zdůraznil, že
zajímavostí, a velkou výhodou, je také to, že škola pro-
střednictvím zřizovatele, tj. Olomouckého kraje, vyplá-
cí již od letošního školního roku učňovská stipendia
300 až 500 korun pro vybrané tříleté technické obory
(stavební a strojní – informace na webu školy
www.kourilkova8.cz, pozn. red.). 

Rodiče i žáci se během dnů otevřených dveří sezná-
mili s širokou škálou mimoškolních aktivit, akcemi stu-
dentského klubu či možností využívat posilovnu, teni-
sové kurty a sportovní haly. Prohlédli si ubytovnu
i vlastní školní jídelnu. V rámci zmíněného zapojení
školy v projektu ITO se škola stále modernizuje a žáci
mají rok od roku lepší možnosti využít modernizace
technických předmětů a tím se nadstandardně připra-
vit pro své budoucí povolání. 

Pro ty, kteří nestihli využít dnů otevřených dveří ve
SOŠ, Kouřilkova 8 v Přerově, bude škola otevřena v pra-
covní dny od 8 do 15 hodin. Mgr. Jana Nováková

Střední technická škola se modernizuje

Dny otevřených dveří vítají zejména žáci základních
škol a jejich rodiče
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Leden v lidové
meteorologii

Podle statistik z českých meteorologických stanic
je leden nejchladnějším měsícem asi v polovině námi
odžitých roků. Po něm následuje únor, prosinec a do
statistiky se kupodivu zapisuje i březen. S poměrně
vysokou pravděpodobností tedy začátek roku přiná-
ší i dva nejstudenější měsíce. Lednové počasí lze roz-
dělit na několik období:

Začátek roku by měl být s pravděpodobností asi šede-
sátiprocentní ve znamení novoroční zimy. Toto obdo-
bí obvykle přerušuje již tradiční vánoční oblevu a trvá
od dní na přelomu roku až po dny v polovině první led-
nové dekády, kdy bývá až s tříčtvrtinovou pravděpo-
dobností nahrazena tříkrálovou oblevou, která se zvláš-
tě v posledních několika desetiletích projevuje poměr-
ně výrazně.

Na konci tříkrálové oblevy končí tzv. časná zima
a přichází vůbec nejchladnější část roku označovaná
v etnometeorologii jako období studených psích dní
(nebo také lednové psí dny), které se dále dělí na další
tři části:

První částí studených psích dní je hyginská zima, kte-
rá přichází na přelomu první a druhé lednové dekády.
Kolem poloviny ledna následuje prisské oteplení. Že to
nebudou zrovna vedra, dokazují měření - klementin-
ské rekordy z tohoto období se pohybují „jen“ okolo
12°C. Sotva si příroda i člověk trochu odpočinou od
třeskutých mrazů, bývá na konci druhé lednové deká-
dy příliv relativně teplejšího vzduchu drsně přerušen
vpádem posledního období studených psích dní, kte-
ré naši předci nazvali fabiánskou zimou. To je skuteč-
né vyvrcholení celé zimy, neboť průměrné teploty prá-
vě nyní padají ke svým minimálním hodnotám. Pro
uklidnění zimomřivých čtenářů podotkneme, že v sou-
časnosti nemívá fabiánská zima tak dramatický prů-
běh, jako tomu často bývávalo ve století devatenáctém,
kdy vskutku třeskuté mrazy okolo -20°C i nižší ohro-
žovaly nejen hospodářská zvířata, ale i nepříliš dobře
zaopatřené chudší obyvatelstvo.

Když zima dosáhla svého vrcholu, nemůže přijít nic
jiného, nežli oteplení, tentokrát v podobě hromnič-
ní oblevy (Hromnice – 2. února), která se dostavuje
v posledních lednových dnech a trvá obvykle až do prv-
ní poloviny první únorové dekády. Průměrné teploty
začínají opět stoupat a pravidelně se místo sněžení
objevuje déšť. Protože vzrůst teplot během tohoto
období může být někdy až překvapivě prudký a proto-
že na konci ledna se již dny velmi znatelně prodlužují
(vždyť jen za leden se den prodlouží o více než hodi-
nu), může být někdy hromniční obleva vnímána jako
předzvěst sice ještě vzdáleného, ale již se blížícího jara. 

Nezapomínejme však, že stejně jako přišla po fabi-
ánské zimě hromniční obleva, přijde po hromniční
oblevě zima, která tentokrát ponese název „tuhá úno-
rová zima“. Milán Šamárek

V lednu za pec si sednu 
V lednu mráz – těší nás; v lednu voda - věčná škoda. 

Leden jasný, roček krásný. 
Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. 

Roste den, roste i zima. 
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. 

Mokrý leden – prázdné sudy. 
Tancují-li v lednu komáři, ať se sedlák po píci ohlíží. 
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují. 

Když v lednu deště lijí, to má sedlák po naději. 
Pak-li leden mokrý bývá, jistě vína nedolívá. 
V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává. 
Lednový déšť mokří pole a hnojí svaté pole.

Jste spokojeni s městskou
hromadnou dopravou?

Rok měl nový provozovatel MHD na předvedení
svých služeb a „vychytání much“. Zjišťovali jsme
u několika uživatelů této městské dopravy, jak
jsou spokojeni s jejími službami.

Adéla Füllová
Přerov

Protože bydlím daleko od centra,
jezdím pravidelně městskou lin-
kou číslo 5 do hudební školy (ZUŠ

B. Kozánka) a zpět. Dopravuji se také autobusem
k babičce, která bydlí na opačném konci města. Když
je nepříznivé počasí, využívám o víkendech i linku čís-
lo 6. Bydlím dvě zastávky od výchozí stanice (autobu-
sového nádraží) a příjezd autobusů bývá přesný. Když
ale nasedám u babičky, která bydlí u tenisu, zpoždění
nabývá i pěti minut. Jsem spokojená s novým typem
autobusu, protože se do něho pohodlně nasedá a je
prostorný. Také interiér autobusu se mi velmi líbí. Řidi-
či bývají většinou milí, výjimkou byl šofér, který ujíž-
děl spěchajícím lidem a dokonce cestující slovně napa-
dal. Možná už není zaměstnancem firmy, která měst-
skou dopravu provozuje, protože jsem ho dlouho nevi-
děla řídit. Ostatní řidiči jezdí bezpečně, počkají, až si
lidé sednou a je od nich pěkné, že pokud zahlédnou
cestujícího, který utíká na zastávku, neujedou mu. 

Radim Zapletal 
Přerov

Momentálně bydlím a pracuji
v jiném městě, Přerov však navště-
vuji kvůli rodině a přátelům. Slu-
žeb MHD také někdy využívám, a to tehdy, když jsem
bez auta a pospíchám na vlak. Výrazné zpoždění jsem
během těch jízd nezaregistroval, a ani s řidiči a bez-
pečností jízdy jsem neměl problémy. Je to docela
v pohodě. 

Božena Hamplová 
Přerov

Cestuji autobusem převážně
s dcerou. Jsem ráda, že poskyto-
vatelé těchto služeb myslí i na

starší lidi a do dopravního prostředku lze jednoduše
nastoupit, protože plošina je nízko u chodníku zastáv-
ky. Většinou už teď nečekáme dlouho, linky jezdí cel-
kem v limitu. Nejhorší to bylo v době, když byl Přerov
doslova ucpán dopravou z důvodu opravy městských
komunikací. S jízdou a řidiči jsem taky celkem spoko-
jená, nejvíce však musím pochválit jedinou ženu
šoférku, která je prostě skvělá. Jezdí velmi bezpečně,
počká, až se lidi po nastoupení posadí a má pro kaž-
dého úsměv.

Michaela Zgyugová 
Přerov

Autobusem jezdím velmi často,
téměř denně. Ušetří mi tak spous-
tu času na cestu do práce i do měs-
ta. Bydlím totiž na okraji města. Řidiči jsou vcelku
ochotní, i když mám i špatné zkušenosti. Jak kdy a jak
který řidič. Časy mi vyhovují, s nimi nemám problém.
V celku jsem s MHD spokojená.

Jana Šimčíková

Anketa Ornitologové vám
pomohou určit ptáky 

na krmítku 
Jako každý rok, také letos se rozběhlo přikrmování

ptactva jak v městech a na vesnicích, tak v zahradách.
Zimní období je ideální příležitostí prohlédnout si
naše opeřené hosty zblízka. Navíc, obvykle se začínají
objevovat druhy, které u nás zimují nebo se potulují
a které obvykle běžný milovník přírody nezná.

Moravský ornitologický spolek - středomoravská
pobočka ČSO dostává pravidelně řadu popisů a foto-
grafií s prosbou o určení druhu. Dá se předpokládat,
že podobné dotazy dostávají ornitologové v celé naší
republice. 

Na základě této zkušenosti jsme připravili na titulní
straně našeho webu přehlídku fotografií třiceti nej-
běžnějších druhů krmítek a zahrad. U sedmi druhů
jsou zobrazena obě pohlaví lišící se svým vzhledem.
Věříme, že tato pomůcka pomůže rozšířit si znalosti
nejen všem běžným milovníkům přírody, ale usnadní
odpověď na řadu dotazů. Stačí doporučit odkaz
http://www.mos-cso.cz/ a dotaz si obvykle zodpoví
každý sám. 

Adolf Goebel, Moravský ornitologický spolek
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Sýkorka modřinka

V lednu sníh a bláto, 
v únoru tuhé mrazy za to.

Půjčky z fondu oprav,
modernizací a rozšiřování

bytového fondu
Město bude i v roce 2011 poskytovat půjčky z fon-
du bydlení. O půjčku na opravy a modernizaci byd-
lení může požádat každý vlastník bytu, bytového
domu, rodinného domu nebo i jiné nemovitosti, ve
které má vzniknout nová bytová jednotka.
Podmínky pro poskytnutí půjčky jsou stanoveny ve
Vnitřním předpisu č. 24/07, kde jsou uvedeny jedno-
tlivé druhy půjček, maximální částky, které je možné
na jednotlivé druhy půjček čerpat, lhůta splatnosti (6
let) a výše úroku (4 % p.a.). 
Výběrové řízení pro podání žádosti o půjčku je
vyhlášeno v termínu od 17. 1. do 21. 2. 2011. 
Podrobné informace získáte na internetových strán-
kách města: www.mu-prerov.cz (řešení životních
situací - dotace a granty - půjčky z fondu bydlení).
Zde naleznete Vnitřní přepis č. 24/07 i formulář
žádosti o půjčku. Jakýkoliv další dotaz ohledně půjč-
ky vám sdělí Kristina Bukvaldová, (kristina.bukval-
dova@mu-prerov.cz) tel.: 581 268 209 nebo Ivana
Jeřábková, tel.: 581 268 212 (ivana.jerabkova@mu-
prerov.cz).
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■ Z „Přerovských aktualit“
Dům číslo 8 na Masarykově náměstí

stále chátrá
Náměstí T. G. Masaryka se stalo v posledních letech

živým centrem města. Koncerty, vánoční trhy, ale i růz-
né mítinky lákají před přerovskou radnici tisíce lidí.
A zatímco většina domů díky novým fasádám prokouk-

la a stala se dobrou vizitkou města, jiné jsou v neutěše-
ném stavu. Jedním z nich je i historický dům číslo 8, kde
v 19. století bývala obecní šatlava a později lékárna
U Anděla strážného. Objekt stále patří městu, na jeho
opravy zatím nebyly peníze a uvažovalo se i o jeho pro-
deji. Dům má nyní stejně jako Městský dům v nájmu
společnost IMIT a ta jej pronajímá současnému provo-
zovateli cukrárny. V minulosti už město budovu k pro-
deji nabízelo. I když zájemci se našli, převod se nakonec
neuskutečnil. Cena budovy na lukrativním místě v cent-
ru města se pohybovala okolo 20 milionů korun. -ilo-

Alej na nábřeží prověří odborníci
Zdravotní stav javorů na nábřeží Dr. Edvarda Bene-

še budou muset na jaře posoudit odborníci. Z přerost-
lých stromů totiž za větrného počasí odpadávají větve.
A protože jsou dřeviny v těsné blízkosti chodníku, jsou
nebezpečné pro kolemjdoucí. Koruny stromů byly
naposledy prořezány asi před čtyřiceti lety, tehdy byly
zkrácené hlavně silné větve a a ty nové už nemají tako-
vou únosnost a často se lámou. Odborníci na jaře roz-
hodnou, zda bude stačit zdravotní odlehčovací řez
koruny od jmelí a přebytečných větví, nebo bude nut-
né dřeviny vykácet. Pokud by se javory musely odstra-
nit, nahradily by je nové stromy. -ilo-

Spartak získal milion na podlahu
v kryté hale 

Účelovou dotaci ve výši milion korun schválili na svém
prosincovém zasedání zastupitelé TJ Spartak Přerov.
Peníze budou použity na zaplacení nové podlahové kry-
tiny v kryté hale, kterou poškodily letošní povodně. Nový
povrch v bývalé tenisové hale je nyní pevně spojený a je
omyvatelný. V případě další povodně by na něm nemě-
la vzniknout větší škoda. Velká voda letos způsobila na
majetku Spartaku škodu kolem 25 milionů korun, z toho
pojišťovna uhradila zhruba 15 milionů. -rick-

Policisté se zaměřili na lokalitu
u Meopty, ta nejvíce láká zloděje

Nejčastěji přerovské policisty zaměstnává majetko-
vá trestná činnost. K ní patří hlavně vloupání do moto-
rových vozidel, bytů a sklepních boxů. A právě projekt
Bezpečný domov má pomoci snížit trestnou činnost
ve vytipovaných lokalitách. V Přerově se jedná přede-
vším o ulici Dvořákovu, Kabelíkovu, Generála Janouš-
ka a Budovatelů. Vyčíslení škod za majetkovou trest-
nou činnost za prvních deset měsíců letošního roku se
jen na Přerovsku vyšplhalo na 46 a půl milionu korun.
Policistům by měla napomoci i bližší spolupráce s oby-
vateli. Na setkání s policisty a domovními důvěrníky
přišli lidé, kteří bydlí právě v přerovských lokalitách,
kde nejčastěji dochází k trestné činnosti. Součástí pro-

jektu, který dvěma sty tisíci korunami podpořilo minis-
terstvo vnitra a 50 tisíci Olomoucký kraj, je i monito-
rování vytipovaných obchodů kamerami. Každá pro-
dejna bude viditelně označena nálepkou, že ji střeží
policejní kamera. Mezi živnostníky byl o tuto formu
spolupráce nevídaný zájem. -ilo-

Pedagogická škola slavila 60. výročí 
Šedesáté výročí od svého založení slavila v Přerově

Střední pedagogická škola. Ta původně v roce 1950 začí-
nala coby pedagogické lyceum, v roce 2008 se už střed-
ní pedagogická škola sloučila s gymnáziem Jana Blaho-
slava. V současné době má škola 35 tříd a 1050 žáků.
Oslava se konala v novém multifunkčním sále, který
vznikl přestavbou z bývalé školní jídelny. Právě loňská
přestavba, kdy budova v Denisově ulici získala nový
kabát, byla dárkem k 60. jubileu školy. Významné výro-
čí si připomněli bývalí i současní učitelé. O kulturní pro-
gram se postaraly studentky pedagogické školy. -ilo-

Přerovská nemocnice ruší lůžkovou
část ORL pro dospělé

Lůžková část oddělení ORL pro dospělé v přerovské
nemocnici koncem roku končí. Pacienti tak musí dojíž-
dět za operačními zákroky vyžadující celkovou anestezii
do sousedního Prostějova. Plánovaná změna na přerov-
ském oddělení ORL se však nedotkne dětských pacien-
tů. Důvodem změny rozsahu péče v rámci společnosti
Středomoravská nemocniční je záměr vybudovat jedno
velké specializované oddělení ORL v Prostějově. V Pře-
rově naopak vznikne moderní oddělení urologie. -rick-

Přerovští zastupitelé schválili
rozpočet města

S přebytkovým rozpočtem bude v roce 2011 pracovat
Statutární město Přerov. Na svém jednání ho v pondělí
13. prosince schválili zastupitelé. Rozpočet má na stra-
ně příjmů částku 993 755 400 Kč a na straně výdajů 951
595 900 Kč. Další položku tvoří financování ve výši 42
159 500 Kč. Rozpočet neprošel bez připomínek zastupi-
telů. Ti chtěli vysvětlit některé výdajové položky a dis-
kutovali především o přímých podporách. Několikrát
zazněl návrh, aby peníze na podporu zájmových orga-
nizací šly především z grantového programu. -gáj-

Stavební práce na novém Tyršově
mostě pokračují i v zimě

Stavební ruch na Tyršově mostě v Přerově neutichá
ani v závěru roku. V průběhu prosince dělníci provádějí
vrtání mikropilotů pro pilíře a opěry. Pokud to klima-
tické podmínky umožní, práce budou probíhat i v zim-
ních měsících. Bude však záležet na hladině Bečvy a pří-
padném hromadění ledu v korytu řeky. V první polovi-
ně příštího roku se budou budovat především základy

pilířů a samotné pilíře nového mostu. Rekonstrukce
Tyršova mostu začala letos 31. srpna symbolickým
poklepem na původní Tyršův sloup. O den později pře-
vzal staveniště dodavatel stavby. Nového mostu se Pře-
rované dočkají za rok a půl – v květnu 2012. -rick-

www.ktvprerov.cz

FO
TO

 G
A

B
R

IE
LA

 V
ES

EL
Á

FOTO MARTIN NECID

�5. 1. 1936 – před 75 lety zemřel
v Brně Vincenc Vávra, ředitel pře-
rovského gymnázia v letech
1899–1918, literární kritik, autor stu-
die o Boženě Němcové a dalších
článků. Narodil se 26. 7. 1849
v Újezdci u České Skalice.

�7. 1. 1941 – před 70 lety zemřel v Brně a v Přerově byl
pochován František Chudoba, dr., univerzitní pro-
fesor na filozofické fakultě v Brně. Své mládí prožil
v Přerově, kde v roce 1897 maturoval. Byl vynikajícím
znalcem anglického jazyka a literatury, z které pře-
kládal. Narodil se 4. 6. 1877 v Dědicích u Vyškova.

�15. 1. 1976 – před 35 lety zemřel
v Přerově František Lančík, absol-
vent námořnické školy v Terstu, jed-
natel Okrskového výboru důvěrníků
při ředitelství státních drah v Olo-
mouci, od roku 1924 tajemník
soc.demokratické strany v Přerově,
od roku 1931 člen obecního zastupitelstva rady,
v letech 1938-1939 starosta Přerova, v letech 1929-
1933 zemský poslanec, účastník 2. zahraničního
odboje, nositel Válečného kříže, medaile I. třídy,
Pamětní vojenské medaile „F“ a „VB“, odbojový
funkcionář, dopisovatel Hlasu lidu. Aktivně působil
v DTJ, v družstvu Dělnický dům a ve stavebním druž-
stvu Lešetín, stál v čele Dělnického vzdělávacího
spolku Svornost. Narodil se 5. 12. 1886 v Hulíně.

�18. 1. 1911 – před 100 lety se narodil v Žabovřeskách
u Českých Budějovic František Dráb, profesor pře-
rovské SPŠ, který byl v roce 1941 za spolupráci
a pomoc parašutistickému výsadku zatčen gestapem,
vězněn v Brně a Mauthausenu, kde zemřel 16. 4.
1942. Je nositelem Čs. válečného kříže 1939 In memo-
riam, v budově SPŠ Přerov v Havlíčkově ul. je umís-
těna pamětní deska s jeho jménem. 

�19. 1. 1891 – před 120 lety se naro-
dil v Předíně Josef Kocman, JUDr.,
administrativní ředitel na generál-
ním ředitelství Zbrojovky v Praze,
který se zasloužil o založení a umís-
tění Optikotechny (Meopty) v Přero-
vě, kde prožil své mládí i studia na
gymnáziu. Za okupace pracoval v odboji, byl zatčen,
vězněn na Špilberku v Brně, ve Vratislavi a Berlíně-
Plötzensee, kde byl 26. 9. 1942 popraven.

�21. 1. 1911 – před 100 lety se narodil v Bedihošti
Vlastimil Kozák, ak. malíř-krajinář, maloval též
kytice a zátiší, výtvarník, básník, jehož výtvarné dílo
je spjato s hanáckou krajinou v okolí Přerova, kde
působil. Byl členem Sdružení výtvarných umělců
v Hodoníně a Jednoty umělců výtvarných v Praze.
Zemřel 5. 12. 1997 ve Světlé Hoře (Hora Andělská),
kde je i pohřben. 

�28. 1. 1256 – 755 let města Přerova. Na žádost
přerovského kastelána Smila z Obřan, vydal král Pře-
mysl Otakar II. v Olomouci listinu, v níž vzpomenul
utrpení Přerovanů za vpádů Uhrů a Kumánů. Ocenil
jejich věrnost a udělil jim městské právo.

�28. 1. 1986 – před 25 lety zemřel
v Přerově František Xaver Ginter,
pedagog (učil na školách v Tučíně,
Předmostí, Přerově), ornitolog,
zakladatel a předseda Moravského
ornitologického spolku v Přerově,
konzervátor pro ochranu přírody
v Přerově, založil a řídil časopis Čs. ornitolog. Zaslou-
žil se o založení a vybudování přerovské ornitologic-
ké stanice, která byla ve své době jediná na území
republiky. Narodil se 19. 6. 1904 v Přerově. Jeho star-
ší bratr RNDr. Ondřej Ginter byl entomolog, hydro-
biolog a chemik.

Věra Fišmistrová

Kalendárium■
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Přerovský zámek je nejvýznamnější
nemovitou kulturní památku na území
města, v níž zároveň sídlí důležitá kul-
turní instituce – Muzeum Komenského.

Vlastníky přerovského panství byly čle-
nové významných rodů z Pernštejna a ze
Žerotína. Se zámkem je spojen nejslav-
nější přerovský rodák Jan Blahoslav
(1523–1571) a Jan Amos Komenský, kte-
rý se v Přerově v letech 1608–1611 učil na
bratrské škole a pak v letech 1614–1618
vyučoval. 

Dne 1. srpna 1917 byla odsouhlasena
koupě objektu přerovskou městskou
radou, 10. dubna 1918 byla podepsána
kupní smlouva. V letech 1927–1930 pro-
vedl nový majitel zámku, město Přerov,
jeho generální rekonstrukci za účelem
využití pro muzeum. Další rozsáhlá sta-
vební obnova zámku v Přerově byla
zahájena v roce 1997 rekonstrukcí
zámecké věže a práce pokračovaly i po
roce 1998, kdy se město stalo opět vlast-
níkem zámku. V roce 2001 byl přijat Pro-
gram regenerace a revitalizace zámku
v Přerově s předpokládaným ukončením
v roce 2010.

Kniha, kterou vydalo město Přerov, si
klade za cíl shrnout dosavadní poznatky
o historii zámku. Obsahuje nejnovější

zjištění archeologů ohledně původního
přerovského hradu a zástavby Horního
náměstí. Podobně se k téže problemati-
ce vyslovuje historik na základě archiv-
ních pramenů.

Nejobšírněji jsou pojednány stavební
dějiny zámku, proces rekonstrukce ve

20. letech minulého století a památková
obnova, která právě proběhla. Autorem
této části je PhDr. Karel Žurek. O Janu
Blahoslavovi a J. A. Komenském ve vel-
mi obšírném přehledu pojednal PhDr.
Franišek Hýbl, který zároveň přiblížil
historii muzejnictví v Přerově. V knize

nechybí ani průvodce stávajícími muzej-
ními expozicemi. 

Zájemcům o historii města se předsta-
vuje celobarevná publikace, která obsa-
huje velké množství dobových i nových
fotografií, map a plánů velkého formá-
tu, nechybí cizojazyčné resumé. Kniha
v takovéto podobě nebyla dosud v Pře-
rově vydána. PhDr. Jiří Lapáček

Vychází kniha o přerovském zámku

Rekonstrukce možné podoby jádra přerovského pozdně stře-
dověkého hradu obehnaného suchým příkopem. Kresba D. Figeľ

Obálka nové knihy

Muzeum Komenského zahájí výstav-
ní sezonu 2011 vernisáží fotografické
výstavy Den v životě Přerova, která se
uskuteční ve čtvrtek 27. ledna
v 17 hodin v prostorách zámku.

V galerii muzea se představí fotografie
devíti přerovských i mimopřerovských
fotografů, kteří své objektivy zaměřili
v jediném dni na občany Přerova v růz-
ných životních situacích a navždy je
zachytili nejen pro potřeby této krátko-
dobé výstavy, ale i pro příští generace
jako dokument obyčejného dne obyčej-
ných lidí.

A jak tato myšlenka vznikla, na to nej-
lépe odpoví jeden z hlavních iniciátorů

celého projektu a zároveň i vystavující
fotograf Daniel Mazáč: „K myšlence na
tento projekt nás přivedl Jaroslav Vacek,
který už předtím zorganizoval podob-
nou akci v Lipníku nad Bečvou. Nechtě-
li jsme sklouznout k čisté popisnosti,
takže nás napadlo přizvat Svatopluka
Klesnila, aby přispěl svými zkušenostmi
a dohlédl na finální výběr fotografií
a výtvarnou stránku celého souboru.“
Tato dvě jména představovala pro orga-
nizátora akce, Muzeum Komenského
v Přerově, dostatečnou záruku, že výsta-
va bude mít řemeslné i estetické kvality,
a proto bylo možno přistoupit k praktic-
ké stránce celého projektu. „Nakonec se

podařilo zorganizovat devět fotografů,
kteří vyrazili s fotoaparáty do ulic Přero-
va ve snadno zapamatovatelné, ale jinak
bezvýznamné datum 20. 10. 2010,“
pokračoval Mazáč. Fotografové zde zís-
kali dostatek materiálu, ze kterého
vytvořili ucelený soubor připravený
k vystavení.

Na kritéria výběru jednotlivých foto-
grafií jsme se zeptali kurátora výstavy
Svatopluka Klesnila: „Na výstavu jsem
vybral, s pomocí všech zúčastněných, ty
snímky, které nějakým způsobem cha-
rakterizují každodenní život v Přerově,
ale také ty, co mají silný autorský ruko-
pis fotografů.“ Jaká tedy výstava bude?

Na to opět odpovídá Svatopluk Klesnil:
„Je to výstava o Přerově a jeho obyvate-
lích subjektivním pohledem devíti foto-
grafů. Na výstavě bude přes 80 fotogra-
fií, které volně plynou v čase 24 hodin.“

„Na výsledky celého výstavního pro-
jektu se mohou návštěvníci přijít podí-
vat, kromě slavnostní vernisáže, od 28.
ledna do 30. března do galerie Muzea
Komenského v Přerově. Věříme, že
výstava zaujme nejen Přerovany, ale
i milovníky kvalitní fotografie,“ uvedla
pracovnice muzea Kristina Glacová.

Muzeum je pro návštěvníky otevřeno
od úterka do pátku od 8 do 17 a o víken-
du od 9 do 17 hodin. red.

Fotografická výstava Den v životě Přerova
Své práce představí devět přerovských i mimopřerovských fotografů

Foto Svatopluk Klesnil

Foto Zbyněk Kosík

Pozvánka
do muzea
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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

AUTOBOXY
NOSICE

telefon 581 201 666
www.piccolam.cz

OFICIÁLNÍ PARTNER

ZÁSTUPCE V ČR

ˇ

INZERCE

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch listech platn˘ od 1. 1. 2011 (bez DPH 20 %)

inzerce v regionu
Velikost inzerátu ãerná barva ãerná + azurová barevn˘ inzerát
celá strana (204 × 276 mm) 7 320 Kã 9 572 Kã 14 076 Kã
1/2 strany (204 × 136 mm) 3 884 Kã 4 994 Kã 7 213 Kã
1/2 strany (100 × 276 mm) 3 864 Kã 4 968 Kã 7 176 Kã
1/4 strany (204 × 276 mm) 2 040 Kã 2 584 Kã 3 672 Kã
jin˘ rozmûr – 1 cm2 16 Kã 20 Kã 28 Kã
Slevy za opakování stejného inzerátu: 3–5× 3 %, 6–8× 5 %, 9–10× 7 %, 11× a více 10 %

Nejlevnûj‰í

KaÏd˘ mûsíc 

20 700
v˘tiskÛ
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Mgr. Radim
Himmler
Muzeum
Komenského,
ředitel

Uplynulý rok byl pro muzeum nároč-
ný, protože jsme museli pracovat na zvý-
šení úrovně dříve podceňovaného tech-
nicko-hospodářského zázemí. Byla rea-
lizována řada nezbytných drobnějších
investic, patří mezi ně například počíta-
čový server, nové výstavní vitríny, nákup
vozidla pro Helfštýn, dokončují se nové
webové stránky a vizuální styl.

Pracovníci muzea se také museli
vyrovnat s řadou organizačních změn,
z nichž nejvýznamnější bylo sloučení
odborných pracovníků pod oddělení
společenských věd a vytvoření nového
výstavního a programového oddělení.
K nejvýznamnějším novinkám patřilo
rozběhnutí vzdělávacích programů, kte-
ré se setkaly s velkým zájmem žáků
z různých stupňů škol. Děti mohou pro-
zatím absolvovat čtyři animační progra-
my k expozicím archeologie, mineralo-
gie, entomologie a národopisu. Jako
zázemí jim slouží i nově vytvořená
muzejní herna. Odborní pracovníci
muzea se zúčastnili řady konferencí
a seminářů včetně zahraničních.

�Které akce považujete za nejvydaře-
nější a naopak, které nevyšly podle
vašich představ a proč?

K nejúspěšnějším výstavám na zámku
patřily výstavy Ptáci 2010, Řemeslo má
zlaté dno a Tyršův most. Za zdařilou
považuji také rozsáhlou výstavu přerov-
ských výtvarných umělců, která se usku-
tečnila nejen v prostorách muzea, ale
i v nové Galerii města Přerova. V ornito-
logické stanici muzea proběhla zajíma-
vá sezonní výstava Péro, peří, opeření.

Jsem také spokojen s rostoucí úrovní
doprovodných akcí. Přerovany jistě zau-
jaly akce jako červnová muzejní noc,
zářijová vernisáž výstavy o Tyršově mos-
tě s nostalgickou atmosférou doby
Rakouska-Uherska i říjnové tradiční
noční prohlídky přerovského zámku
laděné do atmosféry první poloviny 20.
století v Přerově. 

Nejvíce vždycky zamrzí, když do
výsledku zasáhnou vnější vlivy, kterým
nelze zamezit. Kromě pověstných lijáků
na Helfštýně mám v čerstvé paměti kala-
mitní sněhovou vánici, která neblaze
narušila program s živým betlémem na
nádvoří zámku začátkem prosince. Zkla-
máním pro mě byl nízký zájem veřej-
nosti o koncerty vážné hudby Stupkova
kvarteta a Moravských madrigalistů, kte-
ré jsme uspořádali v závěru roku.

�Jak hodnotíte celkovou návštěvnost|?
Těsně před koncem roku jsme zazna-

menali okolo 97 tisíc návštěvníků.
Výrazný pokles i přes rozšíření kultur-
ních aktivit zaznamenal hrad Helfštýn,
což negativně ovlivnily zejména květ-
nové povodně. Zámek navštívilo přes 18

tisíc návštěvníků. I to je méně oproti
loňskému roku. I přes solidní zájem
publika jsme přece jen očekávali větší
návštěvnost výstavy o Tyršově mostu.
Značnou část návštěvníků tvořily děti ze
škol, které se zúčastnily výukových pro-
gramů. Ornitologickou stanici navštívi-
lo v roce 2010 kolem šesti tisíc návštěv-
níků.

�Které stavební práce se podařilo
uskutečnit? 

Nejvýznamnější stavební akcí loňského
roku bylo dokončení depozitáře muzea.
Cena této investice Olomouckého kraje,
zřizovatele muzea, přesáhla 13,5 milionu
korun. Vnitřní mobiliář stál přes 750 tisíc
korun. K dalším na první pohled viditel-
ným akcím jistě patří i oprava fasády
budovy na Horním náměstí číslo 21, kte-
rou muzeum využívá jako sídlo knihov-
ny. Na Helfštýně proběhla oprava vnější
poprsníkové zídky Široké hradby, dále se

opravila bašta a zdivo Kravařského před-
hradí v prostorách tzv. Psince a rovněž
část střešní krytiny nad restaurací. V orni-
tologické stanici jsme nemohli odkládat
opravy záchranné stanice, která byla
zaplavena při povodni v květnu. 

�Co chystáte v novém roce a které
z akcí budou novinkou?

Připravujeme dva rozsáhlé výstavní
projekty, pro které využijeme prakticky
všechny výstavní sály muzea. V květnu
zahájíme výstavu Tou knihou jsem si
zamiloval Japonsko, která se pokusí
zachytit, jak česká kultura od konce 19.
století do poloviny 20. století přijímala
informace o Japonsku a jak tuto do znač-
né míry romantickou představu vytváře-
ly knihy českých spisovatelů a cestovate-
lů. V říjnu pak chce muzeum připome-
nout 170. výročí příjezdu prvního vlaku
do Přerova velkou výstavou Povídání

o mašinkách, která zachytí historický
význam železnice pro Přerov i střední
Moravu. Oba projekty budou doplněny
celou řadou doprovodných aktivit –
vzdělávacích programů pro školy, před-
náškových cyklů, nočních prohlídek,
workshopů, besed i divadelních předsta-
vení. Oba hlavní výstavní projekty spo-
juje leitmotiv cestování, k němuž
bychom mohli zařadit i další z plánova-
ných výstav Úspěchy české egyptologie
očima fotografa Martina Frouze. Jinou
fotografickou výstavou bude výstava
dokumentárního fotografického projek-
tu ze současnosti Den v životě Přerova.
Opomenuta nezůstane ani tradiční škol-
ská tematika. Výstava Cesta do hlubin
študákovy a kantorovy duše připomene
nejen osobnost známého spisovatele
a pedagoga Jaroslava Žáka, ale pokusí se
i obsáhleji přiblížit atmosféru školního
prostředí 20. století. Výstavou z oblasti
výtvarného umění bude připomenutí
100. výročí narození malíře Vlastimila
Kozáka. Na ornitologické stanici bude
hlavní sezonní výstavou Život mokřadů
aneb Ptáci, máte mokro v práci a na Helf-
štýně Plastiky z ohně italského umělec-
kého kováře Roberta Giordaniho.

Eva Šafránková
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Vzdělávací programy se setkaly s velkým zájmem žáků všech stupňů škol.

FOTO JITKA HANÁKOVÁ

Výstava o Tyršově mostu patřila k nejúspěšnějším výstavám na zámku.

Akce muzea ani letos návštěvníky nezklamaly
Muzeum Komenského bilancuje

Muzeum Komenského v Přerově se podílí značnou měrou na kul-
turním životě našeho města. Patří také k největším magnetům
i pro mimopřerovské návštěvníky. Zajímalo nás, jak je spokojený
s právě končící sezonou jeho ředitel.
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Motoristický sport
Asi nejvíce mohou být spokojeni

motorističtí fanoušci. Láďa Hanák se na
ME autokrosařů opět umístil na bedně,
i když 3. místo je nejhorší umístění za
poslední roky. Jezdec se ale musí věno-
vat i zaměstnání a tak na vlastní závodě-
ní mu zbývalo méně času. Podobně je na
tom rallyový pilot Ondřej Blaťák. Pra-
covní vytížení pedagoga na VUT Brno je
vysoké a na přípravu nemá příliš času.
I když poprvé usedl za volant špičkové-
ho vozu Citroën C2 S 1600, hned skončil
ve velkých soutěžích ve skupině A dru-
hý. Vyhrál prestižní Valašku i Bohemii
a škoda havárie na Barumce. Zde přišel
prakticky o titul. Vlivem nedostatku pro-
středků mohl odjet jen málo závodů
a tak umístění je velmi dobré. Další
z pilotů rally Robert Adolf zažil v sezoně
i těžší havárie. Zajel však několik
dobrých výsledků. Do kolotoče okruho-
vých závodů se po krátké odmlce vrátil
Tomáš Pivoda, který usedl za volant sil-
ného Porsche. Jeho výkony mu přinesly
zájem renomovaných stájí.

Házená
Do nejvyšší soutěže, Zubr extraligy, se

dostali přerovští házenkáři. Jako nová-
ček se dokázali zachránit a v závěru sou-
těže působili hodně jistě. Do nové sezo-
ny tak vlili fandům do žil optimismus.
Podzim ale byl dosti špatný. 

Vodní pólo
Asi vůbec nejúspěšnějším klubem jsou

vodní pólisté. Ti zúročují dlouholetou
poctivou práci s mládeží a odměnou
jsou jim umístění na nejvyšších místech
ligových soutěží všech věkových katego-
rií. Potěšilo umístění mužů, kteří po
hubených letech opět vystoupili ze stínu
a vrátili se zpět mezi nejlepší. Právě mla-
díci už posbírali zkušenosti a jsou tak
platní mezi zkušenými borci. 

Volejbal
PVK Precheza se může pochlubit oje-

dinělou bilancí. Tři nejstarší celky půso-
bí v extralize. Ženy se ale v minulé sezo-
ně potýkaly s problémy, které vyústily
k výrazným změnám v klubu. Nový kádr
jak hráček, tak funkcionářů a trenérů, by
mohl mít pozitivní dopad na výkonnost
celků.

Hokej
Hokejisté dokázali na zrekonstruova-

ný stadion přilákat opět fanoušky
a odměnili se jim dobrou hrou i play off.
Mladší dorost potom vrátil do Přerova
extraligovou soutěž. Hokej fandy táhne
a tak je škoda, že se mu věnuje stále
méně chlapců. Mládežnická mužstva se
tak potýkají s nedostatkem hráčů. 

Ostatní sporty
Část potenciálních hokejistů ubírá

i stále populárnější florbal. V Přerově
došlo k velmi rozumné domluvě a slou-
čení klubů. Druholigová soutěž se také
vrátila přímo do města a tak příznivci
mohou svůj tým sledovat přímo doma. 

Opravená hala Spartaku u Bečvy se
stala pro více sportů halou domácí. Bude
se zde konat i MR v badmintonu. Hlav-
ní postavou přerovského badmintonu
je Zuzana Pavelková, která se i přes mla-

dý věk prosadila mezi seniorkami a také
do reprezentace. Další mladou repre-
zentantkou je minigolfistka Karolína
Jandová, která byla z našich borců na
MS v Soči nejlepší. Ve sportovním cent-
ru Mlýn ale byly zrušeny dráhy a tak hrá-
či bohužel přestupují do jiných klubů. 

Zajímavá situace je u kuželkářů. Hráč-
ky Spartaku či dříve Lokomotivy Přerov
mají přebohatou sbírku titulů. V posled-
ních letech se ale pohybovaly spíše ve
spodních patrech ligy. Podzim byl zcela
v režii Spartaku. Tým doplněný mladými
nadějnými hráčkami předstihl i nejlepší
tým posledního desetiletí – pražskou Sla-

vii. Muži pak též posledním umístěním
příjemně překvapili. Hráči kulečníku se
mohli chlubit dlouhou šňůrou účasti
mezi elitou země. Až v roce 2010 po více
jak dvaceti sezonách tuto společnost

opustili. Tým se snad konsolidoval a vrá-
tí se zpět co nejrychleji. 

Basketbalisté oslavili již 75 let od
založení svého sportu. Roky hojnosti,
kdy náš prvoligový tým žen vedl úspěš-
ný kouč Lubor Blažek, jsou ty tam. Prach
usedá i na úspěchy dorostenek. Muži
živoří v oblastním přeboru a mládež se
teprve zvedá. 

Fotbalisté také jen vzpomínají na
roky druholigové. V regionu je množství
klubů, které si přetahují hráče a tak na
postup výš, než je krajský přebor, proza-
tím můžeme zapomenout. Společnou
řeč nenašly ani kluby přímo v Přerově.

Zde se nabízí příklad florbalistů, kteří se
dokázali dohodnout. Soutěží s dlouho-
letou tradicí je PLMK. Fotbalisté ale stá-
le těžko hledají plochy pro malý fotbal
a z přerovské ligy se stále více stává liga
mimopřerovská. 

Nohejbalisté, kteří sídlí hned vedle fot-
balového areálu, pořádají řadu akcí
i mezinárodního charakteru. Jediné, co
se jim nedaří, je postup zpět do alespoň
1. ligy. Mladý celek výkonnost má, ale
chybí rozhodující krůček. 

Kvalitní výsledky mají moderní gym-
nastky, které zaznamenaly pěkná umís-
tění i v zahraničí. Atletice se podařilo
zabodovat nejen v týmových soutěžích,
ale i některé individuální výsledky si
zasluhují pozornost.

Bikrosaři momentálně nemají tak vel-
ké množství závodníků jako dříve, ale
třeba výsledky Martina Trnkala na MS
jsou velmi kvalitní. To podobné platí
o biketrialistech bratrech Procházko-
vých. Starší Adam sice prakticky celou
sezonu promarodil, ale Pavel se dokázal
prosadit na ME. 

Dařilo se přerovským sportovcům v roce 2010?
Skončil další rok 21. století a ve všech oblastech se bude hodnotit
a rozebírat, co se povedlo a naopak. Nejinak tomu bude u sportov-
ců. Nedá se jednoznačně říci, že rok byl pro přerovské úspěšný. Lze
v něm najít pozitiva, ale i negativa, ostatně tak jako v jiných oblas-
tech jde i o úhel pohledu. My se v našem krátkém shrnutí zaměří-
me hlavně na úspěšná odvětví.
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Volejbalistky PVK Precheza patří k nejpočetnějším i nejúspěšnějším klubům města.
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Dvojice Přikryl – Oral vrátila po letech do Přerova 1. ligu kolové. pokračování na straně 13 �
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INZERCE

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

Termín Stát Zájezd Cena od

14.–16. 1. A Kitzbühel
v ceně: 2x ubytování, 2x polopenze
3-denní skipas, doprava lux. busem 6.100,–

14.–23. 1. F Les 2 Alpes
v ceně: 7x ubytování, 6-denní skipas 5.600,–

14.–23. 1. F Alpe d’Huez/Oz
v ceně: 7x ubytování, 6-denní skipas 4.900,–

14.–23. 1. F Chamrousse
v ceně: 7x ubytování, 7-denní skipas 3.900,–

15. 1. A Hochkar
v ceně: 1-denní skipas, doprava busem, tech. doprovod CK 1.450,–

15. 1. a 6. 2. H Pápa – termální lázně
v ceně: doprava busem, tech. doprovod CK 450,–

15. 1. a 12. 2. H Györ – termální lázně
v ceně: doprava busem, tech. doprovod CK 400,–

15. 1. a 12. 2. H Mosonmagyaróvár – term. lázně
v ceně: doprava busem, tech. doprovod CK 350,–

19.–20. 2. D Aquapark Tropický ostrov
v ceně: doprava busem, tech. doprovod CK 950,–

19.–23. 1. I Ponte di Legno
v ceně: 3x ubytování, 3-denní skipas 4.500,–

21.–23. 1. A Saalbach
v ceně: 2x ubytování, 2x polopenze
3-denní skipas, doprava lux. busem, průvodce 6.900,–LA

ST
M

IN
U
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Doprava lux. busem – Francie od 2.300,–, Itálie od 1.950,–. Rakousko z Brna již v ceně! Doprava z Pře-
rova a Olomouce s příplatkem od 150,– Kč.   Vlastní doprava – Francie, Itálie – Rakousko na vyžádání. 

LÉTO 2011
Absolutní cenové bomby!

Mobilhome Cool
s klimatizací
2x ložnice, obýv. pokoj
s kuchyňským koutem
WC, sprcha, terasa

hotel** 
s polopenzí
2-lůžkový pokoj
s přistýlkou, WC, sprcha

hotel** 
All Inclusive
s klimatizací a bazénem
2-lůžkový pokoj
s 1–2 přistýlkami, WC,
sprcha, sat-TV, balkón

od 900,– Kč/7 nocí
+ DÍTĚ do 12 let ZDARMA

+ sleva na First Moment až 10 %

od 2.590,– Kč/7 nocí

+ DÍTĚ do 12 let ZDARMA

+ sleva na First Moment 8 %

od 6.900,– Kč/7 nocí

+ DÍTĚ do 12 let ZDARMA

+ sleva na First Moment 10 %

Tenisty Přerova vidíme ve městě jen
minimálně. Povětšinou jen ženy na vel-
kých turnajích. Voráčová s Ondráškovou
ale patří do světové stovky a Rosol do ní
nemá daleko. To stolní tenisté zatím
zbrojí a k postupu nemají daleko. Škoda,
že ženy sestoupily. Druhá liga už byla
soutěží slušnou.

Velký přerovský sportovec František
Venclovský by jistě měl ze svých násle-
dovníků radost. Zimní plavci patří do
nejužší české špičky a posbírali řadu
vynikajících umístění. 

Sportovní akcí s nejvyšší návštěvností je
bezesporu festival dračích lodí. Úspěšný
klub Moravian dragons, který vozí pravi-
delně tituly z celého světa, přivedl do měs-
ta stále populárnější akci. Počty závodní-
ků i diváků jdou do tisíců. Problémy na
řece Bečvě znemožňují pořádání veslař-
ských závodů a tak o pěkných výsledcích
našich závodníků můžeme jen číst. 

Úspěchy mají i kulturisté a fitnesky
z AVE fitnes centra Přerov. Jan Pálení-
ček a nově i Denis Groman se dokázali
prosadit na světovém šampionátu natu-
rálních sportů. Klub si připsal i další
dobré výsledky na mezinárodním poli. 

Ve městě je pořádána i řada sportov-
ních soutěží a akcí pro nejširší veřej-
nost. Připomeňme ligy bowlingu, kuže-
lek, volejbalu, tenisu, večery in line brus-
lařů, hobby autokros, turnaje nohejba-
listů. ŠELA sport i MiKo cycles pořádají
velmi populární cyklistické akce pro

děti. V areálu Střední školy zemědělské
působí jezdecký klub a jeho perfektně
připravené Ceny města Přerova vždy při-
lákají hodně kvalitní startovní pole a také
množství diváků. Žije i sportovní gym-
nastika, která se po letech dočkala pěk-
ného stánku, hasičský sport, box, kolo-
vá, judo, taneční sport. Střelci, kteří vel-
kým úsilím udržují střelnici v Újezdci též
uspořádali závody s účastí dokonce
olympijských vítězů.

To byl průřez sportovním děním měs-
ta. Je docela možné, že jsme některé
sporty opomenuli, ovšem nebylo to
úmyslně. jmb

Desítka nejlepších
sportovců města podle

Přerovských listů
(řazeno podle abecedy)

Ondřej Blaťák rally
Ladislav Hanák autokros
Karolína Jandová minigolf
Zuzana Pavelková badminton
Jan Páleníček kulturistika
Pavel Procházka biketrial
Petr Šístek kolová
Martin Trnkal bikros + 4cross
Renata Voráčová tenis
Vlastimil Zaoral zimní plavání

Nejlepší kluby
KVP Přerov vodní pólo
PVK Precheza volejbal
Sokol HC Přerov házená

■ Klub českých turistů

SK Přerov – pěší turistika
Jifií ·vec, tel. 608 730 541

�1. 1. • Novoroãní v˘stup na âekyÀsk˘
kopec, 15 km, J. ·vec, odch. 10 hod., sraz u
Sokolovny

�6. 1. • Zlín stfied–Pod rozhlednou–Zlín
stfied, 16 km, J. ·pinar, odj. 7.46 hod.

�8. 1. • Zimní v˘stup na Helf‰t˘n – 34. roã-
ník, 12,20 km, J. Pûãek, odj. 8.58 hod.

�8. 1. • Kunãice p. On.–Ondfiejník–Mety-
lovice–PrÏno, 22 km, J. Sedláková, odj. 6 hod.

�13. 1. • Moraviãany–Lo‰tice–Moraviãa-
ny, 10 km, J. ·vec, odj. 8.04 hod.

�15. 1. • Pot‰tát–Stfiedolesí–Uhfiínov–Dra-
hotu‰e, 18 km, J. Sedláková, odj. 6 hod.

�20. 1. • Penãice–âekynû–Îeravice–Koko-
ry–Brodek u Pfie., 12 km, V. Visnar, odj. A9 h.

�22. 1. • âerven˘ Potok–Horní Orlice–Kra-
liky–Dolní Lipka, 10 km, J. Pûãek, odj. 7.05 h.

�24. 1. v 15 hod. • V˘roãní konference
odboru v zasedací síni ZÚ Wurmova 2, Pfierov

�27. 1. • Velká Bystfiice–kolem Bystfiice–
Olomouc, 10 km, Î. Zapletalová, odj. 8.03 hod.

�29. 1. • âervenka–Litovel–Lhota nad
Mor.–StfieÀ, 16 km, H. ·Èávová, odj. 8.03 hod.

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

�1. 1. • Novoroãní v˘stup na âekyÀsk˘
kopec. Setkání a v˘dej pamûtních listÛ u památ-
níku nad Pfierovskou roklí 10–14.30 hod.

�5. 1. • Zimní Îebraãkou, 10 km, odchod 9.30
hod., sokolovna, L. Poláková. 

�8. 1. • Pustevny–Radho‰È–RoÏnov p. R.,
13 km, vlak 6 hod., V. Vaculík. 

�12. 1. • Betlémy v Olomouci, vlak 8.04, C.
Punãocháfiová

�15. 1. • Brodek–Vûrovany–Tovaãov, 11
km, vlak 8.04, C. Punãocháfiová

�19. 1. • Dfievohostice–Lhotsko–Bystfiice

p. H., 12 km, bus 8 hod., V. Polidorová
�20. 1. v 17 hod. • ãlenská schÛze, Pegas

club, Îerotínovo nám.
�22. 1. • Brodek–Císafiov–Pfierov, 12 km,

vlak 9.04, Vl. Wnuk
�26. 1. • Stfiedeãní vycházka, M. Caletková
�29. 1. • Hulín–Pravãice–Rymice–Hole‰ov,

13 km, vlak 9.24 hod., Vl. Wnuk.

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

�1. 1. • Novoroãní v˘stup na âekyÀsk˘
kopec. Hvûzdicov˘ v˘stup na âekyÀsk˘ kopec,
10 km, KâT TJ Spartak Pfierov – V. Wnuk,
Památník nad Pfierovskou roklí, 10–14.30 hod.

�4. 1. v 19 hod. • schÛze v restauraci
Pivovar, promítání z akcí 

�8. 1. • Host˘nské vrchy. Host˘n–Tro-
ják–Lazy–Val. Mezifiíãí, 33 km, Milan Bez-
dûk, vlak 7.36 hod., bûÏky

�8. 1. • Zimní v˘stup na Helf‰t˘n. Hvûzdi-
cov˘ v˘stup na hrad Helf‰t˘n, do 14 hod, 12 km,
KâT SK Pfierov – Jifií ·vec, vlak 8.05 hod., pû‰í

�14.–17. 1. • Pfiejezdy Kru‰n˘ch hor –
v˘chod. 1. Lesná–Klíny, 2. Klíny–Nové Mûsto,
Viti‰ka, 3. Viti‰ka–Telnice, 4 dny, 25, 32, 25 km,
Tomá‰ Beránek, vlak 7.47 hod., bûÏky 

�22.–23. 1. • Slezské Beskydy na snûÏni-
cích. Jablunkov–Wielki Stoêek–Vel. âantory-
je–Tfiinec, 2 dny, SO, Vít KoÏuch, vlak 6.25 hod.,
zimní tabofiení

�23. 1. • Dálková jízda Pot‰tát–Pfierov.
Pot‰tát–Kozlov–pramen Odry–Velk˘ Újezd
(obûd)–Sobí‰ky–Pfierov, 35 km, Jifií Balcárek
ml., vlak 6 hod., bûÏky

�27. 1.–1. 2. • LyÏafisk˘ pfiejezd Jizersk˘ch
hor, 6 dnÛ, J. Balcárek ml., vlak 6.37 hod.

�28.–31. 1. • Pfiejezd Krkono‰. Ubytování na
Bartlové lávce a na Staré Pile, 4 dny, Jurá‰ Bal-
cárek, Karel Ludvík, bûÏky

� dokončení ze strany 12

Dařilo se přerovským sportovcům v roce 2010?
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S novým rokem vystřídá soutěž
Poznáte přerovskou osobnost soutěž
nová. Impulzem se stalo 755. výročí
povýšení Přerova na město.

V několika otázkách se vrátíme do
minulosti města v různých oblastech,
například sportu, kultury, školství a dal-
ších. V lednovém čísle jsme se zaměřili
na přerovský sport. Vaším úkolem bude
označit správnou odpověď vždy ze tří
nabídnutých variant. 

Vylosovaný výherce bude odměněn
hodnotnou knihou. Své odpovědi zasí-
lejte vždy do 10. dne v měsíci e-mailem
na adresu eva.safrankova@mu-prerov.cz
(např. 1c) nebo odevzdejte v Městském
informačním centru (v pasáži). Výherce
ať kontaktuje redakci, tel. 724 015 273.

SPORT
1. Kdy přeplaval František Venclov-

ský kanál La Manche? 
a) 30. 7. 1970
b) 30. 7. 1971
c) 30. 7. 1972

2. Který přerovský atlet se zúčastnil
v roce 1960 letních OH v Římě? 
a) Josef Přidal
b) Anna Plšková
c) Vlastimil Brlica

3. Ve kterém roce bylo město Přerov
pořadatelem ME juniorů v tenisu? 
a) 1978
b) 1977 
c) 1976

4. Ve kterém roce se jel na přerovské
rokli první autokros?

a) 1968
b) 1969
c) 1970

5. V roce 1998 bylo město Přerov
pořadatelem MS. O jaký sport se
jednalo? a) plavání
b) kuželky
c) sálová cyklistika

připravila V. Fišmistrová

Vyhodnocení prosin-
cového úkolu soutě-
že Poznáte přerov-
skou osobnost?

Známou osobností je
Josef Čapka Drahlov-
ský. Výhercem se stá-
vá Ingrid Sekerová.

Soutěž  Znáš své město?
k 755. výročí povýšení Přerova na město

Výstava služeb cestovního ruchu
a využití volného času TOURISM EXPO.
16. ročník veletrhu zaměřeného na
propagaci turistiky a cestovního ruchu
se bude konat ve dnech 28.–30. ledna. 

Návštěvníci se seznámí s aktuální
nabídkou domácích a zahraničních
dovolených, poznávacích a léčebných
pobytů desítek cestovních kanceláří,
agentur, ubytovacích a stravovacích
zařízení, dopravců, lázní a sanatorií
z České republiky a Slovenska. 

Nebude chybět ani nabídka zážitkové
turistiky. Na stáncích vystavovatelů se

objeví sportovní vybavení a potřeby,
turistické mapy, autoatlasy, odborná
literatura, nabídka cestovního pojištění. 

Součástí veletrhu bude každodenní
doprovodný program. red.

Flora Olomouc
Veletrh TOURISM EXPO 2011

■ Setkávání seniorů Spolu
Centrum Sonus

�Besedy na zajímavé téma – pondûlí od
10.15 hod.
10. 1. • Dna – Olga Îupková 
17. 1. • Problematika uÏívání lékÛ
u seniorÛ a moÏnosti léãby nespavosti –
Mgr. BoÏena Malinová
24. 1. • PafiíÏ – Ing. Helena Patoãková 
31. 1. • Rukodûlná ãinnost: Krakelování
kvûtináãe (kvûtináã si pfiineste s sebou)

�Zdravotní cviãení s lektorem – vÏdy v pon-
dûlí a ãtvrtek od 9 do 10 hod. 

�Internet pro seniory – vÏdy v pondûlí od 9 do
13 hod. (od 10 do 12 hod. je k dispozici lektor)

�Kavárna pro seniory – úter˘
11. 1. od 16 hod. • Mongolsko – Eva Ver-
nerová
Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov
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Tajenka křížovky: Čínské přísloví Autorka křížovky: Marie Švarcová

Tajenka: Není těžké vědět, jak se co dělá, těžké je to udělat

Pozvánka

■ Plesová sezona
v Městském domě

leden
�7. 1. ve 20 hodin • Gymnázium Jana Blaho-

slava a SPg·, stuÏkovací ples oktávy 
�8. 1. ve 20 hodin • Gymnázium Jakuba ·ko-

dy, stuÏkovací ples oktávy B
�14. 1. ve 20 hodin • GJB a SPg·, stuÏkova-

cí ples SPg· tfiíd 4.C a 4.D
�15. 1. ve 20 hodin • Stfiední prÛmyslová ‰ko-

la, stuÏkovací ples tfiíd L4 a S4
�21. 1. ve 20 hodin • Stfiední zdravotnická

‰kola, stuÏkovací ples tfiídy 4.C
�22. 1. ve 20 hodin • Gymnázium Jakuba

·kody, stuÏkovací ples oktávy A
�28. 1. ve 20 hodin • Gymnázium Jana Bla-

hoslava a SPg·, stuÏkovací ples tfiídy 4.A
�29. 1. v 19 hodin • Obchodní akademie a Jaz.

‰kola, stuÏkovací ples tfiíd 4.A a 4.B
únor

�4. 2.ve 20 hodin • Stfiední ‰kola gastronomie
a sluÏeb, ·ífiava 7, XVII.reprezentaãní ples

�5. 2. ve 20 hodin • VÚ 4574, Leteck˘ ples
�6. 2. ve 14 hodin • Dûtsk˘ ma‰karní karne-

val, pofiadatel IMIT s.r.o., Mûstsk˘ dÛm
�11. 2. ve 20 hodin • Vysoká ‰kola logistiky

o.p.s., reprezentaãní ples
�18. 2. ve 20 hodin • GJB a SPg·, stuÏkova-

cí ples SPg· – tfiíd 4.AP a 4.BP 
�19. 2.ve 20 hodin • XVI. Farní ples
�25. 2. ve 20 hodin • Gymnázium Jakuba

·kody, stuÏkovací ples tfiídy 4.A
�26. 2. ve 20 hodin • Statutární mûsto Pfierov,

Ples primátora
březen

�4. 3. ve 20 hodin • Gymnázium Jakuba ·ko-
dy, reprezentaãní ples 

�5. 3. v 19 hodin • Obchodní akademie a Jazy-
ková ‰kola, stuÏkovací ples tfiídy 4.EL

�11. 3. ve 20 hodin • Soukromá stfiední
odborná ‰kola Ïivnostenská Pfierov s.r.o., stuÏ-
kovací ples tfiíd 4.C a 4.D

�12. 3. ve 20 hodin • Stfiední prÛmyslová ‰ko-
la, stuÏkovací ples tfiíd A4 a E4

�18. 3. ve 20 hodin • Gymnázium Jakuba
·kody, stuÏkovací ples tfiídy 4.B

�19. 3. ve 20 hodin • Gymnázium Jana Bla-
hoslava a SPg·, stuÏkovací ples tfiídy 4.B

�25. 3. ve 20 hodin • Meopta-optika s.r.o., IX.
reprezentaãní ples

�26. 3. ve 20 hodin • SO· a SOU-technické,
Koufiilkova 8, stuÏkovací ples tfiíd MAS4, MCH4
a PT2

duben
�2. 4. ve 20 hodin • MontáÏe a.s. a PRO-

GRESS OK a.s., V. âesko-slovensk˘ ples
�16. 4. ve 20.30 hodin • IMIT s.r.o., Mûstsk˘

dÛm, VI. korunov˘ ples
Informace v pfiedprodeji vstupenek MD, po–pá:

8–18 hodin, tel.: 581 290 311, 581 215 101

Mezinárodní
veletrhy v Brně
GO a Regiontour 2011

Ve dnech 13. až 16. ledna již tradičně
proběhnou na brněnském výstavišti
mezinárodní veletrhy GO a Regiontour.

Přerov se bude prezentovat opět
v pavilonu Regiontour, tedy na veletrhu
turistických možností v regionech. Před-
staví se v rámci prezentace Olomoucké-
ho kraje. Návštěvníci si mohou odnést
propagační předměty Přerova a získají
informace o turistických cílech a atrakti-
vitách našeho města. Hlavním tématem
je aktivní využití volného času. red.
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■ Městský dům
�16. a 30. 1. • Nedûlní párty pfii dechov-

ce se Záhorskou kapelou

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 spoleãná 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 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 15–21 muÏi 13–21

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

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

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

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

Výjimky: 1. 1. 2011 zavfieno • 29. 1. dûtsk˘ a 50m bazén, spol. sauna 11.30–18, sauna sam. vchod 10–20 • informace na www.bazenprerov.cz

■ Klub Dlažka
�7. 1. • Informace o letních akcích na

www.dlazka.cz 
�14.–16.1. • Lednová víkendovka na Vran-

ãe (MrÀata) 
�21.–23.1. • Zimní DláÏdûní na Vranãe

s promítáním obrázkÛ z tûchto akcí – viz pfiíloha! 

�26. 1. v 19.30 hod. • koncert Hradi‰Èan
– Klub Teplo

�28.–30.1. • Zimní rodeo – Rajnochovice 
Upozornûní:
�7.–11. 2. • Hrav˘ zimní t˘den – pfiímûstsk˘

tábor pro dûti 

www.dlazka.cz • tel. 581 331 438

Pozvánka

■ Muzeum Komenského
Budova přerovského zámku

út–pá 8–17 h., so–ne 9–17 h., tel. 581 250 531
1. a 2. 1. je zámek pro vefiejnost uzavfien.

�Stálé expozice: Rekonstrukce historick˘ch
‰kolních tfiíd, Jan Blahoslav, Jan Amos Komen-
sk˘, Archeologie Pfierovska, Entomologie, Mine-
ralogie, Národopis Hané a Záhofií, Tajemství tónu
zvonu, Veduty Pfierova a vyhlídka z vûÏe, Histo-
rie odboje na Pfierovsku 1914–1989 

�do 30. 1. • V Betlémû na senû. Tradiãní
v˘stava Zbofiilova betléma (Historick˘ sál).

�od 28. 1. • Den v Ïivotû Pfierova – v˘stava
pfierovsk˘ch i mimopfierovsk˘ch fotografÛ,
zachycující obyãejn˘ den v Pfierovû. VernisáÏ
v˘stavy probûhne 27. 1. v 17 hod. v prostorách
zámku.

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

�Stálé expozice: Ptáci âeské republiky, Ptaãí
zahrada Franti‰ka Gintra

�do 31. 1. • Îivá zahrada. Putovní v˘stava
âSOP o tom, jak do zahrad pfiilákat a udrÏet v nich
ptáky, hmyz, obojÏivelníky a dal‰í Ïiváãky.

�10. 1. • Karla Rulíková – Korsika. Pfiíro-
dovûdná pfiedná‰ka o letním putování po ãtvrtém
nejvût‰ím stfiedomofiském ostrovû. Od 17 hod.
v budovû ORNIS.

�22. 1. • Zimní prohlídka parku Michalov
s prÛvodcem. Netradiãních pohled na dfieviny
v zimním období, i ty kvetoucí. Vyprávûní o his-
torii parku. Sraz v 9.30 hod. u budovy ORNIS

�V˘ukové programy pro ‰koly, krouÏky
a jiné zájmové skupiny: Zimní – o ptácích na
krmítku; Ptáci – v‰e ze Ïivota ptákÛ; Vodní ptáci
– o ptácích kolem vody a na vodû; Stromy –
o stromech váÏnû i neváÏnû v areálu parku
Michalov. Více o programech i nabídce pro ‰ko-
ly na www.prerovmuzeum.cz, pfiihlá‰ky v ORNIS,
tel. 581 219 910, e-mail: ornis@prerovmuze-
um.cz. 

�Ekoporadna projektu Pfiírodû OK+ – posky-
tování informací z oblasti Ïivotního prostfiedí
Po–Pá 8–16 hod.

Hrad Helfštýn
�8. 1. od 8 do 15 hod. • 34. Novoroãní

v˘stup na hrad. Jednotné vstupné 20 Kã.
www.prerovmuzeum.cz

■ Klub přátel výtvarného
umění

�19. 1. • Vlakov˘ zájezd do Olomouce –
v˘stava barokního umûní (Muzeum moderního
umûní, Vlastivûdné muzeum a Arcidiecézní
muzeum), sraz u Arcidiecézního muzea v Olo-
mouci ve 13.30 hod.
Poslední termín na odevzdání závazn˘ch pfiihlá-
‰ek na zájezdy (Praha, KromûfiíÏsko).

■ SVČ ATLAS a BIOS
�Keramické hrátky • páteãní 15–17 hod.,

sobotní 9 –12 hod., pfiihlá‰ky pfiedem ATLAS
�15.–31. 3. • Na‰e lesy – proã ne smrky?!,

v˘uková v˘stava pro zájmové skupiny – BIOS
�1. 1. • V˘stup se Stopafií rodinkou na

ãekyÀsk˘ kopec
�8. 1. • V˘stup se Stopafií rodinkou na

Helf‰t˘n
�28. a 29.1. • pololetní prázdniny na Tesáku

www.svcatlas-bios.cz

Výtvarná soutěž
Ladovská zima

Na leden a únor pracovnice SVČ Atlas
a Bios pro děti připravily novou výtvar-
nou soutěž s názvem Ladovská zima.

Je určena dětem všech věkových kate-
gorií a soutěžní práce mohou být ztvár-
něny jakoukoliv výtvarnou technikou.

Podepsané obrázky se jménem, adre-
sou a telefonem musí být odevzdané
v Atlasu, Žižkova 12 nejpozději do pátku
11. února. Autoři nejhezčích prací
budou odměněni hezkým dárkem.

■ Středisko Oáza Předmostí
�8. 1. od 9 hod. • Korálkování
�18. 1. od 16 hod. • ·perky z fimo hmoty
�7.–11. 2. • Pfiímûstsk˘ tábor Indiánská

osada 

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

■ Klub Rodinka
�pondûlí: 9–10.30 hod. angliãtina pro pokroãi-

lé s hlídáním; 16–17 hod. TV-tûlocviãna Z· Îelá-
tovská (2–6 let) 

�úter˘: 9–11 hod. herna pro batolata; 16–18
hod. krouÏek ‰ikovn˘ch rukou a hry (‰koláci,
dospûlí) 

�stfieda: 9–11 hod. cviãení na míãích rodiãe
a dûti (1–3 let), 16–17 hod. flétna a rytmické
hrátky (4–6 let) 

�ãtvrtek: 9–11 hod. herna pro batolata;
16–16.30 hod. angliãtina, dûti 3–5 let;
16.30–17.30 hod., dûti 4–6 let pokraãující pátek:
9–11 hod. cviãení na míãích rodiãe a dûti
(3 mûs.–1,5 let) 

�V prÛbûhu t˘dne nabízíme v prostorách na‰í
klubovny rodinného typu v Îelatovské 12 hlídá-
ní dûtí s programem a stravováním (mini‰koliã-
ka pro nejmen‰í dûti), vedou pro‰kolené zdra-
votní sestry, nutné zavolat pfiedem.

�11. 1. v 16 hodin • drátové zápichy do
kvûtináãe

�18. 1. v 16 hodin • smaltové ozdoby
a ‰perky

�25. 1. v 16 hodin • ko‰íky z pedigu 
� 28.–30. 1. • víkend s lyÏováním a rela-

xací ve Velk˘ch Losinách
www.rodinka.cz

■ Mateřské centrum
Sluníčko

�od 20. ledna • Respektovat a b˘t respek-
tován – kurz – pfiihlásit se pfiedem

�29. 1. • Karneval – v sále Pivovaru
�kaÏd˘ den 9–12 hod. • Mimiklub i herna!
�po 10–11 hod. • Bfii‰ní tance s hlídáním

dûtí
�út–ãt 16–18 hod. • odpolední herna
�út 16.30–18 hod. • Keramika s Terezkou
�st 10–10.45 hod. • Cviãení – rodiãe s dûtmi
�ãt 9–11 hod. • Mini‰koliãka bez maminky
�ãt 16.30–17.15 hod. • Cviãení – rodiãe

s dûtmi
�pá 16–18 hod. • Keramika s Romanou

Sokolská 26, www.mcslunicko.tym.cz

■ Loutkové divadlo
�9., 16., 23. a 30. 1. • Kocour v botách –

reÏie Alena Miklíková, asistent ·nejdar Zdenûk

Zimní 
lyžařský tábor

V Jeseníkách během jarních prázdnin
5. až 12. února 2011. Pro děti ve věku 8–17
let, zaměřený na sjezdové lyžování
a snowboarding. Cena 3200 Kč (včetně
vleků). Přihlášky: delfin.brontosaurus.cz,
delfin@brontosaurus.cz, Karel Jílek, tel.
776 036 046.

Show otužilců
Letos se uskuteční 42. ročník Silvest-

rovské show otužilců a potápěčů, členů
Spartaku Přerov, oddílu zimního a dál-
kového plavání a Skorpenu, klubu potá-
pěčů. Tuto atraktivní podívanou může-
te sledovat poslední den v roce ve 14
hodin odpoledne. Akce je vzpomínkou
na Františka Venclovského, známého
přemožitele kanálu La Manche.

Silvestrovský běh
Posledním závodem atletů v letošním

roce bude tradičně Silvestrovský běh.
Na startu u lávky u tenisu se sejdou 31.
prosince v 10 hodin všichni ti, kteří chtě-
jí zakončit rok ve sportovním duchu.
Závodit budou junioři, muži a veteráni
nad 40 let, počítá se i s ženami. Zájemci
se musí přihlásit do 9.30 hodin. Závod se
poběží za každého počasí.

Redakce pfieje sv˘m ãtenáfiÛm

v novém roce 2011

hodnû zdraví, pracovních úspûchÛ,

elánu a Ïivotního optimismu.

FOTO MILOSLAV FLAŠAR

Nabídka
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Uzávěrka příštího čísla je v pátek 14. ledna

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 
Po úspěšných autorských výstavách v minulém
roce bude v lednu v galerii pokračovat souborná
výstava kmenových autorů Tomáše Bíma, Zdeň-
ka Červinky, Heleny Hurtové, Jitky Sadílkové
a dalších. Přesto bychom rádi upozornili na
akryly Josefa Velčovského, kde střídá téma ženy
a krajiny s lehkostí jemu vlastní. Z nových tváří
vás mile překvapí oleje mladého autora Jiřího
Housky, který je absolventem výtvarné školy
Václava Hollara. 
Také široký sortiment originální keramiky, plas-

tik a slepotisků Olbrama Zoub-
ka uspokojí i náročného diváka. 
Zajímavá kolekce pískovaného
skla z ateliéru Žampach za-
ujme svou originalitou a ele-
gancí. Repliky lesního skla ze
14. století stále dokazují umění
a vztah ke sklu našich předků.

■ Kino Hvězda ■ Galerie

�2. 1. v 17.30 a ve 20 hod. • ÎENY V POKU-
·ENÍ (âR, komedie). ReÏie: Jifií Vejdûlek. Hrají:
Eli‰ka Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika
Kubafiová, Vojtûch Dyk, Jifií Macháãek.

�3.–5. 1. 17.30 hod. • JÍST, MEDITOVAT,
MILOVAT (USA, dobrodruÏná komedie, titulky).
ReÏie: Ryan Murphy. Hrají: Julia Roberts, James
Franco, Richard Jenkins, Viola Davis.

�3.–5. 1. ve 20 hod. • POZNÁ· MUÎE
SV¯CH SNÒ (USA/·panûlsko, romantická
komedie, titulky, premiéra). Vá‰nû, touhy, sny,
neklid i stres… Komedie vypovídající o manÏel-
ství, rozvodech a nevûfie… ReÏie: Woody Allen.
Hrají: Antony Hopkins, Antonio Banderas, Nao-
mi Wats, Gemma Jones.

�6. a 7. 1. v 17.30 hod. • DùCKA JSOU
V POHODù (USA, komedie, titulky, republiko-

vá premiéra). Vtipn˘, energick˘ a skvûle
vykreslen˘ portrét moderní rodiny... ReÏie: Lisa
Cholodenko. Hrají: Julianne Moore, Annette
Bening, Mark Ruffalo.

�6. a 7. 1. ve 20 hod. • AMERIâAN (USA, akã-
ní, titulky, premiéra). ReÏie: Anton Corbijn. Hra-
jí: Georgie Clooney, Irina Björklund, Lars Hjelm.

�8. 1.v 18.45 hod. • DÍVKA ZE ZLATÉHO
ZÁPADU – pfiím˘ pfienos z Metropolitní opery
New York (La fanciulla del West) Giacomo
Puccini. Pfii premiéfie v New Yorku roku 1910
patfiila hlavní role Emû Destinové. Nastudování:
italsky s ãesk˘mi titulky. Dirigent: Nicola Luisotti.
ReÏie: Giancarlo del Monaco. Úãinkují: Deborah
Voigt, Marcello Giordani, Juha Uusitalo.

�9.–12. 1. v 17.30 hod. • DùCKA JSOU
V POHODù (USA, komedie, titulky). ReÏie: Lisa
Cholodenko. Hrají: Julianne Moore, Annette
Bening, Mark Ruffalo.

�9.–12. 1. ve 20 hod. • AMERIâAN (USA,
akãní, titulky). ReÏie: Anton Corbijn. Hrají: Geor-
gie Clooney, Irina Björklund, Lars Hjelm.

�13.–16. 1. v 17.30 a ve 20 hod. • ZELEN¯
SR·E≈ 3D (USA, akãní thriller, titulky, repub-

liková premiéra). Aby mohli bojovat proti zlo-
ãinu, stanou se kriminálníky… ReÏie: Michel
Gondry. Hrají: Seth Rogen, Cameron Diaz, Jay
Chou, Christoph Waltz.

�17.–19. 1. v 17.30 a ve 20 hod. • HON NA
âARODùJNICE (USA, dobrodruÏn˘/thriller, titul-
ky, premiéra). Stfiedovûká fantasy, která svou
atmosférou a mystikou pfiipomíná slavné „Jmé-
no rÛÏe“… ReÏie: Dominic Sena. Hrají: Nicolas
Cage, Ron Perlman, S.C. Moore, Claire Foy.

�20.–25. 1. v 17.30 ve 20 hod. • NEVIN-
NOST (âR, drama, republiková premiéra, 2D).
Cesta z vrcholu na absolutní dno mÛÏe b˘t vel-
mi rychlá… ReÏie: Jan Hfiebejk. Hrají: Ondfiej
Vetch˘, AÀa Geislerová, Ludûk Munzar, Hynek

âermák, Zita Morávková, Alena Mihulová, Anna
Linhartová.

�27.–29. a 31. 1. v 17 hod. • NA VLÁSKU
3D (USA, animovan˘ rodinn˘ film, ãesk˘ dabing,

republiková premiéra). Jeden z nejkomiãtûj-
‰ích pfiíbûhÛ, jak˘ kdy byl natoãen, pfii kterém
vám budou vstávat vlasy na hlavû… ReÏie: Nat-
han Greno, Byron Howard. âesk˘ dabing: Hele-
na Vondráãková, Ivana Korálová, Vojta Kotek,
zpívá Tereza Kerndlová.

�27.–31. 1. ve 20 hod. a 30. 1. v 17.30
hod. • CIZINEC (USA, drama, titulky, republi-

ková premiéra, 2D). Vá‰nivá romance v okouz-
lujícím prostfiedí PafiíÏe a Benátek se zmûní na
smrtící hru koãky s my‰í… ReÏie: Florian Henc-
kel von Donnersmarck. Hrají: Angelina Jolie,
Johnny Depp, Paul Bettany, Timothy Dalton.

�26. 1. v 17.30 a ve 20 hod. • AGORA (USA,
hostorick˘, titulky). AGORA je v˘letem do staro-
vûkého Egypta, do m˘tického mûsta Alexandrie…
ReÏie: Alejandro Amenábar. Hrají: Rachel Weisz,
Max Minghella, Oscar Isaac, Ashraf Barhom.

�2. 1. v 15.30 hod. • DOBA LEDOVÁ 3:
ÚSVIT DINOSAURÒ (USA, animovaná komedie,
ãesk˘ dabing). Upozornûní: není 3D. Více akce,
humoru a neuvûfiitelné vizuální podívané… ReÏie:
Carlos Saldanha, Mike Thurmeier. âesk˘ dabing:
Jifií Lábus, Zdenûk Mahdal, Katefiina BroÏová.

�9. 1. v 15.30 hod. • TOY STORY 3: Pfiíbûh
hraãek (USA, animovan˘/rodinn˘, ãesk˘
dabing, premiéra). Upozornûní: není 3D. Toy
Story „Toy Story“ se vrací do kouzelného svûta
nám dobfie znám˘ch hraãek… ReÏie: Lee Unk-
rich. âesk˘ dabing: Vladimír Dlouh˘, Zby‰ek
PantÛãek, Zdenûk Du‰ek, Barbora Munzarová.

�16. 1. v 16 hod. • PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
(âR, pásmo animovan˘ch filmÛ pro nejmen‰í).

�23. 1. v 16 hod. • DVANÁCT MùSÍâKÒ (âR,
pásmo animovan˘ch filmÛ pro nejmen‰í diváky).

�30. 1. v 15 hod. • NA VLÁSKU 3D (USA, ani-
movan˘ rodinn˘ film, ãesk˘ dabing). ReÏie: N.
Greno, B. Howard. âesk˘ dabing: H. Vondráã-
ková, I. Korálová, V. Kotek, zpívá T. Kerndlová.

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■

V lednu bude provoz
v Minigalerii částečně ome-
zen. Návštěvníci se mohou
podívat na některá výtvar-
ná díla, která byla vystave-
na již v prosinci 2010. Dále
uvidí zajímavou keramiku
od Darjy Čejkové. Také zde
vystavuje krajinu a přírodu
z Beskyd výtvarník Ladislav
Žlotíř.

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

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

�3.–31. 1. • Vítězslav Odstrčil – malá autorská výstava, sochy – dřevo 
Osudem Vítězslava Odstrčila je dřevo. Dřevo méně slavnostní a intimnější. V kaž-
dém díle, jež ctí hmotné zákony dřeva, je uložena upřímná uchvacující spontán-
nost přesvědčující každého, kdo hledá umění nerafinované prostoty. Sochař ,,Viki“,
jak mu říkají přátelé, je svobodomyslná osobnost, romantik povahou, básník dře-
va s vypjatou obrazností reality. 
Vystudoval školu uměleckých řemesel v Brně, kdy plastické myšlení hledal v dílech
Otakara Španiela a Jana Štursy, uměřenost a střídmost formy u Josefa Čapka. Žije
a pracuje jako svobodný umělec v Brně a Holštějně. Vytváří volné plastiky komor-
nějšího charakteru s figurální tématikou. Podstatou jeho plastik je groteskní, sati-
rický nebo ironický moment vypozorovaný z běžného života a znásobený obvykle
vtipnou pointou samotného názvu. V jeho dřevech přímo cítíme, že každý jeho kou-
sek se kdysi narodil jako strom. 
Stálá expozice obrazů malířů: H. J. Menzingera, Viktorie Chaloupkové, Jana Hlad-
kého, Ivany Pavlišové, Jiřího Ořechovského, Dagmar Zemánkové a Soni Lebedové.

Tomáš Bím

Josef Velčovský

Galerie města Přerova • Muzeum Komenského, Horní náměstí

�do 23. 1. • Stanislav Kašpar – průřez tvorbou
Malby a kresby začínajícího umělce,
inspirované přírodními motivy. Vedle
převahy realistických děl nechybí ukáz-
ky abstraktní tvorby. Prvně jmenovaný
styl zastupují především motivy kraji-
ny, přírodních scenérií a zvířat. 
�28. 1.–10. 3. • Pobečví v proměnách
času
Přerovsko, Hranicko, Lipensko, Koje-
tínsko, Tovačovsko a Potštátsko na sta-
rých pohlednicích. Expozice věnovaná
755. výročí založení města Přerova
představí stovky dobových pohlednic
starého Přerova a okolních měst a obcí,
jejich historická zákoutí i frekventova-
ná místa.Stanislav Kašpar, Tajemství hmoty


