
To je jen zlomek stavebních akcí, které
navrhují členové investiční komise rady
města Přerova realizovat v roce 2008. Ne
na všechny se ale letos skutečně dosta-
ne. Není to jen otázka peněz, ale i času.

Seznam městských investic na letoš-
ní rok tvoří dvě části. První obsahuje
stavební práce, které přecházejí z roku
2007. „Tou nejdůležitější z nich je do-
končení první etapy výstavby domova
důchodců, na kterou by v budoucnu

měla navázat etapa druhá. Ta počítá
s vybudováním dalšího objektu v areá-
lu pro zhruba padesát klientů,“ upřes-
nil přerovský primátor Jiří Lajtoch. Me-
zi přecházející stavební akce patří také
například propojovací komunikace
Kozlovice–Želatovice, opravy některých
silnic pomocí frézování a dokončení ví-
ceúčelového sportovního hřiště u Zá-
kladní školy Svisle.

„Vloni přišlo k zápisu do prvních tříd
přerovských základních škol 462 dětí.
O odklad požádali rodiče 95 dětí, takže

1. září 2007 nastoupilo do prvních tříd
367 dětí. Letos se dá předpokládat vzhle-
dem k demografické křivce, že k zápisu
se dostaví okolo 480 dětí. Ve srovnání
s minulým školním rokem se tedy jedná
o mírný nárůst. Více prvňáčků však za-
sedne do školních lavic nejdříve za čtyři
až pět let. Současná zvýšená porodnost
nás nemůže mýlit,“ sdělil Mgr. Petr Hr-

bek z odboru školství přerovského ma-
gistrátu. „Samozřejmě ne na všech ško-
lách je situace stejná. Jsou školy, kam se
hlásí více dětí, mezi ně patří například
základní škola Trávník, kde se vloni ote-
víraly čtyři třídy. Nejmenší zájem byl
o Základní školu B. Němcové, Pod Skal-
kou a Hranickou v Předmostí,“ přiblížil
Petr Hrbek.

Přestavět autobusové nádraží, opravit desítky silnic, postavit no-
vou komunikaci do Přerova-Újezdce, zřídit nové přechody pro
chodce, pokračovat v regeneraci panelového sídliště v Přerově-
Předmostí a opravě přerovského zámku, vyčistit vodní plochu lagu-
ny a především dokončit areál domova důchodců.

Nejvíce peněz chce radnice vložit do oprav silnic
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foto Dagmar Vaculíková

Ve 2. etapě realizace domova 
pro seniory se v budoucnu počítá 
se stavbou dalšího objektu 
pro 50 klientů
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■ Pozvánka

Neplatíte za odpad?Zásadní změny 
v daňovém zatížení
Účinnost daňové reformy má platnost od počátku roku
2008. Nicméně stále mnoho lidí nemá jasno, jak se změ-
ní jejich daňová zátěž po tomto datu.

Požádali jsme proto předsedu daňo-
vé skupiny HK ČR a viceprezidenta
Hospodářské komory ČR Petra Kužela
o stručné shrnutí nejdůležitějších změn
a o porovnání daní dnes a po zavedení
daňové reformy do roku 2010:

Nejdůležitější změnou je bezpochyby
jednotná sazba daně z příjmu fyzických
osob, která bude činit 15% ze superhru-
bé mzdy a měla by se do roku 2010 sní-
žit až na 12,5%. U právnických osob se
sazba daně snižuje na 21% a do roku
2010 se počítá se snížením až na 19%.
Není od věci si zopakovat, co přesně
znamená superhrubá mzda. Tímto ter-
mínem označujeme hrubou mzdu, tedy
tu, kterou dosud lidé znají ze své výplat-
ní pásky, zvýšenou o sociální a zdravot-
ní pojistné, a to byl doposud povinen
platit zaměstnavatel.

� Jak se změní roční nezdanitelné čás-
ti v případě fyzických osob?

Od příštího roku zásadně. Sleva na da-
ni se bude týkat i důchodců a její výše
bude 24840 Kč, do roku 2010 by pak mě-
la činit 16560 Kč. Na vyživované dítě bu-
de možné odečíst bonus ve výši 10680
Kč (dosud byl 6000 Kč) a do roku 2010 to
bude 10200 Kč, na manželku bez vlast-
ních příjmů se sleví na dani 24840 Kč, do
roku 2010 částka 16560 Kč (dnes je tato
sleva 4200 Kč), lidé v částečném invalid-
ním důchodu uplatní slevu na dani 2520
Kč (oproti současným 1500 Kč) a při pl-
ném invalidním důchodu to bude ze
současných 3000 Kč zvýšeno na 5040 Kč.
Lidé, kteří vlastní průkaz ZTP-P získají
slevu na dani 16140 Kč (nyní je 9600 Kč)

a na studenta půjde uplatnit 4020 Kč
(nyní 2400). Ovšem za rok 2008, to zna-
mená počátkem roku 2009, už nebude
možné podávat společné zdanění man-
želů, jak tomu bylo doposud.

� Snížení daně u právnických osob už
jsme zmínili. Jaké další nejvýznamněj-
ší změny zde nastanou, pomineme-li
otázku superhrubé mzdy?

Například dodanění neuhrazených zá-
vazků. Stane se tak nově po 36 měsících
od splatnosti a bude se to týkat i OSVČ
a pronajímatelů. Těch zásadních změn
je samozřejmě mnohem více a já mám
být stručný. Všechny jsou k dohledání
v příloze ke stažení na stránkách
www.hkp.cz.

� Jak se změní výše sociálního a zdra-
votního pojištění?

Pojistné na sociální zabezpečení a stát-
ní politiku zaměstnanosti se ze součas-
ných 34% snižuje na 33% a počítá se se
snížením až na 32,1%. Z této částky bu-
dou organizace hradit 25%, z toho 2,3%
půjde na nemocenské - dosud to bylo
26% a z toho 3,3% na nemocenské. Na-
vrhované snížení do roku 2010 by pak
mělo činit 24,1% a z toho 1,4% na ne-
mocenské.

� Bude od 1. 1. 2008 platit i navrhova-
ný nový systém nemocenské? 

Ne, navrhované změny ohledně ne-
mocenského pojištění se odkládají až na
rok 2009.

Andrea Bezděková, manager PR 
Hospodářská komora hl. m. Prahy

Seminář na téma Změny v zákoně o daních z příjmů
Koná se v Přerově 6. února v kongresovém sále hotelu FIT. 

Přednášet bude Ing. Pavel Prudký, ředitel Finančního úřadu v Olomouci.

Program
• základní změny u daně z příjmů fy-

zických osob,
• nový základ daně,
• změny sazeb daně,
• zvýšení slev na daní a daňového zvý-

hodnění,
• změny v osvobození od daně,
• změny v závislé činnosti,
• změny u daně z příjmů právnických

osob,
• rozšíření osvobození od daně,
• změny u daňově uznatelných nákladů

a stanovení základu daně,

• změny u finančního pronájmu s ná-
slednou koupí (leasing),

• nová kategorie finančních nákladů
a omezení daňové uznatelnosti úroků
z úvěrů a půjček,

• změny v odpisování,
• změny u zaměstnaneckých benefitů,
• závazná posouzení.
Přehled změn v zákoně o rezervách, zá-
koně o DPH, zákoně o dani z nemovi-
tostí, zákoně o dani dědické, dani daro-
vací a dani z převodu nemovitostí, zá-
koně o správě daní a poplatků a v záko-
ně o účetnictví.

Bližší informace: HK okresu Přerov, tel. 581 210 205, e-mail hkprerov@hkprerov.cz,
Ing. Jitka Palková, ředitelka

Pokud nezaplatíte
včas, může být část-
ka zvýšena až na
trojnásobek. Dopo-
sud totiž výše po-
platku po splatnosti
zůstala bez jakých-
koliv sankcí. Vzhle-

dem k tomu, že termín splatnosti zůstá-
vá každoročně stále stejný, má občan
dostatečně dlouhou dobu, aby poplatek
uhradil v termínu. Ti, kteří tak neučiní,
budou nést finanční následky, stejně ja-
ko je tomu u včasného nezaplacení po-
platku ze psů. 

„Bohužel ne všichni poplatek za odvoz
komunálního odpadu hradí. Za rok 2007
příjmy z něho činily k 30. listopadu cel-
kem 21 011 326 korun, pohledávky k to-
muto datu činí 5 752 722 korun za ob-
dobí šesti let a týkají se celkem 7 147 po-
platníků,“ informovala Oldřiška Sedláč-
ková z finančního odboru přerovského
magistrátu.

„Dlužníkům proto rozesíláme plateb-
ní výměry s určením náhradní lhůty
splatnosti. Někteří se však mylně dom-
nívají, že pokud si písemnost nepřevez-
mou, nebyla jim doručena. Není tomu
tak. Nebude-li adresát písemnosti zasti-
žen, ačkoliv se v místě doručení zdržuje,
uloží doručovatel písemnost na poště
a příjemce o tomto úkonu vyrozumí. Ne-
vyzvedne-li si příjemce písemnost do

patnácti dnů od uložení, považuje se po-
slední den této lhůty za den doručení,
i když se příjemce o uložení nedozvěděl.
Tímto úkonem se poplatník dobrovolně
vzdává práva na odvolání a také mož-
nosti řešit svou platební povinnost smír-
čí cestou nebo případným plátková-
ním,“ podrobně informovala vedoucí fi-
nančního odboru.

„Doručení se provede tak, že se po do-
bu patnácti dnů vyvěsí oznámení o mís-
tě uložení písemnosti na úřední desce
Magistrátu města Přerova a poslední
den této lhůty se považuje za den doru-
čení (úřední deska je umístěna v Krato-
chvílově ulici, rovněž lze do ní nahléd-
nout prostřednictvím webových stránek
města www.mu-prerov.cz, pozn. redak-
ce). V případě, že daňový nedoplatek ne-
ní uhrazen ani v náhradní lhůtě, vymá-
háme ho daňovou exekucí na základě
exekučního příkazu nebo prostředni-
ctvím exekutorského úřadu, který již ře-
ší některé pohledávky z předchozích
let,“ upřesnila Sedláčková.

Tou nejběžnější je exekuce na finanč-
ní prostředky dlužníka, a to nejen na
bankovních účtech, ale může být prove-
dena například srážkou ze mzdy, z dů-
chodů, ze sociálních a nemocenských
dávek, ze stavebního spoření apod. Slo-
žitější formou je exekuce na prodej mo-
vitého a nemovitého majetku. Při vymá-
hání dluhů prostřednictvím exekutor-
ského úřadu hradí dlužníci navíc v pl-
ném rozsahu náklady na vymáhání, kte-
ré jsou vysoké a dluh se tak výrazně pro-
draží. Šaf

ilustrační foto

■ Komise pro občanské záležitosti
� Obřady vítání dětí, při kterých jsou novorozenci přijati mezi občany města zá-

pisem do pamětní knihy. Přihlásit se mohou rodiče, mající trvalé bydliště v Pře-
rově, ale jejich dítě se narodilo mimo Přerov. Rodiče dětí narozených v Přerově
získají dotazník na matrice při vyřizování rodného listu.

� Obřady zlatých, diamantových a platinových svateb manželů, kteří oslaví 50,
60 nebo 70 let společného života. Nabídka platí i pro manžele, kteří nebyli od-
dáni v Přerově. 

Bližší informace: 
Kancelář primátora, Ivana Veselá, tel. 581 268 452, e-mail: ivana.vesela@mu-pre-
rov.cz nebo osobně Magistrát města Přerova, nám. T. G. Masaryka č. 2, přízemí. 

Komise pro občanské záležitosti děkuje Knize Žerotín Z.H. s.r.o., dm drogerii markt
s.r.o. na Žerotínově náměstí v Přerově, DADCE Vracov s.r.o. a firmě Kubík a.s. Li-
tomyšl za poskytnutí slev při nákupu dárků, které jsou předávány rodičům při ob-
řadech vítání dětí.

V minulém čísle jsme vás seznámili s vydáním nové obecně závazné
vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad účinné od
1. ledna 2008. V tomto přiblížíme důsledky nezaplacení poplatků
v daném termínu.

Písemnost může být rovněž
doručena prostřednictvím

veřejné vyhlášky. Co to
znamená?

Existují různé způsoby
exekuce. 



■ Rada města Přerova
Krátce z jednání radních

19. prosince
� Schválili Dohodu o vzájemné spolu-
práci mezi Olomouckým krajem a obcí
s rozšířenou působností o zajišťování
Programu obnovy venkova.
� Schválili další postup prací při pří-
pravě přemístění radnice na Horní ná-
městí v Přerově a uložili odboru právní-
mu zabývat se převodem předmětných
pozemků a budov na Horním náměstí do
vlastnictví města a prověřením majetko-
právních vztahů okolních pozemků. 
� Navrhli kandidáty na cenu Olomouc-
kého kraje v oblasti kultury na rok 2007:
• na cenu za celoživotní přínos v oblas-

ti kultury (dvorana slávy):
Rudolf Neuls (*1922) – založení Česko-
slovenského amatérského jazzového
festivalu, udržování jazzové tradice
a celoživotní působení v oblasti hudby,
Jaroslav Wykrent – celoživotní půso-
bení v oblasti populární hudby,

• na cenu za výjimečný počin roku 2007
v oblasti profesionálního umění: 
XXIV. Československý jazzový festival
Přerov 2007 – udržování jazzové tra-
dice, oslava nedožitých 80. narozenin
přerovského rodáka Josefa Kainara, 

• na cenu za výjimečný počin v oblasti
neprofesionální umělecké činnosti
v roce 2007:
Folklorní festival v zámku a podzám-
čí – prezentace života a zvyků národ-
nostních menšin,

• na cenu za výjimečný počin v oblasti
ochrany a popularizace kulturních
hodnot v roce 2007: 
Academic Jazz Band – udržování tra-
dice jazzu v Přerově,
Nadační fond Přerovského jazzového
festivalu – udržování tradice meziná-
rodních jazzových festivalů v Přerově.

Krátce z jednání radních
14. ledna 

� Zrušili své usnesení ze dne 28. 11. 2007
a jmenovali na základě vyhlášeného kon-
kursního řízení s účinností od 1. 2. 2008
paní Mgr. Boženu Přidalovou ředitelkou
Základní školy Přerov, Za mlýnem 1.

Krátce z jednání radních
16. ledna 

� Odvolali s účinností od 1. 2. 2008 z dů-
vodu dlouhodobé nemoci z funkce čle-
na komise pro místní část Újezdec
Františka Tománka a uložili komisi pro
místní část Újezdec projednat návrh na
jmenování nového člena komise s ob-
čany této místní části.
� Zabývali se změnou územního plánu
v souvislosti s plánovanou výstavbou po-
lyfunkčního domu mezi ubytovnou
Strojař a sokolovnou. Poslední slovo
o počtu poschodí nového domu budou
mít zastupitelé na svém jednání 4. února.
� Doporučili zastupitelům schválit
Strategii dopravní obslužnosti města
Přerova na období 2007–2013.
� Doporučili zastupitelům schválit
Strategie rozvoje cestovního ruchu Pře-
rovska na období 2007–2013.

� Doporučili zastupitelům schválit
v 2. etapě přípravu projektů pro podá-
ní žádosti na spolufinancování ze struk-
turálních fondů EU v 2007–2013:
• Regenerace území kasáren Želatovská 
• Podpora regenerace panelového síd-

liště Předmostí
• Propagace Přerova jako destinace ce-

stovního ruchu
• Prevence sociálního vyloučení na ško-

lách zřizovaných městem
• Projekt Předmostím až do pravěku
• Geografický informační systém a územ-

ně analytické podklady pro Přerov
• Regulativ městské památkové zóny

(rozšíření GIS)
• Vzdělávání zaměstnanců magistrátu
• Systémy e-government pro zvýšení

efektivity magistrátu za podmínky za-
jištění finančních prostředků.

� Uložili odboru právnímu připravit za-
ložení obchodní společnosti Technické
služby města Přerova, s.r.o. v termínu do
1. 4. 2008, připravit ve spolupráci s od-
borem majetku města, jeho správy a pro-
vozu, zrušení příspěvkové organizace
Technické služby města Přerova v termí-
nu do 30. 6. 2008, ve spolupráci se spo-
lečností Teplo Přerov, a.s. a ve spoluprá-
ci s odborem majetku města, jeho sprá-
vy a provozu připravit podmínky pro
převedení (včetně realizace) sportovišť
z příspěvkové organizace Služby města
Přerova na společnost Teplo Přerov, a.s.
v termínu do 14. 4. 2008.
� Schválili jako zadavatel veřejné za-
kázky, zahájení zadávacího řízení k ve-
řejné zakázce přijetí úvěru ve výši do 300
mil. Kč se splatností do 15 let na financo-
vání investičních akcí v letech 2008–2013.
� Podali návrh zastupitelům schválit
poskytnutí dotace na rok 2008 ve výši
10.000 Kč Ústřední radě vojenského
sdružení rehabilitovaných, zast. plk. Mi-
roslavem Pavlíkem, na zajištění aktivit
Územní rady Vojenského sdružení reha-
bilitovaných Přerov.

� Schválili poskytnutí dotace na rok
2008 ve výši 7.000 Kč Konfederaci poli-
tických vězňů, pobočka č. 51, zastoupe-
ná Františkem Přesličkou, předsedou
pobočky, na zajištění aktivit pobočky.
� Schválili poskytnutí dotace na rok
2008 ve výši 7.000 Kč Moravskoslezské-
mu svazu Vojenských táborů nucených
prací – Pomocné technické prapory na
zajištění aktivit Územní organizace Sva-
zu VTNP – PTP Přerov.
� Jmenovali s účinností od 1. 2. 2008 do
funkce člena školské rady: 
• při Základní škole J. A. Komenského,

Přerov-Předmostí, Hranická 14, paní
Moniku Bednaříkovou 

• při Základní škole Přerov, Za mlý-
nem 1, pana Ing. Aleše Martince

• při Základní škole Přerov, Boženy
Němcové 16, pana Ivo Kropáče

� Vzali na vědomí podání žádosti o na-
dační příspěvek na rekonstrukci škol-
ního hřiště při Základní škole Přerov,
Boženy Němcové 16 z Nadace ČEZ pro
projekt Oranžové hřiště.
� Schválili uzavření smlouvy o vytvo-
ření zvukově obrazového záznamu me-
zi statutárním městem Přerov a subjek-
tem Kabelová televize, a.s. Přerov.
� Schválili rámcový program oslav ro-
ku 2008 a pracovní skupinu pro zabez-
pečení oslav ve složení: 
předseda: J. Lajtoch, primátor
členové: V. Čajka, vedoucí odboru majet-
ku, O. Teriaki, Městská policie, F. Kavka,
ředitel SMP (do 31. 1. 2008), R. Neuls, po-
věřený řízením SMP, D. Novotná, vedou-
cí Kanceláře primátora, B. Přidal, tiskový
mluvčí, O. Sedláčková, vedoucí odboru fi-
nančního, P. Suchánek, ředitel TSMP, L.
Štukavec, vedoucí odboru dopravy
� Schválili spoluúčast statutárního
města Přerova na organizaci meziná-
rodního turnaje EURO CUP 2008, který
se pod názvem HONEMSEM NOHEJ-
BAL PŘEROV – Memoriál Pavla Holíka
uskuteční dne 9. 2. 2008 v Přerově.
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■ Sloupek primátora

Ing. Jiří Lajtoch,
primátor města
Přerova

Vážení čtenáři,
první čtvrtletí roku bývá pravidelně ve
znamení rozhodování, které investiční
akce letos město zrealizuje. O prvních
z nich budou zastupitelé jednat 4. úno-
ra. Své ano či ne mohou říci stavebním
úpravám Základní škola Svisle, kde je
nutné zhotovit novou zdravoinstalaci,
regeneraci Laguny, která v této fázi
představuje sanaci vodní plochy či dát
zelenou vybudování víceúčelového
hřiště v Přerově-Popovicích. Hlasovat
budou rovněž o páté etapě rekonstruk-
ce přerovského zámku, v rámci které
bude opraveno nádvoří, průjezd
a most a dále o pokračování v regene-
raci panelového sídliště v Přerově-
Předmostí. 
Jednání zastupitelstva se těší rok od ro-
ku většímu zájmu ze strany veřejnosti,
a proto věřím, že i únorové si nenechá-
te ujít. Zajímavá ovšem budou i další
zasedání, na kterých se budou schvalo-
vat ostatní investiční akce, jež navrhli
členové investiční komise rady města
pro letošní rok. Některé přecházejí z ro-
ku 2007 a dokončit se musejí, jiné jsou
zcela nové. O části z nich se už delší do-
bu hovoří, mnohé podpořili lidé peti-
cemi. Najdou se mezi nimi i kontro-
verzní stavby, s nimiž nemusejí všichni
souhlasit. Ale ne nadarmo se říká: „Ješ-
tě se nenarodil člověk ten, který by se
dokázal zavděčit všem“. Rozhodování
o tom, do čeho investovat, co opravit
a co naopak oželet, nebývá jednodu-
ché, pokud je omezený rozpočet. To
ostatně nejspíš zná i většina z nás
z každodenního života. I v běžném ro-
dinném rozpočtu je potřeba plánovat
a řešit, do čeho peníze vložit a ani
všichni členové rodiny se nemusejí
shodnout na stejné věci. Doufám, že se
zastupitelé rozhodnou správně a pod-
poří investice, které budou pro obyva-
tele Přerova a jeho místních částí pro-
spěšné. Ostatně, přijďte se podívat, jak
proběhne hlasování.

■ Pozvánka

Zastupitelstvo
města Přerova

pondělí 4. února 
v 15 hodin

velký sál Městského domu

U příležitosti stých narozenin navštívil primátor města Jiří Lajtoch spolu s předsedkyní
komise pro občanské záležitosti Ludmilou Tomaníkovou paní Anežku Wonischovou. Oslaven-
kyně se narodila 17. ledna 1908. V Přerově a jeho místních částech v současnosti žijí dvě sto-
leté ženy a jedna ještě o rok starší.

Vitální stoletá Anežka Wonischová

foto Jan Čep



4 PŘEROVSKÉ LISTY ■ ÚNOR 2008

V roce 2007 byly realizovány následující stavby:
1. Silnice

• oprava autobusového zálivu v ulici Čechově
• oprava opěrné zídky a chodníku u zastávky MHD v Žeravicích v ulici Čekyňské 
• prodloužení chodníku na hřbitově v Čekyni
• zbudování chodníku v Přerově v ulici Kouřílkově
• zbudování chodníku v Dluhonicích v ulici U hřiště

2. Ostatní záležitosti pozemních komunikací
• úprava přechodů v Přerově v ulici gen. Štefánika – Ztracená
• vybudování parkoviště v Přerově v ulici Bratrské

3. Vodní hospodářství
• oprava trubního propustku v Žeravicích

4. Veřejné osvětlení
• nasvětlení přechodů v Přerově v ulici gen. Štefánika – Ztracená
• prodloužení veřejného osvětlení v Předmostí v ulici U dráhy
• rozšíření veřejného osvětlení v Lýskách v ulici Dědina
• rozšíření veřejného osvětlení v Dluhonicích v ulici Na trávníčku

5. Ostatní nakládání s odpady
• likvidace přístřešku na popelové nádoby v Přerově v ulici Kabelíkově

6. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
• nasvětlení evangelického kostela v Přerově v ulici Č. Drahlovského
• rekonstrukce dětského hřiště v Přerově v ulici Želatovské 35–37
• rekonstrukce dětského hřiště v Přerově v ulici Velká Dlážka 1
• dokončení stavby hřiště včetně zábran v Penčicích
• výsadby dřevin v Přerově

Pro rok 2008 jsou zařazeny do plánu akcí následující stavby:
• stavba příčné vpusti v Újezdci v ulici Nová čtvrť 
• rekonstrukce komunikace ke střelnici v Žeravicích
• stavba odvodňovacího žlabu v Čekyni v ulici U rybníčku
• odvodnění komunikace v Předmostí v ulici U pošty
• odvodnění místní komunikace v Lověšicích v ulici Mírové
• propojovací chodník s cyklostezkou v Přerově v ulici Osmek
• rekonstrukce chodníku u podjezdu v Přerově v ulici Velká Dlážka
• bezbariérové úpravy v Přerově v ulici Smetanově
• rozšíření veřejného osvětlení v Předmostí, směr Dluhonice
• rozšíření veřejného osvětlení ve Vinarech v ulici Krátká
• rozšíření veřejného osvětlení v Dluhonicích v ulici Školní
• zbudování kontejnerového stání na tříděný odpad v Přerově v ulici Husově
• zbudování kontejnerového stání v Přerově v ulici Budovatelů
• vybudování bezdrátového rozhlasu v Lýskách
• rekonstrukce dětského hřiště v Přerově v ulici Velké Novosady
• rekonstrukce dětského hřiště v Přerově v ulici Želatovská 32–38

Svatava Doupalová, odbor majetku přerovského magistrátu

Figurují v něm mimo jiné výstavba
parkovišť, zateplení objektů několika
mateřských a základních škol, vybudo-
vání nového víceúčelového hřiště v Pře-
rově-Popovicích, modernizace zimního
stadionu a rekonstrukce přerovského
plaveckého areálu. Podle předsedy in-
vestiční komise Václava Zatloukala bu-
de nejvíce peněz letos směřovat do
oprav komunikací. „Na to, abychom
mohli navrhované dopravní stavby ne-
chat zhotovit, potřebujeme více než 100
milionů korun. Ty ale nemáme. Roz-
hodli jsme se je proto realizovat pomo-
cí veřejných zakázek s opcí,“ uvedl Vác-
lav Zatloukal. Podle náměstka primáto-
ra Josefa Kulíška by měla být například
postavena cesta do Přerova-Újezdce,
opravena silnice v Brněnské ulici v Pře-
rově-Lověšicích, komunikace v ulici Bo-
rošín v Přerově-Čekyni či postavený
chodník v Grymovské ulici v Přerově-
Kozlovicích. „O tyto investice žádají
místní obyvatelé už několik let, sepsali
dokonce i petice na některé z nich,“ do-
plnil Kulíšek. V samotném Přerově bude
opravena Nerudova ulice, vzniknou na-
příklad nová parkovací místa v Jižní čtvr-
ti, zásadní rekonstrukcí projde cyklos-
tezka na Velké Dlážce.

Ve výčtu plánovaných investic pro le-
tošní rok nelze opomenout přestavbu
autobusového nádraží za 120 milionů
korun a přípravné práce výstavby průpi-
chu. Ten sice vybuduje Ředitelství silnic
a dálnic ČR, ale radnice v rámci urychle-
ní přislíbila zhotovit projektovou doku-
mentaci a pomoci s výkupem pozemků.
Město letos bude investovat i do projek-
tových dokumentací k rekonstrukci ob-
jektu na náměstí T. G. Masaryka č. 8,

k výstavbě Tyršova mostu a k přestavbě
bývalé ubytovny na byty v Bayerově uli-
ci č. 5. Pokračovat se bude v regeneraci
Předmostí a opravách přerovského zám-
ku. Také přerovská laguna se dočká vy-
čištění vodní plochy.

„Není to jen otázka financí, ale i času.
Než investice schválí zastupitelé, pro-
běhne výběrové řízení a projednají se
případná odvolání, na zahájení stavby
může být pozdě, a tak přejde do příštího
roku,“ upřesnil Zatloukal. Jak uvedl pri-
mátor Jiří Lajtoch, město nepočítá pou-
ze s opcí s rozloženou splatností, ale i se
státními dotacemi a úvěrem. „Chtěli by-
chom si letos vzít na investiční akce třis-
tamilionový úvěr. I na něj proběhne vý-
běrové řízení,“ informoval Lajtoch. 

Do kterých staveb se nakonec Přerov
pustí, rozhodnou zastupitelé. O všech
navrhovaných investičních akcích bu-
dou postupně jednat. Prvními z nich se
budou zabývat v únoru. Šaf

U tenisové haly vznikne
nový sportovní areál

Radní schválili uzavření smlouvy o vý-
půjčce části pozemku v sousedství teni-
sové haly v Přerově.

Jedná se o zhruba čtyři tisíce metrů
čtverečních, které budou zapůjčeny na
dobu 20 let za účelem vybudování spor-

tovního areálu pro občany města. Za-
půjčitel se zavázal, že nejpozději do tří
let od uzavření smlouvy zahájí provoz
sportovního areálu. Vybudováním areá-
lu bude rozšířena nabídka sportovního
vyžití obyvatel Přerova. red.

Památník lovců mamutů
pohlídá kamera

Město vybudovalo v roce 2006 Památ-
ník lovců mamutů v Přerově – Předmos-
tí. Celkové náklady na tuto stavbu před-
stavovaly částku 5.403 tisíc korun. 

Bohužel dochází k častému poškozo-
vání objektu památníku i informačních
tabulí. Vzhledem k tomu byla prověřena

možnost zabezpečení objektu technic-
kými prostředky. Radní města schválili
nákup a montáž kamerového systému
v hodnotě zhruba okolo půl milionu ko-
run. Kamera zaměřená na Památník lov-
ců mamutů snad zamezí dalšímu van-
dalismu v dané lokalitě. red.

Odbor majetku města realizuje investiční akce malého rozsahu
s náklady do půl milionu korun, a to na úseku komunikací a chod-
níků, vodního hospodářství a péče o vzhled obcí. Stavby jsou do
plánu investic na daný rok jsou zařazeny z podnětu členů komisí
pro místní části, obyvatel města Přerova a pracovníků odboru ma-
jetku přerovského magistrátu.

V Žeravicích v ulici Čekyňské byla opravená opěrná zídka a chodník u zastávky MHD v celkové
výši 700 tisíc korun foto Jaromír Kavka

Plánovanou investicí je stavba nové komuni-
kace do Přerova-Újezdce foto Václav Zatloukal

Druhou část investic tvoří
akce navržené na rok 2008.

Ne všechny investiční akce
bude možné letos skutečně
realizovat, některé z nich
přejdou do příštího roku.

Nejvíce peněz chce radnice 
vložit do oprav silnic
� pokračování ze strany 1

Které části města letos
dostanou peníze



Na zkušenou učitelku pracu-
jící řadu let s dětmi v první
třídě Základní školy Trávník
Mgr. Jitku Štukavcovou jsme
se obrátili s otázkou:
Jak hodnotíte připravenost dětí při zá-
pisu do první třídy ve srovnání s minu-
lými léty, například dobou před pěti
deseti lety? V čem jsou případné rozdí-
ly a čím jsou podle vás dané?

Školní připrave-
nost je závislá na vý-
chově a prostředí,
ve kterém děti vyrů-
stají. Určitě se shod-
neme v názoru, že
dnešní děti jsou ji-
né, než například

před deseti či dvaceti roky.
V čem se liší? K zápisu přicházejí děti

s lepším všeobecným přehledem, jsou se-
bevědomější, zvídavější, často mají již
první zkušenosti s cizím jazykem. Lépe se
orientují v nových situacích. Stále více je
těch, kteří už umějí číst. Skutečností, kte-
rá mnohdy ovlivňuje úroveň současných
dětí, je i to, že k zápisu přichází i řada dě-
tí po odkladu školní docházky. Prameny
uvádějí, že každoročně více než 17 % dě-
tí nenastoupí do první třídy. Někdy pou-
ze z obavy rodičů, kteří chtějí dětem pro-
dloužit období bezstarostnosti.

Dítě je odrazem doby. Obrovský rozvoj
komunikační techniky výrazně ovlivnil
i dnešní rodinu. Celá řada dětí se již od
nejútlejšího věku setkává s počítačem.
Rodiče často obstarávají didaktické pro-
gramy, které podporují psychický rozvoj
jejich potomků.

Pravdou je, že v dnešní hektické době
mají rodiče stále méně času si s dětmi po-
vídat nebo jim číst pohádky. Mnoho dneš-
ních prvňáčků neumí dobře mluvit, ne-
správně vyslovují různé hlásky, mají men-
ší slovní zásobu. Vzájemnou mezilidskou
komunikaci nahrazují přístroje. Děti si
často berou jak kladné, tak záporné vlast-
nosti hrdinů za své, což se projevuje v je-
jich chování. Bez korekce ze strany do-
spělého může dojít k odtržení dítěte od re-
ality a k problémovému chování.

Připravenost dítěte na školu zásadně
ovlivňuje mateřská škola. Před rokem
1989 bylo hlavním úkolem MŠ připravit
dítě na vstup do školy. Tomu byl při-
způsoben program i pevně stanovený
režim. Hlavní důraz byl kladen na velké
množství předávaných informací.

Po roce 1989 vznikly nové vzdělávací
projekty a programy, které se zaměřují
hlavně na přípravu bezproblémového
přechodu dítěte do základní školy. Roz-
víjejí tvořivost a respektují individuální
zvláštnosti dítěte.

Samozřejmě nemůžeme zobecňovat.
Některé děti nejsou zralé pro nástup do
1. třídy. Pak je odklad školní docházky
nutný, protože předčasným zaškolením
můžeme dítěti ublížit. Dnešní rodiče se
stále více zajímají o činnost školy a chtě-

jí do života školy více proniknout. Zvažu-
jí, která škola je pro jejich dítě ta nejlepší.

K situaci ohledně případných
odkladů nástupu dítěte do
první třídy se vyjádřila i ře-
ditelka pedagogicko-psycho-
logické poradny Mgr. Marie
Plánková.

Vzhledem k tomu,
že vstup dítěte do
školy je významným
mezníkem v jeho ži-
votě, je třeba tento
krok pečlivě zvážit.
Předčasné zaškolení
může způsobit vý-

razné psychické problémy, zbytečný od-
klad školní docházky zase stagnaci v roz-
voji jednotlivých psychických funkcí.
S potěšením lze konstatovat, že kvalitní
osvěta omezila ty názory některých ro-
dičů, které dávaly rovnítko mezi nezra-
lostí a intelektem. Dnes již širší veřejnost
chápe, že i superiorně nadané dítě ne-
musí být pro školu zralé, protože napří-
klad nedosahuje přiměřené úrovně roz-
voje grafomotoriky a naopak dítě se
slabším nadáním má již dovednosti po-
třebné pro vstup do školy v rámci svých
možností vyvinuté a případný rok od-
kladu školní docházky by již pro ně ne-
měl smysl. 

Co nás přece jen v poradně ještě někdy
nemile překvapí je fakt, že rodiče koupí
„budoucímu“ školákovi pod stromeček
aktovku. Ani odborník nemůže ve větši-
ně případů s jistotou říci zhruba devět
měsíců předem, zda bude dítě pro ško-
lu zralé. Nehledě na to, že lze uspořádat
samostatnou oslavu školáka až v době,
kdy je vše jasné – o to větší váhu nová ro-
le dítěte bude mít. 

Rodičům bych tedy chtěla poradit, aby
nepodceňovali předškolní období, aby
komunikovali s učitelkami v mateřské
škole a našli si čas pro své děti a věnova-
li se jim. Je to pouze investice časová a tu
si může, respektive měl by dovolit každý. 

Rodičům, kteří zvažují možnost odlo-
žení začátku povinné školní docházky do-
poručuji postup v této následnosti: nej-
prve konzultovat svůj postoj k případné-
mu odkladu s učitelkami v MŠ, dále tele-
fonicky či osobně se objednat k vyšetření
do pedagogicko-psychologické poradny
– je třeba počítat, že vyšetření se prová-
dějí nejdříve v jarních měsících, ve spor-
ných případech co nejblíže době zaháje-
ní školního roku. V závěrečné konzultaci
získají rodiče v pedagogicko-psycholo-
gické poradně informace o úrovni rozvo-
je jednotlivých psychických funkcí uplat-
ňujících se ve školní práci a uslyší názor
odborníka, který jim může jejich rozho-
dování usnadnit. Závěrečné rozhodnutí
je jejich kompetencí. K vydání rozhodnutí
o odkladu školní docházky potřebuje zá-
konný zástupce kromě doporučení pe-
dagogicko psychologické poradny i do-
poručení pediatra. Eva Šafránková

Máte doma budoucího prvňáčka?
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V závěru loňského roku se uskutečnilo
ve školním klubu ZŠ J. A. Komenského
v Předmostí veřejné projednání záměru
na vybudování areálu Mamutov v Pře-
rově-Předmostí. Záměr, jehož smyslem
je poskytnout široké veřejnosti poznání,
zábavu i odpočinek v okolí významné ar-
cheologické lokality Hradisko, je pokra-
čováním projektu Předmostím až do
pravěku, jehož první část, Památník lov-
ců mamutů a naučná vlastivědná stez-
ka, byla realizována v roce 2006.

Cílem veřejného projednání, jehož se
zúčastnilo na čtyři desítky občanů a zá-
stupců partnerů projektu, bylo nalézt
v otevřené diskuzi, ještě před zadáním
prvních studií, odpovědi na následující
otázky (více na www.mu-prerov.cz):
1. Co bude areál Mamutov nabízet ná-

vštěvníkovi?
2. Pro koho je areál určen?
3. Je navrhovaná lokalita vhodná (ano-

ne) a proč?
4. Jakou by měl mít areál rozlohu (opti-

mální, minimální)?
5. Jak bude areál přístupný?
6. Kdo a jak se bude podílet na vybudo-

vání areálu?
7. Jak se bude areál jmenovat?

8. Kdo a jak bude areál provozovat
a spravovat?

Přestože v řadě dílčích otázek došlo k ná-
zorové shodě, omezený časový prostor
a koneckonců i počet diskutujících neu-
možnil beze zbytku vyčerpat předložená
témata. Z tohoto důvodu se partneři pro-
jektu rozhodli ve veřejné diskuzi o zámě-
ru a jeho zadání dále pokračovat.

Sdělte, prosím, nejpozději do konce
února 2008 své jméno a příjmení, adre-
su, další kontakt (e-mail, telefon), pří-
padně svou profesi (oblast zájmu), na
některý z uvedených kontaktů:
• Písemně: Magistrát města Přerova, od-

bor život. prostředí, Bratrská 34, Přerov;
• E-mailem: zp@mu-prerov.cz;
• Telefonem: 581 268 234 (Miroslava Švá-

stová) nebo 581 268 232 (Pavel Juliš).
Zde také můžete žádat podrobnější in-

formace. Ve stejném termínu může ta-
ké kdokoliv (zajímají nás i názory dětí
a školní mládeže) k záměru zasílat na
uvedené kontakty jakékoliv vlastní ná-
měty a připomínky.

Odbor životního prostředí MmPr

Dotace může být poskytnuta na 
• pořádání osvětových akcí při příleži-

tosti environmentálně významných
dní (Den Země, Den bez aut, Ukliďme
svět apod.), k aktuálním environmen-
tálním problémům města nebo k pro-
pagaci přírodních hodnot a památek
kulturního dědictví na území města,

• environmentální poradenství,
• vydávání environmentálně zaměřených

propagačních, informačních, výchovně
vzdělávacích a metodických materiálů
(tištěných publikací a periodik, video-
kazet, CD, webových stránek apod.),

• zapojování veřejnosti do plánování
a rozhodování v záležitostech týkají-
cích se tvorby a ochrany životního pro-
středí města,

• budování, údržba a provoz environ-
mentálně zaměřených terénních in-
formačních zařízení (včetně naučných
stezek) na území města,

• pravidelná činnost neziskových orga-
nizací věnujících se poznávání a ochra-
ně přírodních hodnot a památek kul-
turního dědictví na území města,

• environmentální vzdělávání a výchova
dětí a mládeže na všech stupních a ty-
pech škol na území města,

• environmentální vzdělávání pedagogů
působících ve školách na území města.
Žádosti o poskytnutí dotace musí být

doručeny na podatelnu Magistrátu
města Přerova, Bratrská 34, 750 11 Pře-
rov, do 31. března 2008 v zalepené obál-
ce označené „Žádost o poskytnutí dota-
ce – EVVO“. Z dotace lze hradit náklady
vzniklé v období od 1. ledna roku, ve kte-
rém byla dotace poskytnuta, až do
31. srpna roku následujícího.

Úplné znění schválených zásad, včetně
podrobných podmínek, formuláře a se-
znamu příloh pro podávání žádostí, je
k dispozici na odboru životního prostředí
(Bratrská 34) nebo na internetových strán-
kách města – „Aktuality a dění ve městě“,
článek ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DO-
TACÍ EVVO 2008 (www.mu-prerov.cz).
Konzultace ke zpracování žádosti poskyt-
ne RNDr. Machalová (tel. 581 268 221, e-
mail: yvona.machalova@mu-prerov.cz).

Odbor životního prostředí MmPr

Veřejné jednání o podobě
areálu Mamutov
v Předmostí pokračuje

I letos město finančně
podpoří ekologickou výchovu

Chcete být příště u toho?

I v letošním roce mohou fyzické nebo právnické osoby na území
města žádat o dotaci na podporu aktivit v oblasti environmentál-
ního vzdělávání, výchovy a osvěty.Výše přiznané dotace na jednu
aktivitu v jednom roce může činit až 70 000 korun.
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Výtěžek Tříkrálové sbírky
Tříkrálovým koledníkům se podařilo

na Přerovsku vybrat 568 028,50 Kč na
pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

Tříkrálová sbírka se v Přerově a 33 okol-
ních obcích konala 2. až 14. ledna 2008.
Letos koledovalo 128 skupinek. V samot-
ném Přerově činil výtěžek 107 230,50 Kč. 

Vybraná částka byla odeslána na konto
Charity Česká republika a po jejím pře-
rozdělení se zpět do Přerova vrátí 65%.
Oblastní charita Přerov chce finanční pro-
středky získané ze sbírky využít na pomoc
pro rodiny s dětmi, které se během roku
dostanou do tíživé životní situace. Dále na
koupi kompenzačních pomůcek pro imo-
bilní klienty Charitní ošetřovatelské a pe-

čovatelské služby. Na humanitární pomoc
České katolické charity v zahraničí je ur-
čeno 10% z celkové částky. Česká katolic-
ká charita pomáhá v zemích jako je Pá-
kistán, Rumunsko, Etiopie a v řadě jiných
zemích podle aktuální potřeby.

Naše poděkování patří všem, kteří po-
mohli s realizací sbírky, především koled-
níkům, studentům, pedagogům Střední
zdravotnické školy a SOŠ a SOU Šířava.
Děkujeme také přerovskému faráři P. Pav-
lu Hofírkovi a všem kněžím přerovského
děkanátu, primátorovi města Přerova,
pracovníkům magistrátu a starostům
okolních obcí, řediteli a pracovníkům Po-
licie ČR a Městské policie Přerov.

Martina Krejčířová, Oblastní charita Přerov

■ Ohlédnutí

Vojáci vrtulníkové jednotky
KFOR obdrželi vyznamenání

Za účasti náměstka ministryně obrany
Františka Padělka a zástupce ředitele
Společného operačního centra MO bri-
gádního generála Miroslava Bálinta se
18. ledna uskutečnil na náměstí T. G.
Masaryka slavnostní nástup příslušní-
ků 23. základny vrtulníkového letectva,

na kterém příslušníci 1. až 3. vrtulníko-
vé jednotky KFOR obdrželi medaile mi-
nistryně obrany Za službu v zahraničí
a další ocenění od náčelníka Generální-
ho štábu Armády ČR. Vyznamenaní vo-
jáci převzali medaile z rukou primátora
města Jiřího Lajtocha. red.

Semináře o rozvoji
cestovního ruchu se

zúčastnili i zástupci Přerova
V hotelu Jana se v polovině ledna ko-

nal odborný workshop zájemců o po-
vzbuzení turistického ruchu v Přerově
a regionu. Téměř dvě desítky odborní-
ků z oblasti cestovního ruchu měli pří-
ležitost získat zajímavé informace a ra-
dy od profesionálů z cestovního ruchu,
které by mohly vést ke zvýšení turistic-
ké atraktivity regionu. 

Workshopu se zúčastnili zástupci Pře-
rova a Olomouce, a to pracovníci ce-
stovních kanceláří, hotelů, škol a dalších
komerčních i neziskových a příspěvko-
vých organizací z Olomouckého kraje. 

V dopolední části se účastníci works-
hopu seznamovali s teorií marketingu
v cestovním ruchu. Poté následovala dis-
kuse o turistických atraktivitách a nedo-
statcích Přerova a celého kraje. 

Účastníci se shodli na tom, že udělat
z Přerova a okolí turisticky atraktivní lo-
kalitu, bude vyžadovat hodně práce. Pro-
ti uskutečnění tohoto cíle stojí jak rela-
tivní nedostatek atraktivit, na kterých by
se mohl turistický ruch postavit, tak také
často zmiňovaná nedostatečná doprav-

ní infrastruktura a zázemí pro větší akce.
Lépe je na tom Olomouc a okolí. Mezi
doposud největší atraktivity kraje účast-
níci řadili pamětihodnosti Olomouce,
Svatý Kopeček, lázeňské lokality nebo
místní tradice (kroje, folklor atd.). 

Účastníci workshopu často zmiňovali
archeologickou atraktivitu Přerovska ja-
ko unikát, kterého by se mělo v turismu
využít. Jeden z účastníků navrhl vybudo-
vání jakéhosi městečka mamutů jako
skutečné turistické lákadlo. Tato turis-
tická „atrakce“ by mohla uspět také
vzhledem k účastníky zmiňované dobré
poloze Přerova, a to jak v rámci Moravy
a Slezska, tak i ve spojitosti se zahranič-
ními návštěvníky z Polska, Rakouska či
Slovenska. Velmi bouřlivou diskusi vzbu-
dilo téma dostatečnosti propagace měs-
ta Přerova a značky nebo značek, pod
kterými se má propagovat celý region.
Podle účastníků je zásadní spolupráce
měst a krajů. „Je to nejen o letácích, ale
i o kvalitních informačních materiálech
na webech měst a regionu,“ konstatoval
jeden z účastníků. red.

Přerov se představil 
na Regiontouru

Naše město se ve dnech od 10. do 13.
ledna účastnilo v rámci expozice Olo-
mouckého kraje 17. mezinárodního ve-
letrhu turistických možností v regio-
nech – Regiontour 2008, který se konal
na brněnském výstavišti.

Návštěvníci veletrhu měli možnost si
u stánku města Přerova prohlédnout ko-
lekci propagačních předmětů, kterými
se Přerov prezentuje. Mohli se seznámit
s turistickými zajímavostmi Přerova a je-
ho okolí, ať už se jedná o cyklotrasy ne-
bo naučné stezky pro pěší turisty. Nedíl-

nou součástí veletrhu bylo i vzájemné
předávání si zkušeností, informací
a kontaktů mezi jednotlivými vystavo-
vateli.

Velký úspěch u odborné veřejnosti
i návštěvníků sklidilo vystoupení členů
kroužku Mladých muzejníků při Muzeu
Komenského v Přerově vedených
Mgr. Kristinou Glacovou a vystoupení
talentovaného přerovského zpěváka Da-
vida Školoudíka.

Zdeněk Daněk, 
kancelář primátora přerovského magistrátu

Kolik vybrali „tři králové“

foto Jan Čep

foto Zdeněk Daněk
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Ještě do 25. února máte
možnost získat půjčku

z fondu bydlení
Město Přerov bude v letošním roce

opět poskytovat půjčky z fondu bydle-
ní. Žádost o půjčku si můžete podat do
25. února 2008. 

O půjčku může požádat vlastník bytu,
bytového domu nebo jiné nemovitosti,
ve které má vzniknout nová bytová jed-
notka. Podmínky pro poskytnutí půjčky
jsou uvedeny ve Vnitřním předpisu č.
24/07, kde jsou uvedeny druhy půjček,
částky, které je možné na jednotlivé dru-
hy půjček čerpat, lhůta splatnosti (6 let)
a výše úroku (4 % p.a.). 

Informace získáte na internetových
stránkách města: www.mu-prerov.cz
(magistrát – popisy postupů – návody
pro řešení životních situací – odbor fi-
nanční - půjčky z fondu bydlení). Jaký-
koliv další dotaz ohledně půjčky vám
sdělí paní Ivana Jeřábková, tel. 581 268
212 (ivana.jerabkova@mu-prerov.cz)
nebo paní Kristina Bukvaldová, (kristi-
na.bukvaldova@mu-prerov.cz) tel. 581
268 209. 

Přihlášky do soutěže
o fasádu roku zasílejte

do 15. února
Do soutěže je možno přihlásit čelní

fasádu objektů situovaných ve správ-
ním obvodu města Přerova, která je
součástí řádně ukončené, zkolaudova-
né stavby v roce 2007. Termín pro po-
dání přihlášek je do 15. února 2008. 

Přihlášku do soutěže si lze vyzvednout
na Magistrátu města Přerova, Odboru
rozvoje, pracovišti architektury a urba-
nismu, nebo ji najdete na internetových
stránkách města Přerova (www.mu-pre-
rov.cz/Aktuality 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.

Vyhodnocení provede soutěžní poro-
ta nejpozději do 31. března 2008. Šaf

Do 11. února máte možnost
získat grant

Zastupitelé schválili grantový pro-
gram pro rok 2008. Jeho cílem je pod-
pora projektů v oblastech sportu, kul-
tury, zdravotnictví, volného času
a v oblasti sociální. 

Písemné žádosti o finanční podporu se
podávají na předepsaných formulářích se
všemi požadovanými přílohami v nade-
psané obálce. Formuláře žádostí včetně
některých předepsaných příloh jsou k dis-
pozici ke stažení z webových stránek sta-
tutárního města Přerova (www.mu-pre-
rov.cz, cesta: Aktuality a dění ve městě ne-
bo Aktuality a dění ve městě, Odbory ma-
gistrátu) nebo k vyzvednutí na přísluš-
ných odborech Magistrátu města Přerova
(dle jednotlivých podporovaných oblastí)
a v Městském informačním centru.

Zásady grantového programu pro jed-
notlivé podporované oblasti jsou k dis-
pozici na webových stránkách statutár-
ního města Přerova (www.mu-prerov.cz,
cesta: Aktuality a dění ve městě nebo Ak-
tuality a dění ve městě, Odbory magistrá-
tu) a k nahlédnutí na příslušných odbo-
rech Magistrátu města Přerova (dle jed-
notlivých podporovaných oblastí). Kon-
zultace v dané věci poskytují příslušné
odbory Magistrátu města Přerova (dle
jednotlivých podporovaných oblastí). 

Termín pro podávání žádostí o fi-
nanční podporu je do 11. února 2008
na adresu: Magistrát města Přerova
• 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 oblasti sociální nebo v oblasti zdra-
votnictví)

• Kancelář primátora (při žádosti o fi-
nanční podporu v oblasti kultury)

Bratrská 34, 750 11 Přerov 2.
O poskytnutí finanční podpory a uza-

vření smlouvy o poskytnutí dotace roz-
hodnou zastupitelé na dubnovém zase-
dání.

��� Nezmeškejte termín ���

O únoru se někdy hovoří jako o před-
jaří. To proto, že obvykle rozkvetou prv-
ní květy sněženek a bledulí a do svých
hnízdišť se navrátí první skřivani.

Závan předjaří se může objevit už po-
čátkem února, protože tehdy se dosta-
vuje oteplení, které naši předci nazvali
hromniční oblevou (Hromnice – 2. úno-
ra). Teploty někdy až překvapivě vzros-
tou, sněhové srážky se změní v dešťové.

Kolem poloviny první únorové dekády
však obvykle přicházívá „tuhá únorová
zima“, kdy do střední Evropy proudí vel-
mi chladný arktický vzduch. Toto obdo-
bí se dělí do tří částí:

Nejchladnějším obdobím bývá hned
první část, která se nazývá zimou valen-
tinskou (podle sv. Valentina – 14. úno-
ra). V roce 1929 na okraji Českých Budě-
jovic byla naměřena absolutně nejnižší

teplota na území Čech: bylo to tehdy
vskutku sibiřských -42,2 °C!

Ve dnech okolo poloviny února pak
přicházívá mírné a ne příliš dlouhé ob-
dobí ústupu mrazů v podobě „juliánské
oblevy“ (sv. Julián má svátek 16. února),
které však již po několika málo dnech
bývá přerušeno poslední částí tuhé úno-
rové zimy, tzv. zimou petrskou (sv. Petr
má svátek 22. února).

V posledních únorových dnech pak při-
chází pravý vrchol časného předjaří a to
v podobě matějského oteplení (svátek 24.
února). Typické pro toto období je po-
měrně výrazné oteplení. Oblevy vedou
někdy až k záplavám, k tomu se přidáva-
jí i silné větry, někdy i vichřice. Počátek
matějského oteplení bývá provázen mrz-
noucími srážkami, náledím a inverzním
charakterem počasí. Milán Šamárek

Únor v lidové meteorologii

Naše třída se rozhodla adoptovat dítě
z Kosova. Po vyplnění dotazníku z na-
dace ADRA nám byl přidělen malý,
avšak již na první pohled sympatický
chlapec jménem Jetmir Maliqi, který se
okamžitě stal středem zájmu celé naší
třídy. Jetmirovi je 11 let a chodí do šesté
třídy. Spolu se svou maminkou a čtyřmi
sourozenci bydlí v dvoupokojovém by-
tě. Jetmirova maminka je nezaměstna-
ná a jediným příjmem pro rodinu je 70
euro sociálních dávek měsíčně. Z toho
lze usoudit, že jejich ekonomická situa-
ce se ani zdaleka nepřibližuje té naší.

Obsah zimního balíčku, který pro Jet-
mira připravila naše třída pomocí učite-
lů se skládá především z věcí nezbytně
nutných k životu v tamějších podmín-
kách, jako je třeba teplá zimní bunda,
pevná obuv, přikrývka, svetr, ponožky
a spodní prádlo, hygienické potřeby,
psací potřeby, sešity, barevné fixy apod.
Kromě toho jsme do balíku přibalili
mouku, rýži, luštěniny, cukr, sůl a kon-
zervované potraviny. Našemu adoptiv-
nímu synovi chceme jako všichni správ-
ní rodiče udělat radost, proto jsme do

balíku přidali také to, po čem touží i ty-
pický český kluk, spoustu hraček, autí-
ček, plyšáků, bonbónů a lízátek.

Spolužáci a učitelé naší školy přispěli
finančním nebo věcným darem. Velmi
mě překvapila ochota, nadšení a rych-
lost, se kterou jsme během pěti školních
dnů dokázali balíček plně vybavit. Jsme
přesvědčeni, že našemu malému Jetmi-
rovi, jeho sourozencům a mamince po-
můžou alespoň částečně překonat jejich
nelehkou situaci.

Jednání mých spolužáků i kantorů je
pro mě důkazem, že i v dnešním světě
plném egoismu a vypočítavosti, jsou i ta-
koví lidé, kteří se dokáží zastavit a za-
myslet nad životními osudy druhých,
kteří nesní o přepychových domech ne-
bo drahých automobilech, ale o klidném
životě beze strachu plném svobody, přá-
telství a lásky. Malý Jetmir našel v naší
třídě skutečné přátele, kteří mu i nadále
budou pomáhat. 

Václav Zatloukal
Střední škola gastronomie a služeb

Adopce v balíčku
Charitativní akce studentů 
Střední školy gastronomie a služeb

Třída D 1 A, denního nástavbové-
ho studia, oboru Podnikání, Střed-
ní školy gastronomie a služeb, Pře-
rov, Šířava 7, se zapojila do chari-
tativního projektu nadace ADRA,
nazvaného Adopce v balíčku. Již
z názvu vyplývá, že se nejedná
o běžnou adopci, ale o adopci for-
mou věcných darů. Tato pomoc je
určena dětem z Kosova a Bosny.

■ Omluva
V lednovém čísle Přerovských listů jsme mylně uvedli Zdeňka Vermouzka jako ve-
doucího BIOSu. Zdeněk Vermouzek je vedoucím Ornitologické stanice a ředite-
lem BIOSu byl do konce roku 2007 RNDr. Jiří Růžička. K datu 1. 1. 2008 došlo ke
sloučení Střediska volného času ATLAS a BIOS a jeho řízením je dočasně, než bu-
de vypsáno výběrové řízení, pověřena Mgr. Blanka Mašková.

■ Výzva

Připravujeme kroniku města Přerova za rok 2007
Magistrát města Přerova se obrací na různé přerovské instituce, podniky, orga-
nizace, školy, občanská sdružení a další se žádostí o zaslání materiálů, které se
stanou podkladem pro zápis kroniky města za rok 2007.
Uveďte stručnou charakteristiku a podstatné události, které nastaly v roce 2007 ve
vaší firmě, organizaci, místní části apod. U škol zasílejte příspěvky za školní rok
2006/2007. Vítaným materiálem pro městskou kroniku jsou také ročenky, propa-
gační publikace, letáky a fotografie. Vaše příspěvky očekáváme nejpozději do 20.
června 2008.
Příspěvky zasílejte na adresu Magistrát města Přerova, Ivana Veselá, kancelář
primátora, Bratrská 34, 750 11 Přerov. Můžete využít i elektronickou poštu: iva-
na.vesela@mu-prerov.cz

Přestože únor bývá mnohými vnímán jako předzvěst jara, je to zá-
roveň měsíc, ve kterém přibližně v každém třetím roce z desíti zi-
ma vrcholí. Únorové teploty mají zpravidla oproti teplotám ledno-
vým vzestupnou tendenci, přesto je to právě únor, v němž byla na
území Čech zaznamenána teplota absolutně nejnižší.



Zdražení kultury i sportu
Ke zdražení přistoupila od ledna také některá kultur-

ní a sportovní zařízení v regionu. Například Služby
města Přerova zvýšily ceny vstupného o pět korun. Na
bazéně tak zaplatíte 40 korun, za dvě hodiny saunová-
ní 80 korun a za bruslení 30 korun. Podražily také Láz-
ně Bochoř. Koupel stojí 45 korun, masáž 85 korun, per-
lička 55 korun a vířivka 35 korun. Více peněz dáte také
v přerovském Městském domě. Manažer kultury zvýšil
ceny vstupenek o 20 korun. V průměru tak za hudební
nebo divadelní představení zaplatíte od 180 do 220 ko-
run. Kvůli zvýšení DPH i cenám energií podražila rov-
něž kina. V přerovské Hvězdě si připravte o pět až de-
set korun více. Běžné filmové představení přijde na 90
korun, trháky stojí od 100 do 110 korun. Naopak v Hor-
ní Moštěnici a Lobodicích zůstanou ceny vstupného
stejné. Pokud půjdete na film v Horní Moštěnici, při-
pravte si 30 korun. V Lobodicích pak zaplatíte pouhých
15 korun. -svam-

Michalov se vrací do časů za
Rakousko Uherska 

Exotické květiny, byliny či vodní rostliny. To vše by
mohli návštěvníci najít ještě letos v největším přerov-
ském parku Michalov. Město totiž plánuje dokončit po-
slední fázi jeho revitalizace, jejímž cílem bylo vrátit
park do podoby jeho vzniku za Rakousko Uherska. Za
necelé tři miliony korun by měly být obnoveny tehdej-
ší chlouby parku - skleníky a jezírko, které prý mívalo
tvar republiky. Největším lákadlem byl ve své době ob-
rovský palmový skleník. Na exotické rostliny se jezdili
dívat lidé z širého okolí. V roce 1988 byl ale zbořen, což
podle historiků ubralo parku výrazně na kráse. Přerov-
ská radnice nechá spravit tři skleníky a za nimi vznik-
ne atrium s vodními nádržemi a lekníny. Revitalizace
parku probíhá od roku 2000 a přišla už městský rozpo-
čet na 40 milionů korun. -svam-

Severská labuť zatoužila po samci
labutě velké 

Labuť zpěvná si zamilovala Moravu. I když měla
dávno odletět do severských zemí, přesto zůstává už
druhým rokem na vodních tocích především na Ko-
jetínsku a Tovačovsku. Podle ornitologů se jedná
o naprostou raritu. Je to totiž jediná okroužkovaná la-
buť zpěvná ve střední Evropě, která se nevrací do své-
ho hnízdiště. Pozorovatelé tvrdí, že ji tu zdržely mi-
lostné pletky. V Kojetíně se totiž delší dobu vyskyto-
vala ve společnosti samce labutě velké a všímavým or-
nitologům neušlo ani to, že se pár pokoušel o páření.
Odborníci se shodují, že jde o kuriozitu, protože kří-
žení dvou druhů ptáků není rozhodně běžným jevem.
A taky nechápou, že labuť zpěvná tak dlouho vydrží
bez svého severského hnízdiště a zůstala věrná Pře-
rovsku i v horkých letních dnech. Naposledy byla po-
zorována poslední den loňského roku v Anníně na To-
vačovsku. -lech-

Kel míří do expozice archeologie
Unikátní dvoumetrový kel, který archeologové obje-

vili vloni v říjnu v Předmostí, si bude moci na jaře zblíz-
ka prohlédnout i veřejnost. Jakmile odborníci dokončí
jeho konzervaci, převezou ho do archeologické expo-
zice Muzea Komenského v Přerově. Mamutí kel po-
chází ze starší doby kamenné a zřejmě patřil dospělé-
mu zvířeti - starému nejméně 40 až 50 let. Podle ar-
cheologů jde o největší kus klu, který se v Předmostí na-
šel za posledních sto let. Objeven byl při záchranném
výzkumu necelý metr pod zemí v zahradě jednoho
předmostského domu. -svam-

Přerovské nemocnice má nového
ředitele

O novém řediteli přerovské nemocnice je rozhodnu-
to. Zdeňka Horáka, který od 1. ledna řídí nemocnici
v Prostějově, nahradí Roman Gavanda - bývalý ředitel
nemocnice v Krnově. Třicetiletý Gavanda vystudoval
podnikatelství a management na ekonomické fakultě
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.
V minulosti působil také jako ekonomický ředitel Pod-
horské nemocnice. Do funkce nastoupí 1. února.

-svam-

Dům na náměstí nerušeně chátrá 
O osudu další chátrající budovy v majetku města bu-

dou muset rozhodnout přerovští politici. Co nejdříve by
měl padnout verdikt nad domem, který stojí na náměstí
T. G. Masaryka 8 vedle Městského domu. Je v havarij-
ním stavu a pokud do něj město nebude v dohledné do-
bě investovat, stane se nemovitost ostudou centra.

Minulé vedení města ještě před rokem a půl pláno-
valo, že objekt nechá z peněz Přerova zrekonstruovat
a po opravách zde zřídí penzión, který by mohli využí-
vat umělci přijíždějící do Městského domu. Tato alter-
nativa ale padla a dům dál pustne. Do dvou nadzem-
ních podlaží už zakázal statik kvůli shnilým podlahám
vstup, havarijní jsou také rozvody vody, elektřiny i od-
pady. Dříve tam sídlilo učňovské středisko a také kan-
celáře. A v přízemí byl až donedávna bufet. Ten ale
před dvěma týdny skončil, neboť nebyl výnosný. Jeho
provozovatel Peter Chantúr ho na čas uzavřel a do ja-
ra by v prostoru pronajatém od města chtěl vybudovat
pivnici. Není ale pochyb, že rekonstrukce by měla za-
čít od střechy, nikoliv od přízemí. A opravu takového
domu odhadují odborníci zhruba na 30 milionů korun.
Politici by proto měli co nejdříve přijmout rozhodnu-
tí, zda nemovitost spraví nebo ji prodají. 

Předmětný dům má za sebou zajímavou historii.
V minulosti v jeho zdech sídlila městská šerhovna ne-
boli věznice pro zločince. Později zde byla kavárna
s velkým tanečním sálem a v novodobé historii lé-
kárna U anděla strážce, která ukončila svou činnost
v roce 1951. -lech-

www.ktvprerov.cz

foto Martin Necid

foto Petr Ludík

8 PŘEROVSKÉ LISTY ■ ÚNOR 2008

■ Z „Přerovských aktualit“

� 4. 2. 1888 – před 120 lety se naro-
dil v Kozlovicích u Frenštátu P. Fer-
dinand Chýlek, český katolický kněz,
okrskový starosta Orla, redaktor tý-
deníku Právo-lidový list středomo-
ravský, člen kněžského spolku Bratr-
stva sv. Theodora, od roku 1924 ředi-
tel Kněžské nemocenské pokladny. V Přerově působil
od roku 1919. Zasloužil se o rozvoj lidoveckého hnutí
na Přerovsku. Dne 1. 9. 1939 byl zatčen gestapem
a vězněn. Zemřel dne 25. 2. 1941 v koncentračním tá-
boře Buchenwald.
� 6. 2. 1903 – před 105 lety se narodil v Přerově Alois
Běhal, MVDr., veterinář, folklorista a významný náro-
dopisný a tělovýchovný pracovník v Přerově, organi-
zátor národopisných kroužků, propagátor a učitel ná-
rodních lidových tanců. Zemřel 12. 7. 1989 v Přerově. 
� 9. 2. 1973 – před 35 lety zemřel v Přerově Rajmund
Posmek, zasloužilý občan města Přerova, kde žil od
roku 1920, vynikající hudebník, zakladatel a kapelník
dechové hudby Žerotín. Narodil se 14. 7. 1894 v Opa-
vě-Kateřinkách. 
� 11. 2. 1918 – před 90 lety byl po-
praven v Boce Kotorské František
Raš, jeden z významných iniciátorů
vzpoury námořníků rakouského vá-
lečného loďstva dne 1. 2. 1918. Naro-
dil se 9. 12. 1889 v Přerově. Jeho jmé-
no nese jedno z přerovských náměstí.
� 12. 2. 1913 – před 95 lety zemřel v Olomouci Bed-
řich Kozánek, hudební skladatel a pedagog, autor
učebnice „Hry na housle“, zakladatel vlastní hudební
školy v Přerově, kde se narodil 17. 7. 1864.
� 13. 2. 1988 – před 20 lety zemřel
v Přerově Karel Rosmus, předseda
ONV v Přerově v letech 1948–1951
a předseda MěstNV Přerov v letech
1964–1970. Za okupace byl za odbo-
jovou činnost v Obraně národa věz-
něn. Patřil k čelným představitelům
Svazu protifašistických bojovníků, napsal řadu člán-
ků a studií z dějin odboje na Přerovsku, které uveřej-
ňoval především v Kultuře Přerova. Narodil se 2. 8.
1908 v Přerově.
� 18. 2. 1998 – před 10 lety zemřel v Přerově Miroslav
Kozák, úředník, vzdělavatel sokolské župy Kratochví-
lovy, místostarosta Sokola, spoluzakladatel pěvecké-
ho sboru VOKÁL a hudební skupiny Melodie, autor řa-
dy básní. Narodil se 28. 3. 1933 v Přerově. 
� 20. 2. 1523 – před 485 lety se naro-
dil v Přerově Jan Blahoslav, biskup
jednoty bratrské, organizátor vyššího
bratrského školství, hudební teoretik,
jazykovědec a historik, autor České
gramatiky (1571), Musiky (1558),
kancionálu Šamotulského (1561),
překladatel Nového zákona. Zemřel 24. 11. 1571 v Mo-
ravském Krumlově. Na přerovském Horním náměstí
je umístěna jeho socha, dílo ak. sochaře Františka Bíl-
ka. Jeho jméno nese jedna z ulic Přerova.
� 23. 2. 1903 – před 105 lety se narodil v Přerově Ja-
roslav Matzenauer, správce muzea J. A. Komenského
v Přerově (1952–1955) a okresní archivář (1952–1954),
odborný publicista. Zemřel 29. 4. 1955 v Přerově.
� 28. 2. 1873 – před 135 lety se narodil v Horních Heř-
manicích Čeněk Magerstein, pedagog, botanik, od-
borný publicista. Založil vrbařskou poradnu, která by-
la v roce 1934 přemístěna do Přerova k vyšší hospo-
dářské škole, autor řady článků o ovocnářství uveřej-
něných v Milotickém hospodáři a Rádci z Předmostí.
Zemřel 8. 7. 1965 v Přerově. 

Věra Fišmistrová

Kalendárium■
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Děti potřebují hodně lásky, 
aby ji později uměly rozdávat

Další láskou Květoslavy Brindlové je
divadlo. Hrála na ochotnických scénách
v Přerově, Rokytnici a Žeravicích. Cenu
města Přerova obdržela za pedagogic-
kou, kulturní a publikační činnost.

� Paní Brindlová, můžete vzpomenout
na své dětství v Přerově?

Vyrůstala jsem v rodinném domě
v Macharově ulici obklopena péčí své ro-
diny. Otec, Vilém Brindl, jehož příjmení
jsme si s manželem ponechali, přinesl
své zemi jako konstruktér přerovské Me-
opty promítací přístroje, kamery, dia-
projektory i zvětšovací přístroje.

� Vy jste si však vybrala úplně jiný obor.
Co vás lákalo na pedagogické práci? 

Mám ráda děti. Začínala jsem jako uči-
telka a ředitelka mateřských škol. Po
ukončení doplňovacího studia jsem vy-
učovala na základních školách.

� Těch škol bylo poměrně dost. Vzpo-
mínáte na některou zvláště ráda?

Všude bylo něco, nač ráda vzpomí-
nám. Snad nejvíce člověku utkví první
pracoviště. U mne to byla ZDŠ Jere-
menkova, nyní ZŠ Želatovská. Byla jsem
mladá, plná elánu. Práce byla pro mne
zábavou. Čas jsem si našla i pro psaní
scénářů ke školním akademiím, které
jsem nacvičovala k nejrůznějším příle-

žitostem. Podobně tomu bylo i na ško-
le Svisle, kam jsme dle svého bydliště
přecházeli po otevření této školy. Ča-
sem mne vítr zavál do Brodku u Přero-
va, kde jsem začala pracovat jako zá-
stupkyně ředitele školy. Nebylo to tam
úplně snadné. Administrativní sílu jsme
neměli, dvě ze tří školních budov vyža-
dovaly opravy a ředitelka školy těžce
onemocněla. Musela jsem se otáčet, ale
dělala jsem to ráda.

� Vedle práce s dětmi vás také hodně
přitahovalo divadlo. Můžete proto
vzpomenout na své působení v ama-
térském divadle?

V mladých letech mělo zelenou ochot-
nické divadlo. Zahrála jsem si roli Ma-
huleny z krásné pohádky Radúz a Ma-
hulena. S ochotníky obce Rokytnice
jsem hrála ve hře Lišák Pedro. Nakonec
jsem působila v přerovském Tylu. Hrála
jsem v divadelním představení Křišťálo-
vá noc doktorku Olgu. Byly to krásné
chvíle.

� V dalších letech jste se více věnovala
psaní knih. Co vás k tomu přivedlo?

Můj učitel češtiny Jindřich Čoupek si
ponechával moje slohové práce. Při tom
říkal: „Ty si jednou napíšeš něco větší-
ho“. Smála jsem se tomu, ale nakonec
jsem to přece jenom zkusila.

Škola a knihy patří nerozlučitelně k sobě. Obojí doprovází po celý život 
Květoslavu Brindlovou, držitelku Ceny města Přerova – Medaile J. A. Komenského.
Pětačtyřicet let pracovala ve školství v Přerově a okolních vesnicích. 
Láska k dětem a práce pro ně ji přivedla k psaní knih. 

Rozhovor s Květoslavou Brindlovou, držitelkou 
Ceny města Přerova – Medaile Jana Amose Komenského

�Můžete své knihy čtenářům představit?
Napsala jsem dramatickou úpravu

nejhezčích českých pohádek pro vedou-
cí dramatických kroužků. Známou rus-
kou pohádku Mrazík jsem přepsala do
veršované podoby, která je vhodná pro
čtení podle rolí, předčítání v literární vý-
chově a podobně. Další moje kniha By-
linková abeceda je obdobou Živé abece-
dy a může dětem sloužit pro nácvik pís-
men, ve třetích ročnících i k výuce abe-
cedy. V přírodovědě se z ní děti mohou
poučit o bylinkách. Poslední mojí kni-
hou jsou Broučci. Je to zveršovaná po-
hádka na motivy Karafiátových Broučků
a je vhodná pro literární výchovu.

� Co byste poradila těm, kteří se chtě-
jí věnovat psaní knih ?

Moje rada je taková: Člověk má všech-
no zkusit. Odvážnému štěstí přeje. Mladý
člověk dnes dobře zná svoje schopnosti.
Psaní člověka určitě zušlechťuje. Otázkou
je, zda ho uživí. Napsání knihy trvá dlou-
ho. Honoráře nebývají převratné.

Osobně bych si profesionální psaní ja-
ko své povolání nevybrala. Ovšem psát
zájmově, to je radost. Člověk pak knihu
vítá, jako by to byl živý tvor. Už kvůli těm-
to pocitům mohu jen doporučit: „Pište,
přátelé!“ Vaše země vám projeví přízeň.

�Za školní katedrou jste stála pětačtyři-
cet roků. Změnila se mládež za tyto roky?

Zda se naše mládež změnila? V někte-
rých případech určitě. Vždyť doba při-
nesla tolik nového. Svojí podstatou jsou
však děti stále stejné. Potřebují hodně
lásky, aby ji později uměly rozdávat.

Miroslav Rozkošný

Ukázka z tvorby:

Jsem, věru, daleko. Moře se modrá.
Je tady překrásně. I nálada dobrá.
Vítám tě, slunce. Ach, jak jen to hřeje.
To není sen. To slunce se směje.
Nádherné teploučko, písčité cesty.
Je tady nádherně. Je tady hezky.
V koutečku duše však přežívá, žije,
nezničitelná nostalgie.
„Co pro tě, země, co já udělám
když v srdci tolik, tolik lásky mám?
Má země hovoří, odpovídá.
Zřetelnou odpověď mně dá.
„Dělej, co dokážeš, co v silách máš.
Hlavně, že od srdce své dary dáš.“

■ Výzva

Cena města Přerova 2008
Máte příležitost navrhnout občany,
kterým radní udělí Cenu města Přero-
va Medaili J. A. Komenského. 
Toto vyznamenání dostávají významné
osobnosti Přerova, jež přispěly k popu-
larizaci a propagaci města v oblasti vě-
dy, kultury, sportu či dalších oblastí. 
Návrhy radní našeho města zodpověd-
ně a objektivně posoudí a následně
předloží zastupitelům ke schválení.
Osobnostem, které schválí, budou Ce-
ny města Přerova – medaile J. A. Ko-
menského slavnostně předány v říjnu
letošního roku.
Návrhy zasílejte nejpozději do 31.
května 2008 na adresu Magistrát měs-
ta Přerov, kancelář primátora, Bratr-
ská 34, 750 11 Přerov nebo na mailo-
vou adresu kp@mu-prerov.cz.
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inzerce

VÍTE CO PIJETE?
U NÁS ANO!
Stáèíme rozlévané lihoviny, likéry i jakostní vína vše bezdotykovou technologiíí dle norem EU.

Kvalita a ceny pøesvìdèí:
Vodka 40%              139 Kè/1 litr
Tuzemák 40%    139 Kè/1 litr
Režná 35%               139 Kè/1 litr
Moravská
švestka 40%       159 Kè/1 litr
Medovina                149 Kè/1 litr
Jakostní 
sudová vína od      60 Kè/1 litr 

L ho i  stáèíme o p i ných láh í
i v ny  d ø nese v .

MORAVSKÁ VINOTÉKA a LIKÉRKA
ul. È. Drahlovského 3, Pøerov, tel.: 723 018 198

PROVOZNÍ DOBA:
pondìlí až pátek  9 - 18 hod.
sobota    8,30 - 12 hod. ZDARMAPo vystøihnutí a pøedložení

tohoto kupónu obdržíte zdarma
v naší Moravské Vinotéce

degustaci alkoholu 1x 0,02l
dle vlastního výbìru.

KUPON
na

DEGUSTACI

�
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Zásady poskytování dotací

Prodej rodinných domů 
včetně pozemku, příjezdové komu-
nikace a přípojek inženýrských sítí

Újezdec 
u Přerova
Poslední 

3 RD
Možnost 

financování:

KB hypoteční
úvěr

cena

2 550 000 Kč + 9 % DPH
zastavěná plocha

88,5 m2

podlahová plocha

117,5 m2

doba ukončení

8/2008

006 9

000 2

7 500 3 725

4 000 3 500 3 725

005 6

KUCHYŇ
8 M2

WC
1,5 M2

OBÝVACÍ POKOJ
32,5 m2

GARÁŽ
21 m2

PŮDORYS  PŘÍZEMÍ

PREDSÍŇ
9,5 M2

ak
Ł a

r p

7 500

006 7

PŮDORYS PODKROVÍ

LOŽNICE
10,5 M2 KOUPELNA,WC

7,5 M2

CHODBA
5 M2

POKOJ
11 M2

POKOJ
11 M2

Informace:
KTJ Holding s.r.o.
p. Jegla – 608 720 010, p. Tyksová – 736 614 499
e-mail: ktj@ktj.cz

inzerce

inzerce

1. Statutární město Přerov vyčlení
každý rok ve svém rozpočtu částku ve
výši nejméně 200 000 Kč určenou pro
poskytování dotací na obnovu exteriéru
památkově významných staveb na úze-
mí statutárního města Přerova (dále jen
„dotace“).

2. Obnovou exteriéru se pro účely
těchto zásad rozumí oprava nebo obno-
va vnější fasády, výplní otvorů, střešního
pláště, klempířských prvků a uměleckých
prvků, a to na uličním průčelí stavby ne-
bo na jinak z veřejně přístupných míst
pohledově exponovaných plochách.

3. Dotace může být poskytnuta na ob-
novu exteriéru
a) staveb v městské památkové zóně

Přerov vymezené vyhláškou Minister-
stva kultury ČR č.476/1992 Sb., o pro-
hlášení historických jader vybraných
měst za památkové zóny (viz příloha),

b) staveb v ochranném pásmu městské
památkové zóny Přerov vymezeném
rozhodnutím Okresního úřadu Pře-
rov, referátu kultury č.4/95 z 21. 1.
1995 (viz příloha),

c) nemovitých kulturních památek
(NKP) na území města Přerova, zapsa-
ných v Ústředním seznamu NKP ČR
(seznam NKP na území města Přerova
je zveřejněn a průběžně aktualizován
na internetových stránkách města),

d) ostatních historicky cenných staveb
na území města Přerova.

4. Dotace na obnovu exteriéru jedné
stavby činí nejvýše 70 000 Kč a zároveň
nejvýše 50% celkových nákladů na pro-
váděnou obnovu exteriéru. Při stanove-
ní výše dotace v jednotlivých případech
se zohlední
a) míra komplexnosti a rozsah prací na

obnově exteriéru stavby,
b) poloha a historická hodnota stavby,
c) soulad prací na obnově exteriéru stav-

by s požadavky státní památkové péče,
d) celkové náklady na obnovu exteriéru

stavby,
e) celková výše finančních prostředků

vyčleněných v příslušném roce v roz-
počtu města pro poskytování dotací.

5. O dotaci může žádat vlastník stav-
by uvedené v odstavci 3 nebo jiná oso-
ba oprávněná k provedení obnovy exte-
riéru takovéto stavby (dále jen „žada-

tel“). Žadatel požádá o poskytnutí dota-
ce písemným podáním učiněným u Ma-
gistrátu města Přerova do 30. dubna ro-
ku, kdy budou dokončeny práce, na je-
jichž provedení je žádáno o dotaci (dále
jen „práce“). Žadatel k žádosti doloží
a) doklad o vlastnictví stavby nebo ná-

jemní smlouvu či jiný doklad oprav-
ňující žadatele k provedení prací,

b) kopii projektové dokumentace (pří-
padně dokumentaci k ohlášení sta-
vebních úprav a udržovacích prací)
včetně nákladového rozpočtu na pro-
vedení prací,

c) kopii kladného závazného stanoviska
orgánu státní památkové péče k pra-
cím na stavbách uvedených v od-
stavci 3 písm.a)-c) (k pracím na stav-
bách uvedených v odstavci 3 písm.d)
si vyžádá město písemné vyjádření
Národního památkového ústavu, dis-
lokovaného pracoviště Přerov),

d) kopii pravomocného stavebního po-
volení prací, případně sdělení staveb-
ního úřadu k ohlášení prací, apod.

e) čestné prohlášení, že žadatel není
dlužníkem města, městem založe-
ných nebo zřízených právnických
osob nebo právnických osob, v nichž
je město účastníkem.

6. Na poskytnutí dotace není právní
nárok. Statutární město neposkytne do-
taci v případě, že z doložené dokumen-
tace nebude jednoznačně zřejmý rozsah
a kvalita prací.

7. O poskytnutí dotace rozhoduje Za-
stupitelstvo města Přerova na doporu-
čení Rady města Přerova. Dotace se po-
skytuje v témže roce, ve kterém bylo
rozhodnuto o jejím poskytnutí. Pod-
mínkou poskytnutí dotace je dokončení
prací ve stejném roce. V odůvodněných
případech může Zastupitelstvo města
Přerova rozhodnout jinak.

8. Rada města Přerova upraví vnitř-
ním předpisem postup při přijímání,
projednávání a vyřizování žádostí o po-
skytnutí dotace.

Bližší informace, včetně doporučené-
ho formuláře naleznete na interneto-
vých stránkách statutárního města Pře-
rova (www.mu-prerov.cz/magistrát/
formuláře/odbor životního prostředí).

ležící na území města Přerova zapsané 
v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR

(mimo uměleckých děl)

• zámek se zámeckým mostem, příko-
pem a ohradní zdí, Horní nám. 1

• městské hradby s 10 baštami a fortnou
• farní kostel sv. Vavřince s kaplí P. Ma-

rie a křížem, nám. T.G. Masaryka
• bývalá zámecká kaple sv. Jiří, Horní

nám.
• měšťanský dům, Horní nám. č.p. 9, vč.

bývalého hostince „U kapličky (čp. 8)
• bývalá radnice s dvorní přístavbou,

Horní nám. čp. 10
• měšťanský dům, Horní nám. čp. 11
• měšťanský dům, Horní nám. čp. 12
• měšťanský dům, Horní nám. čp. 13
• měšťanský dům, Horní nám. čp. 17
• měšťanský dům, Horní nám. čp. 22
• měšťanský dům, Horní nám. čp. 31, zv.

Korvínský
• měšťanský dům, Horní nám. č.p. 32
• měšťanský dům, Horní nám. č.p. 33
• měšťanský dům, Horní nám. č.p. 34
• bývalý Záloženský dům, nám. T. G.

Masaryka čp. 148 (Městský dům)
• městský park Michalov
• pravoslavný chrám sv. Cyrila a Meto-

děje, Wilsonova ul. 16
• budova železnič. stanice, Husova

čp. 632
• obytný dům s tiskárnou Strojil, Krato-

chvílova čp. 121

• budova Střední průmyslové školy stroj-
ní (dílny + obytná budova), Havlíčko-
va čp. 702

• budova okresního úřadu, Smetanova
čp. 2015

• administrativní budova SME, nábř. Dr.
E. Beneše čp. 1917

• rodinný dům, Sadová 8
• budova IPB, Kratochvílova čp. 147
• evangelický kostel, Josefa Čapky Drah-

lovského 912
• nájemní dům, Bartošova čp. 2300
• rodinný dům, ul. Dr. Riedla 8
• židovský hřbitov
• vila, Máchova čp. 1560
• budova gymnázia J. Blahoslava, gen.

Štefánika čp. 2200
• úřední a obytný dům SME, Husova 10
• sokolovna, Brabansko čp. 566
• obytný dům, Macharova 39
• zámek s areálem parku, náhrobníkem,

ohradní zdí a hospodářskou budovou,
Čekyně

• kaple sv. Jana a sv. Pavla, Čekyně
• stavení čp. 15, Dluhonice
• brána na bývalém hřbitově (u kostela

sv. Petra a sv. Pavla), Penčice
• farní kostel sv. Maří Magdalény s náh-

robkem Kateřiny Kunšové z Vrchlabí,
Předmostí

Nemovité kulturní památky
na obnovu exteriéru památkově významných staveb
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Na základě plné moci od České obce so-
kolské jsem 27. prosince 2007 převzal his-
torickou část lověšické sokolovny a při-
lehlé sokolské hřiště zpět do sokolského
vlastnictví. Nová přístavba sokolovny ze
sedmdesátých let je vlastnicky nadále za-
psána na Union Lověšice, takže je v záj-
mu obou stran, aby spolupracovaly při
zabezpečení provozu celého objektu.

I když se v dubnu 2007 konala ustavu-
jící valná hromada jednoty, která si zvo-

lila starostou Sokola Lověšice Aleše Be-
šinu, jednatelem Zdeňka Máje a hospo-
dářem Luďka Frgala, samo o sobě to pro
lověšické zájemce o cvičení z řad dětí
a žen ještě nic neznamená. Union Lově-
šice se zatím věnuje jen svým družstvům
kopané a tak vlastně slouží jen části
mužské populace, přičemž řada hráčů
ani v Lověšicích nebydlí.

Někdejší aktivní člen lověšického So-
kola, dnes čtyřiaosmdesátiletý Vladislav
Kubík, reprezentoval místní Sokol na XI.
Všesokolském sletu v Praze v roce 1948.
V rozhovoru, který jsme v prosinci na té-
ma Sokola v Lověšicích vedli, přiznal, že
doba je jiná a nebude snadné činnost
Sokola obnovit v jeho někdejší slávě.
Shodli jsme se na tom, že bude vhodné
najít hlavně zájemkyně z řad maminek,
které do obnoveného cvičení přivedou
své ratolesti, případně si jako ženy při-
jdou zacvičit i samy.

To potvrdila v krátkém rozhovoru
i předsedkyně komise pro místní část Lo-
věšice paní Jiřina Sojková. Shodli jsme se
i v pohledu na problém, kde cvičit po do-
bu, než bude sokolovna uvedena do pro-

vozuschopného stavu. Nabízí se za urči-
tých podmínek využití opraveného Děl-
nického domu v Lověšicích. Na Sokolské
župě Středomoravské-Kratochvilově pak
bude, aby poskytla v rámci svých pravi-
del nejen finanční pomoc, ale i pomoc
metodickou při proškolení nových cviči-
telek z řad budoucích aktivních cvičenek.

Předsedkyně TJ Union Lověšice paní
Zdeňka Rozkošná má obdobné záměry
s rozjezdem cvičení i u členstva vedené-

ho pod Unionem. Jak obnovená Těloc-
vičná jednota Sokol Lověšice, tak i sou-
časný Union potřebují vykazovat aktiv-
ní činnost, protože bez ní se těžko dají
získat finanční prostředky k opravě ma-
jetku a na provoz. Tento fakt by měl oba
subjekty vést ke spolupráci i za situace,
že každý z nich vlastní svůj podíl na ma-
jetku, což je výsledkem nedávné histo-
rie, jíž prošla nejen česká tělovýchova.

Jak mi řekl pan Vladislav Kubík, Sokol
Lověšice má bohatou historii. Kronika se
sice ztratila, ale řada materiálů k historii
Sokola Lověšice existuje a někteří míst-
ní historici je neustále zkoumají. Lově-
šický rodák Josef Brázda, který nyní žije
v Buku, například uvádí, že jeho otec rol-
ník z čísla 3 Josef Brázda založil Sokol
Lověšice v roce 1919 a byl též jeho sta-
rostou. V roce 1936 pomohl svými pota-
hy navozit materiál na stavbu sokolov-
ny. Za totality byl ze svého gruntu vystě-
hován a on, syn Josef, byl vyloučen z vy-
soké školy. Jak vidno, obnovený Sokol
Lověšice bude mít na co navazovat.

Jaroslav Skopal, starosta Sokolské župy
Středomoravské-Kratochvilovy

Bude se cvičit v Lověšicích?
Z místních částí – Lověšice

Sokolovna v Lověšicích zatím neslouží zcela svému účelu, ale vy-
svitla naděje na budoucí plné obnovení jejího provozu. Dlouhou
dobu se táhnoucí soudní spor mezi Českou obcí sokolskou a mezi
Tělovýchovnou jednotou Union Lověšice o vrácení majetkových
práv podle restitučních zákonů z let 1990 a 1991 byl uzavřen.

■ Klub českých turistů
TJ Spartak Přerov
Vladimír Wnuk, tel. 721 487

�6. 2. • Rokytnice – Vrbovec – Lovû‰ice –
Pfierov, 10 km, odj. vlak 9.05 hod., vede  L.
Poláková.

�16. 2. • Tr‰ice–Svrãov–Stamûfiice–Dolní
Újezd–Osek n. B., 14 km, odj. bus 8.20 hod.,
vede V. Vaculík

�Pfiedem zveme na pochod Pfierovská pade-
sátka, kter˘ se koná 1. 3., start 7–10 hod. od
sokolovny, trasy 50, 35, 22, 12 a 6 km jsou
vhodné pro v‰echny k jarnímu rozchození!

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

�2. 2. • Luleã–Raãice–Pístovice–U tfií ja-
vorÛ–Ol‰any–Luleã, 20 km, H. ·Èávová, odj.
7.39 hod.

�5. 2. • schÛzka turistÛ Vinary, Na Skalce
ve 14 hod., odj. A13.15 hod.

�7. 2. • Nûmãice n. Hané–Mofiice–Neza-
myslice, 10 km, Î. Zapletalová, odj. 8.59 hod.

�9. 2. • Hranice n. M.–Teplice n. B.–Val-
‰ovice–Lipník n. B., 25 km, M. âasta, odj.
7.58 hod.

�14. 2. • Dfievohostice–Bezuchov–Hradãa-
ny–DomaÏelice, 15 km, M. Garzina odj. A8 hod.

�16. 2. • Fulnek–Klentné–Odry, 16 km, J.
Sedláková odj. 7.58 hod.

�21. 2. • StfieÀ–Lhota–Horka n. M., 14 km,
Î. Zapletalová odj. 8.05 hod.

�23. 2. • Ptení–Pfiemyslovice–La‰kov–Ko-
nice, 20 km, J. Pûãek, odj. 6.57 hod.

�28. 2. • Bystfiice p. H.–Brusné–Jankovi-
ce, 14 km, M. Bráblíková odj. 7.36 hod.

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

�5. 2. v 19 hod. • shÛze v restauraci Pi-
vovar

�9.–10. 2. • bûÏkami po Vítkováku, Sva-
toÀovice–ZáluÏné–Lhotka–Podhradí–Vít-
kov, Vítkov-Klokoãov–Maria‰tajn–Hefi-
mánky,  21+11 km, V. Koutn˘, vlak 6.05 hod.
do SvatoÀovic, bûÏky 

�16.–17. 2. • pfiejezd Orlick˘ch hor, ·er-
lich–Pûticestí–Haniãka–Orlická chata
(noc)–âihák–Petrovice–Mladkov, 32+18
km T. Beránek, bus v 6 hod., bûÏky 

�23. 2. • Host˘nské vrchy, Vala‰ské Me-
zifiiãí–Troják–Bystfiice p. H., 38 km, J. Bal-
cárek ml., vlak v 6.05 hod., bûÏky 

�23. 2.–1. 3. • Chopok, sjezdové lyÏování na
Chopku, 2x na 4 dny, J. Martinek, bus, lyÏe sjezd

Besedy na zajímavé téma
pondûlí od 10.15 hodin

�4. 2. • Léãba vãelími produkty – Olga Îup-
ková (zdravotní sestra)

�11. 2. • Vítûzství kfiesÈanství v ¤ímské
fií‰i – Mgr. ZdeÀka Mollinová

�18. 2. • Psychologické pÛsobení barev –
Mgr. Hana M.B. NároÏná

�25. 2. • Îivot na venkovû v prÛbûhu sta-
letí – Mgr. Lubor MaloÀ

Rukodělné činnosti
ãtvrtek od 10.15 hodin

�7. 2. • Sisalov˘ ko‰íãek I.
�14. 2. • Sisalov˘ ko‰íãek II.
�21. 2. • Zdobení velikonoãních vajíãek
�28. 2. • Velikonoãní klícka

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
�13. 2. 17 hod. • Bajkal – Petr Pavlaãík

■ Setkávání seniorů Spolu 
Centrum Sonus

nedûle a svátky od 8 do 18 hodin

Den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon
3. 2. lékárna Zlat˘ zubr, Trávník 29 581 209 920

10. 2. lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539

17. 2. lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539

24. 2. lékárna U ‰tûstûny, âechova 25 581 209 238

Pohotovostní sluÏbu nevykonávají lékárny: Ústavní lékárna – Dvofiákova 7, lékárna
Dr. Paller – Îerotínovo nám. 22, lékárna U zlatého hada – âechova 41, 
V sobotu dopoledne jsou otevfieny lékárny: lékárna U kostela, Kratochvílova 13 • lékárna
U nádraÏí, Husova 2 • lékárna Komenského 40 • lékárna Alfa, nám. Pfierovského povstání

■ Rozpis pohotovostních lékárenských služeb v únoru

■ 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.

■ Výtvarná soutěž

Děti, pozor,
červená!
Město Přerov, komise bezpečnosti,
prevence kriminality a BESIP vyhlašu-
jí výtvarnou soutěž s bezpečnostní té-
matikou Děti, pozor, červená! Je urče-
na dětem ve věku 4 až 15 let. Cílem sou-
těže je podporovat zájem dětí o proble-
matiku dopravy a bezpečnosti provozu
na silnicích. Soutěž končí 31. března.
Nejlepší práce vyhodnotí členové od-
borné poroty a vítězové budou odmě-
něni věcnými cenami.

��� 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

Distribuci
Přerovských listů

zajišťuje Česká pošta s.p. S nesrov-
nalostmi v doručování se proto obra-
cejte přímo na vedoucí oddělení Da-
nuši Pelikánovou, telefon 581 278 203.
Do vyčerpání zásob je časopis k dispo-
zici v Městském informačním centru
(velká pasáž v Kratochvílově ulici).

Organizace školního
roku 2007/2008 

ve druhém pololetí 
Jednodenní pololetní prázdniny při-
padnou na pátek 1. února.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne
budou probíhat pro žáky a studenta
přerovských základních, středních
a speciálních škol v období od 25. úno-
ra 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.
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Nohejbalisté Spartaku MSEM Přerov
pořádali v minulých letech velmi kva-
litně obsazené zimní halové turnaje se
zajímavým názvem – Honemsem no-
hejbal Přerov. 

Konaly se v hale TK Precolor a na start
přilákaly evropskou špičku. Po roční od-
mlce se turnaj do Přerova vrací s pun-
cem Evropského poháru. Bude se hrát

též jako Memoriál Pavla Holíka, který
stál u vzniku velkého mezinárodního
nohejbalového zimního turnaje v Přero-
vě. Pohár se v tenisové hale bude hrát
9. února. Mezi účastníky budou vítězo-
vé extraligových soutěží ČR a Slovenska,
čerství mistři Evropy 2007 a také další za-
jímavé evropské kluby. Chybět nebude
ani česká špička a také hráči Přerova.

Volejbalové pokračování
Volejbal je v Přerově nejpopulárnější

dívčí sport a také v posledních letech
nejúspěšnější. Připomeňme jen medai-
le žaček, juniorek a nebo čtvrtou příč-
ku žen v loňské extralize. 

V nové sezoně se ženám v úvodu ne-
dařilo a tak po změně letopočtů budou
muset bojovat o záchranu mezi elitou.
Trochu paradoxně záložní tým bojuje
o to, aby do extraligy postoupil. Družstvo
složené ze zkušených volejbalistek ve
spojení s mládím podávalo výborné vý-
kony. Jako nováček soutěže dokázalo vy-
hrát moravskou skupinu 1. ligy a je ve
hře o postup. Juniorky, pod vedením
kouče Lakomého, byly v posledních le-
tech nejúspěšnějším celkem PVK Pre-
cheza a vozily medaile. I letos postoupi-
ly do elitní skupiny a znovu mohou sáh-
nout po cenném kovu. Kadetky po ně-
kolika překvapivých prohrách hrají ve
skupině o sestup, ale existenční potíže
by se jich týkat neměly. Klub tak po no-
vém roce má starosti obou druhů. Myslí
jak na nejvyšší příčky, tak má i problémy.

Dračí lodi a jejich závody jsou v Pře-
rově velmi populární sportovní discip-
línou. A to nejen v ryze sportovní verzi.
Na výsledky posádek Přerova v soutě-
žích můžeme být právem hrdi. 

Muži vybojovali dvě zlaté medaile na
MR a jako sběratelé medailí se projevily
i ženy. Navíc přerovští dragoni zopako-
vali bronz na ME klubů v Rusku. Není
akce, která by k aktivní účasti přilákala
více občanů města než festival dračích
lodí na laguně. Zde je právě důvod otaz-
níku v titulku. Laguna, která bývala cent-

rem odpočinku, má letos projít rozsáh-
lou rekonstrukcí a tak není jisté, zda se
zde festival bude moci konat. První fes-
tival byl v roce 2005 uspořádán na Beč-
vě. Ta ale, vzhledem k profilu dna, není
pro dragony ideální. Stavební práce ve
městě už ovlivnili také veslování. Re-
konstrukce mostu u bývalé elektrárny
zrušila tradiční jarní závody veslařské
mládeže. Přijít o velmi atraktivní spor-
tovní akci s velkou účastí závodníků
všech věkových kategorií by bylo škoda.

Stranu připravil Jaroslav Blaťák

Co čeká národní házenkáře

Házenkáři SK Žeravice jsou historic-
ky nejúspěšnější klub historie. V nej-
vyšší soutěži působí nepřetržitě od ro-
ku 1973. 

Takovou bilancí se mohou pochlubit
jen Nýřany. Žeravice ale mají ve své pře-
bohaté sbírce hned 13 titulů mistra ze-
mě. Pro zajímavost, Nýřany mají jen dva.
Hráčům žeravického klubu se ale v po-
sledních letech daří už méně a poslední
titul pochází z roku 2002. Na podzim se
tým umístil až desátý, když zvítězil jen ve

třech zápasech. Čeká ho tak hodně ná-
ročné jaro. Na to se hráči mohou připra-
vovat ve vlastní hale, která je přes zimu
dějištěm i celé dlouhé řady turnajů. Kon-
krétně je jich plánováno deset. Velkými
turnaji bude semifinále ČP žen. To se
odehraje 16. února. Na konec února
a začátek března jsou naplánovány tur-
naje mužů. Ten druhý bude součástí
zimního poháru severomoravské oblas-
ti. Jarní sezona a nejvyšší soutěž odstar-
tuje úvodními zápasy 13. dubna.

Evropský pohár v nohejbalu

Dračí lodě: Je konání
festivalu v Přerově ohroženo?

V roce 2006 se konal závod
dračích lodí ještě na Bečvě,
o rok později už na laguně

V Žeravicích soupeří i nastupující generace

A-tým přerovských volejbalistek
ještě neokusil, jak v mistrovském
utkání chutná pocit vítězství

foto David Klein
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Přerovský rodák, malíř Pavel Kotas
své účty na tomto světě již složil. Po
dlouhé a těžké nemoci zemřel 28. pro-
since 2007 ve věku pouhých 69 let. Ne-
jen přerovská, ale i moravská výtvarná
scéna v něm přišla o další významný
tvůrčí prvek. 

Představovat Pavla Kotase Přerova-
nům může někomu připadat zcela zby-
tečné, přesto zejména mladší ročníky
mají jen velmi malé povědomí, jak vý-
borný výtvarník se v něm ukrýval.

Tvůrčí prostředí, jež si navzájem vy-
tvářeli, se nutně muselo promítat nejen
v harmonii jejich vztahu, ale i v práci sa-
motné. Ačkoli se v práci obou dalo najít
mnoho společného, síla jejich osobnos-
tí jim nedovolila sklouznout k vzájem-
nému plagiátorství.

Pavel Kotas byl členem Svazu českých
výtvarných umělců. Jeho díla jsou za-
stoupena v celé řadě sbírek českých
i moravských muzeí a galerií. Právě zde
se každému poctivému umělci dostává
onoho zaslouženého privilegia, jakým je
právo na nesmrtelnost. Máme tedy na-
ději, že prostřednictvím svého díla
k nám bude Pavel Kotas promlouvat ješ-
tě mnoho let.

Hlavní náplní jeho tvorby byla malba,
nebránil se ani grafickým technikám.
Pro celou jeho tvorbu je příznačná nejen

řemeslná dokonalost, ale i obsahová pl-
nost a vyváženost. 

Pro milovníky výtvarného umění není
žádnou novinkou, že tohoto malíře vždy
inspirovala příroda, a to zejména živly.
Kouzlo mořského pobřeží, vodního svě-
ta či naopak pouště a ohně k nám pro-
mlouvá z velké části jeho obrazů. Jeho
zájem ale nikdy nesměřoval k formálním
přepisům viděného, ale k zachycení smy-
slové zkušenosti a vnitřního prožitku.

Díky svému povolání jsem Pavla Kotase
poznala právě uprostřed těchto „živlů“.
Setkání s ním patřilo k těm, jež v člověku
zanechají hluboký dojem, a bylo jedním
z nejpříjemnějších. Radost z vřelého při-
jetí v přátelském prostředí, jakého se mi
u manželů Kotasových dostalo, ve mně
zůstala ještě velmi dlouho. Tehdy jsme
společně vybírali díla pro výtvarnou sbír-
ku Muzea Komenského a jedním z vyvo-
lených byl jeho Podmořský svět. Zcela
spontánně jsem jej nazvala Atlantidou.

Obraz Podmořský svět mohli návštěv-
níci vidět na loňské výstavě muzejních
přírůstků. Mrzí mě, že se s Pavlem Kota-
sem již nesetkám při společné práci na
jeho výstavě, ale věřím a doufám, že Pa-
vel Kotas svou Atlantidu již našel. Hodně
štěstí v novém světě, pane malíři!

Mgr. Kristina Glacová, historička umění
Muzea Komenského v Přerově

Ohlédnutí za vernisáží

První z nich, Kouzelné dětství, zcela
jistě potěší všechny děti i jejich ma-
minky, jelikož je určena právě jim. Pře-
sto věříme, že nejen celá řada dětského
a kojeneckého oblečení, ale zejména vel-
ká spousta hraček a dětských knih z roz-
mezí 70. let 19. až 70. let 20. století za-
ujme i tatínky a dědečky. Na výstavě se
můžou návštěvníci seznámit s vývojem
hraček od kamenných kotvových sta-
vebnic k Merkuru či od hadrových pa-
nenek k „chodičkám“. 

Vystavené objekty pocházejí nejen ze
sbírkových fondů muzea, ale v nezaned-
batelném množství rovněž ze soukro-
mého majetku přerovských i mimopře-
rovských občanů. Pro děti je připraven
speciální koutek, kde mohou nakreslit
předmět, který je nejvíce zaujal. Obráz-
ky budou umístěny na připraveném pa-
nelu a dokreslovat celkovou atmosféru.

Druhá výstava je určena hlavně mi-
lovníkům výtvarného umění. Své práce
zde představují Ivan Kříž z Brna a pře-
rovský rodák Jiří Ryšavý. První umělec
představil své z kreseb vycházející objek-
ty vytvořené z celé řady materiálů, ze-
jména kovu a dřeva. Práce Jiřího Ryšavé-
ho zastupují zejména jeho olejomalby
a v menší míře rovněž kresby. Úvodní
proslovy vernisáže, na níž byli oba uměl-
ci přítomni, oživovalo krátkými hudeb-
ními vsuvkami Kvarteto ZUŠ B. Kozánka
v Přerově. Organizátory celé akce velmi
mile překvapila početná účast návštěv-
níků, kteří zásadním způsobem přispěli
k příjemné atmosféře celého večera. 

Věříme, že Muzeu Komenského za-
chováte přízeň i nadále a všichni tak bu-
deme mít možnost setkávat se na jeho
dalších projektech.

Mgr. Kristina Glacová

Cesta Jiřího Smrže na poli folkové
hudby začala ve skupinách Sem tam
a Minnesengři, na jejichž repertoáru se
vždy významně podílel jako autor. Je
rovněž spoluautorem folkového orato-
ria Královna severních záseků a mno-
ha dalších písní.

V roce 2001 vydal první samostatné
CD Dědičná krev, které vzbudilo zájem
odborníků z oblasti folkové hudby, ač-
koli pro širší posluchačskou obec zůstal
prakticky neznámý. Album však nazna-
čilo, že se na scéně objevuje hudebními
nápady obdařený autor, který čerpá
z vlastní, mimořádně hluboce prožité
zkušenosti, jehož texty nejsou povrchní.

V roce 2005 pak vydává své druhé CD
Poslední láska. Album vzbudilo mimo-
řádný zájem odborné hudební veřej-
nosti, takže bylo nominováno do nejuž-
šího výběru na cenu Akademie populár-
ní hudby v kategorii Folk&Country „An-
děl 2005“ a tuto cenu nakonec získalo.

Městská knihovna v Přerově zve na
koncert písničkáře Jiřího Smrže v pon-
dělí 4. února v 19 hodin v klubu Teplo
na Horním náměstí. Vstup zdarma.

Vzpomínka 
na 

Pavla 
Kotase

Závěry roku bývají předurčeny k bilancování a skládání
účtů. Stejně tak jsou ovšem naplněny nadějí a očekáváním
něčeho nového a lepšího. Všichni si přece přejeme „Hodně
štěstí v novém roce“. 

Spolu se svou ženou Věrou
Kotasovou tvořili nerozlučný

nejen partnerský, ale
i umělecký tandem. 

Moc jsme se smáli, když
jsme zjistili, jak všichni svou
Atlantidu usilovně, ale stále

marně hledáme. 

Dveře Muzea Komenského se opět otevřely 17. ledna mimořádně
po sedmnácté hodině a muzejníci přivítali návštěvníky slavnostní
vernisáže, jež zahájila hned dvě nové výstavy.

Pozvánka Koncert Jiřího Smrže
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Závěry roku bývají předurčeny k bilancování a skládání
účtů. Stejně tak jsou ovšem naplněny nadějí a očekáváním
něčeho nového a lepšího. Všichni si přece přejeme „Hodně
štěstí v novém roce“. 



■ Muzeum Komenského
Budova přerovského zámku

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

�Stálé expozice • Rekonstrukce historick˘ch
‰kolních tfiíd, J. Blahoslav, J. A. Komensk˘, Ar-
cheologie Pfierovska, Entomologie, Mineralogie,
Národopis Hané a Záhofií, Tajemství tónu zvonu,
Veduty Pfierova a vyhlídka z vûÏe, Historie od-
boje na Pfierovsku 1914–1989, Lapidárium
Výstavy:

�do 24. 2. • J. Ry‰av˘ – I. KfiíÏ – v˘bûr z díla
�do 30. 3. • Z pfiírÛstkÛ Muzea Komen-
ského za rok 2007

�do 27. 4. • Kouzlo kupeckého krámku 
�do 6. 4. • Kouzelné dûtství
�28. 2.–13. 3. • Vily Olomouckého kraje

Korvínský dům
�6. 2. • Tfiicetiletá válka. Mgr. L. MaloÀ
�13. 2. • Mezi erupcí a morem (man˘rismus

a rané baroko v ãesk˘ch zemích). Mgr. K. Gla-
cová

�20. 2. • âeskobratrská tradice v Pfiero-
vû. 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 pfiikrmování
ptákÛ, v˘roba zvoneãkÛ ze semínek

�Ekoporadna projektu Pfiírodû OK – posky-
tování informací z oblasti Ïivotního prostfiedí,
pondûlí aÏ pátek 8–16 hodin

Hrad Helfštýn
v únoru zavfieno

■ Městský dům
� nedûle 4. února od 14 hodin

v Mûstském domû v Pfierovû
Ma‰karní karneval s programem
Zveme dûti, jejich rodiãe, dûdeãky
a babiãky do Mûstského domu
v Pfierovû na dûtsk˘ ma‰karní
karneval. Souãástí programu
bude také vyhlá‰ení nejhez-
ãích masek a pfiedání drob-
ného obãerstvení. Vstupné:
masky zdarma, dospûlí 40
Kã, dûti a mládeÏ 20 Kã.

�10. a 24. 2. od 13.45 do 18 hodin • Ne-
dûlní párty pfii dechovce, hraje Záhorská ka-
pela 

�11. 2. v 19.30 hodin • Pavla Bfiínková,
Jan JeÏek – „BEST OF“, koncert. Náhrad-
ní termín za 21.11.2007, klavírní doprovod prof.
Jifií Pazour. 

�13. 2. v 19.30 hodin • LUCIE revival, kon-
certní vystoupení praÏské skupiny, která staví na
co nejvûrnûj‰í reprodukci v‰ech hitÛ 

�20. 2. v 8.30 a 10 hodin • Princezna Kon-
valinka a královské hádanky, ãinoherní po-
hádka pro malé i velké, plná písniãek a hádanek. 

�21. 2. v 19 hodin • The Rangers, Ladies
party, nov˘ eroticko-zábavn˘ program ladies
party - dámská jízda urãená Ïenám a dívkám,

�27. 2. v 19.30 hodin • Vlãnovjanka, kon-
cert oblíbené dechovky

Reprezentační a stužkovací
plesy, společenské večery

■ 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, re-
prezentaãní 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 Bla-
hoslava, 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 termín:
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 11.30–20 13–21

Úterý 14–20 ženy 11.30–20 7–15

Středa 13–21 muži 11.30–20 13–21

Čtvrtek 15–20 ženy 11.30–20 7–15

Pátek 14–21 muži 11.30–20 7–15

Sobota 13–18 jen v párech zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

Výjimky: nejsou

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

SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA • ÚNOR 2008

koupel, zábal, masáž, 
perličková masáž

pondělí až pátek 7–18 hod.

Výjimky: nejsou

LÁZNĚ BOCHOŘ • tel. 581 205 045

VÝJIMKY – plavecký areál
1. 2. dětský bazén 10–20

50 m bazén 10–22

25.–28. 2. dětský bazén 10–20
50 m bazén 10–21

29. 2. dětský bazén 10–20
50 m bazén 10–22

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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■ Středisko volného času ATLAS a BIOS

Pracovníci Stfiediska volného ãasu ATLAS
a BIOS pfiipravili pro dûti bûhem jarních
prázdnin ve dnech 25. a 26. února, tedy
v pondûlí a úter˘, zábavn˘ program. 
Po oba tyto dny si mohou dûti od 8 do 12 hodin
pod dohledem pedagogÛ zpfiíjemnit dopoledne
a vûnovat se zájmov˘m a pohybov˘m aktivitám.
V pondûlí si mohou napfiíklad v keramické dílnû
v Atlasu vyrobit drobnost pro radost ãi zahrát si
stolní hry, v úter˘ mají moÏnost zasportovat a za-
soutûÏit si. Stfieda, ãtvrtek a pátek je vyhrazen pro
dûti z Taneãní ‰koly, které se budou pfiipravovat

na vystoupení a soutûÏe. Dûti ze zájmov˘ch krouÏ-
kÛ v BIOSU odjíÏdûjí do Beskyd, kde se budou od
pondûlí do pátku vûnovat zimním sportÛm.
Poãet míst je omezen, proto je nutné pfiihlásit
a zaplatit pobyt na jednotlivé dny co nejdfiív. Ce-
na na kaÏd˘ den ãiní 50 Kã, dûti si s sebou musí
pfiinést pfiezÛvky, svaãinku, pití a v úter˘ sportov-
ní obleãení. 
Pfiihlá‰ky a informace: SVâ ATLAS a BIOS,
ÎiÏkova 12, Pfierov nebo tel. 581209353

�22. 2. v 15 hodin • Malování na hedvábí

■ Loutkové divadlo
�3., 10., 17. a 24. 2. ve 14 a 16 hodin •
Dlouh˘,·irok˘ a Bystrozrak˘, pohádka

■ KPVU
�14. 2. v 16.30 hodin • Z cest po Skotsku.

Beseda s I. ·najdarem v Korvínském domû.

■ Akademie III. věku
�20. 2. v 15 hodin • Potraviny a jejich slo-
Ïení (Éãka). Pfiedná‰í MUDr. Vladimír Trojek.
Pfiedná‰ka se koná v nové zasedací místnosti
v budovû kuchynû pfierovské nemocnice.

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch listech platn˘ od 1. 1. 2008
Velikost inzerátu ãerná barva ãerná + azurová barevn˘ inzerát
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
jin˘ rozmûr – 1 cm2 15 Kã 19 Kã 27 Kã
Slevy za opakování stejného inzerátu: 3–5× 3 %, 6–8× 5 %, 9–11× 7 %, 12× a více 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 inzerci mohou
získat bliÏ‰í informace na tel. ãísle 581 225 393 – M. Fla‰ar, e-mail: stu-
dio@elan-prerov.cz. Elan spol. s r.o., Dluhonská 96, 750 02 Pfierov

O jarních prázdninách dětem nuda „nehrozí“



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

Uzávěrka příštího čísla je ve středu 13. února 2008

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

18.–29. 2. • Česká grafika 20. století
Česká grafika má dlouhou tradici a za se-
bou dílo spousty výrazných grafických
osobností. V 19. a 20. století se začaly pro-
sazovat různé technické postupy a ovlivni-
ly nárůst volné tvorby v grafice. Připomeň-
me si některá jména, která českou grafiku
proslavila: J. Anderle, A. Born, C. Bouda, F.
Burant, J. Istler, O. Janeček, L. Jiřincová, O.
Kulhánek, J. Liesler, B. Reynek, Z. Sklenář,
V. Suchánek, J. Šalamoun, Toyen, J. Vá-
chal, J. Zrzavý a další.
Historie české grafiky XX. století je spjata se
Sdružením českých umělců grafiků Hollar,
na jehož půdě se odehrával vývoj české gra-
fiky. U jeho založení v r. 1917 stálo mnoho
významných osobností a sdružoval přední
české grafiky různých věkových kategorií
a i dnes přináší různé pohledy a techniky
mnoha umělců. SČUG Hollar vydává řadu
grafických listů i jejich souborů.

Vedle stálé výstavy egypských archeologických reprodukcí a uměleckého skla vy-
staví svá díla Vlasta Tvrdá, která se zabývá malováním květin. Používá převážně
techniky malby olejem, temperou a akvarelem. Dále uvidíte díla Ivana Sýkory, kte-
rý se věnuje především krajinářské a dekorativní tvorbě.

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

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

Pavel Vacek – obrazy
V únoru vás malíř zve do
galerie na malou procház-
ku krajinami svých obra-
zů, či obrazy své krajiny,
kterou pozoruje od dět-
ských let. 
„Hledám v obrazech
chvíle, kdy se ráno začí-
ná příroda probouzet.
Právě tehdy se ji snažím
zachytit, krátkou chvíli
světelné proměny. Po-
dobně je tomu i podve-
čer, kdy se mnou maluje
smrákání a do obrazů se
prostírá klid. Přál bych
si, aby se každý před
mým obrazem cítil jak
v důvěrně známém
prostředí,“ svěřuje se malíř Pavel Vacek, který žije a tvoří v malém městečku
Zliv v jižních Čechách, obklopen krásnými rybníky, lesy, poli a loukami.

Jan Zrzavý, Dívka v závoji

V únoru představí v Domečku svoji tvorbu dvě tra-
diční keramické dílny, které již známe z dávných
dob existence prodejen ÚLUV. Jihočeská a Kun-
štácká keramika – oba výrobci tradiční kameniny si
dokázali uhájit i v dnešní době svoji kvalitu a ús-
pěšně se prosazují na trhu. 
V druhé polovině měsíce si můžou návštěvníci pro-
hlédnout novou kolekci olejomaleb Heleny Matů-
šů - její romantické kytičky a krajiny možná budou
již předzvěstí jara. Oblíbená malířka Hana Münste-
rová tentokrát v nové kolekci představí i figurální
motivy, pro její tvorbu méně obvyklé. Ale obrazy
oblíbených zvířat s jejím typickým humorným nad-
hledem, určitě chybět nebudou.

Pavel Vacek, Ojíněné keře

■ Kino Hvězda ■ Galerie
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�1.–2. 2. v 17 hod., 3. 2. v 17.30 hod.
a 4.–6. 2. v 17 hod. • ASTERIX A OLYM-
PIJSKÉ HRY (·panûlsko/Nûm./Francie, do-
brodruÏná fantasy komedie, ãesk˘ dabing, pre-
miéra). ReÏie: Frédéric Forostier, Thomas Lang-
mann. Hrají: Clovis Cornillac, Gérard Depardi-
eu, Alain Delon, Franck Dubosc, Stéphane
Rousseau. MládeÏi pfiístupn˘.

�1.–5. 2. ve 20 hod. • AMERICK¯ GANG-
STER (USA, thriller, titulky, premiéra). ReÏie:
Steven Zaillian. Hrají: Russel Crowe, Denzel
Washington, Josh Brolin, Cuba Gooding jr. Pfií-
stupn˘ od 15 let.

�7.–13. 2. v 17.30 hod. a 7.–12. 2. ve 20
hod. • SVATBA NA BITEVNÍM POLI (âR, ko-
medie, premiéra). ReÏie: Du‰an Klein. Hrají: Bo-
lek Polívka, Zlata Adamovská, Josef Somr, Mi-
rek ·imÛnek, Jifií Pecha. Pfiístupn˘ od 12 let.

�14. 2. v 17.30 hod. • SHREK T¤ETÍ (USA,
animovaná komedie, ãesk˘ dabing). ReÏie: Chris
Miller, Raman Hui. âesk˘ dabing: David Novot-
n˘, Tomá‰ Jufiiãka, Kamila ·práchalová, Ale‰
Procházka, Vojta Kotek. MládeÏi pfiístupn˘.

�15.–20. 2. v 17.30 hod. a 14.–19. 2. ve 20
hod. • JÁ, LEGENDA (USA, akãní sci-fi, titul-
ky, premiéra). ReÏie: Francis Lawrence. Hrají:
Will Smith, Alice Braga, Dash Mihok, Charlie
Tahan. Pfiístupn˘ od 12 let.

�21.–23. 2. v 17 hod. • ¤Í·E HRAâEK (USA,
rodinn˘, ãesk˘ dabing, premiéra). ReÏie: Zach
Helm. Hrají: Natalie Portman, Dustin Hoffman,
Jason Bateman, Zach Mills. MládeÏi pfiístupn˘.

�21.–26. 2. ve 20 hod. a 24.–27. 2. v 17.30
hod. • NA VLASTNÍ NEBEZPEâÍ (âR/Ru-
munsko, thriller, premiéra). ReÏie: Filip Renã.
Hrají: Jifií Langmajer, Filip BlaÏek, Miroslav Kro-

bot, Roluca Aprodu, Lucia Siposová. MládeÏi
pfiístupn˘.

�28. 2. v 17.30 hod. a 29. 2. ve 20 hod. •
OBâAN HAVEL (âR, dokument, premiéra).
Scény z prezidentské kuchynû. ReÏie: Pavel Kou-
teck˘, Miroslav Janek. Pfiístupn˘ neomezenû.

�28. 2., 1.–4. 3. ve 20 hod. a 29. 2.–5. 3.
v 17.30 hod. • LOVCI POKLADÒ: KNIHA TA-
JEMSTVÍ (USA, dobrodruÏn˘, titulky, premié-
ra). ReÏie: Jon Turteltaub. Hrají: Nicolas Cage,
John Voight, Diane Kruger, Helen Mirren, Ed
Harris. MládeÏi pfiístupn˘.

�6. 2. ve 20 hod. • NEZNÁMÁ (Itálie/Francie,
drama/psychologick˘, titulky, premiéra, mluveno
italsky, ukrajinsky). ReÏie: Giuseppe Tornatore.
Hrají: Kseniya Rappoport, Michele Placido, Clau-
dia Gerini, Margherita Buy. Pfiístupn˘ od 15 let.

�13. 2. ve 20 hod. • HORSKÁ HLÍDKA (âí-
na/Hongkong, akãní/dobrodruÏn˘, titulky). Re-
Ïie: Lu Chuan. Hrají: Duo Bujie, Zhang Lei, Qi
Liang, Ma Zhanlin. Pfiístupn˘ od 12 let.

�20. 2. ve 20 hod. • INLAND EMPIRE
(USA/Polsko/Francie, drama/mysteriózní, titul-
ky, premiéra). ReÏie: David Lynch. Hrají: Laura
Dern, Jeremy Irons, Harry Dean Stanton, Justin
Theroux. Pfiístupn˘ od 15 let.

�27. 2. ve 20 hod. • SICKO (USA, dokument,
titulky, premiéra). ReÏie: Michael Moore. Pfií-
stupn˘ od 12 let.

�3. 2. v 15 hod. • ASTERIX A OLYMPIJSKÉ
HRY (fantasy/komedie, ãesk˘ dabing, premiéra).

�10. 2. v 16 hod. • RUSALKA HUPSALKA
(âR, dûtské pásmo).

�17. 2. v 15.30 hod. • DIVOâINA (USA, ani-
movaná pohádka, ãesk˘ dabing).

�24. 2. v 15.30 hod. • ¤Í·E HRAâEK (USA,
rodinn˘, ãesk˘ dabing, premiéra). 

■ KLUB NÁROâNÉHO ■

■ DIVÁKA ■

■ ARTKINO ■

■ BIJÁSEK ■


