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Městský dům coby historická
dominanta přerovského náměstí
TGM už nebude muset čelit velké
dopravní zátěži. Autobusová
zastávka, která je situovaná v těsné
blízkosti domu, čeká na přemístění.
Důvody jsou hned tři. 

„Přes sto let starý „Měšťák“ trpí pod náporem
těžkých autobusů, které tu zastavují – a zátěž se
negativně podepisuje na jeho statice. Proto by
bylo vhodné zastávku přemístit,“ vysvětlil jeden
z nejpodstatnějších argumentů náměstek přerov-
ského primátora Michal Zácha. Dalším důvodem
je fakt, že účinkující, kteří do tohoto kulturního
stánku Přerova zavítají, nemají možnost příjezdu
až ke vchodu Městského domu, protože by muse-
li vjet do zakázané zóny – a to přímo do autobu-
sového zálivu. 

„Tento fakt účinkující často kritizují. Byli bychom
proto rádi, aby se do léta letošního roku část auto-
busového zálivu přeměnila na dvě parkovací místa,
která by sloužila právě účinkujícím, kteří si tu potře-
bují vybalit svoji aparaturu,“ podotkl Michal Zácha.
Posledním důvodem je podle radních nedůstojnost
umístění zastávky u historické zástavby, která
mnohdy cestujícím slouží jako „opěrná zeď“. red.

K nejreprezentativnějším
patří ples primátora, který se
bude konat v sobotu 25. února
v prostorách Městského domu.

Snímek z loňského plesu, rok 2011

V únoru vrcholí plesová sezona

Část autobusového zálivu se přemění na parkovací místa
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Autobusová zastávka v těsné blízkosti 
Městského domu čeká na přemístění.
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Studium nabídne místní Vysoká škola
logistiky o.p.s., která uzavřela dohodu
s prestižní veřejnou univerzitou, Českým
vysokým učením technickým v Praze
(ČVUT). Přerov se tak stane dokonce
vůbec prvním městem, které mimo Pra-
hu nabídne doktorské studium. 

„Zavedení společného doktorského
studia mezi veřejnou a soukromou vyso-
kou školou je velkou výzvou jak pro naše
školy, tak i pro samotné české školství,“
komentuje dohodu prorektor ČVUT Pra-
ha prof. Ing. Petr Moos, CSc. Žádost
o akreditaci doktorského studia v oboru
Dopravní logistika byla zpracována spo-
lečně a k akreditační komisi podána
Dopravní fakultou ČVUT Praha. Noví
doktorandi tak formálně nastoupí studi-
um v Praze, výuku i praxi však budou
střídavě absolvovat v Praze i v Přerově,
kde bude jejich školitelem pedagog
VŠLG. 

„Úspěch u akreditační komise mě veli-
ce těší. Naše škola nyní může nabídnout
plnohodnotné třístupňové vysokoškol-
ské vzdělání, od bakaláře, přes inženýra
až po doktora. Považuji to za velký pří-
nos jak pro naše město, tak i pro celý
region,“ komentuje úspěch školy JUDr.
Ivan Barančík, rektor VŠLG. Studium
bude doktorandům trvat tři roky
a v kombinované formě pak pět let.
„Vzhledem k tomu, že doktorské studi-
um je zaměřeno především na výzkum

nových technologií a postupů, budeme
podporovat, aby studenti strávili i něja-
kou dobu na zahraniční univerzitě.
V těchto případech bude možné studo-
vat s takovým přerušením až sedm let,“
doplnil podmínky studia prof. Ing. Vla-
dimír Strakoš, DrSc., který koordinuje
přípravu oboru na VŠLG. Studium bude
končit obhajobou disertační práce před
komisí složenou ze zástupců VŠLG
a Dopravní fakulty ČVUT. Po úspěšné
obhajobě získá absolvent titul Ph.D., kte-
rý v současnosti nahrazuje dříve použí-
vaný obdobný titul CSc.

„Studium bude unikátní i díky tomu,
že bude zaštítěno veřejnou školou, což
v tuto chvíli znamená, že bude studen-
tům nabízeno zdarma,“ popisuje zají-
mavou výhodu děkan dopravní fakulty
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek z ČVUT
Praha.

Obsahově bude studium zaměřeno
především technickým směrem, dokto-
randi si však budou rozšiřovat znalosti
i v dalších oborech z řad obchodu či
managementu. Zájem o nový obor už
projevila řada studentů. V prvních
semestrech se předpokládá se studiem
patnácti až dvaceti studentů, jak z Prahy
a Přerova, tak i jiných měst. Základní
podmínkou je samozřejmě ukončené
magisterské vzdělání s titulem inženýra,
což každoročně v Přerově absolvuje při-
bližně 150 studentů. red.

První doktorandi míří 
do Přerova

Přerov se stane prvním městem v republice, které nabídne
možnost získat v oboru logistiky doktorský titul.

Zastupitelé v prosinci minulého roku
byli informováni o předpokládaném
postupu a termínu připravované trans-
formace Domovní správy města Přero-
va (DSMP). O bližší informace jsme
požádali jejího ředitele Antonína
Čecháka.

„Poslední projednávaná varianta této
transformace spočívá v podstatě v pře-
sunu hlavní činnosti, to znamená sprá-
vy obecních bytů a nebytových prosto-
rů přímo na magistrát a v přesunu
doplňkové činnosti, tj. správy prodaných
bytů a domů jiných vlastníků do s.r.o.
Přerovská rozvojová. Tu vlastní město
a společnost má příslušná živnostenská
oprávnění,“ vysvětlil Antonín Čechák
a dodal, že transformace se má uskuteč-
nit k 30. červnu letošního roku. 

„Tyto reorganizační změny by se
neměly prakticky nijak projevit ve vzta-
hu k nájemcům ani vlastníkům bytů.
Správa prodaných bytů zůstane nadále
pod kontrolou Magistrátu města Přero-

va,“ zdůraznil ředitel DSMP. Příčin při-
pravované transformace je několik. „Jed-
nou z nich je probíhající prodej bytů, kdy
DSMP spravuje již zhruba dvakrát více
bytů prodaných, než které jsou v majet-
ku města. Dále je to také snaha zjedno-
dušit účetnictví a s tím související pro-
gramové vybavení. Patří mezi ně také
záměr zjednodušit, či úplně zrušit roz-
klíčování vymožených poplatků z pro-
dlení v reálném poměru čistého nájem-
ného vůči zálohám na služby spojené
s bydlením a jejich vyúčtování. Dále je
třeba řešit dopady nové legislativy
v oblasti DPH a v neposlední řadě co nej-
více organizačně a ekonomicky osamo-
statnit správu prodaných domů a bytů.
Ovšem vše se zachováním vlivu a kon-
troly ze strany města,“ informoval Anto-
nín Čechák a zdůraznil, že bude rád, když
těmito informacemi budou uvedeny na
správnou míru některé nepravdivé fámy,
šířící se v souvislosti s transformací orga-
nizace v posledních měsících. Šaf

Město připravuje transformaci
Domovní správy města Přerova

Jednání se účastnili jen řádní členové Akademické rady Vysoké školy logisti-
ky, kterou tvoří 23 odborníků.

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

5. 2. lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

12. 2. lékárna U Pivovaru, Komenského 42 588 881 388

19. 2. lékárna U ·tûstûny, âechova 25 581 209 238

26. 2. lékárna Sano, BudovatelÛ 6 581 277 956

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

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
ulice druh omezení trvání
Mostní úplná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4.
krajská sil. III/04724, ul. Brabansko ãásteãná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4.
ul. Spálenec, Tyr‰Ûv most úplná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4.

Sdružení válečných veteránů ČR je
organizace vojáků, kteří se zúčastnili
v jednotkách naší armády zahraničních
misí po roce 1990. V současné době má
1600 členů, kteří působí ve 13 kraj-
ských organizacích a v Praze.

„Náš projekt nesoucí název
Z války/armády do civilního zaměstná-
ní, se týká také veteránů žijících v Přero-
vě. Proto jsme se obrátili s prosbou
o spolupráci na primátora města, aby
nám pomohl představit tento projekt
veřejnosti,“ vysvětlil Ing. Ladislav Sor-
nas, místopředseda SVV ČR.

„Cílem projektu je nalézt odpovídající
civilní zaměstnání bývalým vojákům-

válečným veteránům po odchodu
z armády, kdy jim hrozí nezaměstna-
nost. Náš projekt je řízen Ministerstvem
práce a sociálních věcí a umožňuje nám
zaplatit z operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost Evropského soci-
álního fondu vyhledání zaměstnání, hra-
dit náklady na kurzy a školení dle poža-
davků budoucího zaměstnavatele
a dotovat zaměstnavateli část mzdy –
jedná se o částku 4 tisíce korun,“ vysvět-
lil Ladislav Sornas.

Více informací na www.legionar.org.,
kontaktní adresa P.O.Box 64, 120 00 Pra-
ha 2, tel. 724 337 095, 606 256 988, e-mail
svvcr@seznam.cz red.

Veteráni oslovili primátora s projektem
Sdružení válečných veteránů ČR

Veřejné projednání
protipovodňových bariér podél řeky Bečvy 

v pondělí 30. ledna v 15.30 hod. 
v malém sálu Městského domu, 1. patro, Kratochvílova 1, Přerov

prezentace projektu Předmostím až do pravěku – Mamutov 
1. února v 15 hodin 

v předsálí Městského domu, 1. patro, Kratochvílova 1, Přerov

podnětu k vybudování parkovacích míst na ulici Sokolovská v Přerově
ve středu 8. února v 16 hodin v restauraci Dukla

Pozvánka
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Přerov má nové
webové stránky

Na Nový rok spustilo město Přerov novou podobu
webových stránek. Naposledy měly stránky Přerova
„novou tvář“ v roce 2008. 

„Změna designu už byla nutností – stávající grafika
nás začala omezovat v možnosti rozšiřování obsahu
webu, větvení jednotlivých odkazů a podobně. Její
vzhled nebyl vhodný pro mobilní zobrazovací zaříze-
ní. Bylo už nutné přizpůsobit se technickému vývoji
v této oblasti,“ uvedla Vilma Gaďourková – webmaster
stránek města. Jak dále podotkla, nová je pouze kom-
pletní grafika webu, nikoliv obsah a organizace infor-
mací. Logika členění webu tak zůstává stejná. 

„Na úvodní straně jsou už v rozbaleném stavu všech-
na menu, takže pro občana se sníží počet „kliknutí“ -
a hned se přímou cestou dostane k informaci, kterou
hledá. Podle povahy informace si vybere sloupec pří-
slušné nabídky a v něm téma, které ho zajímá. Pře-
hledně vidí, jaké informace jsou v jednotlivých částech
webu,“ doplnila Vilma Gaďourková.

Tímto počinem chce město Přerov mimo jiné i zabo-
dovat ve čtrnáctém ročníku soutěže Zlatý erb (soutěž
o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst
a obcí ČR). Více na www.prerov.eu. red.

V sobotu dopoledne na obřad přišli i manželé Mar-
kéta a Martin Slaninovi s dcerou Sofií.

Pozvání přijali také manželé Dana a Milan Fajku-
sovi s novorozeným synem Michalem. Na zveřej-
něné fotografii jsou i jeho starší sourozenci Jan,
Dana a Pavlína. FOTO JAN ČEP

Dne 14. ledna se konaly v prostorách přerovské
matriky obřady vítání dětí. Obřadu se zúčastnili
také manželé Kateřina a Libor Fouskovi s dcerou
Eliškou a synem Karlem.

Zastupitelstvo
města Přerova

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

Pozvánka

Společenská
kronika

Cena města Přerova 
Vedení města se obrací na veřejnost s výzvou na

zasílání návrhů na ocenění významných osobností
Přerova. Jedná se o návrhy osobností, které v rámci
svého života významnou měrou přispěly k populari-
zaci a propagaci Přerova. Očekáváme návrhy z oblasti
vědecké práce, kultury, sportu i dalších činností, které
mají vztah k našemu městu. Vybraným osobnostem
budou Ceny města Přerova-medaile J. A. Komenského
slavnostně předány v říjnu letošního roku.

Návrhy zasílejte do 31. května 2012 na adresu:
Magistrát města Přerov, kancelář primátora, Bratr-
ská 34, 750 11 Přerov, nebo e-mailem: kp@prerov.eu

Jízdné bude dražší 
– o dvě koruny

Lidé, přepravující se po Přerově městskou hro-
madnou dopravou, si budou muset od března při-
platit. Současných osm korun za jízdenku už jim
nepostačí – nově zaplatí za jednotlivé jízdné deset
korun. Úpravu ceny už posvětila rada města. Důvo-
dem je zvýšení DPH a enormní zvýšení ceny pohon-
ných hmot i ostatních energií od ledna letošního roku.

„Stáli jsme před nesnadným úkolem, jak vyřešit
financování městské hromadné dopravy v Přerově pro
rok 2012. V zásadě existovaly pouze dvě možnosti řeše-
ní. Omezení spojů nebo zdražení jízdného. Jelikož jsme
nechtěli zasahovat do zvyklostí a potřeb cestujících,
zvolili jsme na první pohled méně příznivou variantu
– a to zdražení ceny jízdného. Jiná města k tomuto kro-
ku přistoupila už v průběhu loňského roku,“ uvedl pri-
mátor Jiří Lajtoch. Jízdné ve výši osmi korun platili lidé
v Přerově od 1. dubna roku 2009 až doposud – navýše-
ní o dvě koruny tedy nastává zhruba po třech letech. 

„I když jízdenka bude od března stát deset korun,
přesto budeme patřit k městům České republiky s nej-
nižší cenou MHD. Například v Chomutově zaplatí ces-
tující dvojnásobek naší ceny,“ podotkla vedoucí odbo-
ru ekonomiky magistrátu Oldřiška Sedláčková.

Cena týdenní jízdenky se navýší o 15 korun na 78 Kč,
měsíční bude stát 250 Kč, zatímco původní cena čini-
la 200 Kč. Za čtvrtletní jízdenku zaplatí cestující 710 Kč,
doposud je stála 570 Kč. red.

Město chce omezit
propagaci hazardních her

Přerovští radní souhlasí s novou vyhlášku města,
která provozovatelům výherních hracích přístrojů
zakazuje, aby ve výloze či na fasádě herny lákali
reklamními prostředky hráče do své provozovny. 

„O vyhlášce budou 6. února ještě rozhodovat zastu-
pitelé. Pokud tato vyhláška projde, provozovatelé už
třeba nebudou moci mít u své herny poutače s blikají-
cím jackpotem, nebo třeba i reklamní potisk s automa-
tem. Dokonce by nesmělo být z ulice vidět ani do útrob
herny,“ vysvětlila právnička magistrátu Jana Hrubá. 

Podle radních je cílem vyhlášky ochrana sociálně sla-
bých, snadno ovlivnitelných nebo duševně nevyzrá-
lých osob před důsledky plynoucími z účasti na někte-
rých sázkových hrách či loteriích. 

„Cílem vyhlášky je omezení propagace hazardních
her. Chceme předejít záporným jevům, které ve svých
důsledcích mohou vést k narušování veřejného pořád-
ku,“ konstatoval náměstek přerovského primátora
Michal Zácha. Ten dále připomněl, že vnitřních pro-
stor heren by se tento reklamní zákaz nedotknul.

Pokud zastupitelé odhlasují tuto vyhlášku, budou
muset provozovatelé technicky zabezpečit například
výlohy, vstupy, okna a jiné otvory, tak aby byly zneprů-
hledněny a nebylo možno nahlížet do vnitřku provo-
zovny, popřípadě do místností, kde jsou provozovány
sázkové hry, loterie a jiné podobné hry. Označení názvu
provozovny nesmí být pojato jako reklama; zakázáno je
zejména blikající nebo svítící označení názvu provo-
zovny. Na vnějším plášti budovy, ve které se nachází
provozovna, nesmí být umístěna žádná zařízení, která
jsou spojena se sázkovou hrou, loterií a jinou podobnou
hrou nebo na ni odkazující, zejména taková zařízení,
která informují o stavu hry a výši možné výhry. red.

FOTO HANA ŽÁČKOVÁ

Výzva

FOTO HANA ŽÁČKOVÁ
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Pracovníci Klubu Dlažka a Střediska
volného času (SVČ) Atlas a Bios pro ně
tradičně připravili pestrý program.

Co pro děti připravila 
Duha Klub Dlažka?

„Rodiče i děti si už vyzkoušeli, že aktiv-
ními vedoucími našeho klubu připravo-
vaný program Hravého zimního pří-
městského tábora je nemůže zklamat.
V letošním termínu od 13. do 17. února
jej budeme pořádat již šestým rokem.
Zájemce z řad školních dětí ve věku od 7
do 15 let čeká pět nabitých dnů. Děti
zabavíme vždy od 8.30 do 16 hodin, a to
nejen přímo v klubu, ale i na hřišti,
v tělocvičně a na výletě. Mohou si vybrat
i vycházku do přírody. Výběr budou mít
mezi mnoha činnostmi, jako jsou napří-
klad různé stolní a míčové hry, malová-
ní, pohybové aktivity v tělocvičně
a spousty jiných,“ informoval Ing. Jaro-
slav Biolek, vedoucí klubu. 

A co bude patřit k nejatraktivnější
nabídce? „Uvedl bych například výlety po
Stezce mamutů, návštěvu zoo na Kopeč-
ku, procházky Michalovem probíhající
zábavně poučnou formou,“ jmenoval
Jaroslav Biolek. V případě dobrých sně-
hových podmínek děti mohou počítat
i s jízdou na bobech. Rodiče připraví
dětem pouze svačinky, obědy jsou zajiš-
těny. Své dítě mohou přihlásit na celý
týden nebo jen na jeden den. Jaroslav Bio-
lek vzkazuje rodičům, že nezbytností jsou
dobré boty na turistiku i náhradní oble-
čení. Podmínkou je dobrý zdravotní stav. 

Informace najdete na www.dlazka.cz. 

Jarní prázdniny si děti užijí
ve Středisku volného času
„Zatímco v ATLASu stráví celé pondě-

lí usilovným tréninkem gymnastky,
BIOS otevře své dveře dětem, které mají
nejen rády zvířata, ale které baví i práce
s hlínou nebo přírodninami. V úterý si
mohou děti vybrat. Buď pojedou na
výpravu na Tesák nebo za helfštýnským
strašidlem. Gymnastky to ale mají dané,

prostě budou pilovat své nové choreo-
grafie na různá vystoupení a soutěže. Ve
středu už nebudou zahálet ani zpěváčci
a vedle procvičování repertoáru si také
vyzkoušejí, jak zvládnou spojit zpěv
s dramatickým projevem. Mohou si také
prověřit své dovednosti při práci s kera-
mickou hlínou. Pro ty, kteří jsou rádi na
cestách, je připraven výlet do Kroměří-
že spojený se zajímavým programem.
Čtvrtek je opět určen Přerováčku, ale
i milovníkům zvířat, protože se pojede
do zoo. Na pátek jsou připraveny na
odpolední hodiny otevřená soustředění
orientálních tanců i sportovců z AIKI-
DA,“ stručně nastínila bohatý program
na jarní prázdniny Mgr. Blanka Maško-
vá, ředitelka Střediska volného času
ATLAS a Bios.

„Po celý týden bude na bří Hovůrko-
vých probíhat soustředění tanečníků,
kam stejně jako na jiná soustředění
v ATLASu mohou přijít nejen děti

z kroužků, ale také případní zájemci, kte-
ří ještě nejsou si jisti tím, čemu se chtějí
věnovat,“ vysvětlila Blanka Mašková.

Zájemců je vždy dost, je dobré si vše
domluvit telefonicky nebo e-mailem
předem, protože počet míst je omezen.
Vhodné je také předem se informovat
jak která aktivita probíhá a pro jakou
věkovou skupinu je určená.

O prázdninách na hory 
V termínu jarních prázdnin od 11. do

18. února mají děti ve věku 8 až 17 let
možnost zúčastnit se lyžařského tábo-
ra v Jeseníkách. Je zaměřený na sjezdo-
vé lyžování a snowboarding. Po dohodě
je možná i účast mladších dětí i rodičů.
Program je doplněn o hry v zimní příro-
dě a v místnosti. Děti budou ubytovány
ve skiareálu Kareš v Koutech nad Des-
nou, v chalupě kousek od vleku. Cena
činí 3200 Kč (včetně vleků). Informace
a přihlášky: delfin.brontosaurus.cz, e-
-mail: delfin@brontosaurus.cz, Karel
Jílek, Bohumila Němce 15, Přerov,
750 02, tel. 776 036 046. Šaf

Během jarních prázdnin 
se děti nudit nemusejí

Přerovští školáci budou mít jarní prázdniny stejně jako loni
v únoru. Zimních radovánek si užijí v týdnu od 13. února.

Využijte dotace na obnovu fasád
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, infor-
muje, že i v roce 2012 lze požádat o dotaci na obnovu exteriéru památkově význam-
ných staveb na území města Přerova.

Termín podání žádostí je 30. 4. 2012.
Bližší informace včetně příslušného formuláře naleznete na webu města www.pre-
rov.eu (magistrát-granty a dotace-dotace na obnovu exteriéru památkově význam-
ných staveb na území města Přerova). Na dotace je vyčleněna částka 150 000 Kč.

„V loňském ročníku soutěže bylo ve
třech vyhlašovaných kategoriích – fasá-
da novostavby, fasáda rekonstrukce
a fasáda panelového domu, přihlášeno
27 objektů. V kategorii rekonstrukce sou-
těžilo 7 objektů, v kategorii panelový
dům 17 staveb a do kategorie novostav-
ba byly přihlášeny tři objekty,“ informo-
vala městská architektka Klára Koryča-
nová, která podobný zájem předpoklá-
dá i letos.

Do soutěže můžete přihlásit čelní fasá-
du objektů situovaných ve správním
obvodu města Přerova, a která je sou-
částí řádně ukončené stavby v roce 2011.

Termín pro podání přihlášek je do 16. 3.
Přihlášku do soutěže si lze vyzvednout
na Magistrátu města Přerova, Odboru
koncepce a strategického rozvoje, oddě-
lení koncepce a rozvoje města, nebo ji
najdete na internetových stránkách
města Přerova (www.prerov.eu). 

Soutěž je stejně jako v loňském roce
vypsána ve třech kategoriích - fasáda
novostavby, fasáda rekonstrukce a fasá-
da panelového domu. Vítězné dílo v kaž-
dé kategorii získá ocenění ve výši 50 tisíc
korun. Spolu s peněžní částkou vítěz
obdrží i kovovou desku, kterou je mož-
no na fasádu umístit. Šaf

Využijte příležitosti přihlásit se
do soutěže o nejhezčí fasádu

Již 9. ročník soutěže o nejlépe provedenou fasádu
připravuje vedení města vedeno snahou o jeho zkrášlení

Nezmeškejte termín
Do 8. února máte příležitost získat grant

Formuláře žádostí včetně některých předepsaných příloh jsou k dispozici ke sta-
žení z webových stránek města (www.prerov.eu, cesta: Magistrát, Granty a dotace),
nebo k vyzvednutí na odborech magistrátu a v Městském informačním centru.
Zásady grantového programu pro jednotlivé podporované oblasti jsou k dispozici
na webových stránkách Statutárního města Přerova (www.mu-prerov.eu, cesta:
Magistrát, Granty a dotace) a k nahlédnutí na příslušných odborech magistrátu.
Žádosti o finanční podporu nelze podávat elektronickou poštou.

Do 20. února můžete zažádat 
o půjčku z fondu bydlení

Každý vlastník bytu, bytového domu, rodinného domu nebo i jiné nemovitosti, ve
které má vzniknout nová bytová jednotka, má možnost požádat o účelovou půjč-
ku z fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu. Podmínky pro
poskytnutí půjčky jsou stanoveny ve Vnitřním předpisu č. 24/07, kde jsou uvede-
ny jednotlivé druhy půjček, maximální částky, které je možné na jednotlivé druhy
půjček čerpat, lhůta splatnosti (6 let) a výše úroku (4 % p.a.). 
Podrobné informace získáte na www.prerov.eu (řešení životních situací – finance
– půjčky ). Zde naleznete Vnitřní přepis č. 24/07 i formulář žádosti o půjčku, dota-
zy zodpoví Kristina Bukvaldová, (kristina.bukvaldova@prerov.eu) tel. 581 268 209
nebo Ivana Jeřábková, tel. 581 268 212 (ivana.jerabkova@prerov.eu).

Vítězná fasáda rodinného
domu s ateliérem v Žeravicích,
Čekyňská ulice 31b, rok 2011

FOTO ARCHIV SVČ

Děti mají možnost věnovat se 
kreativním činnostem.
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Nová přerovská knihovna 
by mohla stát přímo
v centru města.

V blízkosti škol, na dosah městské hro-
madné dopravy. Skýtala by nejen pro-
story pro půjčování knih, ale také pro
autorské besedy či menší kulturní akce.
Svou představu předložili přerovským
radním zástupci společnosti Cream Real
Estate. Ti navrhli situovat knihovnu do
objektu v Palackého ulici, v němž
v minulosti sídlily banky a také jedna
z pojišťoven.

Podle architektů, kteří zpracovávali
vizualizaci, je právě tato nemovitost
vhodným adeptem na městskou kniho-
vnu, která už desítky let sídlí v nevyho-
vujících prostorách někdejší rodinné vily
na Žerotínově náměstí. 

„Jsme přesvědčeni, že třípodlažní bu-
dova by byla pro účely knihovny ideální.
Je lehce přístupná, má široké schodiště
i výtah. Objekt je částečně odhlučněn, je
prosvětlený, nechybí mu vzdušnost.
Prostor je navržen tak, aby nabízel čte-
nářům jistou intimitu a zároveň i dosta-
tek prostoru k tomu, aby si mohli vybrat
ze široké nabídky knih,“ předeslal ředi-
tel společnosti Martin Jarolím. 

Kolik by stály opravy objektu, jaký by
byl způsob financování - a veškeré další
podmínky – by ještě byly předmětem
dalšího jednání. Faktem ale je, že pokud
by zástupci města na nabídku kývli,
mohla by nová knihovna sloužit čtená-
řům už v letošním roce. 

„Vizualizace se mi zamlouvá, nicméně
bych měl rád vyřešené, co budeme dělat
s nemovitostmi, které jsme původně
chtěli přeměnit na knihovnu a nyní pro
ně nemáme využití. Ať už se jedná
o budovu Chemoprojektu, kterou jsme
koupili pod tlakem obyvatel, nebo takz-
vaný armádní dům v Čechově ulici, který
nám daroval stát. Každopádně jeho opra-
va by nás přišla až na 180 milionů korun,

což je pro nás nereálná suma,“ konstato-
val primátor Jiří Lajtoch.

Návrh knihovny v Palackého ulici skli-
dil mezi radními nadšení díky dobré
dispozici, ale zároveň rozpaky právě
kvůli nevyřešeným a nevyužitým nemo-

vitostem. „Samozřejmě, že budeme
chtít znát názor zastupitelů. Uvidíme,
k jakému dojdeme závěru. Jisté ale je, že
se nám skýtá možnost mít moderní kni-
hovnu v centru a v dobré dostupnosti
jak pro děti, tak i pro seniory. V projek-

tu se počítá i se studentským klubem,
který v Přerově chybí. Důležité je i to, že
opravený objekt zkulturní tuto část
města,“ konstatoval náměstek primáto-
ra Josef Kulíšek.

Ředitel Městské knihovny v Přerově
Pavel Cimbálník záměr podporuje. Spo-
lupracoval i s architekty na studii, do níž
promítl své představy. 

„Je jasné, že stávající budova na Žero-
tínově náměstí našim účelům nevyho-
vuje, pod náporem knih už v minulosti
praskala, protože nebyla na takovou
zátěž dimenzována. Budova v Palacké-
ho ulici by splňovala parametry moder-
ní knihovny. Byla by tu i krásná studov-
na či společenská část, v níž se mohou
lidé setkávat třeba s autory knih, nebo
při menších výstavách. Výhodou by byla
i školicí místnost pro šedesát lidí,“ 
uvedl ředitel Pavel Cimbálník lech

Vizualizace nové knihovny na Palackého
ulici v objektu, v němž v minulosti sídlily
banky a také jedna z pojišťoven.

Mezinárodní veletrh cestovního
ruchu se konal ve dnech 12. až 15. led-
na v Brně. Jeho návštěvníci na tradič-
ním Regiontouru hledali inspiraci
k cestování. Expozice Přerovska patři-
la už tradičně k vyhledávaným místům.

Stánek zaujal na první pohled soškou
mamuta, který je typickou připomínkou
pravěkého osídlení této oblasti. „Přál
bych si, abychom právě tady mohli
v budoucnu ještě více poukázat na naši
slavnou minulost a nabídnout návštěv-
níkům nový zábavní areál, který bychom
rádi pod názvem Mamutov vybudovali,“
uvedl na zahájení Regiontouru primátor
Přerova Jiří Lajtoch. 

Podle pracovnice cestovního ruchu

magistrátu Pavly Roubalíkové byl letos
právě odkaz do minulosti největší a nej-
žádanější atraktivitou stánku střední
Moravy. „Lidé se zajímali třeba o histo-
rii přerovské železnice, zejména se jim
líbily dobové snímky Severní dráhy císa-
ře Ferdinanda, které se staly součástí
přerovského kalendáře na rok 2012,“
konstatovala Pavla Roubalíková. 

Návštěvníci Regiontouru ocenili i nové
mapy, které je provedly atraktivní cyk-
lostezkou Bečva a poukázaly na krásy
Moravské brány. red.

Vizualizace interiéru 
nové knihovny

Nová přerovská knihovna? Možná naproti
Gymnáziu Jakuba Škody

Letošní Regiontour: Zaujala stará železnice, cyklostezka
Bečva i krásy Moravské brány

Pracovnice magistrátu Petra Schwarzová
a Pavla Roubalíková ukazují primátorovi
Jiřímu Lajtochovi propagační materiály.
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Základní škola a Mateřská škola Pře-
rov-Předmostí, Pod skalkou 11, veřej-
nosti známá jako Mateřídouška, je běž-
ná základní škola s výchovně vzděláva-
cím programem pro všechny žáky.
V příznivém klimatu školy jsou vytvoře-
ny podmínky pro začleňování žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. 

V současné době je v zařízení realizo-
ván projekt Mateřídouška bez bariér,
spolufinancovaný Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České
republiky se záměrem dalšího zkvalit-

nění edukačního procesu žáků se speci-
álními vzdělávacími potřebami, z něhož
škola čerpá přes 2,5 milionu Kč.

Projekt podpořil činnost speciálního
pedagoga v oblasti léčebně pedagogic-
kých aktivit a logopedické péče, umož-
nil rozšíření předmětu aplikovaná těles-
ná výchova metodicky vedeného odbor-

níky z Fakulty tělesné kultury Katedry
aplikované tělesné výchovy Univerzity
Palackého v Olomouci, která je partne-
rem v projektu školy.

Z finančních prostředků získaných
v projektu byl pro léčebnou pedagogiku
zakoupen posturomed pro cvičení koor-
dinace celého těla, dále pak masážní

lehátko, polohovací vaky a tvary. Do apli-
kované tělesné výchovy bylo pořízeno
především pedalo, speciální jízdní kola,
podložky na cvičení a vzduchové step-
pery. Během výuky využívají žáci se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami počítač
se speciálním vybavením a 3 notebooky,
rovněž získané z projektových financí.

Projekt Mateřídouška bez bariér končí
v únoru 2012. Realizované aktivity
budou pokračovat v rámci pětileté doby
udržitelnosti za finančního přispění zři-
zovatele Statutárního města Přerova.

Mateřídouška bez bariér

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Oblastní charita Přerov děkuje všem
štědrým dárcům, kteří přispěli do kasi-
ček tříkrálových koledníků a pomohli
tak na Přerovsku shromáždit celkem
675 412 korun na pomoc lidem v nouzi
u nás i v zahraničí.

Letos se do sbírky zapojilo 51 skupinek
ze 37 obcí. V samotném Přerově koledo-
valo 38 skupinek a výtěžek činil 129 505
korun. Vybraná částka byla odeslána na
konto Charity Česká republika a po jejím

přerozdělení se zpět do Přerova vrátí 65
procent. Oblastní charita Přerov chce
finanční prostředky získané ze sbírky
využít na pomoc pro rodiny s dětmi, kte-
ré se během roku dostanou do tíživé
životní situace a také na koupi pomůcek
pro domácí hospicovou péči, tj. péči
o umírající pacienty. 

Náš velký dík patří všem, kteří pomoh-
li s realizací sbírky.
Mgr. M. Krejčířová, Oblastní charita Přerov

Kolik peněz vybrali
tříkráloví koledníci

Letos koledníci vybrali o 5 tisíc více než v loňském roce. 
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Stavby jsou do plánu investic na daný
rok zařazeny dle aktuálních podnětů
zjištěných při správě městského majet-
ku, požadavků zástupců osadních výbo-
rů místních částí Přerova i samotných
obyvatel města.

V roce 2011 byly realizovány
následující investiční akce malého
rozsahu:

Silnice
napojení silniãních vpustí na ul. Kosmákova,
Pfierov
dopravní znaãení – úprava zón, mûsto
oprava krajnice, ul. Rohová, Penãice
oprava úãelové komunikace u Meopty,
Pfierov
oprava místní komunikace v ul. Na âervenici
a Zámecká, âekynû
odvodÀovací Ïlab, ul. Zámecká, âekynû
v˘roba a montáÏ zábradlí v podjezdu,
Lovû‰ice
odvodnûní komunikace U po‰ty, Pfiedmostí
Ostatní záleÏitosti pozemních
komunikací (parkovi‰tû, chodníky,
pfiechody, dopravní znaãení)
lávka U tenisu – diagnostika
oprava schodÛ v ul. Îelatovská
zbudování parkovací plochy v ul. Kozlovská,
Pfierov 
rekonstrukce chodníku na tfi. gen. Janou‰ka
31–35, Pfierov
oprava chodníku v podjezdu - Pfiedmostí
rekonstrukce chodníku v ul. NádraÏní, Pfierov
povrchová úprava úãelov˘ch komunikací
Odvádûní a ãi‰tûní odpadních vod
a nakládání s kaly (údrÏba vodního
zafiízení)
rozbory odpadních vod
doplnûní odvodnûní v ul. Uliãka, Újezdec
oprava ‰achty na poldru, Vinary
oprava ‰achet a kanalizace v ul. Lipenská,
Penãice
oprava pfiíãné vpusti, Újezdec

odvodnûní úãelové komunikace U topolu,
Lukavec, k.ú. Veselíãko
odvodnûní komunikace, ul. P.Holého
Vefiejné osvûtlení
pfieloÏka vefiejného osvûtlení v Pfiedmostí
roz‰ífiení vefiejného osvûtlení na ·ífiavû
oprava svûtel na hradbách
Ostatní nakládání s odpady
likvidace skládek z obãanské ãinnosti
uloÏení odpadu na skládce TKO Îeravice
Péãe o vzhled obcí a vefiejnou zeleÀ
instalace vítacích tabulí pfii vjezdu do mûsta
v˘mûna písku v pískovi‰tích
stavba dûtského hfii‰tû v Penãicích
doplnûní dûtského hfii‰tû v parku Michalov -
‰plhací stûna a herní prvky 
paÏící stûna v ul. Lapaã, Îeravicc

V roce 2012 jsou navrženy následující
investice malého rozsahu:

Silnice
úprava vjezdu ke hvûzdárnû, Pfierov
lávka U tenisu - diagnostika
Ostatní záleÏitosti pozemních
komunikací (parkovi‰tû, chodníky,
pfiechody, dopravní znaãení)
nov˘ chodník v ul. Tr‰ická, Penãice
autobusová zastávka v ul. Boro‰ín, âekynû
Odvádûní a ãi‰tûní odpadních vod
a nakládání s kaly (údrÏba vod.
zafiízení)
odkanalizování lokality u hfii‰tû, Dluhonice
Vefiejné osvûtlení
roz‰ífiení vefiejného osvûtlení v ul. Nad
strouhou a Ke ml˘nu, L˘sky
Ostatní nakládání s odpady
likvidace nepovolen˘ch skládek
Péãe o vzhled obcí a vefiejnou zeleÀ
náhradní v˘sadby dfievin
generální oprava poÏární nádrÏe, Vinary
herní prvky v Újezdci

Svatava Doupalová, odbor správy majetku
a komunálních služeb MMPr

Zajímá vás, co bude
opraveno ve vaší ulici?

INZERCE

INZERCE

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

JAZYKOVE KURZY´

Jedním z velmi zajímavých našich
předmětů je mediální výchova, kterou
vyučuje Mgr. Lenka Neterdová. Vystu-
dovala i žurnalistiku a nyní nám pře-
dává důležité informace o světě médií. 

Tento předmět nás velice baví a jsme
rádi, že ho máme v rozvrhu. V hodinách
pracujeme různě – rozebíráme texty,
vytváříme reklamní slogany, učíme se
moderovat a psát články. Například jsme
dostali za úkol vytvořit článek na téma
Co je cílem reklamy. Zkoušíme odhalo-
vat manipulativnost reklamy, její půso-
bení na lidi. 

Také jinak už pohlížíme na bulvár.
Dokážeme odlišit seriózní tisk od bul-
várního. Všichni ve třídě si myslíme, že
bulvární novináři jsou neslušní. Papa-

razzi zasahují lidem do soukromí a zve-
řejňují bez souhlasu jejich fotografie
z osobního života – jen kvůli tomu, že za
takové fotky dostanou od bulvárního
plátku dost peněz… 

Paní učitelka nám v hodinách udělala
i průpravu, jak napsat interview, zprávu,
fejeton nebo komentář. Učíme se také
nestydět vystupovat před žáky a učiteli,
abychom v budoucnu neměli problémy
se správným vyjádřením svých myšlenek.

Tento předmět máme moc rádi a vždy
se na něj těšíme! Měl by se vyučovat na
všech školách, aby si všichni uvědomili,
co nám média „servírují“. 
T. Čeladníková, N. Jirsová, N. Strádalová,

M. Boštík a V. Vlček, žáci 8. ročníku ZŠ Za
mlýnem (redakčně kráceno)

Žáci Základní školy Za mlýnem:
Mediální výchova nás baví

FOTO LENKA NETERDOVÁ

V hodinách mediální výchovy žáci změnili svůj pohled například na bulvár.

Odbor správy majetku a komunálních služeb zajišťuje stavby malé-
ho rozsahu, jejichž výše nákladů nepřesahuje 500 tisíc korun. Jed-
ná se o stavby na úseku komunikací a chodníků, vodního hospo-
dářství a péče o vzhled obcí.

Zápis dětí do 1. ročníků ZŠ v Přerově 
proběhne 6. a 7. února od 14 do 18 hodin

v ZŠ Hranická – Předmostí, ZŠ Pod skalkou – Předmostí, ZŠ Svisle, ZŠ Velká Dláž-
ka, ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Trávník, ZŠ Želatovská, ZŠ U tenisu, ZŠ Za mlýnem,
Soukromá základní škola Acorn’s and John’s school s.r.o. (Máchova 3).

Povinně se zapisují děti, které do 31. 8. 2012 dovrší 6 let. Požádá-li o to zákonný
zástupce dítěte, lze ve stejném termínu zapsat i děti, které jsou tělesně i duševně
přiměřeně vyspělé a dosáhnou šestého roku věku do 30. 6. 2013. Rodiče dítěte, kte-
rému byl v roce 2011 odložena povinná školní docházka o jeden školní rok, se dosta-
ví i s dítětem k zápisu do prvního ročníku základní školy podle svého výběru. 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydává ředitel základní školy,
kde bylo dítě u zápisu. Rodiče mají ze zákona právo volby školy. Ředitel spádové
školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve školském
obvodu této školy.

Při zápisu rodiče předloží rodný list dítěte, doklad o jeho trvalém pobytu, vyža-
duje-li ho základní škola. Více na webu základních škol nebo přímo ve škole.

Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu města PřerovaWWW.ALFAHOLIDAY.CZ
Vá  specialista na CHORVATSKO 

Víme co nabídnout -  Je to ná  domov 

DOVOLENÁ 2012
 
 

TEL. : 722 155 155 
 

E-MAIL: info@alfaholiday.cz 
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O své zkušenosti s těmito akcemi se
s námi podělil jeden z pořadatelů,
manažer kultury Městského domu.

Jan Vrba
Městský dům,
manažer kultury

Máte pravdu, převážná většina nastá-
vajících maturantů si volí ke svým stuž-
kovacím plesům historické prostředí
Městského domu. Myslím si, že nejinak
tomu bude i v letech budoucích. Důvo-
dů je hned několik – od překrásného
prostředí vstupního traktu, přes foyer se
šatnami pro veřejnost, schodovou
a chodbovou část, balkon, až po ústřed-
ní prostory celého komplexu – velký sál
a předsálí s bohatou štukovou výzdo-
bou. Na ně navazuje za velkým sálem
jeviště se šatnami a za předsálím kavár-
na a malý sál. Opomenout také nemohu
opravenou část přízemí s restaurací,
salonkem, kuchyní a sociálním zaříze-
ním. Výčtem takového zázemí, navíc
propojeného přirozenou atmosférou,
nedisponuje žádná budova ve městě.
Jako patriot jsem přesvědčen, že ještě
dlouhou dobu bude „Měšťák“ chloubou
města a symbolem jeho kulturního
i společenského života.

»Kolik zaplatí studenti za proná-
jem velkého sálu?

Za pronájem velkého sálu a přilehlých
prostor zaplatí studenti v letošním roce
částku mírně přesahující 30 tisíc korun.
Fixní částka je stanovena za šest hodin
samotného plesu, tři hodiny přípravy
před plesem a dvě hodiny zkoušek
naostro – nástupu a vlastního programu.
V ceně jsou zahrnuty náklady na pořa-
datelskou službu, hasičský dozor, zvu-
kového a osvětlovacího technika, úklid,
náklady na teplo, vodu a elektřinu
a náklady na údržbu a ostatní provozní
režie.

»Jak se mění během let vlastní
program stužkovacích plesů?

Samotná programová náplň jednotli-
vých stužkovacích plesů se od sebe nijak
zásadně neliší.

Pravdou je, že ubývá jednotlivých
vstupů a nastávající maturanti se pře-
devším zaměřují na vlastní vystoupení,
které však musí být co nejoriginálnější.
Ve většině případů si třídy zaplatí pro-
fesionálního choreografa. I bohatá tom-
bola se stala samozřejmostí. Samotnou
kapitolou  se však v poslední době uka-
zuje hudební doprovod a někdy dokon-
ce i absence živého hudebního tělesa

nahrazeného vystoupením diskžokeje
přenášejícího hudbu z CD či jiných
moderních zvukových nosičů. Poprav-
dě řečeno, to se mi nelíbí. Živá hudba
zůstane živou hudbou a doprovodná
kapela jako živý hudební nosič má na
akcích slavnostního charakteru jako
jsou stužkovací plesy své nezaměnitel-
né místo. 

»Jak byste zhodnotil oblečení
mladých tanečníků? 

Nejsem odborník, ale mám dojem, že
zde je nutno vzít v potaz i šarm a osob-
nost každého jedince. Je však vidět, že
ženy a dívky se především na stužkova-
cích plesích chtějí ukázat a oblékají se do
čím dál pěknějších a nákladnějších šatů.
Podobně i u mužů a hochů je vidět
posun k lepšímu, jak v oblečení, tak cel-
kové úpravě zevnějšku.

»Jaké máte zkušenosti s chováním
studentů během těchto akcí?

Tato otázka je ze všech nejzáludnější. Za
svou již třináctiletou plesovou sezonu
spojenou s Městským domem převažu-
jí pozitivní zkušenosti, zejména pokud
jde o přípravu, vlastní zkoušku nástupu
stužkovaných, výzdobu a program. Ty
vyloženě negativní jsou spojené se zra-
něním studentů, poškozením zařízení
interiéru či vulgárností studentů. Vše
jmenované se odvíjí od společného jme-
novatele – rostoucí agresivity vyvolané
mimo jiné nadměrným požíváním alko-
holu, případně jiných návykových látek
a s tím spojeným až přehnaným sebevě-
domím studentů. O tom by mohla
vyprávět zasvěceněji pořadatelská služ-
ba nebo obsluhující personál. Nicméně
pokud se otázka týká samotných stuž-
kovaných studentů, nechci to zakřik-
nout. Mám dojem, že si řadu nepopu-
lárních opatření, včetně vratné kauce,
vzali k srdci a situace se zlepšuje. 

Co však vidí Jan Vrba jako velmi pozi-
tivní, je zájem o stužkovací plesy, který
mnohdy převyšuje kapacitu Městského
domu. Je vidět, že ani mladé generaci
není „plesání“ cizí, jak konstatoval závě-
rem našeho rozhovoru. 

O zkušenosti s pořádáním
stužkovacích plesů se s námi podělil
kantor Gymnázia Jakuba Škody
v Přerově Mgr. Petr Kouba.

Jakkoliv jsou představy učitelů jiné,
hlavním bodem života maturanta na
naší škole je maturitní ples, který musí
být pochopitelně tím nejzářivějším
vrcholem sezony. Tedy nikoliv nová stát-
ní maturita, ale maturitní ples je vyvr-
cholení čtyř či osmiletého pobytu na

prestižní škole, ještě zúženěji pak úvod-
ní vystoupení. Plesy již nezačínají čer-
nobílou polonézou a sálem nezní valčík.
Stalo se tradicí, že si každý třídní kolek-
tiv připraví své kostýmované taneční
vystoupení sevřené různorodými téma-
ty, jako například škola, láska, andělé
a čerti, muzikál, cestování. Maturanti se
tak schází, nacvičují, vyrábí kostýmy,
stříhají hudbu a to mnohdy za podpory
profesionálů na slovo vzatých, využívají
služeb placeného choreografa, kamera-
mana, DJ není výjimkou. Vedlejším
pozitivním efektem je prohloubení vzta-
hů mezi spolužáky, neboť těžký nácvik
a radost z odvedené práce stmeluje. 

Náklady na zorganizování plesu jsou
nemalé. Rozpočet průměrného plesu
v Městském domě se pohybuje okolo
100 tisíc a bez ohledu na zisk ze vstupe-
nek a tomboly se náklady musí hradit
předem. Student, respektive rodiče, tak
musí investovat nezřídka 2 až 3 tisíce
korun buď jednorázově, nebo z postup-
ně naspořených peněz třídního fondu.
Ano, některé třídy již od 1. ročníku vybí-
rají na maturitní ples. A to nejsou zahr-
nuty částky na šaty, kadeřníka, vizážis-
tu, manikérku, solárko a další. Být rodi-

čem maturující dcery či syna není jed-
noduché a z ekonomického pohledu
vyjde rodičovská volenka dosti draho. 

A jak vypadá příprava plesu
z pohledu jednoho ze studentských
organizátorů?

Ivana
Bednaříková, 
Gymnázium
Jakuba Škody
v Přerově, 
studentka, oktáva b

Abych pravdu řekla, tak jsem byla na
takovém plese poprvé až letos v lednu,
tudíž jsem na počátku této cesty nemě-
la ani představu o tom, kolik práce mne
a mé spolužáky čeká. Nikdo nám nepo-
mohl, nevedl nás za ručičku a neradil, co
zrovna máme zařídit a jak to udělat, až
na naši třídní profesorku Mgr. Zdeňku
Jančíkovou, které bych tímto ráda podě-
kovala. Všechno si zařizují studenti třídy
sami – od pronájmu Městského domu,
přes kapelu, kameramana až po ceny do
soutěže. S finanční stránkou je to neleh-
ké už proto, že za našich rodičů, hlav-
ních sponzorů, byly nejen jiné ceny, ale
ani se od studentů tolik neočekávalo
a na rovinu, od plesu třídy prestižního
gymnázia se čeká celkem dost. Škola
nám na ples nepřispívá, a proto jde vět-
šina nákladů z kapes našich rodičů. Za
to jim patří velké díky. Ráda bych také
poděkovala našemu choreografovi Ond-

Takto se bavili 20. ledna na svém stužkovacím plesu v Městském domě maturanti 4.A

Krásné prostředí historického velkého sálu s bohatým zázemím
předsálí, malého sálu, kavárny, restaurace a salonku bude vždy zá-
rukou reprezentativního prostředí pro organizování společenských
akcí. Budoucí maturanti většiny přerovských středních škol si v po-
sledních letech právě z tohoto důvodu vybírají pro konání svého
stužkovacího plesu nejčastěji velký sál Městského domu.

Mgr. Petr Kouba
Gymnázium
Jakuba Škody
v Přerově,
učitel

Maturanti nejraději „plesají“ v Městském 
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Navštěvujete
plesy a bály?

Zeptali jsme se několika Přerovanů
v následující anketě.

Ivo Nosek
Bohužel dnes na to
nemám čas ani ka-
pacitu. Když přijdu
z práce domů, kde
jsem od rána do ve-
čera, věnuji se rodi-

ně. A v té troše volného času, co mi zbý-
vá, se věnuji jiným aktivitám. Dříve jsem
často podobné akce navštěvoval, a to jak
ve městě, tak i v okolních vesnicích.

Ingrid Lounová
Určitě půjdeme.

Vloni jsem si kvůli
maturitnímu plesu
dcery koupila novou
róbu, takže ji musím
zase letos provětrat.
Rádi chodíme na plesy v Městském do-
mě a také jsme si oblíbili vesnické plesy.
Takže si některé z široké nabídky plesů
na Přerovsku jistě vybereme.

Jana Zábranská
V únoru půjdeme
na ples ve Veselíčku.
Jako každý rok se
tam koná tato akce
pod záštitou hasičů.
Je tam dobrá zába-

va, bohatá tombola a k tanci hraje výbor-
ná kapela. Jestli navštívíme ještě další
ples, zatím nevím. Musíme se domluvit
s manželem. V minulosti jsem navštěvo-
vala více bálů, ale dnes už není čas ani
peníze. Však to znáte. Jana Šimčíková

Anketa

■ Plesy v Městském domě
�Pátek 3. 2. ve 20.00 • GJB a SPg·, stuÏ-

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

mie a Jaz.‰kola, stuÏkovací ples 4.A a 4.B
�Nedûle 5. 2.ve 14.00 • Dûtsk˘ ma‰karní

karneval, pofiadatel IMIT s.r.o., MD
�Pátek 10. 2. ve 20.00 • Stfi. ‰kola gastr.

a sluÏeb, ·ífiava 7, XVIII. reprezent. ples
�Sobota 11. 2. ve 20.00 • VÚ 4574, Letec-

k˘ ples 2012 
�Pátek 17. 2.ve 20.00 • Vysoká ‰kola

logistiky o.p.s., reprezentaãní ples
�Pátek 24. 2.ve 20.00 • Gymnázium Jaku-

ba ·kody, stuÏkovací ples oktávy B
�Sobota 25. 2.ve 20.00 • Statutární mûs-

to Pfierov, Ples primátora
�Pátek 2. 3. ve 20.00 • MontáÏe a.s.

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

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

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

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

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

Jana Blahoslava a SPg·, stuÏkovací ples 4.B
�Pátek 23. 3. ve 20.00 • Soukr. stfi. odbor.

‰kola Ïivnostenská, stuÏkov. ples 4.C a 4.D
�Sobota 14. 4. ve 20.30 • IMIT s.r.o.,

Mûstsk˘ dÛm, VII. korunov˘ ples

Masopust je krátké období před
začátkem velikonočního půstu. Je to
doba hojnosti a rozpustilého veselí.
Vyvrcholením masopustu bude úterý,
kdy průvod plný maškar obchází na
vesnici jednotlivá stavení, kde je pro ně
přichystáno pohoštění. 

„Zhosta chaso, zhosta! Konec maso-
pusta.“ pobízí „Slamák“ před stavením
muziku a masopustní maškary k tanci
a bujarému veselí. Medvěd s medvědá-
řem popadnou přicházející hospodyni
a už s ní tancují po zápraží, to aby se
v domě drželo štěstí, zdraví, dobrá úro-
da a blahobyt. Hospodář k nabízeným
koblížkům a klobásám přidá na zahřátí
také trochu slivovičky, což nejvíce ocení
muzikanti, kteří zkřehlými prsty sotva
hýbou. „Policajt“ udržuje pořádek a před
jeho„ferulí“ má každý respekt. „Cikán-
ka“ hádá z ruky osud „myslivci“, „řez-
ník“ tancuje s „koněm“ i „kozou“,

„ženich a nevěsta“ se cpou koláčky,
„kominík“ rozdává štěstí a „bába s nůší“
všude zavazí. Nad tím vším mumrajem
mává kosou bílá smrtka. Ještě poslední
písnička, s hospodáři se rozloučí stárek
se stárkovou a celý průvod se vydává
k sousedům,“ takto barvitě líčí podobu
masopustu Magda Barboříková z občan-
ského sdružení Cukrle, jedna z organi-
zátorů masopustu v Přerově.

Naším městem se vydá na obchůzku
masopustní průvod s Hanáckó mozekó
z Litovle letos již počtvrté. V sobotu 11.
února v 11 hodin předá masopustní
právo před radnicí na náměstí TGM
pan „starosta“ hlavnímu stárkovi, který
rozpustilou přerovskou chasu a tradiční
masopustní i novodobé maškary dopro-
vodí k místním „hospodářům“. Zastave-
ní bude na faře, na zámku, ve vinotéce
U Hanačky, v prodejně U Jirků, v restau-
raci K2 a nově v prodejně Trafačka. Šaf

Městem půjde průvod
masopustních maškar

V masopustním průvodu nesmějí chybět muzikanti.

řeji Bernkopfovi, který s námi má neu-
věřitelnou trpělivost, a svým spolužá-
kům za pomoc a podporu při zařizování
plesu. Doufám, že si ples, který se bude
konat 24. února, užiji nejen já a moji
spolužáci, ale i ti, kteří se na naše stuž-
kování přijdou podívat.

Eva Šafránková

A třídy Gymnázia Jakuba Škody v Přerově.

domě
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Parkující vozidla brání v průjezdu
záchranářů

O několik stovek až tisícovek mohou mít chudší peně-
ženku řidiči, kteří nesprávně zaparkují ve Dvořákově
ulici v Přerově. Po informační kampani, upozorňující
na nutnost dodržování pravidel silničního provozu,
přistoupili městští strážníci k pokutování. Během dne

nasadí v této lokalitě botičku i více než deseti vozidlům
bránícím průjezdu záchranářů. Také tamní obyvatelé
jsou už naštvaní. Vadí jim, že parkovacích míst je
v lokalitě málo a ty zbylé zabírají zaměstnanci okolních
firem a návštěvníci nemocnice. S parkováním na síd-
lištích je obecně v Přerově problém. Aut přibylo a udě-
lat ze všech zelených ploch v okolí domů parkoviště
nikdo nechce. –gáj-

Letos město postaví jen jedno
parkoviště

Město Přerov chce letos postavit jen jedno nové par-
koviště, a to v rámci rekonstrukce Jižního předpolí Tyr-
šova mostu. V místě, kde se nyní nachází zelená plo-
cha, vznikne do června letošního roku 27 nových par-
kovacích míst, z nichž dvě budou vyhrazena pro těles-
ně postižené. Ta stávající na náměstíčku Na Marku
budou k dispozici do doby zahájení II. etapy rekon-
strukce jižního předpolí, která má začít ještě letos.
Představuje úpravu náměstíčka Na Marku, Pivovarské
ulice a napojení na ulici Spálenec. -gáj-

Podražily i kulturní a sportovní
instituce v Přerově

Letošní rok je ve znamení zdražování. Ceny narostly
prakticky u všeho – od DPH, přes potraviny, elektřinu,
teplo, vodu až po nájmy či poplatky ve službách. Už
dva týdny si ale na nové ceníky zvykají také návštěvní-
ci kulturních a sportovních zařízení. Desetikorunu si
připlatí návštěvníci přerovského kina Hvězda. Běžný
film ve dvě 2D rozlišení přijde na 120 korun, ve 3D pak
na 140 a 160 korun. Klub náročného diváka a Artkino
jsou za 110 Kč a nedělní Bijásek od 70 do 140 Kč v závis-
losti na typu filmu a distribuční společnosti. Dříve
narození, kteří navštíví kino v rámci Biosenioru, kaž-
dou poslední středu v měsíci, mají vstupné o polovinu
nižší. Hlouběji do peněženky sáhnout i ti, kteří zamíří
za kulturou do Městského domu. Nejvíce to poznají
u koncertů žádaných českých interpretů, kdy se cena
blíží až ke 400 Kč. V rámci Muzea Komenského dojde
po několika letech také ke zdražení vstupného na Hrad
Helfštýn – plná cena činí 60 Kč a zlevněná vstupenka
40 Kč. Naopak ceny za prohlídku Muzea Komenského
či ornitologické stanice zůstavají na stejné cenové hra-
nici – tedy plné vstupné 40 Kč a zlevněné 20 Kč. Dalším
ze subjektů, který se přidal k růstu cen je i přerovský
bazén. Od prvního ledna stojí hodina plavání o osm
korun více, tedy 62 korun pro dospělého. Děti, důchod-
ci a zdravotně postižení zaplatí padesátikorunu. Více
stojí i saunování, a to 92 korun na dvě hodiny. Společ-
nost Teplo Přerov, pod niž plavecký areál spadá, už ale
letos více zdražovat nebude, a to i přesto, že má v plá-
nu další inovace. Zdražování se nevyhnul ani zimní sta-

dion či loutkové divadlo Sokola Přerov – v obou se ceny
změnily o pět korun. Děti mohou hodinu bruslit za 35
Kč a dospělí za 40 Kč. Na pohádku do loutkového diva-
dla si pak můžete zajít za 40 korun. -svam-

Nemocnici čeká další modernizace
Přerovská nemocnice se dočká další modernizace.

V průběhu tohoto roku dojde k rekonstrukci lůžkové-
ho oddělení pavilonu interních oborů a k moderniza-
ci operačních oborů, a to urologie, chirurgie a ortope-
die. Olomoucký kraj je připraven za projekty v hodno-
tě takřka 100 milionů korun zaplatit přes 20 milionů,
zbylé náklady by uhradil ze získané dotace. Peníze
v případě schválení obou projektů zaplatí kraj z úvěru
Evropské investiční banky. Celkové předpokládané

náklady na modernizaci pavilonu interních oborů se
pohybují okolo 38 milionů korun. U rekonstrukce pavi-
lonu operačních oborů dosahují téměř 59 milionů
korun. -rik-

Odpady nezdraží
Ve výčtu položek, za něž si Přerované v letošním roce

připlatí, si přece jen mohou u jednoho výdaje oddech-
nout. Cena za svoz a likvidaci komunálního totiž odpa-
du zůstane, stejně jako v roce 2011, na pěti stech koru-
nách. Tato částka ale přitom mohla být jednou tak
vysoká kvůli plánované úpravě zákona o místních
poplatcích. Novela však zatím prošla jen prvním čte-
ním v Parlamentu České republiky. Peníze vybrané na
smetném ale na služby spojené s likvidací komunální-
ho odpadu nestačí a město musí na každého z občanů
doplácet. Pro městský rozpočet to představuje finanč-
ní zatížení přesahující 4,5 milionu korun. Což při zprů-
měrování vyjde na necelých 88 korun na jednoho Pře-
rovana. Poplatky magistrát vybírá do konce června.

-svam-

Cyklostezka se zastavila před
Přerovem, město jedná a vlastníky

pozemků
První úsek cyklostezky, která má spojit Přerov se sou-

sedními Želatovicemi, je už hotový. Zatímco sousední
obec tříletou snahu úspěšně završila, Přerov stále jed-
ná s vlastníky pozemků. Těch je celkem sedmnáct, tři
z nich však zatím na smlouvu s městem nekývli. Pokud
ale vše dobře dopadne, bude cyklostezka v celém jejím
rozsahu dokončena ještě letos. V opačném případě je
město připraveno sáhnout ke krajnímu řešení - vyvlast-
nění pozemků. První část cyklostezky, ze Želatovic do
Přerova, je 1300 metrů dlouhá a 2,5 metru široká. Celý
projekt přišel na více než osm milionů korun a obec
využila i dotačních titulů. Ze Státního fondu dopravní
infrastruktury se podařilo získat 4,1 milionu korun,
Olomoucký kraj přispěl částkou 1,3 milionu. Zbytek
financovaly Želatovice formou úvěru. S investicí ve stej-
né výši počítá i Přerov na dokončení druhé části cyk-
lostezky. Ta má mít stejné parametry jako ta želatovic-
ká a bude měřit 1200 metrů. Povede podél silnice
kolem supermarketu, dále po Želatovské ulici až ke
kruhovému objezdu u Hané. -rik-

■ Z „Přerovských aktualit“
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V polovině února budete mít jedinečnou příležitost
objevit novou městskou knihovnu. Kde by měla stát
a jak by mohla vypadat, přijede představit dvacítka
studentů šestého ročníku Fakulty architektury Vyso-
kého učení technického v Brně. Městská knihovna
v Přerově je totiž tématem jejich diplomových prací.

Na úkolu pracují již od října, kdy proběhlo první set-
kání občanů k zahájení práce. Nyní, v únoru, budou
veřejnosti představeny výsledky vyhledávacích studií
– tedy kde v Přerově by byla knihovna nejlepší. Bude
to budova Chemoprojektu? Sousedství českobratrské-
ho kostela nebo raději kina? Či snad u nového mostu,
u průpichu, u hradeb nebo někde úplně jinde? Výsled-
ky komplexní analýzy a první návrhy knihovny na růz-
ných místech uvidíte právě na únorové prezentaci, kde
bude zdarma představena široké veřejnosti i městu.
Studenti totiž až doposud odvedli práci v celkové hod-
notě zhruba jednoho milionu korun.

Finální podoby návrhů, samotné diplomové práce,
budou představeny v červnu letošního roku. Přijďte se
tedy podívat na závěry analýz a první návrhy kni-
hovny. Prezentace se koná v sále Agentury pro země-
dělství a venkov, Wurmova 2, ve středu 15. února od
16.30 hodin. Následná výstava prací pak proběhne od
16. února v Městském informačním centru v pasáži.

Ing. arch. Jan Horký ve spolupráci 
s Městskou knihovnou v Přerově a FA VUT v Brně

Přijďte objevit 
novou městskou

knihovnu

Jan Fridrich – návrh knihovny u kina na místě dnešní
fontány

Lenka Polášková – návrh knihovny v budově bývalého
Chemoprojektu

Miroslav Malý – návrh knihovny pod hradbami na
místě bývalé restaurace Pegas



V jedné z nich, v ozdravovně se spe-
leoterapií Mladeč-Vojtěchov, se léčilo za
10 let její existence i 140 dětí z Přerova.

Na naše otázky odpověděl ředitel
neziskové nestátní Dětské ozdravovny se
speleoterapií Mladeč-Vojtěchov.

RNDr. Jaroslav
Kotík
Dětská ozdravovna
se speleoterapií,
ředitel

»Co je to vlastně speleoterapie?
Speleoterapie je moderní léčebná meto-
da využívající unikátní vlastnosti pro-
středí krasových jeskyní. Pobyt v přírod-
ních krasových jeskyních u pacientů
překvapivě rychle a intenzivně zvyšuje
odolnost organismu. Hlavním faktorem
účinnosti speleoterapie jsou přirozené
ionizační procesy, které ve vlhkém jes-
kynním prostředí ovlivňují mechanis-
mus tvorby typického aerosolu, který
obsahuje zejména vápník, hořčík, sodík,
draslík, jod, fluor a řadu dalších stopo-

vých prvků, které mají v lidském orga-
nismu dezinfekční a protizánětlivé účin-
ky a účinně stimulují jeho imunitní
systém. Blahodárný význam má i přiro-
zená radioaktivita jeskynního prostředí.

»V čem vlastně léčba spočívá a pro
koho je vhodná? 

Ke speleoterapii využívá ozdravovna
Třesínskou jeskyni v Mladči, dvoupatro-
vý jeskynní systém, přístupný 200 met-
rů dlouhou, vyraženou štolou. V jeskyni
děti tráví pod dozorem zdravotnického
personálu tři hodiny denně. Cvičí, rela-
xují, provozují různé pohybové aktivity,
čtou a zpívají. Další léčebné metody mají
za účel prohloubit účinky speleoterapie.
Jedná se o osvědčené rehabilitační

postupy – LTV, sauna, perličkové kou-
pele, inhalace. Pro rozptýlení a pobave-
ní našich pacientů pořádáme různé spo-
lečenské akce a také výlety do zajíma-
vých lokalit v okolí. Školní docházku děti
nezameškají, součástí ozdravovny je
základní škola.

»Na jaká onemocnění může být
speleoterapie aplikována?

Vysokou účinnost vykazuje zejména při
léčbě pacientů trpících onemocněními
respiračního traktu, jako je astma, aler-
gie, chronické rýmy a opakované záně-
ty horních cest dýchacích. Pobyt v dět-
ské ozdravovně je určen pro pacienty od
3 do 15 let a většinou probíhá v třítý-
denních cyklech.

»Může dítě v ozdravovně dopro-
vázet rodič?

Samozřejmě. Pobyt rodičů v ozdravov-
ně pojišťovny nehradí, rodiče tedy
mohou děti doprovázet pouze jako
samoplátci. Naproti tomu třítýdenní
pobyt dítěte v ozdravovně plně hradí
pojišťovny. Stojí okolo 11 tisíc korun.

»Pořádáte také ozdravné pobyty
pro školky a školy?

Ano, zejména v zimních měsících orga-
nizujeme ozdravné pobyty pro školní
kolektivy z oblastí se zhoršeným životním
prostředím. Délka pobytů se domlouvá
individuálně, dle požadavků škol. 

»Jak má postupovat rodič jehož dí-
těti by prospěl ozdravný pobyt?

Navštíví dětského či odborného lékaře,
kteří na základě diagnózy a aktuálního
zdravotního stavu dítěte zpracují návrh na
umístění dítěte do ozdravovny. Po jeho
schválení revizním lékařem zdravotní
pojišťovny si rodiče domluví konkrétní
termín pobytu dítěte v ozdravovně.

Eva Šafránková
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Pamětníci si jistě vzpomenou na tzv.
přerovský ekologický trojúhelník z kon-
ce 80. let, který spojoval pomyslné
vrcholy největšího ohrožení životního
prostředí, teplárnu – chemičku – letiště.
Odhlédneme-li od osudu vojenského
letiště, tématicky přeci jen patřilo do jiné
kategorie, zbývající dva zdroje v průbě-
hu několika porevolučních let díky sta-
miliónovým investicím snížily množství
vypouštěných škodlivin do ovzduší
natolik razantním způsobem, že analý-
zy provedené v roce 2004 v rámci zpra-
cování Místního programu ke zlepšová-
ní kvality ovzduší (PZKO) přiznaly těm-
to největším znečišťovatelům nanejvýš
několikaprocentní podíl na celkovém
množství škodlivin v městském ovzduší.
Nicméně, právě díky údajům z roku
2004 o množství znečišťujících látek,
konkrétně pevných částic, bez ohledu na
jejich zdroj a složení, bylo město Přerov
zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kva-
litou ovzduší (OZKO) a na jejich sezna-
mu figuruje dodnes.

Na seznam OZKO je Ministerstvem ŽP
zařazována oblast, ve které dojde v prů-
běhu předešlého roku více než pětatři-
cetkrát k překročení průměrného
24hodinového imisního limitu pro polé-
tavý prach frakce PM10, který činí 50
μg/m3. Města zařazená mezi takové
oblasti jsou povinna zpracovat systém
opatření ke zlepšení nežádoucího stavu

(PZKO) a tato, po dohodě s dalšími orga-
nizacemi, postupně realizovat. Od roku
2006 tyto své úkoly plní i město Přerov.
Přes obsáhlý výčet uskutečněných opat-
ření, ať už formou technologických
úprav na energetických a výrobních zaří-
zeních, nebo přímo činností města (sem
patří mj. změna vytápění vlastních
objektů, ekologizace autobusů MHD,
čištění komunikací, ale i nedávné přije-
tí tzv. zaplachtovací vyhlášky), pouze
s výjimkou roku 2008 byl až do loňska
stanovený limit každoročně překročen
po více než povolených 35 dnů.

Uveďme pro ilustraci několik čísel.
V letech 2004 a 2005 činil roční průměr
imisního zatížení shodně 42 μg/m3 a Pře-
rov se řadil mezi OZKO na 17. resp. 26.
místo. Od roku 2007 se roční průměr
nevyšplhal nad 35 μg/m3 (nejméně v roce
2008 – 29,5; nejvíce 2010 – 34,8). Limit
znečištění byl nejčastěji překročen v roce
2005 a to 101krát (nejméně v roce 2008 –
32x; v roce 2010 – 62x). V roce 2011 došlo
k 50 překročením 24hodinového imis-
ního limitu (v rámci OZKO ČR je Přerov
na 48. místě; maximální průměr 169,7
μg/m3 naměřen 14. 11. 2011). Roční prů-
měr byl 32 μg/m3.

Závislost na provedených místních
opatřeních je přitom velmi malá. Při
pohledu na mapu imisního zatížení
v době nepříznivých rozptylových pod-
mínek je takřka stoprocentně domi-
nantní závislost na situaci v ostravské
průmyslové aglomeraci a na polské stra-
ně Slezska. Jinými slovy, příčinu smogo-
vých situací nad Přerovem nelze na úze-
mí města odstranit. Jak však ukazují
doplňková měření, příčinou zvýšeného
lokálního výskytu prachu i v letních
měsících je zejména doprava, ani zde
však nejúčinnější nástroje pro snížení
její intenzity neleží v rukou radnice.

RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru stavební-
ho úřadu a životního prostředí MMPr

Přerov zůstává mezi
oblastmi se zhoršenou

kvalitou ovzduší

Po léčbě u 60 % pacientů se natolik zlepšil zdravotní stav, že minimálně rok
se výrazně snížila nutnost podávání léků.

Kvalita ovzduší v našem městě byla a je v povědomí veřejnosti tra-
dičně spojována s největšími zdroji znečištění v Přerově – podniky
akciových společností Dalkia a Precheza, případně s nepřehlédnu-
telně narůstající intenzitou dopravy.

Jedním z nejzávažnějších důsledků znečištěného životního prostředí
je neustálý nárůst počtu dětí trpících nemocemi respiračního traktu.
Účinným způsobem léčby je speleoterapie – léčba v jeskyních.

INZERCE

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

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

Domluvte se 
ve škole, 
v práci 
i cizine! 

Kvalifikovaní 
lektori, malé

skupinky,
konverzace

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

Jeskyně navrací dětem zdraví

Imisní monitorovací stanice 
na náměstí Přerovského povstání
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Přerov se o pořádání šampionátu
podělil s hlavním organizátorem ze Zlí-
na. Možnost uspořádat vrcholový pod-
nik umožnila nedávno zrekonstruovaná
hala zimního stadionu a také schopný
kolektiv funkcionářů HC Zubr. Přerov-
ský fanoušek pak výraznou měrou při-
spěl k velkému diváckému úspěchu. 

Česká republika jako vyspělá hokejová
země dokázala připravit osmi mládež-
nickým reprezentačním týmům výbor-
né prostředí. To oceňovali prakticky
všichni účastníci „přerovské“ skupiny B.
Je jen škoda, že české reprezentantky
hrály svá utkání v miniaturní zlínské tré-
ninkové hale. Při jejich souboji o páté
místo s Finskem byl náš zimní stadion
zaplněn do posledního místa. Mistrov-

ství trhalo divácké rekordy. Proti posled-
nímu měření sil ve Stockholmu zhlédlo
utkání pětkrát více diváků a oproti prů-
měru přišlo třikrát více fandů. Přerov se
na celkové návštěvnosti podílel dvěma
třetinami, když 10 zápasů vidělo více než
12 a půl tisíc příznivců nejrychlejší
kolektivní hry. Návštěva 3250 diváků na
naše mladičké reprezentantky je vskut-
ku unikátní.

Proč se o tom vlastně zmiňujeme? Na
zápasy 2. ligy nyní chodí v Přerově veli-
ce pěkné návštěvy. Kolik by asi chodilo
na 1. ligu? Pamětníci si jistě vzpomínají
na plný stadion v dobách účasti Meo ve
druhé nejvyšší soutěži a atraktivní due-
ly s týmy, které nyní působí i v extralize.

-jmb-

V sobotu 18. února se ve sportovní
hale TJ Spartak Přerov uskuteční mezi-
národní nohejbalový turnaj trojic
mužů, jehož pořadatelem je oddíl
nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov. 

„Oproti loňskému roku, kdy se turnaj
hrál dle mezinárodních pravidel – na
jeden dopad míče, se letos opět vracíme
ke klasickému českému nohejbalu na dva
dopady. Trošku nás mrzí, že se v letošním
roce nepodařilo zorganizovat celý pohá-
rový seriál turnajů, ale důvody jsou
pochopitelné. V závěru letošního roku se
stane Česká republika pořadatelem mist-
rovství světa v nohejbale a tak se všechny
síly a hlavně finanční prostředky soustře-
ďují na tuto reprezentativní akci,“ vysvět-
lil Jiří Pavelka, předseda oddílu nohejba-
lu, TJ Spartak MSEM Přerov.

„To nás v Přerově ale nemohlo odra-
dit od pokračování v naší tradici pořá-
dání mezinárodního turnaje. Český
nohejbalový svaz potvrdil svou spoluú-
čast a zařadil termín konání do celore-

publikového kalendáře. Současně pre-
zident nové evropské nohejbalové aso-
ciace EFTA Kamil Kleník přislíbil svou
pomoc při propagaci a „zviditelnění“
přerovského turnaje mezi členskými
zeměmi EFTA i dalšími evropskými
zeměmi, kde se nohejbal hraje - Maďar-
sko a Rumunsko. Proto tedy letos oče-
káváme účast čerstvých mistrů Evropy
z října 2011, hráčů Slovenska i zástupců
dalších evropských zemí. Ti se utkají
s nejkvalitnějšími hráči české nohejba-
lové extraligy i dalších soutěží, což bude,
ostatně jako vždycky, zajímavé porov-
nání sil v nohejbalové Evropě. Po čty-
řech letech dominance právě sloven-
ských hráčů na turnaji, se loni podařilo
v Přerově zvítězit složené trojici hráčů
české extraligy v sestavě Kop, Mrákava,
a O. Vít. I od letošního ročníku mohou
tedy hráči i diváci očekávat atraktivní
nohejbal, příznivou atmosféru v hlediš-
ti a vrcholné sportovní zážitky,“ potvr-
dil Jiří Pavelka. Šaf

Přerov se připravuje na nohejbalový turnaj
Mezinárodní nohejbalový turnaj trojic – HONEMSEM•NOHEJBAL•PŘEROV

5. ročník Memoriálu Pavla Holíka - 18. února

Přerov hostil hokejistky do 18 let na mistrovství světa

Na čelech přerovských fotbalových
funkcionářů se objevily hluboké vrás-
ky. Jejich radost z postupu do divize
vystřídaly problémy s výkonností mla-
dého týmu. 

Jak je známo, loni došlo ke sloučení
dvou největších přerovských fotbalo-
vých klubů. Zda došlo ke změně včas či
pozdě, je velkou otázkou. Ta ale se sou-
časnými problémy fotbalistů 1. FC Vik-
toria Přerov nemá až tolik společného.
V klubu asi trochu podcenili náročnost
soutěže a tým byl po úspěchu jen mírně
obměněn.

Zde je nejspíš zakopaný pes. Mladí
hráči, kteří prošli hlavně domácí mlá-
dežnickou základnou, jsou jistě dobrý-
mi fotbalisty, ale chybí zkušená vůdčí
osobnost. Drobné změny v realizačním

týmu k výraznému obratu ve hře neved-
ly. Přes zimu tedy v klubu přistoupili
k výměně na stěžejních postech. Tre-
nérskou taktovku převzal muž se zkuše-
nostmi nejen z nejvyšší soutěže, ale
i znalec přerovského fotbalu – Leoš Kal-
voda. Post sportovního manažera nyní
zastává v regionu respektovaná osob-
nost – Milan Možíš. Jen tyto rošády by
ale ke zlepšení výsledků vedly jen obtíž-
ně. Proto se v klubu ohlížejí i po posilách
z řad zkušenějších fotbalistů. Zcela jas-
no ale bude až po zimní přípravě, kterou
už povede trenér Kalvoda. 

Fotbalisté jistě na jaře budou muset
zabodovat, aby odvrátili nebezpečí
sestupu. K tomu by jim mohli pomoci
i fanoušci, kteří by si už konečně mohli
najít cestu do hlediště. -jmb-

Mladý fotbalový tým čeká nelehké jaro

Elitní smečaři české extraligy Pavel Kop (Modřice) a Jan Vanke (Karlovy Vary)
v souboji u sítě.
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Fotbalisté budou muset na jaře zabodovat, jinak hrozí sestup.

Mistrovství světa v hokeji žen do 18 let slavnostně zahájil primátor města Jiří Laj-
toch spolu s představiteli IIHF. FOTO MARTIN ŠEFČÍK

Každoroční pauzu na přelomu letopočtů si přerovští
hokejoví příznivci tentokrát vyplnili MS hokejistek do 18 let.
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■ Klub českých turistů
TJ Spartak Přerov

Vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 581 772 543
�1. 2. • Rokytnice–Vrbovec–Pfierov, 10 km,

vlak 9.04, L. Poláková
�4. 2. • DomaÏelice–Podolí–Tuãín–Kozlo-

vice–Pfierov, 13 km, bus 8.00, V. Vaculík
�8. 2. • Pfierov–·védské ‰ance–Újez-

dec–hvûzdárna–Pfierov, 13 km, odchod 9.00,
b˘v. Hypernova, C. Punãocháfiová

�11. 2. • Pfierov–Horní Mo‰tûnice–Dobe-
ãice–Pfiestavlky–Stará Ves, 14 km, odchod
9.00, b˘v. Hypernova, V. Vaculík

�15. 2. • Rokytnice–Císafiov–Citov–Vûrova-
ny–Tovaãov, 10 km, vlak 9.04, V. Polidorová

�18. 2. • Kostelec u Hol.–Karlovice
–DomaÏelice, 10 km, bus 9.30, V. Vaculík

�22. 2. • Stfiedeãní vycházka, M. Caletková
�25. 2. • Chropynû–Záfiíãí–Lobodice–sifon

–Kojetín, 16 km, vlak 9.00, Vl. Wnuk
�29. 2. • Horní Mo‰tûnice–Lovû‰ice–podél

zahrádek–Pfierov, 10 km, vlak 9.41, L. Polá-
ková

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

�2. 2. • Velehrad–Buchlov–Staré Mûsto
u Uh. Hradi‰tû, 17 km, J. ·pinar, odj. 7.24

�2. 2. • Pfierov–Îebraãka–Vinary–âeky-
nû–Pfierov, 14 km, J. ·vec, odch. 8.15, sraz
u mostu Míru

�4. 2. • Chropynû–Zámeck˘ park–Kromû-
fiíÏ–KPâ, 14 km, H. ·Èávová, odj. 9.00

�9. 2. • Lukavice–Bohuslavice–Dubicko
–Tfie‰tina–Mohelnice, 15 km, J. ·vec, 7.04

�11. 2. • Napajedla–Pahrbek–Karlovi-
ce–Svatá Voda–Malenovice, 17 km, J. Sed-
láková, odj. 7.36

�16. 2. • Tesák–Ko‰ovy–Rajnochovice, 14
km, M. Garzina, odj. 9.35

�18. 2. • Pfierov–Îernava–Îeravice–âeky-
nû–Vinary–Pfierov, 16 km, J. ·vec, odch.
8.15, sraz u mostu Míru

�23. 2. • Rohatec–Hodonín, 17 km, J. ·pi-
nar, odj. 7.46

�25. 2. • Prostûjov–âechy p. Kosífiem
–Bûleck˘ ml˘n, 20 km, J. Pûãek, odj. 7.04

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

�4. 2. • Beskydy – Bílá, ãerven˘ okruh 33 km,
modr˘ okruh 20 km, SO, L, Tomá‰ Beránek, vlak
5.00, bûÏky

�7. 2. v 17.00 • v˘roãní ãlenská schÛze
v restauraci Beãva, zpráva, pfiíspûvky, obãerstvení

�11.–12. 2. • 6. Pfiejezd Orlick˘ch hor. 1.
âíhalka–·erlich–Pûticestí–Haniãka–Rokytnice
v O. h. (nocleh), 2. Mladkov–Such˘ vrch–âer-
venovodské sedlo–Buková hora–·títy, 37–27,
23–12 km, Tomá‰ Beránek, bus 5.30, restaura-
ce Parník, bûÏky

�18. 2. • Host˘nská padesátka, Bystfiice
p. H.–Troják–Lazy a zpût, 50 km, 900 m, Jifií
Balcárek ml., bus 6.15, bûÏky

�25. 2. • Jeseníck˘ skimaraton, Ramzo-
vá–Keprník–âHS–Pradûd–âHS–Kouty n. D.,
42 km, 1300 m, Karel Ludvík, vlak 4.12, bûÏky

�25. 2. • ·umperská zimní 50. ·umperk, 8, 15,
25, 35, 50 km, SO, KâT ·umperk, vlak 4.54, pû‰í

Motoristická sezona klepe
na dveře

V roce 2011 zažila trať Přerovské rok-
le řadu velice atraktivních podniků. Po
čase jsme zde mohli vedle autokrosu
vidět i špičkový domácí motokros.

Co je připraveno na rok 2012? Jisté je,
že fanoušci motorismu budou moci opět
vidět špičkový autokros. Už v polovině
června se po kilometrové trati budou
prohánět nejlepší čeští piloti v rámci
závodu MČR. O týden později pak auto-
drom ovládne nejmladší generace auto-
krosařů. Pojedou se zde Race bugy.
Výkvět kontinentálního autokrosu přije-
de na rokli v závěru srpna. Je dobré, že
se ME nedostává do termínové kolize
s Czech Barum rally a diváci tak mohou
zhlédnout bez problémů obě nadmíru
atraktivní akce. Je možné, že se po roční

odmlce, kdy léčil zranění ruky, do šam-
pionátu vrátí i přerovský pilot Ladislav
Hanák. Definitivní rozhodnutí ale pad-
ne, s největší pravděpodobností, v břez-
nu. Hanák by ale mohl ztratit statut
reprezentanta ČR. A ve finančně hodně
náročném sportu není dotace z federa-
ce zanedbatelnou částkou. Na světozná-
mé trati se objeví i autokrosoví amatéři.
Jejich MČR má v kalendáři uvedeny i tři
přerovské podniky. Termíny jsou bře-
zen, červen a září. Kalendáře ale mnoh-
de teprve dostávají definitivní podobu
a tak je možné, že se dočkáme i dalších
závodů. Motokrosaři by zde měli jet
i jednou v rámci mistrovství Moravy. Vše
se odvíjí hlavně z ekonomické situace
organizátorů a tak uvidíme. -jmb-

Z důvodu prosincového státního
smutku při skonu Václava Havla je
vyhlášení ankety časopisu Tenis o nej-
lepší české tenisty za rok 2011 přesunu-
tý na úterý 7. února. Upozorňujeme, že
platí vstupenky s prosincovým datem. 

Již 19. ročník Zlatého kanára se usku-
teční v přerovské sportovní hale 7. úno-
ra od 19.30 hodin. Akci pořádá TK Pre-
color Plus Přerov s firmou Sport Mana-
gement ve spolupráci s Českým teniso-
vým svazem. Celý pořad natáčí Česká
televize.

Moderátorem večera, stejně jako
v letech minulých, bude sportovní
komentátor a moderátor Petr Vichnar za
asistence Josefa Aloise Náhlovského.
Účast přislíbila pořadatelům řada zná-
mých osobností kulturního, sportovní-
ho i veřejného života. V programu slav-
nostního večera se mimo jiných před-
staví kapela Divokej Bill. V prosincovém
termínu měla vystupovat zpěvačka
Verona, která ovšem v novém termínu
nemůže. Místo ní se představí slovenská
zpěvačka Kristina, Vašo Patejdl, Felix
Slováček, Zuzana Miková a další.

Hlavními aktéry budou čeští nejlepší
tenisté v čele s Petrou Kvitovou a Tomá-
šem Berdychem. V loňském roce navští-
vil Přerov prezident České republiky
Václav Klaus. I v letošním roce prezident
obdržel od pořadatelů pozvánku. red.

Zlatý kanár má nový termín
Vyhlášení ankety časopisu Tenis o nejlepší české tenisty 

za rok 2011

Zvláště významnou událostí pro čle-
ny Sokola bude v letošním roce XV. Vše-
sokolský slet.

V přerovské sokolovně zahájili nácvik
sletových skladeb už počátkem září
minulého roku muži a ženy z Věrné gar-
dy a hned za nimi rodiče s dětmi, mlad-
ší žáci a další cvičenci. Své skladby před-
vedou veřejnosti poprvé 9. června na
župním sletu v Hranicích a za týden
později na krajském sletu v Přerově.

Už úvod této tradičně velkolepé sokol-
ské slavnosti bude v našem městě slav-
nostní, když po mnoha letech sokolský
sletový průvod opět projde po Tyršově
mostě. Většina účastníků obou sletů pak
předvede své skladby spolu s ostatními

cvičenci z celé republiky na XV. Všeso-
kolském sletu, který se bude konat l. až
7. července v Praze. 

Na dlouholetou tradici a význam
sokolských sletů má veřejnost upozor-
nit ve dnech 16. března až 30. dubna
výstava v Městském informačním cent-
ru v Kratochvílově ulici.

Pořadatelé žádají veřejnost o zapůj-
čení, případně darování fotografií, fil-
mů a upomínkových předmětů, které
sokolské slety připomínají. Přivítají i dal-
ší dokumenty z historie Sokola nejen
v Přerově. Přinést je můžete do Měst-
ského informačního centra v Kratochví-
lově ulici. 

Miroslav Rozkošný

Sokoli sbírají památky na své slety
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Ladislava Hanáka 
po roční pauze 
vynucené zraněním 
ruky.
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Pravidelným hostem Zlatého kanára bývá
prezident ČR Václav Klaus.

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

Obracíme se proto na občany Přerova
a blízkého okolí o pomoc při získávání
jakéhokoliv písemného materiálu, foto-
grafií a dalších dokumentů souvisejících
s historií přerovské turistiky, především
zdejšího odboru Klubu českých turistů

a činnosti v poválečném období, které
byste byli ochotni zapůjčit. Materiály
s udáním jména, adresy a kontaktu
můžete zanechat v Městském informač-
ním centru v Kratochvílově ulici (pasáž),
kde si je po oslavách můžete vyzvednout. 

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

Přivítáme materiály k oslavě 100 let
turistiky v Přerově

■ Zimní stadion • bruslení veřejnosti www.zimakprerov.cz

4. 2. 9.00–10.00 bruslení dûtí do 8 let
10.15–11.15 bruslení vefiejnosti

5. 2. 9.00–10.00 bruslení dûtí do 8 let
16.30–17.30 bruslení vefiejnosti

12. 2. 9.00–10.00 bruslení dûtí do 8 let
16.15–17.15 bruslení vefiejnosti

11., 18., 19., 25. a 26. 2. 9.00–10.00 bruslení vefiejnosti

13.–17. 2. 9.45–10.45 bruslení vefiejnosti
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Pozvánka na výstavy do muzea
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Stolař muzea Richard Novotný 
při přípravě skeletu zádi Titaniku.

Na snímku vítěz soutěže Jiří Balcárek, žák šesté třídy Základní školy Za Mlýnem

Fotosoutěž 170 let železnice v Přerově
zná své vítěze. Pohled skrz hledáček foto-
aparátu tak ukončil loňské oslavy, které
byly připomínkou toho, že před sto sedm-
desáti lety přijel do Přerova po Severní
dráze císaře Ferdinanda první vlak. Defi-
nitivní tečku za výročím udělá výstava nej-
zdařilejších soutěžních fotografií.

„Soutěž jsme odstartovali v září loňské-
ho roku a až do konce listopadu mohli
fotografové posílat své snímky. V závěru
roku pak návštěvníci webových stránek
města Přerova rozhodli hlasováním, kte-
rá fotografie ze dvaačtyřiceti přihlášených
se jim zdá nejzdařilejší. Největší podpo-
ru měl Jiří Balcárek, který zaujal sním-
kem s názvem Parní lokomotiva Kremák
vyjíždí z Přerova. Druhé místo patří Jose-

fu Vojtkovi a jeho fotografii Lokomotiva
534.0432 Kremák. Třetí příčku obsadil
Jan Teimer se snímkem Expres dneška
Pendolino,“ uvedla Vilma Gaďourková –
webmaster webových stránek města. 

„Focení je pro mne velký koníček
a pořizování snímků na železnici mě
bavilo. Dokonce jsem se kvůli jednomu
obrázku musel dostat na dva metry
vysoký sloup, abych si nádraží mohl
vyfotit trochu z nadhledu. Máma u toho
naštěstí nebyla a táta mě pomohl vysa-
dit nahoru, protože chápal můj záměr,“
přiznal na vernisáži teprve dvanáctiletý
výherce soutěže Jiří Balcárek. 

Výstava soutěžních prací je pro veřej-
nost přístupná v Městském informač-
ních centru až do 15. února. red.

Přerovskou fotosoutěž vyhrál
dvanáctiletý školák

Zástupci Přerova schválili v závěru
roku nominace na Cenu Olomouckého
kraje v oblasti kultury za rok 2011.

„Za Přerov navrhujeme na toto prestiž-
ní ocenění nejen jednotlivce, ale i soubo-
ry, které se zasloužily o reprezentaci měs-
ta. Zároveň bychom rádi vyzdvihli jednu
nevšední výstavu,“ předeslala vedoucí
Kanceláře primátora Daniela Novotná.

Za celoživotní přínos v oblasti kultury
získala nominaci přerovská výtvarná
umělkyně Věra Kotasová. Tato malířka,
grafička a autorka realizací v oblasti uži-
tého umění svým významem přesáhla
hranice města i regionu.

Za výjimečný počin v oblasti ochrany
kultury a popularizace kulturních hod-
not navrhli zástupci Přerova výstavu
Tou knihou jsem si zamiloval Japon-
sko. „Jedná se o sedmiměsíční projekt
Muzea Komenského, tvořený výstavou
a doprovodnými akcemi, který získal
záštitu japonského velvyslanectví. Výsta-
va prezentovala český pohled na Japon-
sko v době, kdy knihy byly hlavním pra-
menem poznání,“ podotkla Novotná. 

V kategorii „výjimečný počin v oblasti
neprofesionální umělecké činnosti“
schválili radní nominaci tří subjektů.
Šanci uspět má amatérské divadlo

Dostavník, které si letos připomene dva-
ačtyřicet let od svého založení. Po řadě
zdařilých sezon si vloni herci z tohoto
souboru připsali do seznamu úspěchů
další významný počin - získali opakova-
né doporučení na celostátní přehlídku
Divadelní Děčín 2011 a také na přehlíd-
ku hudebních amatérských divadel Vos-
kovcova Sázava. 

Další nominaci získalo sokolské lout-
kové divadlo Přerovský Kašpárek, kte-
ré za tři roky oslaví sté narozeniny. Na
svém kontě mají loutkoherci celou řadu
významných ocenění – a zástupci Pře-
rova při nominaci vyzdvihli i to, že vloni

uspořádali už pátý ročník celostátní pře-
hlídky sokolských loutkových divadel.

Třetí jmenování v této kategorii získa-
la cimbálová muzika Primáš. Ta oslavi-
la v loňském roce dvacetileté výročí své-
ho založení a ke kulatému výročí připra-
vila pro své příznivce slavnostní koncert
v Městském domě. „Cimbálová muzika
Primáš je nositelem tradic a reprezentu-
je moravský i slovenský folklor v celé své
bohatosti a šíři,“ podotkla Novotná. 

O udělení cen bude rozhodovat na
základě vyhodnocení obdržených návr-
hů Zastupitelstvo Olomouckého kraje.

red.

Ceny Olomouckého kraje – Přerov už poslal své nominace

Mašinky odjíždějí

100. výročí od tragédie Titanicu

Ve středu 1. února v 17 hodin v sále
Agentury pro zemědělství a venkov,
Wurmova 2 opět po čase přivítáme
Lucii Kovaříkovou a Michala Jona, zku-
šené cyklocestovatele, kteří nám pro-
střednictvím obrázků a živého komen-
táře a za doprovodu chilské a argentin-
ské hudby přiblíží, jak se jezdí na kole
v Patagonii. Několikrát se dostali na
opravdový konec světa a také si několi-
krát sáhli až na úplné dno svých sil. Více
se dozvíte na jejich besedě Patagonií na
kole – cesta na konec světa, kterou pořá-
dá MěK v Přerově. Vstupné 20 Kč.

Patagonií na kole 
– cesta na konec světa

Pozvánka

V sobotu 25. a v neděli 26. února mají
návštěvníci poslední možnost navštívit
výstavu Povídání o mašinkách.

A aby to rozloučení bylo důstojné, pra-
covníci muzea připravili pro všechny,
kteří výstavu v těchto dnech navštíví,
slosovatelné vstupenky a ceny. První

cenou bude kilometrická banka a 2. a 3.
místo získá peněžní poukaz v hodnotě
500 Kč. Vše pro výstavu věnovaly České
dráhy. Věříme, že výhercům udělají stej-
nou radost, jako všem jubilejním
návštěvníkům, kteří poukazy v průběhu
výstavy získali. Mgr. Kristina Sehnálková

V letošním roce si připomínáme 100.
výročí vyplutí a následného tragického
konce lodi Titanic.

Muzeum Komenského za tímto úče-
lem připravilo drobnou výstavu mapu-
jící krátký život Titaniku a jeho posmrt-
nou slávu. Návštěvník se dostane do
prostředí „kajuty“ lodi v době plavby,
aby vzápětí pocítil „chlad ledové vody“,
když se octne pod hladinou v okamžiku

již se potápějícího Titaniku. Sílu prožit-
ku jistě umocní pohled na záď potápějí-
cí se lodi s kormidlem a obřími lodními
šrouby. Výstava potrvá od 21. února do
nočních hodin 14. dubna, kdy bude
symbolicky zakončena na den přesně od
katastrofy poslední prohlídkou výstavy
doplněnou o komentáře vášnivého sbě-
ratele a milovníka Titaniku Vladimíra
Gračky z Olomouce. Mgr. K. Sehnálková
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■ Plavecký areál – koupání veřejnosti, tel. 581 736 580
dûtsk˘ 50m bazén, aktivity v cenû vstupného spoleãná sauna sauna
bazén pára, whirpool imobilní aqua-aerobic kondiãní plavání z bazénu samostatn˘ vchod

pondûlí zavfieno 6.15–7.30, 9–12 11–13 zavfieno v párech 15–21
úter˘ 18–20 6.15–7.30, 14–15, 18–21 14–15 18–21 Ïeny 14–21
stfieda 15–20 6.15–7.30, 15–21 19–20 15–21 muÏi 13–21
ãtvrtek 18–20 6.15–7.30, 9–12, 14–16, 18–21 11–13 14–16 18–21 Ïeny 15–21
pátek 14–20 6.15–7.30, 14–21 15–17 15–21 muÏi 15–21
sobota 10–20 10–20 10–20 spoleãná 10–20
nedûle 10–18 10–18 10–12 16–17 10–18 spoleãná 10–18
V˘jimky: 3., 13.–17. 2. 2012 • informace www.bazenprerov.cz

■ Muzeum Komenského
Budova přerovského zámku

út–pá 8.00–17.00, so–ne 9.00–17.00
�Stálé expozice: Rekonstrukce historick˘ch

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

�do 26. 2. • Povídání o ma‰inkách. 170.
v˘roãí pfiíjezdu prvního vlaku na stfiední
Moravu. V˘stava, zámecká kaple, chodba ve
druhém patfie, velk˘ v˘stavní sál, galerie a mal˘
v˘stavní sál pod vûÏí.

�21. 2.–14. 4. • Titanic. V˘stava, historick˘ sál.
�14. 2. v 17.00 • Mûsto Pfierov a Ïelezni-

ce. Muzejní úterek, PhDr. Jifií Lapáãek Korvín-
sk˘ dÛm, Horní nám. 31.

�16. 2. v 16.30 • KdyÏ svûtlo maluje –
francouz‰tí impresionisté. Pfiedná‰ka
KPVU, Mgr. Kristina Sehnálková, Korvínsk˘
dÛm, Horní nám. 31.

www.prerovmuzeum.cz • tel. 581 250 531

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

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

�do 31. 3. • Ptáci pfied objektivem: foto-
grafie Davida Jirovského. V˘stava jedineã-
n˘ch fotografie zachycující blízká setkání s vol-
nû Ïijícími ptáky v pfiírodû.

�9. 2. • Jeli jsme se zahfiát k patagonsk˘m
ledovcÛm. Pfiírodovûdná pfiedná‰ka RNDr.
Josefa Chytila s promítáním obrázkÛ z cesty do
Argentiny a do Chile v posledních mûsících roku
2011. Od 17.00 v Korvínském domû na Horním
námûstí.

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

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

Hrad Helfštýn
V únoru pro vefiejnost uzavfien.
www.helfstyn.cz • 581 797 093

■ Klub přátel výtvar. umění
�16. 2. v 16.30 • KdyÏ svûtlo maluje – fran-

couz‰tí impresionisté. Beseda s Kristinou Sehnál-
kovou se koná v Korvínském domû na Horním
námûstí. Závazné pfiihlá‰ky na zájezd do Prahy
a na autobusov˘ zájezd do Lednice a Valtic.

■ SVČ ATLAS a BIOS
�v˘tvarná soutûÏ Postavme si snûhuláka

(Atlas)
�v˘stava fotografií Îivot oãima pfiírodo-

vûdce (Bios), vstupné 5 Kã, skupinové pro-
hlídky na objednávku

�3. 2. od 9 hod. • âlovûãe, nezlob se
(Bios), startovné 10 Kã

�8. 2. v 17 hod. • pololetní vystoupení
dûtí z oddûlení tûlov˘chovy v klubu Teplo
na Horním námûstí

�11. 2. a 25. 2. • keramické hrátky (Atlas)
�V˘tvarná soutûÏ Putování králÛ
�kaÏd˘ ãtvrtek • pfiípravn˘ kurz z mate-

matiky k maturitû
�jazykov˘ kurz angliãtina pro maturanty

www.svcatlas-bios.cz

■ Klub Rodinka
�Pravideln˘ program pondûlí–ãtvrtek
�Po cel˘ t˘den probíhá pobyt dûtí s programem

bez doprovodu rodiãÛ pod vedením pro‰kole-
n˘ch pracovnic, moÏnost stravování. Svûtelná
terapie, v˘klad karet, masáÏe (út 15.00–18.00,
nutné pfiihlá‰ení pfiedem, tel. 734 309 551)

�Pozvání na setkání 24. 2. 10.00–11.30 •
seznámení s Montessori programem v klubov-
nû Rodinky – pfiedná‰í lektorka Hana Mokrá 

Îelatovská 12 • www.rodinka.cz

■ Městský dům
�5. 2. – nedûle od 14.00 • VI. Dûtsk˘ ma‰-

karní ples – stolová úprava. Tradiãní dûtsk˘
ma‰karní karneval s programem. Zveme pfiede-
v‰ím rodiãe, babiãky a dûdeãky nejmen‰ích dûtí,
dûti z M· a Z·. Vyhlá‰ení a ceny nejpûknûj‰ím
maskám, drobné obãerstvení zaji‰tûno. Od 13.00
otevfiena ‰atna a pokladna, v pfiedsálí zahájena
v˘roba nafukovacích zvífiátek Jura Magic, Bal-
lon Twisting-Janovsk˘. Vstup masky zdarma,
dospûlí 60 Kã,dûti a mládeÏ 30 Kã, pfiedprodej
zahájen na místa ke stolÛm.

�12. a 26.2. od 13.45 • Nedûlní párty pfii
dechovce. Taneãní odpoledne nejen pro seni-
ory (12. 2. se skupinou MINI, 26. 2. se Záhor-
skou kapelou).

�23. 2. v 19.30 • Láska naruby, novinka
divadla Kalich Praha. Napsal Jakub Nvota, hud-
ba Milan Svoboda, reÏie Jakub Nvota. Hrají Jana
Paulová, Pavel Zedníãek, Dalibor Gondík, Bob
Klepl, Z. Fric a A. Kulovaná. Pfiíbûh neúspû‰né
hereãky, které nezbude nic jiného, neÏ pfiijmout
místo „zpûvaãky“ v travesti show.

�29. 2. v 8.30 a 10.00 • O praãlovíãkovi,
pohádka divadla Tramtarie Olomouc pro dûti
z M· a I. st. Z· je vyprávûním z doby dinosaurÛ,
dinosaufiic, prakancÛ a praprasat. Dûti se mohou
tû‰it na pouãnou a veselou pohádku, ve které
Praãlovíãek zjistil, Ïe ve dvou jde v‰echno líp. 

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

■ Mateřské centrum Sluníčko
�1. 2. v 18.00 • Kreativ – v˘roba ‰perku
�6. 2. v 10.00 • Hraví kuchtíci – vafiení
�10. a 11. 2. od 15.00 • Kreslení pravou

mozkovou hemisférou (nutno se objednat)
�13. – 17. 2. • Jarní prázdniny – zavfieno
�kaÏd˘ den 9.00–12.00 • Herna (po –

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

�út, st, pá 16.00–18.00 • Keramika a herna
Sokolská 26, www.mcslunicko.tym.cz

Taneční škola HIT Přerov – HIT CHeerleaders, sedminásobný Mistr ČR ve for-
macích provádí nábor děvčat a chlapců pro II. pololetí školního roku 2011/2012. Jedná
se o ročníky narození 2001 až 2004, výjimečně 2005. Tréninky se konají každé úterý
a čtvrtek od 15.45 do 17 hodin. Děti se budou věnovat pod vedením zkušených lekto-
rek tanci, akrobacii a show. Rok 2011 byl pro Taneční školu Hit velmi úspěšný. Děti zís-
kaly titul Mistr ČR – Cheer Acrobatics Formation a stříbro na Mistrovství ČR – Cheer Dan-
ce Formation. Bližší informace: tel. 777 180008, 581 219455, info@agentura-hit.cz.

■ Setkávání seniorů Spolu
Centrum Sonus

�6. 2. v 10.15 • Vlasy – Olga Îupková
�8. 2. v 16.00 • Kavárna pro seniory –

Také máte rádi JeÏka, Voskovce a Weri-
cha ? (SdruÏení Werichovci)

�9. 2. • Vycházka s trekingov˘mi holemi.
Sraz v 10.20 u centra SONUS. Vycházka se koná
jen za pfiíznivého poãasí. Trekingové hole zdarma
zapÛjãíme. Pfiedpokládan˘ návrat kolem 12.30.

�13. 2. v 10.15 • Rukodûlná ãinnost: drát-
kování

�20. 2. v 10.15 • Itálie od severu na jih –
Ing. Helena Patoãková

�27. 2. v 10.15 • Umûní na dvofie Karla IV.
– Mgr. Kristina Sehnálková (s promítáním)

�Zdravotní cviãení s lektorem – vÏdy v pon-
dûlí a ãtvrtek od 9 do 10 hod. 

�Internet pro seniory – vÏdy v pondûlí od 9 do
13 hod. (od 10 do 12 hod. je k dispozici lektor)
Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov

■ Klub Dlažka
�2.–5. 2. • El NiÀo – víkend pro dûti

�13.–17. 2. • Zimní hrav˘ pfiímûstsk˘ tábor
www.dlazka.cz, tel. 581 331 438

Španělský kytarista 
a zpěvák El Chonico

Chtělo by vaše dítě tančit?
Nábor do Taneční školy HIT

Pozvánka na flamencovou událost roku
V úterý 21. února se představí v Klubu
Teplo světově známý soubor Aires del
Sur, který uvede v přerovské premiéře fla-
mencové představení Antonio Heredia &
Aires del Sur: Magia de Flamenco. Budete
mít jedinečnou příležitost sledovat vystou-
pení famozního španělského kytaristy
a zpěváka přezdívaného El Chonico. Je
představitelem tradičního flamenca a staré
kytarové školy. Pochází ze slavné umělecké
rodiny v Granadě. Jeho herní styl značně
ovlivnilo místo, kde se narodil – známá fla-
mencová čtvrť Sacromonte, která patří me-
zi světové kulturně historické dědictví. Ky-
tarový recitál doprovodí taneční vystoupe-
ní souboru Aires del Sur. Představení se bu-
de konat v 19.30 hodin. red.
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tel./fax: 581 202 216 • www.kinohvezda.cz

Uzávěrka příštího čísla je v úterý 14. února

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 
Galerie představí v únoru vedle
nových děl kmenových autorů
J. Lieslera, A. Borna, J. Salajky,
M. Drábka a dalších, i několik
obrazů Bohumila Nečase. 
Je to malíř, který používá několik
výtvarných technik, ale jedno téma
– ženy. Zobrazuje je s lehkostí, švi-
hem, zahleděné do dálky a sebeji-
sté. Jsou součástí stylizovaných
kompozic, kterým autor často
v cyklech vyjadřuje hold nejen
jejich kráse. Ať už jde o kresby
nebo oleje, magie obrazů je velmi
zřetelná. Tu a tam se proženou po
ploše obrazu, jehož je hlavním

námětem žena a její velké překrásné oči, ryby, koníci
či hudební nástroje, které umocňují námět a dodá-
vají mystičnost.
Bohumil Nečas narozený v roce 1958 se věnuje typo-
grafii, kterou vystudoval, navrhování a realizací
výtvarných scén nejen v České republice, ale přede-
vším v zahraničí.
V galerii také najdete plastiky O. Janečky, O. Gutfro-
ida, A. Zahradníka a E. Fily.

■ Kino Hvězda ■ Galerie

�1. 2. v 17.30 • MONSTRA OCEÁNÒ 3D –
PRAVùKÉ DOBRODRUÎSTVÍ (USA, ãesk˘
dabing). V nauãném filmu z dílny National Geo-
graphic oÏívají v˘jimeãní mofi‰tí plazi z éry dino-
saurÛ. ReÏie: Sean Phillips. Scénáfi: Mose
Richards.

�2.–8. 2. v 17.30 • 2.–5. 2. ve 20.00 • LÁS-
KA JE LÁSKA (âR, romantická komedie). Neãe-
kan˘m propletením osudÛ v‰ech hlavních hrdi-
nÛ vznikne spousta humorn˘ch, absurdních,
zapeklit˘ch i dojemn˘ch situací okofienûn˘ch
jemnou nadsázkou a ironií. ReÏie: Milan Cieslar.
Hrají: Petr NároÏn˘, Simona Sta‰ová, Eli‰ka Bal-
zerová, Ondfiej Vetch˘, Rudolf Hru‰ínsk˘.

�6.–7. 2. ve 20.00 • MUÎI, KTE¤Í NENÁVI-
DÍ ÎENY (USA, thriller, titulky, premiéra). Dvo-

jice detektivÛ zaãíná rozkr˘vat fietûz vraÏd, tá-
hnoucí se z minulosti aÏ do souãasnosti. ReÏie:
David Fincher. Hrají: Daniel Craig, Rooney Mara,
Christopher Plummer, Stellan Skarsg?rd, Steven
Berkoff.

�9.–15. 2. v 17.00 • STAR WARS: EPIZODA
1 – SKRYTÁ HROZBA 3D (USA, akãní sci-fi,

ãesk˘ dabing, republiková premiéra). ReÏie:
George Lucas. Hrají: Ewan McGregor, Liam Nee-
son, Natalie Portman, Jake Lloyd.

�9.–12. 2. ve 20.00 • SHERLOCK HOLMES:
HRA STÍNÒ (USA, akãní, titulky). Sherlock Hol-
mes b˘val nejchytfiej‰ím muÏem salónu. ReÏie:
Guy Ritchie. Hrají: Robert Downey Jr., Jude Law,
Jared Harris, Eddie Marsan.

�13.–14. 2. ve 20.00 • UNDERWORLD: PRO-
BUZENÍ 3D (USA, sci-fi horor, titulky, premi-
éra). ReÏie: Ma°ns Ma°rlind, Björn Stein. Hrají:
Kate Beckinsale, Stephen Rea, Michael Ealy,
Theo James.

�16.–22. 2. v 17.30 a 20.00 • SIGNÁL (âR,

komedie/drama, republiková premiéra).
ReÏie: Tomá‰ ¤ehofiek. Hrají: Vojtûch Dyk, Kry‰-
tof Hádek, Bolek Polívka, Karel Roden, Katefiina
Winterová, Jifií Menzel.

�23.–26. 2. v 17.00 • HUGO A JEHO VELK¯
OBJEV 3D (USA, dobrodruÏn˘, titulky, premi-
éra). ReÏie: Martin Scorsese. Hrají: Asa Butter-

field, Chloe Grace Moretz, Ben Kingsley, Sacha
Baron Cohen, Jude Law.

�23.–26. 2. ve 20.00 • KONTRABAND (USA,

thriller, titulky, premiéra). Nikdo neriskuje tolik
jako chlap, co mÛÏe v‰echno ztratit. ReÏie: Bal-
tasar Kormákur. Hrají: Mark Wahlberg, Kate Bec-
kinsale, Lucas Haas, Giovanni Ribisi.

�27.–28. 2. v 17.00 a 20.00 • VÁLEâN¯
KÒ≈ (USA, váleãné drama, titulky, premiéra).
PÛsobiv˘ pfiíbûh mladého chlapce jménem Albert
a jeho milovaného konû Joeyho. ReÏie: Steven
Spielberg. Hrají: Emily Watson, David Thewlis,
Peter Mullan, Niels Arestrup, Tom Hiddleston.

�1. 2. ve 20.00 • STROM ÎIVOTA (USA, fan-
tasy/drama, titulky, premiéra). Hvûzdnû obsa-
zen˘ snímek je poctou Ïivotu, pfiírodû a svûtu
kolem nás. Film získal na MFF v Cannes hlavní
ocenûní, Zlatou palmu, za nejlep‰í film. ReÏie:
Terrence Malick. Hrají: Brad Pitt, Sean Penn,
Jessica Chastain, Fiona Shaw, Irene Berard.

�8. 2. ve 20.00 • MELANCHOLIA (Dánsko/
·védsko/Francie, drama, titulky, premiéra).
Zaãíná to honosnou svatbou, konãí zánikem svû-
ta. ReÏie: Lars von Trier. Hrají: Kirsten Dunst,
Charlotte Gainsbourg, John Hurt, Alexander
Skarsgard.

�15. 2. ve 20.00 • NEVùSTINEC (Francie, pfií-
bûh, francouzské znûní, titulky, premiéra). Pfie-
lom devatenáctého a dvacátého století – období
velk˘ch sociálních zmûn – postihl také proslulé
pafiíÏské nevûstince. ReÏie: Bertrand Bonello.
Hrají: Hafsia Herzi, Céline Salette, Jasmine Trin-
ca, Ad’le Haenel, Alice Barnole, Iliana Zabeth.

�29. 2. v 17.30 a 20.00 • PERFECT DAYS –
I ÎENY MAJÍ SVÉ DNY (âR, komedie).
„Nechápu, jak mi za rok mÛÏe b˘t pûtaãtyfiicet,
kdyÏ pofiád je‰tû nevím, ãím chci b˘t, aÏ vyros-
tu“. Originální komedie, v níÏ hlavní hrdinka
nestihla je‰tû dospût. ReÏie: Alice Nellis. Hrají:
Ivana Ch˘lková, Vojta Kotek, Ondfiej Sokol, Bob
Klepl, Zuzana BydÏovská, Zuzana Kronerová, Igor
Chmela, Martha Issová, Jan Vondráãek, Linda
N˘vltová.

�5. a 12. 2. v 15.00 • ·MOULOVÉ 3D (USA,
animovaná komedie, ãesk˘ dabing). Zl˘ ãarodûj
Gargamel vyÏene ·mouly z jejich vesniãky.
ReÏie: Raja Gosnell. Hrají: Neil Patrick Harris,
Jayma Mays, Sofia Vergara. âesk˘ dabing: Ond-
fiej Brzobohat˘, Nikola Votoãková, Václav Knop,
Oldfiich Vlach.

�19. 2. v 15.30 • ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
(USA, animovaná komedie, ãesk˘ dabing). ReÏie:
Mike Mitchell. Hrají: Alyssa Milano, Andy Buck-
ley. âesk˘ dabing: Zby‰ek PantÛãek, Martin
Stránsk˘, Jan Maxián, Tomá‰ Jufiiãka, Zuzana
Norrisová.

�26. 2. v 16.00 • PEJSKOVÉ V POHÁDCE
(âR, pásmo krátk˘ch filmÛ pro nejmen‰í diváky).

■ ARTKINO ■

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■

■ KLUB ■

Galerie Střed • Kratochvílova 22, Přerov, tel. 581 201 571
�František Hubatka 

– malíř a ilustrátor, 
výstava Rumunští bělásci

František Hubatka se narodil
v roce 1960 ve Znojmě, kam se
neustále vrací pro inspiraci.
V současnosti pracuje jako geofy-
zik. Systematicky maluje od roku
1989. Výtvarně jej ovlivnili malíř
Jan Žilka, se kterým se setkal na
studiích v Praze, akademický
sochař Petr Novák z Jaroměře,
s nímž strávil část vojny v Brati-
slavě a výtvarník Evžen Navrátil,
s ním začínal vystavovat v Brně.
Práce malíře Františka Hubatky je sugestivní klidem těžící z moravské krajiny, se kte-
rou je jako geolog spjat nejen profesně. Charakterizuje ji i démoničnost, z níž čerpá
lyrická, pro většinu lidí systematická témata. Patří do okruhu tvůrců poetického
magazínu Wales.Tento autor, aniž by kdy byl v kontextu s oficiální, akademickou
výtvarnou společností, je schopen konkurovat oficiálně úspěšné tvorbě.

Emil Fila

Bohumil Nečas

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

�do 11. 3. • Sběratel Břetislav 
Passinger

Unikátní sbírka pohlednic Přerovska,
instalovaná tematicky dle geografického
členění regionu. Dobové pohledy na obce
Přerovska, Lipnicka, Hranicka, Potštátska
i Tovačovska.

František Hubatka, Motýl milující slunečnice, výřez

V únoru vystavuje v galerii výtvarník
Miloslav Teplý. Malíř  žije a tvoří v Šum-
perku. Velmi osobitým způsobem zachy-
cuje na svých obrazech krajinu Vysočiny.
Vyjadřuje svůj hluboký vztah ke krajině,
která ho fascinuje a přenáší do obrazů
sílu a pocit vyrovnanosti, jež sám nalézá
v přírodě. Také jeho zátiší mají svůj emo-
cionální náboj. Převážně používá techni-
ky olej.

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

Miloslav Teplý, výřez z obrazu


