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Prostranství před velkou pasáží 
by se mělo stát příjemným místem
pro odpočinek.

Místo, na kterém dnes parkují auta, by se mělo
stát zajímavým nejen pro procházející, ale i ty,
kteří si zde chtějí odpočinout. Snahou radních je
využít cenný veřejný prostor k odpočinku unave-
ných návštěvníků centra a jeho obchodní pasáže. 

„Máme již zpracovanou architektonickou stu-
dii, podle které by zde mělo vzniknout malé
náměstíčko, vystupující přímo z pasáže. Dosud
méně navštěvované místo by se zatraktivnilo
a nabídlo příjemné posezení pro návštěvníky
všech věkových kategorií. Je zde možné rovněž
umístit stolky a židle pro letní provoz přilehlé piz-
zerie,“ nastínila Klára Koryčanová, městská archi-
tektka.

„Především zde bude platit zákaz parkování
a vjezd bude povolený jen vozidlům zásobování.
Vzhledem k omezeným možnostem většího pro-
storu pro stromy, protože jsou zde vedeny inže-
nýrské sítě, bude osvěžující zeleň částečně zastou-
pena vodním prvkem. Samozřejmě zeleň uvidí-
me alespoň v mobilních nádobách, chceme zde
také vysázet záhony trvalek a keřů,“ doplnila Klá-
ra Koryčanová. Šaf

U pasáže vznikne klidová zóna

Město získalo 12 návrhů
nové lávky u tenisu více na straně 4 �

FOTO MIROSLAV ROZKOŠNÝ

Nejpozději do tří let by
u tenisu mohla stát nová lávka
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Použitý textil už nemusí končit
v kontejnerech na směsný odpad

Od prosince loňského roku mají Pře-
rované možnost třídit kromě papíru,
skla, Pet lahví, nápojových kartónů
a elektrozařízení, také použitý textil
a obuv.

Každý z nás ročně vyprodukuje zhru-
ba 15 kg starého šatstva. V Přerově to
představuje okolo 700 tun odpadu, pro
který se dosud jen těžko hledalo jeho
další ekonomické využití. Většinou pro-
to končil v kontejnerech na směsný
komunální odpad nebo v pytlích poho-
zených na stanovištích u kontejnerů
a následně na skládce komunálního
odpadu.

Jako zatím jedinou, ekonomicky a eko-
logicky schůdnou cestou se jeví strate-
gie, která tyto oděvy vrací zpět lidem pro
opětovné použití. V České republice je
prakticky jediný sběrač a zpracovatel
starého šatstva, který řeší tuto proble-
matiku novým a komplexním způso-
bem. Komodity tohoto typu sbírá, třídí,
recykluje a obchoduje s nimi na trzích
celého světa společnost Revenge.
V moderním třídícím závodě v Boskovi-
cích měsíčně zpracují 400 až 500 tun šat-
stva a obuvi. Z této hromady se podaří

50 procent oblečení zachránit tak, aby
mohlo posloužit svému původnímu
účelu. Dalších 35 procent se zpracuje
pro průmyslové využití. Zbylých 15 pro-
cent je zatím odpad, který se termicky
zhodnocuje.

V Přerově je nyní rozmístěno celkem
sedmnáct speciálně upravených a ozna-
čených kontejnerů na textil a obuv.
Z toho ve městě je čtrnáct těchto kontej-
nerů, v části Předmostí tři. Kontejnery
jsou umístěny zejména ve větších síd-
lištních zástavbách. Můžete do nich
odkládat oděvy, bytový textil – záclony,
závěsy, povlečení, ubrusy, dále obuv,
kabelky, batohy, hračky plyšové i dřevě-
né. Textilie se do kontejneru vkládají
čisté v zavázaných igelitových taškách
nebo pytlích, boty nejlépe svázané po
párech. Svoz bude zajišťovat společnost
Revenge jedenkrát za týden.

Zavedení sběru tříděného textilu je
další forma třídění, která je cestou, jak
snížit množství komunálního odpadu
ukládaného na skládku a zároveň přine-
se městu úspory za jeho odstranění. 

Ing. Marcela Novotná, odbor životního
prostředí, MMPr

Pfierov I-Mûsto 
Velká DláÏka ã. 14 
Sokolská ã. 1–3 
Kopaniny ã. 12 
Osmek ã. 3
Dluhonská ã. 54
BoÏeny Nûmcové ã. 27 (u Z·)
Bayerova (za parkovi‰tûm OC Tesco)
Trávník ã. 11
Kosmákova ã. 52

Jasínkova ã. 1
Bfií Hovorkov˘ch ã. 9
JiÏní ãvrÈ I/5 (vedle novinového stánku)
JiÏní ãtvrÈ III/6 (za restauraci Na JiÏní)
Bohuslava Nûmce ã. 7a (naproti lékárny)

Pfierov II-Pfiedmostí
Tyr‰ova ã. 6
Pod skalkou ã. 2 
Hranická ã. 19

Umístění kontejnerů na textil a obuv:

Ing. Jiří Lajtoch
primátor

Úřad pro ochranu hospodářské soutě-
že zatím nepravomocně rozhodl o udě-
lení pokuty městu ve výši 300 tisíc korun
za akci Dopravní stavby a 90 tisíc za
rekonstrukci Zimního stadionu. Požá-
dali jsme primátora města Ing. Jiřího
Lajtocha o stručné vysvětlení.

Rád bych prostřednictvím Přerovských
listů reagoval na vzrušenou atmosféru
médií a některých zastupitelů v této věci.
U veřejné zakázky Dopravní stavby je
městu coby zadavateli hlavně vytýkáno,
že v průběhu zadávacího řízení rozšířil
předmět plnění veřejné zakázky
o následnou údržbu komunikací a tuto
skutečnost oznámil pouze dodavatelům,
kterým byla poskytnuta zadávací doku-
mentace a tím omezil soutěžní prostře-
dí. Tuto zakázku za 90 milionů korun
(bez DPH) pro město na základě man-
dátní smlouvy zajišťovala společnost
RTS a.s. Brno, která bude samozřejmě
s městem spolupracovat na rozkladu
k předsedovi Úřadu pro ochranu hospo-

dářské soutěže (ÚOHS). Podle našeho
názoru a společnosti RTS a.s. bylo postu-
pováno v intencích zákona v celém svém
postupu a zákon o veřejných zakázkách
porušen nebyl.

U veřejné zakázky na Stavební úpra-
vy Zimního stadionu za zhruba 49 mili-
onů korun (bez DPH) je spatřováno
pochybení v nesprávném postupu, když
dodatečné stavební práce byly zadány
v jednacím řízení bez uveřejnění, při-
čemž byla hranice 20 % ceny původní
dle sdělení Úřadu překročena o 2,4 %.
I v tomto případě bude město ve spolu-
práci se společností RTS a.s. podávat
rozklad k předsedovi ÚOHS. Vzhledem
k podmínkám na stavbě a termínům
otevření Zimního stadionu pro hokejo-
vou přípravu nebylo možno použít jiný
druh výběrového řízení.

Ve Přerově neřeší ÚOHS odvolání
dodavatelských společností, ale řeší se
akce již dávno dokončené tzv. z moci
úřední. Kdo chce číst mezi řádky, tak na
podkladě udání.

Závěrem bych akcentoval tu skutečnost,
kterou jsem již použil v dřívějších rozho-
vorech, že na akce dohlíží autorský i tech-
nický dozor investora, faktury a jednotli-
vé položky jsou kontrolovány a velká
výběrová řízení a výběrová řízení na akce
s dotací provádějí externí firmy. Šaf

Jsou pokuty pro město oprávněné?

Magistrát města Přerova upozorňuje,
že i v roce 2011 lze požádat o dotaci na
obnovu exteriéru památkově význam-
ných staveb na území města Přerova. 

Termín podání žádostí je 30. 4. 2011. 
Bližší informace, včetně doporučené-

ho formuláře, naleznete na interneto-
vých stránkách statutárního města Pře-
rova www.mu-prerov.cz (magistrát-
informace odborů-odbor ŽP). Z důvodu
úsporných opatření je pro účely dotace
vyčleněna částka 150 000 Kč.

Do již 8. ročníku soutěže o nejlépe pro-
vedenou fasádu můžete přihlásit čelní
fasádu objektů situovaných ve správním
obvodu města Přerova a je součástí stav-
by ukončené v roce 2010. Termín pro
podání přihlášek je do 21. 3.

Přihlášku do soutěže si lze vyzvednout
na Magistrátu města Přerova, Odboru
rozvoje, pracovišti architektury a urba-

nismu, nebo ji najdete spolu se soutěžní-
mi podmínkami na internetových strán-
kách města Přerova (www.prerov.eu). 

Soutěž je opět vypsána ve třech kate-
goriích, fasáda novostavby, fasáda re-
konstrukce a fasáda panelového domu.
Vítězné dílo v každé kategorii získá oce-
nění ve výši 50 tisíc Kč a kovovou desku,
kterou může na fasádu umístit.

Hlídejte si termíny

Využijte dotace na obnovu fasád

Přihlaste se do soutěže o nejhezčí fasádu

Magistrát města Přerova, odbor ži-
votního prostředí, jako orgán státní pa-
mátkové péče, oznamuje termín příj-
mu žádostí o poskytnutí finančních
prostředků z dotačního programu Pod-
pora obnovy kulturních památek pro-
střednictvím obcí s rozšířenou působ-
ností, který vyhlásilo Ministerstvo kul-
tury ČR. 

Uzávěrka žádostí podaných k Magis-
trátu města Přerova, odboru životního
prostředí, je 30. 4. 2011, přičemž finanč-
ní kvóta určená pro obecní úřad obce

s rozšířenou působností Přerov v celko-
vé výši 515 000 Kč bude využita pouze
v jednom, a to druhém, kole. 

Podrobnější informace, vč. zásad a for-
muláře žádosti naleznete na interneto-
vých stránkách Ministerstva kultury
www.mkcr.cz (kulturní dědictví – pa-
mátková péče – granty a dotace) nebo
statutárního města Přerova (informace
odboru životního prostředí). 

V případě zájmu vám podrobnější
informace sdělí Miroslav Švástová, tel.
581 268 234. red.

Podejte si žádost o poskytnutí finanční podpory 
na obnovu kulturních památek

Jeden z kontejne-
rů je umístěn
v ulici Bayerova
za parkovištěm
obchodního cent-
ra TESCO.
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Hlavním impulzem ke svolání zastupitelů byla infor-
mace, že tak zvaná superkoncepce ministerstva dopra-
vy, která uvádí seznam povolených dopravních staveb
až do roku 2025, nepočítá s dokončením dálnice D1
z Říkovic do Přerova. „Nebezpečí spočívá v tom, že stát
může schválit peníze pouze na vnitřní průtah městem,
který ovšem dopravní problémy města řeší jen částeč-
ně. Jeho význam spočívá ve spojení s realizací D1. Na
průtahu, který začíná na mimoúrovňovém křížení
v Předmostí a končí v ulici Tovární, se pracuje již něko-
lik let. Byl zrealizován most Legií, v rozpočtu Olo-
mouckého kraje jsou vyčleněny peníze na rozšíření
ulice Polní a vybudování křižovatky v ulici Dluhonské.
Město, aby urychlilo celou akci, již za stát uhradilo ze
svých prostředků projektovou dokumentaci k územ-
nímu řízení na průpich a současně bylo vydáno územ-
ní rozhodnutí,“ vysvětlil Josef Kulíšek, náměstek pri-
mátora a upozornil, že navíc hrozí propadnutí už zís-
kaných stavebních povolení. „Pokud dojde k zásadní-
mu odložení výstavby dálnice D1 v úseku Říkovice-
Lipník n. B., pozbydou platnost i některé nabývací titu-
ly na pozemky (tj. jejich vyvlastnění) a v tom případě
tento úsek D1 je zastaven více méně „napořád“. Obá-
váme se, že stát vyhandluje dokončení průpichu, kte-

rý je součástí průtahu městem, za dálnici D1 a odloží
její realizaci na neurčito,“ vyjádřil své obavy náměstek
Kulíšek. Současně zdůraznil, že pokud zde nebude dál-
nice, nemůže Přerov očekávat rozvoj podnikatelských
aktivit, které úzce souvisí s dobudováním dopravní
infrastruktury.

„Na ministra dopravy Víta Bártu jsme se obrátili
s výzvou řešit dopravní krizi na území Přerova. Vedení
města v ní požaduje dobudování dálničního úseku D1
z Říkovic do Přerova a navazujícího úseku Přerov-Lip-
ník n. B., a současně vybudování průtahu centrem. Při-
pravili jsme také petici na podporu stavby dálnice i prů-
tahu,“ vysvětlil primátor Jiří Lajtoch. „Slyšíme i názo-
ry, že petice k ničemu nebude, nic nezmůže. Je třeba si
ale uvědomit, že čím větší tlak bude vyvíjený na politi-
ky od co nejširšího spektra voličů, tím spíše dosáhne-
me úspěchu,“ je přesvědčený Dušan Hluzín, náměstek
primátora.

Pro dokončení chybějících úseků dálnice D1 Říkovi-
ce-Přerov a Přerov-Lipník mluví i tragická autonehoda
s šesti mrtvými, ke které došlo 10. února na rychlostní
silnici R46 u Prostějova. Experti už řadu let o ní tvrdí,
že je přetížená, nebyla stavěna pro takové zatížení.

Šaf

Řešení dopravy stále zůstává
aktuálním tématem
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Josef Nekl (druhý zprava), člen hospodářského výboru, informoval na zastupitelstvu 14. února přítomné,
že jednání o superkoncepci, kterou měla vláda projednávat v únoru, se odsouvá. Podle něj je možné, že ten-
to materiál půjde do vlády až za půl roku.

Zajímáte se o řešení
dopravy v Přerově?

Několika Přerovanům jsme položili dvě otázky:

1. Myslíte si, že výzva ministru dopravy a peti-
ce na podporu dostavby dálničního obchvatu
Přerova přispěje k urychlenému řešení situace? 

2. Jaký máte názor na řešení dopravy v Přerově? 

Jaroslav Kvapil
1. Je těžké odhadnout, jestli peti-
ce uspíší prosazení stavby dálnič-
ního obchvatu Přerova. Určitě je
však dobré se o to tímto způsobem
pokusit. Petice každopádně
pomůže důrazněji či hlasitěji na

vážný problém dopravy v Přerově upozornit. Petici
jsem zatím nepodepsal, neměl jsem k tomu dosud pří-
ležitost, ale jistě tak brzy učiním.
2. Za více než třicet let, co mám možnost sledovat dis-
kuze a názory na řešení dopravní situace v Přerově,
vlastně žádný názor nemám. Vzhledem k tomu, že jsem
laik, odborný názor mít nemohu a mou laickou před-
stavu o řešení dopravní situace všechny minulé, často
protichůdné názory dokonale zmátly. Myslím si však, že
je nezbytné s řešením svízelné situace už začít a obchvat
je začátkem nejlepším. Odvede mimo město především
těžkou transitní dopravu a další dopravní problémy
v Přerově se tak ukážou zřetelněji a tím pádem budou
mnohem jasnější možné způsoby jejich řešení.

Helena Sedláčková
1. Myslím, že petice ničemu moc
nepomůže. Když nejsou peníze, tak
není z čeho stavět. Spousta staveb
se v naší zemi pozastavila, tak si
nemyslím, že v Přerově by se budo-
valo. Bydlím v Přerově 30 let.
Celých 30 let se o dopravní situaci ve městě mluví, ale
nic se neděje. Proč naši páni radní nebyli aktivní už před
lety, kdy bylo ještě relativně dost peněz? To se ale stavě-
ly jiné, důležité věci (kašna, maják, model města, atd.).
2. Dopravní situace je špatná už mnoho let. Nevím,
jestli zamýšlený průpich městem bude k něčemu. 

Jaroslav Skopal
1. Trochu ano, přerovští politici se
budou moci při dalších jednáních
s ředitelstvím silnic a dálnic a s mi-
nisterstvem dopravy na petici od-
volat. Petici jsem podepsal v měst-
ském informačním středisku. 

2. Průpich podporuji, protože doprava nepovede
v dosavadním rozsahu po Husově ulici kolem nádraží
ČD. Na opačné straně města zase ulehčí předmostské-
mu podjezdu a části Předmostí. Na dálniční obchvat Pře-
rova, nebo jak to nazveme, dojde také. Je to však finanč-
ně náročná investice, takže určité čekání je nezbytné. 

Pavel Kopeček 
1. Ztratil jsem už iluze o tom, že je
možné prostřednictvím petic a ve-
řejných výzev něco podstatného
změnit. Přesto si myslím, že je nut-
né a potřebné se tímto způsobem
angažovat – aspoň pro vlastní klid
v duši. Petici jsem zatím neměl možnost podepsat, pro-
tože jsem na ni dosud nenarazil, pracuji v Olomouci.
2. Myslím si, že tato dopravní situace by měla být
řešena komplexně. Samozřejmě podstatným prvkem,
který by mohl výrazně ovlivnit dopravní situaci v Pře-
rově, je dálniční obchvat. Miroslav Rozkošný

Anketa

Občané se s peticí mohou seznámit na interneto-
vých stránkách města Přerova (www.prerov.cz). 

Petice i s podpisovými archy jsou k dispozici na
magistrátu u informačního okénka v ulici Bratrské 34
a Smetanově 7, na sekretariátu primátora magistrátu
na náměstí T. G. Masaryka 2, v Městském informač-
ním centru v Kratochvílově ulici 14, v Městském infor-
mačním centru v Předmostí, v Galerii města Přerova

na Horním náměstí 1 a v městské knihovně na Žero-
tínově náměstí 36 a na jejích pobočkách – Trávník 30,
Velká Dlážka 44 a Hranická 14 v Předmostí. Petiční
archy jsou k dispozici také v mateřských a základních
školách. Petici lidé podepisují i na zimním stadionu
a plaveckém areálu. 

Podepsané archy je nutno předat na kancelář pri-
mátora města do 10. března 2011.

Poslední lednový den se zastupitelé sešli na mimořádném zasedání. Na programu byl jedi-
ný bod - řešení dopravy v Přerově. Jednání se zúčastnili zástupci ministerstva dopravy, ře-
ditelství silnic a dálnic, Olomouckého kraje a regionální poslanci. „Mrzela nás nepřítom-
nost ministra dopravy Víta Bárty, kterého na jednání v Městském domě zastupoval jeho
náměstek Ivo Vykydal,“ konstatoval primátor města Ing. Jiří Lajtoch.
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Město získalo 12 návrhů nové lávky u tenisu

Mgr. Josef Kulíšek
náměstek primátora

Lávka u tenisu byla postavena v roce
1983. Bohužel silně se na ní podepsala
povodeň v roce 1997, výrazně byla po-
škozena i povodněmi v roce 2004 a zá-
plavovou vlnou na přelomu května
a června 2010. V červenci 2010 byl zátě-
žovými zkouškami posouzený technický
stav lávky a na základě výsledků odbor-
níci omezili životnost lávky na zhruba tři
roky, pochopitelně odborníci budou prů-
běžně sledovat její stav, a to zejména po
případné povodni. Radní proto pověřili
pracovníky odboru rozvoje magistrátu
zadáním zpracování studie nové lávky.

�Kteří odborníci se účastnili jednání
ohledně vypracování zadávacích pod-
mínek a jaké požadavky v této souvis-
losti zazněly?

Pracovníci Povodí Moravy se přikláně-
li k lávce bezpilířové se spodní hranou
minimálně 50 cm nad určenou hladinou
stoleté vody. Rovněž odborníci z odbo-
ru zemědělství přerovského magistrátu
preferují lávku bez pilířů, například ob-
dobu lávky v Teplicích n. B. Pilíř by totiž
musel být odolný proti plovoucím kme-
nům a ledovým krám. Přikláněli se do-
konce k navýšení její vzdálenosti od hra-

nice stoleté vody až na dvojnásobek. Své
slovo měli také pracovníci z odboru ži-
votního prostředí, kteří upozornili, že
lávka se nachází
v ochranném pás-
mu přírodní památ-
ky. Pokud bude stát
přibližně na stej-
ném místě, neviděli
problém v jejím po-
volení. Po zkuše-
nostech s Tyršovým
mostem mají úředníci z odboru rozvoje
magistrátu obavu, že pokud by byla láv-

Stávající podoba lávky u tenisu je vzhledem ke svému špatnému
stavu provizorní. Nejpozději do tří let by na tomto místě měla stát
nová. O trochu historie jsme požádali Mgr. Josefa Kulíška, kterému
jsme položili několik otázek.

ka zavěšena na lanech, bude stanovisko
k vlivu na životní prostředí kvůli ornito-
logům záporné.

�Můžete ve stručnosti charakterizovat
zadání na novou lávku?

Nová lávka má sloužit nejen chodcům,
jako stávající, ale i cyklistům a brusla-

řům. Odborníci mě-
li příležitost připra-
vit návrh ve dvou
variantách, a to jak
lávku bezpilířovou,
tak i s jedním nebo
dvěma pilíři mimo
koryto řeky. 

�Z kolika návrhů nové lávky budeme
vybírat?

Oslovili jsme šest projekčních kance-
láří, v průběhu zpracování jedna z nich
odstoupila. Obdrželi jsme nakonec 12
návrhů od pěti projekčních kanceláří.
Cena možných podob lávky se pohybu-
je v rozmezí mezi 16 až 35 miliony ko-
run. Se všemi návrhy se mohou Přero-
vané seznámit od 1. března do 8. dubna
na výstavě v Městském informačním
centru a na webových stránkách města.
Zároveň je při této příležitosti chci po-
zvat na veřejné projednání, které se
uskuteční 13. dubna v 16 hodin v Měst-
ském domě. Návrhu, který budou prefe-
rovat, mohou občané dát svůj hlas a po-
dílet se tak na výběru vítězného projek-
tu. Konečné slovo však pochopitelně bu-
dou mít odborníci a vedení města.

Eva Šafránková

Přerované se mohou se všemi
návrhy seznámit od 1. 3. do 8. 4. 

na výstavě v Městském
informačním centru a na webových

stránkách města.

Veřejné projednání se bude konat 
13. 4. v 16 hodin v Městském domě.

návrh

5

návrh

11

návrh

2
návrh

7

návrh

3
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O bližší seznámení s projekty jsme
požádali Lenku Škodovou a Pavla Voj-
táška, preventisty městské policie.

Lenka Škodová
Městská policie
Přerov,
prevence kriminality

Prvním projektem, který připravila
Policie ČR, je Výslechová místnost. Je
hodnocen jako prioritní. Jedná se o zří-
zení výslechové místnosti, která bude
využita při výslechu traumatizovaných
obětí trestné činnosti, zejména nezleti-
lých, mladistvých a žen, případně seni-
orů. K tomuto účelu město vyčlenilo po
dohodě s Policií ČR tři místnosti v objek-
tu tzv. Chemoprojektu.

Druhý projekt nese název Společný
krok. Připravila jej Městská policie Pře-
rov. Jedná se o tématické letáky, které
objasňují vybrané okruhy konkrétní pro-
blematiky. Letáky budou vkládány do
měsíčníku magistrátu Přerovské listy,
který je distribuován zdarma do každé
domácnosti.

Cílem informační kampaně je přinést
co nejširšímu spektru obyvatel města
Přerova informace týkající se nejen pro-
tiprávního jednání, ale i nutnosti spolu-
práce s orgány veřejné moci při řešení
každodenních běžných záležitostí. Jed-
notlivá témata byla vybrána na základě
zjištěných poznatků Městské policie Pře-
rov, Policie ČR Přerov, manažera pre-
vence kriminality města Přerova, pra-
covníků Oddělení sociálně právní ochra-
ny dětí a dalších zainteresovaných sub-
jektů města. Připravili jsme celkem jede-
náct tematických okruhů, například
kyberšikana, vandalismus, zadlužování
v rizikové lokalitě a také oprávnění stráž-
níků. Dle předběžné kalkulace by se
náklady na projekt měly pohybovat ve
výši 459 tisíc korun. V případě získání
dotace se letáky dostanou k občanům
v roce 2012.

Pavel Vojtášek
Městská policie
Přerov,
prevence kriminality

Třetím projektem je Včasná interven-
ce v rizikových skupinách. Je to projekt
Pedagogicko-psychologické poradny. Je-
ho záměrem je zachytit, zpracovávat
a vyhodnocovat data o projevech agre-
sivity v rizikových skupinách dětí a mlá-
deže. Cílovou skupinou projektu jsou ri-
zikové skupiny dětí a mládeže, ve kte-
rých se vyskytují agresivní projevy cho-
vání a jsou identifikovány pracovníky
Městské Policie Přerov, Policie ČR, soci-
álními kurátory města, případně peda-
gogy, rodiči dětí nebo dětmi samotnými.
Dlouhodobějším cílem projektu je sni-
žování kriminality dětí a mládeže na
území Přerova.

Posledním projektem je Kamera
s příslušenstvím včetně kabeláže, který
je druhým projektem Městské policie
Přerov. Zakoupení nové kamery a její pl-
nohodnotné zařazení do městského ka-
merového monitorovacího systému
v Přerově zkvalitní dosavadní kamerový
systém. Kamera by byla umístěna v uli-
ci Denisova, kde umožní sledovat dění
nejen v dané ulici, ale také okolí. Jedná
se o ulici, která je spojnicí s autobuso-
vým a vlakovým nádražím. Je průchozí
pro většinu studentů, kteří docházejí do
místních středních škol, a to Gymnázia,
Střední pedagogické školy a Střední ško-
ly technické v ulici Kouřilkova. Nezřídka
jsou zde studenti a žáci „obtěžováni“
hloučky mládeže pocházející ze sociál-
ně vyloučených rodin. Pocit bezpečí
v dané lokalitě je z těchto důvodů na vel-
mi nízké úrovni.

V ulici Denisova se dále nachází velké
obchodní centrum s vysokou koncent-
rací nakupujících a přilehlé parkoviště.
Zde dochází k četným krádežím věcí
z vozidel, poškozování zaparkovaných
vozidel aj. Šaf

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
ulice druh omezení trvání
MádrÛv podjezd úplná uzavírka (rekonstrukce Ïelez. podjezdu) do 31. 12.

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

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

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

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

Svépomoc I, Na Svépomoc úplná uzavírka (rekonstrukce plynovodu) 1. 3.–30. 4.

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

den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

6. 3. lékárna Alfa, nám. Pfierovského povstání 581 204 419

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

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

27. 3. lékárna Komenského, Komenského 40 581 215 092

Pohotovostní sluÏbu nevykonávají tyto lékárny: Ústavní lékárna, Dvofiákova 7 • lékárna Tab-
letka Dr. Paller, 9. kvûtna 84 • lékárna U Hygie, Komenského 13

V sobotu dopoledne jsou otevfieny lékárny: lékárna U Kostela • lékárna U nádraÏí • lékárna
Komenského • lékárna ALFA

Radní schválili městský program prevence kriminality na rok 2011,
jehož součástí je žádost o státní dotaci. Žádost obsahuje čtyři pro-
jekty v celkové částce 1 024 000 korun. Podmínkou získání dotace
je finanční spoluúčast města ve výši minimálně deset procent cel-
kových nákladů.

Nemocnice Přerov připravila u příle-
žitosti Celosvětového dne ledvin pre-
ventivní akci Den ledvin aneb Chraňte
ledviny, šetříte tím své srdce. Akce se
koná 10. března od 8 do 18 hodin
v nefrologické ambulanci a oddělení
hemodialýzy Nemocnice Přerov.

Všem zájemcům nabízíme zdarma
měření krevního tlaku a vyšetření moče.

V případě zájmu nabízíme možnost
objednat se k podrobnému vyšetření
v nefrologické ambulanci Nemocnice
Přerov. Lékaři z oddělení hemodialýzy
jsou připraveni poskytnout všem zájem-
cům odborné poradenství. Součástí akce
bude také prohlídka nefrologické ambu-
lance a oddělení hemodialýzy Nemoc-
nice Přerov. red.

Den ledvin
aneb Chraňte ledviny, šetříte tím své srdce

Pozvánka

Statutární město Přerov, zastoupené
Domovní správou města Přerova,
vyhlašuje úplatný převod nemovitých
věcí z vlastnictví statutárního města

Přerova – doprodej bytových jednotek
do vlastnictví dle zák. č. 72/1994 Sb.
formou výběrového řízení tzv. obálko-
vou metodou.

Město prodává byty tak
zvanou obálkovou metodou

Adresa ãíslo velikost minimální prohlídka 
bytu bytu cena bytu v Kã bytu dne

nám. Svobody 8 2 + 1 + balkón 809 250 21. 2. 2011
ã.p. 2006, ã. or. 8 93,24 m2 14.30–15.00 hod.
4. podlaÏí, cihlov˘ voln˘
JiÏní ãtvrÈ I 4 2 + 1 561 500 23. 2. 2011
ã.p. 2487, ã. or. 29 51,58 m2 14.30–15.15 hod.
2. podlaÏí, cihlov˘ voln˘
JiÏní ãtvrÈ I 6 2 + 1 561 500 23. 2. 2011
ã.p. 2487, ã.or. 29 50,89 m2 14.30–15.15 hod.
3. podlaÏí, cihlov˘ voln˘
Sokolská 5 2 + 1+ balkón 591 250 28. 2. 2011
ã.p.2784, ã.or. 8 58,60 m2 14.30–15.00 hod.
2. podlaÏí, panelov˘ voln˘
JiÏní ãtvrÈ I 5 2 + 1 525 500 2. 3. 2011
ã.p.2464 , ã. or. 9 48,90 m2 14.30–15.15 hod.
3. podlaÏí, cihlov˘ voln˘
JiÏní ãtvrÈ I 6 2 + 1 525 500 2. 3. 2011
ã.p. 2465, ã.or. 10 48,90 m2 14.30–15.15 hod.
3. podlaÏí, cihlov˘ voln˘ 
JiÏní ãtvrÈ IV 6 2 + 1 594 500 21. 2. 2011
ã.p. 2479, ã.or. 13 60,00 m2 15.15–16.00 hod.
3. podlaÏí, cihlov˘ voln˘ 

Výběrové řízení tzv. obálkovou meto-
dou bylo vyhlášeno 14. února 2011. Uzá-
věrka podání písemných přihlášek –
nabídek je stanovena 30 dnů po termí-
nu vyhlášení, tj. na den 15. března 2011
do 10 hodin.

Opožděně doručená přihláška, a také
nebude-li přihláška kompletní z hlediska
podmínek a požadavků výběrového říze-
ní, bude vyloučena z výběrového řízení, 

Místem pro podání a přijímání při-
hlášky je podatelna Domovní správy
města Přerova, Blahoslavova č. 3,
750 02 Přerov, 2. poschodí, dveře č. 46.

Dispoziční řešení bytů bude v úřední
dny také k nahlédnutí na Domovní sprá-
vě města Přerova, Blahoslavova ul. č. 3,
Přerov (1. poschodí, dveře č. 34, tel.:
581 290 224). 

V případě, že máte o účast ve výběro-
vém řízení tak zvanou obálkovou meto-
dou zájem, telefonicky nebo písemně
požádejte o zaslání formuláře Přihlášky
do výběrového řízení vč. příloh a Podmí-
nek výběrového řízení, popřípadě si
materiály osobně vyzvedněte včas na
ekonomickém oddělení Domovní sprá-
vy města Přerova, Blahoslavova ul. č. 3,
Přerov (2. poschodí, dveře č. 43), ještě
před stanoveným termínem podání
žádostí. 

Kontaktní adresa: DSMP, Blahoslavo-
va ul. č. 3, Přerov, tel. 581 290 217 

Podmínky výběrového řízení tzv.
obálkovou metodou vč. formulářů při-
hlášky a jejích příloh najdete také na
webových stránkách Domovní správy
města Přerova www.dsmp.cz. red.

Městský program prevence
kriminality tvoří čtyři projekty
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Na projekty, které naplňují tento pro-
gram, může město získat dotaci 85%
z celkových nákladů z Integrovaného
operačního programu.

„V rámci projektové přípravy jsme svo-
lali veřejné projednání této stavby na 12.
ledna, a to přímo ke hřišti, které plánuje
město rekonstruovat. Osm obyvatel byto-
vých domů v Jižní čtvrti III, převážně
důchodového věku, vyjádřilo nesouhlas
s budováním dětského hřiště ve vnitro-
bloku bytových domů, a to z obavy ze
zvýšené hlučnosti a tím zhoršení podmí-
nek pro klidné bydlení. Také vyslovili
obavu, že hřiště budou využívat nepři-
způsobiví občané,“ informovala Klára
Koryčanová, městská architektka.

Radní schválili pokračovat v projekto-
vých pracích na této akci. Vedli je k tomu
následující důvody. „V lokalitě Jižní čtvrť
bylo původně 12 dětských hřišť. Ta
postupem času zestárla a stala se nevy-
hovujícími. Na základě vypracované
koncepce dětských hřišť jsme se roz-
hodli zrekonstruovat v této lokalitě cel-
kem čtyři dětská hřiště a zbylá zrušit.

Chceme tím docílit, aby každá oblast Již-
ní čtvrti I–IV měla jedno dobře a kvalit-
ně vybavené dětské hřiště. Na Jižní čtvr-
ti žije okolo 150 dětí, které v současné

době mohou využívat pouze jedno dět-
ské hřiště, které bylo zrekonstruováno
v loňském roce rovněž v rámci IPRM.
Jedná se o lokalitu Jižní čtvrť IV. Další
dětská hřiště v Jižní čtvrti I a Jižní čtvrti
III se projekčně zpracovávají. Po rekon-
strukci by měla soužit nejen pro děti Již-
ní čtvrti, ale rovněž pro větší spádovou
oblast, jako jsou rodinné domy od ulice
9. května až po Sumínovu. Rovněž by je
také využívaly děti žijící v lokalitě od
hřbitova až po ulici Durychovu,“ vysvět-
lila Klára Koryčanová.

Rekonstrukce dětského hřiště bude
kromě nových herních prvků zahrnovat
i nové přístupové chodníky, úpravu zele-
ně, nové koše na odpadky a psí exkre-
menty a sušáky na prádlo. Touto rekon-
strukcí dojde k jednoznačnému zlepše-
ní obytného prostředí. Pokud nevyužije-
me šance na poskytnutí dotací, nemusí
se již opakovat. Šaf

Rekonstrukce dětského hřiště
vyvolala nesouhlas místních

K zápisu se dostavily děti narozené
převážně v letech 2004 a 2005 a děti, kte-
rým byl v roce 2010 udělen odklad plně-
ní povinné školní docházky. 

„V letošním roce bylo celkem zapsáno
496 budoucích prvňáčků, což je o 43 dětí
více než při loni. Zvýšení počtu zapsa-
ných dětí odpovídá demografické křivce
narozených dětí v Přerově, která od roku
2004 do roku 2008 pozvolna narůstá.
Tento pozitivní vývoj porodnosti souvi-
sí s tzv. babyboomem rodičů ze silných
ročníků sedmdesátých let a bude ovliv-
ňovat vyšší počty dětí u zápisu v nejbliž-
ších pěti letech. Z dlouhodobého hledis-
ka se bude jednat o vlnu v demografické
křivce, která kolem roku 2015 začne opět
mírně klesat,“vysvětlil Mgr. Petr Hrbek
z odboru školství.

Každoročně velký počet rodičů požá-
dá o udělení odkladu povinné školní
docházky pro své dítě. „Letos tak učini-
lo 20 procent z nich. Při zahájení nové-
ho školního roku 2011/2012 zasedne

poprvé do školních lavic zhruba o 100
dětí méně než bylo u zápisu a s touto
skutečností musí počítat i ředitelé jed-
notlivých základních škol při přípravě
organizace nového školního roku,“
vysvětlil Petr Hrbek. 

Ředitelé a jejich pedagogické sbory
vynakládají nemalé úsilí na přípravu
svých školních vzdělávacích programů
a dětem nabízejí i značné množství dal-
ších zájmových aktivit. „O tom, že je nut-
né a potřebné vtáhnout rodiče budou-
cích prvňáčků do dění ve škole a důklad-
ně je seznámit s novým prostředím, kte-
ré bude jejich dítě navštěvovat, není nut-
no dlouze nikoho přesvědčovat. Rodič
má jednoznačně právo výběru školy pro
své dítě a je zřejmé, že většina z nich
vybírá velmi pečlivě,“ zdůraznil Petr
Hrbek. 

Do základních škol zřizovaných měs-
tem se v nejbližších pěti letech bude
u zápisu hlásit kolem pěti stovek dětí
ročně. Šaf

FOTO KLÁRA KORYČANOVÁ

Osm obyvatel domů v Jižní čtvrti III, 
převážně důchodového věku, 
vyjádřilo nesouhlas s hřištěm

K zápisu se dostavil opět
silný ročník prvňáčků

Již řadu dní se na soutoku řeky Bečvy
a mlýnského náhonu Strhance zdržuje

nutrie (Myocastor coypus). Jde o stat-
ného hlodavce, který pochází z jihu Již-
ní Ameriky a může dosáhnout váhy až
osmi kilogramů. Má nápadně velkou
hlavu, malé oči a uši. Na první pohled
jsou patrné mohutné vyčnívající řezáky
oranžové barvy. U nás se nutrie občas
chová na maso a pro kvalitní kůži. Prav-
děpodobně tedy utekla nějakému cho-
vateli. 

Lidé jí občas hodí suchý chleba nebo
rohlík, který sem nosí zimujícím
kachnám a labutím. I přesto, že je tato
nutrie velmi krotká, není dobré se k ní
příliš přibližovat. Má velké zuby a při
leknutí by mohla i kousnout.
Jiří Šafránek, místopředseda Moravského

ornitologického spolku v Přerově

V centru Přerova zimuje nutrie

Do integrovaného plánu rozvoje města Přerov-Jih, který schválili
zastupitelé již v roce 2008, byla mimo jiné zahrnuta i rekonstrukce
dětského hřiště v Jižní čtvrti III.

Zápisy dětí do prvních tříd základních škol, které proběhly na pře-
rovských základních školách na začátku února, potvrdily předpo-
klad, že prvňáčků bude letos o několik desítek více než v minulém
školním roce.

nutrie

2008

po
ãe

t Ï
ák

Û

23 18 43 57 33 74 86 78 99
2009 18 18 33 58 41 70 71 75 76
2010 22 19 28 34 41 68 76 76 89
2011 18 32 26 52 45 60 59 89 115
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Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

přinese celou řadu novinek:
• Formuláře pružně reagují na vývoj ve

společnosti a s tím související legisla-
tivní opatření, nově tak přibude napří-
klad dotaz na registrované partnerství.

• Český statistický úřad při sčítání lidu
2011 žádným způsobem nezjišťuje
vybavenost domácností ani jejich pří-
jmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích
tak nejsou žádné otázky na vlastnictví
ledničky, automobilu, chaty, televizo-
ru ani dalších věcí. Z hlediska vybave-
ní domácnosti je pro statistiku důleži-
tá pouze otázka, zda má rodina mož-
nost využívat osobní počítač a připo-
jení k internetu. 

• Nově bude možné vyplňovat elektro-
nické sčítací formuláře na internetu
a odesílat je on-line nebo prostředni-
ctvím datových schránek. Tento způ-
sob předávání informací patří v sou-
časnosti mezi nejbezpečnější vůbec. 

• Sčítacími komisaři budou asi v 95 %
případů pracovníci České pošty.

• Právnickým osobám bude Český sta-
tistický ústav (ČSÚ) ve většině případů
posílat domovní a bytové listy pro-
střednictvím datových schránek. 

• V době ostrého sčítání v roce 2011
bude všem k dispozici bezplatné tele-
fonní centrum s operátory, kteří budou
připraveni pomoci s dotazy o sčítání. 

Jak bude probíhat 
sčítání lidu

Blíží se první návštěva komisaře
Ještě před tím, než sčítací komisaři

začnou roznášet sčítací formuláře, najde
každá domácnost ve své schránce letá-
ček se základními informacemi o sčítá-
ní lidu. Spolu s ním bude v každé
schránce lísteček Informace o kontakt-
ních osobách a místech, kde bude uve-
deno jméno sčítacího komisaře, který
formuláře přinese, číslo jeho průkazu
a termín, kdy do domácnosti přijde. Čas
návštěvy budou volit komisaři nejčastě-

ji v pracovní den v podvečer nebo
o víkendu, aby zastihli rodinu doma.
Materiály budou komisaři roznášet do
schránek od 26. února do 6. března 2011.

Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu

formulářů prokazovat speciálním prů-
kazem, který bude
předkládat při ná-
vštěvě v každé do-
mácnosti společně
s občanským průka-
zem. Zároveň bude mít přes rameno
modrou tašku s velkým žlutým logem
České pošty. 

Komisaři roznáší formuláře
Sčítací komisaři navštíví v době od 7.

do 25. března každou domácnost v ČR
a předají jí dotazníky pro všechny oso-
by, které tam žijí (včetně návštěv či pod-
nájemníků, kteří budou v době rozhod-
ného okamžiku v domácnosti třeba jen
přechodně). Komisař přinese do do-
mácnosti celkem tři formuláře s vysvět-
livkami: Zelený sčítací list osoby (každý
člověk v domácnosti dostane svůj vlast-
ní), žlutý bytový list (každá domácnost
dostane jeden) a oranžový domovní list
(ten dostanou pou-
ze majitelé nebo
správci domů). Oso-
ba starší 15 let může
převzít formuláře
pro všechny členy domácnosti. Při pře-
dání formulářů se vás komisař zeptá, ja-
kým způsobem budete chtít vyplněné
formuláře odevzdat, a nabídne vám tři
základní možnosti: on-line vyplnění
a odeslání na internetu, osobní odevz-
dání komisaři (pokud preferujete tuto
cestu, komisař si s vámi hned domluví
termín schůzky, kdy přijde formuláře vy-
zvednout) a odeslání poštovní obálkou
do P.O. Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto
možnost, předá vám komisař předtiště-
nou obálku formátu A4, žádné poštovné
v tomto případě domácnost neplatí). Po-

kud komisaře kdokoliv požádá o pomoc
s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc a po-
může. Pro cizince a národnostní menši-
ny budou připraveny vysvětlivky v osmi
jazycích (angličtina, němčina, ruština,
romština, vietnamština, francouzština,
ukrajinština a polština).

Co když se mi navržený termín ná-
vštěvy nehodí a nebudu doma?

Pokud vás sčítací komisař nezastihne
v avizovaném termínu, vhodí vám do
schránky Oznámení o termínu doručení

sčítacích formulářů,
kde bude opět uve-
deno jméno komi-
saře, číslo průkazu
a termín, kdy se

dostaví podruhé. Pokud by vám ani dru-
hý termín nevyhovoval, můžete zavolat
na bezplatnou linku 800 87 97 02
a domluvit si jiný čas návštěvy. Pokud
vás pak ani podruhé komisař nezastih-
ne, můžete si formuláře vyzvednout na
tzv. sběrném místě do 14. dubna. V pra-
xi bude sběrným místem jedna z větších
pošt ve vašem regionu. 

Rozhodný okamžik
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011.

Informace do sčítacích formulářů se
vyplňují podle skutečnosti platné v ten-
to rozhodný okamžik. 

Příklad: Pokud se miminko narodilo
dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo v roz-

hodný okamžik na
světě a do sčítání se
nepočítá. Pokud se
ale narodilo hodinu
před půlnocí, v roz-

hodný okamžik mezi námi bylo a je tře-
ba jej do sčítání uvést.

Po rozhodném okamžiku začíná sběr
formulářů. 

Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se

dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line,
předáte je komisaři osobně a nebo, zda
je odešlete v obálce. Formuláře je nutné
odeslat či odevzdat 14. dubna 2011.
a) Vyplnění formulářů on-line

Nejjednodušší a nejrychlejší způsob,
jak formuláře odeslat, je internet. Od

rozhodného okamžiku bude možné
na www.scitani.cz vyplňovat a odesí-
lat formuláře on-line. 
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře
na internetu, potřebujete papírové for-
muláře, které vám přinesl sčítací komi-
sař. Na papírových formulářích najde-
te vpravo dole u čárového kódu dva
unikátní kódy. Těmi se na www.scita-
ni.cz přihlásíte, otevře se vám váš for-
mulář. Po vyplnění kliknete na tlačítko
odeslat. Obdržíte automatické potvr-
zení o tom, že formuláře byly statisti-
kům v pořádku doručeny. 
Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je
pro on-line vyplnění potřeba Adobe
Acrobat verze 9.0 a vyšší. Pokud máte
na svém počítači nižší verzi, bude pří-
mo na stránkách, kde se formuláře
vyplňují, odkaz na bezplatné stažení
potřebné vyšší verze Acrobatu. 

b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc
sčítacího komisaře s vyplněním
Pokud jste se se sčítacím komisařem
domluvili na osobním odevzdání for-
mulářů, přijde komisař v domluvený
čas formuláře vyzvednout. Pomůže
vám s vyplněním, pokud o tuto pomoc
požádáte. Pokud vás komisař neza-
stihne, najdete ve schránce Oznáme-
ní o termínu sběru vyplněných sčíta-
cích formulářů s návrhem, kdy se
komisař pro formuláře zastaví v ter-
mínu novém. Opět bude na tomto
Oznámení uvedeno číslo na bezplat-
nou linku 800 97 87 02, kde je možné
navržený termín druhé návštěvy změ-
nit podle vašich potřeb. Pokud by vás
komisař nezastihl ani podruhé, najde-
te ve schránce obálku formátu A4
s předtištěnou adresou P.O.Boxu
a s Oznámením o náhradním termínu
sběru vyplněných sčítacích formulářů,
kde bude popsáno, jak můžete formu-
láře odeslat v obálce.

Když budete potřebovat
pomoc

Telefon: 800 87 97 02 bezplatná infor-
mační linka projektu Sčítání lidu, domů
a bytů 2011 (v provozu denně 8–22 hod
od 26. února do 20. dubna 2011), e-mail:
info@scitani.cz, web: www.scitani.cz

Ondřej Kubala, tiskový mluvčí projektu

Na jaře proběhne sčítání lidu, domů a bytů
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března každou domácnost v ČR

Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půl-
noc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat
všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok.

První jarní měsíc je tady a s ním i jaro,
na něž mnozí z nás netrpělivě čekáme.

„Již koncem února se v Přerově rozezpí-
vali první kosi a ornitologové zaznamenali
přílet některých ptačích druhů z teplých
krajin. Jako každý rok se první objevili
skřivani polní. Následovala je hejnka
špačků a několik konipasů bílých a hor-
ských, kteří loni zahnízdili u Bečvy v cent-
ru Přerova. Na podmáčených polích bylo
možno pozorovat i první čejky chochola-
té. Během března se přílet ptáků výrazně
urychlí. Ornitologové očekávají, že se br-
zy objeví i hejnka holubů hřivnáčů, rehci

domácí, červenky, drozdi zpěvní a bud-
níčci menší. Naopak z Přerova postupně
zmizí hejna u nás zimujících havranů pol-
ních a kavek. V letošní zimě jich v Žebrač-
ce nocovalo skoro dvacet tisíc kusů,“ in-
formoval Jiří Šafránek, předseda ornitolo-
gického spolku v Přerově. 

Ornitologové však připomínají, že zi-
ma ještě neskončila, a proto není zatím
důvod přestat s přikrmováním ptáků na
krmítkách. Je ale nejvyšší čas vyčistit
ptačí budky v zahradách. V nejbližších
dnech si totiž začnou naši ptáci hledat
nejvhodnější místa k hnízdění. Šaf

Jaro je tady, přiletěli skřivani i špačci
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špaček
obecný Moravský ornitologický spolek – stře-

domoravská pobočka ČSO dostává pra-
videlně řadu popisů a fotografií s pros-
bou o určení druhu.

Připravili jsme proto na titulní straně
našeho webu přehlídku fotografií třiceti
nejběžnějších druhů krmítek a zahrad.
Věříme, že tato pomůcka pomůže rozší-
řit si znalosti nejen všem běžným milov-
níkům přírody, ale usnadní odpověď na
řadu dotazů. Stačí doporučit odkaz
www.mos-cso.cz a dotaz si obvykle zod-
poví každý sám. Adolf Goebel, MOS

Ornitologové vám
pomohou určit ptáky
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■ Z „Přerovských aktualit“
Zastupitelé schválili nový jednací řád

Zastupitelé Přerova si schválili nový jednací řád.
Námitky opozice byly přitom smeteny ze stolu. Hlavní
novinkou je, že komunální politici nebudou už dostá-
vat fascikl projednávaných materiálů v písemné podo-
bě, ale elektronicky. Další změna se týká zkrácení doby
z deseti na sedm dnů na svolání zastupitelstva a jeho
místa konání. Nově se zastupitelé budou scházet v klu-
bu Teplo na Horním náměstí, kde se vše připravuje pro
jejich dubnové zasedání. Nový jednací řád Zastupitel-
stva města Přerova vstoupil v platnost 15. února. -rick-

V Přerově by mělo být více
veřejných WC

Na několika místech v Přerově by mohly být nově
k dispozici veřejné toalety. Město má na ně zpracova-
nou koncepci. Navrženy jsou například ve Dvořákově
ulici, v rybářské aleji u rybníka, v ulici Spálenec u Beč-
vy, na náměstí Svobody a v Jasínkově ulici u nového dět-
ského hřiště. Uvažuje se o jejich bezobslužném provo-
zu. V centru, kde scházejí především při kulturních pro-
gramech, se s nimi zatím nepočítá. Změnit by to mohla
přestavba budovy sousedící s Městským domem. V plá-
nu je také opravit veřejná WC v malé pasáži, která pro-
vozují Technické služby města Přerova. -gáj-

Kozlovice dostaly peníze
na povodňové škody

Fotbalový klub v Kozlovicích dostane z rozpočtu měs-
ta peníze na zaplacení povodňových škod z května
a června loňského roku. Fotbalistům zastupitelé odsou-
hlasili částku 100 tisíc korun na úhradu faktur, které
dosud nezaplatili firmám, jež odstraňovaly povodňo-
vé škody. Jednalo se hlavně o zemní práce, o opravu
ochranného valu a regenerační práce na travnaté plo-
še hřiště, včetně zprovoznění závlahového systému
a obnovy oplocení. Příslib 70 tisíc korun dostala i Těloc-
vičná jednota Sokol Henčlov na pokrytí nákladů spo-
jených s vybudováním nové plynové kotelny a na pře-
místění a úpravu sociálního zařízení tamní sokolovny.

-ilo-

Lidé kritizují nepořádek 
kolem nádraží

Špinavé chodníky, povalující se odpadky na záho-
nech i v prostorách kolem nádraží – takové je první set-
kání cestujících s Přerovem. Nedostatečně uklizené

prostory před nádražní budovou v Husově ulici lidé kri-
tizují už dlouho. Prostory patří Českým drahám a ty
mají na jejich úklid najatou firmu. Ta je sice uklízí, ale
pouze jednou měsíčně. Úklidová četa navíc každý den
vyprazdňuje odpadkové koše a sbírá papíry u hlavního
vchodu, ale takový úklid je na tak frekventovaném mís-
tě nedostačující. Dráhy se navíc brání, že stojany na
kola před hlavní budovou nejsou v jejich majetku, ale
patří městu. O jejich úklid by se tak podle mínění drah
mělo postarat město. Magistrát ale tvrdí, že stojany na

kola sice město pořídilo, ale ty jsou na pozemcích ČD,
a dráhy se mají postarat o kompletní úklid včetně sto-
janů. České dráhy se kritice brání, ale přislíbily nápra-
vu. -ilo-

Břehy Bečvy spojí možná další lávka
Obyvatelé Přerova se možná dočkají dalšího mostu.

Ten by měl vzniknout mezi stávajícími lávkami u lodě-
nice a U Tenisu. Nové přemostění je součástí navrho-
vaného regulačního plánu, který počítá s využitím plo-
chy mezi Michalovem a Žebračkou pro sportovní
a rekreační účely. Tento projekt představili jeho auto-
ři na veřejném projednávání. Další přemostění Bečvy
vychází z bývalých územně plánovacích dokumentů.
Je to myšlenka takzvaného třetího mostu, o kterém se
v Přerově mluví už desítky let. Zda bude projekt přijat
a břehy Bečvy spojí nová lávka, rozhodnou zastupite-
lé. Svou roli přitom zřejmě sehraje fakt, že plánované
sportoviště mezi Michalovem a Žebračkou je už nyní
dobře přístupné z lávky u loděnice a U Tenisu. -rick-

Prostor mezi Michalovem
a Žebračkou se změní ve sportovní

a klidovou zónu
Sportoviště, lesní posilovna, běžecké tratě, zábavní

centrum pro rodiče s dětmi, nová cyklostezka včetně
parkoviště. Tak by v budoucnu mohl vypadat prostor
mezi Michalovem a Žebračkou, kde je dnes orná půda.
Tuto vizi představili autoři projektu na veřejném pro-
jednávání regulačního plánu, který bude podkladem
pro změnu územního plánu. Navrhovaný koncept má
dvě varianty, které se liší počtem a druhem sportovišť,
v úspornější verzi se počítá s ponecháním části území
pro zemědělské účely.Využití této lokality pro sport
a odpočinek schválili zastupitelé v roce 2009. Ti také
rozhodnou o osudu projektu, ke kterému se mohou
občané vyjádřit do konce února. Koncept regulačního
plánu je umístěný na webových stránkách města,
podrobnější informace lze získat na odboru rozvoje
přerovského magistrátu. -rick-

Vánoční výzdoba zůstane ve dvou
přerovských ulicích celoročně

Už jsou to téměř dva měsíce, co se naše město
vysvléklo z vánočního kabátu, ale ještě teď se Přerova-
né ve vybraných lokalitách dívají na vánoční osvětlení.
Kvůli úsporám ho Technické služby nechaly v Před-
mostí v Hranické ulici a v Přerově v Čechově, i když
přes noc nesvítí. Podle Františka Němčáka, který má
veřejné osvětlení na starosti, zůstanou ozdoby v těch-
to místech po dohodě s vedením města po celý rok.
Demontáží a opětovnou instalací se totiž světelné
kabely ničí a jejich oprava přijde ročně na 150 000
korun. Tím, že světelné ozdoby ve dvou ulicích na
zkoušku nechali, ušetří městské kase desítky tisíc.

-svam-

Nezaměstnanost na Přerovsku 
se blíží ke 14 procentům

Začátek roku s sebou přinesl další nárůst lidí bez prá-
ce a míra nezaměstnanosti vzrostla na 13,7 %. Do evi-
dence pracovních úřadů na Přerovsku přibyly k 31. led-
nu průměrně přes tři stovky lidí a celkem bez práce tak
je 9,5 tisíce osob. Podporu v nezaměstnanosti aktuál-
ně pobírá 3025 z nich. Uplynulý měsíc se nově na úřad
práce zaevidovalo na 1000 občanů – převážně mužů
a 715 evidenci ukončilo. Podle odborníků se na situaci
na pracovním trhu podepsalo další ukončování sezón-
ních prací či završení pracovních poměrů na dobu urči-
tou, jak tomu bylo například v Kazetu. Příznivým fak-
tem je, že žádná z regionálních firem nenahlásila
početnější propouštění. Analytici předpokládají, že
v důsledku většího počtu volných míst, kterých je 290,

lze očekávat spíše stagnaci a v jarních měsících už by
měl nastat obrat k lepšímu. -svam-

Penčické maminky bojují 
za výstavbu dětského hřiště

Dvě stě sedmdesát podpisů je pod peticí za založení
dětského hřiště v místní části Přerova v Penčicích, kte-
rá dorazila na přerovskou radnici. Jejími iniciátory jsou

tamní maminky. Těm vadí, že si nemají kde důstojně
hrát s dětmi a už jim došla trpělivost. Podporu jim
vyjádřili také ostatní obyvatelé Penčic i přilehlých obcí,
chataři, kamarádi, rodinní příslušníci i návštěvníci
místního koupaliště. Hřiště by sloužilo přibližně pade-
sáti předškolákům. V obci jsou tři oprýskané herní prv-
ky, a to ještě na soukromém pozemku. Dětem tak
nezbývá nic jiného, než být buď doma, nebo si hrát
jako starší generace dětí v přírodě nebo na opuštěné
vlečce traktoru. Vedení města přislíbilo, že v průběhu
prázdnin v ulici Rohová hřiště s pískovištěm a jedním
herním prvkem zřídí. Zastupitelé už na to schválili část-
ku ve výši 125 tisíc korun. -svam-

Policisté vyšetřují případy
obtěžování dětí

Již tři případy obtěžování dětí zaznamenali v letoš-
ním roce přerovští policisté. První případ z půli ledna
ale odložili. Během šetření totiž zjistili, že si desetiletá
dívka celý případ, kdy ji měl v jedné z přerovských ulic
oslovit neznámý muž a lákat do auta, vymyslela. Jako
důvod uvedla, že na sebe chtěla upoutat pozornost
kamarádky. „Během prováděného šetření nic nena-
svědčovalo tomu, že bylo spácháno protiprávní jedná-
ní a po doplnění administrativních úkonů byl spisový
materiál odložen,“ uvedla policejní mluvčí Irena
Urbánková. Další dva případy z minulého týdne poli-
cie prověřuje. Zda se však jedná o útoky na děti, nebo
jsou oba tyto poslední případy také smyšlené, ukáže až
závěr vyšetřování. -rick-

Škrty v rozpočtu dolehly i na policii,
čeká ji krizový rok

Snížení provozních nákladů o více než polovinu,
nulové investice a odchod téměř tří desítek mužů záko-
na z územního odboru v Přerově. S těmito důsledky
škrtů ve státním rozpočtu se musí vypořádat vedení
republikové policie, které označuje letošní rok za kri-
zový. Policie přitom tvrdí, že se občané nemusejí obá-
vat o bezpečnost. Tyto informace zazněly na tiskové
konferenci, která se věnovala vyhodnocení trestné čin-
nosti za uplynulý rok a reorganizaci policie. Organi-
zační změny u přerovské policie nastanou 1. dubna,
kdy se sloučí železniční oddělení s Předmostím. Slu-
žebna na vlakovém nádraží zůstane ale zachována.
Dalším krokem při reorganizaci je nasazení elitních
policistů hlídkové služby z ulice Čapky Drahlovského
po celém území města. Územní odbor v Přerově, který
zahrnuje také Kojetín, Lipník a Hranice, má k dispozi-
ci celkem 296 policistů. Ti musí letos zároveň zastat
práci svých 27 kolegů, kteří od policie odešli. -rick-

www.tvprerov.cz
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INZERCE

INZERCE

Projekt s názvem Zvyšování a rozvoj znalostí, schopností a dovedností
žáků OA a JŠ s právem SJZ, Přerov, Bartošova 24 v oblasti EVVO
prostřednictvím výukových programů a školní soutěže byl podpořen
Statutárním městem Přerov v rámci dotace na podporu aktivit v oblasti EVVO.

Doba trvání projektu: 1. 9. 2010–28. 2. 2011
Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu bylo zvyšování a rozvoj znalostí, schopností
a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na EVVO
prostřednictvím výukových programů a školní soutěže.

Klíčové aktivity projektu:
1. Účast žáků školy na výukových programech s tématikou EVVO:

• Přednáška organizovaná Agenturou rozvojové a humanitární pomoci
Olomouckého kraje nazvaná Neviditelná ruka trhu.

• Přednáška organizovaná Hnutím DUHA nazvaná Ekologické nakupování.
• Přednáška organizovaná SVČ ATLAS a BIOS Přerov nazvaná Potravní vztahy

v lidských sídlech.
2. Vytvoření obsahu a organizace školní soutěže s tématikou EVVO pro

žáky školy.

Zhodnocení projektu:
Realizací projektu došlo nejen k rozvoji znalostí, schopností a dovedností žáků
v oblasti EVVO, ale také k rozvoji „soft skills“ měkkých dovedností žáků,
netechnických dovedností, práce v týmu, prezentačních dovedností, tedy
k doplnění odborných dovedností a posílení osobnosti žáků.

www.oaprerov.cz

KURZ KRESLENÍ PRAVOU
MOZKOVOU HEMISFÉROU

www.zeichenkurs.eu • tel: 773 07 08 08

Myslíte si, že neumíte kreslit? Myslíte si, že nemáte ta-
lent? Ale máte! Každý, kdo umí držet tužku, umí kres-
lit. I Vy namalujete za jeden den takovýto portrét. Uká-
žeme Vám jak na to – ukážeme Vám, jak aktivovat Va-
ši pravou mozkovou hemisféru, ve které máte tyto do-
vednosti uloženy. Vhodné pro všechny věkové skupi-
ny, pro dyslektiky, i jako příprava na uměleckou ško-

lu. Na profesi ani pohlaví nezáleží. Cena 1 600 Kč/osobu/kurz. Pořádáme i kur-
zy Pastelka a kurzy olejomalby technikou Boba Rosse – www.atelier-zebra.eu

Dne 19. 3. 2011 v Přerově 
a dne 7. 5. 2011 v Kroměříži

Insolvence – oddluÏení 
podle insolvenãního zákona.

Přerostly vám dluhy přes hlavu?
Nezvládáte splácet své závazky?

Oddlužení může být vaší poslední možností!
Reagujte včas!

Insolvence není to nejhorší, co vás mohlo potkat. Často je to neče-
kaná výhra. Zkrotíme Vaše dluhy, zastavíme Vaše exekuce, pokuty
a penále. Poskytujeme právní servis. Vše dle zákona.

Příklad: dlužíte 600 000 Kč, zaplatíte 200 000 Kč, 
splátka 4500 Kč a zbytek promine soud.

Jediná možnost jak se zákonně zbavit dluhů. Konzultace zdarma.
Nutno domluvit schůzku.

Tel: 606 077 416 • e-mail: abivia.prerov@centrum.cz

Statistika říká, že v tomto měsíci byly
naměřeny teploty v rozmezí -27,6 °C až
+21,7 °C. Rozdíl takřka 50°C je dosta-
tečně výmluvný. Průměrný vzrůst tep-
lot během měsíce března převyšuje
4 °C a jejich nárůst se s koncem měsíce
zvyšuje. Zdá se, že jaro nakonec přece
jen zvítězí.

První březnová dekáda by podle lido-
vé meteorologie měla být pokračováním
z konce února přicházející matějské
oblevy. Toto období, které přerušují
únorové mrazy, bývá typické nárůstem
teplot, táním sněhu a ledu. To bývá
logicky provázeno i povodněmi. Nemé-
ně typickým projevem bývá i inverzní
ráz počasí a z toho plynoucí zhoršené
rozptylové podmínky. Ovzduší ve měs-
tech i na venkově se stává poněkud špat-
ně dýchatelným, protože zplodiny, kte-
ré vyprodukujeme, se koncentrují v mís-
tě svého vzniku.

Na přelomu první a druhé březnové
dekády pak relativně vysoké teploty
obvykle klesají. Ke slovu přichází řehoř-
ská zima (Řehoř má svátek 12. března),
během které nejsou výjimečné ani
poměrně intenzivní sněhové přeháňky.
Je to však už poslední období s typicky
zimními projevy.

V poslední březnové dekádě se pak
dostavuje mariánské jaro (Marián má
svátek 25. března). Na začátek tohoto

období připadá i start astronomického
jara, po němž již dny jsou delší než noci.
Právě během mariánského jara obvykle
končívají i ty nejtužší a nejmrazivější
zimy. Je to také čas, ve kterém v níže
položených a tedy i teplejších oblastech
České republiky začíná tzv. vegetační
jaro a to znamená, že průměrné teploty
vystupují nad 5 °C. Je to i období, ve kte-
rém se k nám z jižních krajů vrací špa-
ček, drozd, červenka, konipas a někdy
i vlaštovka a kukačka. Milán Šamárek

Panská láska, ženská chuť 
a březnové počasí není stálé. 
V březnu vítr, v dubnu déšť 
– pak jistě úrodný rok jest. 

Když větrové nakonec února uhodí,
moc obilí se na poli urodí. 

V zelené-li roucho březen se obleče,
neúrodu za sebou přivleče. 

Březnové slunce má krátké ruce. 
Jestliže březen kožich stáhl, 
duben rád by po něm sáhl. 

Napadlý sníh březnový, 
oseníčku nehoví. 

Dlouho-li březen sněhu hovívá, 
na obilí úrodný rok bývá. 

Březen bez vody – duben bez trávy. 
Suchý březen, studený duben, 

mokrá máj – bude v stodole ráj. 
Březen vlhký, rmutný –sedlák smutný. 
Kolik mlh v březnu, tolik lijavců v roce.

Březen v lidové meteorologii
V březnu sice přichází jaro, ale zima se své vlády vzdává 

jen velmi nerada.
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Mgr. Helena Netopilová
koalice Společně pro Přerov

Že je to s dopravou v Přerově hodně špatné, to vědí
všichni už nějaký ten rok. Svolat tedy zčistajasna mimo-
řádné zasedání zastupitelstva k údajné krizi v dopravě
bylo přinejmenším překvapivé i když jeho pointou měla
být výzva ministru dopravy k urychlenému řešení tíži-
vé dopravní situace. O jakou krizi to najednou šlo? Ona
tu snad někdy nebyla? Nebo nastala až tehdy, když se
opozice překvapivě rychle pustila do řešení dopravní
problematiky, a to ve svém volném čase a bez aparátu
úředníků? A nešlo ve skutečnosti spíše o krizi uvnitř
vládnoucí koalice, která byla zaskočena nečekaným
vývojem a cítila se ohrožena? Odpoledne plné nervóz-
ních ideologických projevů a útoků proti opozici tomu
nasvědčovalo. Straničtí kolegové městských radních
z krajského úřadu pak tento dojem ještě posílili. Ať se
na mě nikdo z nich nezlobí, ale za pondělní odpoledne
by se nemuseli stydět ani organizátoři již historické
Anticharty. Nešlo tu totiž vůbec o řešení přerovské
dopravy. Cílem bylo přesvědčit občany a média o dlou-
holeté maximální snaze radních zlepšit dopravní situ-
aci (přičemž absence výsledku nevadí) a zřetelně uká-
zat na nepřítele, který tuto jejich sebeiluzi citelně

naboural. V Městském domě se rozvinulo nefalšované
ideologické školení, v jehož průběhu jsme mohli často
slyšet slova o potřebě nepolitizovat dopravu, aby vzá-
pětí titíž řečníci dokázali svými projevy, že jediné, co
umí, je právě ona politizace. Zdálo se tak, že ani 900
milionů pro první kroky k řešení dopravy vlastně není
dobrých. Důvod? Přišla s nimi opozice. 

Několik námětů k zamyšlení: Proč pan Lajtoch jako
primátor a senátor už dávno něco konkrétního na poli
dopravy nedokázal? Proč výzva ministru dopravy
nevznikla už před několika lety a stejně tak petice obča-
nů? Proč třeba náměstek pan Kulíšek v minulých letech
nevyužil toho, že měl v resortu dopravy svého minist-
ra jako nyní Věci veřejné? A také, co by se stalo, kdyby
nynější výzva ministrovi byla odsouhlasena až v řád-
ném termínu konání zastupitelstva o dva týdny pozdě-
ji? A je výzva, proti které v podstatě asi nelze nic namí-
tat, co platná, když holt nejsou peníze? Nejde jen
o prázdnou proklamaci? Obávám se, že ano a úplně
stejně se to má i s peticí občanů. A konečně, jsou rad-
ní schopni vzdát se kvůli svým trapně malicherným
důvodům peněz na průpich? I tyto a další otázky pod-
le mě svědčí o jednom, že pravý důvod mimořádného
jednání byl v jakési stranické demonstraci síly a jedno-
ty tří koaličních stran určené médiím a veřejnosti.

Doufám, že radní města Přerova příště lépe posoudí,
co je, či není mimořádné a nebudou plýtvat naším
časem ani se pokoušet nás politicky školit. Doba, kdy
si mohli něco takového dovolit, je snad už dávno pryč.

Helena Netopilová, SpP 

■ Na aktuální téma

Zastupitelé se na svém jednání v závěru minulého roku shodli, že rozšíří míru otevřenosti magistrátu
směrem k občanům Přerova. Na stránkách Přerovských listů proto poskytujeme prostor zástupcům všech
politických stran, včetně opozičních. Mají tak příležitost sdělit vám své názory, postoje k aktuálním
rozhodnutím představitelů vedení města. Chceme čtenáře upozornit, že příspěvky mají neredigovanou
podobu, to znamená, že vedení redakce se nemusí s jejich obsahem ztotožňovat.
Dnes si můžete přečíst příspěvek Mgr. Heleny Netopilové, členky koalice Společně pro Přerov:

Politické školení nebo řešení dopravy?

Reakce náměstka primátora

Jak to vidíme...

Mgr. Josef Kulíšek
náměstek primátora

Autorka výše uveřejněného článku s největší pravdě-
podobností nesleduje média. Dokladem je fakt, že ve
svém článku populisticky pracuje s polopravdami a uvá-
dí tak v omyl občany našeho města. Já sám jsem se už
mnohokrát a naprosto konkrétně zmiňoval o krocích
provedených směrem k řešení kritické dopravní situa-
ce v Přerově. Vinou zpolitizování jednání ze strany Spo-
lečně pro Přerov a Věcí veřejných došlo k vyhandlování

dálničního obchvatu D1 za průtah městem. Cílem svo-
laného mimořádného zastupitelstva bylo prosadit do
dopravní superkoncepce kromě průtahu i dobudování
dálničního obchvatu D1. Nikdo z Věcí veřejných, ani
poslankyně Navrátilová, do dnešního dne neodpověděli
na otázky, kdy se zahájí práce na stavbě průpichu. Rád
odpovím za ně: město Přerov již v roce 2009 zadalo
vypracování projektové dokumentace za ministerstvo
dopravy. Pravdou je, že kroky Společně pro Přerov
a paní poslankyně pouze zkomplikovaly celou situaci,
neboť dopravní superkoncepce není vládou dosud
schválena. Dokonce byla hospodářským výborem odlo-
žena. Není tedy pravdou, že někdo někde prosadil
dobudování průtahu městem, skutečností však je, že
tento někdo spíše zaviní vyřazení dálničního obchvatu
D1 z navrhované superkoncepce. Šaf

Navštěvujete Městskou
knihovnu v Přerově? 

Jana Spáčilová, 
Přerov

Jsem odmalička členkou zdejší
knihovny. Zprvu jsem navštěvova-
la dětské oddělení a nyní je to již
sedm let, co jsem čtenářkou oddě-

lení pro dospělé. Nejvíce mě zajímá klasická literatu-
ra, neboť studuji obor zaměřený na český jazyk a lite-
raturu. Služeb knihovny využívám jak tradičních, to
znamená, že si vypůjčuji přímo v prostorách knihov-
ny, tak moderních – objednávám si literaturu pro-
střednictvím internetu. Mnohokrát se stane, že najdu
i odbornou literaturu v městské knihovně dříve než ve
městě, kde studuji. Momentálně píši bakalářskou prá-
ci, takže si půjčuji převážně odborné publikace.

Dana Dvořáková, 
Přerov

Nejméně dvacet let jsem člen-
kou přerovské knihovny. Jsem se
službami, které nabízí, spokojená,
prozatím však nejvíce používám
její klasické nabídky. Navštěvuji městskou knihovnu
každý měsíc a buď si sama vyberu nebo se obrátím na
knihovnice, které mi ochotně poradí. Nejvíce si půj-
čuji beletrii a detektivky, ale také mám ráda literaturu
faktu. Mou velmi oblíbenou spisovatelkou je Betty
McDonaldová. Upřednostňuji anglické a americké
autory.

Hynek Hanzlík, 
Přerov

Do Městské knihovny v Přerově
chodím od dětství, asi tak od dese-
ti let. Půjčuji si literaturu zaměře-
nou na sci-fi a fantasy. Nevyhý-

bám se však ani jiným žánrům. K mým oblíbeným
autorům patří A. C. Clarke a S. King. Navštěvuji i ostat-
ní pobočky městské knihovny, pokud neseženu danou
knihu na Horním náměstí. Se službami jsem vícemé-
ně spokojen. Využívám i možností internetu, o nějž
knihovna rozšířila své nabídky služeb.

Jana Mrázková, 
Přerov

Byla jsem členkou knihovny jako
dítě. Momentálně nejsem. V práci
i v domácnosti jsem totiž hodně
vytížená, a tak ponejvíce čtu a stu-
duji odbornou literaturu. Samo-
zřejmě když vyjde chvilka času, přečtu si i krásnou lite-
raturu, kterou buď kupuji přes internet, dostávám
k různým příležitostem anebo si ji půjčuji od kamará-
dek. Možná, až mi odroste dítě, tak se do přerovské kni-
hovny přihlásím.

Jana Růžičková, 
Přerov
Přiznám se, že teď mnoho nečtu.
Pomáhám rodičům v práci a při-
pravuji se také na přijímací zkouš-
ky na vysokou školu. Takže nejsem
ani čtenářkou městské knihovny.

Nejvíce jsem asi četla v dětství nebo mi četli prarodi-
če. Pokud se dostanu na studium pedagogiky, zřejmě
se přihlásím do knihoven v Olomouci i v Přerově.

Jana Šimčíková

Anketa

Komise pro občanské záležitosti
■ Setkání 75letých občanů Přerova. Komise pro občanské záležitosti připravuje setkání pětasedmdesá-

tiletých občanů s představiteli města Přerova. V pondělí 21. března se sejdou jubilanti, kteří se narodili
v měsících leden až duben. Setkání oslavenců narozených v květnu až srpnu se uskuteční 11. dubna a napo-
sledy v tomto roce se setkají občané narození v září až prosinci, a to 16. května. Jubilanti obdrží písemnou
pozvánku.

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

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

Bližší informace: Kancelář primátora, I. Veselá, tel. 581 268 452, e-mail: ivana.vesela@mu-prerov.cz nebo
osobně Magistrát města Přerova, nám. TGM 2, přízemí.
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Ing. Pavel
Cimbálník
Městská knihovna
v Přerově,
ředitel

Březen již nějakou dobu není jenom
měsícem knihy. Posledních jedenáct let,
tedy přesněji od roku 1998 až do roku
2008, byl březen také měsícem interne-
tu. V rámci něj knihovny propagovaly
využívání tohoto moderního a v součas-
nosti již zcela běžného komunikačního
a informačního nástroje. V roce 2009 se
březen opět vrátil k Březnu – měsíci kni-
hy a v roce 2010 jej vystřídal Březen –
měsíc čtenářů. Stejně je tomu i letos. Pro
letošní rok máme připravenu řadu
nových a zajímavých akcí. Vyvstala navíc
potřeba začít se také zaměřovat na pod-
poru čtenářů i „nečtenářů“. Cílovou sku-
pinou projektu se tedy stává každý čte-
nář, i ten, který do knihovny nechodí. 

�Máte důvod si stěžovat na odliv čte-
nářů, když budete srovnávat s několika
minulými roky? Kolik máte zaregistro-
vaných čtenářů?

Během uplynulých pěti let došlo ke
stabilizaci poklesu počtu čtenářů a za
poslední dva až tři roky sledujeme mír-
ný vzestup čtenářů v Přerově. V místních
částech se nám pokles podařilo zastavit
v loňském roce.

Jeden z hlavních důvodu nárůstu počtu
čtenářů vidíme v zaměření na dětské čte-
náře a spolupráci se školami v Přerově,
pro které pořádáme vzdělávací a kultur-
ní akce. Mimoto nám řady našich čtená-
řů určitě rozšířilo organizování kultur-
ních a naučných besed pro veřejnost.
Zavedení nových a rozšíření stávajících
služeb má také výrazný vliv na rozšíření
počtu našich uživatelů. Navýšili jsme
počet počítačů pro internet a zavedli
jsme podpůrné elektronické služby,
například prodlužování přes internet,
informace o rezervacích a upomínkách
přes e-mail a SMS či předupomínky.

�Mění se skladba čtenářů v porovnání
s minulými roky? 

Informace o skladbě čtenářů jsou vel-
mi zajímavé údaje. Z celkového počtu
čtenářů a uživatelů je 70 procent žen.
Muži jsou v menšině a tvoří pouze
30 procent uživatelů knihovny. V porov-
nání s minulými roky je tento stav setr-
valý a neměnný.

Co se týká věkového složení, i zde je již
delší dobu poměrně setrvalý stav. Za
poslední tři roky tvoří děti 21–24 procent
z celkového počtu registrovaných uživa-
telů. Studenti ve věku 16–19 let tvoří
10 procent a dospělí ve věkové kategorii
20–59 let zastupují 45–47 procent všech
uživatelů. Relativně silnou čtenářskou

kategorií jsou dospělí ve věku 60–69 let,
kteří tvoří asi 12,5 procent všech čtenářů. 

�Doba je poznamenaná ekonomickou
krizí. Jste spokojen s výší finančních
prostředků, které máte k dispozici na
nákup nových knih, případně časopi-
sů? V jaké míře a podobě se vám daří
rozšiřovat stávající knihovní fond?

Samozřejmě, finanční krize zasáhla
i do chodu Městské knihovny v Přerově.
Pro rok 2010 byl příspěvek na provoz
knihovny ponížen o 473 tisíc korun a pro
rok 2011 o dalších téměř 260 tisíc korun
s tím, že jsme museli do rozpočtu na rok
2011 zapojit i rezervní fond ve výši 253
tisíc korun.

Za poslední dva roky pořídila knihov-
na do svého fondu knihy, časopisy a CD

Nejen pro naše čtenáře, ale i další uži-
vatele naší knihovny připravujeme řadu
akcí zaměřených na podporu čtenářství
a samozřejmě také našich služeb.

Na pobočkách ve městě se uskuteční
společná čtení pro děti základních
a mateřských škol a společná čtení pro
rodiče s dětmi. Čtení se budeme věnovat
i při setkání prvňáčků v rámci projektu
Knížka pro prvňáčka. Vyhlásíme také
nejlepšího dětského čtenáře za rok 2010.

Ve středu 9. března se uskuteční bese-
da Kamčatka s Natašou Kučerovou. Při-
pravujeme autorské setkání s přerov-
skou spisovatelkou a žurnalistkou Len-
kou Chalupovou, které v loňském roce
vyšla velmi úspěšná kniha Vosí hnízda.
Tato publikace se dokonce objevila na
předních místech nejžádanějších knih
za rok 2010.

Samozřejmostí budou další akce, jako
Obal si svou knihu, Najdi si svou knihu
a také čtenářská burza knih, která se
uskuteční 22. března od 16 hodin v půj-
čovně pro děti. Prostřednictvím této akce
mohou čtenáři, rodiče a další zájemci
nabídnout své knihy pro děti a vzájemně
si je vyměnit, prodat nebo koupit.

Ve spolupráci s Muzeem Komenského
připravujeme společné večerní čtení
přímo v prostorách muzea, které by
mělo proběhnout v pátek 25. března.
Každý účastník „nečtenář“ může získat
bezplatnou registraci do knihovny do
konce roku 2011.

Akce Přiveď svého kamaráda je zacíle-
na na získání nových čtenářů a každý
aktuálně registrovaný čtenář, který přive-
de nového čtenáře do knihovny, bude
odměněn prodloužením jeho stávající

registrace o 6 měsíců. Nový čtenář získá
registraci do konce roku 2011 zdarma.
Navíc tuto bezplatnou registraci může
získat každý účastník „nečtenář“, který se
v rámci Března – měsíce čtenářů zúčastní
některé z besed nebo Čtení v muzeu.

Mimoto se zaměříme na vzdělávací
akce pro veřejnost na téma Moderní
komunikační služby na internetu, Bez-
pečný internet a Internet pro seniory (Vel-
ká Dlážka).

Uvedený výčet akcí není kompletní a řa-
da akcí je stále ve stádiu vyjednávání. Do-
poručujeme proto všem zájemcům pra-
videlně sledovat www stránky knihovny
(www.knihovnaprerov.cz) a regionální
média (tisk, infotext KTV, regionální vysí-
lání Českého rozhlasu), kde budou zve-
řejněny podrobnější informace o akcích.

Ing. Pavel Cimbálník, ředitel MěK v Přerově

za zhruba 1.300 tisíc korun za každý rok.
Na periodika byla z této sumy vyčleně-
na částka 200 tisíc korun. V celkové část-
ce na nákup knihovního fondu jsou
započítány příspěvky od města a dary
získané od sponzorů. Knihy a časopisy
získáváme také darem od jednotlivých
občanů a různých institucí. Pro letošní
rok je vyčleněna na nákup všech kni-
hovních dokumentů částka ve výši 926
tisíc korun. 

�V této souvislosti se nemohu ubránit
otázce. V jakém časovém horizontu
máte naději na přestěhování knihovny
do větších prostor, které budou důstoj-
něji uspokojovat potřeby moderního
uživatele knihovny?

Věříme, že se nám podaří našim uži-
vatelům nabídnout nové prostory zhru-
ba do čtyř až pěti let. V záměrech města
je přestěhovat přerovskou knihovnu do
budovy v Čechově ulici; jedná se o býva-
lý objekt vojenského soudu. V součas-

nosti probíhají jednání s odpovědnými
odbory magistrátu a příprava příslušné
dokumentace pro rekonstrukci a násled-
né přestěhování. Eva Šafránková

Přikládáme žebříčky nejčtenějších
knih (pořízených za poslední dva
roky) v oblasti beletrie

Dospûlí – beletrie 
Amrein, Nicole Doktorka Katefiina
Nesvadbová, Barbara Brusinky
Swann, Carolyne Rubínová pouta
Chalupová, Lenka Vosí hnízda
Lanczová, Lenka PotíÏistka
Dûti – beletrie 
Scheffler, Ursel Detektiv Klubko
Brezina, Thomas Pfiípad pro tebe

a Klub TygrÛ
Groening, Matt Simpsonovi
Meyer, Stephenie Stmívání
Meyer, Stephenie Rozbfiesk
V‰echno o koních a ponících

Zejména starší generace má březen z pohledu knihovnického spo-
jený s knihou. O tom, že tomu tak už není, nás informoval ředitel
městské knihovny Ing. Pavel Cimbálník, na kterého jsme se obrátili
s několika otázkami.

Akce v rámci Března – měsíce čtenářů
FO
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Zajímavé akce připravují pracovníci knihovny především pro děti.

Měsíc březen už není jen měsícem knihy
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■ Klub českých turistů

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

�3. 3. • Rokytnice–Kokory–Brodek u Pfie-
rova, 10 km, V. Visnar, odj. 8.03 hod. 

�10. 3. • Chropynû–Troubky–Brodek
u Pfierova, 17 km, M. Garzina, odj. 9 hod.

�12. 3. • DP – Pfierovská 50 – Memoriál
Jifiího Caletky, 6, 13, 22, 35 km, J. ·vec,
odch. 8.15 hod., sraz u Sokolovny 

�17.3. • Ro‰tûní–Pacetluky–Prusinovi-
ce–Dfievohostice, 15 km, J. ·vec, odj. A 8 hod.

�19. 3. • Rajnochovice–Klínec–Lazy–Jab-
lÛnka, 20 km, J. Sedláková, odj. 7.36 hod.

�24. 3. • Tesák–Chvalãov–Bystfiice pod
Host˘nem, 15 km, M. Garzina, odj. A 6 hod.

�26. 3. • Leskovec–Seninka–Vartovna.
Syrákov–Vizovice, 19 km, J. Sedláková, odj.
A 6 hod.

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

�2. 3. • Horní Mo‰tûnice–Lovû‰ice–Pfie-
rov, 10 km, vlak 9.46, L. Poláková

�9. 3. • Stará Ves–Hol˘ kopec–Karlovi-
ce–Kocanda–BeÀov–·védské ‰ance–Pfie-
rov, 14 km, bus 8 h., C. Punãocháfiová

�12. 3. • Pfierovská padesátka – memo-
riál Jifiího Caletky, 50, 35, 22, 13 a 7 km,
start 7–10, sokolovna

�16. 3. • Dfievohostice–Prusinovice–Hole-
‰ov, 12 km, bus 8 hod., C. Punãocháfiová

�19. 3. • Brodek–Kokory–Suchonice–Hra-
disko–Grygov, 18 km, vlak 8.04, Vl. Wnuk.

�23. 3. • Stfiedeãní vycházka, M. Caletková
�26. 3. • Hluboãky–Radíkov–Kartouzka

–zoo–Velká Bystfiice, 16 km, vlak 7.04, V.
Vaculík

�30. 3. • Grygov–U Strejãkova lomu–Krã-
maÀ–Brodek, 10 km, vlak 9.04, B. Adam

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

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

�12. 3. • Pfierovská padesátka – memo-
riál Jifiího Caletky Pfierov, 50, 35, 22, 13
km, V. Vaculík, Sokolovna 7–10 hod., pû‰í

�19. 3. • Poslední ãarodûj Skfiítek–Jelení
studánka–Pradûd–âHS–Kouty n. D., 30 km,
800 m, Tomá‰ Beránek, bus 5.55 hod., bûÏky

■

Osmek 7.3. 4.4. 2.5.
Horní námûstí 14.3. 11.4.
Bratrská na konci 9.5.
Seifertova u v˘stavi‰tû 21.3. 18.4. 16.5.
Svornosti 28.3. 26.4. 23.5.
Na odpoledni u lékárny 7.3. 4.4.
Blahoslavova park. u Beãvy 2.5.
Riedlova kfiiÏovatka 14. a 28.3. 11. a 26.4. 9. a 23.5.
Za ml˘nem 3 21.3. 18.4. 16.5.
Sokolská parkovi‰tû 7. a 21.3. 4. a 18.4. 2. a 16.5.
Sokolská u domu 28 14. a 28.3. 11. a 26.4. 9. a 23.5.
V.DláÏka ‰kolní jídelna 7.3. 4.4. 2.5.
P.Jílemnického u VST 21.3. 18.4.
L˘sky K bránû u stan. separ. 16.5.
Na hrázi za mostkem 14. a 28.3. 11. a 26.4. 9. a 23.5.
Mervartova 9 7. a 21.3. 4. a 18.4.
Palackého za sam. 2. a 16.5.
tfi. 17. listopadu zezadu 14. a 28.3. 11. a 26.4. 9. a 23.5.
Dluhonice toãna 8.3. 5.4. 3.5.
Dluhonice u b˘valé ‰koly 15. a 29.3. 26.4. 24.5.
Dluhonice u prodejny 12.4. 10.5.
Wurmova za KSZ 22.3. 19.4. 17.5.
JiÏní ãtvrÈ u b˘val˘ch jeslí 8. a 22.3. 5. a 19.4. 3. a 17.5.
JiÏní ãtvrÈ I/4 15. a 29.3. 12. a 26.4. 10. a 24.5.
JiÏní ãtvrÈ I/25 peãovatel.dÛm 26.4.
·robárova 13 8.3. 5.4. 3.5.
Kozlovská parkovi‰tû 15. a 29.3. 12. a 26.4. 10. a 24.5.
Pod valy u parkovi‰tû 22.3. 19.4. 17.5.
Bayerova 2 8.3. 5.4. 3.5.
Svisle za samoobsluhou 15. a 29.3. 12. a 26.4. 10. a 24.5.
Trávník parkovi‰tû 22.3. 19.4. 17.5.
Trávník u Chemoprojektu 22.3. 19.4. 17.5.
BudovatelÛ 1 8. a 22.3. 5. a 19.4. 3. a 17.5.
BudovatelÛ 5–7 22.3. 19.4. 17.5.
U tenisu parkovi‰tû 15. a 29.3. 12. a 26.4. 10. a 24.5.
U rybníka u trafa 9. a 23.3. 6. a 20.4. 4. a 18.5.
Petfiivalského parkovi‰tû 30.3. 27.4.
JiÏní ãtvrÈ u Barumky 25.5.
Tyr‰ova parkovi‰tû 16.3. 13.4. 11.5.
Dvofiákova u Rusalky 9.3. 6.4. 4.5.
Dvofiákova u garáÏí 16. a 30.3. 13. a 27.4. 11. a 25.5.
PurkyÀova denní pobyt 23.3. 20.4. 18.5.
B.Nûmce za VST 16. a 30.3. 13. a 27.4. 11. a 25.5.
Optiky u lékárny 9.3. 6.4. 4.5.
Husova dvÛr 23.3. 20.4.
·kodova u trafa 18.5.
Pod skalkou parkovi‰tû 9.3. 6.4. 4.5.
Olomoucká u stavebnin 16.3. 13.4. 11.5.
Hranická u b˘valé cihelny 23.3. 20.4.
Hranická park. u Z· 18. a 25.5.
Dr. M.Horákové 30.3.
1. kvûtna 27.4.
Al‰ova u stadionu 9. a 23.3. 6. a 20.4.
Pod hvûzdárnou parkovi‰tû 16. a 30.3. 13. a 27.4.
Kainarova za Pfierovankou 4. a 18.5.
Vsadsko parkovi‰tû 11. a 25.5.
ÎiÏkova u ka‰ny 10.3. 7.4. 5.5.
Lovû‰ice u parku 17.3. 12.5.
Lovû‰ice DráÏní 14.4. 19.5.
Lovû‰ice U sokolovny 24.3. 21.4.
VaÀkova dvÛr 31.3. 28.4. 26.5.
Kozlovice zaãátek obce 10. a 24.3. 7. a 21.4. 26.5.
Kozlovice náves 17. a 31.3. 14. a 28.4. 12.5.
Kozlovice Na vrbovcích 5.5.
Kozlovice Tuãínská 19.5.
Nerudova 33 10.3. 7.4.
Macharova 5. a 19.5.
Tománkova u garáÏí 17. a 31.3. 14. a 28.4. 12. a 26.5.

Wolkerova 15 24.3. 21.4.
Fr.Rasche u parku 10. a 24.3. 7. a 21.4. 5. a 19.5.
Na louãkách 15 17. a 31.3. 14. a 28.4. 12. a 26.5.
V.Novosady u kostela 10. a 24.3. 7. a 21.4. 5. a 19.5.
Újezdec Vûtrná 17.3. 14.4.
Újezdec malé hfii‰tû 31.3.
Újezdec Pod dubíãky 12.5.
Újezdec Nová ãtvrÈ 28.4. 26.5.
kfiiÏ. Teliãkova–Sportovní 11. a 25.3. 8. a 22.4. 6. a 20.5.
Popovice U trati 18.3. 1. a 15.4. 13.5.
Popovice za kapliãkou 29.4. 27.5.
Vinary u garáÏí 11.3. 8.4. 6.5.
Vinary Ve dvofie 18.3. 15.4.
Vinary Mezilesí II 25.3. 22.4. 20.5.
Vinary RÛÏová 1.4. 27.5.
Vinary Za humny u bytovky 29.4. 13.5.
Penãiãky u malého obchodu 11.3. 8.4.
Henãlov náves 18.3. 1. a 15.4. 13.5.
Henãlov SokolÛ 18.3. 1., 15. a 29.4.
Henãlov kfiiÏ. Mart., Hlin., Nová 29.4. 27.5.
Penãice u po‰ty 25.3. 20.5.
Penãice V kótû 22.4. 6.5.
âekynû nad rybníãek 11.3. 20.5.
âekynû k sokolovnû 18.3. 22.4.
âekynû náves 25.3. 29.4.
âekynû Na ãervenici 1.4. 27.5.
âekynû Podlesí 8.4. 6.5.
âekynû Boro‰ín 15.4. 13.5.
L˘sky k obchodu 11.3. 8.4.
L˘sky za mostkem 25.3. 22.4.
Teliãkova u kotelny 6.5.
Pod skalkou park. u 17–21 20.5.
Îeravice Na návsi 18.3. 15.4.
Îeravice Lapaã 1.4.
Îeravice Such˘ potok 29.4. 27.5.
Îeravice Pod lesem 13.5.
V˘myslov 31.3. 21.4.
Jasínkova za Priorem 28.4. 19.5.

Zahrádkářské osady
uvedena data prvního přistavení, po naplnění bude při-
staven ještě jednou prázdný kontejner
ZO âZS ã. 1 u Îebraãky kfiiÏovatka 12.4.
ZO âZS ã. 1 parkovi‰tû u Laguny 10.5.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 1 6.4.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 2, 3 5.4.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 4 5.4.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 5 5.4.
ZO âZS ã. 16 u Kozlovic ã. 1 6.4.
ZO âZS ã. 16 u Kozlovic ã. 2 6.4.
ZO âZS ã. 3 naproti âSAD 12.4.
ZO âZS ã. 4 Kojetínská za sbûr. surovinami 3.5.
ZO âZS ã. 4 k Mádrovu podjezdu 3.5.
ZO âZS ã. 5 Lovû‰ice DruÏstevní 3.5.
ZO âZS ã. 3 podél cesty k Lovû‰icím ã. 1 19.4.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 2 19.4.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 3 19.4.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 4 19.4.
ZO âZS ã. 7 podél cesty k Lovû‰icím ã. 5 19.4.
ZO âZS ã. 9 Markrabiny 3.5.
ZO âZS ã. 10 Îernava – na konci 10.5.
ZOS Îernava – naproti garáÏí 10.5.
ZO âZS ã. 15 Dluhonice kfiiÏovatka u váhy 17.5.
ZOS za hvûzdárnou 17.5.
ZO âZS ã. 2, ã. 3 pod kasárna                                      termín dle poãasí

(suchá cesta)
ZO âZS ã. 7 Al‰ova u rest. Viktoria 12.4.
ZOS za Kabelíkovou ulicí 12.4.
ZO âZS ã. 13 âekynû Boro‰ín 10.5.

Stanoviště velkoobjemových kontejnerů
pro jarní úklid – březen až květen

Rozšířený harmonogram předkládají Technické služby ve spolupráci se Statutárním městem Přerov

■ Setkávání seniorů Spolu
Centrum Sonus

�Besedy na zajímavé téma – po v 10.15 hod.
7. 3. • Turecko – Ing. Helena Patoãková
14. 3. • Osteoporóza – Olga Îupková
21. 3. • Povídání s psychologem – PhDr.
Jana Gebauerová
28. 3. • Rukodûlná ãinnost – savování
(s sebou si pfiineste bavlnûné triãko)

�Vycházka s trekingov˘mi holemi – ãtvr-
tek 17.3. Sraz v 10.15 hod. u centra SONUS.
Návrat do 13 hod. Jen za pfiíznivého poãasí. 

�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 – stfieda 9. 3. od 16 hod.
Skotsko – Ing. Jan Doubek
Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov
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Už je to rok, co byla v rámci přerov-
ského folklorního festivalu V zámku
a podzámčí poprvé vyhlášena dětská
výtvarná soutěž. Úkolem soutěžících
bylo ztvárnění libovolné části klasické
hanácké pověsti o králi Ječmínkovi. Pro
velký ohlas veřejnosti se rozhodli pořa-
datelé festivalu, Folklorní soubor Haná
Přerov ve spolupráci s Muzeem Komen-
ského v Přerově, uspořádat další výtvar-
nou soutěž, tentokrát na téma Kouzelný
slunovrat. Úkolem dětí bude namalovat
libovolný námět vážící se k lidovým zvy-
kům a tradicím spojeným s letním slu-
novratem a svatojánskou nocí.

Do soutěže posílejte výkresy ve formá-
tu A4 a A3 a rozličné trojrozměrné před-

měty. V každé ze tří kategorií odborná
porota vybere tři nejlepší práce, které
budou oceněny. Ty pak budou, spolu
s dalšími, vystaveny od 1. června do 4. září
v muzeu. Uzávěrka je 10. května. Výkresy
doručujte na adresu Muzeum Komen-
ského v Přerově, Mgr. Lubor Maloň, Hor-
ní náměstí 35, 750 02 Přerov.

Již tradičně bude součástí festivalu
také pěvecká soutěž O zámecký klíč pro
děti a mládež od 4 do 18 let. Předkolo
této soutěže proběhne 29. března od 8.30
hodin v Korvínském domě. Zde budou
vybráni nejlepší soutěžící, kteří se pak
utkají ve finále v sobotu 18. června. Sou-
těžící doprovodí cimbálová muzika Pri-
máš. Přihlásit se mohou do 27. března na
adrese ozameckyklic@seznam.cz.

Pátý ročník folklorního festivalu
V zámku a podzámčí proběhne ve
dnech 17. a 18. června na Horním
náměstí a jeho blízkém okolí. Chybět
nebude vzdělávací program a hry pro
děti Hledání zlatého kapradí, vystoupe-
ní souborů z Hané i ostatních částí
Moravy a posezení u cimbálu. Zlatým
hřebem festivalu bude komponovaný
večer pod noční oblohou na břehu Beč-
vy, který dostal název Svatojánská noc.
Bližší informace www.hanaprerov.cz
a www.prerovmuzeum.cz.

Mgr. Lubor Maloň, ředitel festivalu

Děti se mohou přihlásit do
výtvarné a pěvecké soutěže

Následkem loňských povodní došlo
v budově ORNIS ke zvlhnutí stěn v pří-
zemí celé budovy. Stěhování je nevy-
hnutné a velice náročné, ale podepíše
se zejména na přípravě letošní sezonní
výstavy. Ta bude z těchto důvodů zahá-
jena až od května. Přesto se napláno-
vané akce uskuteční.

V březnu budeme nadále nabízet ško-
lám výukové programy, výjimkou je pro-
gram Ptáci, který není možné realizovat
ve stálé expozici. Od 14. do 17. března
navštíví ORNIS Věra Malátková s pro-
gramem Sovy do škol (viz snímek). Pro

veřejnost se 17. března od 17 hodin
uskuteční její přednáška s ukázkami
živých handicapovaných sov. Vydáme se
za sovami do parku Michalov, kde se je
budeme snažit vylákat pomocí nahrávek
sovích hlasů.

Další akcí je ornitologická exkurze
k tovačovským rybníkům. Účastníci se
sejdou 19. března v 7.30 na hrázi rybníka. 

V rámci jarního cyklu se uskuteční 10.
března v 17 hodin přednáška Mgr.
Zdeňka Tyllera s názvem Příroda v oko-
lí rodiště Čingischána – Chentejská
oblast – Mongolsko. Jana Kosturová

Stěhování v ornitologické
stanici oddálilo sezonu

Ječmínek – téma 1. ročníku soutěže
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V Galerii města Přerova padl v polo-
vině února návštěvnický rekord. Proto
se primátor města Jiří Lajtoch a majitel
vystavované sbírky pohlednic, přerov-
ský zastupitel Břetislav Passinger, roz-
hodli osobně přivítat tisící návštěvnici.
Tou se stala patnáctiletá studentka
Gymnázia Jakuba Škody Andrea Komín-
ková z Předmostí. 

„Občas s přítelem nějakou výstavu
navštívíme, většinu prohlídek jsem však
absolvovala hlavně se školou. Nejvíce
mě zaujaly pohlednice starého Před-

mostí, kde bydlím,“ řekla Komínková.
Stejně tak její přítel Filip Soušek obdi-
voval hlavně dobové snímky staré
Čekyně z 20. a 30. let minulého století,
protože pochází právě ze zmíněné
místní části. 

Dveřmi Galerie města Přerova za loň-
ský rok prošlo necelých pět tisíc lidí,
v únoru jich za pouhých 15 dnů od zpří-

stupnění expozice Jubilejní Přerov na
starých pohlednicích do výstavní síně
zavítala už rovná tisícovka. 

Lada Galová, Galerie města Přerova

Galerie města přivítala
tisícího návštěvníka výstavy

Více než 150 exponátů různých dru-
hů biblí v 80 jazycích a dialektech před-
staví unikátní putovní výstava Bible
včera, dnes a zítra, která zaplní prosto-
ry Galerie města Přerova na Horním
náměstí od 14. do 24. března. Výstavní
síň bude zároveň prezentovat reproduk-
ce grafických listů slavného holandské-
ho mistra Rembrandta van Rijn pod
názvem Bible očima Rembrandta. 

Kromě dvou nejstarších biblí z let 1549
a 1556 budou k vidění další různá vydá-
ní zmíněné „knihy knih“, dále kancio-
nály, zpěvníky, modlitební knížky,
obrázkové bible a biblické příběhy pro
děti a mládež, mapy nebo zajímavé stu-
dijní materiály. „Světovým unikátem je
bible v 66 jazycích – každá biblická kni-
ha v jednom jazyce. Z dalších zajíma-
vostí lze například jmenovat Melantri-
chovy bible, bibli a kancionál v řeči čer-

nošského kmene Zulu, v esperantu, ve
vietnamštině, hebrejskou a řeckou bibli
nebo biblické příběhy v romštině,“ zve
k prohlídce expozice pořadatel putovní
výstavy Petr Hamrozi. V Přerově bude
k vidění například i ruční přepis Evan-
gelia podle Marka na cigaretový papírek,
vytvořený politickým vězněm v roce
1958 nebo svitek Tóry (5 knih Mojžíšo-
vých) přímo z Izraele. Pro zájemce jsou
připraveny tematické přednášky.

Druhá linie výstavy se ponese v duchu
výtvarném. Expozice Bible očima Rem-
brandta představí život a hlavně dílo
slavného mistra. K vidění budou desítky
grafik jednoho z nejvýznamnějších svě-
tových malířů.

Putovní výstava započala svou pouť
před rokem v Českém Těšíně, do Přerova
přijede z nedalekého Lipníka nad Bečvou.

Lada Galová, Galerie města Přerova

Galerii města zaplní grafiky
Rembrandta a staré bible
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Tisící návštěvnicí se stala studentka Gymnázia J. Škody Andrea Komínková.
Cenu předává majitel vystavené sbírky pohlednich Břetislav Passinger.
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V soutěži inspirované 755. výročím
povýšení Přerova na město se v několi-
ka otázkách vracíme do minulosti měs-
ta v různých oblastech, například spor-
tu, kultury, školství a dalších.

V únorovém čísle jsme se zaměřili na
přerovské výtvarníky, tentokrát můžete
si ověřit své znalosti v oblasti literatury.
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.

Vyhodnocení únorového úkolu sou-
těže. Správně odpověděl ten, který
označil varianty 1b, 2a, 3b, 4c, 5b, 6a.
Výherkyní se stává Jana Dudová.

připravila Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Březnová soutěž – oblast Literatura –
Spisovatelé, dramatici, básníci,
redaktoři. 
1. Který přerovský spisovatel a dra-

matik používal pseudonym Jiří
Sumín?
a) Stanislav Stejskal
b) Lola Šetelíková
c) Amalie Vrbová 

2. Který přerovský básník je autorem
sbírky Pierot u počitadla?
a) Bedřich Javor 
b) A. S. Chudobka 
c) Josef Kainar

3. Která spisovatelka, básnířka, pře-
kladatelka a redaktorka, přerovská
rodačka, získala v roce 1996 jako
první žena v republice Cenu Jaro-
slava Seiferta, kterou uděluje Na-
dace Charty 77? 
a) Jarmila Urbánková
b) Jiřina Hauková
c) Milada Ganguli

4. Kdo je autorem známé básně Stří-
hali dohola malého chlapečka, kte-
rá byla zhudebněna Vladimírem
Mišíkem?
a) Josef Kainar
b) Josef Kebza
c) Oldřich Mikulášek

5. Úspěšná hra Jánošík byla napsána
v Přerově. V září 1910 se konala
premiéra v pražském ND, v prosin-
ci pak v ND v Brně i v přerovském
Městském domě.  Autorem tohoto
dramatu je:
a) Josef František Karas 
b) Vladimír Maria Strojil
c) Jiří Mahen 

6. Časopisy Pentagram, ISIS či LUCI-
FER – měsíčník věnovaný vědecké-
mu studiu okultismu vydával
a redigoval Přerovan:
a) Čeněk Ježek
b) Otokar Griese 
c) Ladislav Pour-Suchdolský

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

Pozvánka
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Tajenka křížovky: Starořecké přísloví Autorka křížovky: Marie Švarcová

Tajenka: Není hanba mlčet, když není co říct

■ Plesová sezona
v Městském domě

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

Cigánski diabli tvoří jedinečné sesku-
pení hudebníků. Virtuozita, neuvěřitel-
ná dynamičnost a nápadité aranžmá
GypsyDevils je známá po celém světě.
Jejich skladby vycházejí především
z folklóru – slovenského, ruského, ma-
ďarského, řeckého, židovského a ru-
munského. Nadšení sklízí nejen ze stra-
ny fanoušků, ale i odborných kritiků.

Virtuózní housle sóla primáše Cigán-

skych diablov Štefana Banyaka, strhují-
cí výkony cimbálového kouzelníka
Ernesta Šarkoziho, krásné barvy tónů
violoncella jeho manželky Silvie nebo
klarinetové mistrovství Zoltána Grunzu
jsou zárukou těch nejkvalitnějších
hudebních představení. Vystoupení
orchestru Cigánski diabli bude patřit
k vrcholům jarní kulturní nabídky Měst-
ského domu. red.

Cigánski diabli vystoupí v Přerově už podruhé
Flora Olomouc
FOR MODEL
výstava modelů

a sběratelství
4.–6. března

RENOVA a STAVOTECH
veletrh pro obnovu památek

a historických sídel
17.–19. března

Ráj pro modeláře,
sběratele i stavebníky
FOR MODEL, od 4. do 6. března v nej-

větším pavilonu A – výstava modelů
a sběratelství, potěší návštěvníky ukáz-
kami historických a bitevních lodí, leta-
del, automobilů, bojové techniky, zbra-
ní, železničních modelů, papírových

modelů historických památek a sbírka-
mi nejrůznějších zajímavostí a kuriozit –
od odznaků, mincí, pohlednic, vějířů až
po hračky, marionety, kroje, či vojen-
skou výstroj a výzbroj.

RENOVA, od 17. do 19. března – vele-
trh památkové péče s ukázkami histo-
rických řemesel, technologií, nástrojů
a materiálů na ochranu a obnovu pamá-
tek a historických sídel. STAVOTECH,
souběžně probíhající stavební veletrh
v pavilonu A a E a na přilehlých venkov-
ních plochách.
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■ Městský dům
�2. 3. v 19 hodin • Screamers v fií‰i divÛ.

Nová celoveãerní zábavná show v provedení
oblíbené travesti skupiny Screamers z Prahy

�8. 3. v 8.30 a v 10 hodin • Honza a ãert
(Divadlo Pohádka Praha) - pohádka pro dûti

�8. 3. v 19.30 hodin • Aby bylo jasno, ang-
lická komedie Alana Ayckbourn, hrají Jan Rosák,

Dana Homolová, Veronika Nová a Otto Kallus.
Komedie, která by se bez nadsázky dala klidnû
pojmenovat Jedno velké nedorozumûní

�13. a 27. 3. ve 13.45 aÏ v 18 hodin •
Nedûlní párty pfii dechovce, oblíbené taneã-
ní odpoledne pro seniory a dfiíve narozené –
hudební doprovod (13. 3. skupina MINI, 27. 3.
Záhorská kapela)

�14. a 15.3 v 19.30 hodin • Nefiesti a ctnos-
ti Pavla Nováka – vzpomínkové koncerty Pav-
la Nováka jr. Druhé v˘roãí úmrtí, spojené se kfitem
prvního CD Pavla Nováka jr. Znamení kfiídly pfii-
pomene pfierovskou legendu. Vstupy s fiadou
hostÛ odstartuje legendární skupina VOX.

�17. 3. v 19.30 hodin • Lekce smíchu a
zpûvu aneb humor a muzikál. Pofiadem pro-
vází baviã a imitátor Petr Martinák a zazpívají
praÏ‰tí umûlci pro‰lí HD Karlín – R. KenardÏie-
vová, P. Veslár a L. Nováková, klavírní doprovod
K. Brachtlová/·. Eliá‰

�23. 3. v 19. 30 hodin • Dva na kanapi,
francouzská komedie Marca Camolettih, hrají
Ernesto âekan, Svûtlana Nálepková, Martin
Sochor, Martin Kavan a Hana BaroÀová

�29. 3. v 19.30 hodin • Cigánski diabli,
koncert fenomenální cimbálové kapely. Více na
stranû 14

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 11–13 6.15–14 imobilní 11.30–13.30 páry 15–21

úter˘ 11–13, 14–20 6.15–7.45, 9–21 18–21 Ïeny 14–21

stfieda 11–13, 15–20 6.15–14, 15–21 imobilní 11.30–13.30, aqua-aerobic 19–20 15–21 muÏi 13–21

ãtvrtek 12–16, 18–20 6.15–12, 13–16, 18–21 18–21 Ïeny 15–21

pátek 13–20 6.15–21 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

Upozornění: 26. 3. 12.30–14.30 ãásteãn˘ pronájem • informace na www.bazenprerov.cz

■ Klub Dlažka
�4.–6. 3. • Sin City – akãní soutûÏ dvojic (od

15 let)
�11.–13. 3. a 18.–20. 3. • ·kolení zdra-

votníkÛ zotavovacích akcí 
�11.–13. 3. • LyÏafisk˘ víkend 
�18. 3. ve 20 hod. • Karel Plíhal v Klubu

Teplo
�19. ve 20 hod. • Jarní ples – hraje Synkopa

2000, cimbálovka Malá Kotula, Country kapela
Freìáci v Klubu Teplo

�25.–27. 3. • Víkend s pohádkou – pro dûti
od 5 let

�26. 3. 13–18 hod. • Turnaj dvojic ve
scrabble – Jídelna Prechezy

�27. 3. od 9 do 16 hod. • Kvalifikaãní tur-
naj na mistrovství republiky ve scrabble
– jídelna Prechezy

www.dlazka.cz • tel. 581 331 438

Pozvánka

■ Senioři PSP
�Ve ãtvrtek 10. bfiezna se uskuteãní v kavár-

nû Beãva setkání seniorÛ PSP u pfiíleÏitos-
ti MDÎ. K poslechu i tanci hraje hudební skupi-
na Casablanka od 15 do 19 hodin.

■ 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.

�do 20. 3. • Den v Ïivotû Pfierova – v˘stava
pfierovsk˘ch i mimopfierovsk˘ch fotografÛ, za-
chycující obyãejn˘ den v Pfierovû. Galerie pfie-
rovského zámku. 

�do 24. 4. • Malífi Vlastimil Kozák – V˘sta-
va ku 100. v˘roãí narození. Historick˘ sál. Ver-
nisáÏ v˘stavy probûhne 17. 2. 2011 v 17.00
v prostorách pfierovského zámku.

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

�10. 3. • Mgr. Zdenûk Tyller: Pfiíroda
v okolí rodi‰tû âingischána – Chentejská
oblast – Mongolsko. Cestovatelsko-ornitolo-
gická pfiedná‰ka, od 17 hodin v budovû ORNIS.

�17. 3. • Soví noc. Vyprávûní Vûry Malátkové
o sovách a jejich Ïivotû, ukázky Ïiv˘ch handica-
povan˘ch sov, „houkání“ v parku Michalov. Od
17 hodin v budovû ORNIS

�19. 3. • Ornitologická exkurze na tova-
ãovské rybníky. Sraz v 7.30 na hrázi rybníka,
je moÏné se pfiidat i kdykoliv pozdûji.

�V˘ukové programy pro ‰koly, krouÏky
a jiné zájmové skupiny

�Ekoporadna projektu Pfiírodû OK+ – posky-
tování informací z oblasti Ïivotního prostfiedí

Hrad Helfštýn
v bfieznu pro vefiejnost uzavfien

www.prerovmuzeum.cz

■ Klub přátel výtvarného
umění

�10. 3. • Ikonografie sv. Václava ve stfie-
dovûku. Beseda s Bc. Kamilem Luke‰em se
koná ve ãtvrtek v 16.30 hodin v Korvínském
domû na Horním námûstí. Program zájezdu do
Prahy, zaplacení zálohy 200 Kã na zájezd Kro-
mûfiíÏskem kfiíÏem kráÏem).

■ SVČ ATLAS a BIOS
�1. 3. • Pet zvífiata, soutûÏ chovatelÛ – star‰í

kategorie, BIOS
�Na‰e lesy, proã ne smrk? – v˘ukov˘ pro-

gram v BIOSu pro ‰kolní a zájmové skupiny
�8. 3. • Vystoupení T· Atlas v klubu TEPLO
�10. 3. • VernisáÏ v˘tvarné soutûÏe

Zahrádka v kvûtech oãima dûtí – BIOS
�Bfiezen–duben • Koãiãí bál – v˘tvarná sou-

tûÏ pro dûti, ATLAS 
�Páteãní keramické hrátky, ATLAS od 15 do

17 hod. – pfiihlá‰ky pfiedem
�Sobotní keramické hrátky, ATLAS od 9 do

12 hod. – pfiihlá‰ky pfiedem
www.svcatlas-bios.cz

■ Klub Rodinka
�pondûlí • 9–10.30 hod. angliãtina pro pokro-

ãilé s hlídáním • 16–17 hod. TV-tûlocviãna Z·
Îelatovská (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 • 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 hlídání dûtí s progra-
mem a stravováním (mini‰koliãka bez mámy pro
nejmen‰í dûti), vedou pro‰kolené zdravotní sest-
ry, nutné zavolat pfiedem. 

�Úter˘ od 16 hodin
1. 3., 8. 3., 15. 3. • pletení ko‰íkÛ z papíru
a pedigu, 22. 3. • smaltované ‰perky, 29. 3.
• v˘roba velikonoãních pfiáníãek a ozdob

�6. 3. • ma‰karní bál Rodinky aneb Slavíme
s krteãkem

�9. 3. v 17.30 hodin • úvodní semináfi na téma
Znalost ekonomiky – polovina úspûchu,
seznámení s moÏnostmi dal‰ího vzdûlávání
v oblasti ekonomiky a podnikání. Semináfi se
koná v klubovnû Duha Klub Rodinka

Îelatovská 12, www.rodinka.cz

■ Loutkové divadlo
�6., 13., 20. a 27. 3. • Kaimovo dobro-

druÏství – reÏie Mgr. Marie Vefimifiovská
–2. reÏisér Mgr. Eva âerná

Městská knihovna v Přerově zve na besedu Kamčatka. Návštěvníci budou mít
příležitost dozvědět se mnoho zajímavého o poloostrovu, jemuž vládnou nejaktivněj-
ší sopky světa, nahlédnou do krajiny medvědů a lososů, kam ještě donedávna nevstou-
pila lidská noha, pokud nebyla obuta do vojenských bagančat. O své cestě vypráví Nata-
ša Kučerová. Beseda se uskuteční 9. března v 17 hodin v Agentuře pro zeměděl-
ství a venkov, Wurmova 2 (vedle Finančního úřadu). Vstup zdarma.

Slavnostní 
vyhlášení 

Ceny Ď
V rámci tradičního pohodového veče-

ra s hudební skupinou Pohoda5 bude
26. března od 19.30 hodin v klubu Tep-
lo vyhlášena také prestižní Cena Ď Olo-
mouckého kraje, která je určena největ-
ším mecenášům, dobrodincům a spon-
zorům kultury, divadel, charity, nemoc-
nic, zoo atd. V pořadí již 11. ročník
národního finále se uskuteční v červnu
v Národním divadle v Praze. Více na
www.cena-d.cz.

Pohodový večer bude mít svou první
talkshow a v ní mnoho zajímavých hos-
tů včetně hudebních – Pohoda5, poprvé
akusticky, D.U.B.music, hosté rockové-
ho muzikálu Ječmínek – příběh o nadě-
ji. Více na www.ageum.cz.

Středisko volného času
otevírá nový kroužek
Pracovníci střediska mu dali výstižný

název Hravé odpoledne vážně – nevážně.
Rádi přivítají všechny hravé žáky i stu-

denty. Schůzky se budou konat každý tý-
den v úterý 15.30–17.30 hodin. Děti se
budou mít příležitost věnovat různým
stolním hrám, např. pexeso, člověče ne-
zlob se, šachy a další. Počítá se dle zájmu
s přípravou na Mistrovství republiky v
moderních deskových hrách. Nebudou
chybět soutěže, výlety či exkurze.

Kroužek povede Mgr. Dagmar Kolo-
mazníková. Kurzovné činí 360 Kč. Při-
hlášky a informace získáte v SVČ ATLAS
A BIOS, Přerov, Bezručova 12,
www.svcatlas-bios.cz, e-mail: kolomaz-
nikova@svcatlas-bios.cz. red.

KamčatkaPozvánka
na besedu

■ Středisko Oáza Předmostí
�12. 3. ve 14 hod. • plstûní ovãího rouna
�25. 3. v 16 hod. • probouzení brouãkÛ
�26. 3. ve 14 hod. • korálkování

Veronika Zapletalová, tel. 774 523 522
www.raj-pavlovice.cz
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tel./fax: 581 202 216 • www.kinohvezda.cz

Uzávěrka příštího čísla je v úterý 15. března

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 
V březnu zde uvidíte netradič-
ní výstavu Ženy ve výtvarném
umění. Soustředili jsme díla
předních českých malířek,
například Marie Čermínové,
uměleckým jménem Toyen,
Heleny Hurtové, Mariny
Richterové, Jitky Sadílkové,
Vlasty Švejdové a dalších.
Zajímavé obrazy plné barev-
ných kontrastů vycházejících ze

současného pohledu na svět jsou doplněny prace-
mi malířek naivního umění. V dílech se prolínají
přírodní motivy, poetická nálada.
Výstava je doplněna originálními šperky z dílny
Bohumily Tomanové.

■ Kino Hvězda ■ Galerie

�1. 3. v 19 hod. • OD VI·NÍ DO VI·NÍ (âR,
dokumentární film absolventky praÏské FAMU
pfierovské rodaãky Jany Bor‰kové, republiková
pfiedpremiéra pouze v biografu Pfierov). Ve fil-
mu budeme svûdky hledání citov˘ch vazeb v rodi-
nû a nov˘ch Ïivotních rolí. Film bude provázet
beseda s tvÛrci a protagonisty. ReÏie: Jana Bor‰-
ková. Hrají: Jarmila Bor‰ková, Jana Bor‰ková.

�2. 3. v 17 hod. • EXPEDIâNÍ KAMERA – fil-
mov˘ festival. Celoveãerní promítání filmÛ
o divoké pfiírodû, extrémních záÏitcích i sportech.
Strhující vodácké expedice v Indii a Turecku,
zimní v˘stupy v Himalájích a Karakoramu, sólo
v˘stupy na skalní stûny, pfii kter˘ch i zku‰en˘m
horolezcÛm naskakuje husí kÛÏe, nádherné Bara-
bá‰ovo Mongolsko – to jsou jen nûkteré z filmÛ
leto‰ní Expediãní kamery. Slosování vstupenek.

�3.–5. 3. v 17 hod. • GNOMEO A JULIE 3D
(USA/UK, premiéra, ãesk˘ dabing). Nov˘ ani-
movan˘ komediálnû-dobrodruÏn˘ snímek dává
nejslavnûj‰ímu pfiíbûhu lásky dal‰í rozmûr. ReÏie:
Kelly Asbury. âesk˘ dabing: Jan Dolansk˘, Tere-
za Bebarová, Pavel Li‰ka, Tatiana Vilhelmová,
Petr Rychl˘, Petr Oliva.

�3.–6. 3. ve 20 hod. a 6. 3. v 17.30 hod. •
SPRÁVCI OSUDU (USA, thriller, titulky, repub-

liková premiéra, 2D). Ukradli mu budoucnost,
teì si ji bere zpátky… ReÏie: George Nolfi. Hra-
jí: Matt Damon, Emily Blunt, Terence Stamp,
John Slattery.

�7.–9. 3. v 17.30 a ve 20 hod. • VARIETÉ
(USA , hudební, titulky, premiéra, 2D). Film
získal Zlat˘ glóbus 2010 za nejlep‰í píseÀ You
Haven’t Seen The Last Of Me. ReÏie: Steve Antin.
Hrají: Cher, Christina Aguilera, Eric Dane, Cam
Gigandet, Julianne Hough.

�10.–12. 3. v 17 hod. • RANGO (USA, ani-
movaná rodinná komedie, ãesk˘ dabing, repub-
liková premiéra). Animované dobrodruÏství
je‰tûrky... ReÏie: Gore Verbinski.

�10.–16. 3. ve 20 hod. a 13. 3. v 17.30
hod. • SVùTOVÁ INVAZE (USA, thriller, titul-
ky, republiková premiéra, 2D). ReÏie: Jonat-
han Liebesman. Hrají: Michelle Rodriguez, Aaron
Eckhart, Bridget Moynahan, Ne-Yo, Ramon Rod-
riguez, Michael Pen~a.

�14.–16. 3. v 17.30 hod. • KRÁLOVA ¤Eâ
(UK, drama, titulky, premiéra, 2D). ReÏie: Tom
Hooper. Hrají: Colin Firth, Geoffrey Rush, Hele-
na Bonham Carter, Guy Pearce, Jennifer Ehle.

�17. a 18. 3. v 17.30 a ve 20 hod. • SANC-
TUM 3D (USA, dobrodruÏn˘, titulky, republi-

ková premiéra). ReÏie: Alister Grierson. Hrají:
Richard Roxburgh, Ioan Gruffudd, Rhys Wakefi-
eld, Alice Parkinson, Dan Wyllie.

�19. 3. v 17.45 hod. • LUCIE Z LAMMER-
MOORU – pfiím˘ pfienos z Metropolitní opery
New York (Gaetano Donizetti). Natalie Dessay tri-
umfovala ve velice úspû‰né inscenaci Mary Zim-

merman pfii premiéfie, která zahájila operní sezo-
nu 2007/2008. Teì se k této roli nevinné mladé
Ïeny dohnané k ‰ílenství vrací po boku Josepha
Calleji, kter˘ ztvární jejího milence Edgarda.
Nastudování: italsky s ãesk˘mi titulky. Dirigent:
Patrick Summers. ReÏie: Mary Zimmermman.
Úãinkují: Natalie Dessay, Joseph Calleja, Ludo-
vic Tézier, Kwangchul Youn.

�20.–23. 3. v 17.30 hod. a 20. 3. ve 20
hod. • SANCTUM 3D (USA, dobrodruÏn˘, titul-
ky). ReÏie: Alister Grierson. Hrají: Richard Rox-
burgh, Ioan Gruffudd, Rhys Wakefield, Alice Par-
kinson, Dan Wyllie.

�21.–23. 3. ve 20 hod. • OB¤AD (USA, thril-
ler, titulky, premiéra, 2D). ReÏie: Mikael Ha° fst-
röm. Hrají: Anthony Hopkins, Colin O’Donoghue,
Alice Braga, Ciarán Hinds, Toby Jones.

�24.–27. 3. v 17.30 a ve 20 hod., 28. a 29.
3. v 17.30 hod. • ODCHÁZENÍ (âR, pfiíbûh,
republiková premiéra, 2D). ReÏie: Václav Havel.
Hrají: Josef Abrhám, Dagmar Havlová, Vlasta
Chramostová, Eva Holubová, Tatiana Vilhelmo-
vá, Jan Budafi, Jifií Lábus, Jifií Macháãek, Oldfiich
Kaiser, Jaroslav Du‰ek, Marián Labuda, Barbo-
ra Seidlová, Stanislav Zindulka.

�28. a 29. 3. ve 20 hod. • OB¤AD (USA, thril-
ler, titulky, 2D). ReÏie: Mikael Ha° fström. Hrají:
Anthony Hopkins, Colin O’Donoghue, Alice Bra-
ga, Ciarán Hinds, Toby Jones.

�31. 3.–2. 4. v 17 hod. • HOP 3D (USA,
rodinná komedie, ãesk˘ dabing, republiková
premiéra). ReÏie: Tim Hill. âesk˘ dabing: Mar-
tin Stránsk˘, Petr Burian, Jaromír Meduna, Ota-
kar Brousek, Michal Holán.

�31. 3.–3. 4. ve 20 hod. a 3. 4. v 17.30
hod. • HLAVNù NEZÁVAZNù (USA, romantic-

ká komedie, titulky, republiková premiéra,
2D). ReÏie: Ivan Reitman. Hrají: Natalie Portman,
Ashton Kutcher, Kevin Kline, Lake Bell.

�30. 3. v 17.30 a ve 20 hod. • DOPISY PRO
JULII (USA, romantická komedie, titulky). ReÏie:
Gary Winick. Hrají: Amanda Seyfried, Gael Gar-
cía Bernal, Vanessa Redgrave, Christopher Egan.

�6. 3. v 15.30 hod. • GNOMEO A JULIE 3D
(USA/UK, premiéra, ãesk˘ dabing). ReÏie: Kel-
ly Asbury. âesk˘ dabing: Jan Dolansk˘, Tereza
Bebarová, Pavel Li‰ka, Tatiana Vilhelmová, Petr
Rychl˘, Petr Oliva.

�13. 3. v 15.30 hod. • RANGO (USA, animo-
vaná rodinná komedie, ãesk˘ dabing, republi-
ková premiéra). ReÏie: Gore Verbinski.

�20. 3. v 16 hod. • âERTOVSKÉ A HASTR-
MANSKÉ POHÁDKY (âR, pásmo animovan˘ch
filmÛ pro nejmen‰í diváky).

�27. 3. v 15 hod. • NA VLÁSKU 3D (USA, ani-
movan˘ rodinn˘ film, ãesk˘ dabing). ReÏie: Nat-
han Greno, Byron Howard. âesk˘ dabing: Hele-
na Vondráãková, Ivana Korálová, Vojta Kotek,
zpívá Tereza Kerndlová.

�3. 4. v 15.30 hod. • HOP 3D (USA, rodinná
komedie, ãesk˘ dabing, republiková premié-
ra). ReÏie: Tim Hill. âesk˘ dabing: Martin Strán-
sk˘, Petr Burian, Jaromír Meduna, Otakar Brou-
sek, Michal Holán.

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■

V březnu zde bude vystavovat výtvarník Miloslav
Teplý, který žije a tvoří v Šumperku. V Přerově je
znám a jeho obrazy patří mezi velmi oblíbené. Ve
svých obrazech, které maluje převážně olejem na
sololitu, zachycuje malebnou krajinu Žďárských
vrchů a Jeseníků. Tyto krajiny maluje velmi osobitým
způsobem, který je divákovi srozumitelný. Krajiny
zachycuje ve všech ročních obdobích. Přináší zají-

mavé a pozoruhodné podání venkovského prostředí. Přitažlivá jsou i jeho zákoutí.

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

Galerie Střed • Kratochvílova 22, Přerov, tel. 581 201 571
�15. 3–10. 4. • keramičky Jarka Rybová
a její dcera Dita Maruscáková
Jarka Rybová se zabývá keramickou tvorbou
a využívá mnoha technologických možností
vytváření v oblasti užitné keramiky, keramické
plastiky a reliéfních obrazů. Má ráda v keramice
barevnost i vyznění charakteru materiálu. Práce
z posledních let se vyznačují střídmostí tvaru.
Dita Maruscáková tvoří užitnou i dekorativní
keramiku vyznačují se bohatou modelací tvaru
i povrchu, pracuje s barevností glazur. Inspiruje se
přírodninami, vytváří stylizované plastiky zvířat.

�do 7. 3. • Emma Srncová – naivní malba a grafika
Známá malířka naivních obrázků, na kterých rozkvétají neskutečné louky v dale-
kých krajích, vznášejí se kola vezoucí veselé klauny nebo nevšímavé milence, nebo
se z nich usmívají dívky a ženy s dlouhými a rozevlátými vlasy.
Po maturitě se živila jako fotomodelka. V roce 1960 nastoupila do Černého divadla Jiří-
ho Srnce. Zde začala malovat pod vlivem svých kolegů výtvarníků. Později spolupra-
covala na divadelních výpravách. Profesionálně začala malovat v roce 1960. Vystavo-
vala např. ve Velké Británii, Německu, Španělsku, Monaku, Švýcarsku a Portugalsku.

Marina Richterová, Ofélie

Bohumila Tomanová

Dita Maruscaková, váza Startrek

Galerie města Přerova • Horní náměstí 1, tel. 725 310 307

�do 12. 3. • Jubilejní Přerov na starých pohlednicích
Expozice věnovaná 755. výročí povýšení Přerova na královské město představuje
více než stovku dobových pohlednic Přerova a jeho místních částí ze sbírky Břeti-
slava Passingera. K vidění jsou i další materiály, jako například kopie listiny o potvr-
zení městských privilegií nebo Müllerova mapa Moravy.
�14.–24. 3. • Bible očima Rembrandta
Jedinečná sbírka stovky grafických reprodukcí
holandského malíře Rembrandta van Rijn z let
1630–1640 zahrnující převážně biblické motivy,
krajiny, portréty i autoportrét. Výstava je spojena
s unikátní prezentací 150 exponátů bible v 80 svě-
tových jazycích včetně jazyka černošského kmene
Zulu či esperanta. Expozici Bible včera, dnes a zít-
ra doplní i prezentace kancionálů, modlitebních
knížek, obrázkových biblí pro děti, map nebo ruč-
ní přepis Evangelia podle Marka na cigaretový svi-
tek vytvořený politickým vězněm. Součástí budou
přednášky a diskusní fóra o bibli a duchovních
otázkách. Út–Pá 8–17, So a Ne 9–17 Rembrandt, autoportrét, 1655

Miloslav Teplý


