
„Uspořádat tuto soutěž vedlo radní přá-
ní zlepšit vzhled Přerova. V loňském roč-
níku soutěže jsme hodnotili ve třech vy-
hlašovaných katego-
riích třicet objektů.
S ohlédnutím na dří-
ve konané ročníky
zaznamenáváme
zvýšený ohlas na soutěž právě v kategorii
fasáda panelového domu, nejspíše v sou-
vislosti se všeobecným zájmem o zatep-
lování,“ informovala Ing. Olga Krčmová
z odboru rozvoje magistrátu. 

Do soutěže je možno přihlásit čelní fa-
sádu objektů situovaných ve správním
obvodu města Přerova, která je součástí
řádně ukončené, zkolaudované stavby
v roce 2007. Termín pro podání přihlá-

šek je do 15. února 2008. Můžete si je
vyzvednout na Magistrátu města Přero-
va, odboru rozvoje, pracovišti architek-

tury a urbanismu,
nebo ji najdete spo-
lu se soutěžními
podmínkami na in-
ternetových strán-

kách města (www.mu-prerov.cz/Aktua-
lity a dění ve městě). 

Soutěž je stejně jako v loňském roce
vypsána ve třech kategoriích, a to fasáda
novostavby, fasáda rekonstrukce a fasá-
da panelového domu. 

Vítězné dílo v každé kategorii získá oce-
nění ve výši 50 tisíc korun. Vyhodnocení
provede porota jmenovaná radou měs-
ta do 31. března 2008. Šaf

Ani Přerov nevyšel z tohoto dělení
s prázdnou. Do našeho města přiteče
z tohoto zdroje sedm milionů korun.
Částka 2 700 tisíc korun půjde na rege-
neraci Laguny. „Jsem ráda, že se podaři-
lo oblast lagun vyjmout z ochranného
pásma NPR Žebračka. Vzhledem k tomu
a samozřejmě díky získané dotaci bude-
me moci zahájit v rámci plánované rege-
nerace její odbahnění. Laguna totiž
vznikla zaplavením po těžbě štěrku a ne-
má přítok ani odtok, dochází k jejímu po-
stupnému zanášení spadem listí z okol-
ních stromů, ale také sedimentem vznik-
lým po povodni v roce 1997. Odbahnění
mocné vrstvy nánosů se bude provádět
místy do hloubky téměř jednoho metru
a to speciální technikou tak, aby nedošlo
k poškození životního prostředí. Bude-
me usilovat o to, aby laguna byla vyčiš-
těna už před zahájením letní sezony,“ vy-
světlila náměstkyně Grambličková.

Ještě vyšší částku 4 300 tisíc korun se
podařilo získat na další etapu regenera-
ce zámku v Přerově. „Bude použita na
obnovu jeho nádvoří a průjezdu. V sou-
časné době jsou zpevněné plochy ná-

dvoří a průjezdu v dezolátním stavu a je
potřeba zabezpečit důstojný vstup do té-
to kulturní památky. Nově budou zre-
konstruovány dlážděné plochy, rovněž
bude provedena nová kanalizace v pro-
storu nádvoří. Tyto práce by se měly
uskutečnit v roce 2008,“ informoval Ing.
Pavel Gala z odboru rozvoje přerovské-
ho magistrátu.

Na přihrání 7 milionů korun na tyto
akce má zásluhu přerovský poslanec
Mgr. Zdeněk Boháč. „Tento způsob zís-
kávání dotací na realizaci různých po-
třebných akcí v rámci regionů je zcela
běžný v zemích EU. Každý poslanec mů-

že takto uplatnit svůj mandát. Jedná se
o ušetření mnohdy značných sum z roz-
počtu města,“ zdůraznil Zdeněk Boháč.
Podotkl, že v příštím roce by se mohlo
přispět takto získanými penězi i na plá-
novanou stavbu Tyršova mostu.

Přerovský region získal celkem 10 mi-
lionů korun. Zbývající 3 miliony si roz-
dělila Jezernice na rekonstrukci místních
komunikací a Valšovice na vybudování
sportovního areálu. V roce 2006 šlo do
přerovského regionu 25 milionů korun,
ovšem celková státní dotace byla
o 4 a půl miliardy vyšší, celkem 6 a půl
miliardy korun. Šaf

Další ročník soutěže o nejhezčí fasádu roku
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V listopadu 2007 vyhlásili
radní již pátý ročník soutěže
o nejhezčí fasádu ve městě.

ROZHOVOR 
S VYZNAMENANÝM

Začátkem prosince schválili poslanci
zhruba sto třicet milionů korun, které
v roce 2008 dostanou obce Olomouc-
kého kraje v rámci „porcování medvě-
da“ ze státní kasy. Tyto peníze budou
použity na třicet regionálních akcí.

Přerov získal z „porcování 
medvěda“ 7 milionů

Největší ohlas na soutěž je v kategorii fasáda panelového domu foto Jan Čep



Mgr. Josef Kulíšek,
náměstek
primátora pro
oblast rozvoje,
dopravy
a zemědělství

Uplynulých 12 měsíců bylo značně
hektických. V prvním roce po volbách
jsme si dali za úkol zrevidovat chod ma-
gistrátu jak uvnitř, tak v působnosti na-
venek. Rok 2007 byl rokem přípravných
prací na akce a činnosti, které jsme si za-
dali jako ODS ve volebním programu
a zároveň přenesli do programového
prohlášení Rady města. 

Byl rokem příprav na čerpání peněz
z Regionálního operačního programu
soudržnosti Střední Morava v novém
rozpočtovém období EU. Důležitým bo-
dem bylo přijetí a schválení Plánu stra-
tegického rozvoje města a na něho nava-
zujícího Integrovaného akčního plánu.
Z těchto dvou základních dokumentů se
potom odvíjí další dílčí projekty a akce,
které by mělo naše město realizovat
v následujících šesti letech.

Své hodnocení bych rozdělil do něko-
lika částí. V oblasti dopravy musíme
rozlišovat akce v působnosti nadkomu-
nální, které město nefinancuje, a akce
komunální v působnosti města. Z akcí
nefinancovaných městem hodnotím po-
zitivně to, že se podařilo vyjednat udr-
žení silnice 1/55 v cestách první třídy
a zajistit tak další možnost realizace prů-
tahu města. Tato komunikace bude klí-
čová nejen jako usnadnění průjezdu
v době, kdy dálnice D1 bude končit v Ří-
kovicích, ale do budoucna by měla slou-
žit jako sběrná komunikace, která umož-
ní rychlé vyvedení místní dopravy ven

z Přerova. Dále pokračují jednání
o urychlení realizace dálnice D1, která
vytvoří obchvat města. Na základě jed-
nání s Ředitelstvím silnic a dálnic a Kraj-
ským úřadem byly potvrzeny další akce
průtahu městem, z nich zmíním mimo-
úrovňovou křižovatku v Předmostí, kte-
rá by se měla realizovat do roku 2009,
a stavbu křižovatky Dluhonská plánova-
nou rovněž do konce roku 2009. Vlastní
průpich je ve fázi projektové přípravy.
Předpokládáme, že projektové práce bu-
dou ukončeny během roku 2008 a na
konci tohoto roku, případně v první po-
lovině roku 2009, zahájíme výkup ne-
movitostí v této oblasti a jejich demoli-
ci. Důležitým posunem je dokončení
oprav Mostu Legií.

Určitě je na místě jmenovat z komu-
nálních akcí realizovaných v roce 2007
opravu cest frézováním, a to v celkové
částce zhruba 30 milionů korun. V opra-
vách komunikací chceme razantně po-
kračovat i v letech 2008–2009. Vytipova-
li jsme další komunikace. Jde o 43 akcí
na území Přerova a místních částech. Je
dobře, že se podařilo otevřít novou cyk-
lostezku Henčlov a krátký úsek cyklos-
tezky v Předmostí. 

Zpracovali jsme projekty a připravu-
jí se podklady na podání žádosti o do-
tace na stavbu nového autobusové nád-
raží, sběrného dvoru, na realizaci pro-
jektů na úspory energie (zateplení),
snížení znečišťování odpadních vod
v místních částech města, na městskou
knihovnu a na zajištění dopravní ob-
služnosti v Přerově.

Bude pokračovat revitalizace panelo-
vého sídliště v Předmostí, rekonstruk-
ce území kasáren v ulici Želatovské.
Připravujeme revitalizaci centra města
a stavbu víceúčelové sportovní haly. Je
potřeba se rovněž zmínit o novém Tyr-

šově mostě, s jehož výstavbou chceme
začít v roce 2009. 

Musíme se zabývat náměstím TGM,
které by mělo být oživeno a zatraktivně-
no pro občany a za tímto účelem se na-
bízí možnost z jihozápadní strany ná-
městí vybudovat pasáže s obchůdky
a dalšími službami.

Prostory magistrátu včetně knihovny
pak budou umístěny kromě stávajících
budov ve Smetanově a Bratrské ulici ješ-
tě do nově získaných budov Chemopro-
jektu a taky v ulici Čechově. Zvláště pak
budova v Čechově ulici po rekonstrukci
splní veškeré požadavky pro styk s ob-
čany, nachází se ve středu města s vý-
bornou dopravní obslužností.

Snažíme se o urychlené zavádění
elektronizace styku s veřejností
a usnadnění předávání dat, od ledna
2008 bude fungovat Czech POINT.
Chceme rovněž zefektivnit činnost celé-
ho magistrátu a hledat případné úspory.
V prvním čtvrtletí roku 2008 proběhne
procesní analýza, na základě které bu-
de nastaveno efektivní fungování ma-
gistrátu jak dovnitř, tak vůči občanům.
Už v průběhu roku 2007 jsme prosadili
nastartování restrukturalizace příspěv-
kových organizací. V roce 2008 by měly
vzniknout pouze dvě příspěvkové or-
ganizace – SSMP a SMP a jedna ob-
chodní společnost TSMP s. r. o. Od této
restrukturalizace si slibujeme zefektiv-
nění činnosti, zlepšení služeb občanům
a samozřejmě i finanční úspory. 

Na závěr svých úvah o uplynulém ob-
dobí je nutno zmínit i fakt, že po velkém
úsilí se podařilo udržet v Přerově 23. vr-
tulníkovou základnu a vytvořit tím
předpoklad pro vybudování regionál-
ního letiště se smíšeným provozem. To-
to letiště společně s dálnicí, která má být
dokončena v roce 2013, a železnicí vy-
tváří předpoklady pro vybudování lo-
gistického centra a terminálu kombi-
nované přepravy. 

Co nám mohou občané vyčítat je fakt,
že dlouhodobě neřešená doprava v Pře-
rově téměř zkolabovala během druhé
poloviny roku 2007. Stalo se tak nahro-
maděním prací na investičních akcích,
které prováděly VaK a Krajský úřad; mám
na mysli rekonstrukce vodovodu a kana-
lizace, dokončování mostu Legií a opra-
vy některých krajských komunikací. Sna-
žili jsme se co nejvíce minimalizovat do-
pad na městskou dopravu, ale zásahy by-
ly tak zásadní na hlavních tepnách měs-
ta, že provoz byl téměř ochromen. Děkuji
tímto všem občanům za pochopení a tr-
pělivost během těchto kritických měsíců.
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A opět si budeme muset zvykat na novou číslici v letopočtu. Máme před sebou další rok a vstupujeme
do něj s nadějí, že bude minimálně tak dobrý jako ten právě odcházející.
Bylo by možná nefér neposkytnou příležitost k malému ohlédnutí našim nejvyšším komunálním politi-
kům. Na to, zda hodnotí uplynulý rok s uspokojením a co očekávají od nastávajících dvanácti měsíců,
jsme se zeptali nejen primátora, ale pochopitelně i jeho náměstků.

■ Sloupek primátora Malé zamyšlení s příchodem nového roku

Ing. Jiří Lajtoch,
primátor města
Přerova

Vážení čtenáři,
rok 2007 je za námi. Mám pocit, asi ja-
ko mnozí z Vás, že uběhl nějak rychleji,
než ty předcházející.
Nebyl snadný, mohu srovnávat. Museli
jsme udělat řadu závažných rozhodnu-
tí, zdaleka ne všechna byla jednodu-
chá, protože občas téměř doslova plati-
lo, že „kolik lidí, tolik názorů“. Neří-
kám, že se všemi se ztotožňuji, ale je
třeba si uvědomit, že mnohá jsou kom-
promisem, který ani mě netěší. Snaží-
me se, aby se veřejnost na nich podílela
co nejvíce. Dokladem toho jsou pravi-
delná setkání s Vámi na veřejných pro-
jednávání záměrů města, a to nejen
s občany samotného města, ale i jeho
místních částí. Jen v tomto roce jste se
mohli zúčastnit dvou desítek veřejných
jednání. Je vidět, že Váš zájem o další
rozvoj města je stále větší, svědčí o tom
vzrůstající účast občanů na jednáních
zastupitelstva.
Tyto okamžiky končícího roku a nastu-
pujícího nového beru jako příležitost
k malému zamyšlení nad atmosférou,
která provází naše jednání. Bohužel
zdá se mi, že více než v jiných letech
narůstá negativismus, snaha vidět jen
to špatné. Přál bych si, abychom v roce
2008 se naučili řešit problémy v ovzdu-
ší nabitém pozitivním pohledem a byli
vedeni co největší snahou respektovat
přání Vás občanů.
Závěrem svého krátkého zamyšlení
bych si dovolil popřát Vám v novém
roce především zdraví, spokojenost
v práci i osobním životě.

pokračování na straně 3 �

Nově zbudovaný most Legií u elektrárny přišel na 180 milionů korun foto Jan Čep

■ Pozvánka

Zastupitelstvo
města Přerova

pondělí 4. února 
v 15 hodin

velký sál Městského domu

■ Přerovské listy – internet
Kompletní vydání Přerovských listů na-
jdete na adrese www.mu-prerov.cz.
Přerovské listy jsou zde umístěny ve for-
mátu PDF. Soubory lze otevřít přímo
nebo je můžete uložit do svého počíta-
če. Pro kontakt s redakcí Přerovských
listů můžete využít také e-mail eva.saf-
rankova@mu-prerov.cz.



Malé zamyšlení s příchodem nového roku

Mgr. Elena 
Grambličková, 
náměstkyně pro
oblast majetku, 
životního prostře-
dí a právních 
záležitostí

Nerada bilancuji na konci roku. Z če-
ho já můžu mít radost, to je často pro ji-
ného člověka zbytečnost nebo vyhoze-
né peníze. Co ve mně vzbuzuje libé po-
city, může někdo další snadno shodit
třeba jedním hůře publikovatelným vý-

razem. Poslední rok byl zvlášť obtížný
v rozhodovacích procesech. Názory ob-
čanů i zastupitelů byly vyhrocené, s ně-
kterými většinovými rozhodnutími jsem
se neztotožnila, některá usnesení ak-
ceptuji, jiná srdečně vítám. Velká názo-
rová rozpolcení přinesla celostátně pub-
likovaná Komuna, která bohužel zmize-
la definitivně z povrchu Přerova. Ná-
sledně vyvstala obdobná situace v pří-
padě Chemoprojektu, jehož budovy se
podařilo zachránit jen za cenu finanční-
ho vstupu města. 

Vedle těchto střetových kauz jsou jiné
projekty, které jsou jakýmsi uklidňujícím
protipólem. Ve své práci stále pokraču-
je pracovní skupina pro koordinaci pro-
jektu Předmostím až do pravěku. Na již
zhotovený Památník lovců mamutů
a naučnou stezku by mělo navázat vy-
budování informačního centra a téma-
tického parku pro širokou veřejnost. Cti-
telé přírody jistě ocení, že v ORNISu
u Michalova vznikne středisko environ-
mentální výchovy, jehož součástí bude
záchranná stanice pro poraněné živoči-
chy. Dotaci k tomuto účelu již zastupi-
telé schválili. Až se na jaře zazelená no-

vý park u Bečvy, možná i někteří odpůr-
ci ocení jeho účel. 

Příští rok nebude snazší než ten končí-
cí. Společně budeme řešit, jak dál s ne-
movitým majetkem města, který se roz-
roste o budovu již zmíněného Chemo-
projektu, o bezúplatně získanou budo-
vu v Čechově ulici a pravděpodobně bu-
deme mít starosti i s hledáním optimál-
ního využití celého prostoru Želatov-
ských kasáren, které nám nabídl stát.
Rovněž bude třeba rozhodnout o dispo-
zici s bývalou ubytovnou v Bayerově uli-
ci, jež čeká na svůj další osud.

Z jiného soudku je budoucnost Lagu-
ny. Letos se nám podařilo vyřešit vynětí

Laguny ze zóny ochranného pásma Žeb-
račky a administrativně už nic nestojí
v cestě jejímu odbahnění pro účely re-
kreace. Pokud nenastanou nepředvída-
telné technické potíže, bude voda v La-
guně po dlouhých letech opět použitel-
ná ke koupání.

Mgr. Šárka Kráko-
rová Pajůrková, ná-
městkyně pro ob-
last školství, mlá-
deže a tělovýcho-
vy, sociálních slu-
žeb a zdravotnictví

Rok 2007 byl mým prvním rokem ve
funkci náměstkyně primátora. Byl to rok
velmi náročný, nicméně vcelku úspěšný.
Podařilo se nám nastavit nové dotační
podmínky pro soukromé mateřské a zá-
kladní školy. Přijali jsme komunitní plán
sociálních služeb a také nové dotační zá-
sady pro přímé podpory i pro grantový
program. 

Ke zlepšení a zkulturnění prostředí na
našich školách jistě přispěla rozsáhlá re-
konstrukce sociálního zařízení v ZŠ Vel-
ká Dlážka či oprava střechy nad těloc-
vičnami ZŠ Za Mlýnem. Žáci ZŠ Svisle si
na jaře „otestují“ nově budované spor-
toviště u své školy. Lidé staršího věku za-
se jistě ocení postupující výstavbu do-
mova pro seniory v ulici Optické.

V uplynulém roce 2007 se nám také po-
dařilo rozšířit nabídku městských mateř-
ských školek v centru Přerova o MŠ Ja-
sínkova, kterou jsme převzali od soukro-
mého provozovatele. Zaměřili jsme se na
stabilizaci MŠ v Čekyni, potýkající se s ne-
dostatkem dětí, a přistoupili jsme k její-
mu sloučení se ZŠ a MŠ Pod Skalkou.

Nadále jsme pokračovali v tradici oce-
ňování nejlepších žáků ZŠ (Scholar 2007)
a pořádali jsme akce Slavnosti léta
a Sportuj s námi, při nichž měly možnost
účinkovat děti z přerovských MŠ a ZŠ. 

Na konci roku 2007 jsme sestavili
dlouhodobý plán oprav přerovských
dětských hřišť a iniciovali vznik pracov-
ní skupiny, která se zabývá vytipováním
vhodné lokality pro budoucí umístění ví-
ceúčelové haly.

A jaké úkoly nás čekají v roce 2008?
Především zprovoznění domova pro se-
niory, pokračování v opravách školských
zařízení a náročná příprava nové kon-
cepce školství. Šaf
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Možná se bez obav o své zdraví vykoupáte ve vodách laguny už letos v létě foto Miroslav Rozkošný

Tradiční slavnostní akcí je oceňování nejúspěšnějších žáků přerovských základních škol – Scholar

Za odpad
zaplatíme více

Zastupitelé města Přerova na svém
prosincovém zasedání schválili obecně
závaznou vyhlášku o místním poplat-
ku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů,
která nabývá účinnosti od 1. 1. 2008. 

„Oproti původnímu znění vyhlášky
z loňského roku dochází ke změně saz-
by poplatku, která se zvyšuje o 25 korun
na poplatníka. Znamená to, že poplatek
bude činit celkem 500 korun. Důvodem
jsou vynaložené skutečné náklady na za-
vedený systém nakládání s komunálním
odpadem Technickými službami města
Přerova. Ty za rok 2006 činily více než 29
milionů korun, z čehož náklady na sběr
a svoz netříděného komunálního odpa-
du přesáhly 14 milionů korun. Pokud

provedeme přesný propočet nákladů na
jednoho poplatníka, dojdeme k částce
okolo 611 korun, které by měl poplatník
zaplatit na jeden rok. Maximální zákon-
ná hranice u sazby tohoto poplatku však
činí 500 korun. Rozdíl mezi vypočtenou
a zákonnou sazbou musí město uhradit
ze svého rozpočtu a ten činí 111 korun
na jednoho poplatníka. V přepočtu to
představuje sumu téměř 6 milionů ko-
run,“ vysvětlila Oldřiška Sedláčková, ve-
doucí finančního odboru přerovského
magistrátu. 

Platbu lze provést bezhotovostně na
účet č. 19-1884482379/0800 s uvedením
vašeho variabilního symbolu nebo v ho-
tovosti na kterékoliv pokladně statu-
tárního města Přerov, a to v Bratrské ul.
č. 34, ve Smetanově ul. č. 7 nebo na
nám. T. G. Masaryka č. 16. Splatnost po-
platku je do 30. 6. 2008. V případě vzni-
ku poplatkové povinnosti po tomto datu
je poplatek splatný do 15 dnů od vzniku
poplatkové povinnosti Během února
a března roku 2008 budou jednotlivým
poplatníkům rozesílány poštovní pou-
kázky s vygenerovaným variabilním sym-
bolem, což v případě provedení úhrady
zjednoduší u správce poplatku přiřazo-
vání plateb k příslušným poplatníkům. 

V dalším čísle přiblížíme problemati-
ku neuhrazení tohoto poplatku v daném
termínu. Šaf

foto Jan Čep

ilustrační foto
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■ Rada a Zastupitelstvo města Přerova
Krátce z jednání radních

28. listopadu
� Vyhlásili 5. ročník ceny Fasáda roku
za realizaci čelní fasády udělované měs-
tem Přerov.
� Schválili zabývat se možností umís-
tění radnice na Horním náměstí.
� Nepřijali usnesení ve věci podání ná-
vrhu Zastupitelstvu města Přerova
schválit poskytnutí dotace ve výši
13 000 Kč subjektu ÚAMK – AMK BI-
KETRIAL PŘEROV na zakoupení nové-
ho biketrialového rámu určeného pro
opravu závodního stroje jezdce klubu
Pavla Procházky v roce 2007.
� Vzali na vědomí usnesení konkursní
komise ve věci konkursního řízení na
obsazení funkce ředitele příspěvkové
organizace Základní škola Přerov, Za
mlýnem 1, včetně výsledného pořadí
uchazečů. Vzhledem k tomu, že nevy-
brali žádného uchazeče pro výkon funk-
ce ředitele/ředitelky této školy, ruší kon-
kursní řízení a uložili odboru školství,
mládeže a tělovýchovy zajistit vyhlášení
nového konkursního řízení.
� Pověřili ředitele Technických služeb
města Přerova komplexním zajištěním
realizace akce Řízená skládka S-003 Že-
ravice II, rekultivační obvodová hráz 5.
etapa ve finančním objemu do 1500 tis.
Kč. Finanční zajištění této investice je pl-
ně pokryto z prostředků finanční rezer-
vy vázané na zvláštním účtu u ČS a.s.
� Vzali na vědomí vzdání se funkce ře-
ditele Služeb města Přerova, příspěv-
kové organizace pana Františka Kavky
dnem 31. 1. 2008 a pověřili s účinností
od 1. 2. 2008 řízením pana Rudolfa Ne-
ulse do doby jmenování ředitele/ředi-
telky na základě výběrového řízení.
� Pověřili s účinností od 1. 1. 2008 pa-
na Bc. Pavla Cimbálníka řízením Měst-
ské knihovny v Přerově, příspěvkové or-
ganizace do doby jmenování ředitele/ře-

ditelky na základě výběrového řízení.
� Vzali na vědomí rozhodnutí Krajské-
ho soudu v Ostravě ve věci Nemocnice
Přerov a podané žaloby na nečinnost
s návrhem předběžného opatření na spl-
nění nabídkové povinnosti proti Olo-
mouckému kraji, který předmětnou ža-
lobu odmítl se zdůvodněním, že dispo-
zice s majetkem kraje se děje pomocí in-
strumentů soukromoprávní regulace,

a proto se v předmětné věci nemůže jed-
nat o vztah veřejnoprávní s konstatová-
ním. Neusnesli se ve věci podání návr-
hu Zastupitelstvu města Přerova: 
– vyzvat Nemocnici Olomouckého kra-

je, a.s. aby splnila svou nabídkovou po-
vinnost vyplývající jí z ust. § 41 zákona
č. 245/2006 Sb. 

– vzít na vědomí rozhodnutí Krajského
soudu v Ostravě a dále již nepodnikat

žádné právní kroky vůči Nemocnici
Olomouckého kraje, a.s.

Krátce z jednání
zastupitelů 10. prosince

� doporučili radním revokovat roz-
hodnutí radních o zrušení konkurzní-
ho řízení na místo ředitele ZŠ Za Mlý-
nem, Kopaniny a potvrdit výsledky pro-
běhlého konkursního řízení na obsaze-

ní funkce ředitele příspěvkové organiza-
ce Základní škola Přerov, Za mlýnem 1,
Mgr. Boženou Přidalovou.
� Schválili založení obchodní společ-
nosti Technické služby města Přerova,
s.r.o., s účinností od 1. 4. 2008.
Schválili zrušení příspěvkové organi-
zace Technické služby města Přerova
s tím, že její činnost bude ukončena
dnem 30. 6. 2008 za podmínky, že obvy-
klé činnosti zajišťované touto organiza-
cí pro statutární město Přerov převezme
od 1. 7. 2008 nově vzniklá obchodní spo-
lečnost (případně jiná společnost).
� Schválili Koncepci bydlení v rozsahu
nakládání s bytovým majetkem ve vlast-
nictví a spoluvlastnictví statutárního
města Přerova.

� Vzali na vědomí informaci o rozhod-
nutí Krajského soudu v Ostravě ve věci
Nemocnice Přerov a podané žaloby na
nečinnost s návrhem předběžného
opatření na splnění nabídkové povin-
nosti dle ust. § 41 zák. č. 245/2006 Sb.,
proti Olomouckému kraji, který před-
mětnou žalobu odmítl se zdůvodněním,
že dispozice s majetkem kraje se děje
pomocí instrumentů soukromoprávní
regulace, a proto se v předmětné věci
nemůže jednat o vztah veřejnoprávní
s konstatováním, že subjektivní práva
osob v takových vztazích nejsou chrá-
něna správním soudnictvím.
� Schválili záměr přijetí úvěru ve výši
do 300 mil. Kč se splatností maximálně
15 let na financování investičních akcí
v letech 2008–2013 za podmínky před-
časného splacení úvěru přijatého v roce
2000 od České spořitelny, a. s.
� Schválili rozpočet statutárního měs-
ta Přerova na rok 2008:
příjmy celkem . . . . . . . 910 402 100,- Kč
výdaje celkem  . . . . . . . 910 402 100,- Kč
z toho financování  . . . . 33 100 000,- Kč,
Stanovili celkový počet zaměstnanců
statutárního města Přerova, kteří budou
zařazeni do Městské policie na 51.
� Neschválili změnu územního plánu,
o kterou žádala investorská firma na vý-
stavbu obytného domu mezi bývalým
hotelem Strojař a sokolovnou v přerov-
ské ulici Brabansko. Nesouhlasili s jejím
záměrem vybudovat v této lokalitě de-
setipatrový objekt.
� Uložili radním zabývat se možností
umístění radnice na Horním náměstí.
� Vyhlásili Grantový program pro rok
2008 a vyzývají žadatele k předkládání
žádostí o finanční podporu ve smyslu
schválených zásad tohoto dotačního
programu. Termín pro podávání žádostí
o finanční podporu je do 11. února 2008.
Více na straně 7.
� Schválili poskytnutí dotace ve výši
80.000 Kč Oblastní charitě Přerov
� Schválili zapojení města Přerova do
Městského programu prevence krimi-
nality v letech 2008–2011 s minimální
20ti procentní finanční spoluúčast města
Přerova na realizaci jednotlivých projek-
tů prevence kriminality v tomto období.

Co je to Czech POINT?
Czech point je místo komunikace ob-

čana s informačním systémem veřejné
správy. Je to zkratka pro Český Podací
Ověřovací Informační Národní Terminál. 

Smyslem Czech pointu je vytvoření
kontaktních míst, na kterých budou mo-
ci občané i právnické osoby získat ově-
řené opisy a výpisy údajů, které stát ve-
de v centrálních evidencích a registrech.
Tyto opisy a výpisy mají platnost veřej-
ných listin.

Od 2. 1. 2008 bude kontaktní místo
Czech pointu v provozu i na Magistrátu
města v Bratrské ulici 34, přízemí, kan-
celář č. 12 a je označené tímto logem: 

„Na tomto pracovišti můžete získat
ověřené výpisy ze tří centrálních regist-
rů, a to z katastru nemovitostí, z ob-
chodního rejstříku a z živnostenského
rejstříku. Rovněž budete mít možnost

získat i výpis z rejstříku trestů. Ten však
bude moci být vydán pouze k osobě ža-
datele. Zároveň sem přechází i veškeré
ověřování listin a podpisů, které dopo-
sud prováděly pracovnice matriky
a ohlašovny pobytu,“ blíže informoval
Jaroslav Sláma, vedoucí správního od-
boru přerovského magistrátu.

Za každý výpis a ověření se vybírají
správní poplatky:
Ovûfien˘ v˘pis z informaãního systému 
první stránka 100 Kã
kaÏdá dal‰í i zapoãatá stránka 50 Kã
Ovûfiení podpisu, za kaÏd˘ podpis 30 Kã
Ovûfiení listiny, za kaÏdou 
i zapoãatou stránku 30 Kã

Ověřené výstupy z informačního systé-
mu veřejné správy je možno získat i na
všech obecních úřadech obcí s rozšíře-
nou působností, České poště s.p., u no-
tářů a Hospodářské komoře České re-
publiky, přičemž poplatky za jejich vy-
dání se mohou lišit. Šaf

Projednávání prodeje městských bytů provázel velký zájem občanů, kterých přišlo na tři stovky

PPŠ-institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o.
(člen Asociace institucí vzdělávání dospělých České republiky)

ve spolupráci s kvalifikovaným odborníkem v dané oblasti
nabízí cyklus seminářů spojených s tématem

STAVEBNÍ ZÁKON
(zákon č. 183/2006 Sb.)

Aktuální semináře:
1) Obecné požadavky na výstavbu dne: 10. 1. 2008 • cena: 890,-/ osoba bez DPH
2) Správní řízení podle nového dne: 17. 1. 2008 • cena: 850,-/ osoba bez DPH

stavebního zákona
3) Správní řád dne: 24. 1. 2008 • cena: 990,-/ osoba bez DPH 
Cyklus seminářů je koncipovaný pro pracovníky projekčních kanceláří, stavebních firem a re-
alitních kanceláří, pracovníky stavebních úřadů, advokáty, účastníky stavebního řízení z řad
občanů i podnikatelských subjektů, apod.
Cílem souboru je usnadnění orientace v zákonu, obeznámení s předpisy v dané oblasti, vy-
světlení návazností mezi zákony, problematika správního řádu, apod.
Lektor: Ing. Karel Janderka – odborník v dané problematice s bohatou praxí, lektor Insti-
tutu pro místní správu Praha a vysokoškolský učitel v oblasti stavebního práva

SLEVA 15 % pro více než 3 účastníky z jednoho institutu
Pro více informací nás kontaktujte na telefonních číslech 724 972 133, 581 259 138, na e-mai-
lové adrese pps@vslg.cz, popř. přímo v kanceláři institutu – Palackého 1381/25, Přerov 750 02.

inzerce



Bytovou koncepcí byl bytový majetek
města Přerova rozdělen na domy s by-
ty, které si město hodlá ponechat a do-
my s byty, které po schválení prodeje
v orgánech obce budou nabízeny stá-
vajícím nájemcům k odkoupení.

Bytovou koncepcí je z celkového počtu
1.990 bytů navrženo na ponechání v ma-
jetku města 973 bytů a k prodeji stávají-
cím nájemníkům je navrženo 1.013 by-
tů v 56 domech.

Záměr převodu bytových jednotek bu-
de v průběhu roku 2008 předložen k pro-
jednání ve všech příslušných orgánech
města. Po schválení prodeje bytových
jednotek v Zastupitelstvu města Přerova
může být uskutečněn prodej jednotli-
vých bytových jednotek do vlastnictví
nájemců.

Prodej bytů bude realizován dle pod-
mínek schválených Zásad realizace pro-
deje bytů. Stávající nájemci bytových
jednotek v jednotlivých domech schvá-
lených k prodeji obdrží nabídky na pře-
vod bytových jednotek do vlastnictví.
Převod bytů bude realizován za nabíd-
kové ceny ve výši 38 % ceny bytu stano-
vené znaleckým posudkem, pokud bu-
de nabídka přijata a kupní smlouva uza-
vřena ve dvouměsíční nabídkové lhůtě.
Pokud bude nabídka přijata a kupní
smlouva uzavřena v šestiměsíční nabíd-
kové lhůtě, bude cena bytu činit 45 % ce-
ny stanovené znaleckým posudkem. Po
uplynutí šestiměsíční lhůty pro uplatně-
ní předkupního práva nájemcem byto-

vé jednotky bude nabídková cena bytu
činit 60 % ceny stanovené znaleckým
posudkem. Předmětem prodeje bude
rovněž příslušný spoluvlastnický podíl
na pozemku (stavební parcele), který je
ve vlastnictví statutárního města Přero-
va, to znasmená pozemku zastavěném
budovou a nádvořím, popř. dalších po-
zemků, které tvoří s domem a zastavě-
nými pozemky funkční celek. Cena za
převod spoluvlastnického podílu k po-
zemku, který je ve vlastnictví statutární-
ho města Přerova činí 100 % ceny sta-
novené znaleckým posudkem. Znalec-
kým posudkem pro stanovení ceny ne-
movitostí se rozumí cena v místě a čase
obvyklá, určená dle aktuálně platných
oceňovacích předpisů. K ceně bytových
jednotek v domech, kde byly realizová-
ny opravy, údržba, rekonstrukce a mo-
dernizace společných částí domu za ob-
dobí od roku 2003 do roku 2007 včetně,
budou připočítány všechny náklady nad
50.000 korun dle velikosti spoluvlastnic-
kého podílu na společných částech do-
mu. Zvýhodněni budou nájemci těch
domů, kde o převod bytu do stanovené
lhůty požádá 100 % nájemců, a to 10 %
slevou z kupní ceny jednotky.

Vzhledem ke schvalovacímu procesu
prodeje bytových jednotek a následné-
mu výběrovému řízení na organizaci,
která bude zajišťovat prodej bytových
jednotek, lze předpokládat zahájení pro-
deje bytů koncem roku 2008.

Magistrát města Přerova

Máte zájem o odkoupení městského bytu?
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Zastupitelé města Přerova v prosinci  2007 schválili Koncepci bydle-
ní v rozsahu nakládání s bytovým majetkem ve vlastnictví a spolu-
vlastnictví statutárního města Přerova a současně schválili vydání
vnitřního předpisu – Zásady realizace prodeje bytů a nebytových
prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. 

ãíslo popisné pozemek poãet kate-
Objekt bydlení Pfierov I – Mûsto p.ã. v k.ú. Pfierov bytÛ gorie

nám. Svobody 4,5 1963,571 2139 vãetnû 2140 20 1

Barto‰ova 22 2294 425 8 1-2

BoÏeny Nûmcové 15 1698 426 4 1

Denisova 6 2148 1153 20 1-2-3

Denisova 8 2147 1154 vãetnû 1155 20 2-3

Denisova 10 2146 1156 20 1-2-3

Denisova 12 2145 1157 20 1-2-3

gen. ·tefánika 7 2383 1310 vãetnû 1311 28 1

JiÏní ãtvrÈ I/5,6,7,8 2460,2461,2462,2463 5737/1,5737/2,57373,5737/4 24 2

JiÏní ãtvrÈ I/9,10,11,12 2464,2465,2466,2467 5736/1,5736/2,5736/3,5736/4 23 2

JiÏní ãtvrÈ I/13,14,15,16 2468,2469,2470,2471 5735/1,5735/2,5735/3,5735/4 24 2

JiÏní ãtvrÈ I/17,18,19,20 2498,2499,2500,2501 5734/2,5734/3,5734/4,5734/5 24 1-2

JiÏní ãtvrÈ I/21,22,23,24 2512,2511,2510,2509 5734/6,5734/7,5734/8,5734/9 25 1-2

JiÏní ãtvrÈ I/26,27 2490,2489 5734/12,5734/13 13 1-2

JiÏní ãtvrÈ I/28,29,30,31 2488,2487,2486,2485 5734/14,5734/15,5734/16,5734/17 24 1-2

JiÏní ãtvrÈ II/1,2,3,4 2600,2601,2602,2603 5739/3,5738/6,5738/7,5738/8 32 1

JiÏní ãtvrÈ II/6,7,8,9 2535,2536,2537,2538 5738/14,5738/15,5738/16,5738/17 32 1-2

JiÏní ãtvrÈ II/10,11,12 2549,2548,2547 5738/13,5738/12,5738/11 24 1

JiÏní ãtvrÈ II/14,15,16 2552,2551,2550 5738/3,5738/2,5739/1 23 1

JiÏní ãtvrÈ II/17,18,19 2541,2540,2539 5738/5 23 1

JiÏní ãtvrÈ III/1,2,3 2517,2516,2515 5745/24,5745/25,5745/26 18 1

JiÏní ãtvrÈ III/4,5 2514,2513 5745/27,5745/28 12 2

JiÏní ãtvrÈ III/6,7 2522,2521 5745/19,5745/20 11 2

JiÏní ãtvrÈ III/8,9,10 2520,2519,2518 5745/21,5745/22,5745/23 18 1-2

JiÏní ãtvrÈ IV/1,2,3 2529,2528,2527 1422,5745/2,5745/3 18 1-2

JiÏní ãtvrÈ IV/4,5 2526,2525 5745/4,5745/5 12 1-2

JiÏní ãtvrÈ IV/6,7 2524,2523 5745/6,5745/7 11 2

JiÏní ãtvrÈ IV/8,9 2546,2545 5745/14,5745/13 12 1

JiÏní ãtvrÈ IV/10,11,12 2544,2543,2542 5745/17,5745/16,5745/15 23 1

JiÏní ãtvrÈ IV/13,14 2479,2480 5745/12 10 1

JiÏní ãtvrÈ IV/15,16,17 2506,2507,2508 5745/8,5745/9,5745/10 17 1

Jungmannova 8 1313 2129 vãetnû 2130 4 1-2

Kojetínská 5 2309 793 8 1

Mervartova 3 49 3461 16 1

Mervartova 7 629 3457 16 1

Na odpoledni 2 2178 3672 vãetnû 3673 22 1-2-3

Na odpoledni 4 2382 3671 vãetnû 3670 16 2

nám. Fr. Rasche 3 1949 1160 16 2

nám. Fr. Rasche 5 2143 1159 11 1

nám. Fr. Rasche 7 2144 1158 19 1-2-3

nám. Svobody 8 2006 2136 vãetnû 2135 8 2

Jilemnického 1,3,5,7 2502,2503,2504,2505 4167/9,4167/10,4167/11,4167/12 24 2

Jilemnického 2,4,6,8 2530,2531,2532,2533 4170/2,4170/3,4170/4,4170/5 24 2

Za ml˘nem 3 430 4394/49 40 1

gen. ·tefánika 4 1948 1165 15 1-2

Na hrázi 24 2086 4007 6 1

Na hrázi 26 2087 4007 5 1

Na hrázi 28 2088 4009 5 1

Na hrázi 30 2089 4010 5 1

gen. ·tefánika 6 1991 1166 17 1

Al‰ova 9 1267 5307/28 3 1

Kozlovská 27,29,31 1507,1510,1512 3346/9,3346/10,3346/11 33 1

Sokolská 2,4,6 2781,2782,2783 4293/16 33 1

Sokolská 8 2784 4293/13 11 1

Kozlovská 39, 41 2863,2864 2790/3,2790/36 36 1

Za humny (Vinary) 3,5,7 217,218,219 330,331,332 27 1

Celkem 56 domÛ 1.013 bytÛ

„Příjmová část rozpočtu na nový rok je
sestavena na základě očekávané skuteč-
nosti roku 2007 a předpokládaného pl-
nění příjmů jednotlivých odborů a orga-
nizací v roce 2008. Návrh zohledňuje jak
dopady zákona o stabilizaci veřejných
rozpočtů, tak novelu zákona o rozpo-
čtovém určení daní, která mimo jiné při-
náší zvýšení podílu obcí na sdílených
daních, a to z 20,59 procent na 21,4 pro-
cent. Pro rok 2008 jsou daňové příjmy
rozpočtovány ve výši 516 449 tisíc korun,
což představuje zvýšení přibližně o 25,9
milionů korun,“ informoval primátor
Ing. Jiří Lajtoch.

„Výdajová část rozpočtu je sestavena
na základě potřeb a priorit jednotlivých
odborů a organizací v závislosti na sku-
tečných finančních možnostech města.

Na investiční akce je vyčleněna částka ve
výši 20 milionů korun. Jejich další finan-
cování budeme řešit počátkem roku
2008,“ dodal Jiří Lajtoch.

Největší diskuse při projednávání roz-
počtu byla k návrhu přímých podpor
a grantů, které jsou oproti letošnímu ro-
ku navýšeny více než o milion. 

V souvislosti s přípravou rozsáhlých in-
vestičních akcí na rok 2008–2013 a před-
kládání žádostí o podporu některých
z nich ze zdrojů Evropské unie, bude ne-
zbytné zajistit finanční prostředky na je-
jich financování a spolufinancování.
Z těchto důvodů zastupitelé města na
svém zasedání 10. prosince 2007 schvá-
lili záměr přijetí úvěru ve výši do 300 mi-
lionů korun se splatností maximálně
15 let. Šaf

Zastupitelé schválili
rozpočet města na rok 2008
Na svém posledním jednání v prosinci zastupitelé schválili

rozpočet na rok 2008 ve výši 910 402 100 korun.

Uvádíme seznam domů, které byly v Koncepci bydlení
navrženy k prodeji do vlastnictví stávajících nájemců 
ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění.
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„Zastupitelé města již v březnu 2007 roz-
hodli o poskytnutí dotace ve výši 400 tisíc
korun na vybudování střediska environ-
mentání výchovy včetně záchranné sta-
nice pro zraněné živočichy. Tyto peníze
umožní zahájit činnost střediska environ-
mentální výchovy v prostoru doposud ne-
upraveného a málo využívaného areálu
v okolí budov ORNISu a BIOSu a rozšířit
aktivity o systematickou práci zejména se
školními dětmi,“ vysvětlila Mgr. Elena
Grambličková, náměstkyně primátora.

„Peníze využijeme
mimo jiné na za-
hradnické a sadové
úpravy areálu, který
je ve vlastnictví měs-
ta. Plánujeme zde
umístit různé typy
hnízdních budek,

krmítek a napajedel. Měl by zde stát am-
fiteátr s kapacitou 35 míst v jedné řadě při
sezení v půlkruhu. Jeho obvod budou
tvořit vyvýšené záhony vytvořené ze sklá-
daných kamenů. V nich budou ukázkově
pěstovány základní i méně obvyklé užit-
kové plodiny. Všechna zařízení budou
funkční a podle dosavadních zkušeností
předpokládáme jejich hojnou navštěvo-
vanost ptactvem. Zasazení do porostu
křovin vytvoří řadu přirozených krytů
a pozorovatelen, odkud bude možné ptá-
ky sledovat v jejich přirozeném prostře-
dí,“ přiblížila náměstkyně primátora.

Z pohledu milovníků a ochránců pří-
rody Přerovu nejvíce chybí záchranná
stanice pro zraněné nebo jinak handi-
capované živočichy. Ta před desítkami
let na tomto prostoru již byla zřízena.
V prostorech ORNISu byly voliéry, ale zá-
chranou živočichů se v té době nikdo ne-
zabýval. To je poměrně nová záležitost.

„Oslovují nás občané a žádají o odchyt
zraněných živočichů. Několikrát měsíč-
ně pracovníci ornitologické stanice při-
jímají nalezené živočichy. Přitom praco-
viště není ani materiálně ani personálně
vybaveno na poskytování potřebné pé-
če, jediným řešením je okamžitý převoz
do záchranných stanic v Olomouci ne-
bo v Němčicích nad Hanou. Podle zku-
šeností jiných fungujících záchranných
stanic jsou živá zvířata magnetem pro

veřejnost, díky němuž je možno oslovit
i ty skupiny obyvatel, které jinak o příro-
du nebo muzejní činnost nemají příliš
zájem. Z tohoto pohledu je zřejmě nej-
důležitějším cílem a smyslem poskytnu-
té dotace vybudování a provoz záchran-

né stanice pro zraněné živočichy,“ vy-
světlila Elena Grambličková.

„Předpokládáme vybudování malé zá-
chytné stanice s nejnutnějším vybave-
ním pro dočasné držení zraněných ži-
vočichů před jejich vypuštěním do pří-
rody nebo předáním specializované zá-
chranné stanici. I takovéto zařízení ale
vyžaduje alespoň několik speciálně
upravených voliér a nejnutnější zázemí
k nim, jako jsou sklad a přípravna krmiv
a veterinární ošetřovna vybavená zá-
kladními nástroji, desinfekčními pro-
středky a dalším materiálem. Vlastní
ošetření bude smluvně provádět veteri-
nární lékař,“ doplnila Grambličková. 

„Stejně důležité jako vybudování in-
frastruktury stanice je zajištění jejího
provozu. Péče o zraněné živočichy vyža-
duje jednoho ošetřovatele alespoň na
částečný úvazek a náklady na krmivo
a další materiál. Průběžné financování
stanice bude třeba zajistit z různých
zdrojů. Kromě předpokládaného přís-

pěvku města uvažujeme o uspořádání
veřejné sbírky pod vánočním stromem
a věříme, že svá srdce i peněženky otev-
řou Přerované i formou finančních darů
nebo materiálních příspěvků,“ dodala
náměstkyně Grambličková.

Na otázku, proč stanice ani areál do-
sud nestojí, nám odpověděl vedoucí or-
nitologické stanice a BIOSu Zdeněk
Vermouzek.

„Teprve po obdržení finančního přís-
pěvku od města a krajského odboru ži-
votního prostředí jsme mohli začít jed-
nat o realizaci. Protože jsme příspěvko-
vou organizací kraje, musela naše zámě-

ry schválit rada kraje a převést nám do
užívání skleník, ze kterého má záchran-
ná stanice vzniknout. Teprve potom
jsme mohli požádat o vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení. Situ-
aci ještě komplikuje skutečnost, že areál
se nachází v záplavovém území řeky Beč-
vy, takže je nutný souhlas vodoprávního
úřadu a správce povodí. A protože vydá-
ní všech dokumentů má své lhůty, sta-
vební povolení ještě nebylo vydáno. Dí-
ky vstřícnosti města i krajského úřadu
proběhne plánovaná stavba s mírným
zpožděním na jaře 2008. Od léta tohoto
roku tak snad budeme moci zraněná zví-
řata přijímat,“ vysvětlil Vermouzek. Šaf

Navštívili jste už ornitologickou stanici?
ORNIS – Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově
v Bezručově ulici v těsné blízkosti parku Michalova patří svým jedi-
nečným sbírkovým materiálem k nejvýznamnějším ornitologickým
muzeím ve střední Evropě. Práce stanice doposud stála především
na klasických muzejních sbírkách a jejich prezentaci. Od roku 2005
dochází k významnému rozšíření její činnosti, zejména do oblasti
environmentální výchovy.

Společné zdobení stromku pro ptáky je příjemnou vánoční zábavou pro děti i dospělé foto Zdeněk Vermouzek

Záměr prezentovat na veřejnosti svě-
tově proslulé archeologické náleziště
z doby lovců mamutů v Předmostí je
starý sedmdesát let. První s touto myš-
lenkou přišel již na konci sedmdesá-
tých let minulého století předmostský
starosta Josef Knejzlík. 

Nyní ji znovu vzkřísili  pracovníci měst-
ského úřadu a se svým záměrem sezná-
mili veřejnost  12. prosince ve školním
klubu ZŠ v Předmostí. Právě veřejnost,
vedle archeologů,  by měla být dalším vý-
znamným spolupracovníkem na tomto
projektu.  Pouhé tři desítky občanů, kteří
na toto veřejné projednání přišli, však by-
lo pro pořadatele zklamáním, protože
především oni by měli přicházet  s nápa-
dy, jak využít šestihektarovou ploch urče-
nou pro Mamutov. „Nic není předem dá-

no a sdělit můžete jakoukoliv myšlenku,“
řekl přítomným RNDr. Juliš, kterrý disku-
zi moderoval. Dokonce ani název Mamu-
tov není definitivní. Někteří z účastníků
proto hýřili nápady,  pro koho by měla být
prezentace předmostského náleziště ur-
čena a čím by měla lákat návštěvníky.

Veřejnou diskuzí však aktivity obča-
nů končit nemusejí a zájemci mohou
i během celého roku sdělovat své návr-
hy pracovníkům městského úřadu
z odboru životního prostředí přerov-
ského magistrátu Mgr. Miroslavě Švá-
stové (tel. 581 268 234) a RNDr. Pavlu
Julišovi (tel. 581 268 232).

Nápady týkající se projektu Mamutov
jsou totiž cenné, protože čím budou ori-
gínálnější, tím snadnějši bude získat pe-
níze sponzorů. Miroslav Rozkošný

Mamutov bude, ale nic 
není předem dáno

Městu nejvíce chybí
záchranná stanice pro

zraněné živočichy

Vznikne středisko
environmentální výchovy
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Jedním ze schválených bodů jednání zastupitelů v prosinci bylo vy-
hlášení grantového programu pro rok 2008. Jeho cílem je podpora
projektů v oblastech sportu, kultury, zdravotnictví, volného času
a v oblasti sociální. Město upozorňuje všechny zájemce o poskyt-
nutí finančních prostředků z městského rozpočtu, že mohou i v le-
tošním roce požádat o grant formou vypracovaných projektů.

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch listech platn˘ od 1. 1. 2007
Velikost inzerátu ãerná barva ãerná + azurová barevn˘ inzerát
1 cm2 13 Kã 17 Kã 25 Kã
1/4 strany (100 × 131 mm) 1 703 Kã 2 227 Kã 3 275 Kã
1/2 strany (204 × 131 mm) 3 474 Kã 4 543 Kã 6 681 Kã
celá strana (204 × 265 mm) 7 028 Kã 9 190 Kã 13 515 Kã

Slevy za opakování stejného inzerátu: 3–5× 3 %, 6–8× 5 %, 9–11× 7 %, 12× a ví-
ce 10 %. Uvedené ceny jsou bez 19 % DPH. Náklad Pfierovsk˘ch listÛ je 20.700
v˘tiskÛ, distribuce do v‰ech pfierovsk˘ch domácností zdarma. Zájemci o in-
zerci mohou získat bliÏ‰í informace na tel. ãísle 581 225 393 – M. Fla‰ar, e-
-mail: studio@elan-prerov.cz. Elan spol. s r.o., Dluhonská 96, 750 02 Pfierov

Již od roku 2000 pracovníci kancelá-
ře primátora přerovského magistrátu
přijímají, evidují a řeší podněty obča-
nů. Už se stalo pravidlem, že na začát-
ku roku vám poskytneme ve stručném
přehledu údaje o jejich činnosti. Uvá-
děná čísla jsou platná pouze k datu
12. prosince, ale i přes tuto skutečnost
jsou dostatečně vypovídající. 

„V letošním roce jsme přijali 9 petic.
K polovině prosince 2007 jsme zaevido-
vali 129 písemných stížností, žádostí
a podnětů. Z uvedeného počtu přijatých
stížností bylo 13 dopisů anonymních,
většinou se jednalo o nekonkrétní pod-
něty, 12 stížností bylo zaměřeno na vý-
kon činností strážníků městské policie
a 34 stížností souviselo s prací zaměst-
nanců magistrátu. Po prošetření těchto
stížností byla jedna stížnost vyhodnoce-
na jako částečně oprávněná,“ informo-
val vedoucí oddělení petic a stížností
Zdeněk Daněk z kanceláře primátora.

Pracovníci Kanceláře primátora za
uvedené období roku 2007 obdrželi cel-
kem 1 dotaz dle zákona o svobodném
přístupu k informacím. Dále jsme řešili
stížnosti spadající do oblasti výkonu čin-
ností zřizovaných organizací. Jednalo se
o jednu stížnost adresovanou technic-
kým službám, sedm stížností bylo smě-
rovaných na domovní správu, po jedné
stížnosti jsme přijali a řešili ZŠ Velká

Dlážka a provoz Městské knihovny
v Přerově. Dvě stížnosti byly adresované
vůči sociálním službám. Všechny uve-
dené stížnosti byly zjištěny jako neodů-
vodněné. Ostatní stížnosti se týkaly na-
příklad údržby zeleně, špatného stavu
komunikací I. a II. třídy, ale i narušová-
ní sousedských vztahů,“ vyjmenoval
Zdeněk Daněk. 

Mnozí občané volí i formu telefonic-
kého dotazu nebo před dopisováním dá-
vají přednost osobnímu kontaktu. Pra-
covníci kanceláře primátora tak zodpo-
věděli mnoho dotazů na úseku občan-
skoprávním, ale třeba i na úseku ochra-
ny práv spotřebitele. Šaf

Stěžovali jste si v loňském roce?

Kolik peněz stojí přerovskou
radnici vandalismus

V listopadu 2007 na základě upozor-
nění Městské policie bylo zjištěno tábo-
řiště lidí bez domova na stanovišti č. 4
(„pionýrská louka“) stezky Přerovským
luhem. Na místě bylo nahromaděno vel-
ké množství zbytků potravin, plastových
obalů, oděvů a další nepořádek. K vý-
raznému poškození zařízení stezky ne-
došlo (viz foto).

Ve stejném období občané hlásili ne-
povolenou skládku různého odpadu
pod lávkou U tenisu. Pracovníci Tech-
nických služeb obě uvedené skládky od-

stranili. Náklady na odstranění skládek
činily okolo 3 tisíc korun.

Dále byla poškozena informační ta-
bule č. 2 na stezce Přerovským luhem,
která je umístěná v ulici Brabansko. Ta-
bule je znehodnocena nápisy, které bu-
dou odstraněny až v jarních měsících.
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Vývoj stížností
v jednotlivých letech

Žádosti o finanční podporu mohou
směřovat do následujících podporova-
ných oblastí, pro které je určen níže uve-
dený celkový objem finančních pro-
středků z rozpočtu statutárního města
Přerova:
oblast sportu . . . . . . . . . . . 1 817 000 Kč
oblast sociální . . . . . . . . . . . 650 000 Kč
oblast kultury  . . . . . . . . . . . 325 000 Kč
oblast zdravotnictví  . . . . . 600 000 Kč
oblast volného času  . . . . . 325 000 Kč

Jak nás informoval Miroslav Lakomý
z odboru školství, písemné žádosti o fi-
nanční podporu se podávají na přede-
psaných formulářích se všemi požadova-
nými přílohami v nadepsané obálce. For-
muláře žádostí včetně některých přede-
psaných příloh jsou k dispozici ke sta-
žení z webových stránek statutárního
města Přerova (www.mu-prerov.cz, ces-
ta: Aktuality a dění ve městě nebo Aktu-
ality a dění ve městě, Odbory magistrá-
tu) nebo k vyzvednutí na příslušných
odborech Magistrátu města Přerova (dle
jednotlivých podporovaných oblastí)
a v Městském informačním centru.

Při vyplňování a předkládání formulá-
ře žádosti o finanční podporu a přísluš-
ných povinných příloh je nezbytné, aby
žadatelé postupovali dle pokynů uvede-
ných v zásadách grantového programu
pro danou podporovanou oblast. Zása-
dy grantového programu pro jednotli-
vé podporované oblasti jsou k dispozi-
ci na webových stránkách statutárního
města Přerova (www.mu-prerov.cz, ces-
ta: Aktuality a dění ve městě nebo Aktu-
ality a dění ve městě, Odbory magistrá-
tu) a k nahlédnutí na příslušných od-

borech Magistrátu města Přerova (dle
jednotlivých podporovaných oblastí). 

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

Žádat lze pouze o finanční podporu
položek nákladů stanovených statutár-
ním městem Přerov. Tyto položky pro
jednotlivé podporované oblasti jsou sta-
noveny v příloze č. 5 výše uvedených zá-
sad grantového programu (viz vzor
smlouvy o poskytnutí dotace, článek I).

Termín pro podávání žádostí o fi-
nanční podporu je do 11. února 2008
na adresu:
Magistrát města Přerova, Bratrská 34,
750 11 Přerov 2, 
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
(při žádosti o finanční podporu v oblas-
ti sportu nebo v oblasti volného času),
Odbor sociálních služeb a zdravotnic-
tví (při žádosti o finanční podporu v ob-
lasti sociální nebo v oblasti zdravotnic-
tví), Kancelář primátora (při žádosti
o finanční podporu v oblasti kultury).
V případě osobního podání musí být žá-
dosti zaevidovány na podatelně Magist-
rátu města Přerova nejpozději 11. února
2008 do 17 hodin. V případě zaslání žá-
dosti poštou je rozhodující pro dodrže-
ní termínu uzávěrky datum poštovního
razítka, nejpozději 11. února 2008. Žá-
dosti o finanční podporu nelze podávat
elektronickou poštou.
O poskytnutí finanční podpory a uza-
vření smlouvy o poskytnutí dotace roz-
hodne Zastupitelstvo města Přerova na
dubnovém zasedání.

Využijte možnosti
získat grant

Bezdomovci se zabydleli na „pionýrské louce“ při stezce Přerovským luhem



Zkomplikuje se transformace?
Olomoucký vrchní soud v úterý zamítl návrh kraj-

ského úřadu navýšit akciové společnosti Nemocnice
Olomouckého kraje základní kapitál o 400 milionů ko-
run. Společnost tak může nakládat pouze s majetkem
čtyř milionů korun, což by mohlo zkomplikovat trans-
formaci nemocnic v Přerově, Prostějově a Šternberku.
Následky hejtmanství zatím nedokáže odhadnout.
Podle krajského soudu i krajského státního zastupitel-
ství nelze sloučené příspěvkové organizace definovat
jako podnik. To znamená, že není možné je vložit do
základního kapitálu jako nepeněžitý vklad a navýšit tak
základní jmění o jejich majetek. Soudce své rozhodnutí
odůvodnil tím, že smlouva o vkladu podniku do spo-
lečnosti byla uzavřena v době, kdy navrhovatel nebyl
oprávněn s majetkem nakládat. -svam-

Lidé z Předmostí žádají o strážníky
Posílení hlídek městské policie žádají obyvatelé míst-

ní části Přerova-Předmostí. Obávají se, že ve chvíli, kdy
se obvodní oddělení republikových policistů přemístí
do policejního komplexu, který se dokončuje u Výsta-

viště, bude tato čtvrť nehlídaná. Městská policie Přerov
by mohla být v novém roce posílena o dva strážníky,
kteří by prioritně zajišťovali bezpečnost a pořádek
v Předmostí. -lech-

Kasárna na Přerovsku
Ještě začátkem roku ministerstvo obrany hlásalo, že

zruší hranické kasárny Jaslo sloužící jako celostátní
sklad vojenské techniky. Radnice tak začala plánovat,
jak v areálu vybuduje nové byty nebo průmyslovou zó-
nu. Armáda se ale nakonec rozhodla zůstat. Naopak
přerovské radnici do klína bezúplatně spadnou žela-
tovské kasárny se svými 27 objekty a 14 hektary půdy.
Třicetiletá historie výcvikového střediska vzdušných sil
tak končí a jeho působnost přebere posádka ve Vyško-
vě. Město zvažuje využití kasáren pro nové byty a více-
účelovou sportovní halu, pro kterou už dlouho hledá
lokalitu. -svam-

Voda v Přerově od nového roku
podraží

Od ledna zaplatí občané Přerova za vodu více. Podle
statistiky spotřebuje průměrný Přerovan denně deva-

desát pět litrů vody. Prakticky to pro každého jednot-
livce znamená, že podle nového sazebníku zaplatí při
takovémto odběru vody za rok o sto šedesát korun více. 

Podle představenstva společnosti Vodovody a kana-
lizace Přerov nelze nárůstu cen zabránit. Vyšší sazba za
vodné a stočné je důsledkem proklamovaného zvýše-
ní ceny elektrické energie, důvodem je i inflace a v ne-
poslední řadě také to, že klesá odběr vody. Vodovody
a kanalizace Přerov musejí navíc do roku 2010 dokon-
čit významnou investici, díky níž splní požadavky Ev-
ropské unie na kvalitu vypouštění odpadních vod. Za
půl miliardy korun zmodernizují zastaralé a vystaví
chybějící kanalizační sítě a čističky odpadních vod.
A pak mohou Přerované očekávat další vlnu navýšení
ceny za stočné. -lech-

Lidé ze Žeravic sepsali čtvrtou petici
proti pískovně

Obyvatele Žeravic zase začíná děsit pískovna, kterou
by chtěl v obci vybudovat soukromý investor. Občané
se záměrem bojují několik let a byli si už jisti, že nad
pískovnou vyhráli. Sepsali tři petice, Olomoucký kraj
vydal v roce 2004 k záměru nesouhlasné stanovisko
a investor se stáhl. Žeravičtí jásali - mysleli si, že pro-
jekt je jednou pro vždy pohřben. 

Teď je pískovna opět na pořadu dne, neboť obyvate-
lé obce nečekaně zjistili, že nový územní plán Přerova
s pískovnou v Žeravicích zase počítá. Sepsali proto
v pořadí už čtvrtou petici, pod níž se podepsalo bez-
mála čtyři sta lidí. Apelují na zastupitele, aby záměr ne-
posvětili a zdůrazňují, že mají strach z prašnosti, hluč-
nosti, vlivu na kvalitu podzemních vod, flóru i faunu
a také z devastace obce nákladními vozy. Podle před-
běžných informací by se tu měl písek těžit zhruba po
dobu tří let a sloužit by měl pro stavbu dálnice. Pak by
měl majitel pozemků půdu rekultivovat. Petenti ale
poukazují na to, že další pískovnu mají přes silnici, tak-
že materiál na stavbu je odkud brát. 

Ani tvůrci územního plánu, odborníci ze společnos-
ti Kovoprojekta Brno, nepovažují za vhodné zatížit Že-
ravice pískovnou, která by měla vzniknout na šesti hek-
tarech půdy. V sousedství pozemků je totiž rozvojová
lokalita pro bydlení, na kterou město nechalo vypra-
covat urbanistickou studii. -lech-

Školy byly sloučeny
Olomoucký kraj sloučil Gymnázium Jana Blaho-

slava se Střední pedagogickou školou v Přerově. Kraj-
ští zastupitelé 10. prosince po dlouhé debatě schvá-
lili další etapu slučování středních škol, která se tý-
ká šesti případů. Největší emoce vzbudilo rozhod-
nutí sloučit Gymnázium Jana Blahoslava v Přerově
se sousední Střední pedagogickou školou. Kritici
poukazovali zejména na to, že studenti ani jejich ro-
diče předem nedostali potřebné informace. Vedení
kraje naopak oponovalo snižováním počtu studen-
tů na Přerovsku i lepším ekonomickým postavením
sloučeného subjektu. -zag-

Děti dostanou od města nové hřiště
Desítky přerovských dětských hřišť jsou v zuboženém

stavu. Město je hodlá postupně renovovat a nabídnout
tak dětem na sídlištích moderní atrakce. Zatím po-
slední investicí města v tomto směru je nové hřiště
v prostranství mezi Velkou Dlážkou a nábřežím Edvar-
da Beneše. Město za jeho výstavbu dalo půl milionu ko-
run a prostor využilo pro vyžití menších i větších dětí.
Podobných vlaštovek bude od příštího roku v Přerově
přibývat. Magistrát zřídil pracovní skupinu, která ty-
puje zanedbané lokality, jež by si zasloužily výstavbu
nových dětských hřišť. -lech-

www.ktvprerov.cz

foto Petr Ludík

foto Petr Ludík
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■ Z „Přerovských aktualit“

� 9. 1. 1983 – před 25 lety zemřel v Přerově Václav
Řoutil, kronikář obce, vlastivědný pracovník, autor
rozsáhlých dějin obce Vinar, kde se 21. 4. 1906 narodil. 

� 16. 1. 1943 – před 65 lety zemřel
v Rovensku pod Troskami Lubomír
Jasínek, student a člen paradesantní
skupiny Antimon vysazený anglic-
kým letadlem dne 24.10. 1942 v ob-
lasti Nové Paky v Čechách (společně
s ním zahynul i velitel skupiny kpt.

František Zázvorka). Byl vyznamenán in memoriam
Čs. válečným křížem a jmenován nadporučíkem. Na-
rodil se 14. 11. 1922 v Hodoníně. Jeho jméno nese jed-
na z ulic Přerova, kde žil.
� 18. 1. 1703 – před 305 lety se narodil v Přerově Ala-
nus Plumlovský, hudební skladatel, člen řádu cister-
ciáků na Velehradě. V roce 1730 byl vysvěcen na kně-
ze, koncem života přidělen správci opatství v Pastu-
chově (Maďarsko), kde 2. 5. 1759 zemřel. Je autorem
dvou hanáckých oper, latinského libreta „Opera tra-
gica“ z roku 1728 a několika českých pastorel.
� 21. 1. 1918 – před 90 lety se konala v Přerově proti-
válečná manifestace „Za chléb a mír“, která byla sou-
částí generální stávky, které se zúčastnilo 3000 osob
a na níž byly vysloveny požadavky na zřízení samo-
statného státu.

� 23. 1. 1973 – před 35 lety zemřel
v Přerově František Bayer, profesor
češtiny a němčiny, ředitel přerovské-
ho gymnázia v letech 1937–1942
a 1945–1948. Jeho otec byl známý
přerovský učitel a historik. Narodil se
16. 1. 1887 v Přerově.
� 24. 1. 1908 – před 100 lety se naro-
dil ve Fryštáku u Holešova Zdeněk
Černošek, Ing., učitel na zimní hos-
podářské škole v Přerově, kde žil od
roku 1923. Účastník odbojového
hnutí za 2. světové války. Zemřel 15.
3. 1942 v Osvětimi.
� 28. 1. 1878 – před 130 lety se naro-
dil v Nedvězí u Poličky Stanislav Ko-
vanda, pedagog, sbormistr a spiso-
vatel, který v letech 1913–1920 učil
matematiku a fyziku na přerovském
gymnáziu, později byl ředitelem
gymnázia ve Zvolenu. Během 1. svě-

tové války byl v roce1916 a 1918 sbormistrem přerov-
ského Přerubu (v letech 1917-1919 předseda spolku
Přerub). Je autorem pěti sbírek realistických povídek,
dvou románů, divadelní hry, sbírky básní a literární
studie. Hudební tématika se objevuje v povídkách
„Z příkazu tatínkova“, rok 1917, a „Pianista z baru“,
rok 1931. Zemřel 27. 2. 1954 v Brně.
� 31. 1. 1903 – před 105 lety se narodil v Přerově Alois
Beňa, učitel a okresní školní inspektor, vlastivědný
pracovník, výborný řečník a organizátor učitelských
spolků, spolupracovník Josefa Krumpholce, člen re-
dakční rady Kultury Přerova. Zemřel 9. 9. 1984 v Os-
travě.

� 31. 1. 1958 – před 50 lety zemřel
v Brně Alois Tichý, Dr., Ing., profesor
geodezie na VŠZ v Brně, který v le-
tech 1906-1920 učil matematicko-fy-
zické předměty na zemědělské škole
v Přerově. Od roku 1926 byl také ve-
doucím státní výzkumné stanice les-

nické geodezie a fotogrametrie v Brně, v roce 1935 rek-
tor VŠZ. Napsal více než 50 vědeckých prací a řadu
učebnic, je též autorem „Plánu města Přerova“ z roku
1912, který vydal František Bayer. Narodil se 1. 6. 1879
v Hrubčicích u Prostějova. Věra Fišmistrová

Kalendárium■
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Oblibě se těšily vystavené přerovské
muzejní exponáty nejen v České repub-
lice (Slavkov, Olomouc, Praha, Uherský
Brod, Šumperk, Kozlovice, Lipník nad
Bečvou, Prostějov, Rosice u Brna, Bran-
dýs nad Labem), ale i v Itálii, kde v rám-
ci celosvětové Pampaedie mohli diváci
zhlédnout v Národní knihovně ve Flo-
rencii celou plejádu českých a zahranič-
ních slabikářů, didaktických pomůcek
a školního nábytku. K italské výstavě byl
vydán v italském jazyce prospekt Muzea
Komenského v Přerově a působivá pub-
likace.

V červnu bylo přerovské muzeum
spolupořadatelem folklórního festiva-
lu V zámku a v podzámčí – Sousedé.

Úspěšné u diváků byly i akce na hradě
Helfštýně: hudební a divadelní předsta-
vení, Hradní bál a další. Na Kovářském fó-
ru byla uměleckými kováři z Lucembur-
ska a Německa vykována Dračí lavička.

Dvacátého šestého ročníku Hefaisto-
nu se zúčastnilo 600 uměleckých ková-
řů z 24 zemí světa. Poslední srpnový ví-
kend jejich tvorbu zhlédlo více než 12 ti-
síc návštěvníků.

S nemenším zájmem byla provedena
v ukrajinské Koločavě, známé z Ol-
brachtova Nikoly Šohaje loupežníka, re-
konstrukce třídy obecné školy z obdo-

bí první Československé republiky. Tří-
da byla předána veřejnosti za účasti čes-
kého diplomatického sboru a význam-
ných představitelů Západní Ukrajiny ře-
ditelem přerovského Muzea Komenské-
ho v Přerově dne 2. srpna 2007.

V rámci práce muzejníků s dětmi, za fi-
nančního přispění grantu města, úspěš-
ně pracuje na Komenského principu
„školy hrou“ kroužek mladých muzej-
níků, který veřejně v letošním roce vy-
stoupil na Helfštýně, v Lipníku na Beč-
vou a dvakrát na přerovském zámku. 

V roce 2007 vydalo přerovské muze-
um celou řadu publikací. K nejvýznam-
nějším bezpochyby patří Opera didacti-
ca omnia J. A. Komenského od prof. dr.
Dagmar Čapkové, DrSc., dne 28. října
vyznamenané prezidentem republiky
Václavem Klausem. Publikace byla pře-
dávána účastníkům na Mezinárodní
konferenci komeniologů v Praze, u pří-

ležitosti 350. výročí vydání tohoto gran-
diózního didaktického díla Učitele ná-
rodů. Přerovské komeniologické fondy
byly v této knize využity do textové a ob-

razové přílohy. Úspěšně si vedli přerov-
ští muzejníci i v publikační, odborné
a vědecké činnosti.
PhDr. František Hýbl, ředitel MK v Přerově

V předvánočním čase si děti vyzkoušely výrobu papírových vánočních ozdob v Ježíškově dílně v Korvínském domě foto Luboš Vyňuchal

Předání třídy veřejnosti za účasti českého diplomatického sboru a významných představitelů
Západní Ukrajiny ředitelem přerovského Muzea Komenského Františkem Hýblem

Téměř 126 tisíc spokojených 
návštěvníků
Muzeum bilancuje

Muzejní sezona 2007 v přerov-
ském zámku, Ornitologické sta-
nici i na hradě Helfštýně byla
úspěšná. Svědčí o tom i 125 728
spokojených návštěvníků, kteří
si od počátku roku mohli pro-
hlédnout na zámku 19 výstav,
v ORNISu a na Helfštýně vždy
čtyři výstavy.

■ Pozvánka na výstavy do muzea
Ve čtvrtek 17. ledna v 17 hodin proběhne v Muzeu Komenského v Přerově spo-
lečná slavnostní vernisáž výstav Jiří Ryšavý a Ivan Kříž – Výběr z díla a Kouzelné
dětství – Svět dítěte v letech 1890–1990. V prvním případě návštěvníci uvidí obra-
zy, kresby a objekty obou autorů, jež vedle dlouholetého přátelství spojuje rovněž
podobný výtvarný názor a přístup k umění. Na druhé ze jmenovaných výstav se pří-
chozí mohou seznámit s dobovými fotografiemi, hračkami nebo dětskými knížka-
mi. K vidění budou i oděvy a další předměty denní potřeby z předminulého a mi-
nulého století. Zároveň budete mít příležitost nostalgicky zavzpomínat nejen na

vlastní dětství, ale případně si i připomenout první krůčky dětí a vnoučat. Vystave-
né předměty pocházejí převážně z fondů Muzea Komenského v Přerově, ale také
ze soukromých sbírek. Nedílnou součástí výstavy se stane i „dětský koutek“, kde si
nejmenší návštěvníci pohrají s kostkami, panenkami, autíčky nebo plyšovými hrač-
kami, případně se zúčastní výtvarné dílny, jejímž cílem je zjistit na základě dětských
kreseb nejoblíbenější dětské hračky nebo pohádkové postavičky. Věříme, že se obě
výstavy budou líbit jak dospělým, tak i nejmenším návštěvníkům.

Mgr. Kristina Glacová a Mgr. Lucie Vidrmertová, kurátorky výstav

Pohled do dílny Jiřího Ryšavého
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Někteří sportovci Přerova jsou v abso-
lutní špičce několik let, ale v roce 2007
dokázali dobýt titulů nejvyšších v hojné
míře a patrioti přerovského sportu se
mohou opravdu radovat. Úspěchy na
poli sportovním nám může závidět ne-
jedno o hodně větší město. 

Individuální sporty
Veslařka Gabriela Vařeková měla na

svém kontě tituly juniorské mistryně svě-
ta a nyní svou sbírku cenných kovů roz-
šířila o seniorské. Gabriela se dokázala
tréninkovou píli a přístupem ke sportu
vypracovat na vrchol. Po finálovém
umístění na MS získala spolu s Jitkou An-
tošovou titul ME. Studentka medicíny,
trénující teď v Praze, má nominaci na
OH v Pekingu a zde by neměla být v žád-
ném případě bez šance. Závodnice VK
Přerov byla také už vícekrát mezi nejlep-

šími sportovci kraje. Důležité je i to, že
svým příkladem dokázala přilákat k ve-
slování další děvčata, která se už prosa-
dila i na MR ve své věkové kategorii.

To, co bylo řečeno o nejlepší přerov-
ské veslařce, platí i o bratrské dvojici
Adamu a Pavlu Procházkových. Ti pat-
ří do české biketrialové špičky dlouhou
řadu let a prošli všemi věkovými katego-
riemi až do Elite. Přestože už oba mají
bohatou sbírku trofejí, rok 2007 byl, ales-
poň pro staršího z bratrů Adama, nejús-
pěšnější v kariéře. Ozdobil se titulem ME
a navíc byl třetí na světě i v zemi. Pře-
chod na jiný typ kola zvládl s bravurou
a uplatnil lety nabyté zkušenosti. Pavel
se potýkal se zdravotními obtížemi a ně-
které závody musel vynechat. I přes tyto
potíže nezklamal a také on patří k ozdo-
bám přerovského sportu.

Maximálně úspěšný rok mají za se-
bou autokrosaři. Množné číslo je na-
místě. Nemáme jen Ladislava Hanáka,
ale i Petra Švestku. Přerov je pořadate-
lem závodů MČR i ME a tak příznivci
atraktivního sportu mohou naše úspěš-
né muže sledovat přímo. Ladislav Hanák
zaznamenal výbornou sezonu a v jeho
stáji mohou slavit double. Jezdec zúro-
čil roky vývoje vozu a kraloval jak v zemi,
tak v Evropě. Ve své třídě zůstává a neu-
síná na vavřínech. V garáži se připravu-
je vůz na novou sezonu, kde by Hanák
měl patřit k největším favoritům obou
mistrovství. Petr Švestka zvolil s novým
vozem strategii orientace spíše na Evro-
pu. Tato strategie nebyla asi nejlepší.
Švestka totiž co v republice jel, to bylo na
bednu. Jen malý počet odjetých podni-
ků jej připravil o lepší umístění. Mladý
jezdec ale určitě neřekl poslední slovo
a při kapce válečnického štěstí může mí-
řit na mety úplně nejvyšší. Dvojice skvě-

le navázala na už letité úspěchy legendy
autokrosu Karla Havla.

Nejmenší možnost vidět přímo v reá-
lu máme pak Tomáše Pivodu. Kartin-
gový pilot se pohybuje po Evropě a do-
ma jsme jej mohli v roce 2007 vidět jen
na okruhu Sosnové. Pivoda ale jel nej-
prestižnější podniky – ME a MS. V obou
případech se dokázal v nesmírně nároč-
né konkurenci prokousat do finále. Pod-
le celoročního hodnocení stovek světo-
vých jezdců byl ve své kategorii hodno-
cen jako čtvrtý nejlepší. To neušlo po-
zornosti a přerovský pilot vstoupil do
nejprestižnější kubatury KF1. Odtud
vzešel nejeden jezdec F1. Sám Pivoda
má za sebou první testování formulo-
vých vozů a všechny hodně mile pře-
kvapil. Dokázal zajíždět časy srovnatel-
né s ostřílenými formulovými jezdci,
majícími dokonce zkušenosti z F1.

Ohlédnutí za přerovským sportem
Na přelomu letopočtů se vždy ohlížíme za uplynulým obdobím.
Pro sportovce je to čas hodnocení, bilancování a vyhlašování an-
ket. Pokud se v Přerově anketa o nejlepšího sportovce roku bude
vyhlašovat, nebude to mít skupina hodnotitelů vůbec lehké. Rok
2007 je totiž v historii sportu města jedním z vůbec nejúspěšněj-
ších. Tituly z kontinentálních mistrovství a výborná umístění na
světových šampionátech nemáme každý rok. Navíc naši sportovci
patří v řadě odvětví k naprosté republikové špičce. Nic na tom ne-
mění fakt, že úspěchy jsou spíše v individuálních sportech.

OKNA - DVEŘE - VRATA - PODLAHY

PF 2008
příjemné prožití svátků

a mnoho štěstí v novém roce
Vám přeje

kolektiv pracovníků
STAVOFLOOR spol.s r.o.

Klub „TEPLO“ 
na Horním náměstí v Přerově

22. února 2008 
od 20 do 2 hodin

K poslechu a tanci hrají:
ZÁHORSKÁ KAPELA – velký sál
KAROLÍNA – malý sál
LUČINA – vinárna

Slosovatelná vstupenka s místenkou a malým občerstvením 150 Kč
Předprodej a rezervace vstupenek od 31. 12. 2007:

OV KSČM Přerov, Palackého 8, tel. 581 217 262–3

Pozvánka na další akce: 
Oslava MDŽ 7. 3. 2008 v 15 hodin, Klub TEPLO, estrád-

ní vystoupení, k tanci hraje skupina Karolína
1. máj 2008 v 9 hodin na Horní náměstí v Přerově, 

Buřinky Petra Dudeška, Záhorská kapela

Srdečně vás zveme na

ples 
levice

XV.

inzerce

Nejlevnûj‰í
inzerce

v regionu!

pokračování na straně 11 �

ceník na 
straně 6

inzerce
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Kolektivní sporty

V kolektivních sportech jsme takové
úspěchy neposbírali. K největším patří
čtvrté místo v zemi v extralize volejba-
listek. Tým žen zaznamenal nejlepší
umístění v historii klubu. Nic na tom ne-
mění fakt nepodařeného startu do nové
sezony. Ženy rozšířily úspěšnost PVK Pre-
cheza, který se až do roku 2007 chlubil
hlavně úspěchy mládežnických kategorií.

Jistý ústup ze slávy zaznamenali vod-
ní pólisté KVP Přerov. Po titulu a ziscích
medailí jsme mysleli na víc než záchra-
nu v nejvyšší soutěži. Ale i zde mají vý-
bornou mládež a je tak na čem stavět.

Dlouhá léta se Přerov může chlubit
skvělým tenisem. V roce 2007 jsme ob-
hájili své pozice a v nejprestižnější do-
mácí soutěži, extralize smíšených druž-
stev, vybojovali druhou příčku za hvězd-
ným Prostějovem. Prestiž tenisu dodává

i pořádání dvou velkých mezinárodních
turnajů žen, či juniorského ITF. Přerov-
ští se mohli pochlubit i šampionátem že-
lezničářů, kde startovalo 26 zemí světa.

Úspěchy zaznamenaly i sporty, které
trápí absence vhodné haly.

Házenkáři ve druhé nejvyšší soutěži
stále sahají po postupu mezi elitu. Po-
dařilo se jim totiž vhodně sestavit tým
z mladých a velezkušených borců. Há-
zená v zemi má také velkou podporu pi-
vovaru Zubr a tak by vůbec nebylo zlé,
kdyby město mělo mezi nejlepšími
i svůj tým.

Chybějící hala limituje i bouřlivě se
rozvíjející florbal. Naše týmy postupně
stoupají soutěžemi výš, ale příznivci za
nimi musí ven z města. Fotbal se po-
stupně nadechuje a řeší hlavně otázky

okolo co nejlepšího zajištění. Blýská se
na lepší časy a dohoda o spolupráci me-
zi městskými kluby, která by mohla vést
k vyšší soutěži než je KP, se rýsuje.

Na závěr jsme si nechali věty o v Pře-
rově velmi populárním hokeji. Ten láká
nejvíce diváků, hlavně mladých. Rok 2007
byl snad pro hokej zlomový. Podařilo se
získat partnera, kterému na hokeji ve
městě záleží – pivovar Zubr, který vstou-
pil i do názvu klubu. S jeho příchodem se
výkony druholigového celku výrazně
zlepšily a až čas ukáže, zda se hokej vrátí
na dřívější místa, to je do první ligy.

Výčet úspěchů není zcela kompletní,
máme i výborné jezdce bikrosu, kvalitní
prvoligové kuželky, nohejbal, kulečník,
moderní gymnastiku a další. Přát si může-
me jen to, abychom se za rokem 2008
mohli ohlédnout alespoň se stejným uspo-
kojením jako za letopočtem 2007. jmb

� pokračování ze strany 10

Tomáš Pivoda se startovním číslem 140

Hokejistům se podařilo získat partnera, kterému na hokeji ve městě záleží – pivovar Zubr

Ohlédnutí 
za přerovským 
sportem

Ta se v Přerově poprvé konala v lednu
2007. Vzhledem k příznivému ohlasu ná-
vštěvníků se 2. ročník uskuteční v sobo-
tu 12. ledna 2008 od 9 do12 hodin v Zá-
kladní škole Trávník v Přerově (vchod
přes školní hřiště z ulice Kozlovské).

„V průběhu dopoledne si v tělocvič-
nách školy můžete vyzkoušet různé dru-
hy pohybových aktivit, například oblíbe-
ný spinning, aerobic, cvičení s overbally
či bodystyling. Novinkou bude cvičení

pro děti, a to nejen ty s nadváhou. V pro-
storu školní jídelny se představí společ-
nost Stop obezitě (STOB) a Poradna
zdraví Zdravotního ústavu. Novinkou
bude ukázka počítačového programu
pro vyhodnocování aury, ukázka přístro-
je na analýzu pleti. Také se představí fir-
ma zabývající se dodáváním potravin při
redukci váhy až do domu nebo zaměst-
nání,“ informovala organizátorka této
akce a lektorka kurzů snižování nadváhy
STOB v Přerově Dagmar Janásová.

Pro prvních 100 návštěvníků je při-
praven malý dárek, v 11 hodin proběh-
ne slosování vstupenek, 10 vylosova-
ných návštěvníků získá slevovou pou-
kázku na analýzu pleti. Šaf

Udělejte něco pro své zdraví
Příležitost udělat alespoň jed-
norázově něco pro své zdraví
máte již v nejbližších dnech. 
Zúčastněte se akce Den zdraví.
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Uvádíme společně s odpověďmi ty,
které se nejčastěji opakují:

Kdy se počítá s otevřením
domova pro seniory?

Původně se hovořilo o termínu 1. le-
den 2009. Předpokládá se však vzhledem
k postupu prací, že provoz domova bu-
de zahájený již ve čtvrtém čtvrtletí 2008.

Kolik bude činit úhrada za
pobyt, stravu a poskytované

služby?

V tuto chvíli nelze říci. Výše úhrady bu-
de předmětem jednání radních v průbě-
hu 2. čtvrtletí roku 2008. Po projednání
bude informace zveřejněna v Novém
Přerovsku, Přerovských listech, Kabelo-
vé televizi a na webových stránkách
města Přerova a Sociálních služeb měs-
ta Přerova.

Pobyt a stravování bude uživatel služ-
by hradit ze svého starobního důchodu.
Pokud vlastní příjem žadatele nebude
postačovat na úhradu plných nákladů
v domově, bude i v takovém případě
služba poskytnuta, a to za úhradu niž-

ší. Uživateli této služby musí po zapla-
cení pobytu a stravy zůstat nejméně
15 % jeho příjmu – důchodu. Vedení
domova se rovněž může dohodnout
v případě, kdy příjem žadatele nebude
postačovat na plnou úhradu nákladů,
na spoluúčasti úhrady nákladů s man-
želem či manželkou, rodiči nebo dětmi
žadatele o umístění v domově. Služba

bude poskytnuta i v případě, kdy k do-
hodě nedojde. 

Poskytované základní činnosti této so-
ciální služby budou hrazeny celou výší
příspěvku na péči. Maximální částky
jsou stanoveny vyhláškou zákona o so-
ciálních službách a nelze je překročit.
Další poskytované, předem dohodnuté,
činnosti, které budou nad rámec zá-
kladních činností této sociální služby,
mohou být hrazeny v plné výši skuteč-
ných nákladů. Říká se jim fakultativní
služby.

Kdo bude rozhodovat o přijetí
do domova pro seniory? 

Každé zařízení má právo rozhodnout
o přijetí zájemce o službu samo. Musí

však být dodrženy podmínky přijetí,
schválené Radou města Přerova. Dopo-
ručujeme, aby pro rozhodnutí k přijetí
do domova byla ustanovena poradní
komise složená ze zástupců Magistrátu
města Přerova, Sociálních služeb měs-
ta Přerova a domova pro seniory. Slo-
žení komise rovněž schválí Rada města
Přerova.

Kdo může být do domova
pro seniory přijat?

Do domova může být přijata osoba,
která pro dlouhodobě nepříznivý zdra-
votní stav potřebuje pomoc jiné fyzické
osoby. Závislost na pomoci jiné fyzické
osoby je rozlišena stupněm, který odpo-
vídá přiznanému příspěvku na péči.

Lze si podat žádosti i do více
domovů pro seniory?

Ano. Dokonce to i doporučuji. Je lepší
mít podanou žádost i v jiném domově.
Těm občanům, kteří už v některém do-
mově pro seniory žádost mají, doporu-
čuji, aby ji zatím do Přerova nepřevádě-
li a podali si žádost novou. V opačném
případě by totiž předčasně ztratili pořa-
dí v domově, kde ji již několik let poda-
nou mají. Není potřeba se ukvapovat. Je
dobré myslet na nepředvídané situace,
které mohou v případě náhlého zhorše-
ní zdravotního stavu nastat. 

Kolik, kdy a jakým způsobem
budou přijímáni zaměstnanci

do domova pro seniory?
Přesný počet a profesní skladbu za-

městnanců zatím s naprostou přesností
nedokáži říct. Získáváme zkušenosti v ji-
ných zařízeních, konzultujeme, disku-
tujeme. Všichni zaměstnanci projdou
výběrovým řízením. Předpokládá se, že
výběrová řízení zaměstnanců budou
probíhat kolem poloviny roku 2008. Vše
bude zveřejněno v Novém Přerovsku,
Přerovských listech a Kabelové televizi.

Žádosti, které jsme již obdrželi, budou
do výběrových řízení zařazeny. Doporu-
čuji tyto informace sledovat. Šaf

Předtištěné formuláře žádostí o umís-
tění do domova pro seniory lze získat
na uvedených kontaktních místech:
• Sociální služby města Přerova, Dům

s pečovatelskou službou, U Žebračky
18 (dříve penzion pro důchodce),

• Magistrát města Přerova, odbor soci-
álních služeb a zdravotnictví, Smeta-
nova ulice (dvorní trakt),

• webové stránky Magistrátu města
Přerova, www.mu-prerov.cz

• webové stránky Sociálních služeb
města Přerova, www.ssmp.cz

• Vyplněné formuláře se odevzdávají
osobně na Sociálních službách měs-
ta Přerova, U Žebračky 18.

Zájem o místa v novém domově pro seniory
Čas rychle běží a zprovoznění nového domova pro seniory v Přero-
vě se blíží. Dokladem zájmu občanů o případné umístění v něm
jsou i četné dotazy, na které odpovídá ředitelka Sociálních služeb
města Přerova PhDr. Marta Vanišová.

Fasáda domova z ulice Optiky je už téměř hotova foto Jan Čep

inzerce

Besedy na zajímavé téma
pondûlí od 10.15 hodin

�14. 1. • Oslabená imunita a její následky
– paní Olga Îupková (zdravotní sestra)

�21. 1. • ¤ím nebo Konstantinopol? – Mgr.
ZdeÀka Mollinová

�28. 1. • Sbírky v rudolfínské dobû – Mgr.
Lucie Vidrmertová

Rukodělné činnosti
ãtvrtek od 10.15 hodin

�17. 1. • Obrázková koláÏ
�24. 1. • Malba na textil I. (triãko si pfiine-

ste s sebou)

�31. 1. • Malba na textil II. 

Zdravotní cvičení s lektorem
pondûlí, úter˘ a ãtvrtek od 9 do 10 hodin

úter˘ od 18 do 19 hodin

Internet s lektorem 
i bez lektora

pondûlí a ãtvrtek od 9 do 13 hodin
(od 10 do 12 hodin s lektorem)

Kavárna pro seniory
�9. 1. od 16.30 hodin • Italské a francouz-
ské Alpy – Jifií Balcárek

■ Setkávání seniorů Spolu, Centrum Sonus
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Trpím nedostatkem 
volného času

� Milane, už dříve z tvého vyprávění
v Sokole vím, že nejsi původem Přero-
van a tvá cesta do našeho města byla po-
někud dramatická. Jak to tenkrát bylo?

Když jsem měl šest let, místo oslavy
dvacátého výročí Československa muse-
la naše pětičlenná rodina opustit Nový
Jičín před záborem Sudet a nový domov
našla v Přerově. Ujala se nás teta Marie
Kozánková, vdova po městském varha-
níkovi a hudebním pedagogu Bedřichu
Kozánkovi, po němž je pojmenována
přerovská Základní umělecká škola. Ta-
tínek učil na měšťanské škole a vypo-
máhal i na škole hudební. Maminka by-
la učitelkou přírodopisu, ale za války ne-
směla učit. 

� Zřejmě o to víc se mohla věnovat vám
dětem. K čemu vás rodiče vedli? 

Hrál jsem na klavír a jako žák učitele V.
Vignatiho jsem v roce 1944 postoupil na
soutěži klavíristů do celostátního kola
v Praze, kde jsem se umístil mezi dvace-
ti nejlepšími. V roce 1949 jsem byl oce-
něn Čestným uznáním časopisu Vesmír

a zásluhou rodičů se mi dařilo také v ma-
tematice.

� Při šíři tvých zájmů jistě nebylo leh-
ké si vybrat ke studiu určitý obor. Pro
který ses rozhodl?

Po maturitě na gymnáziu v Přerově
jsem vystudoval Vysokou školu inženýr-
ského stavitelství v Brně a zde zůstal učit.
Jako nestraníka mě ale neprokádrovali
a musel jsem ze školy odejít. Krátkou do-
bu jsem pracoval v Královopolské stro-
jírně, a protože jsem neměl kde bydlet,
přijal jsem v roce 1961 místo v Přerov-
ských strojírnách, kde jsem ve vývoji
a výzkumu pracoval třicet let. Dalších
dvanáct roků jsem vyučoval na Univer-
zitě Tomáše Bati ve Zlíně. Ještě po letech
mne potěšil mail jednoho absolventa,
hodnotící můj pedagogický přínos na té-
to škole.

� V Přerovských strojírnách jsi začal ta-
ké více pracovat s počítači, se kterými
ses setkal už v Brně. Co tě k tomu vedlo? 

Vyráběli jsme rotační pece a zájem zá-

Za celoživotní práci v oblasti rozvoje vědy a techniky obdržel Cenu
města Přerova Ing. RNDr. Milan Geryk, DrSc. Jako pracovník Pře-
rovských strojíren byl jedním z prvních, kteří pochopili potřebu vý-
početní techniky ve výrobním procesu, a stál u zrodu jejího zavá-
dění. Zájmy Milana Geryka jsou však mnohem širší. Už v dětství byl
úspěšným klavíristou, zajímala ho botanika, aktivně hrál šachy, vo-
lejbal a dodnes několikrát týdně cvičí v přerovském Sokole. Není
proto divu, že stále aktivní pětasedmdesátník o sobě říká: „Celý ži-
vot trpím nedostatkem volného času“.

Rozhovor s Ing. Milanem Gerykem, DrSc.,
držitelem Ceny města Přerova – Medaile Jana Amose Komenského

kazníků byl tak velký, že jsme nestačili
plnit předvýrobní činnost. Hlavně nám
v tom bránila pomalost výpočtů na lo-
garitmickém pravítku. Vyškolil jsem se
proto na samočinné počítače LPG
3O a později MINSK 22. Převedením vý-
počtů z mechanických na počítače jsem
zkrátil výpočty z měsíců na týden. Po-
zději jsem vytvářel vlastní programy.
Prosazování počítačů však nebylo lehké,
protože lidé k nim často neměli důvěru
a výpočtáři měli strach, že budou počí-
tači nahrazeni.

� Vzpomínám si, že tenkrát také neby-
lo lehké pořídit si počítač. Jak tomu by-
lo ve strojírnách?

Počítače byl problém koupit kvůli po-
litickému embargu, jejich ceně a také
ekonomické zdůvodnění jejich potřeby
naráželo na nepochopení. Počítali jsme
proto ve VUT Brno, Meoptě, v Olomou-
ci, Praze, Košicích i v JZD Slušovice a na-
konec v přerovské hvězdárně. V sedm-
desátých letech dostaly strojírny počítač
MINSK, ale jak se říká z druhé ruky,
a teprve v osmdesátých letech strojírny
instalovaly moderní počítače. S nimi za-
čala ve strojírnách vyrůstat nová gene-
race tvůrčích techniků schopných vy-
jadřovat své myšlenky prostřednictvím
počítače. Se zlehčujícím přídechem se
tomu říká druhá gramotnost. Zabezpe-
čovala rychlost odezvy na požadavky zá-
kazníků a konkurenceschopnost.

Aby pevnostní výpočet mohl ručit za
životnost výrobku, vyžaduje mimo jiné
určitou přesnost výroby a montáže
a zpětnou vazbu na dílo. Konvenční mě-
ření a seřizování s vyhodnocením po-

mocí malého počítače s vazbou na pev-
nostní výpočet zahrnujeme do diagnos-
tiky. Té jsme věnovali značnou pozor-
nost a na velkém počtu rotačních pecí
jsme ji ověřovali v souladu s celostátní
Asociací technických diagnostiků. V pří-
padě poruchy jsme dokázali odhalit pří-
činy a najít viníka.

� Můžeš stručně zhodnotit svůj podíl
na této činnosti?

Jsem autorem asi 500 programů, včet-
ně výpočtové metody a algoritmu. Pub-
likoval jsem přes 120 odborných statí ve
strojírenském zpravodaji a v celostát-
ních tuzemských i zahraničních odbor-
ných časoisech. Vedl jsem řadu podni-
kových kurzů programování, ve školách
a různých spolcích. Externě jsem před-
nášel na VUT Brno a UP v Olomouci.
V roce 1965 jsem obhájil titul kandidáta
věd, později doktorát z matematické
analýzy a v roce 1988 titul DrSc. Přesto
jako dnešního důchodce mne ještě i le-
tos potěšil zájem o měření i přednášky
od cementáren, PSP a Montáží.

� Přes tyto pracovní aktivity se často
vídáme v Přerovské sokolovně. Jak to
všechno stihneš? 

V tělocvičně jsem pětkrát týdně a do
cvičení vodím také své vnuky, které po-
máhám vychovávat. Začal jsem cvičit
v Sokole již v roce 1945. Absolvoval jsem
cvičitelský kurz a v roce 1950 vedl druž-
stvo žáků. Přitom jsem cvičil na sparta-
kiádách a sokolských sletech. Druhý cvi-
čitelský kurs jsem absolvoval v roce l988
a od toho roku jsem cvičitelem mladších
žáků. Miroslav RozkošnýIng. Milan Geryk patří mezi pět vyznamenaných cenou města v říjnu 2007
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K zahájení povinné školní docházky se
do 1. ročníků základních škol povinně
zapisují děti, které do 31. 8. 2008 dovrší
6ti let. Požádá-li o to zákonný zástupce
dítěte, lze ve stejném termínu zapsat
i děti, které jsou tělesně i duševně při-
měřeně vyspělé a dosáhnou šestého ro-
ku věku do 31. 12. 2008. Zákonný zá-
stupce dítěte, kterému byl v roce 2007
odložen začátek povinné školní docház-
ky o jeden školní rok, se dostaví opět
i s dítětem k zápisu do prvního ročníku
základního vzdělávání, a to do základní
školy podle svého výběru. 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní
docházky vydává ředitel základní školy,
kde bylo dítě u zápisu, a to na základě pí-
semné žádosti zákonného zástupce dítě-
te a po předložení doporučujícího po-
souzení příslušného školského poraden-
ského zařízení a odborného lékaře.

Zákonní zástupci dítěte mají ze záko-
na právo volby školy. Ředitel spádové
školy je povinen přednostně přijmout
žáky s místem trvalého pobytu ve škol-
ském obvodu této školy. 

Při zápisu rodiče předloží: 1/ rodný
list dítěte, 2/ doklad o trvalém pobytu.

Pokud lze zjistit údaje obsažené ve vý-
še uvedených dokladech z občanského
průkazu rodičů, je možné tyto doklady
občanským průkazem rodičů nahradit.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Magistrátu města Přerova

Organizace
školního roku
2007/2008 ve

druhém pololetí 
Jednodenní pololetní prázdniny při-

padnou na pátek 1. února.
Jarní prázdniny v délce jednoho týd-

ne budou probíhat pro žáky a studenta
přerovských základních, středních a spe-
ciálních škol v období od 25. února do
2. března. 

Velikonoční prázdniny připadnou na
čtvrtek 20. března a pátek 21. března.

Hlavní prázdniny budou trvat od pon-
dělí 30. června do neděle 31. srpna. 

Školní rok 2008/2009 začne v pondělí
1. září 2008.

Zápis dětí do 
1. ročníků

základních škol
v Přerově

v pondělí 11. února a v úterý
12. února od 14 do 18 hodin

v ZŠ Hranická – Předmostí, ZŠ a MŠ
Pod skalkou – Předmostí, ZŠ Svisle,
ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Boženy Němco-

vé, ZŠ Trávník, ZŠ Želatovská, 
ZŠ U tenisu, ZŠ Za mlýnem (v objek-
tu Za mlýnem 1), Soukromá základ-
ní škola Acorn’s and John’s school

s.r.o. (Máchova 3).

■ Klub českých turistů
odbor TJ Spartak Přerov
Vl. Wnuk, tel. 721 487 988

�1. 1. • novoroãní v˘stup na âekyÀsk˘ ko-
pec, setkání Na Îernové 10–13.30 hod.

�2. 1. • vycházka Îebraãkou, do 10 km, 10
hod. od sokolovny, vede L. Poláková.

�5. 1. • Kunãice p. O.–Ondfiejníkem–Fr˘d-
lant n. O., 10 km, odj. vlak v 7.15 hod.,
vede V. Vaculík.

�9. 1. • Bystfiice p. H.–Sv. Host˘n a zpût,
12 km, odj. vlak v 7.36 hod., vede L. Král.

�12. 1. • Lipník n. B.–Jezernice–viaduk-
ty–Familie–Lipník n. B., 15 km, odj. vlak
v 8.58 hod., vede Vl. Wnuk.

�19. 1. • Penãice–Buk–Prosenice–Kozlo-
vice–Pfierov, 14 km, odj. bus v 8.20 hod.,
vede Vl. Wnuk.

�21. 1. v 17 hod. • schÛze v lodûnici
�26.1. • Drahotu‰e–Rybáfie–T˘n n. B.–Lip-
ník n. B., 14 km, odj. vlak v 8.58 hod., ve-
de Vl. Wnuk.

■ Klub českých turistů
odbor TJ Spartak Přerov
Vl. Wnuk, tel. 721 487 988

�1. 1. • Novoroãní v˘stup na âekyÀsk˘ ko-
pec, 15 km, J. ·vec, 10 hod. od sokolovny

�3. 1. • Moraviãany–Lo‰tice–zpût, 10 km,
Î. Zapletalová, odj. v 8.05 hod.

�5. 1. • Zimní v˘stup na Helf‰t˘n, 12 km,
M. Sahaj, odj. v 8.58 hod.

�5. 1. • Fren‰tát p. R.–Trojanovice–Rad-
ho‰È–RoÏnov p. R., 23 km, J. Sedláková,
odj. v 6.05 hod.

�10. 1.• Tr‰ice–Daskabát (U Matesa)–Tr-
‰ice, 12 km, M. Bráblíková odj. A v 9 hod. 

�12. 1. • Nectava–Biskupice–Jaromûfiice–
·ubífiov–Konice, 18 km, J. Pûãek, 6.57 hod.

�17. 1. • Velká Bystfiice–kolem Bystfiice–
Olomouc, 10 km, Î. Zapletalová, 8.05 hod.

�19. 1. • Teplice n. B.–U Kostelíãka–Hra-
nice KPâ, 17 km, J. ·vec, odj. v 7.15 hod.

�21. 1. v 15 hod. • v˘roãní konference od-
boru v zasedací síni ZÚ Wurmova 2, Pfierov

�23. 1. • Olomouc, Arcibiskupsk  ̆palác, Mu-
zeum umûní, 10 km, M. Bráblíková, 9.05 h.

�24. 1. • Vinary–âekynû–Îeravice–Koko-
ry, 11 km, V. Visnar, odj. A v 7.55 hod.

�26. 1. • Drahotu‰e–Milenov–Uhfiínov–
Kunzov–Hranice, 18 km, Sedláková, 7.15 h.

�31. 1. • Konice–Ochoz–Háãky–Bohusla-
vice–Luká–Hvozd, 16 km, J. Pûãek, 6.57 h.

■ Klub českých turistů
odbor TJ Spartak Přerov
Vl. Wnuk, tel. 721 487 988

�1. 1. • Novoroãní v˘stup na âekyÀsk  ̆kopec,
památník 10–13.30 h., 10 km, pû‰í, bûÏky

�5. 1. • Dálková jízda Pot‰tát–Pfierov; Pot-
‰tát–Kozlov–pr. Odry–V. Újezd–Sobi‰ky–Pfie-
rov, 35 km, Balcárek ml., vlak 6.05 h., bûÏky 

�5. 1. • zimní v˘stup na Helf‰t˘n, Lipník n.
B.–Helf‰t˘n a zpût,12 km, vlak 8.05 h., pû‰í

�8. 1. v 19 h. • schÛze v restauraci Pivovar 
�12. 1. • Host˘nské vrchy, Host˘n–Tro-
ják–Lazy–Val. Mezifiíãí, 38 km, M. Bez-
dûk, vlak 7.36 hod. bûÏky 

�19. 1. • Nízk˘ Jeseník, Mor. Beroun–Jí-
vová–Pohofiany–Sv. Kopeãek, 20 km, M.
Bezdûk, vlak v 8.20 hod., bûÏky 

�24.–29. 1. • pfiejezdy Jizersk˘ch hor, J.
Balcárek ml., vlak v 6.41 hod., bûÏky 

�26.–28.1. • pfiejezd Krkono‰ a Jizerek,
75 km, J. Balcárek, vlak 5.50 hod., bûÏky 

�31. 1–3. 2. • mezinárdní zimní turistick˘
sraz, Jablunkov a okolí, 35 km, F. Prusek,
Z. Prusková, vlak 16.26 hod., bûÏky

■ Pozvánky na akce cestovního ruchu

TOURISM EXPO 2008

Šance pro aktivní dovolenou
Novou sezonu Výstaviště Flora Olo-
mouce otevře výstavou služeb cestov-
ního ruchu a využití volného času
TOURISM EXPO 2008. Už 13. ročník
turistického veletrhu se bude konat ve
dnech 25. až 27. ledna.
Návštěvníci se budou moci seznámit
s aktuální nabídkou cestovních kance-
láří, hotelů, penzionů, restaurací, do-
pravců, lázní, sanatorií, sportovních
programů, vybavení, potřeb, oděvů
a obuvi pro volný čas a sport, map, od-
borné literatury z ČR a SR. Veletrh je
rovněž přehlídkou zajímavostí turistic-
kých regionů Čech a Moravy s pozoru-
hodnými památkami, folklorem, tradi-
cemi, zvyky a kulinářskými specialita-
mi. Výstavu doprovodí odborný i zá-
bavný program plný sportovních akti-
vit a soutěží. red

GO a Regiontour
Od 10. do 13. ledna bude brněnské vý-
staviště opět patřit největší středoev-
ropské přehlídce průmyslu cestovního
ruchu GO a Regiontour se zaměřením
na regiony.
Při účasti více než tisícovky firem zastu-
pujících všechny kraje i turistické regi-
ony ČR, prezentaci zahraničních turis-
tických oblastí a významných cestov-
ních kanceláří se představí i naše měs-
to. Propagaci Přerova budete moci
zhlédnout v rámci expozice Olomouc-
kého kraje. Budou zde vystaveny pro-
dukty propagující Přerov, jeho zajíma-
vosti a turistické cíle. 
Město budou reprezentovat ve čtvrtek
na přilehlém pódiu folklórním vystou-
pením členové kroužku Mladých mu-
zejníků při Muzeu Komenského. V pá-
tek vystoupí skupina Jen Tak a v sobotu
se představí talentovaný zpěvák David
Školoudík. red

Umíme přivést turisty
do našeho regionu?

GUARANT International přiveze do re-
gionů jednodenní workshopy, jejichž cí-
lem je představit možnosti, jak povzbu-
dit cestovní ruch v regionech. Přinesou
nové poznatky a inspiraci nejen profe-
sionálům z oboru, ale také zástupcům
samospráv a neziskových organizaci.
Poradí účastníkům, kteří by chtěli něja-
kou akci ve svém regionu zorganizovat,
ale nevědí, jak na to. Praktické zkušenos-
ti se účastníkům workshopu mají stát in-
spirací pro jejich budoucí aktivity. V Pře-
rově se uskuteční v 15. ledna. red

Koledníci
vyjdou do ulic

Tříkrálová sbírka 2008 proběhne
v Přerově a okolních obcích ve dnech
od 2. do 15. ledna. Do přerovských ulic
vyjdou koledníci v neděli 6. a v pondě-
lí 7. ledna. 

Každá kolednická skupinka se skládá
z vedoucího, který má u sebe průkazku
vystavenou SČKCH a zapečetěnou po-
kladničku se znakem České katolické
charity, a dvou až tří koledníků. 

Martina Krejčířová, 
Oblastní charita Přerov 

��� Výzva ���
Redakce Přerovských listů hledá au-

tora křížovek či osmisměrek. Zájemci
o spolupráci se mohou hlásit na tel.
581 268 451 nebo e-mailem: eva.saf-
rankova@mu-prerov.cz



■ Muzeum Komenského
Budova přerovského zámku

úter˘ aÏ pátek 8–17 hodin
sobota a nedûle 9–17 hodin

�Stálé expozice • Rekonstrukce historic-
k˘ch ‰kolních tfiíd, J. Blahoslav, J. A. Ko-
mensk˘, Archeologie Pfierovska, Entomo-
logie, Mineralogie, Národopis Hané a Zá-
hofií, Tajemství tónu zvonu, Veduty Pfiero-
va a vyhlídka z vûÏe, Historie odboje na
Pfierovsku 1914–1989, Lapidárium
Výstavy:

�do 13. 1. • Opefiené múzy – prÛfiezová v˘-
stava v˘tvarnou tvorbou souãasn˘ch ães-
k˘ch autorÛ odborné ilustrace ptákÛ
�do 15.1. • ·tûdr˘ veãer nastal – v˘stava
betlémÛ
�17. 1.–24. 2. • J. Ry‰av˘ – I. KfiíÏ – v˘bûr
z díla

�24. 1–30. 3. • Z pfiírÛstkÛ Muzea Ko-
menského za rok 2007

�31. 1.–27. 4. • Kouzlo kupeckého krámku 
�17. 1.–6.4. • Kouzelné dûtství

Korvínský dům
�9. 1. • Mezi bezvládím a absolutismem
(ãeské zemû 1439–1620). Pfiedná‰í Mgr.
L. MaloÀ

�16. 1. • Humanismus a renesance v ães-
k˘ch zemích. Pfiedná‰í Mgr. K. Glacová

�23. 1. • Se zubfií hlavou ve znaku. (Pfie-
rov v období pánÛ z Pern‰tejna) Pfiedná‰í
Mgr. Milan Chumchal

Ornitologická stanice
pondûlí aÏ pátek: 8–16 hodin, 

jindy po domluvû
�Stálé expozice • Ptáci âeské republiky •
Ptaãí lípa

�Pro ‰koly: • „Zimní“ v˘ukov˘ program pro
dûti matefisk˘ch a základních ‰kol o pfiikr-
mování ptákÛ, v˘roba zvoneãkÛ ze semínek

�Ekoporadna projektu Pfiírodû OK – po-
skytování informací z oblasti Ïivotního pro-
stfiedí, pondûlí aÏ pátek 8–16 hodin

Hrad Helfštýn
prosinec–únor zavfieno

�5. 1. 2008 • Novoroãní v˘stup na hrad,
8–15 hod hrad otevfien vefiejnosti

■ Městský dům
Reprezentační a stužkovací
plesy, společenské večery

LEDEN
�4. 1. ve 20 hodin • Gymnázium Jana Bla-
hoslava, reprezentaãní a stuÏkovací ples
oktávy

�5. 1. ve 20 hodin • Gymnázium Jakuba
·kody, stuÏkovací ples 4.A

�11.1. ve 20 hodin • Stfiední pedagogická
‰kola, reprezentaãní a stuÏkovací ples 4.A
a 4.B

�12.1. v 19 hodin • Obchodní akademie,
reprezentaãní a stuÏovací ples 4.A a 4.B

�18.1. ve 20 hodin • Gymnázium Jakuba
·kody, stuÏkovací ples oktáva B

�19.1. ve 20 hodin • Precheza a.s., Ples
chemikÛ

�25.1. ve 20 hodin • VÚ 1535, reprezen-
taãní ples posádky Hranice 

�26.1. ve 20 hodin • Stfiední prÛmyslová
‰kola, reprezentaãní a stuÏkovací ples 

ÚNOR 
�1. 2. ve 20 hodin • Gymnázium Jana Bla-
hoslava, reprezent. a stuÏkovací ples 4.A

�2. 2. ve 20 hodin • Stfiední zdravotnická
‰kola, stuÏkovací ples 4.C

�8. 2. ve 20 hodin • Stfiední pedagogická
‰kola, reprezentaãní a stuÏkovací ples 4.C

�9. 2. v 19 hodin • Obchodní akademie,
reprezentaãní a stuÏkovací ples 4.C a 4.EL

�15. 2. ve 20 hodin • Stfiední ‰kola gas-
tronomie a sluÏeb, ·ífiava, XIV. reprez. ples

�16. 2. ve 20 hodin • Stfiední prÛmyslová
‰kola, reprezentaãní a stuÏkovací ples

�22. 2. ve 20 hodin • Gymnázium Jakuba
·kody, stuÏkovací ples 4.B

�23. 2. ve 20 hodin • VÚ 4574, Leteck˘ ples
�29. 2. ve 20 hodin • Gymnázium Jana
Blahoslava, reprezentaãní a stuÏkovací
ples 4.B

B¤EZEN 
�1. 3. v 19.30 hodin • PROGRESS OK a.s.,
âesko-Slovensk˘ ples 

�7. 3. ve 20 hodin • Gymnázium Jakuba
·kody, reprezent. a stuÏkovací ples oktáva A

�8. 3. ve 20 hodin • Statutární mûsto Pfie-
rov, Ples primátora

�14. 3. ve 20 hodin • SO· a SOU technic-
ké, Koufiílkova, stuÏkovací ples

�15. 3. ve 20 hodin • VÚ 4574, Leteck˘
ples

�21. 3. ve 20 hodin • Meopta-optika, a.s.,
reprezentaãní ples 

�22. 3. ve 20 hodin • SK Pfierov, reprezen-
taãní ples k v˘roãí SK

DUBEN
�5. 4. ve 20.30 hodin • IMIT s.r.o., Mûst-

sk˘ dÛm, III. korunov˘ ples, (náhradní ter-
mín: sobota 12. 4. 2008)

Informace v pfiedprodeji vstupenek MD, po–pá:
8–17 hodin, tel.: 581 290 311, 581 215 101

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

Den sauna solárium, protiproud, rekondiãní stoly
perliãka, masáÏ Slender

Pondělí 15–21 jen v párech 13–21 7.30–21

Úterý 14–20 ženy 12–20 7.30–21

Středa 13–21 muži 13–21 7.30–21

Čtvrtek 15–20 ženy 12–20 7.30–21

Pátek 14–21 muži 13–21 7.30–21

Sobota 13–18 jen v párech zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

Výjimky: 1. 1. svátek – zavřeno

RELAXACE A SAUNA V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 209 100

SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA • LEDEN 2008

koupel, zábal, masáž, 
perličková masáž

pondělí až pátek 7–18 hod.

Výjimky: 1.–7. 1. zavřeno

LÁZNĚ BOCHOŘ • tel. 581 205 045

VÝJIMKY – plavecký areál
1. 1. dětský a 50 m bazén 13–18

koupání – důchodci 16–17

5. 1. dětský a 50 m bazén 10–19

12. 1. dětský a 50 m bazén 10–16

19. 1. dětský a 50 m bazén 10–12, 13.30–19

Den dûtsk˘ kryt˘ ãásteãn˘ pára koupání koupání
bazén 50 m bazén pronájem sprchy imobilních obãanÛ – dÛchodci

Pondělí zavřeno 6.15–7.45 13.30–15 11.30–13.30

Úterý 18–20 6.15–7.45 18–21 13.30–15 16–17

Středa 15–20 6.15–7.45 15–21 15–16 18–19 13.30–15 11.30–13.30

Čtvrtek 18–20 6.15–7.45 18–21 13.30–15

Pátek 15–20 6.15–7.45 15–22 21–22 13.30–15 15–17

Sobota 10–20 10–20

Neděle 10–18 10–18 10–12
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■ Dům dětí a mládeže Atlas
�25. 1. od 15 hodin • malování na hed-

vábí
�Keramické hrátky páteãní od 15 do 18
hod., sobotní od 9 do 12 hodin

Pfiihlá‰ky na obû akce pfiijímáme pfiedem.

■ KPVU
�24. 1. • V˘tvarné styly a smûry v kostce.
Beseda s Mgr. Kristinou Glacovou. Po-
slední termín odevzdání závazn˘ch pfiihlá-
‰ek na zájezdy (Praha, v ãervnu Nové Hra-
dy, Chrudim, LeÏáky). Beseda se koná ve
ãtvrtek v 16.30 hodin v Korvínském domû.

■ Akademie III. věku
�16. 1. • Oãní komplikace pfii diabetu.
Pfiedná‰í MUDr. Eva Cihelková. Pfiedná‰ka
se koná v 15 hodin v nové zasedací míst-
nosti, která se nachází v budovû kuchynû
pfierovské nemocnice.

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
Ulice druh omezení trvání do
ul. Velké Novosady – parkovi‰tû zafiízení staveni‰tû do 31. 12.

pro rekonstrukci vodovodu

nedûle a svátky od 8 do 18 hodin

Den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon
1. 1. lékárna Media, Jiráskova 20 581 209 922

6. 1. lékárna ALFA, nám. Pfierovského povstání 581 204 419

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

20. 1. lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192

27. 1. lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192

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

■ Rozpis pohotovostních lékárenských služeb v lednu

Sportovní
silvestrovské akce

�31. 12. v 10 hodin • Silvestrovsk˘ bûh po
nábfieÏí fieky Beãvy

�31. 12. ve 14 hodin • Silvestrovská show
otuÏilcÛ u sportovního centra Ml˘n

Hodnû zdraví, ‰tûstí 

a spokojenosti v osobním 

i pracovním Ïivotû 

pfieje sv˘m ãtenáfiÛm redakce 

Pfierovsk˘ch listÛ



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

Uzávěrka příštího čísla je ve středu 16. ledna 2008

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

V lednu bude v galerii ještě pokračovat
souborná výstava předních autorů. Její
součástí bude kolekce otisků z reliéfu
od Olbrama Zoubka, který je znám ve-
řejnosti především svojí sochařskou
tvorbou. Zúčastnil se mnoha meziná-
rodních sochařských symposií. Je zná-
mý jako autor významných realizací
u nás i v cizině. 
Dalším vystavujícím autorem bude so-
chař Saša Zahradník. Žije a tvoří
v Uherském Hradišti a je známý nejen
svou komorní tvorbou, ale i velkými re-
alizacemi z kamene, dřeva a bronzu.
Třetím zajímavým autorem bude Fran-
tišek Faltýnek. Jeho soubor dřevěných
plastik jistě zaujme každého, kdo má
rád práce z tohoto tradičního materiá-
lu. Galerie Atrax bude otevřena od 8.
ledna 2008.

V lednu bude provoz Minigalerie omezen. Bude pokračovat výstava výtvarníků,
Nové Akropolis i GlassAtelieru Morava z Vizovic z prosince roku 2007.

Minigalerie Žerotín Z.H. • Komenského 2, tel. 581 202 728

Domeček uměleckých řemesel
Jasínkova 2 (za Priorem), tel. 581 209 170 

Souborná výstava obrazů
ateliéru Valčík
Ateliér Valčík tvoří tři ma-
líři: Josef Valčík, jeho dce-
ra Magda a syn Aleš. Tito
autoři nejsou na české
a především moravské vý-
tvarné scéně neznámým
pojmem.
S názvem Ateliér Valčík
a s díly tvůrců tohoto
uskupení se milovníci
umění mohli setkat na
četných výstavách doma
i v zahraničí, zejména
v Německu a Rakousku.
Neprezentují se jediným
typem či druhem malby.
Převládá mnohotvárnost
druhů, technik a rozma-
nitost malování. V jistém smyslu ztělesňuje a znásobuje universum malířství. Kdy-
bychom si představili toto universum vybudované na čtyřech antických živlech,
pak jsou akryly a kombinované techniky Josefa Valčíka jeho ohněm, oleje Magdy
zemí i vzduchem a Alešovy akvarely jeho vodou.
V tomto roce se můžete těšit na výstavu naivních obrázků Jaroslavy Fišerové, lé-
čivých obrazů Ludmily Batelkové, krajinek Dagmar Zemánkové a dalších.

Frant. Faltýnek Saša Zahradník

V lednu proběhne v Domečku již tra-
dičně souborná výstava keramiky au-
torů Jaromíry Štěrbové, Soni Malino-
vé, Jana Kaňovského a dalších.
Z textilních autorů představí svoji tvor-
bu Iveta Klímová a Hana Prokopová,
dílna Edgart a Hana Stezková. Nová
kolekce originálních tašek potěší příz-
nivce Zuzany Krajčovičové. Výstava
bude doplněna o hedvábné šály, šátky
a polštáře Dagmar Mráčkové. Oblíbe-

né motivy krajin a kytic představí Hana Matůšů.

Magda Valčíková

■ Kino Hvězda ■ Galerie
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�1. a 2. 1. v 17.30 hod. • ONCE (USA, hu-
dební melodram, titulky, premiéra). ReÏie
John Carney. Hrají Markéta Irglová, Glen
Hansard, Bill Hodnett, Darren Healy. Pfií-
stupn˘ od 12 let,  86 min., vstupné 90 Kã.

�1. 1. ve 20 hod. • ZLAT¯ KOMPAS (USA,
fantasy, ãesk˘ dabing, premiéra). ReÏie
Chris Weitz. Hrají Nicole Kidman , Sam El-
liott, Eva Green, Daniel Craig, Dakota Blue
Richard. Pfiístupn˘ od 12 let, 113 min.,
vstupné 90 Kã.

�3.–9. 1. v 15.30 hod. • PAN VâELKA
(USA, animovaná rodinná komedie, ãesk˘
dabing, premiéra). ReÏie Steve Hickner, Si-
mon J. Smith. MládeÏi pfiístupn˘, 86 min.,
vstupné 90 Kã

�3.–6. 1. v 17.30 hod. a 7.–8. 1. ve 20
hod. • P. S. MILUJI Tù (USA, romantická
komedie i drama, titulky, premiéra). ReÏie
Richard LaGravenese. Hrají Hilary Swank,
Gerard Butler, Lisa Kudrow, Gina Gershon,
Kathy Bates. Pfiístupn˘ od 12 let, 126 min.,
vstupné 90 Kã.

�3.–6. 1. ve 20 hod. a 7.–9. 1. v 17.30
hod. • KRÁLOVNA ALÎBùTA: ZLAT¯ VùK
(VB, historick˘, titulky, premiéra). ReÏie
Shekhar Kapur. Hrají Cate Blanchett, Clive
Owen, Geoffrey Rush, Abbie Cornish, Jor-
di Mollá Rys Ifans. Pfiístupn˘ do 12 let,
114 min., vstupné 110 Kã.

�10.–13. 1. v 17.30 hod. a 14.–15. 1. ve
20 hod. • RESIDENT EVIL: ZÁNIK (USA/
VB/Nûmecko, sci-fi/horor, titulky, premié-
ra). ReÏie Russell Mulcahy. Hrají Milla Jo-
vovich, Oded Fehr, Ali Larter, Iain Glen. Pfií-
stupn˘ od 15 let, 90 min., vstupné, 90 Kã.

�10.–13. 1. ve 20 hod. a 14.–16. 1.
v 17.30 hod. • SUPERBAD (USA, komedie,
titulky, premiéra). ReÏie Greg Mottola. Hra-
jí Johan Hill, Michael Cera, Seth Rogen, Bill
Hader, Christopher Mintz-Plasse. Pfiístup-
n˘ od 15 let, 114 min., vstupné 90 Kã

�17.–23. 1. v 17.30 hod. a 17.–22. 1. ve
20 hod. • VÁCLAV (âR, tragikomedie, pre-
miéra). ReÏie Jifií Vejdûlek. Hrají Ivan Tro-
jan, Emília Va‰áryová, Jan Budafi, Jifií Lá-
bus, SoÀa Norisová, Petra ·palková. Mlá-
deÏi pfiístupn˘, 97 min., vstupné 110 Kã.

�24.–26. 1. v 17 hod. • ALVIN A CHIPMUN-
KOVÉ (USA, animovaná rodinná komedie,
ãesk˘ dabing, premiéra). ReÏie Tim Hill. Mlá-
deÏi pfiístupn˘, 87 min., vstup. 90 Kã.

�24.–29. 1. ve 20 hod. a 27. 1. v 17.30
hod. • VET¤ELCI VS PREDÁTOR 2 (USA,
sci-fi/akãní horor, titulky, premiéra). ReÏie:
Colin Struse, Greg Strause. Hrají: John Or-
tiz, Steven Pasquale, Johnny Lewis. Pfií-
stupn˘ od 15 let, 89 min., vstupné 90 Kã.

�28.–30. 1. v 17.30 hod. • HITMAN (Fran-
cie, akãní thriller, titulky, premiéra). ReÏie
Xavier Gens. Hrají Timothy Olyphant, Olga
Kurylenko, Dougray Scott, Robert Knepper.
Pfiístupn˘ od 12 let, 92 min., vstupné 90 Kã.

�31. 1.–2. 2. v 17 hod. a 4.–6. 2. v 17
hod. • ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
(·panûlsko/Nûm./Francie, dobrodruÏná,
fantasy komedie, ãesk˘ dabing, premiéra).
ReÏie Frédéric Forostier, Thomas Lang-
mann. Hrají Clovis Cornillac, Gérard De-
pardieu, Alain Delon, Franck Dubosc, Stép-
hane Rousseau. MládeÏi pfiístupn˘, 120
min., vstupné 90 Kã.

�31. 1.–5. 2. ve 20 hod. • AMERICK¯
GANGSTER (USA, thriller, titulky, premié-
ra). ReÏie Steven Zaillian. Hrají Russel Cro-
we, Denzel Washington, Josh Brolin, Cu-
ba Gooding jr. Pfiístupn˘ od 15 let, 156
min., vstupné 90 Kã.

�2. 1. ve 20 hod. • KURZ NEGATIVNÍHO
MY·LENÍ (Norsko, tragikomedie, titulky,
premiéra). ReÏie Bard Breien. Hrají Marian
Saastad Ottesen, Fridjov Saheim, Kirsti Eli-
ne Torhaug. Pfiístupn˘ od 12 let, 79 min.,
vstupné 80 Kã.

�9. 1. ve 20 hod. • MEDVÍDEK (âR, ãerná
komedie). ReÏie Jan Hfiebejk. Hrají AÀa Ge-
islerová, TáÀa Vilhelmová, Nata‰a Burger,
Jifií Macháãek, Ivan Trojan, Roman Luknár.
Pfiístupn˘ od 12 let, 98 min., vstupné 80 Kã.

�16. 1. ve 20 hod. • SNùHOV¯ DORT
(VB/Kanada, drama, titulky, premiéra). Re-
Ïie Mark Evans. Hrají Alan Rickman, Si-
gourney Weaver, Carrie-Anne Moss. Pfií-
stupn˘ od 12 let, 112 min., vstupné 80 Kã.

�23. 1. ve 20 hod. • ACROSS THE UNI-
VERSE (USA, muzikál, titulky, premiéra).
ReÏie Julie Taymor. Hrají Jim Sturgess,
Evan Rachel Wood, Joe Anderson, Dana
Fuchs. Pfiístupn˘ od 12 let, 131 min.,
vstupné 80 Kã.

�30. 1. ve 20 hod. • INTERVIEW (USA, dra-
ma, titulky, premiéra). ReÏie: Steve Busce-
mi. Hrají Steve Buscemi, Sienna Miller. Pfií-
stupn˘ od 12 let, 83 min., vstupné 80 Kã.

�6. 1. v 15.30 hod. • PAN VâELKA (USA, ani-
movaná rodinná komedie, ãesk˘ dabing, pre-
miéra). ReÏie Steve Hickner, Simon J. Smith.
86 min., vstupné 90 Kã.

�13. 1. v 16 hod. • O EBENOVÉM KONI
(âR, dûtské pásmo animovan˘ch pohá-
dek), cca 60 min., vstupné 55 Kã.

�20. 1. v 16 hod. • POHÁDKY POD
SNùHEM (âR, dûtské pásmo animovan˘ch
pohádek), cca 60 min., vstupné 55 Kã.

�27. 1. v 15.30 hod. • ALVIN A CHIP-
MUNKOVÉ (USA, animovaná, rodinná ko-
medie, ãesk˘ dabing, premiéra). ReÏie Tim
Hill, 87 min., vstupné 90 Kã.

�3. 2. v 15 hod. • ASTERIX A OLYMPIJSKÉ
HRY (·panûlsko/Nûmecko/Francie, dobro-
druÏná fantasy komedie, ãesk˘ dabing,
premiéra). ReÏie Frédéric Forostier, Tho-
mas Langmann. Hrají Clovis Cornillac, Gé-
rard Depardieu, Alain Delon, Franck Du-
bosc, Stéphane Rousseau. MládeÏi pfií-
stupn˘, 120 min., vstupné 90 Kã
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