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„Musíme si uvědomit, že otevírat nové
skládky bude kvůli stále se zpřísňujícím
zákonům v podstatě nemožné. Z dru-
hé strany počítejme s tím, že produkce
odpadu bude mít vzestupnou tendenci.
A my budeme muset řešit, kam s ním,“
řekl náměstek přerovského primátora
Michal Zácha. 

Jak dále řekl, v některých okolních
zemích na západ od České republiky je
už zakázáno ukládat komunální odpad
na skládky. 

„Naší přerovské skládce končí život-
nost koncem roku 2013 a my už pracu-
jeme na dalších etapách jejího rozšíření.
Pokud se to podaří, budeme mít dalších
dvacet let kam ukládat odpad. Ovšem
může přijít zákon, který ukládání do
země zakáže – a my na to musíme být

připravení. Například v Rakousku přija-
li v roce 2005 normu, že od roku 2009 se
musí odpad ekologicky likvidovat –
a měli jen čtyři roky na to, aby se s tou-
to problematikou popasovali,“ dodal
radní a zároveň jednatel Technických
služeb města Přerova Václav Zatloukal.

Vedení města Přerova si už o zařízení
pro energetické využití odpadu shro-
mažďuje informace.

„Navštívili jsme takovéto zařízení v
Rakousku, protože jsme si chtěli udělat
představu, na jakém principu pracuje.
A vím, že díky důmyslným technologiím
a kontrolním mechanismům není to, co
jde do ovzduší, zdraví škodlivé,“ podotkl
Michal Zácha. Náměstek primátora Josef
Kulíšek navíc zdůraznil, že do speciali-
zovaného zařízení se dostane po vytří-

dění využitelných složek jen zbytkový
odpad, který už nelze jinak než energe-
ticky zpracovat. Navíc vyzdvihl, že by
zařízení pro energetické využití odpadu
přineslo nejen možnost likvidovat
odpad spálením, ale zároveň i cenovou
stabilitu za dodávku tepla. 

„Pokud by padlo rozhodnutí Olo-
mouckého kraje, že bude energetické
zařízení v Přerově, pak by bylo ideální,
kdyby stálo v areálu teplárny, která by
stejně měla projít rekonstrukcí. Jsem
přesvědčený, že technologicky by se obě
zařízení mohla propojit. Navíc do tep-
lárny vedou koleje, takže by se odpad
mohl eventuálně vozit po železnici. To
je ale jen moje úvaha,“ konstatoval Vác-
lav Zatloukal.

Přerovští radní jsou si vědomi, že jde
o citlivou otázku. „Jakmile budeme mít
další, podrobnější  informace, tak bude-
me čtenáře Přerovských listů podrobně
a seriózně informovat,“ řekl primátor
Přerova  Jiří Lajtoch.

red.

Přerov, Olomouc a Prostějov patří ke třem městům Olomouckého
kraje, o nichž se mluví v souvislosti s výstavbou zařízení pro ener-
getické využití odpadu. Vedení města Přerova s touto myšlenkou
už pracuje. 

Vycházka do přírody po
svátečním vysedávání doma
je osvěžující změnou.

Novoroční výstup na Helfštýn si nenechají
ujít stovky návštěvníků

Společnost Teplo
Přerov podala rozklad

Úřad pro ochranu hospodářské sou-
těže prověřuje jednu ze zakázek spo-
lečnosti Teplo Přerov. Úředníci z anti-
monopolního úřadu kritizují soutěž na
rekonstrukci plaveckého areálu. Za
pochybení vyměřili Teplu Přerov sank-
ci ve výši třicet tisíc korun. Společnost
se proti rozhodnutí brání.

„Antimonopolní úřad vytkl realizáto-
rům stavby, že zakázka byla rozdělena
na několik etap. Protože jsme ale nevě-
děli, jaký objem financí budeme na
celou akci mít a čekali jsme, zda případ-
ně dosáhneme na dotace, tak jsme opra-
vu bazénu realizovali na několik etap.
Ostatně, počítala s tím i projektová
dokumentace,“ řekl náměstek přerov-
ského primátora a zároveň předseda
představenstva společnosti Teplo Přerov
Josef Kulíšek. Podle ředitele Tepla Pře-
rov Jaroslava Klvače byl druhým důvo-
dem etapovitého řešení i fakt, že společ-
nost prováděla modernizaci bazénu za
provozu. „Nechtěli jsme kvůli opravám
plavecký areál zavírat, proto jsme se roz-
hodli rekonstruovat ho po částech,“
doplnil Jaroslav Klvač. Toto řešení nako-
nec antimonopolní úřad uznal.

Antimonopolní úřad dále vytkl společ-
nosti Teplo, že se právě v jedné z pěti
etap nejednalo o zakázku malého rozsa-
hu (i když objem zakázky byl ve výši 1,8
milionu korun), ale o podlimitní veřejnou
zakázku (zakázky nad 2 miliony korun).
„Postupovali jsme podle zákona o veřej-
ných zakázkách, nic jsme nezanedbali.
Podali jsme už rozklad a nyní čekáme,
jestli Úřad pro ochranu hospodářské sou-
těže šetření zastaví,“ řekl advokát společ-
nosti Teplo Přerov Petr Dutko. Podle něj
jde spíše o „slovíčkaření“. red.

Zařízení pro energetické využití odpadu 
– i Přerov je v hledáčku
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Ing. Jaroslav Klvač
Teplo Přerov a.s.,
ředitel

� V médiích se hovoří o zvýšených
cenách vody, elektřiny, tepla
a dalších komodit v roce 2012.
Jak se změní cena tepla pro vaše
odběratele?
Ke změně ceny tepla v příštím roce

dojde i u naší společnosti. Na její zvýše-
ní bude mít vliv jednak vyšší cena vody,
elektřiny, ale i tepla, které nakupujeme
od společnosti Dalkia. 

Samozřejmě na cenu tepla má
i významný vliv snižování prodeje tepla,
a to z klimatických důvodů a dalším
důvodem je i pokračování v zateplování
vytápěných objektů. I přes tyto nepříz-
nivé vlivy se nám díky úsporným opat-
řením uvnitř společnosti daří udržet
nárůst ceny ze systému centrálního
zásobování teplem (CZT) v rozumné
míře. Zvýšení průměrné ceny tepla je
o 2% ve srovnání s rokem 2011. Upozor-
ňuji, že toto navýšení ceny neobsahuje

zákonné DPH. To, jak je všeobecně zná-
mo, se v roce 2012 navyšuje z 10 na 14 %,
což znamená navýšení ceny tepla o dal-
ší 4 procenta.

V roce 2012 dojde i k navýšení ceny
tepelné energie z našich plynových kote-
len. Na zvýšení ceny tepla má výrazný
vliv cena zemního plynu, která i přes
výběr dodavatele pomocí elektronické
aukce, je vyšší, než byla v roce 2011.

� Jak to pocítí vaši odběratelé? 
Změnou ceny tepla dojde k navýšení

o 9,57 korun bez DPH za každý gigajou-
le. U průměrného bytu s ročním odbě-
rem asi 35 GJ dojde k nárůstu zhruba
o 27,90 Kč/měsíc. K uvedené ceně za
gigajoule je nutné připočítat i navýšení
z titulu DPH, které je odváděno do stát-
ní pokladny. DPH navyšuje cenu tepla
o dalších 20,29 Kč/GJ. Změnou ceny tep-
la u plynových kotelen dojde k navýšení
o 0,98% tj. o 4,99 Kč/GJ bez DPH. I zde
následně dochází k dalšímu navýšení
ceny tepla z důvodu vyššího DPH. 

Šaf

Ceny tepelné energie pro rok 2012 jsou
uvedeny na webových stránkách
www.teploprerov.cz.

Musíme počítat se zvýšením
ceny tepla v roce 2012?

Zvýšení kvality řízení na Magistrátu
města Přerova. To je název projektu,
který má přerovským úředníkům
dopomoci k efektivnější práci směrem
k občanům i k jejich vzájemné spolu-
práci. V závěru prosince prošli všichni
úředníci školením.

Interním týmem zaměstnanců ve spo-
lupráci s poradenskou společností byla
vytvořena nová verze sebehodnotící
zprávy a vyhotoven akční plán zlepšo-
vání na rok 2012. V rámci udržitelnosti
projektu bude v dalších letech tento plán
pravidelně vyhodnocován.

„Je důležité změřit počáteční stav tak,

aby bylo možné později hodnotit výsled-
ky. Podstatné je i definovat a formulovat
vizi úřadu a komunikovat ji se zaměst-
nanci,“ uvedla lektorka Jana Leitkepová.
Podle ní by komunikaci úřad–občan
mohla zefektivnit i anketa spokojenosti
občanů s chodem úřadu – včetně zave-

dení pravidelného cyklu šetření spoko-
jenosti. 

„Celý projekt je financován z prostřed-
ků Evropského sociálního fondu pro-
střednictvím Operačního programu Lid-
ské zdroje a zaměstnanost a obecního
rozpočtu,“ podotkla závěrem persona-
listka magistrátu Vlasta Vičanová. (red)

Úředníci se školili

I v roce 2012 budou platit občané Pře-
rova za komunální odpad pět set
korun. Sazba je na příští rok zachována
ve stejné výši, jako tomu bylo v letech
2008 až 2011. 

Současná podoba zákona ani nedovo-
luje tuto částku navýšit – pět set korun je
totiž „strop“.

„Původně obce očekávaly, že od ledna
příštího roku nabude účinnosti novela
zákona o místních poplatcích, kde je

návrh zvýšit sazbu až na tisíc korun.
Novela ale dosud prošla jen prvním čte-
ním v Parlamentu České republiky,“
vysvětlila vedoucí oddělení místních
příjmů magistrátu Milena Lanžhotská.

Město svým občanům na takzvané
„smetné“ doplácí ze svého rozpočtu.

„Na jednoho poplatníka doplácíme
87,69 korun, což představuje celkové
zatížení města ve výši 4 580 461 korun,“
doplnila Milena Lanžhotská. red.

Za komunální odpad zaplatí Přerované
i v příštím roce pět set korun

Představenstvo společnosti Vodovo-
dy a kanalizace Přerov, a.s. oznamuje
všem svým odběratelům, že s platností
od 1. ledna dochází ke změně cen vod-
ného a stočného takto:
vodné 39 Kč/m3, stočné 28 Kč/m3, cel-
kem 67 Kč/m3. Cena je včetně 14% DPH.

Cena vodného je za 1 m3, to je za 1000
litrů vody, cena stočného je za 1 m3, to je
za 1000 litrů odvedené odpadní vody
veřejnou kanalizací a za její vyčištění.
Bližší informace:
www.vodarenstvi.com/okres-prerov/
vodne—stocne.php

Kolik nás bude stát vodné a stočné
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■ 2 otázky pro...
Statutární město Přerov

zřizovatel 
Kulturních a informačních služeb města Přerova, příspěvkové organizace 

vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
Kulturních a informačních služeb města Přerova, 

příspěvkové organizace
s předpokládaným nástupem k 1. 7. 2012.

Bližší informace k výběrovému řízení jsou k dispozici na Kanceláři primátora
a na www.mu-prerov.cz, cesta: Město Přerov – Magistrát, Veřejné zakázky

a výběrová řízení, Výběrová řízení – ředitel příspěvkové organizace.

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

1. 1. lékárna Zlat˘ zubr, Trávník 29 581 209 920

8. 1. lékárna Media, Jiráskova 20 581 209 922

15. 1. lékárna MD, Boh. Nûmce 371 581 207 987

22. 1. lékárna ALFA, nám. Pfierov. povst. 581 204 419

29. 1. lékárna Komenského, Komenského 40 581 215 092

Pohotovostní sluÏbu nevykonávají lékárny: Ústavní lékárna, Dvofiákova 7 • lékárna Tabletka
Dr. Paller, 9. kvûtna 84 • lékárna U Hygie, Komenského 13 • V sobotu dopoledne jsou otevfie-
ny lékárny: lékárna U kostela • lékárna U nádraÏí • lékárna Komenského • lékárna ALFA

Domovní správa města Přerova připo-
míná nájemcům obecních bytů v Přero-
vě, kteří dluží či dlužili na nájemném
a úhradách za služby spojené s bydle-
ním, především pak ty, jimž skončil
nájemní poměr, že od 1. 9. 2011 došlo ke
zvýšení sazby soudního poplatku za

žalobu na vyklizení bytu. Bohužel došlo
ke změně resp. doplnění ust. § 6a odst.
6 zák.č. 549/1991 Sb. o soudních poplat-
cích, kdy za nemovitost se považuje i byt
či nebytový prostor. Z tohoto důvodu
soudní poplatek za žalobu na vyklizení
bytu činí 5 000 Kč (dosud 1000 Kč). red.

Upozornění pro nájemce obecních bytů
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■ Krátce z jednání radních a zastupitelů

Odborníci prověří
nezávadnost školních budov

Na zateplené přerovské školy se v následujících týd-
nech zaměří odborníci. Ti přezkoumají, zda budovy
neobsahují takzvaný boletický panel, z něhož se
mohou po necitlivé rekonstrukci uvolňovat zdraví
škodlivá azbestová vlákna. 

„V minulých dnech na tuto problematiku upozorni-
la celostátní média a v návaznosti na to se na přerov-
ský magistrát začali obracet vyděšení rodiče školáků.
Ti se obávají, aby také jejich děti nepobývaly v budo-
vách, které by mohly mít negativní vliv na jejich zdra-
ví,“ uvedl náměstek přerovského primátora Dušan
Hluzín. Ten zároveň zdůraznil, že jde spíše o preven-
tivní šetření, nicméně jako náměstek zodpovědný za
školství nechce tuto problematiku podcenit. 

„Dohodli jsme se, že počátkem ledna budeme jednat
s pracovníky odboru majetku a domluvíme se na dal-
ším postupu,“ podotkla vedoucí odboru sociálních věcí
a školství Romana Pospíšilová. red.

V sobotních dopoledních hodinách 17. prosince
se v budově matriky uskutečnily tři obřady vítá-
ní dětí. Jednoho z nich se zúčastnili také rodiče
dcery Natálie paní Hana Tesařová a pan Daniel
Zedek.

Na poslední obřad přijali pozvání i paní Martina
Bartlová a pan Martin Kopšo se syny Lukášem
a Tomášem. FOTO JAN ČEP

Zastupitelé schválili
rozpočet města na příští rok

Přerov bude hospodařit s přebytkem. Počítá pro příš-
tí rok s příjmy ve výši 691 milionů 921 tisíc korun. Na
stránce výdajové je částka 666 milionů 594 tisíc. Do dis-
kuze předcházející schvalování rozpočtu se zapojili
zastupitelé všech politických stran. Opozice například
navrhovala snížit výdaje na granty nebo přesunout více
peněz z oblasti sportu do kultury. Jejich návrhy nepro-
šly a rozpočet byl nakonec schválený v předložené
podobě.

„Rozpočet může být schválený jako přebytkový,
pokud některé příjmy daného roku mají být využity až
v následujících letech nebo se s nimi počítá ke spláce-
ní jistin úvěrů z předchozích let,“ vysvětlil mluvčí
magistrátu Bohuslav Přidal. red.

Mateřská škola bude mít
novou ředitelku

Novou ředitelkou Mateřské školy Kouřílkova 2 se od
ledna stane Jitka Berčíková. Její jméno schválili pře-
rovští radní. 

„Pracuji v této mateřské škole už dvacet let jako uči-
telka, takže zúročím svoje letité zkušenosti. Co se týče
vzdělávací práce, tak chci pokračovat v projektech eko-
logické výchovy a pokusit se o zvelebení budovy, kte-
rá je skoro stejně stará, jako já,“ řekla padesátiletá Jit-
ka Berčíková. Do konkurzního řízení se přihlásilo pět
uchazeček. red.

V sobotu 26. listopadu se v prostorách matriky
v Přerově uskutečnil obřad zlaté svatby manželů
Emilie a Ing. Květoslava Bařinových, který zorgani-
zovali členové komise pro občanské záležitosti.
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Spoleãenská
kronikaPřerovský magistrát 

je „štíhlejší“
Rok 2011 znamenal pro magistrát úbytek dvaačtyři-

ceti zaměstnanců. „Do konce června pracovalo na
magistrátu 331,7 zaměstnanců. Audit města ale ukázal
na personální rezervy a na základě toho jsme se roz-
loučili s jednadvaceti úředníky. Další úbytek zaměst-
nanců nás ještě čeká od ledna 2012 roku, kdy třináct
úředníků z odboru sociálních věcí a školství přejde pod
úřad práce,“ nastínil tajemník přerovského magistrá-
tu Jiří Bakalík. Jak dále řekl, dalších pět zaměstnanců
z tohoto odboru už si převzalo kvůli nadbytečnosti
výpověď a dva pracovníci ze stejných důvodů rozvá-
zali pracovní poměr dohodou. „Další dvě místa jsme
po odchodu zaměstnanců z jiných důvodů neobsadi-
li. Byli jsme však nuceni navýšit o jednoho informati-
ka pro zabezpečení činnosti technologického centra,“
podotkl Jiří Bakalík.

Magistrát města Přerova tak vstoupí do roku 2012
s nejnižším počtem zaměstnanců za posledních deset
let. red.

Na občany Výmyslova čeká
nová povinnost

Bývalý vojenský statek Výmyslov se už definitivně stal
součástí Henčlova, který je místní částí Přerova. Oby-
vatelé Výmyslova se už nebudou jako doposud hlásit
k Troubkám nad Bečvou, ale nově k Přerovu. Změnu
hranice katastrálního území provedl v minulých dnech
Katastrální úřad Olomouckého kraje.

Na sto dvacet obyvatele Výmyslova teď čeká nová
povinnost – v průběhu ledna roku 2012 musejí podat
na Finančním úřadě Přerov přiznání k dani z nemovi-
tosti, protože se změnily okolnosti, které mají vliv na
výši daně. Kdyby poplatníci nestačili v tomto termínu
podat daňové přiznání, čekala by je sankce. 

„Kromě této povinnosti nemusejí lidé z Výmyslova
nic měnit – zůstávají jim čísla domů i ulice, jen jejich
adresa je teď Přerov 8 Henčlov,“ podotkl předseda
osadního výboru v Henčlově Petr Laga. red.

Zastupitelstvo
města Přerova

v pondělí 6. února ve 13 hodin 
v Klubu Teplo na Horním náměstí.

Pozvánka

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
ulice druh omezení trvání
nám. T. G. Masaryka, ul. Blahoslavova úplná uzavírka (slavnostní nástup ISAF) 5. 1.
cyklostezka podél fieky Beãvy (od rybníka po konec u nemocnice) úplná uzavírka (o‰etfiení stromÛ) do 15. 1.
MádrÛv podjezd úplná uzavírka (rekonstrukce Ïelez.podjezdu) do 31. 12.
Mostní úplná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4. 2012
krajská sil. III/04724, ul. Brabansko ãásteãná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4. 2012
ul. Spálenec, Tyr‰Ûv most úplná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4. 2012

Přerovské listy na internetu

Kompletní vydání Přerovských listů
a ceník inzerce ve formátu PDF:

www.mu-prerov.cz
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Ve středu 23. listopadu v noci se desít-
ky policistů, strážníků, celníků, sociál-
ních pracovníků i hasičů vydaly do teré-
nu. Akce s názvem Tajfun jim měla při-
nést odpovědi na několik otázek. Nepo-
hybují se v ubytovnách celostátně hle-
daní lidé? Nenalévají v barech mladist-
vým? Nevysedávají u automatů lidé
pobírající sociální dávky? Jsou dodržo-
vány požární předpisy? A nesedí za
volantem řidiči pod vlivem alkoholu
nebo drog? 

Akce se zúčastnil i náměstek přerov-
ského primátora Dušan Hluzín, který má
na starosti sociální oblast. „Nechci, aby
se v Přerove ve větší míře rozmohly so-
ciopatologické jevy a jsem přesvědčený,
že tahle akce mohla být dobrou preven-
cí,“ řekl Dušan Hluzín.

Mgr. Dušan Hluzín
náměstek
primátora

� Jaký signál pro vás bezpečnostní
akce měla?
Myslím, že Přerov není nebezpečné

město a někdy bývá zbytečně démoni-
zován. Ukázalo se, že je to v podstatě
ospalé moravské město, kde se až tak nic
moc neděje. Akce se nekonala v pátek
ani v sobotu, ale ve středu – tedy v běž-
ný den v půli týdne, takže nám ukázala
jakýsi průměr.

Policisté na ubytovnách, v barech i na
silnicích zkontrolovali 643 lidí
a zjistili jen minimum nedostatků.
V barech nenašli žádné opilé dítě,
u automatů neseděli lidé, kteří od státu
pobírají dávky. V ubytovnách policisté

zjistili jen dva případy porušení zákona.
Šlo o cizince, kteří nedodrželi povinnost
zdravotního pojištění. Nejvíce – a to 32
přestupků, bylo u motoristů, ale to pří-
mo nesouvisí s bezpečnostní situací
v Přerově. 

� Bylo něco, co vás při razii udivilo?
Ano, byl jsem šokován při pobytu

v ubytovně v Dluhonské ulici. Žijí tam
v bídě těžcí invalidé. Vím, že i otrlí poli-
cisté byli vyvedeni z míry pohledem na
lidi, kteří se dostali na samotné dno.
Osobně nejsem příznivcem tohoto typu
podnikání - kdy podnikatel vlastní uby-
tovnu a do ní sváží invalidy z celé repub-
liky, ale je to bohužel otázka státu a my
to nemůžeme příliš ovlivnit. 

� Co vás nejvíce překvapilo v hos-
podách a hernách? 
V hernách bylo více našich pracovníků

– sociálních kurátorů, než skutečných
hostů. Zákazníci většinou seděli u piva,
nikoliv u automatů. Ovšem když jsem šel
kolem stejných heren o týden později
v sedm hodin ráno, byly rozhodně plněj-
ší. Možná, že kdyby se akce nekonala
v noci, ale spíše nad ránem, tak by to
vypadalo jinak. 

� Jaký by byl postup, kdyby sociál-
ní pracovníci objevili u hracích
automatů člověka, který pobírá
od státu sociální dávky?
Klasifikovali by takové počínání jako

zneužívání dávek a mohli by sáhnout
i k tomu, že by dotyčnému člověku
pozastavili vyplácení dávek. Každopád-
ně chceme ve spolupráci s policií v kon-
trolách pokračovat. Zaměřit se chceme
i na diskotéky a tam si ověřit, jestli ob-
sluha neprodává dětem alkohol. (lech)

„Myslím, že Přerov není 
až tak divoké město“

Kontrola ubytoven, heren, barů, řidičů. Tak velkou
a rozsáhlou policejní akci Přerov už dlouho nezažil.

Město bude i v roce 2012 poskytovat
půjčky z fondu bydlení. Každý vlastník
bytu, bytového domu, rodinného domu
nebo i jiné nemovitosti, ve které má
vzniknout nová bytová jednotka, má
možnost požádat o účelovou půjčku
z fondu oprav, modernizací a rozšiřová-
ní bytového fondu. Podmínky pro
poskytnutí půjčky jsou stanoveny ve
Vnitřním předpisu č. 24/07, kde jsou
uvedeny jednotlivé druhy půjček, maxi-
mální částky, které je možné na jednot-
livé druhy půjček čerpat, lhůta splatnos-
ti (6 let) a výše úroku (4 % p.a.). 

Výběrové řízení pro podání žádosti
o půjčku je vyhlášeno v termínu od
16. 1. do 20. 2. 2012.

Podrobné informace získáte na inter-
netových stránkách města: www.pre-
rov.eu (řešení životních situací – finan-
ce – půjčky ). Zde naleznete Vnitřní pře-
pis č. 24/07 i formulář žádosti o půjčku.
Jakýkoliv další dotaz ohledně půjčky
vám sdělí Kristina Bukvaldová, (kristi-
na.bukvaldova@prerov.eu) tel. 581 268
209 nebo Ivana Jeřábková, tel. 581 268
212 (ivana.jerabkova@prerov.eu).

red.

Půjčky z fondu oprav, modernizací
a rozšiřování bytového fondu

Zastupitelé na svém prosincovém jed-
nání schválili vyhlášení grantového
programu pro rok 2012. Jeho cílem je
podpora projektů v oblastech sportu,
kultury, zdravotnictví, volného času
a v oblasti sociální.

„Do oblasti sportu připadla částka
1 472 tisíc korun, na oblast sociální
a oblast zdravotnictví 652 tisíc korun. Do
oblasti kultury půjde částka 360 tisíc
korun a na oblast volného času je vyčle-
něno 135 tisíc korun,“ informovala Iva-
na Jeřábková z odboru ekonomiky.“

Písemné žádosti o finanční podporu
se podávají na předepsaných formulá-
řích se všemi požadovanými přílohami.
Formuláře žádostí včetně některých pře-
depsaných příloh jsou k dispozici ke sta-
žení z webových stránek statutárního
města Přerova (www.prerov.eu, cesta:
Magistrát, Granty a dotace), nebo
k vyzvednutí na příslušných odborech
Magistrátu města Přerova (dle jednotli-
vých podporovaných oblastí) a v Měst-
ském informačním centru.

Zásady grantového programu pro
jednotlivé podporované oblasti jsou
k dispozici na webových stránkách sta-
tutárního města Přerova (www.pre-

rov.eu, cesta: Magistrát, Granty a dota-
ce) a k nahlédnutí na příslušných odbo-
rech magistrátu.

Konzultace v dané věci poskytují pří-
slušné odbory Magistrátu města Přero-
va (dle jednotlivých podporovaných
oblastí). 

Termín pro podávání žádostí
o finanční podporu je do 8. února 2012
na adresu: Magistrát města Přerova,
Odbor sociálních věcí a školství (při
žádosti o finanční podporu v oblasti
sportu nebo v oblasti volného času),
Kancelář primátora (při žádosti o finanč-
ní podporu v oblasti kultury), Bratrská
34, 750 11 Přerov 2.

V případě osobního podání musí být
žádosti zaevidovány na podatelně
Magistrátu města Přerova nejpozději
8. února 2012 do 17 hodin. V případě
zaslání žádosti poštou je rozhodující pro
dodržení termínu uzávěrky datum poš-
tovního razítka, nejpozději 8. února
2012. Žádosti o finanční podporu nelze
podávat elektronickou poštou.

O poskytnutí finanční podpory a uza-
vření smlouvy o poskytnutí dotace roz-
hodnou zastupitelé na dubnovém zase-
dání. red.

Opět máte příležitost získat grant
Město vypsalo grantový program na rok 2012

Městský monitorovací systém se
v Přerově rozšířil o další kameru. Ta je
nově nainstalovaná v Denisově ulice,
která se řadí k sociálně vyloučeným
lokalitám města. To ale není jediným
důvodem, proč „oko“ kamery střeží prá-
vě tuto čtvrť.

„Procházejí tudy hokejoví fanoušci,
kteří se přemísťují od nádraží k zimní-
mu stadionu. Navíc Denisova ulice bývá
v posledních letech i trasou demon-
strací extremistů,“ uvedl zástupce ředi-

tele přerovských strážníků Ladislav Pet-
rovský.

Kameru mohlo město pořídit díky
dotaci Ministerstva vnitra České repub-
liky, které na její nákup přispělo částkou
sto osmdesát tisíc korun. „Kamera stála
234 tisíc, zbylou část zaplatilo město,“
doplnil Petrovský. 

Radní odsouhlasili poslední tečku
celého projektu – schválili technické
propojení mezi kamerou v Denisově uli-
ci a sídlem Městské policie Přerov. red.

Nová kamera má hlídat
vyloučenou lokalitu

Statutární město Přerov
vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitostí,
p.č. 6703/1,

6703/6,
6705/4,
1019/2,
1019/5,

1032/12,
2578/2,
5196/9,

5198/59,
5198/60,
5198/61,
2487/39,
5207/47,

5207/49,
5176/20,
5176/22,

5307/254,
5307/129,
5307/136,
5307/241,

4394/10,
4394/12,
4394/13,
4394/14,
4394/15,
4394/28,

4394/40,
4394/50,
4394/52,
5104/2,
5104/3,
5104/4,
4672/9,
6786/2,
3686/2,
3686/3,
3642/2,
3619/3,

4293/22,

4293/19,
4293/20,
4293/21,
4293/18,
4927/2,
480/1, 

560, 
561, 

562/1,
562/2,
552/2,
75/30,
75/29,

75/28, 
99, 

1278, 
2159,
199/1,
646/1,

3111/1,
3114/2,
3346/3,
3346/4,
2790/8,
2790/7,
1032/7,

4394/51,
648/1,
648/2,

2645/2,
2645/7,
5327/1,
5747/5,
5747/6,
5747/7,
5747/8,

6577/120,
6577/121,

vše v k.ú. Přerov a p.č. st. 902 v k.ú. Předmostí (pozemky jsou zastavěny
stavbami ve vlastnictví třetích osob). Minimální nabídková cena 500 Kč/m2. 

Termín podání přihlášky do 30. 1. 2012 do 10 hod., Magistrát města Přerova,
odbor správy majetku a komunálních služeb, pracoviště Blahoslavova 3,
Přerov, Miloslav Dohnal, tel: 581 268 120.

Bližší informace na www. prerov.eu.



Poslední listopadový den se uskuteč-
nil kontrolní den, členové investiční
komise a zájemci z řad radních měli
příležitost přesvědčit se, jak pokračuje
stavba Tyršova mostu.

„Stavba Tyršova mostu probíhá podle
plánu, a to nejen dle časového harmo-
nogramu, ale i z pohledu zatím proinve-
stované finanční částky. Celkové nákla-
dy činí 126 milionů korun, z toho se
k poslednímu listopadovému dni proin-
vestovalo téměř 90 milionů korun, infor-
moval Michal Zácha, náměstek primá-
tora. „V prosinci by mělo být dokončeno
severní předpolí mostu. Všechny práce
se samozřejmě budou odvíjet od poča-
sí. Dodělávají se přeložky inženýrských
sítí a staticky se zajišťuje nábřežní zeď

u severního předpolí,“ vysvětlil Michal
Zácha. 

Stavební práce budou pokračovat
i v následujících měsících nového roku.
V lednu nového roku bude na základě
výběrového řízení vybrán dodavatel na
stavbu jižního předpolí Tyršova mostu.
V první etapě výstavby se budou reali-
zovat přístupové komunikace. Rovněž se
bude pracovat na instalaci zábradlí
a jeho výplní a v konečné fázi bude most
osazen sochami. 

„Stavba mostu byla zahájena v září
2010 a věřím, že se podaří dodržet plá-
novaný termín jeho dokončení – 5. květ-
na 2012, kdy bude most slavnostně otev-
řen pro veřejnost,“ uzavřel Michal
Zácha. Šaf.

Tyršův most bude slavnostně otevřen 
pro veřejnost začátkem května 2012.
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Přenosný oscilační monitor pro spe-
ciální hašení předal primátor Jiří Laj-
toch řediteli Hasičského záchranného
sboru Přerov Miroslavu Čočkovi. Pří-
stroj pořídilo město Přerov za sto jede-
náct tisíc korun. 

„Tento přístroj přispěje ke zvýšení bez-
pečnosti obyvatel. Jedná se o zařízení
pro dodávku velkého množství vody při
likvidaci rozsáhlých požárů, kde je nut-
no na požářiště dopravovat hasební lát-
ku po delší dobu,“ řekl tajemník bez-
pečnostní rady města Jaromír Dvořák.
Zařízení má výhodu v bezobslužnosti,
díky které se snižuje ohrožení lidí sála-
vým teplem, kouřem, nebezpečím výbu-
chu, zřícením a podobně. 

„Lze jej využít i při ochlazování tlako-
vých lahví, uniklých chemických látek,
hašení požárů hořlavých kapalin
a podobně,“ doplnil Jaromír Dvořák. 

Přenosný oscilační monitor POKET je
kompaktní zařízení, určené pro hašení
nebo ochlazování větších ploch. Své
uplatnění proto najde u větších požárů,
průmyslových havárií či nehod. red.

Dar má přispět
k bezpečnosti Přerovanů Od 1. ledna roku 2012 bude v Přerově

zavedený nový druh jízdního dokladu
– takzvaný Senior 65+. 

Jízdenky pro seniory nad pětašedesát
let budou pouze časové – týdenní, měsíč-
ní a čtvrtletní. Uznávat je bude Doprav-
ní a logistická společnost, která v Přero-
vě provozuje městskou hromadnou
dopravu, dále pak společnost FTL – First

Transport Lines a Veolia Transport
Morava. „Týdenní jízdenka bude stát 47
korun, měsíční 150 korun a čtvrtletní 427
korun,“ upřesnila Margita Považanová
z oddělení dopravně správních agend
přerovského magistrátu. Důchodci si
mohou jízdenku s označením 65+ koupit
po předložení občanského průkazu na
autobusovém nádraží v Přerově. red.
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Seniory přijde týdenní jízdenka na 47, měsíční na 150 a čtvrtletní na 427 korun.

V prvních lednových dnech, v pátek 6.
a v neděli 8. ledna, se můžete setkat
v ulicích Přerova se skupinkami tříkrá-
lových koledníků.

Účelem sbírky je pomoc lidem v nou-
zi a podpora charitního díla. Oblastní
charita Přerov chce část z výtěžku využít
také na zakoupení pomůcek pro péči
o umírající. Jde například o polohovací
lůžka a dávkovače léků tišících bolest. 

Čemu posloužily peníze
Tříkrálové sbírky vybrané
v roce 2011? 

V lednu 2011 se v Přerově a okolních
obcích vybralo celkem 670 905 korun.
Tato částka byla rozdělena na dvě části.
Prvních 281 780 korun bylo Charitou
České republiky použito na humanitár-

ní pomoc u nás i v zahraničí. Druhá část
ve výši 389 125 korun se vrátila zpět do
Přerova. Z této částky bylo na přímou
pomoc rodinám a lidem v nouzi v Pře-

rově a okolních obcích využito 80 tisíc
korun. Jde o pomoc rodinám a lidem,
kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Za
70 tisíc korun byly pořízeny kompen-
zační pomůcky pro paliativní péči (jde
o péči o umírající pacienty). Za 80 tisíc
korun byl koupen starší automobil pro
Charitní pečovatelskou službu. Dále byla
podpořena činnost Setkávání seniorů
SPOLU, a to částkou 70 tisíc korun,
a činnost Občanské poradny částkou 80
tisíc korun. Zbývajících 9125 korun
putovalo do Nouzového fondu Arcidie-
cézní charity Olomouc. 
Martina Krejčířová, Oblastní charita Přerov

Tři králové opět vyjdou do ulic

Senioři budou jezdit levněji
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Skupinky tříkrálových koledníků můžete potkat v ulicích Přerova 6. a 8. ledna.

Stavba Tyršova mostu
probíhá podle plánu
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Mgr. Radim
Himmler
Muzeum
Komenského,
ředitel

Jsem rád, že si v loňském roce našlo
cestu do Muzea Komenského v Přerově
více návštěvníků, než v roce předcho-
zím. Jistě k tomu přispěla bohatší a pest-
řejší nabídka výstav a zvýšený počet kul-
turních akcí. Se dvěma hlavními tema-
tickými výstavami Tou knihou jsem si
zamiloval Japonsko a Povídání o mašin-
kách. 170 let železnice na střední Mora-
vě se pojily tradiční přednáškové cykly,
noční prohlídky, ale nově také happe-
ningy, workshopy a divadelní předsta-
vení. Celková návštěvnost muzea včetně
poboček dosáhla před koncem roku
k 120 tisícům návštěvníků, z nich přes 22
tisíc navštívilo výstavy a expozice na
zámku a přes 6 tisíc navštívilo Ornitolo-
gickou stanici. Na Helfštýně proběhlo
množství nových akcí jako například
Hafani na Helfštýně či Hradní kejkle.
Největším zážitkem byl červnový kon-
cert legendární kapely Jethro Tull. 

� Pracovníci muzea se pochopitel-
ně věnují i odborné publikační
činnosti.
Na poli odborné publikační činnosti se

muzeum může pochlubit vydáním
sedmi publikací, ve kterých již uplatnili
nový vizuální styl. Největší zájem čtená-
řů byl o knihy o „mašinkách“ a egyptolo-
gii. Mezinárodní vědecký ohlas nalezla
další parazitologická publikace Dr. Sitka.

Již na začátku roku byly spuštěny nové
webové stránky muzea, které poprvé
integrují tři samostatné domény jednot-
livých poboček www.prerovmuzeum.cz,
www.helfstyn.cz a www.ornis.cz do jed-
noho grafického a informačního celku.
Muzeum také získalo do svých sbírek
několik pozoruhodných předmětů,
například ve sbírce dosud nezastoupené
unikátní první vydání Komenského sta-
rého tisku Schola ludus z 1656.

� Určitě je prospěšná spolupráce
muzea s dalšími partnery. Může-
te se zmínit o ní konkrétněji?
Jsem velmi rád, že se muzeum zapoji-

lo do spolupráce s dalšími subjekty.
S městem Lipníkem nad Bečvou se
podařilo uspořádat výstavu Lipník v pro-
měnách staletí a organizačně zajistit
výroční zasedání Kruhu evropských
kovářských měst při příležitosti jubilej-
ního 30. výročí setkání uměleckých
kovářů Hefaiston. Těší mě též navázaná

spolupráce s Galerií města Přerova,
Nadací okřídlené kolo, Sokolem Přerov
i řadou obecních úřadů v regionu. Velmi
si ceníme zájmu škol z Přerova i vzdále-
nějšího okolí o naši rozšiřující se nabíd-
ku vzdělávacích programů.

� Letos se uskutečnila řada inves-
tičních akcí. Informoval byste
alespoň o těch nejvýznamnějších?
K postupnému zlepšování technicko-

hospodářského zázemí muzea význam-
ně přispělo celkem šest investičních akcí
zřizovatele muzea Olomouckého kraje.
Největší stavební investice byly prove-

deny na Horním náměstí. Jmenoval
bych opravu administrativní budovy
a opravu střešního pláště další budovy
zde. Z nestavebních investic je třeba
zmínit zpracování projektu na rekon-
strukci depozitáře knižních sbírkových
fondů, vybudování chybějícího elektro-
nického zabezpečení další z budov na
Horním náměstí. Rozsáhlými změnami
prošla i budova Ornitologické stanice.
Vlivem následků povodně z května 2010
bylo nutno provést podřezání stavby
a nové sanační omítky v interiérech. Po
neblahých opakujících se zkušenostech
byly z preventivních důvodů přestěho-
vány všechny depozitáře, knihovna
i pracovny do 1. patra budovy a do pří-
zemí byl přemístěn výstavní a přednáš-
kový sál. 

� Nezbývá, než zakončit rozhovor
otázkou, co plánujete v novém
roce 2012?
Návštěvníci se mohou těšit opět na

celou řadu zajímavých výstav a akcí
a věříme, že budou stejně úspěšné jako
ty loňské. Emočně působivá jistě bude
drobná výstava připomínající 100. výro-
čí slavné námořní katastrofy – potopení
Titanicu. Všechny milovníky pěnivého
moku i další příznivce historie pivovar-
nictví a sladovnictví jistě zaujme výsta-
va k 140. výročí pivovaru Zubr. Výstava
Umění z času lovců představí na velko-
formátových fotografiích nejvýznam-

nější umělecké skvosty evropského
paleolitu, včetně lokality Předmostí
u Přerova. Na závěr roku je naplánová-
na výstava připomínající osobnost a dílo
významného přerovského fotografa
Františka Totha. Z hlavních výstav na
pobočkách je třeba jmenovat retrospek-
tivní výstavu 30 let Hefaistonu na hradě
Helfštýně a výstavu Netopýři v ORNISu
věnovanou Mezinárodnímu roku neto-
pýrů a doplněnou o hry. Mimo prostory
muzea bude pokračovat výstava Poví-
dání o mašinkách, která se uskuteční
v Galerii Konírna u zámku v Lipníku nad
Bečvou a také výstava malíře Augustina
Mervarta ve Veteran Areně Olomouc.
Z hlediska stavebních aktivit bude v roce
2012 patřit k prioritám rekonstrukce
dvou mostů nad 2. a 4. hradním příko-

pem, které jsou v havarijním stavu. Věří-
me, že návštěvníci se po nich projdou již
se zahájením hlavní sezóny v dubnu.
Úkolem pro letošní rok bude také zpra-
cování projektové dokumentace na
rekonstrukci budovy na nábř. Dr. Edvar-
da Beneše 21, kterou muzeum získalo do
majetku od Střední školy elektrotech-
nické v Lipníku nad Bečvou. Rádi
bychom nadále rozvíjeli spolupráci
s městem tak, aby prostředky placené
muzeem za nájem budovy zámku našly
více uplatnění při realizaci konkrétních,
pro město přínosných projektů.

Eva Šafránková

Muzeum si prohlédlo na 120 tisíc návštěvníků
Muzeum Komenského v Přerově patří k nejatraktivnějším cílům
nejen přerovských návštěvníků. Málokteří během pobytu v našem
městě oželí prohlídku jeho sbírek, stále velkým magnetem zůstává
hrad Helfštýn. Zajímalo nás, jak hodnotí letošní rok ředitel muzea
Mgr. Radim Himmler
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Oprava střechy jedné z budov muzea na Horním nám.
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Nasedat, prosím, už jede, animační program pro děti
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Romantické Japonsko, animační program pro děti
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Z vernisáže výstavy 
Život mokřadů aneb 
Ptáci! Máte mokro 
v práci?
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Úplný zákaz hazardu neprošel, jeho
útlum však ano

Úplný zákaz výherních hracích automatů v Přerově se
na posledním jednání zastupitelů opozici prosadit nepo-
dařilo. Ačkoliv celá řada zastupitelů se nechala slyšet, že
hazard je třeba vymýtit, návrh neprošel. Zastupitelé ale
schválili vyhlášku, která navrhuje snížení počtu míst, kde
lze provozovat loterie a jiné hazardní hry. Schválit novou
vyhlášku, jež sníží počet loterijních míst z 52 na 44,
navrhli zastupitelstvu radní. Názory na to, zda stačí
omezit počet míst nebo dát hazardu stopku, se liší, a to
i u vládnoucí koalice. Podle zastupitelky Eleny Gramb-
ličková (ODS) je třeba hazard zakázat. Snížil by se van-
dalismus a vytlačili asociálové z města. Podobně uvažu-
je i radní Tomáš Dostal (KDU-ČSL). Naopak Michal Špa-
lek (ODS) se domnívá, že nejde automaty v Přerově zru-
šit najednou, ale preferuje spíše jejich postupný útlum.
Proti hazardu v Přerově byla celá opozice – koalice Spo-
lečně pro Přerov i KSČM. Vyhláška o zákazu provozová-
ní sázkových her, loterií a dalšího hazardu na území celé-
ho města, kterou předložili zastupitelé za koalici Spo-
lečně pro Přerov, však neprošla. V únoru by měli zastu-
pitelé jednat ještě o vyhlášce, která má omezit blikající
a svítící reklamy heren tak, aby na sebe neupozorňova-
ly, a tím se zastavila jejich propagace. –gáj- 

Rybářská alej začíná řídnout
V Rybářské aleji začalo plánované kácení. Postupně

půjde k zemi sedm stromů kvůli jejich špatnému zdra-
votnímu stavu. Původně jich ale mělo být rovných dva-
cet. Díky oponentnímu posudku, který si nechal zpra-

covat přerovský magistrát, se jich tak podařilo třináct
zachránit. U těch odborníci provedou ořez na torzo.
Práce budou probíhat i mezi vánočními svátky a skon-
čí zhruba v polovině ledna. Vykácené stromy, převáž-
ně javory, nahradí na jaře stejný počet dubů. Jak uved-
la Veronika Slámová, tisková mluvčí Povodí Moravy,
které je vlastníkem a správcem Rybářské aleje, náhrad-
ní výsadba nebude provedena přímo na tělese hráze,
ale na stejném pozemku. -rik-

Magistrát uvažuje o sloučení jídelen
Monitoring fungování školních vývařoven a jídelen si

nechá zpracovat přerovský magistrát, který do budouc-
na uvažuje o sloučení pěti stravovacích zařízení do jed-
né příspěvkové organizace. Ta by dodávala jídlo do
všech škol s tím, že by se ušetřily nemalé finanční pro-
středky. Důvodem tohoto kroku je změna v odměňo-
vání nepedagogických pracovníků. Vedení města se
obává, že v záplavě negativních zpráv od státu jim na
bedra spadne starost o jejich výplaty. Tyto zaměstnan-
ce totiž neplatí město jako zřizovatel, ale stát. -rik-

Neukáznění cyklisté ohrožují chodce
Ani vysoká pokuta neodrazuje cyklisty od jízdy po

chodníku nebo po frekventované lávce U Tenisu. Pod-
le policie se lidé na kolech často dopouštějí přestupků.
Jen v letošním roce (2011, pozn. red.) jich strážníci

zaznamenali téměř 400. Navíc cyklisté mnohdy nebe-
rou ohledy na chodce. A ti si stěžují – jako například
Josef Kolář z Přerovska. Kritizuje počínání kolařů na
cyklostezce vedoucí po Třídě 17. listopadu. Za vůbec

nejhorší označil situaci na lávce U Tenisu. Podle
zástupce ředitele Městské policie v Přerově Miroslava
Komínka jim za jízdu po stezce pro chodce hrozí blo-
ková pokuta až dva tisíce korun. Ta se navíc ve správ-
ním řízení může vyšplhat mnohem výš. Dalším mís-
tem, kde často docházelo ke sporům mezi chodci a cyk-
listy, byl dříve Michalov. Tam už však platí zákaz vjez-
du. Dřívější cyklostezku uvnitř městského parku nahra-
dila nová, vedená vně kolem parku. -rik-

Útulku chybí prostory i peníze
Problémy s nedostatkem místa řeší přerovský útulek

pro opuštěná zvířata. Jen málokdy se stane, že se v něm
najde volné místo. Aktuálně se v něm nachází 18 zvířat,
která jsou umístěna ve 13 kotcích. Na rozšíření objektu
ale zatím město ve svém rozpočtu nemá peníze. A čekat
je nemůže ani od dárců. Lidí, kteří jsou ochotni přispět
na chod útulku, totiž ubývá. V letošním roce zbyli už jen
dva. První věnoval jednorázově 20 000 korun, druhý
posílá celoročně každý měsíc na účet dvě stě korun. Na
konto útulku tak do konce listopadu přibylo 22 200
korun. Peníze použilo vedení útulku na zaplacení kast-
rací pro dvě kočky a jednoho psa. Zbytek půjde na tytéž
účely, případně na krmivo. Pravidelně aktualizovaný
seznam zvířat v útulku je na webu www.utulekpre-
rov.cz. Psy z útulku si mohou zájemci pořídit podle veli-
kosti a rasy od 150 do 500 korun. -svam-

Jak vychovat nepřizpůsobivé? 
Za trest přijdou o část dávky

Přinese sociální reforma pozitiva nebo naopak sociál-
ně slabí spadnou ještě níž a změny otevřou dveře dalším
lichvářům a podvodníkům? Jak účinně potrestat nepři-
způsobivé za jejich prohřešky proti zákonu? To byly nejž-
havější otázky středeční panelové diskuze v Klubu Tep-
lo na téma: Opravdu jsou sociální reformy důležité?
Pokud pracující člověk dostane pokutu za něco nekalé-
ho, musí ji zaplatit a stát má páky na to, aby z něho pení-
ze vymámil. Lidé na sociálních dávkách se ale mohou
jen smát. Na dávky jim až doposud nikdo nesáhl. Nove-
ly zákonů by to měly změnit. Lidé, kteří v sociálně vylou-
čených lokalitách působí a denně řeší tamní problémy,
to vidí ale skepticky. Podle nich se už tak sociálně slabí
lidé mohou ocitnou v dluhové pasti a potřebné peníze
si začnou obstarávat dalšími krádežemi. Za to bude
následovat trest – další exekuce. Přerov patří mezi měs-
ta, která mají se soužitím problémy. Už několikrát tady
pochod zorganizovala Dělnická strana. Městská policie
v problémových lokalitách instalovala kamerový systém
a nedávno posílila hlídky v ulicích, ve kterých nejčastěji
malé romské děti kradly v tamních obchodech. Panelo-
vé diskuze se zúčastnili poslanci Parlamentu ČR Zdeněk
Boháč a Ivana Řápková, zástupci přerovského magist-
rátu, městské i státní policie, neziskových organizací
a studenti Gymnázia Jakuba Škody. -gáj-

Sociální dávky bude od ledna
vyplácet Úřad práce

Lidé pobírající sociální dávky už nebudou od nového
roku chodit na magistrát, ale na Úřad práce. Ten se sta-
ne jednotným místem pro vyplácení dávek. Dávky
pomoci v hmotné nouzi občané obdrží ve Smetanově
ulici č. 4 a dávky pro zdravotně znevýhodněné občany
a příspěvek na péči na Žerotínově náměstí 168/21. Od
1. ledna tak dojde ke sjednocení výplaty nepojistných
dávek sociální ochrany na Úřad práce. Tato změna, kte-
rá souvisí se sociální reformou, se odrazí v organizač-
ní struktuře magistrátu. K poslednímu prosinci zanik-
nou oddělení dávek pro zdravotně znevýhodněné
občany a oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi.
Zároveň vznikne jedno nové – oddělení sociální pre-
vence a pomoci. Tam najde uplatnění deset úřednic ze
zaniklých oddělení. Dalších třináct bude pracovat na

Úřadu práce, osm pracovnic propustil magistrát pro
nadbytečnost. Informace o změnách, které nastarto-
vala sociální reforma, jsou zveřejněny na webových
stránkách města Přerova. Podrobnou informační kam-
paň spustilo na svém webu Ministertstvo práce a soci-
álních věcí. -rik-

Přerov doplácí za odpad, smetné
zůstává stejné

Celkem 4 miliony 600 tisíc korun doplácí Přerov za
svoz, třídění a ukládání komunálního odpadu. V pře-
počtu na jednoho obyvatele představuje tato částka
téměř 88 korun. Poplatky za smetné se však nezvýší,
i v příštím roce občané zaplatí 500 korun na osobu.
S vyšší částkou je možné počítat až v roce 2013, pokud
zákonodárci schválí připravovanou změnu. Diskutuje
se o navýšení smetného na 750 až 1000 korun. -rik-

Obyvatelé Penčic se složili na opravu
kostela

Obyvatelé místní části Přerova - Penčic se už nechtěli
dívat, jak chátrá jejich kostel, a tak se rozhodli zaplatit
jeho opravu ze svého. Tamní římskokatolická farnost
uspořádala v létě veřejnou sbírku, do níž se zapojili jed-
notlivci i celé rodiny. Výjimkou nejsou ani peněžité dary
od lidí z okolí. Od června se farníkům podařilo nashro-
máždit téměř 100 tisíc korun od 68 dárců. Čtrnáct tisíc z
vybraných peněz už bylo použito na dokončení fasády
věže a zbylých 84 tisíc může být investováno do obnovy
interiéru. I když stavba vypadá díky nové fasádě zvenčí
zachovale, interiér napadla vlhkost a plíseň. Nejnověj-
ším počinem je restaurování dvou barokních soch před
kostelem, na něž přispělo Ministerstvo kultury a pře-
rovský magistrát, který investoval 25 tisíc korun. Jedna z
plastik už stojí zpět na svém místě, druhá je ještě v rukou
restaurátora. Na opravu zašlé sochy sv. Libora pěstouna
na prostranství před kostelem zatím chybí peníze. Sbír-
ka proto stále pokračuje. Zájemci mohou finanční obnos
buď osobně přinést na faru nebo poslat složenkou na
adresu Římskokatolická farnost Penčice, U Kostela
116/1, 751 27 Přerov XIII-Penčice. -svam-

■ Z „Přerovských aktualit“
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Základní škola Za mlýnem
vlastní Pečeť kvality
Comenius

Tým učitelů ze Základní školy Za mlý-
nem dosáhl velkého úspěchu ve dvou-
letém projektu Comenius, který se
zaměřuje na školní vzdělávání. Zde
jsou cílovou skupinou žáci, studenti,
učitelé a pedagogičtí pracovníci.

Cílem programu je rozvíjet porozumě-
ní mezi mladými lidmi z různých evrop-
ských zemí, pomáhat jim osvojit si
základní životní dovednosti nezbytné
pro jejich osobní rozvoj, pro jejich
budoucí zaměstnání a pro aktivní účast
v evropských záležitostech. 

Učitelé anglického jazyka pod vedením
paní učitelky Mgr. Lenky Bukalové
odvedli tak kvalitní a originální práci, že
dosáhli nejvyššího uznání. V Praze
v divadle Palace převzali v závěru roku
od zástupců Národní agentury pro
evropské vzdělávací programy Pečeť
kvality Comenius. Nominace na Pečeť
kvality Comenius 2011 proběhly na
základě hodnocení všech aktivit progra-
mu Comenius ukončených v průběhu
roku 2011. „Jsem velmi ráda, že se naše
škola může pochlubit tak prestižním
oceněním. Vím, jak moc je projekt
Comenius oblíbený a rozšířený, jaké
obrovské konkurenci jsme čelili. Patřit
mezi sedm nejúspěšnějších v tak maso-
vém počtu účastníku – to opravdu zahře-
je u srdce,“ hodnotí vítězství Mgr. Bože-
na Přidalová, ředitelka školy. „Zaměřit se
na vydávání mezinárodních školních
novin bylo opravdu šťastné rozhodnutí.
Jsem ráda, že Our European Newspaper
i ostatní naše aktivity zaujaly,“ dodává
Mgr. Lenka Bukalová, vedoucí projektu.

Nyní se škola připravuje na další práci
v rámci programu Comenius. V těchto
dnech se zvažuje, které země budou
vyzvány ke spolupráci.

Mgr. Lenka Neterdová, ZŠ Za mlýnem 

Vítězem ankety
o nejzajímavější projekt 
se stala Střední škola
gastronomie a služeb

V hlasování o nejzajímavější projekt
Olomouckého kraje financovaného
z evropského Regionálního operační-
ho programu Střední Morava zvítězila
Střední škola gastronomie. Cílem šířav-
ského projektu, který získal kromě této
ceny i prestižní ocenění Fasáda roku
2010, byla komplexní rekonstrukce,
dostavba a modernizace školní restau-
race Bečva.

Realizovaný projekt beze zbytku napl-
nil cíl podpory, neboť je zcela v souladu
se záměrem Olomouckého kraje rozšířit
nabídku vzdělávacích programů v oblas-
ti gastronomie a cestovního ruchu a rov-
něž vhodně doplňuje strategický plán
rozvoje statutárního města Přerov.

„Vzhledem k neustále rostoucí poptáv-
ce po gastronomických odbornících
s vysokou kvalifikací, ke které patří doved-
nosti v oblasti flambování, sommelierství,
baristiky, míchání nápojů, dranžírování,
carvingu včetně dokončování pokrmů
před zraky hosta, bylo třeba realizovat
projekt, a to nejen po stavební stránce, ale
i po stránce technologické,“ vysvětlil Dr.
Oldřich Baďura, ředitel školy.

„Ve třetím nadzemním podlaží bylo
vybudováno nové kuchařské studio,
cvičný bar a terasa, pracovna učitelů
odborného výcviku, včetně komplexní-
ho sociálního zázemí pro výuku oborů
kuchař, číšník a maturitního oboru
hotelnictví. Ve druhém nadzemním

podlaží vznikla velká terasa s kouzelným
výhledem na řeku, která výrazně umoc-
ňuje atraktivitu místa a přímo zve
k romantickému posezení ve dvou.
Nedílnou součástí péče o naše hosty byla
i instalace osobního výtahu pro imobilní
spoluobčany,“ přiblížil Oldřich Baďura.

„Významnou přidanou hodnotou pro-
jektu jsou inovativní aktivity, mezi které
patří předváděcí akce, dny národních
kuchyní i zajištění specializovaných kur-
zů pro studenty a pedagogy jiných škol
obdobného zaměření. Projekt význam-
ně přispěje k využití školy jako vzdělá-
vacího centra nadregionálního význa-
mu. K navazujícím projektům pak patří
aplikace výuky cizích jazyků,“ zdůraznil

Úspěchy přerovských škol

Cílem projektu Comenius je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi – žáci ZŠ Za mlýnem na návštěvě ve škole v Anglii.

Slavnostní vyvěšení vlajky 
ZŠ Svisle proběhlo na školní akademii.

Vítězná zrekonstruovaná 
budova školní 

restaurace Bečva
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ředitel této prestižní odborné školy
a vyslovil přesvědčení, že v souvislosti
s uvedenými aktivitami zcela nepochyb-
ně dojde i k všeobecně žádoucí rene-
sanci zájmu o odborné školství. Šaf

Základní škola Svisle
představila svou školní
vlajku

Základní škola Svisle má svou školní
vlajku. Její slavnostní vyvěšení proběh-
lo v rámci akademie pro rodiče koncem
listopadu 2011. 

Letošní školní rok zahájili žáci ZŠ Svis-
le celoškolním projektem Vlajky světa.
Každá třída si vybrala zemi, se kterou se
žáci podrobně seznámili. Závěrečným
úkolem pak bylo představit danou zemi
ostatním spolužákům i rodičům formou
krátkého vystoupení. Mladší žáci nevy-
cestovali do vzdálených zemí, ale zůsta-
li v rodném městě, aby oslavili 755. výro-
čí povýšení Přerova na královské město.
Vystoupení žáků proběhlo ve zcela zapl-
něné tělocvičně školy a jeho vyvrchole-
ním bylo právě slavnostní představení
školní vlajky. 

Inspirací k tvorbě vlajky byly sportov-
ní úspěchy žáků, současně má vlajka
podpořit vědomí sounáležitosti s touto
základní školou. „Při tvorbě vlajky jsme
se řídili uznávanými pravidly heraldiky.
Z 12 návrhů vybrala pětičlenná komise
finální čtyři návrhy pro školní dvoukolo-
vou anketu,“ vysvětlil ředitel školy Mgr.
Miroslav Fryštacký. V této anketě pak
rozhodovali sami žáci. 

Vlajka bude vyvěšována před hlavním
vchodem školy společně s vlajkou ČR při
významných výročích a školních akcích.

Mgr. Karla Marcinková

Každá ze čteček obsahuje volná díla
českých a zahraničních autorů, mezi
nimiž naleznete díla Boženy Němcová,
Karla Čapka, Karla Hynka Máchy, ale
také detektivní příběhy Sherlocka Hol-
mese a řadu dalších. Nabídka elektro-
nických knih se bude i nadále rozšiřovat,
podle toho, jak budou jednotlivá díla
digitalizována. 

Podmínky půjčování čteček jsou upra-
veny samostatnou smlouvou, kterou uži-
vatel knihovny podepisuje při výpůjčce
těchto zařízení. Čtečky budou půjčová-
ny výhradně v půjčovně pro dospělé na
Žerotínově náměstí, a to čtenářům star-
ším 18 let s platnou registrací. Výpůjčka
zařízení není nijak zpoplatněna, vybírá-
na bude pouze vratná kauce ve výši 1000
korun, kterou uživatel obdrží zpět při
řádném vrácení plně funkční čtečky.
Všichni uživatelé si mohou čtečku zapůj-
čit na dobu 14 dnů. Od ledna 2012 bude
také spuštěn do ostrého provozu nový
on-line katalog OPAC 2.0 Carmen.

Zásadní změnou v novém
roce je sjednocení
registračních poplatků

Zásadní změnou v novém roce je sjed-
nocení registračních poplatků ve městě
a v místních částech Přerova. Městská
knihovna již v roce 2010 dokončila auto-
matizaci výpůjčních procesů ve všech
knihovnách v místních částech. Tato
úprava všem uživatelům využívat služeb
ve všech našich pracovištích v rámci jed-
noho registračního poplatku, včetně
místních částí Přerova. Uživatelé regist-
rovaní v kterékoliv knihovně v místní

časti tak budou moci navštěvovat
pobočky a pracoviště ve městě a naopak
bez dalších nákladů.

Registrační poplatky jsou
stejné jako v roce 2011

Pro dospělé čtenáře je jeho výše sta-
novena na 100 a pro děti do 15 let na 50
korun. Pro děti do 6 let zůstává registra-
ce i nadále bezplatná. Ostatní registrač-
ní poplatky zůstávají v původní výši.

Dále dojde k mírnému zvýšení sankč-
ních poplatků za pozdní vracení vypůj-
čených knihovních dokumentů. Zvýše-
ní se týká sankčních poplatků za první
a následné upomínky. Poplatek z pro-

dlení zůstává v původní výši, a to pět
korun. Nově budou sankční poplatky za
knihovní dokumenty nevrácené po 100
dnech od jejich vypůjčení (50 dnů
u nosičů CD) předány právnímu zástup-
ci knihovny, který je bude vymáhat
soudní cestou. 

Žádných sankčních poplatků se nemu-
sí obávat ti, kteří v pořádku vrací vypůj-
čené dokumenty nebo si je před ukon-
čením výpůjční lhůty včas prodlouží.
Navíc, všichni uživatelé, kteří uvedou při
registraci svoji e-mailovou adresu, jsou
vždy pět dnů před koncem výpůjční
doby bezplatně upozorněni na blížící se
konec výpůjční doby. 

Ing. Pavel Cimbálník, 
ředitel Městské knihovny v Přerově

Nový Knihovní řád, včetně všech pří-
loh, naleznete na našich www strán-
kách nebo ve všech našich pracovištích.

Leden přináší novinky 
a změny v knihovním řádu

FOTO PAVEL CIMBÁLNÍK

Čtečky budou půjčovány výhradně v půjčovně pro dospělé na Žerotínově nám.

Unikátní soubor starých pohlednic
přerovského regionu ze sbírky Břeti-
slava Passingera bude k vidění v měst-
ské galerii od 18. ledna do 11. března
letošního roku. Pohled do historie obcí
Přerovska, Lipnicka, Hranicka, Potštát-
ska, Kojetínska i Tovačovska příchozím
umožní přibližně pět set instalovaných
dobových poštovních karet, členěných
dle mikroregionů. 

Součástí výstavy bude i promítání DVD
s tisícovkou pohlednic, expozice místo-
pisných publikací a k vidění budou i staré
mapy částí bývalého přerovského okresu. 

Svou jedinečnou kolekci sběratel gale-
rii zapůjčil bezplatně stejně jako vloni,
kdy stěny galerie pokryly pohledy na sta-
rý Přerov. Výstavu si tehdy přišly pro-
hlédnout téměř tři tisíce návštěvníků,
proto se ke spolupráci s galerií sběratel
rozhodl i letos: „Nemá význam skládat
pohlednice jen do šuplíku, ať se moje
sbírka zveřejní, rád umožním lidem

nahlédnout do jejich minulosti. Mohou
si tak oživit vzpomínky na rodnou obec,
dětství, první lásky či své bývalé domo-
vy,“ říká Břetislav Passinger. 

Vernisáž výstavy, zajímavé hlavně pro
pamětníky, se uskuteční ve středu
18. ledna v 17 hodin. 

Lada Galová, Galerie města Přerova

Sběratel Břetislav Passinger

Městská knihovna v Přerově připravila pro rok 2012 svým čtená-
řům a uživatelům několik novinek a změn. Hlavní novinkou je za-
hájení půjčování čteček elektronických knih Amazon Kindle 3, Jin-
ke Hanlin V3+ a eReading.cz.

Pozvánka
na výstavu

Přerovský hostinec 
Na špici
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Obáváte se, že
nevyjdete s penězi?
Od letošního roku se nám opět zdra-

žují energie, voda, nájmy, zvyšuje se
DPH. Některé reakce přerovských oby-
vatel jsme zachytili v naší anketě.

Libuše Dvorská
Protože jsme na
tento moment byli
připravováni již vlo-
ni, zařídila jsem se
podle toho a vybra-

la si jiného distributora energie na elek-
třinu a plyn. Uvidíme, zda se to vyplatí.
A co se týká vodného a stočného, samo-
zřejmě, že také šetřím, tam jsem ovšem
závislá na dodávce vodáren a podniku
na zprostředkování teplé vody a vytápě-
ní bytu. Za studenou vodu jsem nedo-
plácela, za teplou pouze za jeden kubík
vody. Dnes už se jen sprchuji, ale ráda
vzpomínám na dětství, kdy nám tatínek
zatopil pod kotlem a napustil plnou
vanu teplé vody.

Vladislava
Sobková

Prozatím jsem
přešla k jinému di-
stributorovi plynu,
který je v naší rodi-
ně nejčastěji používán. Elektrickou ener-
gii se také pokusím vyřešit, až si prostu-
duji potřebné informace o jednotlivých
dodavatelích. Spotřeba vody u nás už
není taková, jako před dvěma roky, kdy
mladší dcerka byla miminkem. Ale dnes
se už všichni čtyři převážně sprchujeme.
Bydlíme v bytě, takže výši nájmu nějak
neovlivníme.

Jan Novotný
V naší domácnosti
se nejvíce spotřebu-
je plyn, protože jím
i topíme. A přechá-
zet k jinému doda-

vateli energie nebudeme, protože co
bychom ušetřili na začátku roku, to
bychom s největší pravděpodobností na
jeho konci dopláceli.

Ivo Kolařík
Samozřejmě, že se

obávám zdražení.
Můj důchod totiž
nedosahuje ani prů-
měru důchodového
příjmu. Neměl jsem vlivem politických
událostí z konce 60. let odpovídající
mzdovou třídu, takže jsem nucen hod-
ně šetřit. Musím se i jinak angažovat,
abych mohl žít hodnotným životem, což
pro mě představují mimo jiné i návště-
vy kulturních pořadů. Proto také vedu
zájmový divadelní kroužek pro děti a do
předloňského roku jsem řídil přerovský
amatérský soubor Dostavník.

Jana Šimčíková

Anketa

Jen málokdo se v životě setkal s nut-
ností seznámit se se zápisy v některé
obecní kronice. Přesto si většina lidí
práce kronikářů váží a jejich činnost
pokládá za záslužnou. 

Podle zákona o pamětních knihách
obcí byla města a vesnice povinna psát
obecní kroniky už od roku 1920. Záni-
kem samostatnosti některých menších
obcí a jejich včleněním do větších samo-
správných celků jim tato povinnost
odpadla, ale přesto také v některých
místních částech Přerova si čile vedou
kronikáři. V Lověšicích to byl ještě do
loňského roku Vladislav Kubík. Pan pro-
fesor, jak nazývali svého váženého spo-
luobčana místní lidé, však ve věku nedo-
žitých sedmaosmdesáti letech zemřel.
Jeho obětavá práce ale našla pokračova-
tele. Pomyslnou štafetu převzala bývalá
předsedkyně komise pro místní část Jiři-
na Sojková, která pokračuje v kronikář-
ských zápisech, zakládání fotodoku-
mentace a novinových výstřižků s člán-
ky a zprávami ze života Lověšic. 

Opravdovým a dlouholetým koníčkem
je kronikářská práce i pro Věru Hlávko-
vou z Dluhonic. Vedle popisu běžných
událostí v této místní části sleduje také
dodržování mimořádně bohatých lido-

vých tradic, zvláště Blažejského koledo-
vání, které se do dnešních dnů zachova-
lo už jen v této příměstské vesnici. Také
muži mají mezi sebou zapáleného kro-
nikáře. Ve Vinarech je jím Zdenek Chri-
sten. Dlouholetý kronikář se věnuje své-
mu koníčku s velikou pečlivostí a své
historické dokumenty vždy rád poskyt-
ne k nahlédnutí studentům historie
a dalším zájemcům.

Zkušeným kronikářem je také bývalý
pracovník Státního okresního archivu
Jiří Pavlica z Henčlova. Letos v březnu
uspořádal už podruhé pro veřejnost
výstavu obecních kronik a spolkových
knih, která se opět setkala s velkým
zájmem především u starší generace. Jiří
Pavlica začal psát kroniku Henčlova
v polovině sedmdesátých let jako svůj
koníček. Své záznamy za minulý rok

poskytl také kronikářce města Přerova
Ivaně Veselé. 

Jako poslední začal psát kroniku míst-
ní části Roman Horký z Popovic. Jeho
záznamy jsou vedeny od roku 2007
a pravidelně také zasílány pro kroniku
města. Mladý kronikář také založil
a vede webové stránky Popovic. Už od
roku 2002 posílá své příspěvky pro kro-
niku města i Jarmila Běhalíková
z Újezdce. Přičinlivá předsedkyně míst-
ního Klubu seniorů zapisuje do své kro-
niky vedle akcí pro seniory také další
události z této místní části. V roce 2008
začaly posílat příspěvky pro kroniku
města také Žeravice – poté, co se tohoto
úkolu ujala členka komise pro místní
část Jana Dostálová.

Za poslední roky posílá své příspěvky
pro městskou kroniku také Komise pro
místní část Předmostí, nyní osadní
výbor, konkrétně nynější předseda Jiří
Draška. V Kozlovicích dosud kroniku
nemají, ale připravují se na její případ-
né založení. Za loňský rok už poslali přís-
pěvek do přerovské kroniky. Každoroč-
ně posílá příspěvek do městské kroniky
i František Hradil, bývalý předseda
komise pro místní část Lýsky. Z místní
části Čekyně přicházely zprávy do kro-
niky města do roku 2006. Tady si v sou-
časné době vedou kroniku spíše jen
hasiči, ale bohatou činnost vykazují
v této místní části i další spolky. 

Naopak možnosti posílat své příspěv-
ky pro kroniku zatím vůbec nevyužily
Penčice. Kronikářce města proto nezbý-
vá než vyhledávat zprávy z této místní
části v tisku. Bylo by ovšem škoda neza-
nechat písemné svědectví dalším gene-
racím, protože jak říkají obdivovatelé
práce kronikářů: „Co není zapsáno, jako
by se nestalo“… 

Miroslav Rozkošný

Co není zapsáno, jako by nebylo
■ Z místních částí

Ples v Dělnickém domě v Lověšicích v roce 1979. FOTOARCHIV JIŘINY SOJKOVÉ Z LOVĚŠIC
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Kronikářka Lověšic 
Jiřina Sojková
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Několik otázek se žádostí o přiblížení
toho, jakou podobu má pečovatelská
služba v našem městě jsme položili Syl-
vě Bártové, vedoucí pečovatelské služby
v Přerově.

Mgr. Sylva
Bártová
pečovatelská
služba,
vedoucí

Současná organizační podoba pečova-
telské služby je zde od roku 1994. Zastu-
pitelé zřídili k 1. lednu tohoto roku měst-
ské zařízení, příspěvkovou organizaci
Sociální služby města Přerova, jejíž sou-
částí je i pečovatelská služba. Ta však
svou činnost prováděla v Přerově již dří-
ve, a to pod hlavičkou městského úřadu.

� Co je hlavní náplní pečovatelské
služby?
Posláním pečovatelské služby je pod-

porovat a pomáhat udržovat soběstač-
nost klientů, kteří potřebují pomoc dru-
hé osoby, a umožnit jim tímto setrvat
v domácím, přirozeném prostředí co
možná nejdéle. Jinými slovy, snažíme se
poskytnout takovou péči, která by
umožnila zůstat klientovi doma jak nej-
déle to je možné. Důležitá je samozřej-
mě i pomoc rodiny.

� Kdo má nárok na tyto služby?
Ze zákona pečovatelskou službu posky-

tujeme osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu vyššího věku,
chronického onemocnění nebo zdravot-
ního postižení. Rovněž mají na ni nárok
rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby, týká se to
rodin, ve kterých se narodili zároveň tři
a více dětí. V současné době máme klien-
ty spadající do prvních třech kategorií.

� Jakou podobu má pečovatelská
služba?
Péči těmto lidem zajišťujeme v celém

Přerově včetně jeho místních částí.
Pečovatelka dochází do domácnosti kli-
enta, kde mu poskytuje předem domlu-
vené služby, a to na základě vzájemné
dohody, která je stvrzena písemnou
smlouvu. 

� Jak má postupovat zájemce
o pečovatelskou službu? 
Zavolá na telefonní číslo pečovatelské

služby příslušného okrsku. Navštíví ho
sociální pracovnice nebo vedoucí okrsku
a na základě toho, co potřebuje, se sepí-
še smlouva, v níž jsou uvedeny konkrét-
ní služby, které zájemce chce provádět.
Domluví se také, jak často se bude služ-
ba poskytovat a ve kterou dobu. Potom

už v domluvený den přichází pečovatel-
ka, která konkrétní službu zajistí.

� Jaké služby poskytují vaši pra-
covníci?
Mimo služby vykonávané přímo

v domácnosti klienta ještě provádíme
praní prádla v naší prádelně a pomáhá-
me s koupáním ve střediscích osobní
hygieny, kam klienta přivezeme naším

autem a po koupání opět zavezeme
domů. Koupání ve středisku osobní hygi-
eny je oblíbené u klientů, kteří se doma
nemohou dostat do vany. Máme celkem
pět středisek osobní hygieny a každé je
vybaveno zvedacím zařízením, které kli-
enta přímo posadí do vany a po vykou-
pání zase z vany vyzvedne. Nehrozí zde
tak nebezpečí pádu, což se starším lidem
doma při koupání někdy stává. 

� Návštěva pracovnic pečovatelské
služby je však přínosná nejen
z hlediska provedených úkonů.
Máte pravdu, pomoc pečovatelek není

jenom o provádění úkonů. Pečovatelka,
zvláště u osamělých klientů, pomáhá

svou přítomností zahnat pocit opuště-
nosti a nepotřebnosti. Stává se tak zdro-
jem naplnění nejen fyzických, ale i psy-
chických a sociálních potřeb. Někdy je
totiž pečovatelka jediným kontaktem,
který klient se světem má a svou pří-
tomností a zájmem mu pomáhá vyplnit
samotu a znovu dát chuť do života. 

� Možná je na místě zpřesnění
toho, co obnáší pečovatelská služ-
ba a „pouhé“ bydlení v domě
s pečovatelskou službou (DPS).
Mnoho lidí si plete pečovatelskou služ-

bu s bydlením v DPS, což je něco zcela
jiného. Samozřejmě, že pokud má někdo
zájem bydlet v domě s pečovatelskou
službou, předpokládá se, že bude využí-
vat pečovatelskou službu, vždyť právě
k tomu účelu jsou tyto domy určeny.
Služba bydlení v těchto domech však
nespadá pod nás, tj. pečovatelskou služ-
bu, ale zcela pod vedení Domovní sprá-
vy v Přerově. Evidenci žádostí o umístě-
ní v DPS spravuje Magistrát města Pře-
rova, odbor sociálních věcí a školství,
o samotném umístění pak rozhoduje
Rada města Přerova. Takže pečovatelská
služba a bydlení v DPS jsou dvě rozdílné
služby, které však na sebe následně
navazují.

� O které pečovatelské služby je
největší zájem?
Nejvíce si nás mohou občané města

Přerova všimnout při rozvážce obědů
a během nakupování pro naše klienty -
to jezdíme autem s naším logem. Tyto
služby jsou také nejrozšířenější. V ostat-
ních případech dochází jednotlivé pečo-
vatelky ke svým klientům. Během roku
se v průměru postaráme o osm stovek
klientů. Samozřejmě, že v průběhu této
doby dochází k jejich obměnám. Jedná
se především o ty klienty, kteří požadují
naši pomoc pouze na určitou dobu,
například než se zlepší jejich zdravotní
stav po návratu z nemocnice nebo po
úrazu během léčby. O mnoho klientů se
však staráme roky a k těm máme pocho-
pitelně velmi blízký vztah. 

� Co říci závěrem?
Tento typ služby bude v dnešní době,

kdy máme stále méně času, žijeme ve
stresu a honičce, čím dál potřebnější.
Pomáhá totiž tam, kde rodina se svými
silami již nestačí, ale chce přitom
poskytnout svému příbuznému jistotu
domácího prostředí, sousedských vzta-
hů a zajistit mu prožití zbytku života
tam, kde je nejspokojenější – to je doma. 

Pečovatelská služba je rozdělena do
okrsků, které mají kontaktní místo
v těchto DPS: Dům s pečovatelskou
službou Fügnerova 1, Dům s pečovatel-
skou službou Jižní čtvrť I/25, Dům
s pečovatelskou službou Trávník 1, Dům
s pečovatelskou službou Tyršova 68 –
Předmostí a Dům s pečovatelskou služ-
bou U Žebračky 18. Informace je také
možné získat na webových stránkách
www.ssmp.cz. Eva Šafránková

Stále více starých lidí využívá služeb pečovatelek

Službu starým lidem poskytuje v Přerově 35 pečovatelek.

Pečovatelky naplňují i potřebu sociálního kontaktu.

Každý z nás si přeje mít ve stáří nebo nemoci pomoc, kterou z dů-
vodu ubývajících sil potřebuje, a dožít tak svůj život v prostředí,
které zná a kde se cítí bezpečně. Pečovatelská služba je jednou
z možností, jak toto přání naplnit. Samozřejmě ve spolupráci s ro-
dinou dotyčného.
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Házená
Pro házenkáře skončila sezona mezi

českou elitou dobře. Po poněkud rozpa-
čitém úvodu se tým složený převážně
z hráčů regionu, včetně odchovanců
domácí základny, zachránil vcelku spo-
lehlivě. Podzim pak jen mírně obměně-
ný celek střídal skvělé výsledky s těmi
slabšími, ale byly to nejlepší výkony
v době působení v extralize. Podařilo se
porazit nejprestižnějšího rivala – Hrani-
ce a Přerov byl postrachem favoritů.

Volejbal
O volejbalistkách lze říci obdobné co

o házenkářích. Ženy vstupovaly do
extraligy s vyššími ambicemi, než
v letech minulých, ale tyto nenaplnily.
Mládežnické celky pak bojovaly s ome-
zenějšími kádry. Na medaile jako
v letech předešlých to tak nebylo. Přesto
zůstal Přerov na extraligové mapě kom-
pletní a třemi nejstaršími týmy v extrali-
ze se skutečně může pochlubit málokdo.
Pro novou sezonu se změnil u volejba-
listů i funkcionářský kádr a v družstvu
žen došlo k výrazné obměně, což přine-
slo zlepšení výsledků. 

Tenis
Další sport, s ambicemi nejvyššími, je

bezesporu tenis. Individuální sport
posbíral přes rok řadu výborných turna-
jových výsledků. Posun Rosola do nej-
lepší světové stovky a jeho výborné
výsledky spolu s výkony žen byly oprav-
du skvělé. Přerov pak vždy v extralize
potvrzuje týmový duch a dokáže potrá-
pit i hvězdný Prostějov. Chybí už jen
poslední krůček. Naše město je též už
léta organizátorem vyhlášení ankety Zla-
tý kanár a to je zase výtečná vizitka pro
přerovské tenisové funkcionáře.

Kuželky
Že se, byť ze slavné, minulosti žít nedá,

potvrdili kuželkáři. I zde má mezi elitou
dvojnásobné zastoupení málokdo. Ženy
dokázaly navázat na slavnou minulost
a dlouho byly v boji o titul. Podzim pak
byl v jejich podání ještě lepší. Vedení
v tabulce a zisk skalpu dříve téměř nepo-
razitelné pražské Slavie, to byly největší
klady. Muži, i se silným kádrem, museli
svou příslušnost k elitě zachraňovat až
na poslední chvíli. Podzim je ale zastihl
v dobré formě a patřili k překvapením
ligy, když se usadili v popředí tabulky.
A to je navíc pronásledovala zranění
a absence klíčových hráčů.

Motoristické sporty
Motoristický fanoušek letos na českých

i evropských autokrosových tratích
postrádal Ladislava Hanáka, který si po
zranění vybíral volný rok. Doma jsme ale
na trati Přerovské rokle viděli řadu pres-
tižních akcí autokrosařů i motokrosařů.
Bylo zde k vidění ME v autokrosu, nebo
i vyvrcholení domácí motokrosové sezó-
ny. Dobré výsledky měl už zkušený pilot
Tomáš Pivoda a pomalu, ale jistě, se
začínají prosazovat borci na nejrychlej-
ších motocyklech. Slavit můžeme i titul
mistra země. Rallyový pilot Ondřej Bla-
ťák po loňském působení ve třídě A6,
kde získal titul vicemistra, zcela ovládl
skupinu 9. Mimo jednu havárii a jedno
odstoupení pro poruchu připisoval jen
20 bodů za vítězství. Výsledkem byl mist-
rovský titul. Mezi jezdci s téměř identic-
kými vozy Honda neměl konkurenci. Ve
své třídě například vyhrál potřetí nej-
prestižnější českou soutěž – Czech
Barum rally. Další z přerovských jezdců
mezi ralyovou elitou Robert Adolf
neprožil nejlepší sezonu a na výrazný
výsledek dosud čeká.

Hokej
Hokej patří mezi fanoušky k nejnav-

štěvovanějším sportům. K návratu fan-
dů staršího věku napomohl i zrekon-
struovaný zimní stadion. Jedná se o hod-
ně ekonomicky náročný sport a v sou-
časnou dobu se zdá 2. liga jako přerov-
ské maximum. Diváci viděli v podání
přerovských barev dobrou hru na jaře
zakončenou účastí v play off. Po změně
na trenérském postu se podzim s posí-
leným kádrem jevil jako zdařilý. Naši
hokejisté patřili do nejsilnějšího kvarte-
ta. Na slušné úrovni hraje i juniorka
a dorost. Mladší dorost pak hraje v extra-
ligové soutěži. Potěšitelný je i pohled na
základnu, kde je na ledě v roli trenéra
třeba i hráč A týmu Vladimír Kočara.
Vzory určitě mládež nutně potřebuje. 

Biketrial
Kdo by ve městě neznal bratrskou dvo-

jici biketrialistů bratrů Procházkových.
Už opravdu dlouhá léta vozí skvělá
umístění z tratí celého světa. Ani rok
2011 nebyl výjimkou. Mladší Pavel byl
vyhlášen nejlepším sportovce města
Přerov za rok 2010. Letos své zkušenos-
ti zúročil titulem mistra starého konti-
nentu a nahlas si řekl o obhajobu nej-
lepšího sportovce města. Adam pak pro-
nikl mezi nejlepší na světovém šampio-
nátu, který čítal dva podniky. Oba bratři
obětovali svému sportu vše a mohou být
příkladem pro mladé sportovce. Je jen
škoda, že je pronásledují zranění a peri-
odicky se střídají na marodce.

Jak se dařilo regionálním sportovcům
Skončil další kalendářní rok, který byl poznamenán pokračováním
ekonomické krize. Ta se vkradla pochopitelně i mezi sportovce.
V mnoha sportovních odvětvích se nedostává prostředků, což se
odráží také na výsledcích. Ale i tak se přerovským podařilo získat
řadu výborných umístění. Je mnohdy škodou, že přerovský spor-
tovní příznivec hledá kvalitní sport jen u televizní obrazovky a ne-
zavítá na sportoviště města přímo. Totéž platí o nejmladší genera-
ci, kterou sport zajímá čím dál méně.

INZERCE

Jazykové kurzy na maximum!
MAXIMUM, jazyková agentura s.r.o.
Kratochvílova 2 (budova KB), PŘEROV

www.JazykyNaMaximum.cz
AJ, NJ, ŠJ, FJ od 3 do 135 let. Profesionální individuální a fi remní výuka.

S námi 

tel.: 777 922 042, 573 331 194
e-mail: prerov@maximum-agentura.cz
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Přerov se může chlubit třemi volejbalovými týmy v extralize.
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Hokej stále patří mezi fanoušky k nejnavštěvovanějším sportům.
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Rallyový pilot Ondřej Blaťák neměl ve své kategorii konkurenci.
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■ Klub českých turistů
TJ Spartak Přerov

Vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 581 772 543
�1. 1. • Novoroãní v˘stup na âekyÀsk˘

kopec. Setkání a v˘dej pamûtních listÛ
u památníku Na Îernové 10.00–14.30. 

�4. 1. • Novoroãní vycházka zimní Îeb-
raãkou, do 10 km, odchod 9.30 sokolovna,
L. Poláková.

�7. 1. • Lipník n. B.–Helf‰t˘n–PodhÛ-
ra–Lipník n. B., 13 km, vlak 7.56, V. Vaculík.

�11. 1. • Betlémy v Olomouci a na Sv.
Kopeãku, vlak 8.06, C. Punãocháfiová.

�14. 1. • Brodek–Citov–Dub n. M.–Bro-
dek, 15 km, vlak 9.04, Vl. Wnuk. 

�18. 1. • Radvanice–Buk–Sobí‰ky–Vina-
ry–Pfierov, 11 km, vlak 7.56, V. Polidorová.

�21. 1. • VûÏky–Troubky, 10 km, vlak 9.00,
C. Punãocháfiová. 

�25. 1. • Stfiedeãní vycházka, M. Caletková.
�26. 1. v 17.00 • schÛze, restaurace Beãva 
�28. 1. • Blansko, vlakov˘ zájezd, prohlídka

památek mûsta, vlak 6.39, St. Dostál.

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

�1. 1. • Novoroãní v˘stup na âekyÀsk˘
kopec, 15 km, J. ·vec, odch. 10.00, sraz
u Sokolovny

�5. 1. • Rokytnice–Císafiov–Citov–Vûro-
vany–Tovaãov, 14 km, J. ·vec odj. 8.06.

�7. 1. • Zimní v˘stup na Helf‰t˘n – 35. roã-
ník, 12, 18 km, J. ·pinar, odj. 7.56 do Drahotu‰

�7. 1. • Hranice–Maleník–Helf‰t˘n–Lipník
n. B., 20 km, J. Sedláková, odj. 7.56.

�12. 1. • Zlín stfied–Mladcová–Zlín stfied,
16 km, J. ·pinar, odj. 7.24.

�14. 1. • Hluboãky–Pohofiany–Kartouzka
–Sv. Kopeãek, 17 km, J. Sedláková, odj. 7.04.

�19. 1. • Moraviãany–Lo‰tice–Moraviãa-
ny, 10 km, J. ·vec, odj. 8.06 od muzea tvarÛÏkÛ

�21. 1. • Bílovice-n. Svitavou–Pekár-
na–Mariánské údolí, 14 km, H. ·Èávová,
odj. 7.39.

�24. 1. v 15.00 • V˘roãní konference
odboru v zasedací síni ZÚ Wurmova 2, Pfierov

�26. 1. • Velká Bystfiice–kolem Bystfii-
ce–Olomouc, 10 km, Î. Zapletalová, odj. 8.02.

�28. 1. • Zlechovice–Hrobice–Slu‰ovi-
ce–Vizovice, 19 km, J. Pûãek, odj. 7.36.

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

�1. 1. • Novoroãní v˘stup na âekyÀsk˘
kopec, Hvûzdicov˘ v˘stup na âekyÀsk˘ kopec,
10 km, Vladimír Wnuk, setkání u Památníku nad
Pfierovskou roklí 10.00–14.30, pû‰í

�3. 1. v 19.00 • schÛze v restauraci Pivovar
�7. 1. • Dálková jízda Pot‰tát–Pfierov,

Pot‰tát–Kozlov–pramen Odry–Velk˘
Újezd (obûd)–Sobi‰ky–Pfierov, 35 km, Jifií
Balcárek ml., vlak 6.00, bûÏky

�7. 1. • Zimní v˘stup na Helf‰t˘n, hvûzdi-
cov˘ v˘stup na hrad Helf‰t˘n do 14 hod., 12 km,
Jifií ·vec, vlak 7.56, pû‰í

�14. 1. • 16. Host˘nské vrchy, Host˘n–Tro-
ják–Lazy–Val. Mezifiíãí, 33 km, Milan Bezdûk,
bus 8.00, bûÏky 

�21.–22. 1. • Západní Javorníky na snûÏ-
nicích, Nov˘ Hrozenkov–Kohútka–Papajské
sedlo–Makyta–Huslenky, 2 dny, 24 km, Vít
KoÏuch, vlak 7.56, snûÏnice

�19.–22. 1. • Pfiejezd Krkono‰. Ubytování ve
·pindl. Ml˘nû, 4 dny, Karel Ludvík, Josef Vojá-
ãek, vlak 6.02, bûÏky

�26.–31. 1. • LyÏafisk˘ pfiejezd Jizersk˘ch
hor. Jizerka – túry po lehku v upraven˘ch sto-
pách, 6 dnÛ, Jifií Balcárek ml., vlak 6.02, bûÏky

�27.–28. 1. • 24 hodin na Lysé hofie. Lysá
hora, okruh Hotel Petr Bezruã – Lysá hora –
hotel PB, 12 km, pfiev˘‰ení 750 m, Libor Uher,
start Malenovice v 10.00, maraton jednotlivcÛ
a extremní horská ‰tafeta dvojic, pû‰í

v roce 2011
Florbal

Florbalisté jako první pochopili, že
sloučením malých klubů mohou nabrat
na síle. Pomohlo i využití haly Spartaku
a hra v domácím prostředí. Florbalisté
patřili ve 2. lize k aspirantům postupu
a je jisté, že se s nimi bude muset počí-
tat. Zdá se, že postup výš je otázkou krát-
kého času. To i proto, že florbal je ve
městě stále populárnější a hraje se i na
školní úrovni. Odkud pak mohou vzejít
i registrovaní hráči pro soutěže.

Fotbal
Po letech dohadů a jednání se fotba-

listé konečně rozhodli pro sloučení nej-
větších přerovských klubů. Ve svém
výsledku by mělo přinést zkvalitnění
nejpopulárnější kolektivní hry. Je to ale
běh na další trať a krok sloučení měl při-
jít už o dost dříve. Navíc byly pominuty
kluby z místních částí. Tým mužů v divi-
zi, kam postoupil, díru do světa neudě-
lal a na jaře bude muset hodně zabrat,
aby se mu vyhnuly potíže se záchranou.
Je vidět, že jen mladí, byť dobří hráči, na
tuto soutěž sami nestačí, pokud nejsou
doplněni zkušenými borci. Ani doroste-
necká mužstva prozatím nedokázala

realizovat návrat do MSDL, kde léta
působila, a hrají až v divizi. Optimismus
nevzbuzují ani nejmladší fotbalisté. Je
zde méně chlapců než dříve a tím se
omezuje i výběr talentů. PLMK stále
i přes nedostatek vhodných hřišť pokra-
čuje a je pro mnohé neodmyslitelnou
součástí přerovského sportovního dění.

Ostatní sporty
U některých „malých“ sportů jsme si

již zvykli, že pokud se zúčastní vrchol-
ných podniků, přivezou některý z cen-
ných kovů. To platí hlavně o dragonech
nebo kulturistech a fitneskách z AVE fit-
ness centra. Dragoni se vedle špičkových
závodů věnují i organizování festivalu
dračích lodí, který počtem diváků
a aktivních účastníků převyšuje běžné
standarty. Kulturista Páleníček pak sbí-
rá světové primáty jako na běžícím pásu.
Objevují se také nová jména mezi fit-
neskami a opět jsou to závodnice
s medailovými ambicemi. Zklamáním
zavání minulá sezona vodních pólistů.
Ti po medailovém zisku mířili ještě výš.

Svaz ale na poslední chvíli zcela změnil
kalendář 1. ligy. Příprava tak přišla vni-
več spolu s vynaloženými prostředky.
Rozladěný tým soutěž sice zachránil, ale
v dalším roce se rozhodl hrát jen v lize
druhé. Čest tak zachraňují mládežníci,
tradičně výborní. Minigolfistka Jandová
uspěla i na MS v Soči. V Přerově ale
zaniklo již třetí minigolfové hřiště a tak
mladá hráčka, která se již prosadila mezi
ženami, musela odejít za svým sportem
jinam. U atletiky je nutno ocenit oprav-
du pečlivou práci s mládeží. Mladých
bývá v tréninkové dny plný stadion. Ze
základny je možno čerpat i do závodních
družstev. Řada výborných atletů ale
v pozdějším věku odchází do ligových
družstev i ze studijních důvodů. Daří se,
a to už déle, zimním plavcům. Výsled-
kově klub táhnou hlavně mladší borci. Ti
nejzkušenější se pak věnují organizaci
stálých akcí, které připomínají vždy
zimního plavce z nejslavnějších – Fran-
tiška Venclovského. Od jeho premiéro-
vého přeplavání kanálu La Manche
uplynulo v roce 2011 právě 40 let. Nohej-
balisté i nyní sází hlavně na své vlastní
odchovance. Mladý tým atakuje již déle
postupové příčky, ale chybí možná tro-
šička válečnického štěstí. Útulný areál by
si již vyšší soutěž jistě zasloužil. Tradice
zde jistě je. Své standardní výsledky, a to
i na mezinárodní scéně, udržovaly
moderní gymnastky Spartaku. Stolní
tenistky soupeří ve druhé lize, ale stále
nějak nemohou chytit dech. Čest pře-
rovských tak zachraňuje Boháč, který už
okusil nejvyšší českou soutěž a má na to,
aby se v ní udržel.

Závěrem
Sportem ve městě hýbou i podniky,

které mají velký zvuk. A nejsou to jen ME
či MR. Sportem se baví i spousta rekre-
ačních sportovců. Ligy amatérů v bow-
lingu, tenisu, badmintonu, kuželkách,
nohejbalu, volejbalu, stolním tenisu,
autokrosu a dalších přivádějí na sporto-
viště stovky amatérů. Pořádány jsou
masové akce pro cyklisty s letitou tradi-
cí. Ve městě žije i hasičský sport, kolová,
kanoistika, judo, jezdecký sport, taneč-
ní sport a další, na které jsme v tomto
krátkém výčtu zapomenuli. Co popřát
přerovskému sportu do nového roku?
Aby se závodníkům vyhýbala zranění,
aby našli dostatek síly k pokračování
v tréninku a funkcionáři, aby dokázali
i v těžké době nalézt prostředky pro
financování klubů. -jmb-

Nejlepší sportovci a kolek-
tivy dle Přerovských listů
sefiazení dle abecedy

Ondfiej BlaÈák – rally, Daniel Falt˘nek – lední
hokej, Roman Kleibl – kickbox, Zuzana
Pavelková – badminton, Jan Páleníãek –
kulturistika, Tomá‰ Perniãka – házená, Pavel
Procházka – biketrial, Luká‰ Rosol – tenis,
Rostislav ·lechta – plavání, Jifií Tkadlãík
– silov˘ trojboj 

Moravian dragons draãí lodû – muÏi,
Spartak PR kuÏelky – Ïeny, Spartak PR
moderní gymnastika
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Výzva nejen
turistům! 

V roce 2012 budeme v Přerově slavit
100 let od ustavení Klubu českých
turistů. K tomuto výročí shromažďuje-
me písemnosti, fotografie a upomínky
na celých 100 let turistiky pro připra-
vovanou výstavu a vydání publikace.

Obracíme se proto na občany Přerova
a blízkého okolí o pomoc při získávání
jakéhokoliv písemného materiálu, foto-
grafií a dalších dokumentů souvisejících
s historií přerovské turistiky, především
zdejšího odboru Klubu českých turistů
a činnosti v poválečném období, které
byste byli ochotni zapůjčit. Po skončení
oslav bude vše v pořádku vráceno.
Pokud by některé materiály již pro vás
neměli žádnou cenu, budeme rádi, když
nám je věnujete a my je zařadíme do
našeho archivu. Materiály s udáním
jména, adresy a kontaktu můžete zane-
chat v Městském informačním centru
v Kratochvílově ulici (pasáž), kde si je po
skončení oslav můžete vyzvednout. 

Zajímají nás také osoby, které byly prv-
ními předsedy přerovského odboru KČT
a to MUDr. František Skácelík (vedl odbor
od roku 1912–1925), JUDr. Josef Jurka
(1925–1948) a Jan Hubálek (1948). Po
30. květnu 1948 došlo k začlenění veške-
ré turistiky do Československé obce
sokolské, která se poté stala vrcholovou
složkou turistiky v naší republice. Zde byl
prvním předsedou prof. Vladimír Čer-
mák, členy výboru Karel Wainer, Jan Pau-
ček, Vilém Poštulka, Radmila Formánko-
vá, František Hájek, Antonín Kořínek,
Ladislav Kouřil, Marie Šponarová, Karel
Tichý, Vojtěch Tlapa a Anna Žáčková. 

Dále pátráme po všech informacích
z činnosti KČT v období 1645–1948,
z činnosti odboru turistiky Sokol Přerov
v letech 1948–1951 a z činnosti odboru
turistiky TJ Sokol Přerovské strojírny
(posléze TJ Spartak) z let 1952–1972. 

Kontaktovat můžete členy přípravné-
ho výboru oslav 100 let KČT v Přerově:
Stanislav Dostál, tel. 720 675 313, 581 332
104, e-mail standa.dost@seznam.cz, Vla-
dimír Wnuk, tel. 721 487 988, 581 772
543, Pavel Šlesinger, tel. 604 307 841. 

Přípravný výbor oslav 100 let 
Klubu českých turistů v Přerově

Škola bruslení 
pro děti školního

i předškolního věku
Teplo Přerov, a.s. pořádá na zimním

stadionu v Přerově školu bruslení pro
děti, které mají zájem naučit se bruslit
pod vedením kvalifikovaných instrukto-
rů a instruktorek. Kurz se koná v termí-
nu od 9. ledna do 9. února od 16 do 17
hodin a je rozvržen do deseti hodino-
vých lekcí. Cena činí 640 korun. Přihláš-
ky podávejte osobně na recepci hotelu
Zimní stadion, uzávěrka je do 31. 12.
2011.

Kontakt: Zimní stadion, Petřivalské-
ho 5, Přerov 750 02, tel. 581 201 268, fax
581 203 487, e-mail: recepcezs@tep-
loprerov.cz, web: www.zimakprerov.cz
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Nezbývá než poděkovat všem, kteří se
do ní zapojili, a to i těm, kteří nebyli
úspěšní, či nezískali žádnou cenu. 

V soutěži inspirované 755. výročí pový-
šení Přerova na město jsme se několika
otázkami vraceli do minulosti města

Přerova. Dlůužíme ještě uvedení správ-
ných odpovědí prosincové soutěže.

Do losování byli zařazeni ti, kteří
uvedli tyto varianty: 1a, 2B, 3b, 4b, 5b,
6a, 7c. Výhercem se stává Ing. Vladimír
Sklenička. red.

Soutěž k 755. výročí povýšení
Přerova na město skončila

Již začátkem prosince byla v Olo-
mouci zahájena výstava žijících 16
seniorů Olomouckého kraje s mottem
80+. Cítím tuto výstavu jako poděková-
ní za celoživotní tvorbu těchto výtvarní-
ků. Dva z nich jsou výtvarníci přerovští
– Eva Siblíková-Chmelařová a Jan
Chmelař. 

Eva Chmelařová je po těžkém chirur-
gickém zákroku v péči přerovské LDN.
Tímto bych ráda poděkovala všem v pře-
rovské nemocnici za vzornou péči
o všechny pacienty. A pracovnicím Soci-
ální péče pak o zajišťování důstojného
života pro Jana Chmelaře.

Výstavu můžete navštívit do 28. ledna. 
Olga Tausingerová-Chmelařová

Pozvánka na výstavu

Městská knihovna v Přerově zahájí
pravidelné měsíční přednášky pro veřej-
nost v roce 2012 již ve středu 18. ledna
v 17 hodin v sále Agentury pro země-
dělství a venkov, Wurmova 2. Přednášet
bude RNDr. Jiří Sladký na téma Ázer-

bájdžán – mezi Kavkazem a Kaspickým
mořem. Dozvíte se řadu zajímavostí
o nejméně známé zakavkazské republi-
ce, která v posledních letech balancuje
na křehké hranici – mezi nejvýchodněj-
ší Evropou a temnou Asií. red.

Výtvarnice Eva Siblíková-Chmelařová

Lednová beseda městské knihovny bude věnována Ázerbájdžánu.

Přerovská veřejnost měla už na kon-
ci roku 2011 možnost seznámit se s dal-
ším sborníkem Státního okresního
archivu Přerov, do kterého přispělo
tentokrát 13 autorů.

Jiří Lapáček se obrací do dávné minu-
losti a snaží se osvětlit okolnosti uher-
ského vpádu na Moravu v letech
1252–1253, po němž získal v roce 1256
Přerov privilegium, jímž byl povýšen na
město.

Letos si připomínáme výročí prvního
leteckého dne v Přerově, tj. vzletu inže-
nýra Kašpara 25. června 1911, což je
obsahem příspěvku Josefa Voltra. Vzpo-
mínkový ráz má článek Jana Jirky Ze
života Přerovanů v první polovině 20.
století. Věra Fišmistrová si pro tento rok
vybrala další z významných přerovských
rodin, a to rodinu Přidalovu, která je
v myslích Přerováků spojena s prospe-
rujícím železářským obchodem, ale také
s řadou sportovních a jiných aktivit jed-
notlivých jejích členů. Málo známé ane-

bo neznámé kapitoly z dějin Městského
muzea v Přerově vypisuje Petr Jirák.
Pavel Kopeček rozebírá různé aspekty,
hospodářské, politické, vojenské a bez-
pečnostní, života na Přerovsku v období
nacistické okupace. Ve sborníku je také
uveřejněna druhá část historie Klubu
filatelistů v Přerově od Václava Krejčí-
ho. Historie nedávná, ale z pohledu uži-
vatelů počítačů hluboký pravěk je vyprá-
vění Milana Geryka s názvem Půlstoletí
samočinných počítačů v Přerově. Vzpo-
mínku na historika a numismatika Mila-
na Chumchala připravil Oldřich Fiala.
Další příspěvky jsou věnovány Hrani-
cím, Lipníku nad Bečvou a Prosenicím. 

Sborník je možné získat v tištěné
podobě ve Státním okresním archivu
Přerov, ulice Sokolů 1, Přerov VIII-
-Henčlov.

Na internetu se objeví verze ve formá-
tu pdf na adrese www.archives.cz/
zao/prerov/home/publikace/index.html.

PhDr. Jiří Lapáček

■ Reprezentační a stužkovací plesy, společenské večery

LEDEN
�Pátek 6. 1. ve 20.00 • Gymnázium Jana

Blahoslava a SPg·, stuÏkovací ples oktávy 
�Sobota 7. 1. ve 20.00 • Gymnázium Jaku-

ba ·kody, stuÏkovací ples tfiídy 4.B
�Pátek 13. 1. ve 20.00 • Stfiední zdravot-

nická ‰kola Hranice, stuÏkovací ples 4.C
�Pátek 20. 1. ve 20.00 • Gymnázium Jaku-

ba ·kody, stuÏkovací ples tfiídy 4.A
�Sobota 21. 1. ve 20.00 • XVII. Farní ples 
�Pátek 27. 1. ve 20.00 • Gymnázium Jana

Blahoslava a SPg·, stuÏkovací ples 4.A
�Sobota 28. 1. ve 20.00 • Gymnázium

Jakuba ·kody, reprezentaãní ples 

ÚNOR
�Pátek 3. 2. ve 20.00 • GJB a SPg·, stuÏ-

kovací ples SPg· – tfiíd 4AP a 4BP
�Sobota 4. 2. v 19.00 • Obchodní akade-

mie a Jazyková ‰kola, stuÏkovací ples
4.A a 4.B

�Nedûle 5. 2.ve 14.00 • Dûtsk˘ ma‰karní
karneval, pofiadatel IMIT s.r.o., MD

�Pátek 10. 2. ve 20.00 • Stfi. ‰kola gastro-
nomie a sluÏeb, ·ífiava 7, XVIII. reprezent. ples

�Sobota 11. 2.ve 20.00 • VÚ 4574, Leteck˘
ples 2012 

�Pátek 17. 2. ve 20.00 • Vysoká ‰kola
logistiky o.p.s., reprezentaãní ples

�Pátek 24. 2. ve 20.00 • Gymnázium Jaku-
ba ·kody, stuÏkovací ples oktávy B

�Sobota 25. 2. ve 20.00 • Statutární mûs-
to Pfierov, ples primátora

BŘEZEN
�Pátek 2. 3. ve 20.00 • MontáÏe a.s.

a Progress OK a.s., VI. âesko-Slovensk˘ ples
�Sobota 3. 3. v 19.00 • Obchodní akade-

mie a Jazyková ‰kola, stuÏkovací ples 4. EL
�Pátek 9. 3. ve 20.00 • Gymnázium Jaku-

ba ·kody, stuÏkovací ples oktávy A
�Sobota 10. 3. ve 20.00 • Stfiední prÛmy-

slová ‰kola, reprezentaãní ples 4. roãníkÛ
�Pátek 16. 3. ve 20.00 • Meopta-optika

s.r.o., X. reprezentaãní ples 
�Sobota 17. 3. ve 20.00 • Gymnázium

Jana Blahoslava a SPg·, stuÏkovací ples 4.B
�Pátek 23. 3. ve 20.00 • Soukromá stfied-

ní odborná ‰kola Ïivnostenská, stuÏkova-
cí ples tfiíd 4.C a 4.D

DUBEN
�Sobota 14. 4. ve 20.30 • IMIT s.r.o.,

Mûstsk˘ dÛm, VII. korunov˘ ples

Vyšel sborník Státního
okresního archiv Přerov 2011Ázerbájdžán – mezi Kavkazem

a Kaspickým mořem

INZERCE

tel.: 777 922 042, 573 331 194, e-mail: prerov@maximum-agentura.cz
www.jazykynamaximum.cz

JAZYKOVE KURZY´

Korzo u Městského domu v roce 1940

Pozvánka
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■ Plavecký areál – koupání veřejnosti, tel. 581 736 580
dûtsk˘ 50m bazén, aktivity v cenû vstupného spoleãná sauna sauna
bazén pára, whirpool imobilní aqua-aerobic kondiãní plavání z bazénu samostatn˘ vchod

pondûlí zavfieno 6.15–7.30, 9–12 11–13 zavfieno v párech 15–21
úter˘ 18–20 6.15–7.30, 14–15, 18–21 14–15 18–21 Ïeny 14–21
stfieda 15–20 6.15–7.30, 15–21 19–20 15–21 muÏi 13–21
ãtvrtek 18–20 6.15–7.30, 9–12, 14–16, 18–21 11–13 14–16 18–21 Ïeny 15–21
pátek 14–20 6.15–7.30, 14–21 15–17 15–21 muÏi 15–21
sobota 10–20 10–20 10–20 spoleãná 10–20
nedûle 10–18 10–18 10–12 16–17 10–18 spoleãná 10–18
V˘jimky: 2., 28. a 29. 1. 2012 • informace www.bazenprerov.cz

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

�Stálé expozice: Rekonstrukce historick˘ch
‰kolních tfiíd. Jan Amos Komensk˘. Archeologie
Pfierovska. Entomologie. Mineralogie. Národo-
pis Hané a Záhofií. Tajemství tónu zvonu. Vedu-
ty Pfierova a vyhlídka z vûÏe. Historie odboje na
Pfierovsku 1914–1989

�do 30. 1. • Pojìme spolu do betléma. Tra-
diãní vánoãní v˘stava. Historick˘ sál. 

�do 26. 2. • Povídání o ma‰inkách. 170.
v˘roãí pfiíjezdu prvního vlaku na stfiední
Moravu. Zámecká kaple, Chodba ve druhém
patfie, Velk˘ v˘stavní sál, Galerie a Mal˘ v˘stav-
ní sál pod vûÏí.

�1. 1. • Muzeum pro vefiejnost zavfieno.
�17. 1. v 17.00 • Svûtová Ïelezniãní

muzea. Muzejní úterek, Pavel Hanzal, Korvín-
sk˘ dÛm, Horní nám. 31.

�31. 1. v 17.00 • Îelezniãní vzpomínky
nejen na Pfierov. Muzejní úterek, Du‰an
·imek, Korvínsk˘ dÛm, Horní nám. 31.

www.prerovmuzeum.cz • tel. 581 250 531

Ornitologická stanice ORNIS
po–pá 8–16 hodin, jindy po domluvû

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

�11. 1.–31. 3. • Ptáci pfied objektivem:
fotografie Davida Jirovského. VernisáÏ
v˘stavy 10. 1. v 17 hodin v budovû ORNIS. Jedi-
neãné fotografie zachycující blízká setkání s vol-
nû Ïijícími ptáky v pfiírodû.

�12. 1. v 17.00 • Pfiírodovûdná pfiedná‰ka
s promítáním. Korvínsk˘ dÛm, Horní nám. 31.

�21. 1. • Zimní prohlídka parku Michalov.
Netradiãních pohled na dfieviny v zimním obdo-
bí, i ty vetoucí, vyprávûní o historii parku. Sraz
v 9.30 hod u budovy ORNIS.

�V˘ukové programy pro ‰koly, krouÏky
a jiné zájmové skupiny: Ptáci – v‰e ze Ïivo-
ta ptákÛ, Stromy – o Ïiv˘ch velikánech v‰emoÏ-
nû v areálu parku Michalov, Zimní – o ptácích
na krmítku. Kontakt na tel. 581 219 910,
ornis@prerovmuzeum.cz nebo osobnû v ORNIS.
Informace o programech na www.ornis.cz

�Ekoporadna projektu Pfiírodû OK+
www.ornis.cz • 581 219 910

Hrad Helfštýn
�7. 1. od 8.00 do 15.00 • Novoroãní

v˘stup na hrad.
Jinak je hrad v lednu pro vefiejnost uzavfien.

www.helfstyn.cz • 581 797 093

■ Klub přátel výtvar. umění
�5. 1. • Galerie mûsta Pfierova – v˘stava

Vánoãní Pfierov (pfierov‰tí malífii a fotografové).
Sraz u galerie v 16.30. Poslední termín na ode-
vzdání závazn˘ch pfiihlá‰ek na zájezd do Prahy.

■ SVČ ATLAS a BIOS
�V˘tvarná soutûÏ Putování králÛ – bliÏ‰í infor-

mace v SVâ
�kaÏd˘ ãtvrtek • pfiípravn˘ kurz z mate-

matiky k maturitû, jazykov˘ kurz angliã-
tina pro maturanty

�1. 1. v 10.00 • v˘‰lap na âekyÀsk˘
kopec, linkov˘m autobusem od Meopty

�7. 1. • v˘‰lap na Helf‰t˘n
�7. 1. a 21. 1. • keramické hrátky (Atlas)
�22. 1. • zimní hrátky na Tesáku
�30. 1. v 10.00 • karneval pro rodiãe

s dûtmi nav‰tûvující Pohádkové pondûlí (pfii-
hlá‰ky pfiedem)

www.svcatlas-bios.cz

■ Klub Rodinka
�pondûlí • 9.00–10.30 AJ pokroãilí s hlídá-

ním, 9.00–11.00 cviãení pro rodiãe a dûti do
6 let v komunit. centru Armády spásy.

�úter˘ • 9.00–11.00 herna a VV pro batolata,
15.00–17.00 v˘tvar. odpoledne (dûti, dospûlí) 

�stfieda • 9.00–11.00 cviãení,v˘tvarné
a hudební krÛãky (1,5–3 roky), 15.00–17.00
individuální v˘uka na kytaru dûti i dospûlí, 

�ãtvrtek • 9.00–11.00 cviãení na míãích pro
kojence a batolata a VV, 16.00–18.00 hod.
angliãtina pro dûti, 16.00–17.00 pohyb. akti-
vity pro rodiãe a dûti (1–10 let) tûlocviãna Z·
Îelatovská, 18.00–20.00 krouÏek divadelní
improvizace pro dûti od 10 let

�pátek • 9.00–11.00 cviãení na míãích
�Po cel˘ t˘den, pobyt dûtí s programem bez

doprovodu rodiãÛ, moÏnost stravování, svûtel-
ná terapie, v˘klad karet, masáÏe út. 15.00–18.00
– nutné pfiihlá‰ení pfiedem, tel. 734 309 551.

Îelatovská 12 • www.rodinka.cz

■ Loutkové divadlo
�8., 15., 22. a 29. 1. • Brouãci, pohádka pro

dûti, reÏie Marie Vefimifiovská
prerovsky-kasparek.webnode.cz

■ Městský dům
�15. a 29. 1. • Nedûlní párty pfii dechov-

ce. K tanci a poslechu hraje skupina MINI (prv-
ní nedûli) a Záhorská kapela.

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

■ Mateřské centrum Sluníčko
�6. 1. od 9.00 • Nechci sedût doma – moti-

vaãní kurz
�8. 1. a 22. 1. od 15.00 • Enkaustika –

malování hork˘m voskem (nutno se objednat) 
�9. 1. od 10.00 • Hraví kuchtíci – ovocné

a zeleninové saláty
�10. 1. od 10.00 • Nábor do mini‰kolky

(dopoledne bez mámy)
�11. 1. od 18.00 • Kreativ – batikování tex-

tilu zastudena a malování na textil
�13. a 14. 1. od 15.00 • Kreslení pravou

mozkovu hemisférou (nutno se objednat)
�21. 1. od 16.00 • Karneval – ve velkém sále

Pivovaru Zubr
�kaÏd˘ den 9.00–12.00 • Herna (po –

v˘tvarné chvilky a cviãení na míãích, út – zpí-
vání, st – cviãení RD, ãt – pohádkování)

�út, st, pá 16.00–18.00 • Keramika a her-
na

Sokolská 26, www.mcslunicko.tym.cz

■ Setkávání seniorů Spolu
Centrum Sonus

�Pondûlí od 10.15
9. 1. • Rukodûlná ãinnost: drátkování
16. 1. • ZaÏívací obtíÏe v zimû – Olga Îup-
ková 
23. 1. • Toskánsko – Ing. Helena Patoãková
30. 1. • Historie krajkáfiství a paliãko-
vání – Jitka Hanáková (pfiedná‰ka je spojena
s promítáním)

�âtvrtek 

19. 1. • Vycházka s trekingov˘mi hole-
mi. Sraz u centra SONUS v 10.20. Vycházka se
koná jen za pfiíznivého poãasí. Trekingové hole
Vám rádi zdarma zapÛjãíme. Pfiedpokládan˘
návrat kolem 12.30

�Zdravotní cviãení s lektorem – vÏdy v pon-
dûlí a ãtvrtek od 9.00 do 10.00

�Internet pro seniory – vÏdy v pondûlí od 9.00
do 13.00 (od 10.00 do 12.00 je k dispozici lek-
tor)

�Kavárna pro seniory – stfieda 11. 1. od 16.00
Omán – Ladislav Îupka
Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov

■ Klub Dlažka
�13.–15. 1. • Zimní rodeo, Doma‰ov nad

Bystfiicí
�27.–29. 1. • Lednová víkendovka, Kloko-

ãov
�31. 1. • Nabídka táborÛ na léto

www.dlazka.cz, tel. 581 331 438

Redakce 

Pfierovsk˘ch listÛ 

pfieje ãtenáfiÛm

v novém roce 2012

hodnû zdraví,

pracovních úspûchÛ,

elánu a Ïivotního

optimismu.

Olomoucký TOURISM EXPO 2012 
Cestování po regionech i exotika

27.–29. ledna
Na propagaci zajímavých lokalit

střední a severní Moravy a regionální
turistiku vůbec vsadí veletrh TOURISM
EXPO 2012,  který ve dnech 27.–29. led-
na otevře novou sezónu Výstaviště Flo-
ra Olomouc. 

Návštěvníci budou mít už tradičně pří-
ležitost se hned na začátku nového roku
seznámit s aktuální nabídkou domácích
a zahraničních dovolených, poznáva-
cích a léčebných pobytů desítek cestov-
ních kanceláří, agentur, ubytovacích
a stravovacích zařízení, dopravců, lázní,
sanatorií, muzeí a dalších kulturně
poznávacích zařízenínejen domácích,
ale i ze Slovenska. 

17. ročník olomouckého veletrhu
bude, mimo jiné, i osobitou přehlídkou

regionálních turistických zajímavostí,
památek, folkloru, tradic, zvyků a speci-
alit včetně kulinářských. Nabídka dovo-
lenkových a turistických destinací se
bude pohybovat od pěších, cyklistických
a rodinných pobytů v hotelích, penzio-
nech, chatách, chalupách, kempech, či
chatových osadách až po adrenalinové
zážitky a dovolené v exotických zemích. 

Součástí veletrhu budou cestovatelské
výstavy a každodenní zábavný program
se zajímavými setkáními, besedami, pře-
hlídkou nejrůznějších aktivit pro volný
čas, který vyvrcholí finálovým kolem
soutěže MISS HANÁ 2012. 

Olomoucký výstavní pavilon A bude
otevřen denně od 10 do 18 hodin,
poslední den do 17 hodin.

Pozvánka
na Floru
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Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 16. ledna

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 
V lednu bude v galerii Atrax pokra-
čovat souborná výstava kmeno-
vých autorů galerie. Přesto bychom
rádi upozornili na obrazy Augus-
tina Mervarta, Jitky Sadílkové
a kresby Vladimíra Rančína.
Pozornost si zaslouží ručně točená,
dřevem pálená keramika Petra
Jurníčka, který je původně sou-
kromý žák akademického sochaře
Romana Venzla. Pro osvojení růz-
ných keramických technik prochá-
zí s ročními odstupy pěti keramic-
kými provozy v Brně a okolí. Ces-
tuje za keramikou po Maďarsku,
Nizozemí, Belgii, Velké Británii.
V roce 2003 odlétá na Nový Zéland,
kde společně se Stephanem
Robertsonem (NZ) a Danielem
Rochesterem se účastní příprav
a šestidenního pálení Anagramy
Darryho Frosta. Dostává dotaci
vlády na další pobyt. V roce 2004 se
vrací domů a pokračuje ve své prá-
ci v galerii Stříbrný mlýn Josefa
Zahradníka v Ivančicích. V součas-
nosti buduje svoji hrnčířskou dílnu ve Zbýšově u Brna.

■ Kino Hvězda ■ Galerie

�1. 1. v 17.00 • KOCOUR V BOTÁCH
3D (USA, animovaná komedie, ãesk˘ dabing).
ReÏie: Chris Miller. âesk˘ dabing: Ale‰ Pro-
cházka, David Suchafiípa, Tereza Bebarová, Dana
âerná, Jaromír Meduna.

�1. 1. ve 20.00 • PERFECT DAYS – I ÎENY
MAJÍ SVÉ DNY (âR, komedie). ReÏie: Alice
Nellis. Hrají: Ivana Ch˘lková, Vojta Kotek, Ond-
fiej Sokol, Bob Klepl, Zuzana BydÏovská, Zuzana
Kronerová, Igor Chmela, Martha Issová, Jan
Vondráãek, Linda N˘vltová.

�2.–3. 1. v 17.30 a ve 20.00 • ·ËASTN¯
NOV¯ ROK (USA, romantická komedie, titulky,
premiéra). ReÏie: Garry Marshall. Hrají: Jessi-
ca Biel, Jon Bon Jovi, Abigail Breslin, Katherine
Heigl, Ashton Kutcher.

�4. 1. v 17.30 • MONSTRA OCEÁNÒ 3D –
PRAVùKÉ DOBRODRUÎSTVÍ (USA, ãesk˘

dabing, premiéra). ReÏie: Sean Phillips. Scé-
náfi: Mose Richards.

�5.–8. 1. v 17.30 a ve 20.00 • SHERLOCK
HOLMES: HRA STÍNÒ (USA, akãní, titulky,
republiková premiéra). ReÏie: Guy Ritchie. Hra-
jí: Robert Downey Jr., Jude Law, Jared Harris,
Eddie Marsan.

�9.–11. 1. v 17.30, 9.–10. 1. ve 20.00 •
P¤IZDIS*ÁâI (UK, komedie, titulky, premié-
ra). ReÏie: Ben Palmer. Hrají: Simon Bird, Joe
Thomas, James Buckley, Blake Harrison, Lydia
Rose Bewley.

�12.–15. 1. v 17.30 a ve 20.00 • LOVE

(SR/âR, milostné drama, slovenské znûní,
republiková premiéra). ReÏie: Jakub Kroner.
Hrají: Michal Nemtuda, Kristína Svarinská, Jakub
Gogál, Du‰an Cinkota, Tina.

�16.–18. 1. v 17.30 • VÁLKA BOHÒ
3D (USA, fantasy, titulky, premiéra). ReÏie: Tar-
sem Singh. Hrají: Henry Cavill, Mickey Rourke,
John Hurt, Kellan Lutz, Isabel Lucas.

�16.–17. 1. ve 20.00 • PÒLNOC V PA¤ÍÎI
(USA, romantická komedie, titulky, premiéra).
ReÏie: Woody Allen. Hrají: Owen Wilson, Rachel
McAdams, Marion Cotillard, Kurt Fuller, C. Bruni.

�19.–24. 1. v 17.30 a ve 20.00 • LÁSKA JE
LÁSKA (âR, romantická komedie, republiko-
vá premiéra). ReÏie: Milan Cieslar. Hrají: Petr
NároÏn˘, Simona Sta‰ová, Eli‰ka Balzerová,
Ondfiej Vetch˘, Rudolf Hru‰ínsk˘.

�26.–28. 1. v 17.00 • HAPPY FEET 2
2D (USA, rodinn˘ animovan˘, ãesk˘ dabing,
premiéra). ReÏie: George Miller.

�26.–29. 1. ve 20.00, 29. 1. v 17.30 • DùTI
MOJE (USA, komedie/drama, titulky, premié-
ra). ReÏie: Alexander Payne. Hrají: George Clo-
oney, Judy Greer, Matthew Lillard.

�30.–31. 1. v 17.30 a ve 20.00 • LÁSKA JE
LÁSKA (âR, romantická komedie). ReÏie: Milan

Cieslar. Hrají: Petr NároÏn˘, Simona Sta‰ová, Eli‰-
ka Balzerová, Ondfiej Vetch˘, Rudolf Hru‰ínsk˘.

�1. 2. v 17.30 • MONSTRA OCEÁNÒ 3D –
PRAVùKÉ DOBRODRUÎSTVÍ (USA, ãesk˘
dabing, premiéra). ReÏie: Sean Phillips. Scé-
náfi: Mose Richards.

�4. 1. ve 20.00 • MILOVANÍ (Francie/UK,
melodrama, francouzské znûní, ãeské titulky,
premiéra). ReÏie: Christophe Honoré. Hrají: Cat-
herine Deneuve, Ludivine Sagnier, Chiara Mast-
roianni, Louis Garrel, Milo‰ Forman, Pavel Li‰ka.

�1. 2. ve 20.00 • STROM ÎIVOTA (USA, fan-
tasy/drama, titulky, premiéra). ReÏie: Terrence
Malick. Hrají: Brad Pitt, Sean Penn, Jessica
Chastain, Fiona Shaw.

�11. 1. ve 20.00 • VENDETA (âR, drama, pre-

miéra). ReÏie: Miroslav Ondru‰. Hrají: Ondfiej Vet-
ch˘, Oldfiich Kaiser, Igor Chmela, Marek Taclík.

�18. 1. ve 20.00 • RUMOV¯ DENÍK (USA,
dobroruÏn˘/drama, titulky, premiéra). ReÏie:
Bruce Robinson. Hrají: Johnny Depp, Amber
Heard and Aaron Eckhart.

�25. 1. v 17.30 a 20.00 • ANONYM
(UK/Nûmecko, drama). ReÏie: Roland Emmerich.
Hrají: Rhys Ifans, Vanessa Redgrave, Joely
Richardson, David Thewlis, Xavier Samuel.

�1. 1. v 15.00 • KOCOUR V BOTÁCH
2D (USA, animovaná komedie, ãesk˘ dabing).
ReÏie: Chris Miller. âesk˘ dabing: Ale‰ Pro-
cházka, David Suchafiípa, Tereza Bebarová, Dana
âerná, Jaromír Meduna.

�8. 1. v 15.00 • AUTA 2 3D (USA, rodinn˘ ani-
movan˘, ãesk˘ dabing). ReÏie: John Lasseter,
Brad Lewis. âesk˘ dabing: Richard Krajão, Petr
Novotn˘, Petr ·tûpánek, Ivana Andrlová.

�15. 1. v 15.30 • ARTHUR A SOUBOJ DVOU
SVùTÒ (Francie, rodinn˘ animovan˘, ãesk˘
dabing, premiéra). ReÏie: Luc Besson. âesk˘
dabing: Zlata Adamovská, Zuzana Norisová,
Miroslav Táborsk˘, Jifií Prager.

�22. 1. v 16.00 • POHÁDKY POD SNùHEM
(âR, pásmo krátk˘ch filmÛ pro nejmen‰í diváky).

�29. 1. v 15.00 • HAPPY FEET 2 3D (USA,
rodinn˘ animovan˘, ãesk˘ dabing, premiéra).
ReÏie: George Miller.

■ ARTKINO ■

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■

■ KLUB ■

Galerie Střed • Kratochvílova 22, Přerov, tel. 581 201 571
Heinz-Jürgen Lepper – malíř
Narodil se v roce 1943 v Brně.
Vystudoval školu zaměřenou na
reklamu a propagaci v Dortmud-
nu, kde následovně absolvoval
studium umění a designu na
vysoké škole. Heinz-Jürgen Lep-
per uskutečnil několik studijních
cest do Francie, Itálie a Spoje-
ných států amerických.
Jeho díla najdete v řadě evrop-
ských a zámořských galeriích.

Petr Jurníček

Jitka Sadílková

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

�do 10. 1. • Vánoční Přerov
Zimní Přerov v obrazech Augustina Mer-
varta, Stanislava Krátkého, Vlastimila
Kozáka a Antonína Kubáta. Fotografie
zimního města, keramické betlémy
z umělecké dílny Danuše Mazurové
a paličkované obrazy i exponáty výtvarni-
ce Jitky Hanákové. 
�18. 1.–11. 3. • Sběratel Břetislav
Passinger
Unikátní sbírka pohlednic Přerovska,
instalovaná tematicky dle geografického
členění regionu. Dobové pohledy na obce
Přerovska, Lipnicka, Hranicka, Potštátska
i Tovačovska. 
Vernisáž se koná 18. ledna v 17 hodin.

Heinz-Jürgen Lepper

V lednu zde vystavuje výtvarnice Vlasta
Tvrdá, která patří ke střední generaci.
Žije a tvoří ve Vrchlabí. Ve své tvorbě se
hlavně zabývá malováním květin, občas
krajinomalbou. Používá převážně techni-
ky malby olejem, temperou a akvarelem.
Pravidelně se zúčastňuje společných
výstav malířů a mezinárodních sympózií.
Její díla jsou zastoupena v soukromých
sbírkách v mnoha zemích Evropy a také
v USA a Kanadě. S Minigalerií ŽEROTÍN
Z.H. dlouhodobě spolupracuje.

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

Vlasta Tvrdá, výřez z obrazu

Pohled Přerova, sbírka B. Passingera


