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Jako Mezinárodní den Země každoročně slaví-
me 22. duben. Poprvé byl zorganizován v Ame-
rice v 70. letech, v České republice jej slavíme od
roku 1990. Již několik let pořádá Středisko vol-
ného času ATLAS a BIOS ve spolupráci s ornito-
logickou stanicí a odborem životního prostředí
magistrátu ke Dni Země akci s doprovodným
programem Ukliďme svět.

„Děti z různých stupňů škol, ale i veřejnost,
budou mít možnost zapojit se 20. dubna do úkli-
du okolí řeky Bečvy a obou lagun. V době od 9 do
16 hodin budou připraveny v BIOSu v Bezručově
ulici pracovní rukavice a pytle na věci, které do pří-
rody nepatří. Společně budeme sbírat to, co při-
nesl vítr, voda, nebo odhodili lidé, kteří tudy pro-
cházejí a marně hledají odpadkové koše,“ vysvět-
lila Mgr. Karla Rulíková ze Střediska volného času.

„Odměnou bude nejen dobrý pocit, že jsme
udělali něco pro životní prostředí, ale i drobné
občerstvení a doprovodný program v BIOSu. Ten
bude nabízet možnost projít si například příro-
dovědnou stezku, prohlédnout si výstavu Naše
lesy aneb proč ne smrk, vyzkoušet si, co víme o tří-
dění odpadu a můžete si prohlédnout práce, kte-
ré zaslali žáci do výtvarných soutěží pořádaných
SVČ ATLAS a BIOS,“ dodala Karla Rulíková. Šaf.

Děti oslaví Den Země úklidem přírody

PŘÍLOHA

Vloni děti naplnily odpadky téměř tři kontejnery.

Sezonu zahájili správci hradu už během
březnových víkendů. Slunečné počasí přilákalo
první desítky návštěvníků. 
O letošních akcích si přečtete na straně 7.

Helfštýn se otevřel návštěvníkům
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Máte zájem o zasílání
informací v podobě SMS?
SMS InfoKanál městský rozhlas „do kapsy“

Město připravilo jednoduché, kom-
plexní a pohodlné řešení, jak pro obča-
ny rozšířit možnosti informovanosti.
Zajistili jsme pro vás rychlý systém zve-
řejňování důležitých informací ze živo-
ta v našem městě. Od dnešního dne
můžete využívat novou službu SMS
InfoKanál městský rozhlas „do kapsy“. 

Tato nová služba umožňuje zasílání
důležitých informací z městského úřadu
na zaregistrovaná čísla vašich mobilních
telefonů formou krátkých textových zpráv
(SMS). Včasná informovanost občanů se
již několikrát ukázala jako nezbytná
zejména při krizové komunikaci v přípa-
dě povodní, zhoršení stavu ovzduší apod.
Tento systém je pro občany zcela zdarma,
veškeré náklady hradí město.

Chcete dostávat včasné
informace:

• o termínu konání zasedání zastupitel-
stva města?

• o stavu ovzduší v našem městě?
• o mimořádných událostech ve městě?
• o případné povodňové situaci?

Zajistěte si tyto informace
zasláním jedné registrační
SMS, která je zpoplatněna

dle tarifu vašeho operátora.
Pro odběr informací stačí zaslat jedi-

nou registrační SMS ve tvaru: REGIST-
RUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENI-
mezeraPREROVmezeraULICEmezera-
CISLOPOPISNEneboCISLO ORIENTAC-
NImezeraOZNACENITEMATU 

Témata, která město připravilo:
• T1 – Zastupitelstvo
• T2 – Smog 
• T3 – Jiné mimořádné události
• T4 – Povodeň

Chcete-li odebírat několik kategorií
nebo všechny, uveďte do registrační
SMS všechna označení témat. 

Př.: Jmenujete se František Novák
a bydlíte na adrese Boženy Němcové
1661/12 a chcete odebírat informace
o zasedání Zastupitelstva, smogové situ-
aci, jiné mimořádné události i o povod-
ni. Na číslo SMS InfoKanálu +420 581
268 111 zašlete SMS ve tvaru: REGIST-
RUJmezeraFRANTISEKmezeraNOVAK-
mezeraPREROVmezeraBOZENYmezera-
NEMCOVE mezera12mezeraT1meze-
raT2mezeraT3mezeraT4

K registraci můžete také využít webo-
vý formulář na stránkách města. 

Po úspěšné registraci obdržíte potvr-
zovací zprávu.

Pokud si budete po registraci chtít
téma přidat, stačí na číslo InfoKanálu
+420 581 268 111 zaslat text REGISTRUJ
a označení vybraného tématu.

Př.: REGISTRUJmezeraT2

Jak se odregistrovat:

Chcete-li vaše číslo odebrat z odběru
všech SMS, zašlete na číslo SMS InfoKa-
nálu +420 581 268 111 SMS ve tvaru:
ODREGISTRUJ 

Chcete-li zrušit odběr pouze vybra-
ných témat, zašlete SMS na číslo SMS
InfoKanálu +420 581 268 111 ve tvaru
ODREGISTRUJmezeraOZNACENITE-
MATU (při výběru více témat napište
označení všech a oddělte je mezerou).

Př.: ODREGISTRUJmezeraT1mezeraT2
Poznámka: Velikost písmen nehraje

roli, důležité je dodržení mezer mezi slo-
vy, nepoužívejte diakritiku.

Po úspěšné odregistraci obdržíte
potvrzovací zprávu.

Pro občany, kteří nemají nebo nevyu-
žívají mobilní telefon, umožníme doru-
čení SMS také na pevnou linku v hlaso-
vé podobě. Pro registraci pevného čísla
zašlete e-mail na: info@infokanal.cz

Tato služba je pro vás zcela zdarma,
veškeré náklady hradí město.

Včasné informace jsou v mnohých
situacích tím rozhodujícím faktorem.
Přispějí ke zlepšení kvality vašeho živo-
ta ve městě Přerov. 

Služba SMS InfoKanál a s ní souvisejí-
cí databáze je chráněna technickými
prostředky, které zahrnují přístupová
jména, hesla, kódovaný přenos dat, fire-
wall. Společnost INFOKANÁL s. r. o., kte-
rá službu provozuje, je registrována
u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Co lze očekávat od
zaregistrování v modulu:

ZASTUPITELSTVO 
Informace o termínu konání zastupi-
telstva, případně o termínu a místě
konání veřejného projednávání určité-
ho tématu.
SMOG 
V případě překročení zvláštních imis-
ních limitů a nepříznivé předpovědi
rozptylových podmínek bude informo-
váno obyvatelstvo. Kromě využití ostat-
ních informačních kanálů bude při-
stoupeno i k rozeslání informačních
SMS zpráv pro vyhlášení a odvolání
„smogové situace“. 
JINÉ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
Informace o haváriích a událostech,
které nelze zvládnout složkami Inte-
grovaného záchranného systému.
Informace o událostech ohrožujících
životy a zdraví osob.
POVODEŇ
Informace o povodňové situaci a přija-
tých opatřeních pro záchranu osob
a majetku od doby vyhlášení 2. stupně
povodňové aktivity – pohotovosti.

red.

Přerov se stal úspěšným žadatelem
a získal dotaci z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost (53.
výzva OP LZZ). Dotace byla poskytnuta
v max. výši 8 306 611,99 Kč (85 % způso-
bilých výdajů projektu), 1 465 872,71 Kč,
tj. 15 % si město musí zajistit ze svého
rozpočtu na spolufinancování. 

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu
poskytovaných služeb občanům a zefek-
tivnit činnosti magistrátu. Cíle by mělo být
dosaženo školením a motivováním
zaměstnanců, jejich zapojením do všech
aktivit projektu tak, aby mohli realizovat
své představy a potřeby a podílet se na
tvorbě interních předpisů a postupů. Tím-
to se naučí problematice sami rozumět
a používat vytvořené výstupy v praxi.

Během projektu vznikne řada nových
produktů a výstupů, které dosud v tako-
vé míře magistrát nemá anebo je potře-
buje inovovat:

1. Sebehodnotící zpráva na bázi mode-
lu CAF (vstupní a výstupní)

2. Nově formulovaná vize úřadu
3. Knihovna inspirativních procesních

zlepšení na pracovištích
4. Katalog služeb úřadu
5. Metodika mapování procesů
6. Metodika procesního řízení
7. Metodika projektového řízení v sou-

ladu s mezinárodními standardy
8. Koncepce rozvoje úřadu coby insti-

tuce orientované na služby
9. Tréninkové programy pro oblasti:

procesy a procesní zlepšování, pro-
jektové řízení, strategické plánování
a měření cílů

Projekt byl zahájen 1. října 2010 a doba
trvání projektu činí 3 roky.

Tento projekt je financován z pro-
středků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a obecní-
ho rozpočtu. red.

Město získalo dotaci na projekt 
zvýšení kvality řízení na magistrátu

Nový kalendář akcí na webových
stránkách města Přerova

www.prerov.eu
Nevíte, kam zajít o víkendu?

Sport, kultura, divadlo, akce pro děti!
Vše na jednom místě a to v novém kalendáři akcí na webových stránkách

města Přerova.

Chcete, aby byla vaše akce zařazena do kalendáře akcí?
Stačí zaslat e-mail s vaší akcí (název akce, krátký popis akce, plakát, popř.

ilustrační fotografie) do Městského informačního centra mic@medialine.cz.
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Své stoleté narozeniny oslavila ve středu 23. března paní Ludmila Friedlová,
která v současnosti žije v místní části Přerova-Vinarech. K jejímu životnímu jubileu jí
poblahopřála také náměstkyně primátora Jarmila Havlíčková s předsedkyní komise pro
občanské záležitosti Ludmilou Tomaníkovou.

Stoletá oslavenkyně je z Vinar
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Ing. Jiří Lajtoch
primátor

Slova, slova, slova... A čím více, tím
lépe. Dopravní situaci v Přerově, ani
nikde jinde, však slova ani sliby nevyře-
ší. Myslím, že si mnozí vzpomínáte, kolik
takových příslibů realizace dálnice jsme
v Přerově za posledních 20 let získali.
Pokud mne paměť neklame, měli jsme
po dálnici jezdit už od roku 2003.
A výsledek? Pozitivní žádný. V posled-
ních měsících se problematika řešení
dopravy dostala díky sestavování vládní
superkoncepce opět viditelněji na pořad
dne. Pro Přerovany bylo asi velmi zají-
mavé, poslouchat optimistické informa-
ce paní poslankyně Dagmar Navrátilo-
vé, která na únorovém zastupitelstvu
sdělila, že se jí podařilo prosadit zařaze-
ní stavby průpichu a mimoúrovňové kři-
žovatky Předmostí mezi priority minis-
terstva a získat 900 milionů Kč. Méně
zajímavá však byla skutečnost, že na jed-
noduchý dotaz, kde jsou vlastně vyčle-
něny, už jsme se konkrétní odpovědi
nedočkali. Jen jsme vyslechli, že paní
poslankyni ministr dopravy pověřil
sestavením komise pro stanovení
dopravních priorit v Olomouckém kraji
a ta si za město do svého týmu vybrala
zastupitele Ing. Richarda Šlechtu. 

Vzhledem k tomu, že na zastupitelstvu
nezazněly konkrétní informace o výsled-

cích jednání pracovní skupiny, požádal
jsem pana kolegu, který zde město pod-
le slov paní poslankyně zastupuje, aby
mne písemně informoval, kolikrát se
skupina sešla, co vyřešila pro Přerov, jak
jsou zařazeny finanční prostředky pro
Přerov, kdy budou zahájeny demolice
a přípravné práce, kdy se začne (aspoň
rámcově) realizovat průtah Přerovem. 

Způsobem odpovědi jsem byl docela
překvapen – pan zastupitel Šlechta mne
hned v úvodu upozornil, že vůči primá-
torovi nemá žádnou povinnost sdělovat
informace o svých vnitrostranických
aktivitách. Přesto, že jsem obdržel
obsáhlý dopis s řadou příloh, odpovědi
na své dotazy k práci pracovní skupiny
jsem v nich nenalezl. Jen přehled stavu
superkoncepce a priorit Olomouckého
kraje, okořeněný úkoly pro primátora
a náměstka Hluzína.

Tento způsob komunikace nepovažu-
ji za šťastný. Navíc jsem přesvědčený, že
občany tyto naše slovní a mediální pře-
střelky vůbec nezajímají. Lidé chtějí, aby
se v Přerově řešila doprava. Mohu
s čistým svědomím prohlásit, že já osob-
ně i vedení města se o urychlení doprav-
ních staveb na Přerovsku už dlouhodo-
bě zasazujeme. Mnohokrát jsme měli
pocit, že se ledy hnuly, mnohokrát se
situace změnila v neprospěch Přerova.
Přeji paní poslankyni Navrátilové, aby
nemusela okusit ten hořký pocit ze změ-
ny přislíbených termínů výstavby průpi-
chu i obchvatu. 

A občanům? Těm slibuji, že budu v úsi-
lí o urychlení řešení dopravní situace za
všech okolností pokračovat.

Stále živé téma – doprava Zastupitelstvo
města Přerova

v pondělí 18. dubna
ve 13 hodin v Klubu Teplo

na Horním náměstí

Pozvánka

Veřejné projednání

Konstrukční řešení
lávky U Tenisu
13. dubna v 16 hodin 

Městský dům v Přerově

Pozvánka

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

3. 4. lékárna Media, Jiráskova 20 tel. 581 209 922

10. 4. lékárna MD, Boh. Nûmce 371 tel. 581 207 987

17. 4. lékárna Sano, BudovatelÛ 6 tel. 581 277 956

24. 4. lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 tel. 581 738 439

25. 4. lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 tel. 581 738 439

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 otev-
fieny lékárny: lékárna U Kostela • lékárna U nádraÏí • lékárna Komenského • lékárna ALFA
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První letošní setkání 75letých občanů s představiteli města Přerova se usku-
tečnilo v Městském domě v pondělí 21. března 2011. Se svým vystoupením se jubilan-
tům představili žáci ze Základní školy Za mlýnem. Dobrou náladu navodila oslavencům
i hudební skupina Mini. Setkání připravili členové komise pro občanské záležitosti.

Pětasedmdesátníci slavili

Statutární město Přerov 
vyhlašuje výběrová řízení

■ Předmět výběrového řízení: Nájem nebytových prostor – jednotky č. 2588/102
v objektu bytový dům č.p. 2587, 2588, 2589 příslušném k části obce Přerov I-Město, na
pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 4) o celkové výměře 65,27 m2 (hlavní míst-
nosti o výměře 43,81 m2 a vedlejší místnosti o výměře 21,46 m2.
Uzávěrka podání přihlášek – nabídek: 7. 4. 2011 do 11 hod.
Bližší informace, pravidla, podání přihlášek: Magistrát města Přerova, odbor právní, Bra-
trská 34, 750 11 Přerov, Ivana Kozáková, tel. 581 268 121, e-mail: ivana.kozakova@mu-
prerov.cz, 1. patro, kancelář č. 27, www.mu-prerov.cz, Magistrát, Informace odborů
magistrátu, Odbor právní, Výběrová řízení na nájem nemovitostí Města Přerova.

■ Předmět výběrového řízení: Úplatný převod částí pozemků p.č. 151 o výměře
146 m2, p.č. 152 o výměře 410 m2, p.č.157 o výměře 100 m2, p.č.151 o výměře 36 m2 vše
v k.ú. Kozlovice u Přerova dle geometrického plánu č. 546-101/2007 ze dne 25. 6. 2007
vyhotoveného firmou Geokam Přerov s.r.o. označených jako pozemek p.č. 152/7
o výměře 656 m2 a pozemek p.č. 151 o výměře 36 m2, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova.
Uvedená lokalita dle schválené územně plánovací dokumentace je závazně určena pro
funkční využití jako plochy /B1/ – bydlení v rodinných domech. Za tímto účelem odpro-
dá statutární město Přerov pozemky pro výstavbu rodinných domů. 
Uzávěrka podání přihlášek – nabídek: 26. 4. 2011 do 14 hod.
Bližší informace, pravidla, podání přihlášek: Magistrát města Přerova, odbor právní, Bra-
trská 34, 750 11 Přerov, Miloslav Dohnal, tel. 581 268 120, e-mail: miloslav.dohnal@mu-
prerov.cz, 1. patro, kancelář č. 29, www.mu-prerov.cz, Magistrát, Informace odborů
magistrátu, Odbor právní, Výběrová řízení na nájem nemovitostí Města Přerova.

■ Předmět výběrového řízení: Úplatný převod částí pozemků p.č. 162 o výměře
143 m2, p.č. 163 o výměře 75 m2, p.č.157 o výměře 487 m2 a p.č. 152 o výměře 19 m2,
vše v k.ú. Kozlovice u Přerova dle geometrického plánu č. 546-101/2007 ze dne 25. 6.
2007 vyhotoveného firmou Geokam Přerov s.r.o. označených jako pozemek p.č. 157/6
orná půda o výměře 723 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova
Uvedená lokalita dle schválené územně plánovací dokumentace je závazně určena pro
funkční využití jako plochy /B1/ – bydlení v rodinných domech. Za tímto účelem odpro-
dá statutární město Přerov pozemky pro výstavbu rodinných domů. 
Uzávěrka podání přihlášek – nabídek: 26. 4. 2011 do 14 hod.
Bližší informace, pravidla, podání přihlášek: Magistrát města Přerova, odbor právní, Bra-
trská 34, 750 11 Přerov, Miloslav Dohnal, tel. 581 268 120, e-mail: miloslav.dohnal@mu-
prerov.cz, 1. patro, kancelář č. 29, www.mu-prerov.cz, Magistrát, Informace odborů
magistrátu, Odbor právní, Výběrová řízení na nájem nemovitostí Města Přerova.

Magistrát města Přerova se
obrací na přerovské instituce, podniky,
organizace, školy, sportovní oddíly,
občanská sdružení a další se žádostí
o zaslání materiálů, které se stanou pod-
kladem pro zápis kroniky za rok 2010. 

Uveďte stručnou charakteristiku
a podstatné události, které nastaly v roce
2010 ve vaší firmě, organizaci, místní
části apod. U škol zasílejte příspěvky za
školní rok 2009/2010. Vítaným materiá-

lem pro městskou kroniku jsou také
ročenky, propagační publikace, letáky
a fotografie. Děkujeme za příspěvky, kte-
ré očekáváme do 30. června 2011.

Příspěvky zasílejte elektronickou poš-
tou na adresu ivana.vesela@mu-pre-
rov.cz, nebo písemně: Magistrát města
Přerova, Ivana Veselá, kancelář primá-
tora, Bratrská 34, 750 11 Přerov. Dosta-
vit se můžete také osobně na náměstí
T. G. Masaryka č. 2. red.

Výzva

Připravujeme kroniku města

■ Blokové čištění města 7–14 hodin
6. 4. ulice Bratrská, âapky Drahlovského, Brabánsko

13. 4. ulice Barto‰ova, Dr. Skaláka, Velké Novosady vãetnû parkovi‰tû

20. 4. ulice BoÏeny Nûmcové, Kopaniny, Velká DláÏka – parkovi‰tû

27. 4. ulice Trávník
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Hřiště ožívají dětským křikem

„Počet dětských hřišť je přibližně stej-
ný jako před dvěma lety, v Přerově a jeho
místních částech je jich zhruba kolem
šedesáti. Ubylo pouze pískovišť, kterých
je okolo deseti. V místních částech
najdete dětská hřiště v Žeravicích, Vina-
rech, Lověšicích, Újezdci a Popovicích,“
vyjmenovala Svatava Doupalová z odbo-
ru majetku přerovského magistrátu.

„Někdy rodiče nesouhlasí s rušením
dětských hřišť. Musíme si však uvědomit,
že jejich provoz  podléhá evropským nor-
mách jak na konstrukci herních prvků,
tak zbudováním dopadových zón kolem
prvků. Tyto normy jsou závazné při stav-
bě a provozu nových hřišť. Proto jsou
původní herní prvky, především kovové
konstrukce, postupně odstraňovány.
Jelikož provoz na hřištích je nákladný,
jsou malá hřiště s jedním pískovištěm
postupně také rušena a stavíme centrál-
ní hřiště,“ vysvětlila Doupalová.

„V letošním roce město plánuje stavbu
malého dětského hřiště v Penčicích
a v Čekyni. Dále připravujeme stavbu
hřiště většího rozsahu v Přerově na Jižní
čtvrti,“ informovala Doupalová.

Neopomenula zdůraznit, jaké nemalé
finanční prostředky z peněz města odčer-
pává vandalismus. „Na dětských hřištích

se téměř každý týden setkáváme s proje-
vy vandalismu v nejrůznějších podobách,
a to ve všech ročních obdobích. Často
pozorujeme utržené dřevěné části, polá-
mané lavičky. Bývá poškozené oplocení,
které je stržené, například na hřišti v uli-
ci Svornosti vandalové rozlámali desky,

a to více než 50 kusů,“ vyjmenovala pra-
covnice magistrátu. Doplnila, že musí
řešit také výměnu prvků nebo jejich čás-
tí pro opotřebování, například skluzavky
jsou prodřené, mají uhnilé dřevěné části.
Z těchto důvodů bylo například zrekon-
struováno hřiště v parku Michalov
u občerstvení v minulém roce.

Někdy se setká město při plánování
nového dětského hřiště s odporem někte-
rých místních obyvatel. „Při stavbě hlav-

ně hřišť většího rozsahu každý návrh pro-
jednáváme s obyvateli okolních domů.
V některých případech občané nesouhla-
sí s realizací především sportovních hřišť
se zpevněnou plochou pro míčové hry,
a to z důvodu zvýšené hlučnosti. S tím
jsme se setkali například při projednává-
ní rekonstrukce dětského hřiště v Jižní
čtvrti III, kde osm obyvatel převážně
důchodového věku vyjádřilo nesouhlas,“
doplnila Svatava Doupalová. Šaf
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Opravené dětské hřiště v Předmostí

INZERCE

Teplé jarní dny opět lákají rodiče malých dětí k návštěvě dětských
hřišť. Vítají příležitost popovídat si a zároveň sledovat, jak se poto-
mek učí získat postavení v kolektivu sobě rovných.
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Václav Zatloukal
Technické služby
města Přerova,
jednatel

�Jak probíhá jarní úklid města?
V první řadě je nutné odstranit velké

množství inertního posypu, který se pou-
žíval při zimní údržbě na zledovatělé
chodníky a klouzající silnice. To zaměst-
nanci technických služeb dělají nejprve
ručně a když teploty vystoupí nad bod
mrazu, nasazujeme chodníkový a silnič-
ní stroj, který pomáhá zmírnění praš-
nosti po zimě. V další fázi používáme na
dočištění kropící vůz. Od dubna pak kaž-
dou středu začne blokové čištění, na kte-
ré využíváme veškerou naši úklidovou
techniku – kromě kropícího vozu
a zametacích strojů také traktor s agre-
sivním kartáčem, auto na odvoz odpadu
a rozvoz přenosného dopravního znače-
ní. Do listopadu postupně stihneme
vyčistit 29 bloků. Abychom usnadnili jar-
ní úklid i obyvatelům Přerova, mohou
vyhodit velký domovní odpad stejně jako
v minulých letech do zdarma přistave-
ných velkoobjemových kontejnerů.

�Mají zaměstnanci technických služeb
k dispozici potřebnou techniku?

Snažíme se zastaralé stroje vyměňovat
za moderní, účinnější a výkonnější.
Omezují nás v tom ale peníze. Vloni se
nám podařilo zakoupit například nový
traktor, který využíváme jako zametač
a sypač, dále vozidlo pro odvoz kontej-
nerů a odtah vozidel, dvě auta pro úklid
města, stroj pro vodorovné dopravní
značení, sekačku, úklidové vozíky, křo-
vinořezy, jezírkový vysavač, svařovací

pistole na opravu popraskaných plasto-
vých kontejnerů na tříděný komunální
odpad, parkovací automaty, které umí
vracet drobné, a nový nakladač. Ten
například mohli lidé vidět v zimě v cent-
ru města při odklízení sněhu. Snažíme
se, aby technika byla multifunkční

a mohli jsme ji využívat pro více činnos-
tí. Například stroj, který přes léto využí-
váme jako sekačku na trávu, v zimě
upravíme, nasadíme kabinu s vyhřívá-
ním a kartáč a zametáme s ním sníh na
chodnících.

�Do jaké míry využíváte nezaměstna-
né spoluobčany z úřadu práce? Jste
s jejich prací spokojeni?

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
ulice druh omezení trvání
MádrÛv podjezd úplná uzavírka (rekonstrukce Ïelez. podjezdu) do 31. 12.
Na Svépomoc úplná uzavírka (rekonstrukce plynovodu) do 30. 4.
Svépomoc I úplná uzavírka (rekonstrukce plynovodu) do 30. 4.
Mostní úplná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4.
krajská sil. III/04724, ãásteãná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4. 2012
Brabansko
Spálenec úplná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4. 2012
Tyr‰Ûv most úplná uzavírka (rekonstrukce mostu) do 30. 4. 2012
Dvofiákova ãásteãná uzavírka (rekonstrukce kanalizace) do 30. 6.
Na Hrázi ãásteãná uzavírka (zaji‰tûní bezpeãnosti – kácení dfievin) do 31. 3.

Uklidit inertní posyp z chodníků a silnic, odstranit psí exkrementy
a posbírat veškeré odpadky, kterých se po každé zimě v ulicích
města objeví více než dost. To jsou hlavní úkoly jarního úklidu pra-
covníků technických služeb, na jejichž bedrech leží právě čistota
města. Jak se potýkají s černými skládkami, zda mají k dispozici po-
třebnou techniku a do jaké míry využívají k práci lidi z veřejné
služby, se dozvíte v rozhovoru s jednatelem Technických služeb
města Přerova Václavem Zatloukalem.

Na jaře je nepořádek ve městě více vidět

FOTO VLADIMÍR ANTL

Za odtah auta majitel zaplatí 
1 700 korun.

Právě jednáme o tom, že bychom chtě-
li letos mít k dispozici 20 lidí. Pracovali
by minimálně šest měsíců v normálním
pracovním poměru. Úřad práce nám na
ně poskytne částečnou dotaci, zbytek
musíme doplatit my. Využíváme ale
i pracovníky sociální služby, kteří odpra-
cují za měsíc 20 nebo 30 hodin. Zájem
máme o 20 lidí týdně. Také ti, co vyko-
návají alternativní trest přes Probační
a mediační službu, pro nás pracují. Vlo-
ni jich bylo 10. Někdy jsou s nimi pro-
blémy, moc se jim pracovat nechce. Lidé
je pak v ulicích vidí, jak postávají a nic
nedělají. Bohužel nám nedělají dobré
jméno, protože Přerované si myslí, že se
jedná o naše kmenové zaměstnance

a stížnosti na naši práci jsou na světě.
Naši kmenoví zaměstnanci mají na pra-
covních oděvech logo naší společnosti.

�Jak se vám daří bojovat s černými
skládkami?

Černé skládky jsou problém. Místo
toho, aby lidé odpad vyhodili do velko-
objemových kontejnerů, odvezli na
skládku či do sběrného dvora, necháva-
jí nepotřebné věci před domy nebo je
odvezou do přírody za město. Většinou
se jedná o stavební suť, starý nábytek
a elektrospotřebiče. My pak musíme čer-
né skládky zlikvidovat. Přitom stačí si
objednat velkoobjemový kontejner nebo

využít za úplatu námi nabízenou novou
službu. Na základě telefonické objed-
návky jsme schopni každý pátek naložit
a odvézt elektrospotřebiče a nábytek pří-
mo z bytu. Ano, stojí to 100, 200 nebo
400 korun, ale lidé to mají bez práce
a bez hrozící pokuty za založení černé
skládky. Jen pro představu, město za
likvidaci černých skládek vloni utratilo
450 tisíc korun. Bližší informace Přero-
vané naleznou na našem webu
www.tsmpr.cz

�Psí exkrementy v ulicích jsou věčné
téma. Pozorujete nějaké zlepšení?

Všechno je to jen a jen o lidech. Zatím-
co někteří po svých čtyřnohých přátelích

uklízejí, jiní jsou nenapravitelní. Na
úklid toho, co po nich zůstane, máme
nasazeny dva pracovníky se čtyřkolkou
a elektrickým skútrem. Po zimě posbíra-
jí dvoj až trojnásobné množství ve srov-
nání s ostatním obdobím roku. Během
příštích dnů by se měla v ulicích města
objevit stovka nových odpadkových
košů, součástí třiceti z nich budou sáčky
na psí výkaly. Budou v místech, kde se
pejskaři více pohybují – u Michalova,
podél řeky Bečvy, na Kopaninách
a v Předmostí. Pokud se osvědčí, přibu-
dou další. Zda bude psích exkrementů
díky nim v ulicích méně, ukáže čas.

Eva Šafránková
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Letos chtějí technické služby
dát práci 20 lidem
evidovaným na úřadu práce.
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Ing. Jiří Lajtoch
primátor města 

�Jak jste spokojený s reakcí občanů
Přerova i celého regionu na petici pod-
porující dostavbu dálnice?

Myslím si, že tato akce se setkala s vel-
kým ohlasem. Lidé měli příležitost přidat
svůj podpis na několika pracovištích
magistrátu, v Městské knihovně i jejích
pobočkách v místních částech, v Kultur-
ním informačním centru. Podpisové
archy našli i návštěvníci bazénu a zimní-

ho stadionu. Svůj podpis připojili i mno-
zí návštěvníci Klubu Teplo. Podpisové
archy rovněž nechyběli v mateřských,
základních i některých středních školách.
Například studenti šířavské střední ško-
ly oslovovali občany na svých pochůz-
kách městem. Výzvu podpořily i velké
přerovské firmy, například Precheza,
Meopta a Profistav. Rovněž reagovali
mnohé mailem oslovené obce přerov-
ského regionu. Podpisy připojili občané
Prosenic, Dřevohostic, Výklek, Tučína,
Brodku u Přerova, Oseku i dalších. 

Po sečtení jmen na 707 podpisových
arších činilo výsledné číslo 7 613 podpi-
sů. Nyní předáme osobně podpisové
archy ministerstvu dopravy a dalším
institucím. Šaf

Petici za dálnici 
podepsalo 7 613 lidí

Ing. Tomáš Tužín 
koalice Společně 
pro Přerov

V březnovém vydání Přerovských listů
si mohou občané přečíst reakci náměst-
ka primátora Mgr. Kulíška na článek
Mgr. Heleny Netopilové, zastupitelky za
koalici Společně pro Přerov.

S ohledem na to, že reakce Mgr. Kulíš-
ka obsahuje lživá tvrzení, považujeme za
nezbytné reagovat.

Pan náměstek opakovaně prezentuje,
jaké kroky „vedení města“ vykonalo pro
řešení dopravní situace. opakovaně jsme
slyšeli sebechválu, jak město zajistilo
projektovou dokumentaci. Pane náměst-
ku, nehodláme vážit Vámi popsaná lej-
stra, ani zkoumat ošoupanost podrážek
Vašich bot při cestách na ministerstvo,
jen se slušně ptáme, jaký to mělo efekt?

Není totiž zásluhou psát papíry, které
nikdo nečte, není zásluhou ošoupávat
podrážky tam, kde se s Vámi nikdo
nechce bavit, není zásluhou připravovat
projekty něčeho, do čeho nikdo nechce
investovat. Zásluhou je získávat spojen-
ce v řadách politické opozice i odborní-
ků na ministerstvech a ŘSD. To je to,
čemu my říkáme politická práce, to je to,
co se nám na rozdíl od Vás daří a čemu
vy říkáte závistivě „politizace“. Bez této
„politizace“ se bohužel Přerov obchvatu
nikdy nedočká, protože dopravní politi-
ka prostě je „politikum“.

Co jste všechno mohl vykonat a nevy-
konal jste, pane Kulíšku? Především
v dobách, kdy vaše ODS měla křeslo pre-
miéra, ministra dopravy a ekonomika ješ-
tě nevěděla o krizi, proč jste se už v té době
dávno nezasadil o přerovský obchvat?
Proč jste po volbách vytlačili koalici Spo-
lečně pro Přerov do politické izolace,
ačkoliv jste nás ujišťoval, že programová
shoda je možná? Naše koalice umí komu-
nikovat s rozhodujícími orgány na celo-
státní úrovni, se kterými Vy komunikovat
neumíte, a od kterých jste tak odstřihli
sebe i město. Je to náš nebo Váš problém?
Poslankyně Navrátilová projevila snahu
městu pomoci, dočkala se za to z Vaší stra-
ny jenom napadání. Proč pane Kulíšku?

Je podle Vás málo prosadit v době
drastických škrtů v investicích do
dopravní infrastruktury tři velké investi-
ce na území města (pokračování pře-
stavby železničního uzlu, průpich
a mimoúrovňové křížení v Předmostí)?
Je málo, že se tyto stavby objevily v návr-
hu Superstrategie? Na to, že máme za
sebou necelý rok existence nové vlády
a půlrok od komunálních voleb, tak je to
víc než dost.

Jedinou Vaší reakcí je lživé obvinění, že
opozice „vyhandlovala“ obchvat za prů-
pich. Na jednání v této věci jste na rozdíl
od zástupců naší koalice nebyl přítomen,
takže vůbec nevíte, o čem se tam jedna-
lo, a dokonce ani z oficiálního zápisu nic
o „handlování“ nevyplývá. Věc se měla
velmi jednoduše – otázka nezněla „prů-
tah nebo obchvat“, ale „průtah nebo
nic“. Je zřejmé, že nebylo s čím „handlo-
vat“. Obchvat nebyl v nabídce.

Ke lžím se uchylují jen ti, kterým došly
argumenty. Obáváme se, že pan náměs-
tek Kulíšek podléhá za poslední půlrok
silné nervozitě, dané jednak citelnou
ztrátou ODS v komunálních volbách,
jednak i faktem, že koalice Společně pro
Přerov, dosud vykreslovaná jako skupi-
na destruktivních kritiků, dokázala kon-
struktivně prosadit to, co nedokázal pro-
sadit pan náměstek Kulíšek za několik
předešlých let své náměstkovské funkce.

Poslední záchranou je pro pana
náměstka opět další lež, že „někdo (SpP)
spíše zaviní vyřazení dálničního obchva-
tu D1 z navrhované Superkoncepce“.
Skutečnost je taková, že SpP má dosta-
tečnou politickou sílu i odborné zázemí,
na základě kterých se hodlá konstruktiv-
ně zasazovat o urychlení stavby dálnič-
ního obchvatu. Pokud tady někdo půso-
bí jako destruktivní prvek, tak je to beze-
sporu pan náměstek Kulíšek.

Závěrem ujišťujeme občany města, že
ačkoliv jsme v Přerově v opozici, tak dále
pracujeme intenzivně na plnění našeho
volebního programu, a to na rozdíl od
pana náměstka Kulíška ve svém volném
čase po práci a bez nároku na odměnu.
Jsme potěšeni dosavadním úspěchem
v prosazování investic do dopravní
infrastruktury na území města a bez
ohledu na další předpokládané útoky ze
strany vládnoucích stran na přerovské
radnici hodláme v této práci pokračovat.

■ Na aktuální téma

■ Otázka 
pro...

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 člena koalice Společně pro Přerov.

Odpověď náměstka primátora
Jak to vidíme...

Mgr. Josef Kulíšek
náměstek primátora

Na nekonkrétní, zkreslené a mystifi-
kující informace paní Netopilové jsem
odpověděl fakty. Nyní jsem napadán
dalším představitelem koalice Společ-
ně pro Přerov panem Tužínem, který
mě nazývá lhářem, aniž by v jeho člán-
ku byla uvedena jediná konkrétní infor-
mace k tomu, jak přerovská opozice
zajistila vybudování průtahu Přerovem.

Nehodlám dále napodobovat urážlivý,
nekonkrétní a populisticky nepravdivý
styl komunikace přes média na strán-
kách měsíčníku Přerovské listy. Ten má
sloužit občanům k získání informací
o reálných krocích a činnosti radnice
a poskytnout informační servis o spole-
čenském, kulturním a sportovním dění
ve městě.

Závěrem jen stručně fakta, která jsem
už několikrát prezentoval:

Dálnice D1 nebyla zařazena do super-
koncepce po jednání paní poslankyně
Navrátilové, kterého se zúčastnili i páno-
vé Šlechta a Tužín (oba SpP). Průtah
městem se již buduje několik let – je
dokončený most Legií, máme stavební
povolení na mimoúrovňové křížení
v Předmostí a městem zaplacenou pro-

jektovou dokumentaci k územnímu
řízení na průpich.

Zúčastnil jsem se zasedání hospodář-
ského výboru se zástupci samospráv Olo-
mouckého kraje, kde všichni přítomní
zástupci měst a poslanci hospodářského
výboru potvrdili, že prioritou Olomouc-
kého kraje, v souladu s usnesením jeho
zastupitelstva, je dokončení dálnice D1
a vybudování průpichu v Přerově. Před-
stavitelé hospodářského výboru konsta-
tovali, že není potřeba žádných komisí,
stačí respektovat příslušné usnesení Olo-
mouckého kraje na dopravní priority. Na
můj dotaz adresovaný místopředsedovi
hospodářského výboru za Věci veřejné
Stanislavu Humlovi, proč byla dálnice
vyhandlována za průpich, jsem dostal
odpověď, že superkoncepce je pouze pra-
covní materiál, který je nutné připomín-
kovat tak, aby se do superkoncepce
dostaly priority krajů. Pan poslanec je
toho názoru, že v superkoncepci je potře-
ba počítat jak s dokončením průpichu,
tak i dálnice D1 jako páteřní komunikací
celoevropského významu, která má
zásadní vliv na rozvoj celého regionu. 

Toto jsou, pane Tužíne, fakta ve velice
zkrácené podobě, ze kterých mimo jiné
vyplývá, že jste s paní Navrátilovou do
dnešního dne nic neprosadili, protože
superkoncepce bude ještě dlouho pro-
jednávaná. Pouze jste, a musím použít
tohoto slova, vyhandlovali dálnici za
průpich při tvorbě návrhu superkon-
cepce. red.

Reakce na vyjádření Mgr. Kulíška
v březnovém čísle Přerovských listů

Vedení radnice zaslalo ministru dopravy Vítu Bártovi již začátkem února výzvu
na urychlené dobudování dálničního úseku D1 z Říkovic do Přerova a navazují-
cího úseku Přerov–Lipník n. B. Její součástí byla i žádost na stavbu průtahu
centrem města. Na podporu výzvy vedení města připravilo také petici. Na pod-
pisové archy měli občané příležitost přidávat své podpisy až do 10. března.

Přerovské listy na internetu
Kompletní vydání Přerovských listů najdete na adrese www.mu-prerov.cz. Pře-
rovské listy jsou zde umístěny ve formátu PDF. Soubory lze otevřít přímo nebo je
můžete uložit do svého počítače. Pro kontakt s redakcí Přerovských listů můžete
využít také e-mail eva.safrankova@mu-prerov.cz.

Nejlevnější inzerce
v regionu
www.mu-prerov.cz > Přerovské listy 
prerovske.listy@seznam.cz
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Na kastelána hradu jsme se obrátili s otázkou, jaký
program připravili pro návštěvníky hradu v nadcháze-
jících měsících roku?

Jan Lauro
hrad Helfštýn,
kastelán

Letos se na Helfštýně máte opravdu na co těšit. Správa
hradu rozšířila kulturní kalendář o další zajímavé akce.
Největší pozornost bude tradičně věnovaná umělecké-
mu kovářství, ale na své si přijdou také příznivci výtvar-
ného umění, hudby, historie, zvířat a mnozí další.

Stejně jako v předchozích letech budeme věnovat
největší úsilí přípravě mezinárodního setkání umělec-
kých kovářů Hefaiston. Přípravy budou ještě intenziv-
nější než jindy, protože letos slaví Hefaiston své 30.
výročí. Navíc ve stejném termínu pořádáme společně
s městem Lipníkem nad Bečvou mezinárodní konfe-
renci Kruhu evropských kovářských měst. 

Kovářských aktivit však realizujeme v průběhu roku
více. Kromě tradičních akcí Hefaiston a Kovářské forum
pořádáme kurzy se specifickým zaměřením na techni-
ky, které vyžadují zvláštní přípravu a znalosti. Pro ten-
to rok jsme připravili kurzy tepání v mědi, damascén-
ského kování a výroby nářadí. Na přelom dubna a květ-
na chystáme setkání užšího kruhu kovářů, kteří v prů-
běhu Nočního kování vytvoří společné dílo. Oheň je
hypnotizujícím elementem a sázíme na to, že v noci
bude pro diváky ještě mnohem atraktivnější.

Helfštýn nabízí celou řadu kulturních akcí, které oslo-
ví široké spektrum cílových skupin. Rok 2011 bude
bohatý především hudebně. Druhého června k nám
zavítají legendární Jethro Tull. Lístky už jsou bohužel
beznadějně vyprodány, ale milovníkům dobré hudby
nabídneme řadu dalších příležitostí si tuto skupinu
poslechnout v neopakovatelné atmosféře hradního
komplexu. Hlavní pořadatel II. ročníku Rockového Helf-
štýna, agentura Ageum, usilovně jedná například
s kapelou Kryštof. Sami jsme pozvali na začátek srpna
skupinu Traband a stejný večer vystoupí i Václav Kou-
bek. Hudba doplní také atmosféru mnohých akcí. 

Z novinek, které se nám osvědčily v loňském roce,
hodláme opakovat Festival vojenské historie. Svou pest-
rostí, skvělým obsazením, zvládnutou dramaturgií

a programem nabitým zábavou i poučením nás pořa-
datelé přesvědčili, že opravdu stojí za to. K loňským
novinkám chceme připojit ještě některé další. Za všech-
ny zmíním alespoň přehlídku psích dovedností Hafa-
ni na Helfštýně. 

�Jaké úpravy čekají Helfštýn v rámci jeho další
rekonstrukce?

Hrad pochopitelně není pouhou kulisou kulturních
akcí. Množství času a práce zabírá jeho běžná údržba
a snaha o rozvoj. Pevně věříme, že se nám podaří dotáh-
nout do konce projekt tzv. Černé kuchyně. Získali
bychom tak další zázemí, v němž by mohly být prezen-
továny archeologické nálezy společně s kamenoso-
chařskými články. Vznikne-li nám nová expozice arche-
ologie a lapidárium, závisí na financích. Vše je na dob-

ré cestě a s podporou Obecně prospěšné společnosti,
Hrad Helfštýn se nám snad celá věc podaří dotáhnout
do zdárného konce. Po loňské rekonstrukci plánujeme
zpřístupnit Širokou hradbu. Našim návštěvníkům tak
nabídneme úžasný pohled do údolí Moravské brány
a do hradu, jak jej zatím nemohli vidět. Šaf

Pozvánka na dubnové akce
Nejbližší příležitost ke zhlédnutí doprovodného pro-

gramu se naskytne na Helfštýně již zanedlouho. Jarní
výstava věnovaná patchworku bude otevřena od dru-
hého dubna. Vyvrcholí přehlídkou tradičních technik
zpracování textilu, keramiky a kraslic o Velikonocích.
Součástí jarních svátků bude i naučně zábavný pro-
gram nejen pro děti v podání divadelně výtvarné spo-
lečnosti Studio bez kliky.

Helfštýn se otevřel návštěvníkům
Sezonu zahájili správci hradu už během březnových víkendů. Slunečné počasí

přilákalo první desítky vděčných návštěvníků.

Ornitologové
oslaví výročí

mokřadní úmluvy
Letos oslavíme 40. výročí podpisu tzv. Ramsarské

úmluvy, Úmluvy o mokřadech majících mezinárod-
ní význam především jako biotopy vodního ptactva.
Pracovníci ornitologické stanice připravili ve svých
prostorách při této příležitosti výstavu.

Vernisáž proběhne 28. dubna v 17 hodin. Výstava
bude dokládat význam mokřadů z pohledu lidí, rostlin
i živočichů a koneckonců i celé planety. Ukážeme
význam mokřadů jako významný stabilizační faktor
klimatu, jejich významný přínos pro snižování extrém-
ních povodňových vln, a v neposlední řadě chceme
návštěvníkům ukázat i jejich krásu. Doprovodnými
akcemi budou výukové programy pro děti školního
věku i pro ty nejmenší.

Dr. Josef Chytil, kurátor výstavy, vedoucí ornitologické sta-
nice Muzea Komenského v Přerově a dlouholetý tajemník

Českého ramsarského výboru
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Hefaiston slaví 30. výročí.
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Jedna ze skulptur
zdobící nádvoří 
hradu

Děti ZŠ Za mlýnem
tvořily graffiti

V závěru měsíce února převzali v Základní škole Za
mlýnem ceny vítězové školní soutěže Já a graffiti. 

Známý přerovský básník a kreslíř, Lubomír Dostál,
který zde vyučuje výtvarnou výchovu, se rozhodl vybíd-
nout žáky prvního i druhého stupně k zajímavé tvůrčí
práci – vytvoření návrhu graffiti. „Téma vlastně vznik-
lo z diskuse mezi mnou a žáky v hodinách a to byl také
impuls k vyhlášení tematické soutěže, která by zauja-
la jak dívky, tak i chlapce,“ říká Lubomír Dostál. 

Graffiti je v obecném smyslu druh výtvarného proje-
vu pracující ve veřejném prostoru technikou nanáše-
ní barev, často ve formě spreje nebo fixy, případně
škrábání, leptání. „Děti se pro soutěž nadchly, neboť
porota musela posoudit dvě stě prací. Z vybraných
výkresů vznikla krásná zeď, kdy práce byly nalepeny
na obrovský balicí papír a výkresy tak současně slouží
jako originální výzdoba školy,“ dodává Lubomír Dostál.
A podle kterých kritérií byli zvoleni vítězové?

Ve výtvarném ztvárnění písma je ceněn především
tvar a stavba znaků, dále jejich spojité vazby a ladnost
tahů. Neméně důležité jsou jasné barvy, kontrastní
hrany, provedení stínů a obtahů.

Úkol vybrat pět nejlepších v každé kategorii nebyl
snadný. Pěkné věcné ceny získali tito žáci: 
I. stupeň: 1. místo – Zuzana Skácelíková, 5. B, 2. místo
– Laura Vrbová, 5. B, 3. – Matěj Zatloukal, 5. B, 4. mís-
to – Adéla Hrabalová, 3. A, 5. místo – Vojtěch Hlavsa,
5. A.
II. stupeň – 1. místo. Tomáš Zaťko, 9. A, 2. místo – Ond-
řej Šubert, 7. A, 3. místo – Jana Horáková, 7. B, 4. místo
– Nikola Němečková, 7. A, 5. místo – Lukáš Skala, 9. B.
Blahopřejeme!

Mgr. Bc. Lenka Neterdová, porotce soutěže



8 strana PŘEROVSKÉ LISTY ❙ DUBEN 2011

■ Z „Přerovských aktualit“
Plánovaná sociální
reforma poškozuje

postižené

Vydělávat na cizím neštěstí chce zřej-
mě Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Připravilo totiž návrh sociální reformy,
v němž navrhuje například zrušení prů-
kazek pro zdravotně postižené, příspěv-
ku na pořízení i provoz motorového

vozidla a snížit chce také některé finanč-
ní příspěvky, což by pro nemocné mělo
vážné důsledky. Nepřípustné pro řadu
z nich také je, aby si kompenzační
pomůcky do určité částky hradili sami
a na těch dražších se finančně podíleli.
Pokud nový zákon projde, začne platit
od 1. ledna 2012. Už teď ale vznikají peti-
ce a hendikepovaní budou proti této
novele i demonstrovat 22. března v Pra-
ze. Na ministerské půdě zatím probíha-
jí rozsáhlá jednání s Republikovým
výborem Národní rady zdravotně posti-
žených. -svam-

Město utlumí činnost
Přerovské rozvojové

společnosti
Utlumit nebo zrušit úplně Přerovskou

rozvojovou společnost, jejímž jediným
vlastníkem je Město Přerov? To je otáz-
ka, kterou si teď klade politická repre-
zentace města. Organizace vznikla před
třemi lety s cílem soustředit a realizovat
rozvoj podnikatelského prostředí na
území Přerova. V důsledku absence dál-
nice D1 ale její existence postrádá smy-
sl. Vedení radnice proto zvažuje, jestli je
Přerovská rozvojová společnost potřeb-
ná. Jedním z hlavních cílů Přerovské roz-
vojové bylo vybudování logistického
centra, terminálu kombinované dopra-
vy a podnikatelského inkubátoru. Zrea-
lizovat se je ale nepodařilo. Přerovská
rozvojová má pouze dva zaměstnance -
jednatele – Václava Zatloukala a Iva Kro-
páče. Václav Zatloukal aktuálně na svou
funkci rezignoval, protože nevidí důvod
v této organizaci zůstávat, pokud zde
nebude v nejbližších letech vybudována
dálnice. A ta bude podle superkoncepce
ministerstva dopravy nejdříve po roce
2025. -svam-

Parkoviště na Šířavě bude
placené

Parkoviště za kinem Hvězda v ulici
Šířava, čítající 38 míst ke stání, bude od
letošního jara placené. Rozhodla o tom
městská rada. Spravovat ho budou tech-
nické služby. Ty tam chtějí nastavit stej-
ný režim jako na svých ostatních sedmi

parkovištích. Motoristé, kteří tam v době
od 8 – 18 hodin odstaví své auto, zaplatí
za každou půlhodinu 10 korun. Peníze
vybrané za parkovné pak provozovatel
použije na nákup nových parkovacích
automatů či na obnovu dopravního zna-
čení na parkovištích. -svam-

Lidé si vloni stěžovali ve
120 případech

Sto třináct písemných stížností, žádos-
tí a podnětů a dále šest petic dorazilo vlo-
ni do kanceláře primátora. Občané si
nejvíce stěžovali na chování pracovníků
magistrátu – a to ve 20 případech. Třikrát
nebyli spokojení s výkonem činností
městských strážníků, dvakrát s postupem
vedení dvou základních škol. Zbylé stíž-
nosti se týkaly například špatné údržby
zeleně, veřejných komunikací i narušo-
vání sousedských vztahů. Devět stížnos-
tí z celkového počtu bylo anonymních,
jednu vyhodnotili pracovníci úseku petic
a stížností jako oprávněnou. Petice se
týkaly rekonstrukce silnice, problémo-
vých občanů a zachování zeleně i dět-
ského hřiště. Ve čtyřech případech také
využili lidé svého práva ke svobodnému
přístupu k informacím. -svam-

V ulicích města se objeví
nádoby se sáčky na psí

exkrementy
Psí exkrementy jsou věčné téma pro

pejskaře i zastánce pořádku v ulicích.

Zatímco mnozí majitelé psů se brání, že
po svých mazlíčcích vždy uklízí, pohled
na chodníky a travnaté plochy svědčí
o něčem jiném. Pejskařů jsou v Přerově
téměř čtyři tisícovky, ti odpovědní kriti-
zují nedostatek odpadkových košů. Situ-
ace by se měla zlepšit, během tří týdnů
se v ulicích města objeví 100 nových
odpadkových košů. Třicet z nich bude
opatřeno sáčky na psí výkaly. Speciální
nádoby budou rozmístěny do lokalit se
zvýšeným pohybem pejskařů – u Micha-
lova, podél řeky Bečvy, na Kopaninách
a v Předmostí. Pokud se osvědčí, přibu-
dou i na dalších místech. Sto nových
odpadkových košů přijde město i s insta-
lací na sto tisíc korun. Cena za mikrote-
nový sáček se pohybuje okolo 20 haléřů,
papírový i se stěrkou přijde na dvě koru-
ny. V Přerově se zatím dá přednost lev-
nější variantě. -ilo-

Prostranství před ZŠ
Trávník se díky tamním

žákům změní k nepoznání
Vedení přerovské radnice vyslyšelo při-

pomínky žáků ZŠ Trávník a rozhodlo, že

podle jejich návrhu upraví nevzhledné
prostranství před školou. Zastaralé beto-
nové prvky z dob komunistické éry
nahradí moderní design, barvy a zeleň.
Celý projekt je ojedinělý v tom, že si žáci
celou rekonstrukci zařídili sami. Koneč-
ný návrh je výsledkem spolupráce stu-
dentů celé školy, kdy členové žákovské-
ho parlamentu a ekotýmu vybírali ze
dvou desítek projektů svých spolužáků.
Sami pak obíhali potřebné úřady, pra-
covníky magistrátu i vedení radnice.
Město slíbilo, že úpravy prostoru se ško-
láci dočkají v příštím roce. Město musí
zatím vypracovat projektovou doku-
mentaci a sehnat vhodný dotační titul
na spolufinancování. -svam-

Zateplování základních
škol pokračuje i letos

Město Přerov pokračuje v zateplování
školních objektů i v letošním roce. Po
základních školách Trávník, Velká Dláž-
ka a J. A. Komenského se nové fasády
dočkají také budovy škol U Tenisu
a Svisle. Na každou z nich je vyčleněna
částka přibližně dvacet milionů korun.
Vedení města se poučilo z předešlých
chyb a chce udělat všechno pro to, aby
tyto investiční akce probíhaly jen
v prázdninových měsících a nenarušo-
valy od září výuku, jako tomu bylo vloni.
Tehdy práce zbrzdily prodlevy při získá-
vání dotací ze Státního fondu životního
prostředí. -svam-

Zaparkovaná auta
komplikují dopravu před

školou B. Němcové
Zaparkovat v centru města je často

problém, mnozí motoristé to ale řeší po
svém a vozidlo odstaví na místa, kde se
stávají překážkou silničního provozu.
Často se tak děje v křižovatce ulice Bože-
ny Němcové a Bartošovy. Situace je o to
složitější, že v blízkosti jsou dvě školy
a děti, studenti ale i řidiči projíždějících
vozidel mají kvůli zaparkovaným autům
ztížený přehled o dopravní situaci.

To vše zvyšuje nebezpečí nehod. V těch-
to dnech strážníci městské policie roz-
dávali motoristům za stěrače letáčky,
aby je upozornili na zásady správného
parkování. Pokud auto tvoří překážku,
může jeho řidič dostat hned na místě
dvoutisícovou pokutu. V horším přípa-
dě, vytváří-li auto možné nebezpečí,
mohou strážníci nařídit odtah auta.
Taková situace se hříšníkům prodraží.
Jen za odtah zaplatí 1700 korun, při pře-
stupkovém řízení se může pokuta vyšpl-
hat ještě výš. -ilo-

www.tvprerov.cz
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�2. 4. 1941 – před 70
lety zemřel v Přerově
Richard Kleiber, ředi-
tel Slaměníkovy měš-
ťanské školy v Přero-
vě, od roku 1927 činný
v obecním zastupitel-
stvu, v letech 1931–1938 starosta měs-
ta. Za jeho působení byly vystavěny,
resp. dohotoveny most Čs legií, beto-
nová lávka přes Bečvu u Michalova,
městský chudobinec, budova pro
městskou vodárnu, hasičský sbor
a Červený kříž, obytné domy, školy ve
Štefánikově ulici, zveleben Michalov,
upraveno náměstí Svobody, vybudo-
vány podjezdy u Předmostí a u nádra-
ží. Zasloužil se o otevření obchodní
akademie. Narodil se 27. 3. 1891 v Iva-
novicích n. H.

�10. 4. 1951 – před 60 lety zemřel v Pře-
rově František Kočí, učitel a hudebník,
divadelní a hudební kritik (své kritiky
psal pod šifrou -čí), zakládající člen
PSMU, autor Školy na housle. Narodil
se 11. 9. 1869 v Přerově.

�11. 4. 1896 – před 115
lety se narodil v Přero-
vě Fred Přidal, ob-
chodník, herec, reži-
sér Spolku divadel-
ních ochotníků TYL,
aktivní sportovec, vy-
nikající tenista, hráč a rozhodčí v ko-
pané. Od založení Středomoravské žu-
py tenisové v Přerově působil ve funk-
ci předsedy, byl také členem výboru
Asociace v Praze a řady dalších organi-
zací. Zemřel 8. 11. 1972 v Přerově

�15. 4. 1921 – před 90 lety zemřel ve
Vídni, Rakousko, Jakob Gartner, archi-
tekt, působil v Holešově a Olomouci.
Narodil se 21. 11. 1861 v Přerově.

�28. 4. 2006 – před 5 le-
ty zemřel v Přerově Ja-
roslav Mazáč, PhDr.,
profesor na SZTŠ
v Přerově, básník.
Svou první básnickou
sbírku Havraní stříbro
vydal v roce 1965, k dalším patří Las-
kavý soud, Setkání křídel, Hvězdná ze-
mě, Sen o širé pláni, Dálkový pochod,
Předpověď na noc a zítřek, Nehasnou-
cí ohně, Tichá mše, výbor z díla let
1965–1995 nese název Alfa konce –
Omega letu, dále Světlo mezi krami,
Bílé zeravy, Oidipus nabývá zraku. Žil
a tvořil v Přerově, kde se narodil 24. 3.
1934. 

�29. 4. 1866 – před 145 lety se narodil
v Němčicích n. H. Antonín Telička,
učitel, vlastivědný pracovník, archeo-
log a zakladatel archeologického oddě-
lení přerovského muzea. Zemřel 5. 1.
1925 v Přerově. 

�28. 4. 1906 – před 105 lety se narodil
v Brně Jaroslav Klivar. V letech
1906–1925 žil a působil v Přerově. Za
odbojovou činnost proti okupantům
za 2. světové války byl zatčen, vězněn
a dne 5. 4. 1940 umučen v Sachsen-
hausenu. Jedna z ulic Přerova nese
jeho jméno. Věra Fišmistrová

Kalendárium■
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V dubnu začíná výstavní projekt
muzea s názvem Tou knihou jsem si
zamiloval Japonsko.

Jeho jádrem je stejnojmenná výstava
(6. 5.–18. 9.), která přiblíží vznik „českého
Japonska“, jinými slovy vznik představy
Čechů o Japonsku na přelomu 19. a 20.
století. Kromě děl známých i pozapome-
nutých českých cestovatelů a spisovatelů
uvidí návštěvníci také řadu ilustrací od
českých výtvarníků či drobné předměty
s japonskými motivy. Také si budou moci
prohlédnout dobové stereoskopické (3D)
obrázky z Japonska a vyzkoušet soutisk
barev, který byl Evropou tolik obdivován
na japonských dřevotiscích. Na dopro-
vodné výstavě Origami – papírový svět je
možné zkusit umění skládání z papíru.

Na vernisáži výstavy (5. 5.) si prostřed-
nictvím dramatické hříčky Večer u Idálie
připomeneme autora první české literár-
ní japonerie – Julia Zeyera (1841–1901).

Také Muzejní noc (20. 5.) bude mít
japonské téma. Kromě noční prohlídky
výstavy čeká návštěvníky improvizova-
ná muzejní čajovna, promítání světel-
ných obrazů a origami.

Předskokanem hlavní výstavy je výsta-
va známého fotografa Zdeňka Thomy
Chuť čaje = chuť zenu (1. 4.–29. 5.).

Výstavy jsou doprovázeny jarním
a podzimním cyklem přednášek. Už 29.
dubna se koná první z nich – Povídání
o Japonsku s Naďou Karlickou o zajíma-
vostech a detailech každodenního živo-
ta Japonců, které se do oficiálních prů-

vodců obvykle nedostanou. Další před-
nášky se budou věnovat například bojo-
vým uměním, mečovým soupravám,
zahradnímu umění, architektuře, diva-
dlu, kaligrafii či anime. 

Pro aktivní zájemce jsou připraveny dva

workshopy (kaligrafie a origami) a dva
happeningy. Bližší informace o celém
projektu naleznete na www.prerovmuze-
um.cz, na Facebooku a v médiích.

Mgr. Lubor Maloň, 
Muzeum Komenského v Přerově

Světově uznávaný fotograf Zdeněk
Thoma vystaví v Muzeu Komenského
své fotografie, které vznikly z jeho čet-
ných cest do Japonska. Výstava bude
otevřena od 1. dubna do 29. května
a nese název Chuť čaje=chuť zenu.

Návštěvník výstavy bude moci obdivo-
vat krásu a eleganci japonských čajových
zahrad, vytvářených pod vlivem zenové
filosofie. 

Pro zájemce o setkání se Zdeňkem
Thomou je připravena přednáška Toul-
ky po Japonsku za zahradním uměním.
Od dubna si můžete v pokladně muzea
v zámku zakoupit katalog výstavy nebo
některou z publikací Zdeňka Thomy.
Výstava i přednáška se uskuteční v rám-
ci projektu Tou knihou jsem si zamiloval
Japonsko. Mgr. Lubor Maloň

Ve čtvrtek 7. dubna v 17 hodin bude
v přerovském zámku vernisáží zaháje-
na výstava Cesta do hlubin študákovy
a kantorovy duše, kterou si můžete pro-
hlédnout v Galerii a Malém výstavním
sále pod věží do 3. července.

Jedním z témat vícevrstevné výstavy je
život a dílo spisovatele a pedagoga Jaro-
slava Žáka (1906–1960). V obecném
povědomí je vnímán jako autor humo-
ristických románů ze sportovního, škol-
ního a trampského prostředí, oblíbené
jsou filmy ze studentského života podle
jeho námětů, které režíroval Martin Frič
– Škola základ života a Cesta do hlubin
študákovy duše. 

V dobovém školním interiéru s auten-
tickými předměty je pro školní skupiny
připraven edukační program Možná

přijde i Mazánek aneb Skutečné poseze-
ní ve školních škamnách. 

K zajímavé doprovodné akci patří
přednáška Magdalény Šustové z Prahy,
znalkyně Žákovy tvorby i osudů, která se
bude konat v úterý 19. dubna v 17 hodin
v Korvínském domě na Horním náměstí. 

Jarmila Klímová, kurátorka výstavy

Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko

Světoznámý fotograf
vystavuje v Přerově

Jaroslav Žák 
pro všechny generace

Poděkování sponzorům 5. plesu primátora
partneři spolupráce

mediální partneři

Darka
Zuzana Jandová

hlavní partneři

generální partneři

Pozvánka
do muzea

Výstava

Výstava

Dobová pohlednice

Zdeněk Thoma, 
zákoutí japonské zahrady

Ilustrace Vlastimila
Rady ke knize
J. Žáka Študáci
a kantoři, 
1938.



10 strana PŘEROVSKÉ LISTY ❙ DUBEN 2011

Ing. Zuzana
Schindlerová 
Úřad práce
v Přerově,
odbor státní
sociální podpory 

�Jak se mění od nového roku podmín-
ky pro vyplácení porodného?

Do konce roku 2010 měla nárok na
porodné matka, případně otec dítěte,
jestliže matka dítěte zemřela a porodné
nebylo vyplaceno. Nárok měla i osoba,
která převzala dítě do jednoho roku jeho
věku do trvalé péče, i když žena, která
dítě porodila, uplatnila na toto dítě
nárok na porodné. Výše porodného čini-
la 13 tisíc korun na každé narozené dítě.

Tato dávka státní sociální podpory se
od nového roku poskytuje v závislosti na
výši příjmu. Je zacílena na prvorodičky
v rodině s nízkým příjmem. Také zde
existuje nárok na porodné u osob, kte-
rým bylo dítě svěřeno do péče. Pro nárok
se dále posuzuje příjem rodiny, který
nesmí přesáhnout 2,4násobek životního
minima. Pro stanovení životního mini-
ma se přitom započítávají i narozené
děti. 

�Můžete být konkrétnější?
V praxi to znamená, že pokud se dítě

narodí osamělé matce, činí hraniční pří-
jem, do kterého porodné náleží, 10 752
korun. U prvního dítěte páru bude hra-
niční příjem pro nárok na porodné
16 992 korun. 

Výše porodného činí 13 tisíc korun na
první živě narozené dítě. Pokud se naro-
dí dvojčátka nebo trojčátka částka činí
19 500 korun. Vláda si slibuje u této dáv-
ky zejména snížení mandatorních výda-
jů o 1,3 miliard korun a snížení počtu
vyplácených dávek státní sociální pod-
pory. Pokud můžeme srovnat počet
vyplacených dávek na porodném za
leden 2010 a leden 2011 na Přerovsku,
tak došlo k poklesu o zhruba 20 vyplace-
ných dávek. Za leden 2010 přitom bylo
podáno 58 žádostí o porodné a v tom
samém měsíci letošního roku 37 žádostí.

�Jaké změny nastaly v oblasti přizná-
ní rodičovského příspěvku?

Rodičovský příspěvek byl do konce
roku 2010 stanoven ve třech výměrách
daných v pevných měsíčních částkách
a rodič si mohl zvolit čerpání rodičov-
ského příspěvku po dobu dvou, tří nebo
čtyř let. Touto volbou si rodič zároveň
zvolil i příslušnou výši příspěvku. Při
rychlejším čerpání do 2 let věku dítěte to
byla zvýšená sazba 11 400 korun, při kla-

sickém čerpání do 3 let věku dítěte část-
ka činila 7 600 korun, a při pomalejším
čerpání rozloženém do 4 let věku dítěte
sazba činila prvních 21 měsíců 7 600
korun, potom 3 800 korun.

U dvouleté varianty tak stát vyplatil
celkem na této dávce určené na jedno
dítě 216 600 korun, u tříleté varianty
235 600 korun, u čtyřleté varianty
s peněžitou pomocí v mateřství (pokud
matka byla před porodem zaměstnána)
vyplatil 224 200 korun a u čtyřleté vari-
anty od narození dítěte (pokud matka
před porodem byla registrována na úřa-
du práce) vyplatil 262 200 korun. Nej-
větší zájem proto byl o variantu tříletou.

�I v této oblasti vyplácení rodičovské-
ho příspěvku byla změna motivována
snahou státu ušetřit.

Ano, cílem změny zákona bylo redu-
kovat vyplacené částky u čtyřleté vari-
anty rodičovského příspěvku změnou
termínu provedení volby. Sjednotila se
tak tedy částka vyplacená na rodičov-
ském příspěvku ve dvouleté a čtyřleté
variantě čerpání, která činí u obou
216 600 korun. Posunuje se termín pro-
vedení volby doby pobírání rodičovské-
ho příspěvku pro tříletou a čtyřletou
variantu z 21. měsíce věku dítěte na 9.
měsíc věku nejmladšího dítěte. Rodič si
tak může nejpozději do konce 9. měsíce
věku nejmladšího dítěte zvolit čerpání
rodičovského příspěvku do tří let věku
dítěte, a tedy i rodičovský příspěvek
v základní výměře 7 600 korun měsíčně.
U čtyřleté varianty se zkrátí doba, po kte-
rou se čerpá rodičovský příspěvek
v základní výměře 7 600 korun pouze na
devět měsíců a od 10. měsíce bude jako
doposud vypláceno 3 800 korun.

V konečném důsledku tak rodiče ve čtyř-
leté variantě dostanou celkem o 57 000
korun méně, než když zvolí tříletou vari-
antu. Do konce roku 2010 to bylo méně
pouze o 11 400 korun. 

�Další změny se týkají sociálního pří-
platku. Můžete vysvětlit, jakou budou
mít podobu?

Nárok na sociální příplatek měl do
konce roku 2010 rodič pečující alespoň
o jedno nezaopatřené dítě, jestliže pří-
jem v rodině byl nižší než součin částky
životního minima rodiny a koeficientu
2,00. Při stanovení výše sociálního pří-
platku byly zvýhodněny zdravotně posti-
žené děti, děti narozené současně, děti
studující na střední nebo vysoké škole
v denní nebo prezenční formě studia,
zdravotně postižení rodiče a osamělí
rodiče.

Nový zákon zrušil sociální příplatek,
což znamená u nás na Přerovsku pokles
o zhruba dva tisíce vyplácených dávek.
Z původního počtu 2 250 tak zůstává 225

vyplácených sociálních příplatků. Toto
číslo se může v průběhu roku zvýšit
o nové případy, kdy dojde k novému
posouzení zdravotního stavu lékařem
posudkové komise Okresní správy soci-
álního zabezpečení v Přerově.

Dle přechodných ustanovení tohoto
zákona však sociální příplatek náleží i po
roce 2010, nejpozději však do konce
roku 2012, rodinám se zdravotně posti-
ženým členem, tedy v rodinách, kde je
dlouhodobě nemocné nebo postižené
dítě, anebo dlouhodobě těžce zdravot-
ně postižený rodič.

Cílem tohoto článku nebylo přinést
výčet všech podmínek pro nárok, při-
znání a výplatu jednotlivých dávek
státní sociální podpory, snaží se upo-
zornit pouze na nejdůležitější změny.
Je pravdou, že výše zmiňovaná oblast
dávek státní sociální podpory je poměr-
ně složitá, proto jsou pracovníci odboru
státní sociální podpory Úřadu práce
v Přerově připraveni být svým klientům

nápomocni a rádi jim poradí. Kontaktní
místo státní sociální podpory pro pře-
rovské klienty sídlí na adrese – Smeta-
nova 4.

Eva Šafránková

Zuzana Schindlerová uvádí několik
dotazů klientů k uvedeným změnám:

• Mám devítiměsíčního syna a tříletou
variantu rodičovské dovolené. V jaké
výši budu mít rodičovský příspěvek?
Pro vás se nic nezmění. I nadále bude-
te dostávat 7 600 korun měsíčně až do
synových tří let.

• Mám dvouletého syna a rodičovskou
dovolenou na 3 roky. Chtěla bych
zůstat se synem doma i čtvrtý rok.
Bude možná změna?
Platí podmínka, že zvolenou variantu
čerpání nemůžete změnit. I nadále
budete moci zůstat s dítětem doma
déle, nebudete však už dostávat rodi-
čovský příspěvek.

• Jsem na rodičovské dovolené se
synem, který se narodil v dubnu 2008.
Rodičovskou dovolenou mám na čty-
ři roky, šla jsem na ni z úřadu práce.
Budu mít možnost si ji zkrátit na tři
roky? A jaký bude příspěvek?
Nebudete a bude vám i nadále náležet
rodičovský příspěvek ve výši 3 800
korun měsíčně.

• Bude možné, aby si o rodičovský přís-
pěvek mohl zažádat i otec dítěte
a zároveň si vybral variantu, jako to
bylo doposud ?
Ano, podmínky nároku na rodičovský
příspěvek se nemění, může ho pobírat
i otec.

• Jsem doma na tříleté rodičovské, která
mi bude končit v březnu. Další mimin-
ko by se mi mělo narodit v červenci.
O práci jsem přišla, nebudu se tedy
vracet. Budu na další mateřskou nastu-
povat asi z úřadu práce, tak by mě zají-
malo, zda si pak mohu vybrat tříletou
opět, nebo dostanu automaticky čtyř-
letou. Jaký budu dostávat rodičovský
příspěvek a zda od narození?
Pokud budete mít nárok na peněžitou
pomoc v mateřství ( PPM), pak podle
její výše budete moc volit dvouletou,
tříletou nebo čtyřletou dobu čerpání.
Pokud ale na PPM nárok mít nebude-
te, pak volit nemůžete a bude vám RP
náležet od narození dítěte ve výši 7 600
korun do devátého měsíce věku dítěte
a následovně ve výši 3 800 korun do
čtyř let věku dítěte.

• Jak je to s porodným, když budu mít
druhé dítě, ale první se nenarodilo na
území naší republiky, tudíž jsem od
státu žádné porodné nedostala?
Místo narození dítěte není rozhodují-
cí. Ve vašem případě je rozhodující
podmínkou, že nepůjde o první dítě,
a tedy nárok na porodné mít nebudete.

Víte, na které sociální dávky máte nárok?
Leden přinesl u dávek státní sociální podpory několik změn. Po-
rodné dostane mnohem méně klientů, zruší se až na některé vý-
jimky sociální příplatek a rodičovský příspěvek zaznamenal změny
v termínu provedení volby doby pobírání pro tříletou a čtyřletou
variantu. Obrátili jsme se na Ing. Zuzanu Schindlerovou z odboru
státní sociální podpory Úřadu práce v Přerově se žádostí o aktuální
informace. 

V lednu 2011 bylo podáno o 21 žádostí o porodné
méně než loni.
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Jaký máte názor na změny
ve vyplácení porodného

a rodičovského příspěvku?

Eva Vyhlídalová,
Přerov
Je to pro stát ostuda,
když šetří na
dětech, fakticky své
budoucnosti. Člo-

věk se smíří, ač nerad, se zdražováním
energií, nájmů, potravin a dalších zále-
žitostí, ale s takovou nehorázností se
smířit nelze. Určitě se tento krok vládě
vymstí. Klesne porodnost, rodiny budou
mít nanejvýš jedno dítě, pokud vůbec,
a kde pak skončíme? Byla jsem hrdá na
to, že jsem české národnosti, ale teď si
myslím, že už nebudu mít na co. Je to asi
kacířská myšlenka, ale proč stát stále
valorizuje důchody a mladým rodinám
ztěžuje život? Zvolila jsem si čtyřletou
mateřskou, i za cenu, že se budeme
muset značně uskromnit. A další dítě?
O tom budeme s partnerem hodně pře-
mýšlet.

Alena Mlčochová,
Přerov

Z pozice babičky
dvouleté vnučky to
nevidím zase tak
tragicky. Je ale prav-
da, že dcera s manželem nepatří do so-
ciálně slabší vrstvy. Dovedu si však před-
stavit, že některé rodiny to odradí od
vícečetné rodiny. Mít děti je krásná věc,
ale rozumní rodiče, kteří mají na mysli
budoucnost svého potomka, si rozmys-
lí, zda mít dům plný dětí. Ani rodičovský
příspěvek není nijak uspokojivý, aby
matky s dětmi mohly zůstat co nejdéle
doma. Copak bychom se chtěli vrátit do
dob budování socialismu a komunismu
a dávat děti od několika měsíců do péče
státních institucí nebo cizím osobám?
Vždyť mnohé babičky, k nimž patřím
i já, mají před sebou ještě dost let do
důchodu, a tak se vnoučeti nemohou
plně věnovat. A ještě bych chtěla podo-
tknout, že stát vydává miliardové částky
na zakázky ministerstva obrany, ale na
naši mladou generaci nemyslí.

Lukáš Černošek,
Přerov
Tato situace je hod-
ně problematická.
Sami zvažujeme,
zda se dát na druhé

dítě. Od jeho narození až po nástup do
školních zařízení se stále finanční náro-
ky zvedají, a i když netrpíme nouzí,
chceme, aby naše dítko mělo všeho
dostatek, a to nejen po materiální strán-
ce. Spíš už bych další dítě viděl jako
nezodpovědnost rodičů, pokud se situ-
ace bude takto nadále vyvíjet. Přítelkyně
zůstane dva roky doma, potom půjde do
práce, a jak to bude dál, to se uvidí.

Jana Šimčíková

Anketa ■

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

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

Rozšířený harmonogram předkládají Technické služby ve spolupráci se Statutárním městem Přerov
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INZERCE

Poslanec Parlamentu České republiky Josef Nekl
spolu s občanským sdružením Přerovské byty Vás zvou na

Poslanecký den
dne 19. dubna v 15 hodin v malém sále pivovaru Přerov na téma

důchodová reforma
v pojetí vládní koalice 

a z pohledu Komunistické strany Čech a Moravy 
Hlavním hostem bude dr. Miroslav Opálka, poslanec PČR, 

expert a stínový ministr KSČM pro oblast sociální.
Zveme všechny občany, od mladých až po seniory, protože se jich

důchodová reforma určitě dotkne zvýšenou sazbou DPH.

Koupelny a bytová jádra na klíč, 
rekonstrukce bytů

R.V. Koupelny, kontakt 732 366 526
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■ Klub českých turistů

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

�2. 4. • Brno–Antropos–Kohoutovice–Bys-
trc zoo, 20 km, P. ·Èáva, odj. 6.39 hod.

�7. 4. • Grygov–StrejãkÛv lom–Maje-
tín–Brodek u Pfi., 12 km, J. ·vec, odj. 9.05 h.

�7. 4. • Police u Val. Mezifiíãí–Vala‰ské
Mezifiíãí, 17 km, J. ·pinar, odj. 7.27 hod.

�7. 4. • Zástfiizly–Bunã–Jankovice, 20 km,
M. Sahaj, odj. 6.14 hod., ved. ãeká v Zastfiizlech

�9. 4. • Zábfieh na Mor.–Ho‰tejn, 17 km,
J. ·pinar, odj. 7.04 hod.

�14. 4. • Rohatec–Ratí‰kovice–Milotice
(hlaváãky), 17 km, M. Sahaj, odj. 7.36 hod.

�14. 4. • Zábfieh na Mor.–Ho‰tejn, 17 km,
J. ·pinar, odj. 7.04 hod.

�16. 4. • Hovûzí–Filka–Jahodn˘–Ústí–Vse-
tín, 20 km, J. Sedláková, odj. 6 hod.

�21. 4. • K prameni Bystfiiãky, Chval-
ãov–Tesák–Bystfiice p. H., 15 km, M. Gar-
zina, odj. 6.42 hod., Bystfiice pod Host˘nem

�23. 4. • Ho‰Èálková–BaÈková–Vse-
tín–KPâ, 16 km, H. ·Èávová, odj. A 7 hod.

�23. 4. • Pfierovsk˘ vandr krajem Pfierov-
ského povstání, trasy: 5, 15, 25, 35, 50 km,
odch. 8.15 hod., sraz u Pfierovanky, prezence od
7 do 9.30 hod., Base Camp, Kainarova 58

�28. 4. • Pfierov–L˘sky–Pfierov, 12 km,
Î. Zapletalová, odch. 9 hod., sraz u tenisu

�28. 4. • Chropynû–MíÀÛvsk˘ most–Kro-
mûfiíÏ–Hulín, 15 km, J. ·vec, odj. 9 h.

�30. 4. • zájezd do NP Pálavské vrchy,
1. trasa 15 km, J. ·vec; 2. trasa 19 km, J. Sed-
láková; odjezd: BUS – V. DláÏka v 5.30 h., od
b˘v. porodnice v 5.45 h., od nádraÏí âD v 6 h.

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

�2. 4. • a) pû‰ky: Lipník n. B.–Helf-
‰t˘n–Hubert–Bezuchov–Dfievohostice, 21
km, vlak 7.56, Vl. Wnuk; b) na kole: Pfie-
rov–Svat˘ Kopeãek a zpût, 55 km, odjezd
9.30 sokolovna, J. MrÀáková a B. Adam

�6. 4. • Bzenec–Vracov–Milotice, 12 km,
vlak 7.24, L. Poláková

�9. 4. • Krnov–Cvilín–·elenburk–StráÏi‰-
tû–Úvalno, 12 km, vlak 6.37, C. Punãocháfiová

�13. 4. • Kopfiivnice–·tramberk–Rybí–Nov˘
Jiãín, 15 km, vlak 6.25, C. Punãocháfiová

�16. 4. • na kole: Pfierov–Lipník n. B.
–Louãka–Podhofií–Drahotu‰e–Teplice n.
B.–podél Beãvy–Pfierov, 60 km, odjezd 9.30
od sokolovny, J. MrÀáková a B. Adam

�20. 4. • Chropynû–Záfiíãí–Lobodice–To-
vaãov, 12 km, vlak 9 hod., V. Polidorová

�27. 4. • Stfiedeãní vycházka, M. Caletková
�30. 4. • na kole: Pfierov–KromûfiíÏ–Bunã–

Kostelany–Pfierov, 85 km, zkrácená trasa 50
km, odj. 9.30 sokolovna, J. MrÀáková

�11.–29. 4. • v MD prodej úãast. listÛ na
36 000 vala‰sk˘ch krokÛ (koná se 14. 5.)

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

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

�9. 4. • Okolo Vídnû – Za nejkrásnûj‰í
medaili VídeÀ, Start Gasthaus Kapitan Otto –
Donaupromenade, 11, 18 km, vlak 5.02 h., pû‰í

�16. 4. • Po stopách Eskymo Welzla
Zábfieh, Mûstsk˘ stadion 6.30–10 hod., pû‰í

�17. 4. • Setkání VHT na skalách u ¤íko-
nína, 7 km, Cviãné lezení na skalách, Milo‰
Stejskal, 10.30 hod. pod skalami, VHT

�21.–25. 4. • Velikonoãní pfiechod Slo-
venského ráje, 25–38 km/den, aÏ 1100
m/den, Jifií Pe‰ák, doprava individuální, VHT

�23. 4. • Pfierovsk˘ vandr – viz text vlevo
�30. 4. • 43. Memoriál Jaroslava ·varce

– K pramenu Odry – Eurorando 2011 Vel-
k˘ Újezd, 50, 35, 25, 17, 6 km, KâT TJ Sokol
Velk˘ Újezd, Hfii‰tû TJ 6.30–9 hod., pû‰í

Na závěr roku jsme nabídli přehled
nejlepších sportovců seřazených jen
podle abecedy. S většinou z nich jsme
se setkali i na oficiálním vyhodnocení,
které se konalo v důstojných prosto-
rách Městského domu.

Nejlepším sportovcem Přerova za rok
2010 byl vyhodnocen biketrialista Pavel
Procházka. Tento bezesporu skvělý
sportovec si udržuje léta špičkovou
výkonnost a spolu se svým bratrem Ada-
mem reprezentuje výborně nejen své
město, ale i ČR. Vozí také pravidelně vav-
říny nejen z MČR, ale i ME, MS.

V kategorii dospělých si ceny odnesla
i stálice na evropském autokrosovém
nebi Ladislav Hanák, který v posledních
letech přidal k titulu mistra starého kon-
tinentu další medailové příčky. Dalšími
oceněnými se staly atletka-mílařka Mar-
tina Bařinová a tenistka Renata Voráčo-
vá. Ta stoupá stále výše na žebříčku WTA
a v závěru roku vyhrála i domácí mezi-
národní halový turnaj žen Zubr cup.

V kategorii kolektivů dospělých se na
nejvyšší příčce objevili závodníci klubu
dálkového a zimního plavání TJ Spartak
Přerov. Těžký výběr měli hodnotitelé
mezi mládežnickými kolektivy a to hlav-
ně u vodních pólistů. Mládežnické celky
KVP Přerov patří k nejlepším v zemi. Vol-
ba nakonec padla na tým starších žáků,

kteří byli první v MČR. Ocenění ale jistě
patří celému klubu za výbornou práci
s mládeží, která nese ovoce už i v nej-
vyšší soutěži mužů.

Mezi mladými sportovci si hlavní cenu
odnesl Jan Páleníček, který se věnuje
kulturistice a fitnes. Cílevědomý mladík,
který svému sportu obětuje opravdu
hodně, znovu uspěl na MS a dovezl nej-
vyšší ocenění.

Do výčtu nejlepších se dostali další
kulturisté, a to Denis Grohman a Petr
Šidlo. Ceny si odnášeli i atleti Helena

Tomková s Ondřejem Vrtělem a volej-
balistka Barbora Gambová. Dostalo se
také na talentovanou hráčku badminto-
nu Zuzanu Pavelkovou, která se dokáza-
la prosadit už i mezi seniorkami a také
pokračovatele slavné tradice přerovské
kolové Petra Šístka. Ten už se stejně jako
Pavelková oblékl do reprezentačního
trička ČR.

Přerovský sport zaznamenal v roce
2010 řadu velice pěkných úspěchů a věř-
me, že se alespoň stejně povede i v tom-
to roce. Jmb

Po zimní pauze se v závěru měsíce
března rozběhla druhá polovina roční-
ku fotbalových soutěží. Ta s definitivní
platností přinese rozřešení o postupu
a sestupu v jednotlivých skupinách.

Přerovský fotbal už několik let stagnu-
je a postup do vyšší soutěže se nedaří. Je
to způsobeno i tím, že přímo ve městě
a nejbližším okolí je šest celků hrajících
krajský přebor. Ty si navzájem přetahu-
jí hráče a ani jeden z týmů není natolik
silný, aby se přiblížil vítězství v soutěži
a tím i postupu. Fotbalový příznivec by
si alespoň divizní soutěž jistě zasloužil.
Popravdě řečeno, pokud ale vzpomíná-
me na účinkování Přerova ve 2. lize
a návštěvy jen ve stovkách diváků, je na

zváženou, zda jít do vyšší soutěže bez
fanoušků.

Před pár lety ležel na stole návrh na
řešení neutěšeného stavu v přerovském
fotbalu. Ten navrhoval komplexní plán
rozdělení sfér zájmů nejen mezi největ-
šími kluby, tj. 1. FC a Viktorií, ale i celky
z místních částí. Vše bylo přichystáno
včetně rozdělení mládežnických muž-
stev. Funkcionáři ale nakonec nenašli
společnou řeč a plán ztroskotal.

Tuto zimu pak došlo k obratu. Největ-
ší kluby se dohodly a od nové sezony
2011/12 budou hrát fotbalisté města pod
novým názvem. Ten zní 1. FC Viktorie
Přerov o.s. Co sloučení přinese, ukáže až
čas. Jisté je, že na seniorský fotbal asi vel-

ký vliv mít nebude. Celek Viktorie
momentálně nedisponoval fotbalisty
s výkonností pro vyšší soutěže. Jiná situ-
ace je u mládežnických týmů. Zde se
spolupráce může oběma aktérům spo-
jení vyplatit. Oba předsedové spojujících
se klubů, Kamil Pospíšil i Bedřich Kess-
ler mladší, se k nové struktuře vyjadřo-
vali s optimismem a označili ji za důle-
žitý krok v přerovském fotbalu.

Hráči 1. FC Přerov vstupují do jara
krajského přeboru ze čtvrté pozice, ale
jen s minimální ztrátou na vedoucí trio.
Klub také přes zimu uzavřel smlouvu
o spolupráci s pivovarem Zubr. Ta se už
u hokejistů projevila výrazným zlepše-
ním výkonů. Jmb

Nejlepším sportovcem Přerova za rok 2010
se stal Pavel Procházka

Začalo fotbalové jaro

Historicky první oficiální zahájení
sezony na cyklostezce Bečva proběhne
v sobotu 30. dubna.

Na tom se shodla města a obce, která
leží na cyklostezce po celé její délce. Na
několika místech najednou se v tento
den v 10 hodin rozjedou cyklisté různý-
mi směry. Start bude například ze Vsetí-
na, Valašského Meziříčí, Rožnova pod
Radhoštěm, Hranic, Lipníka nad Bečvou
i Přerova. V cíli bude zajištěn kulturní
program a samozřejmě občerstvení.
Místem dojezdu bude restaurace

U Jadranu v Oseku nad Bečvou.  Zaháje-
ní sezony na cyklostezce Bečva bude mít
ještě jednu zvláštnost – ve stejný den
bude členy Klubu vodních sportů Hra-
nice pomyslně otevřena řeka Bečva.
Stejně jako cyklisté, tak i vodáci dojedou
až do Oseka nad Bečvou a tam se připo-
jí k „suchozemským“ účastníkům. 

Věříme, že tato akce přiláká řadu lidí,
a to i z řad představitelů měst a obcí, kte-
ré cyklostezku Bečva propagují a její roz-
voj podporují. red.
Informace: zdenek.danek@mu-prerov.cz
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Nejlepším sportovcem Přerova za rok 2010 se stal biketrialista Pavel Procházka.

Cyklostezka Bečva
zahájí sezonuPozvánka

PŘEROVSKÝ 
VANDR
36. roãník dálkového 
pochodu a cyklojízdy

23. dubna
Trasy pû‰í: Okruh Îebraãkou (8 km) • Na
svaãinku do Vinar (15 km) • Za v˘hledem
z âekyÀského kopce (22 km) • Okruh kolem
chmelnic (30 km) • K soutoku Beãvy
a Moravy (50 km) • Trasy cyklo: Rodinná
pohodovka (35 km) • Lipensk˘ okruh (55
km) • Helf‰t˘nsk˘ okruh (85 km) • TûÏk˘
záhorsk˘ okruh (115 km) • Startovné: Dûti
a zdravotnû postiÏení zdarma, dÛchodci
a trasa 5 a 8 km 10 Kã, ostatní trasy 25 Kã.
Kontakt: Milan Bezdûk, 774 931 725,
www.vhtprerov.cz, tomas.beranek@volny.cz.
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V soutěži inspirované 755. výročí
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 březnovém čísle jsme se zaměřili na
oblast literatury, tentokrát si můžete ově-
řit své znalosti přerovských firem a závo-
dů. Vaším úkolem bude označit sprá-
vnou 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 březnového úkolu
Správně odpověděl ten, který označil

varianty 1c, 2a, 3b, 4a, 5c, 6b. Výhercem
se stává Milán Šamárek. 

Dubnová soutěž – oblast Průmysl 
– přerovské závody, firmy 
1. Základní kámen Gottwaldových

závodů (později Přerovských stro-
jíren) byl položen v roce: 
a) 27. 10. 1946 
b) 27. 10. 1947 
c) 27. 10. 1948

2. V roce 1906 byla založena v Přero-
vě továrna na ovocné a zeleninové
konservy, ovocné šťávy, ovocná
vína, lihoviny a prodej ovoce
(později i výroba čokolády a cukro-
vinek). Nesla název: 
a) Terezie Hrubá
b) Hela 
c) Jelena 

3. Ve kterém roce byl položen základ-
ní kámen Prvního moravského
pivovaru akciového se sladovnou
v Přerově? 
a) 25. 4. 1871
b) 25. 4. 1872

c) 25. 4.1873
4. Ve kterém roce byla založena pře-

rovská Optikotechna (od r. 1946
Meopta)? 
a) 1932
b) 1933
c) 1934

5. Na schůzi hospodářského spolku
kojetínsko-přerovského v Přerově
na jaře 1894 se jednalo o zřízení
podniku:
a) továrny na umělá hnojiva a lučeb-
niny 
b) cukrovaru a rafinerie cukru 
c) vápenky 

6. První přerovská strojnická továrna
se slévánou Ed. Kokora a spol byla
zřízena v roce:
a) 1875
b) 1876
c) 1877

Připravila: V. Fišmistrová, SOkA Přerov

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

1. díl
tajenky

2. díl
tajenky

PomÛcka:
alap, Isa,
kilt, tall tahledílãí

rozpoãty

mravní
základ

‰patná

nízké
napûtí

prolévat
slzy

v˘taÏek
z léã. bylin

naháã

skotská
suknû

vzná‰eti
se

Àadro

pfiedloÏka

vyzvûdaã

násiln˘
vpád

kosatec

kdosi

cizokrajn˘
dravec

setina
hektaru

znaãka
yterbia

znaãka
‰véd. aut

solmizaãní
slabika

latinsky
„a“

papou‰ek

nárame
-ník

léky hofi-
ké chutí

ostrovní
stát

asfalt

znaãka
kosmetiky
egypt. po-
svátn˘ b˘k

zn. kilo
-ampéru

placení

uklízení
zpûvák
s vyso-

k˘m
hlasem

lamela
nûmecká
znaãka

aut
slovensky

„jaká“
vydávat

zvuk jako
hodiny

angorská
vlna

bulharská
mûnová
jednotka

cviãná
hudební
skladba

sloní zub

ãást
obliãeje

iniciály
herce

Bare‰e

dûtské
pletené
kalhoty

zÛstatek

soubor

zkr.
rukopisÛ

ten,
kdo lÏe

útok

znaãka
astatu

iniciály
zpûvaãky
Olmerové

tûtíÏenské
jméno

osobní
zájmeno

iniciály
básníka
Kainara

americk˘
herec

omamné

napsati
doslovnû

podle
pfiedlohy

umûl˘
mezi-

národní
jazyk

vûnované
pfiedmûty

zaujímat
polohu

na
kolenou

leskl˘
nerost

planetka

st. vyspûl.
v dÏudu

anglicky
„vysok˘“

fiímsk˘ch
1001

b˘t v ne-
jistotû

hrát tenis
bez bodÛ

Tajenka křížovky: Švédské přísloví Autorka křížovky: Marie Švarcová

Tajenka: Líná ruka lehává na prázdném břiše

■ Plesová sezona
v Městském domě

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

Sokolská župa Středomoravská – Kra-
tochvilova a Tělocvičná jednota Sokol
Přerov pořádají přehlídku sokolských
tanečních souborů a pódiových skla-
deb. Uskuteční se v sobotu 16. dubna ve
14 hodin v sále sokolovny. Akce je nesou-
těžní a je součástí oslav 140. výročí zalo-
žení Tělocvičné jednoty Sokol Přerov.

Přihlášeny jsou sokolské soubory z Pře-
rova, Vlkoše, Velké, Beňova, Hranic,

Majetína, Sušic a Paršovic. Dále uvidíme
žačky a dorostenky z Valašského Meziří-
čí a z Frenštátu pod Radhoštěm. Vzácný-
mi hosty ze zahraničí budou cvičenky
Sokola Trenčín. Zpestřením budou i tři
skupiny dětí z mateřských škol Dvořáko-
va, U Tenisu a Píšťalka a tanečního páru
z Tanečního sdružení Přerov. Na sále se
objeví se svou skladbou i vozíčkáři a jejich
asistenti. Vstupné je dobrovolné. red.

Přehlídka sokolských tanečních souborů a pódiových skladeb

Pozvánka

■ Setkávání seniorů Spolu
Centrum Sonus

�Besedy na zajímavé téma – po od 10.15 hod.
4. 4. • Kfieãové Ïíly – Olga Îupková
11. 4. • Mûstem královsk˘m – Mgr. Milan
Chumchal
18. 4. • Rukodûlná ãinnost: Velikonoãní
dekorace

�7. 4. • Vycházka s trekingov˘mi holemi.
Sraz u centra SONUS v 10.15 hod.

�28. 4. • Vycházka do muzea: Cesta do hlu-
bin ‰tudákovy a kantorovy du‰e, Japonsko ve
fotografiích – Sraz v 10.30 hod. u muzea. 

�Zdravotní cviãení s lektorem vÏdy v pondû-
lí a ãtvrtek od 9 do 10 hod. Pozor zmûna!
V pondûlí 4. 4. bude cviãení jiÏ od 8.30 hod..

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

�Kavárna pro seniory – úter˘ 19. 4. od 16 hod.
Moldavsko – Eva Vernerová 
Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov

Jeden svět
Mezinárodní festival

dokumentárních filmů
o lidských právech

pořádá organizace Člověk v tísni

Jeden svět je dnes největším lidsko-
právním filmovým festivalem v Evropě
a jednou z nejvýznamnějších kultur-
ních akcí v rámci celé České republiky.

Festival prezentuje přes 100 filmů
z celého světa a snaží se podporovat kva-
litní dokumentární tvorbu se sociální,
politicky angažovanou a lidskoprávní
tematikou. Důležitou součástí Jednoho
světa jsou debaty po projekcích s filmo-
vými hosty, debatní večery s odborníky,
projekce pro základní a střední školy
a další celoroční aktivity pro veřejnost.

V Přerově se hlavní program festivalu
uskuteční ve dnech 4. až 5. dubna.
V dopoledních hodinách budou probíhat
projekce pro školy a začátek bude vždy v 8
a 10.30 hodin. Večerní projekce pro veřej-
nost budou začínat v 16.30 a 19 hodin.

Do programu jsou zařazeny zajímavé
filmy, jako například Krev v mobilech
ukazující příběh režiséra, který se vypra-
vil do jednoho z největších konžských
dolů, kde jsou dětská práce, prostituce
nebo přestřelky gangů každodenní reali-
tou, nebo film Zachraňte Edwardse, kte-
rý ukazuje, jakým způsobem se společ-
nost vypořádává s těmi, kteří se vydají
„proti proudu“. Aktuální program a infor-
mace lze najít na webových stránkách
www.jedensvet.cz/2011 v sekci regiony.
Kontaktní osoby festivalu: Ludmila
Nováková (projekce pro školy), tel. 777
787 937, ludmila.novakova@clovekvtis-
ni.cz; Marie Fidlerová (projekce pro
veřejnost), tel. 777 796 841, marie.fidle-
rova@clovekvtisni.cz
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■ Městský dům
�4. 4. v 19.30 hodin • Divadlo Dostavník –

ODYSSEUS, 2. premiéra velmi úspû‰né muziká-
lové inscenace Odysseus aneb leporelo ro©ku.

�6. 4. v 19.30 hodin • ABBA show – Mam-
ma Mia. Jedna z na‰ich nejlep‰ích revivalov˘ch
skupin JAM-BAZAR.

�7. 4 v 16 hodin • Matefiinky v pohybu –
Schola servis Pfierov. Pfiehlídka pohybov˘ch akti-
vit dûtí z matefisk˘ch ‰kol.

�10. 4. • Nedûlní párty pfii dechovce, nedûl-
ní taneãní odpoledne pro seniory se skupinou
MINI, 24. 4. tradiãnû se Záhorskou kapelou.

�12. 4. v 8.30 a 10 hodin • Jak víla Mod-
rovláska splnila tfii pfiání a… (Divadlo HP
Praha), dûti z M· a I.st. Z·.

�14. 4.v 19.30 hodin • Jakeovy Ïeny, diva-

delní hra spoleãnosti HÁTA. Hrají:
L. Hru‰ka/Z. PantÛãek, A. Gondíková, O. Îelen-
ská, I. Andrlová/V. Jeníková.

�15. 4. v 19.30 hodin • Matûjská jazzová
pouÈ – festivalov˘ prolog (Rhythm Desperados,
Mike Stern Band, after party – pfiedsálí, Jazz Base)

�19. 4. – úter˘ v 19,30 hodin • Václav
Neckáfi a Bacily, koncert.

�28. 4. v 19.30 hodin • Bor‰iãanka AK,
dechová hudba s lidov˘m vypravûãem.

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:  v˘jimky 9., 21., 22., 25. a 30. 4. • informace na www.bazenprerov.cz

■ Klub Dlažka
�Úterky a ãtvrtky 19.30–20.30 h. • Kondiã-

ní cviãení na hudbu, tûlocviãna Z· V. DláÏka 
�7. 4. v 19.30 hod. • Vlasta Redl, Klub Teplo 
�21.–24. 4. • Pirátsk˘ víkend, Rajnochovice
�21.–25. 4. • Velikonoce v âeském ráji pro

dospûlé i rodiãe s dûtmi od 10 let, kola i pû‰í
�Nabídka letních táborÛ na webu

www.dlazka.cz • tel. 581 331 438

Pozvánka

■ Muzeum Komenského
Budova přerovského zámku

út–pá 8–17 h., so–ne 9–17 h., tel. 581 250 531
�do 24. 4. • Malífi Vlastimil Kozák – V˘sta-

va ku 100. v˘roãí narození. Historick˘ sál. 
�1. 4.–25. 5. • ChuÈ ãaje = chuÈ zenu.

V˘stavy fotografií cestovatele a publicisty ZdeÀ-
ka Thomy. Chodba ve 2. patfie zámku.

�8. 4.–3. 7. • Cesta do hlubin ‰tudákovy
a kantorovy du‰e. Galerie muzea. VernisáÏ
v˘stavy 7. 4. v 17 hodin v prostorách zámku.

�19. 4. v 17 hod. • Pfiedná‰ka Jaroslav Îák
– spisovatel a pedagog. Pfiedná‰í Mgr. Mag-
dalena ·ustová. Korvínsk˘ dÛm (Horní nám. 31).

�29. 4. v 17 hod. • Povídání o Japonsku
s Naìou Karlickou. Pfiedná‰í Naìa Karlická.
Korvínsk˘ dÛm (Horní námûstí 31).

�V˘chovnû vzdûlávací programy pro ‰ko-
ly. Více informací na www.prerovmuzeum.cz
(·KOLA HROU). Objednávky na tel. 725 337
426, popfi. 581 219 380, e–mail: tomesko-
va@prerovmuzeum.cz

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

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

�do 31. 10. • Îivot mokfiadÛ aneb Ptáci!
Máte mokro v práci?, v˘stava

�4. 4. • Houbafiské pondûlí. Povídání Jifiího
Polãáka o houbách, ukázky vafiení z hub a myko-
logická poradna. Od 17 hodin v budovû ORNIS.

�9. 4. • Ornitologická exkurze do Tovaãova.
Odjezd v 7 hod. z autobusového nádraÏí (stanov.
ã. 16), sraz na hrázi Hradeckého rybníka v Tova-
ãovû do 8 hod. Vede L. Turãoková a J. Polãák.

�16. 4. • Ornitologická vycházka za ptáky
lesa. Odjezd autobusu do Kostelce u Hole‰ova
v 8 hod. z autobusového nádraÏí (stanovi‰tû
ã. 14). Vycházka za ptáky lesa – pozorování, hla-
sy, prÛvodce Josef Chytil.

■ Hrad Sovinec
�2. a 3. dubna • Útûk z fiádu, zahájení sezony.

·ermífiské a divadelní scénky, skupina Rabussa. 
�16. a 17. dubna • Na pomlázkové veseli-

ci, jarmark lid. fiemesel s velikonoãní prohlídkou.
�23. a 24. dubna • Rekviem za rytífie, his-

torická akce s celodenním programem.
�30. 4. a 1. kvûtna • Pfiízrak temné noci,

pálení ãarodûjnic na Sovinci.
www.sovinec.cz

■ Klub přátel výtvar. umění
�15.–17. dubna • Zájezd do Prahy

■ SVČ ATLAS a BIOS
�8. 4. • Dopravní soutûÏ mlad˘ch cyklis-

tÛ, ATLAS – I. kategorie 
�11.–15. 4. • Velikonoãní salon – celot˘-

denní akce pro ‰koly, ‰kolky a vefiejnost s ukáz-
kami lidové tvofiivosti. Dennû od 8.30–11.30
a od 13–17 hod., v pátek jen dopoledne. V pra-
covních ,,dílniãkách“ si mohou dûti nazdobit
upeãen˘ velikonoãní perníãek, nazdobit si
vyfouknuté vajíãko, nebo si vyrobit hezk˘ papí-
rov˘ zápich do kvûtináãÛ. Ukázky rÛzn˘ch fieme-
sel, jako je paliãkování, drátování vajíãek, veli-
konoãní patchwork a dal‰ích rukodûln˘ch prací.

�20. 4. • Den Zemû, pro ‰koly a vefiejnost, BIOS
�21. 4. • Pleteme pomlázky – pfiihlá‰ky BIOS
�29. 4. • Dopravní soutûÏ mlad˘ch cyklis-

tÛ, ATLAS – II. kategorie
�29. 4. • Úãast Taneãní ‰koly v rámci

akce Mezinárodní den tance
�30. 4. • Zelená stezka – akce pro kolektivy

dûtí, BIOS – pfiihlá‰ky pfiedem
�V˘tvarná soutûÏ 

V dubnu pracovníci SVâ pro dûti pfiipravili
v˘tvarnou soutûÏ s názvem Koãiãí bál. Je urãe-
na pro dûti v‰ech vûkov˘ch kategorií a soutûÏní
práce mÛÏou b˘t ztvárnûny jakoukoliv v˘tvarnou
technikou. Oznaãené obrázky se jménem, adre-
sou a telefonem musí b˘t odevzdané v Atlasu,
ÎiÏkova 12 do pátku 22. 4. Autofii nejhezãích
prací budou odmûnûni dárkem.

www.svcatlas-bios.cz

■ Klub Rodinka
�5. 4. v 16 hod. • v˘roba proutûn˘ch ko‰í-

kÛ na velikonoãní vajíãka 
�12. 4. v 16 hod. • zdobení velik. vajíãek 
�19. 4. v 16 hod. • velikonoãní tvofiení –

pfiáníãka a zdobení perníãkÛ
Îelatovská 12, www.rodinka.cz

■ Mateřské centrum
Sluníčko

�8. 4. v 16 hod. • Kurz sebeobrany
�21. 4. v 10 hod. • Hledání velikon. vajíãek
�28. 4. v 16 hod. • âarodûjnické odpoledne
�kaÏd˘ den 9–12 hod. • Mimiklub i herna!
�út–ãt 16–18 hod. • odpolední herna
�út 16.30–18 hod. • Keramika s Terezkou
�út 19–20 hod. • Taneãní fitkoktejl s Editou
�st 9.30–10 hod. • Mimicviã. na balonech
�st 10–10.45 hod. • Cviãení rodiãÛ s dûtmi
�ãt 9–11 hod. • Mini‰koliãka bez maminky
�ãt 10–11 hod. • Zumba s hlídáním dûtí
�ãt 16.30–17.15 h. • Cviã. rodiãÛ s dûtmi
�pá 16–18 hod. • Keramika s Romanou

Sokolská 26, www.mcslunicko.tym.cz

■ Středisko Oáza Předmostí
�2. 4. v 9 hod. • Ukliìme svût – Îebraãka
�8.4. v 16 hod. • Pedig na velikonoã. téma
�16.4. od 14 hod. • Jarmark aneb veliko-

noãní tvofiení

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

�20. 4. • Den Zemû – Ukliìme svût. Více na
stranû 1. Informace na tel. 581 219 910 (ORNIS)
nebo 581 735 009 (BIOS).

�23. 4. • Prohlídka parku Michalov. Vyprá-
vûní o historii parku Michalov, seznámení s dfie-
vinami parku. Sraz v 9.30 u budovy ORNIS.

�28. 4. v 17 hod. • Slavnostní vernisáÏ
v˘stavy Îivot mokfiadÛ aneb Ptáci! Máte
mokro v práci? Budova ORNIS.

�29. 4. • Noc slavíkÛ. Veãerní koncert slavi-
ãích hlasÛ v NPR Îebraãka a v okolí fieky Beãvy.
Sraz ve 20 hod. v ORNIS, prÛvodce Josef Chytil

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

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

Hrad Helfštýn
dennû mimo pondûlí 9–17 hod.

�1. 4. • Otevfiení Expozice historické min-
covny v suterénu hradního paláce. Vstup
pouze s prÛvodcem. Expozice otevfiena do 31. 10.

�2. 4.– 25. 4. • Otevfiení jarní v˘stavy pat-
chworku v atelieru H-studia na III. nádvofií.

�9. 4. – 31. 10. • V˘stava Plastiky z ohnû
italského sochafie Roberta Giordaniho. Galerie na
II. nádvofií. VernisáÏ v˘stavy 9. 4. ve 14 hodin. 

�18. 4. • Vstup do hradu po cel˘ den zdar-
ma k Mezinárodnímu dni ochrany památek. 

�23.–25. 4. • Zábavnû nauãn˘ doprovodn˘
program k velikonoãním svátkÛm. Diva-
delní a v˘tvarná spoleãnost Studio bez kliky.

�24. a 25. 4. • Ukázky rÛzn˘ch technik
zdobení kraslic, vy‰ívání, paliãkování
atp. v atelieru H-studia na III. nádvofií.

�29. 4. od 20 hodin • Premiéra filmu Janek
a AneÏka a dal‰ích studentsk˘ch absol-
ventsk˘ch filmÛ.

�30. 4.–26. 6. • ¤idítka v oblacích. Pfie-
hlídka historick˘ch bicyklÛ , H-studio na III.
nádvofií. VernisáÏ v˘stavy 30. 4. ve 14 hodin. 

�30. 4. • Otevfiení Expozice umûleckého
kováfiství v suterénu hradního paláce. Akce
Noãní kování – netradiãní setkání kováfiÛ na III.
nádvofií ve 20 h. Hrad otevfien do 24. hodiny.

www.prerovmuzeum.cz

Strašidlácký rej
Strašidla a TOM Lišáci zvou děti

i dospělé na tradiční jarní setkání stra-
šidel – Strašidlácký rej, který se koná 15.
4. v 19.30 hodin na Horním náměstí.
Následuje společný rej a průvod straši-
del temnými zákoutími Přerova.

Pozvánka

HODY, HODY, DOPROVODY...
Vítání svátků jara, venkovní scéna na náměstí TGM v Přerově
❖ čtvrtek 21. dubna v 15 hodin

Vystoupení dětí a žáků MŠ a ZŠ Mateřídouška z Předmostí • Velký
dechový orchestr Haná ZUŠ B. Kozánka • Taneční škola Isis Přerov

❖ pátek 22. dubna v 15 hodin
Dětský folklorní soubor Hanácké Prosének • Vystoupení souborů
a sólistů SVČ Atlas a Bios • Mothers Follow Chairs

❖ sobota 23. dubna v 10.30 a v 15 hodin
Záhorská kapela – velikonoční promenáda • Folklorní soubor Trávníček
ZUŠ Trávník • Velikonoční country s Šediváky

❖ neděle 24. dubna v 10.30 a v 16 hodin
Moravská Veselka – velikonoční koncert • Hezky česky – v nové
sestavě • Abraxas se Slávkem Jandou

❖ 20.–23. dubna v malém sále Městského domu, st, čt, pá 9.30–17.30 hodin,
so 9.30–15.30 hodin • Velikonoční výstava SVČ Atlas a Bios

Pozvánka
Flora Olomouc

28. 4.–1. 5.

Zahrada Hesperidek
plná květin

Jarní etapa zahradnické výstavy tra-
dičně doprovázené zahradnickými trhy
a veletrhem drobné zahradní mechani-
zace Hortifarm. Doprovodný program.
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Uzávěrka příštího čísla je ve středu 13. dubna

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 
V dubnu jsme pro návštěvníky galerie při-
pravili širokou nabídku uměleckých děl.
Kromě olejů, grafik a plastik našich kme-
nových umělců Kristiana Kodeta, Jose-
fa Velčovského, Jiřího Slívy, Olbrama
Zoubka, Jiřího Andrleho představíme
méně známé autory. Ludmila Jiřincová
je nazývána první dámou české grafiky.
Její ilustrace publikací se staly významnou
složkou jejího díla. Vytvořila přes dva tisí-
ce obrazů. Práce Jiřincové jsou prostou-
peny hlubokou citlivostí a romantikou.

Obrazy Josefa Bartoloměje Krále jsou
plné emocí a fragmentů vzpomínek a stí-
rají hranice mezi reálným světem a fanta-
zií. Také díla dalších umělců,  jako napří-
klad Sasína, Červinky, Tvrdé, Malíka,
Bíma, Hartingera, Drábka, Kuliny,
Mračka a dalších upoutají profesionalitou.

Obdivovat můžete kraslice a velikonoční přání od výtvarnice Aleny Mazochové.

■ Kino Hvězda ■ Galerie

�1.–2. 4. v 17 hod. • HOP (USA, rodinná
komedie, ãesk˘ dabing, 2D). Cukrátka, kufiátka
a pofiádnej náfiez… ReÏie: Tim Hill. âesk˘
dabing: Martin Stránsk˘, Petr Burian, Jaromír
Meduna, Otakar Brousek, Michal Holán.

�1.–3. 4. ve 20 hod. a 3. 4. v 17.30 hod. •
HLAVNù NEZÁVAZNù (USA, romantická kome-
die, titulky, 2D). Kam se ten svût fiítí? Patfií kama-
rádství do postele? ReÏie: Ivan Reitman. Hrají:
Natalie Portman, Ashton Kutcher, Kevin Kline,
Lake Bell, Cary Elwes.

�4.–5. 4. v 17.30 a ve 20 hod. • LOND¯N-
SK¯ GANGSTER (USA, UK, krimi/romantick˘,
titulky, premiéra). Ne kaÏd˘ kriminálník chce
b˘t gangsterem… ReÏie: William Monahan. Hra-
jí: Colin Farrell, Keira Knightley, Anna Friel,
David Thewlis, Ray Winstone.

�7.–8. 4. v 17.30 a ve 20 hod. • LÁSKA
A JINÉ ZÁVISLOSTI (USA, romantická kome-

die, titulky, republiková premiéra/2D).
Romantická komedie o prodeji viagry… ReÏie:
Edward Zwick. Hrají: Jake Gyllenhaal, Anne Hat-
haway, Hank Azaria.

�9. 4. v 18.45 hod. • HRABù ORY: Gioac-
chino Rossini – pfiím˘ pfienos z Metropo-
litní opery New York. Láska je v opefie nebez-
peãná. Mnozí kvÛli ní dojdou k úhonû, coÏ mÛÏe
b˘t velice vtipné a zároveÀ bolestné. Rossini
zachycuje oba tyto póly v naprosto jedineãném
hudebním zpracování. Nastudování: francouzsky
s ãesk˘mi titulky. ReÏie: Bartlett Sher. Dirigent:
Maurizio Benini. Úãinkují: Diana Damrau, Joyce
DiDonato, Susanne Resmark, Juan Diego Flórez.

�10. 4. v 17.30 a ve 20 hod. • LÁSKA
A JINÉ ZÁVISLOSTI (USA, romantická kome-
die, titulky, 2D).

�11.–13. 4. v 17.30 a ve 20 hod. • SANC-
TUM 3D (USA, dobrodruÏn˘, titulky). 3D kame-
rov˘ systém Jamese Camerona, uzpÛsoben˘
pouÏití v extrémním prostfiedí, tak divákÛm sli-
buje dech beroucí v˘pravu k podvodním útesÛm
a do nejskrytûj‰ích koutÛ jeskynního svûta…
ReÏie: Alister Grierson. Hrají: Richard Roxburgh,
Ioan Gruffudd, Rhys Wakefield, Alice Parkinson.

�14.–20. 4. v 17 hod. a 14.–17. 4. ve 20
hod. • RIO 3D (USA, animovaná rodinná

komedie, ãesk˘ dabing, republiková premié-
ra). Nejen díky podmanivému pfiíbûhu s nov˘mi
hrdiny je Rio nejvût‰ím a nejambicióznûj‰ím ani-
movan˘m filmem… ReÏie: Carlos Saldanha.
âesk˘ dabing: Michal Holán, Jolana Smyãková,
Jana Mafiasová, Filip Janãík, Jan Vondráãek.

�18.–20. 4. ve 20 hod. • V¤ÍSKOT 4 (USA,
horor, titulky, premiéra, 2D). Nové desetiletí.
Nová pravidla. ReÏie: Wes Craven. Hrají: Neve
Campbell, David Arquette, Courteney Cox Arqu-
ette, Emma Roberts.

�21.–22. 4. v 17 hod. • RIO 3D (USA, ani-
movaná rodinná komedie, ãesk˘ dabing). Nejen

díky podmanivému pfiíbûhu s nov˘mi hrdiny je
Rio nejvût‰ím a nejambicióznûj‰ím animovan˘m
filmem… ReÏie: Carlos Saldanha. âesk˘ dabing:
Michal Holán, Jolana Smyãková, Jana Mafiaso-
vá, Filip Janãík, Jan Vondráãek.

�21.–22. 4. ve 20 hod. • OREL DEVÁTÉ
LEGIE (USA/UK, dobrodruÏn˘, titulky, premié-
ra, 2D). DobrodruÏné drama z dob fiímského
impéria... ReÏie: Kevin Macdonald. Hrají: Chan-
ning Tatum, Jamie Bell, Donald Sutherland.

�23. 4. v 18.45 hod. • CAPRICCIO: Richard
Strauss – pfiím˘ pfienos z Metropolitní
opery New York. Straussovo moudré a svûtác-
ké rozjímání nad Ïivotem a umûním…  Nastudo-
vání: nûmecky s ãesk˘mi titulky. ReÏie: John Cox.
Dirigent: Andrew Davis. Úãinkují: Renée Fleming,
Sarah Connolly, Joseph Kaiser, Russell Braun.

�24.–26. 4. v 17 hod. • RIO 3D (USA, ani-
movaná rodinná komedie, ãesk˘ dabing).

�24.–26. 4. ve 20 hod. • OREL DEVÁTÉ
LEGIE (USA/UK, dobrodruÏn˘, titulky, 2D).

�28.–29. 4. v 17 hod. • âERTOVA NEVùS-
TA (âR, hraná pohádka, republiková premi-

éra, 2D). Nová pohádka ZdeÀka Tro‰ky… ReÏie:
Zdenûk Tro‰ka. Hrají: Sabina Laurinová, David
Suchafiípa, Franti‰ek Nûmec, Eva Josefíková.

�28.–29. 4. ve 20 hod. • THOR 3D (USA, fan-
tasy, ãesk˘ dabing, republiková premiéra).
BÛh. Rebel. Legenda. ReÏie: Kenneth Bramaght.
Hrají: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom
Hiddleston, Anthony Hopkins.

�30. 4. v 18.45 hod. • TRUBADÚR: Giusep-
pe Verdi – pfiím˘ pfienos z Metropolitní
opery New York. V podání hvûzdn˘ch pûvcÛ
a pûvkyÀ… Nastudování: italsky s ãesk˘mi titul-
ky. ReÏie: David McVicar. Dirigent: James Levi-
ne. Úãinkují: Sondra Radvanovsky, Dolora
Zajick, Marcelo Álvarez, Dmitri Hvorostovsky.

�6. 4. v 17.30 a ve 20 hod. • âERNÁ LABUË
(USA, drama, tizulky, premiéra, 2D). Co v‰ech-
no byste obûtovali pro sen? ReÏie: Darren Aro-
nofsky. Hrají: Natalie Portman, Vincent Cassel,
Mila Kunis, Winona Ryder, Barbara Hershey.

�27. 4. v 17.30 a ve 20 hod. • OBâANSK¯
PRÒKAZ (âR, tragikomedie). O dobû, kdy big
beat a dlouhé vlasy byly rebelií proti husákov-
skému socializmu… ReÏie: Ondfiej Trojan. Hra-
jí: Anna Geislerová, Jifií Macháãek, Matou‰ Vrba,
Juraj Nvota.

�3. 4. v 15.30 hod. • HOP (USA, rodinná
komedie, ãesk˘ dabing).

�10. 4. v 15.30 hod. • MÉëA BÉëA 3D (USA,
rodinn˘, ãesk˘ dabing). V‰emi oblíben˘ medvû-
dí zlodûj piknikov˘ch ko‰íkÛ pfiichází na velké
plátno v novém dobrodruÏství… ReÏie: Eric Bre-
vig. Hrají: Dan Aykroyd (hlas), Justin Timberla-
ke (hlas), Anna Faris, Tom Cavanagh, TJ Miller
a Andrew Daly.

�17. 4. v 15 hod. • RIO 3D (USA, animovaná
rodinná komedie, ãesk˘ dabing).

�24. 4. v 15 hod. • RIO 3D (USA, animovaná
rodinná komedie, ãesk˘ dabing).

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■

■ KLUB ■

Galerie Střed • Kratochvílova 22, Přerov, tel. 581 201 571
�do 10. 4. • keramičky Jarka Rybová a její dcera Dita Maruscáková
Jarka Rybová využívá mnoha technologických možností vytváření v oblasti užitné
keramiky, keramické plastiky a reliéfních obrazů. Práce užitné i dekorativní kera-
miky Dity Maruscákové se vyznačují bohatou modelací tvaru i povrchu, pracuje
s barevností glazur. Námětově se inspiruje přírodninami.
�10. 4.–2. 5. • autorská výstava malířů Petra Markulčeka (grafika), ak. malíř-
ky Heleny Hurtové (oleje a grafika), ak. sochařky Rei Šimlíkové (grafika) a malíř-
ky Ivany Kotýnkové (oleje)
Akademická malířka Helena Hurtová se narodila 1953 v Přerově. Vystudovala VŠUP
v Praze Ateliér knižní kultury a písma. Už během studia byla několikrát oceněna.

Zdeněk Červinka

Zdeněk Červinka

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

�31. 3.–1. 5. • Petr Špaček – Nové začátky (obrazy a kresby)
Nejen obrazová tvorba, ale i akty ve foto-
grafiích budou v galerii k vidění na kom-
ponované výstavě „malíře Vysočiny“, jak
se Petrovi Špačkovi přezdívá.
Malíř a keramik Petr Špaček žije na ven-
kově ve svém ateliéru v Trusnově, kde má
blíž k přírodě a ke krajině, kterou maluje.
Špačkovo dílo neprovokuje, nesnaží se
šokovat, naopak svým klidem a poetič-
ností se navrací k podstatě přírody. Ře-
meslně dokonale zachycuje atmosféru
malebných vesniček Vysočiny. Jeho
malířskou technikou je olej na plátně. V Přerově přestaví i kresby, které realizuje
bílou pastelkou na černý karton. Kromě Vysočiny bude prezentovat i obrazy s moti-
vy putování po Francii a nebude chybět ani jeho fotografická tvorba, zastoupená
černobílými akty. Jeho obrazy se nacházejí v soukromých sbírkách ve Francii, Ang-
lii, Německu, Rakousku, USA a Japonsku. Út–Pá 8–17 hod., So–Ne 9–17 hod.

Petr Špaček, Večer v Mravíně

V dubnu bude vystavovat v Minigalerii výtvarník
Jaroslav Vilím, který žije a pracuje v Ostravě. Po
absolvování Přírodovědecké fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci studoval malbu u akdemic-
kého malíře J. Kapce pak u J. Zahela a kresbu
u J. Domitera. Je členem výtvarné dkupiny GAMA.
Věnuje se převážně olejomalbě. 
Zobrazuje své pocity a nálady, snové představy nebo
vnímání hudby. Trvalou inspirací mu je příroda se
svými motivy a atmosférou. Vystavuje převážně na
Moravě a jeho obrazy jsou zastoupeny v soukromých
sbírkách například v USA, Mexiku, Německu,
Rakousku a Itálii.Jaroslav Vilím

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


