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Pracovníci Městské kni-
hovny v Přerově připravili
v rámci letošního Března –
měsíce čtenářů pro všech-
ny své uživatele a přízniv-
ce celou řadu zajímavých
akcí. Pozvánku přináší
ředitel knihovny Pavel
Cimbálník.

Mottem letošního Března – měsíce
čtenářů je Sladký život s knihovnou.
Přesvědčte se, že život s knihou může
být opravdu sladký a přijďte na druhé
čtení pod názvem Sladký život s knihou,
které se uskuteční v pátek 23. března
v podvečer.

Téma společného čtení napovídá
samotný název zajímavé akce. Půjde
o úsměvné i dojemné příhody spojené
s jídlem a sladkostmi v románech,
povídkách, příbězích a dalších literár-
ních podobách.

Vstupným na akci je „něco na zub“ –
ukázka kuchařského umění čtenářů.

Pokračování na straně 11 �

Ve dnech 12. a 13. března se
v Přerově uskuteční zápis dětí do
mateřských škol. Rozpis školek
i termínů najdete na straně 7.

K zápisu do mateřských škol
přijdou opět silné ročníky dětí

Březen je tradičně měsícem čtenářů

Mottem letošního Března – měsíce čtenářů 
je Sladký život s knihovnou.



2 strana PŘEROVSKÉ LISTY ❙ BŘEZEN 2012

P¤EROVSKÉ LISTY – roãník XI, vydává Magistrát mûsta Pfierova, odpovûdná redaktorka Mgr. Eva ·afránková ■ Vychází jedenkrát za mûsíc ■ Náklad 20 700 v˘tiskÛ ■ Redakce: MMPr,
námûstí T. G. Masaryka 2, 750 02 Pfierov, tel. 581 268 451, e-mail: eva.safrankova@prerov.eu ■ Grafická úprava a pfiíjem inzerce: ELAN spol. s r.o. Pfierov, Dluhonská 96, tel. 581 225 393,
fax 581 217 666, e-mail inzerce: prerovske.listy@seznam.cz ■ Tiskne tiskárna MAFRAPRINT Olomouc ■ Distribuce: âeská po‰ta, s. p. ■ Zaregistrováno Ministerstvem kultury âR pod
zn. MK âR E 13283 ■ Pfierovské listy na internetu: www.prerov.eu – kategorie Pfierovské listy ■ Zdarma do v‰ech domácností v Pfierovû a místních ãástech

Každý občan zaplatí za komunální
odpad do kasy magistrátu města Přero-
va ročně pět set korun. Určitou částkou
by měli do pokladny přispět i podnikate-
lé a živnostníci. Ne všichni ale tak činí. Ti
z nich, kteří podnikají v provozovně, kan-
celáři či v pronajatých obchodech si totiž
neuvědomují, že i když produkují při-
bližně stejné množství běžného odpadu
jako domácnost, vztahují se na ně jiná
pravidla pro nakládání s odpadem, než
na soukromou osobu. Neznalost těchto
pravidel vede často nejen ke sporům
s úřady, ale i ke zbytečným pokutám. 

Veškeré povinnosti fyzických i práv-
nických osob v oblasti nakládání s odpa-
dy upravuje zákon č.185/2001 Sb.,
o odpadech. Podle tohoto zákona je
každá osoba oprávněná k podnikání, při
jejíž podnikatelské činnosti vzniká
odpad, povinna předat odpad oprávně-
né osobě, která může nakládat s odpady
– pokud původce odpadu si toto neza-
jišťuje sám jako oprávněná osoba. 

„Podnikatelé a živnostníci, kteří tak

ještě neučinili, by měli kontaktovat fir-
mu, která je ze zákona odpovědná k pře-
vzetí odpadu. S touto firmou pak uza-
vřou smlouvu, která jim zajistí přistave-
ní odpovídajících nádob. Protože ze
zákona je povinností všech odpad třídit,
musí mít smluvně zajištěné i odstranění
jednotlivých složek vytříděného odpa-
du,“ vyjádřil se k problematice Václav
Zatloukal, jednatel Technických služeb
města Přerova, které v regionu tuto služ-
bu zajišťují.

„Na každou složku odpadu je potřeba
vyčlenit samostatnou nádobu. Následné
kontroly, jak podnikatel nakládá s odpa-
dy, provádí místně příslušný odbor život-
ního prostředí obecního úřadu. K odlo-
žení zbytkového odpadu si musí ale
smluvně zajistit vlastní nádobu u svozo-
vé firmy,“ dodal ředitel Technických slu-
žeb města Přerova Radek Koněvalík. 

Služby lze sjednat u TSMP, s.r.o., Na
hrázi 3165/17, 750 02 Přerov. Tel. +420
581 291 122, e-mail: odpady@tsmpr.cz,
více na www.tsmpr.cz

Nezapomeňte: platit za komunální
odpad musí i podnikatelé a živnostníci

Hlídejte si termíny
Soutěžte o nejhezčí fasádu – do 16. března

Do soutěže můžete přihlásit čelní fasádu objektů situovaných ve správním obvodu města Přero-
va, která je součástí stavby, řádně ukončené v roce 2011. Termín pro podání přihlášek je do
16. března. Přihlášku do soutěže si lze vyzvednout na Magistrátu města Přerova, odboru kon-
cepce a strategického rozvoje, oddělení koncepce a rozvoje města,nebo je možno ji nalézt spo-
lu se soutěžními podmínkami na internetových stránkách města Přerova (www.prerov.eu). 

Využijte dotace na obnovu fasád – do 30. dubna
Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí informuje, že i v roce 2012
lze požádat o dotaci na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území Přerova. Ter-
mín podání žádostí je 30. dubna 2012. Bližší informace včetně příslušného formuláře naleznete
na www.prerov.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.

Můžete získat dotaci na podporu
enviromentálního vzdělávání – do 31. března

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města Přerova přijímá i v letošním roce
žádosti na podporu aktivit v oblasti Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 
Uzávěrka žádostí je 31. března 2012. Na podporu aktivit je vyčleněna celková částka 100 000 Kč.
Zásady pro poskytování dotací na podporu aktivit a formulář žádosti je na www.prerov.eu (magis-
trát-granty a dotace-dotace na podporu aktivit v oblasti EVVO). Dotazy, týkající se zpracování
žádosti, poskytne Yvona Machalová, e-mail: yvona.machalova@prerov.eu

Podejte si žádost o poskytnutí podpory
na obnovu kulturních památek – do 30. dubna

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí oznamuje, že do 30. dub-
na 2012 přijímá žádosti o poskytnutí finančních prostředků z dotačního programu „Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“, který vyhlásilo Minis-
terstvo kultury ČR. Finanční kvóta určená pro obecní úřad obce s rozšířenou působností Přerov
(v celkové výši 515 000 Kč) bude využita pouze v jednom, a to druhém, kole. Podrobnější infor-
mace, včetně zásad a formuláře žádosti, jsou na webu Ministerstva kultury www.mkcr.cz (kul-
turní dědictví – památková péče – granty a dotace) nebo města Přerova (informace odboru život-
ního prostředí). Podrobnější informace sdělí Miroslava Švástová, tel. 581 268 234.

Upozorňujejme všechny držitele psů,
že do 31. března je nutno uhradit popla-
tek ze psů. Poštovní poukázky k úhradě
poplatku nejsou již rozesílány.

Sazba poplatku zůstává stejná jako
v předchozích letech a činí pro
držitele psa, který: 
a) má trvalý pobyt v bytovém domě

v Přerově I-Městě, nebo v sídle ohla-
šovny magistrátu, Bratrská 34, Přerov
2, nebo má sídlo na území města tj.
v Přerově I-Městě–Přerov XIII-Penčice 
1. za prvního psa ................. 1 000 Kč
2. za druhého a každého 

dalšího psa ....................... 1 500 Kč
b) má trvalý pobyt v rodinném domě

v Přerově I-Městě, Přerově II-Předmostí
1. za prvního psa .................... 400 Kč
2. za druhého a každého 

dalšího psa .......................... 600 Kč
c) má trvalý pobyt v rodinném domě

v Přerově III-Lověšicích až Přerově
XIII-Penčicích 
1. za prvního psa .................... 300 Kč
2. za druhého a každého 

dalšího psa .......................... 450 Kč
d) je poživatelem invalidního, starobního,

vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatelem sirotčího důchodu 
1. za prvního psa .................... 200 Kč
2. za druhého a každého 

dalšího psa ......................... 300 Kč

Poplatek lze zaplatit:
a) na všech pokladnách Magistrátu měs-

ta Přerova, Bratrská 34, nám. T. G.
Masaryka 16 (lze i platební kartou) 

b) bezhotovostním převodem na účet

města Přerova č. 19-1884482379/0800
(nutno uvést variabilní symbol – čís-
lo, které vám bylo již v minulosti pro
placení poplatku ze psů přiřazeno
z registru poplatníků)

c) na poště prostřednictvím poštovní
poukázky, kterou si vyžádáte na
odboru ekonomiky

d) prostřednictvím SIPO. 
Připomínáme držitelům psa, u nichž

došlo ke změně trvalého pobytu nebo
kterým pes uhynul, zaběhl se, byl jimi
předán do jiných rukou, že jsou povinni
psa v 15denní lhůtě odhlásit. Neučiní-li
tak, jsou stále vedeni jako poplatníci
s povinností poplatek hradit a za nespl-
nění ohlašovací povinnosti jim navíc
hrozí pokuta. Znovu tedy apelujeme na
všechny držitelé psů, aby svou povin-
nost plnili řádně a včas.

Pokud poplatek nebude zaplacen do
31. března 2012, bude zvýšen o půlnáso-
bek sazby. Nezaplacený poplatek bude
vyměřen hromadným předpisným
seznamem, což umožňuje novela záko-
na o místních poplatcích. Seznam bude
zpřístupněn k nahlédnutí na odboru
ekonomiky Magistrátu města Přerova po
dobu třiceti dnů. 

Při nahlédnutí budou držiteli psa zpří-
stupněny pouze údaje, týkající se jeho
poplatku. Oznámení o zpřístupnění
k nahlédnutí bude oznámeno veřejnou
vyhláškou na úřední desce magistrátu.
Pokud poplatek nebude uhrazen ani
v náhradní lhůtě, bude nedoplatek
vymáhán daňovou exekucí, případně
prostřednictvím soudního exekutora.

Oldřiška Sedláčková, vedoucí odboru
ekonomiky Magistrátu města Přerova

Za psa zaplaťte do konce března

INZERCE

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0037

Název projektu: Zavádění nových vyučovacích metod využívají-

cích ICT při výuce předmětů na OA Přerov

Název a číslo globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém

kraji, CZ.1.07/1.1.04

Číslo a název oblasti podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Realizace projektu: 01. 12. 2010 – 30. 06. 2012

Zhodnocení prvního roku projektu
Výstupy vybraných klíčových aktivit:

• Odborné kurzy pro pedagogické pracovníky – za účelem zkvalitnění vý-

uky na OA Přerov byly realizovány tyto 3 kurzy: způsoby výuky s ICT tech-

nikou, využití ICT ve výuce a metodika příprav výuky. Proškoleným pe-

dagogům bylo celkem vystaveno 64 certifikátů o absolvování kurzů.

• Přednášky EVVO – bylo realizováno 15 odborných přednášek. Celkem se

jich zúčastnilo 379 studentů, kteří se zábavnou a aktivní formou seznámili

s těmito tématy: globální oteplování, biopaliva, obnovitelné zdroje energie,

ochrana životního prostředí, obalové a odpadové hospodářství.

• Tvorba tematických výukových prezentací – v 1. etapě bylo zpracováno

celkem 206 prezentací: pro sekci cizí jazyky 53, pro sekci ekonomické před-

měty 49, pro sekci přírodovědné předměty 54 a pro sekci všeobecně vzdě-

lávací předměty 50. V současné době autorský kolektiv v rámci 1. etapy

ověřuje vytvořené prezentace ve výuce a v rámci 2. etapy připravuje pre-

zentace nové.



strana 3PŘEROVSKÉ LISTY ❙ BŘEZEN 2012

Dne 22. února oslavila své 100. narozeniny Anežka Bendová z Přerova. Má tři
dcery, šest vnuček, jednoho vnuka, šest pravnuků a tři prapravnuky. Pochází z Vlč-
nova u Uherského Hradiště. Jubilantce přišly pogratulovat i členky Komise pro občan-
ské záležitosti. FOTO JAN ČEP

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 své-
ho života významnou měrou přispěly k popularizaci a propagaci Přerova. Oče-
káváme návrhy z oblasti vědecké práce, kultury, sportu i dalších činností, které
mají vztah k našemu městu. Vybraným osobnostem budou Ceny města Přero-
va-medaile J. A. Komenského slavnostně předány v říjnu letošního roku.
Návrhy zasílejte do 31. května 2012 na adresu: Magistrát města Přerov, kan-
celář primátora, Bratrská 34, 750 11 Přerov, nebo e-mailem: kp@prerov.eu

Výzva

Setkání 75letých občanů Přerova
Komise pro občanské záležitosti připravuje i v tomto roce set-

kání pětasedmdesátiletých občanů s představiteli města Přerova. V pondělí
12. března se sejdou jubilanti, kteří se narodili v měsících leden až čer-
ven. Setkání oslavenců narozených v červenci až prosinci se uskuteč-
ní 23. dubna 2012. Jubilanti obdrží písemnou pozvánku.

Pozvánka

Den ledvin v nemocnici
Pracovníci Nemocnice Přerov zvou veřejnost na Den ledvin, který se uskuteční
8. března od 8 do 17 hodin v nefrologické ambulanci a na oddělení
hemodialýzy. Všem návštěvníkům provedou zdarma základní skríningové
vyšetření k posouzení rizika onemocnění ledvin, tedy změří krevní tlak, vyšetří
moč na přítomnost bílkoviny a změří hladinu cukru v krvi. V případě podezření
na onemocnění objednají pacienta k dalšímu vyšetření (v loňském roce měli 40%
záchyt). K dispozici bude kvalifikovaný personál, který zodpoví návštěvníkům
případné dotazy či poradí v prevenci onemocnění.

Pozvánka

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

4. 3. lékárna U zlatého hada, âechova 41 581 209 475

11. 3. lékárna Zlat˘ zubr, Trávník 29 581 209 920

18. 3. lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539

25. 3. lékárna Alfa, nám. Pfierovského povstání 581 204 419

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.

Sympatie přerovského primátora
Jiřího Lajtocha má myšlenka Nadace
Malý Noe. Její představitelé nabídli
městu Přerov spolupráci na společném
projektu, jehož smyslem je získání
peněz na podporu dětí s náhradní péčí
– a to formou výsadby stromů na úze-
mí města.

„Se zástupci nadace jsme už zahájili
jednání, oslovila mě jejich idea, díky kte-
ré by ve městě vznikl nový sad a zároveň
by děti, žijící bez svých biologických
rodičů, získaly finanční podporu. Jed-
notlivé stromy by zakoupili a vysadili
jejich patroni – a výtěžek z prodeje by byl
věnován dětem,“ vysvětlil přerovský pri-
mátor Jiří Lajtoch. 

Do společného projektu by se zapojil
i Exekutorský úřad Přerov.

„Jsem přesvědčený, že by zrealizovaný
projekt mohl vzbudit pozitivní reakce.
Oslovit bychom mohli jak občany Pře-
rova, tak i představitele firem, sídlících
na Přerovsku. Ti by si zasadili svůj strom,
navštěvovali ho, zalévali a sledovali jeho
růst. S plynoucími léty by nám park při-
pomínal, že existují děti, které se bez
naší pomoci neobejdou,“ podotkl ředi-
tel Exekutorského úřadu Přerov Robert
Runták. 

Město nemá v současné době plochu,
která by byla připravená pro založení
parku – přesto pracovníci odboru sta-
vebního úřadu a životního prostředí
vytipovali místo, kde by nové stromoví
mohlo vzniknout.

„Nabízí se využití pozemků někdejších
obecních ovocných sadů v Předmostí,

založených ve třicátých letech starostou
Knejzlíkem. Stromy by pak mohly svým
patronům připomínat třeba i významné
osobní události – narození dítěte nebo
sňatek,“ podotkla Miroslava Švástová
z magistrátu. Sady si ještě prohlédnou
zástupci Nadace Malý Noe a poté se roz-
hodnou, zda je lokalita pro výsadbu stro-
moví vhodná. 

„Jsme rádi, že nám zástupci Přerova
vyšli vstříc a mají o projekt zájem. První
etapu výsadby stromů jsme už provedli
ve Velkém Týnci, a tam se naše myšlen-
ka setkala s úspěchem. Teď chceme
podobnou akci uspořádat i v Přerově –
tím podat pomocnou ruku dětem
a v ideálním případě i dopomoci k oži-
vení Knejzlíkových sadů,“ konstatovala
Jana Vlčková z Nadace Malý Noe. red.

Projekt Nadace Malý Noe 
může přinést peníze dětem

Zároveň má šanci dopomoci k obnově Knejzlíkových sadů

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

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

■ Obřady zlatých a diamantových svateb manželů, kteří oslaví 50 nebo 60
let společného života. 

Informace: Kancelář primátora, Ivana Veselá, tel. 581 268 452, e-mail: ivana.vese-
la@prerov.eu nebo osobně Magistrát města Přerova, nám. TGM 2, přízemí.

Obnova Knejzlíkových sadů by mohla finančně pomoci dětem, které žijí
v náhradních rodinách. HISTORICKÉ SNÍMKY SOKA PŘEROV

Společenská
kronika
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„Rozhodli jsme se, že od března do konce června
zavedeme takzvaný akční balíček na tržnici na Žerotí-
nově náměstí. Prodejci tam budou mít v průběhu čtyř
měsíců možnost koupit si denní parkovací lístek za
padesát procent ceny. Chceme tímto přispět k většímu
zájmu o prodejní místa,“ uvedl ředitel Technických slu-
žeb města Přerova Radek Koněvalík. 

Nový tržní řád, který vznikl v průběhu loňského roku,
přináší trhovcům více možností, kde mohou prodávat
své zboží. „Například na tržnici u Prioru se místo roz-
šiřuje o část chodníku, také v ulici Trávník bude od
března více prodejních míst. Novinkou jsou i pravidel-
né trhy na náměstích – a to buď na Masarykově, kde je
čtyřicet prodejních míst, nebo na Horním, kde je až
šedesát tržních míst,“ podotkl přerovský architekt Jan
Horký, který se na novém znění tržního řádu rovněž
podílel. Jak dále upřesnil, tyto pravidelné trhy mají
v novém řádu zakotvenou pravidelnost – konat se
mohou v sobotu či v neděli, a to od 1. ledna do 20. listo-
padu kalendářního roku, v čase od osmi ráno do čtyř
odpoledne. 

Řád přináší i celou řadu upřesnění. Novinkou je tře-
ba jasnější vymezení pojmů „tržiště“, „tržnice“ a „stá-
nek“, řád je navíc doplněný i o pojem „pojízdná pro-
dejna“. V dokumentu je nově zakomponován i prostor
přerovského výstaviště, které je jediným tržním mís-
tem ve městě, kde mohou být prodávána živá zvířata.
„Prodejci tam mohou nabízet třeba živá selata, jehňa-
ta a kůzlata o hmotnosti do 15 kilogramů, krůty, per-
ličky, kachny, husy, holuby, králíky, ryby a zvířata
v zájmovém chovu – s výjimkou zvířat nebezpečných
druhů,“ upřesnil jednatel Technických služeb města
Přerova Václav Zatloukal. 

V Přerově mohou v současné době prodejci prodávat
denně na tržišti například v ulicích Čechova, Velká

Dlážka, Trávník, Vaňkova, 9. května, U Hřbitova či na
Žerotínově náměstí. „Prodejci najdou v novém tržním
řádu konkrétní informace, jaký sortiment výrobků
mohou kde prodávat. Dokument jim přinese i údaj
o umístění, kapacitě a vybavenosti tržních míst. Nový
tržní řád bude vyvěšen na úřední desce magistrátu a po
nabytí jeho účinnosti bude dostupný na webových
stránkách města Přerova,“ připomněla právnička
magistrátu Martina Švestková.

Podpora městských trhů má řadu kladů. Zprostředko-
vávají prodej lokálních produktů, jejich provozování pod-
poruje místní pěstitele a podnikatele. Nezanedbatelným
kladem je i oživení města – návštěva trhu se stává příle-
žitostí nejen k nakoupení, ale také k setkávání lidí. red.

Přerov má nový tržní řád – a navrch
i jeden „akční balíček“

Soutěž: Dějiny
zachycené ve fotografii

Na soutěžní „retro výlet“ do minulosti prostřednictvím
fotografií ze soukromých sbírek zve Městská knihovna
v Přerově. Kdo má doma staré fotky, které zobrazují
život lidí v Přerově, může se zapojit do soutěže.

„Lidé mohou až do 20. dubna posílat fotky, které
vznikly před rokem 1990. Snímky by měly vypovídat
o tom, jak v Přerově lidé před desetiletími žili, jak se
třeba bavili, relaxovali, pracovali nebo sportovali.
Účastníci se mohou zapojit i s fotografiemi, na nichž
jsou zachyceny přerovské budovy,“ upřesnil ředitel
Městské knihovny v Přerově Pavel Cimbálník. Záro-
veň podotkl, že nejde pouze o přerovský projekt.

„Naše knihovna spolupracuje s knihovnou v pol-
ském městě Kędzierzyn-Koźle, takže se jedná o mezi-
národní projekt s oficiálním názvem Dějiny zachyce-
né ve fotografii – města nad hranicemi / Historia
zamknięta w fotografii - miasta ponad granicami,“
podotkl Pavel Cimbálník. 

Soutěžící najdou přihlášku i podmínky soutěže na
webových stránkách knihovny (www.knihovnapre-
rov.cz).

„Z doručených snímků vybereme v prvním kole ty
nejzajímavější a jejich držitelé získají hodnotné ceny.
Ve druhém kole se tyto snímky zúčastní společného
česko-polského hodnocení a následně je zveřejníme
v připravované fotoknize,“ uvedl Pavel Cimbálník.

Dobové snímky budou rovněž umístěny v interneto-
vé fotogalerii, kde je mohou hodnotit virtuální návštěv-
níci. Majitelé fotografií, které získají nejvíce hodnoce-
ní prostřednictvím internetu, obdrží od pořadatelů
také hodnotné ceny. red.

Přerovský útulek pro
zvířata by se měl rozšířit
Před měsícem oslavil přerovský útulek pro opuštěná

zvířata své patnácté narozeniny. „Svou historii začal
psát 1. února roku 1997 a po celou dobu slouží k dočas-
nému pobytu psů odchycených nebo nalezených na
území města Přerova. Máme tu pro ně deset kotců,
z toho jeden je pro zvířata v karanténě a druhý slouží
jako penzion,“ podotkla vedoucí útulku Soňa Hynči-
cová. Jak ale zdůraznila, stávající kapacita přerovské-
ho útulku pro opuštěná zvířata je už nedostatečná. 

„Máme v plánu útulek rozšířit.
Počítáme s tím, že by se novou
přístavbou mohla kapacita až
zdvojnásobit, takže by tu
mohlo najednou pobývat až
čtyřicet psů,“ uvedl ředitel
Technických služeb města Přero-
va Radek Koněvalík. Ten nechal
v minulých dnech vypracovat
odbornou studii, která by měla
přinést odpověď na otázku,
jestli je možné budovu útulku
zrcadlově rozšířit, a zároveň
kolik by nová dostavba stála.
„Informaci pak předložíme vedení
města Přerova, které o možné pří-
stavbě rozhodne. Jasno
máme zatím v tom, že by
nová budova měla stát na
pozemku města – využili bychom pro ni část současné
zahrady,“ podotkl Radek Koněvalík.

Přerované v průběhu let útulek podporovali – a to
nejen pozornostmi pro zvířata, ale také finančními dary.

„Občané prostřednictvím fondu darovali zvířatům
z útulku 600 tisíc korun,“ upřesnila vedoucí odboru
ekonomiky přerovského magistrátu Oldřiška Sedláč-
ková. Zájemci mohou opuštěným zvířatům přispět na
číslo účtu: 40037-1882930369/0800. red.

Nový tržní řád schválili přerovští radní. Pla-
tit začne od 1. března a přinese oproti
deset let starému znění několik úprav
a změn. Spuštění nového řádu bude navíc
provázet i jedna propagační akce.

VIZUALIZACE

Chlupatý klient útul-
ku jménem Dusty

Kdo chce jen nárazově prodat své sezonní přebytky
ze zahrádky či výsledky drobné pěstitelské a chovatel-
ské činnosti, může si stoupnout za pult. Kromě živ-
nostníků totiž mohou prodávat na tržišti i osoby, kte-
ré realizují pouze jednorázovou činnost, nenaplňující
znaky živnosti. Živností se rozumí činnost provozova-
ná samostatně, vlastním jménem a zodpovědností, ale
zejména má znak soustavnosti ve vykonávané činnos-
ti. Tou by byl prodej pravidelně opakovaný, třeba kaž-
dou druhou středu.

Ovšem pozor, i nesoustavný prodej je nutné zdanit.
A to jako ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních
z příjmů. Výjimkou jsou příjmy z příležitostných čin-
ností včetně příjmů ze zemědělské výroby (která není
provozována podnikatelem – samostatně hospodaří-

cím rolníkem), jejichž úhrn nepřesáhne ve zdaňovacím
období 20 000 Kč. Ty jsou od daně z příjmů podle § 10
odst. 3 osvobozeny. V ostatních případech je nutné
daňové přiznání podat.

Při prodeji na tržnici je pochopitelně třeba dodržo-
vat tržní řád a pokyny provozovatele – tedy Technic-
kých služeb města Přerova. Další zvláštní předpisy
upravují obecně způsob prodeje (například úředně
ověřené měřidlo, označení stánku) nebo prodej kon-
krétního sortimentu zboží a služeb (v případě prodeje
potravin je třeba dodržovat zejména hygienické a vete-
rinární předpisy).

V případě dalších dotazů je možno se obrátit na míst-
ní Živnostenský úřad nebo Technické služby města
Přerova. red.

Kdo může na tržnici prodávat a co je k tomu potřeba



Lávku U tenisu nahradí most 
se dvěma pilíři

Nejpozději v příštím roce se začne stavět nový most U teni-
su. Ten nahradí stávající lávku, kterou poškodila ničivá povo-
deň v roce 1997. Poslední ránu ji ale uštědřila velká voda v květ-
nu 2010. Odborníci tehdy provedli zátěžovou zkoušku a lávce
dali životnost tři roky. Pokud však přijde další povodeň, bude
to znamenat její předčasný konec. Radní proto vyhlásili výbě-
rové řízení na zadání projektové dokumentace na stavbu láv-
ky, která má být hotová ještě letos. Nové přemostění bude mít

podobu předpjatého mostu s dvěma odlehčenými pilíři mimo
koryto Bečvy. Povodí Moravy s tím v zásadě souhlasí, doporu-
čuje však lávku na závěsných lanech. „Vyhýbáme se závěsným
mostům, protože tam je problém s ornitology a ochranáři,“
vysvětlil Josef Kulíšek, náměstek přerovského primátora. Stav-
bu bude financovat městský rozpočet, který se zahájením pra-
cí počítá v příštím roce. Pokud by nastal krizový scénář a povo-
deň by uzavřela lávku ještě před vypršením její životnosti, došlo
by ke zmrazení investičních akcí, které ještě nezačaly. -rik-

Vysoké škole byla prodloužena
akreditace

Přerovské vysoké škole logistiky se podařilo na dalších osm let
prodloužit akreditaci bakalářského studia, a to ještě před ter-
mínem jeho vypršení, který připadal na rok 2014. Cílem bylo
sjednotit osmileté akreditace všech studijních programů. Inže-
nýrské studium povolilo Ministerstvo školství vloni v dubnu
a doktorské je novinkou letošního roku. Na něm přerovská ško-
la spolupracuje s pražskou ČVUT. Pro dalších osm let bakalář-
ského studia muselo vedení školy předložit akreditační komisi
spoustu materiálů. Například informace o kvalitě pedagogic-
kém sboru, materiálovém a technickém zajištění či jaká je uplat-
nitelnost studentů v praxi. Podle rektora Ivana Barančíka je to
pro školu čest, zejména v době, kdy řadě škol nejenže nejsou
akreditace prodlužovány, ale některé o ně i přicházejí. -svam-

Lidé chtějí protipovodňovou stěnu, 
ale také stromy

Protipovodňovou stěnu ano, ale ne na úkor stromů. Takový
je výsledek veřejného projednávání plánované stavby protipo-
vodňové zdi v Přerově, na které do Městského domu přišlo
několik desítek lidí. Stěna má ochránit stovky lidí před velkou
vodou, ale zároveň změnit tvář nábřeží Edvarda Beneše. K zemi
by musela jít vzrostlá alej stromů, v jejichž stínu lidé v létě
odpočívají. Některým Přerovanům se to proto nelíbí a chtějí,
aby radnice našla jiné řešení. Ta se chce o to pokusit. Protipo-
vodňovou stěnu posune o pár metrů dál. Tím se sice pravdě-
podobně poškodí kořenový systém stromů, ale ty budou odu-
mírat postupně a nahradí se novými. Podle dendrologického
průzkumu jsou obě aleje na nábřeží ve špatném stavu a během
několika příštích let je bude nutné pokácet. -gáj-

Evropská komise nepovolila půl miliardy
na regionální letiště

Téměř půl miliardy korun z Regionálního operačního pro-
gramu Olomouckého kraje, kterou plánovali akcionáři spo-
lečnosti Regionální letiště Přerov použít na transformaci
vojenského letiště v Bochoři na regionální, musí být proinve-
stována jinak. Rozhodla o tom Evropská komise. Ale ani toto
rozhodnutí neodradilo vedení města vybudovat regionální

letiště. Spokojit se ale musí s úspornější variantou. Původní
rozpočet se pohyboval v řádech několika set milionů korun
a počítal s postavením moderní odbavovací haly a terminálu.
Evropská komise svým rozhodnutím záměr vybudovat letiště
nezastavila úplně, ale spíše předurčila jeho pomalý rozvoj,
shodují se představitelé města Přerova i Olomouckého kraje.
Levnější varianta, která přijde na několik milionů korun, dovo-
lí zatím jen zrekonstruovat jeden z hangárů a část budovy
bývalého štábu. Tu už navíc společnost Regionální letiště vyu-
žívá. V hangáru vznikne zázemí pro odbavení cestujících a ve
štábní budově pak prostory pro přípravu pilotů. Letiště Přerov
má statut neveřejného mezinárodního letiště od listopadu
2010. Rozhodl o tom Úřad pro civilní letectví a přidělil mu
kódové označení 2B. To znamená, že na runwayi mohou při-
stávat tuzemská i zahraniční letedla se vzletem do 1200 met-
rů a s rozpětím křídel do 24 m. Za více než rok na letišti
v Bochoři odbavili téměř 600 letadel. -svam-

Úředníci přerovského magistrátu
pomáhají lidem v nouzi

Desítky lidí v těžké životní situaci už od začátku roku využi-
ly služeb nového oddělení přerovského magistrátu. Oddělení
sociální prevence a pomoci funguje od ledna a pro snadnější
orientaci klientů má dvě agendy: agendy sociální práce pro
rodiny s dětmi a nezaměstnané a agendy sociální práce pro
seniory a zdravotně znevýhodněné občany. „Na oddělení
působí tým kvalifikovaných sociálních pracovníků. Jejich prá-
ce spočívá především v sociálním poradenství a sociální
pomoci při odstraňování nepříznivých životních situací
a předcházení jejich vzniku, jako je například hmotná nouze
a následná chudoba, ztráta zaměstnání nebo invalidita,“ uved-
la vedoucí odboru sociálních věcí a školství Romana Pospíši-
lová. Nové oddělení zaměří svoji činnost také na prevenci. Plá-
nuje sérii přednášek a besed pro různé cílové skupiny. Záro-
veň chce navázat užší spolupráci s obcemi, které spadají do
působnosti města Přerova. Oddělení sociální prevence
a pomoci vzniklo v rámci sociální reformy a občané ho najdou
v budově magistrátu ve Smetanově ulici číslo 7. -rik-

Školáci ze ZŠ Za mlýnem uspěli 
v soutěži Chemik regionu

Střední průmyslová škola Hranice a přerovská Precheza hle-
daly nejlepšího chemika regionu. Posloužila jim k tomu stej-
nojmenná soutěž, jejíž první ročník se odehrál 10. února v pro-
storách hranické školy. Soutěž měla podnítit zájem žáků devá-
tých tříd o studium chemických oborů, protože odborníků je
v tomto odvětví stále nedostatek. Nejen technické obory, ale

ani ty chemické obory žáky prostě nelákají. Přitom jejich uplat-
nění v praxi bývá větší než u těch humanitních. Například Pre-
cheza nestojí jen o vysokoškolsky vzdělané zaměstnance, ale
práci má i pro středoškoláky. Do soutěže se zapojily děti ze
dvou desítek škol na Přerovsku a Hranicku. Školních kol se
účastnilo 650 soutěžících, přičemž každá škola do druhého kola
vyslala nejlepší tři. Ti se pak utkali v Hranicích. Největší úspěch
nakonec slavily přerovské školy. První místo obsadil Jiří Jemel-
ka ze ZŠ Za mlýnem, druhá byla jeho spolužačka Monika Bro-
žíková a třetí skončil Robin Škrabal ze ZŠ Želatovská. Hodnot-
né ceny si ale odneslo ještě dalších 17 soutěžících. -svam-
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■ Z „Přerovských aktualit“
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Policie České
republiky

rekapituluje...
Přerov si oblíbili extremisté 

Přes úsporná opatření, která postihla
také policii, se pracovníkům Územního
odboru Policie ČR Přerov vloni dařilo.
Dosáhli 56,06 procenta v objasněnosti
trestných činů. Tímto výsledkem se
zařadili v rámci krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje na druhé
místo za územním odborem Jeseník. 

Kladně byli přerovští policisté hodno-
ceni také za dobře zvládnutá opatření
při demonstraci organizované Dělnic-
kou stranou sociální spravedlnosti vloni
v červnu, při které bylo nasazeno 450
policistů pořádkových sil, antikonfliktní
tým, specialisté na extrém a dalších 300
policistů. Hromadná nasazení policistů
v podobných případech však odvádí
policii od běžné každodenní práce a sto-
jí nemalé finanční prostředky.

„Přitom na magistrátě už leží nová
žádost o povolení mítinku, který chce
pořádat Dělnická strana sociální spra-
vedlnosti a záleží teď na vedení města
jak ji posoudí,“ uvedl Martin Lebduška,
vedoucí územního oddělení Přerov.

S nasazením zásahové jednotky stále
počítá přerovská policie také na úseku
diváckého násilí při sportovních utká-
ních. V této oblasti agresivita diváků před
dvěma roky vzrostla, ale už stagnuje
a nepřerostla v trestné činy. Policie napří-
klad  prováděla asistenci při dopravě
fanoušků a řešila incidenty, ke kterým
došlo v blízkosti obydlí nepřizpůsobivých
občanů v ulicích Škodova a Husova. 

Nově vloni policisté dohlíželi na dodr-
žování klidu a pořádku při pořádání Dis-
copárty, které se konají každý druhý
měsíc na Výstavišti za účasti 2500 osob.
Také zde řeší policie výtržnosti mladých
návštěvníků, často podpořené nalévá-
ním alkoholu mladistvým.

Miroslav Rozkošný 

K „Euroklíči“ 
se přihlásil i Přerov
Do projektu Euroklíč se zapojí i město

Přerov. Rozhodli o tom radní, kteří pod-
pořili příslib o spolupráci na projektu –
a to s ohledem na zajištění dostupnosti
veřejných toalet pro osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace. 

„Vytipovali jsme čtyři objekty, které
jsou v majetku města a mají bezbariéro-
vý přístup. V nich budou mít hendike-
povaní lidé možnost dostat se prostřed-
nictvím takzvaného euroklíče na WC.
Jedná se konkrétně o kino Hvězda, zim-
ní stadion, plavecký areál a autobusové
stanoviště,“ uvedl náměstek přerovské-
ho primátora Dušan Hluzín. 

Zařízení budou osazena jednotným
eurozámkem a lidem se zdravotním
postižením budou na základě průkazu
TP, ZTP nebo ZTP/P distribuovány uni-
verzální klíče. Postižení lidé tak získají
rychlou a důstojnou dostupnost sociál-
ních zařízení. red.
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Mezinárodní festival dokumentárních
filmů o lidských právech pořádá organi-
zace Člověk v tísni.

Jeden svět je dnes největším lidsko-
právním filmovým festivalem v Evropě
a jednou z nejvýznamnějších kulturních
akcí v rámci Prahy a celé České republi-
ky, která každoročně přiláká více než 100
000 diváků. Festival prezentuje přes 100
filmů z celého světa a snaží se podporo-
vat kvalitní dokumentární tvorbu se
sociální, politicky angažovanou a lid-
skoprávní tematikou. Důležitou součás-
tí Jednoho světa jsou debaty po projek-
cích s filmovými hosty, debatní večery
s odborníky, projekce pro základní
a střední školy a další celoroční aktivity
pro veřejnost.

Aktuální a naléhavé téma zvolil 14. roč-
ník Mezinárodního festivalu dokumen-
tárních filmů o lidských právech Jeden
svět, který se zaměří na právě probíhají-
cí protesty a nepokoje v různých částech
světa. Filmy ukážou, že ačkoli cíle a pro-
středky protestních akcí od Bahrajnu,
přes Řecko až po USA jsou rozdílné,
všechny pojí společný prvek: odhodlaní
mladí lidé, kteří žádají změnu zavede-
ných pořádků. 

V Přerově se hlavní program
festivalu uskuteční ve dnech
26.–29. března

V dopoledních hodinách v tomto ter-
mínu budou probíhat projekce pro ško-
ly. Začátek bude vždy v 8 a 10.30 hodin.
Večerní projekce pro veřejnost budou
probíhat ve dnech 28.–29. března vždy
v 16.30 a v 19 hodin. Vstupné pro školy
činí 40 Kč na žáka, vstupné pro veřejnost

činí 50 Kč. Projekce filmů s odbornými
debatami budou probíhat v Base Cam-
pu v Přerově. „Velmi se těšíme na další
spolupráci s Gymnáziem Jakuba Škody
a studenty této školy, kteří stejně jako
i v minulém roce budou moderovat
všechny projekce,“ vysvětlila koordiná-
torka Jednoho světa v Přerově Marcela
Nosálová.

Ve veřejných projekcích můžete zhléd-
nout například film „Nedáme se uml-
čet“, kde tvůrci snímku zaznamenali
několik příběhů mladých lidí, kteří už

nedokázali déle mlčet a rozhodli se svrh-
nout nenáviděný režim ve svých zemích,
nebo film „Láska v hrobě“, který vznikal
jako časoměrný dokument v letech
2007–2011.

Aktuální program a podrobné infor-
mace lze najít na webových stránkách
http://www.jedensvet.cz/2012 v sekci
regiony.

Kontaktní osobou festivalu Jeden svět
za Přerov je Marcela Nosálová (marce-
la.nosalova@clovekvtisni.cz, mob: 739
320 083). Helena Netopilová
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Mezinárodní festival Jeden svět 2012
ukáže protesty, nepokoje, revolty

Pozvánka na festival dokumentárních filmů

Na soutěži, která se konala začátkem
února v Lanškrouně, tak opět prokázaly,
že odborný výcvik a výuka odborných
předmětů na této škole jsou na úrovni,
která snese ta nejpřísnější kriteria.

Ústředním motivem letošního ročníku
bylo téma „Na vlnách luxusu“. Student-
ky soutěžily ve dvou kategoriích – úče-
sová tvorba a make-up. V kategorii úče-
sová tvorba soutěžila studentka 3. roč-
níku oboru kadeřník Michaela Váňová,
která na hlavě své modelky Veroniky
Pantůčkové během šedesáti minut
vytvořila kreaci, jež okouzlila odbornou
porotu.

„Michaela z 240 možných bodů získa-
la 233 a naprosto zaslouženě získala zla-

tou medaili a absolutní prvenství. K cel-
kovému dojmu přispěly i šaty, které
umocnily celkový dojem daného téma-

tu. Učitelka odborného výcviku a sou-
časně trenérka Zdenka Dočkalová
dovedla svoji žačku k vynikajícímu úspě-

chu, který jí zcela nepochybně otevírá
bránu k nejvyšším metám této velmi
žádané profese,“ pochlubil se ředitel
školy Oldřich Baďura.

V kategorii make-up reprezentovala
školu studentka 4. ročníku oboru Kos-
metické služby Nikol Mrnuštíková. I ona
předvedla odborně skvěle zpracované
zadání a ve stejném čase na své model-
ce Markétě Schnáblové vykouzlila krea-
ci, která plně odpovídala danému téma-
tu. Rozdílem pouhého jednoho bodu
obsadila v absolutním pořadí 2. místo
a získala stříbrnou medaili. 

„Nikol při své práci plně uplatnila
vlastní kreativitu a skvěle zvládla všech-
ny soutěžní podmínky. Tuto žákyni při-
pravila na soutěž učitelka odborného
výcviku Jitka Novotná,“ informoval Old-
řich Baďura.

Obě medailistky si zajistily přímý
postup na soutěž, která proběhne 2. a 3.
března v Praze, a to při příležitosti 13.
mezinárodního veletrhu kosmetiky
a zdravého životního stylu World of
Beauty & Spa. Šaf

Studentky oboru kadeřnice a kosmetička uspěly na mezinárodní soutěži

Na snímku modelka Markéta Schnáb-
lová (make-up). FOTO ARCHIV ŠKOLY

Na snímku modelka Veronika Pan-
tůčková (účesy). FOTO ARCHIV ŠKOLY

Studentky Gymnázia Jakuba Škody budou uvádět jednotlivé filmové projek-
ce a moderovat besedy k filmům. Na snímku: Žaneta Dočkalíková, Jana Vykydalo-
vá, Ivana Pumprlová, Monika Poláchová a Markéta Pospíšilová

Už koncem ledna putovaly do vybra-
ných přerovských základních škol
odpadové nádoby na tříděný odpad. 

„Město nakoupilo za dvě stě tisíc
korun 185 plastových a 82 kovových
nádob, do nichž budou školáci třídit
odpad – zvlášť papír, PET lahve a nápo-
jové kartony,“ uvedla Věra Špilerová
z přerovského magistrátu.

Akce vznikla na základě žádosti žáků ze
Základní školy Trávník, kterou obdržel
odbor životního prostředí magistrátu. 

„Žáci ve své žádosti uvedli, že chtějí
zavést třídění odpadu ve třídách. Jejich
iniciativa nás vedla k myšlence, aby-
chom se zeptali i dalších ředitelů základ-
ních škol, jestli také mají zájem podílet
se na třídění odpadu,“ podotkla Yvona
Machalová z oddělení ochrany životní-
ho prostředí a památkové péče magist-
rátu. A zájem ze strany škol byl.

„Požadavky škol jsme pak zpracovali
a na základě toho vybrali dva typy nádob
– plastové o objemu 45 litrů a kovové
o objemu 100 litrů. Nádoby jsme roze-
slali do škol. Akci hradíme z finančních
prostředků města, které jsme obdrželi za
zpětný odběr obalů od společnosti EKO-
KOM,“ podotkla Věra Špilerová. red.

Přerovští školáci
mohou třídit odpad
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Žáci ZŠ Za mlýnem 
již odpad třídí.

Po medailovém dešti na Mist-
rovství ČR kadeřníků a kosmeti-
ček v Českých Budějovicích stu-
dentky Střední školy gastrono-
mie a služeb na Šířavě v Přerově
bodovaly. Tentokrát na meziná-
rodní soutěži Kalibr Cup 2012.



Nejvíce příchozích dětí se narodilo
v letech 2005 a 2006 a doplnily je děti, kte-
rým byl v roce 2011 udělen odklad plnění
povinné školní docházky. 

„V letošním roce se dostavilo k zápisu
507 dětí, které předvedly zkušeným uči-
telům, jak jsou připraveny na vstup do
školy. Celkový počet dětí je o 11 vyšší než
v loňském roce. Toto číslo potvrzuje, že
do škol nastupují silnější ročníky, zaha-
jující vlnu babyboomu, která v Přerově
dosáhla vrcholu v roce 2008. Při nejbliž-
ších zápisech do základních škol bude
nastupovat ještě více dětí než letos,“
vyhodnotil stav Mgr. Petr Hrbek z odbo-
ru sociálních věcí a školství.

Od začátku letošního roku platí novela
školského zákona, která zpřísnila pod-

mínky pro odložení začátku povinné
školní docházky – zákonný zástupce žáka
musí k žádosti o odklad doložit doporu-
čující posouzení školského poradenské-
ho zařízení a odborného lékaře nebo kli-
nického psychologa. Dále děti, které se
letos vzdělávaly v posledním ročníku
mateřské školy a kterým bude pro školní
rok 2012/2013 povolen odklad povinné
školní docházky, budou od 1. ledna 2013
hradit úplatu za předškolní vzdělávání
v mateřské škole v plné výši. „Uvedená
opatření se projevila na nižším počtu
žádostí o odklad, kdy letos předběžně
projevili zájem jen rodiče 49 dětí oproti
99 žádostem o odklad v roce 2011. Nižší
počet udělených odkladů zvýší i celkový
počet dětí, které skutečně v září zased-

nou do školních lavic. Pravděpodobně se
bude jejich počet pohybovat kolem 450
žáků, což by byl nejvyšší stav za posled-
ních 10 let,“ vysvětlil Petr Hrbek. 

„Pokud porovnáme naplněnost jedno-
tlivých ročníků druhého stupně základ-
ních škol ve školním roce 2011/2012, je
patrné, že 6. až 9. ročníky jsou početně
slabší, než budou počty nastupujících
žáků do prvních ročníků v nejbližších
pěti letech. Tento stav se pozitivně pro-

jeví v rostoucí naplněnosti našich škol,
což bude znamenat nárůst celkových
počtů žáků vzdělávaných v přerovských
základních školách,“ poukázal na vývoj
situace Hrbek. Zatím je podle něj kapa-
cita stávajících škol postačující.

Každá základní škola zvolila pro získá-
ní svých budoucích žáků odlišnou for-
mu nabídky základního vzdělání a jejich
úspěšnost při zápisu do 1. ročníků je zři-
zovatelem dlouhodobě sledována. red.
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Počty dětí zapsaných do 1. ročníků základních škol rostou

Zápis dûtí na území Pfierova pro ‰kolní
rok 2012/2013 probûhne v sídlech matefi-
sk˘ch ‰kol zfiízen˘ch mûstem Pfierov:
M· Dvofiákova, M· Komenského, M· Koufiílko-
va, M· Jasínkova, M· Kozlovská, M· Krato-
chvílova (pouze 7 voln˘ch míst), M· Le‰etín-
ská, M· Máchova 14, M· Máchova 8, M· Na
odpoledni, M· Pod skalkou, M· U tenisu, M·
Optiky, M· Vinary
v pondûlí 12. bfiezna a úter˘ 13. bfiezna od 8 do
17 hodin

v sídlech matefisk˘ch ‰kol zfiízen˘ch
mûstem Pfierov:
M· Újezdec 12. bfiezna od 10 do 16 hod.

M· Lovû‰ice 13. bfiezna od 10 do 16 hod. 

M· Kozlovice 12. bfiezna od 10 do 16 hod.

M· Henãlov 12. bfiezna od 8 do 17 hod.

M· âekynû 13. bfiezna od 8 do 17 hod.

M· Sokolská 12. bfiezna od 8 do 16 hod.

Mateřské školy zřízené jinými zřizova-
teli provedou zápis v MŠ Bajákova, v MŠ
U Bečvy ve dnech 12. a 13. března od

8 do 17 hod. a v církevní MŠ Palackého
ve dnech 12. a 13. března od 8 do 16 hod.

Předškolní vzdělávání se organizuje
pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti
let. Ředitel mateřské školy rozhoduje
o přijetí dítěte do mateřské školy, popří-
padě o stanovení zkušebního pobytu
dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3
měsíce. K předškolnímu vzdělávání se
přednostně přijímají děti v posledním
roce před zahájením povinné školní
docházky. Vzdělávání v posledním roč-
níku mateřské školy zřízené městem
Přerov se poskytuje dítěti bezúplatně po
dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bez-
úplatnosti předškolního vzdělávání na
12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním
postižením. O přijetí dítěte se zdravot-
ním postižením rozhodne ředitel mateř-
ské školy na základě písemného vyjá-
dření školského poradenského zařízení,
popřípadě také registrujícího praktické-
ho lékaře pro děti a dorost. Šaf.

Děti čeká zápis do mateřských škol 

Na Základní školu Trávník se letos přihlásilo 120 dětí. Škola otevře čtyři
první třídy. FOTO DAGMAR VACULÍKOVÁ

ILUSTRAČNÍ FOTO HANA ŽÁČKOVÁ

Zápisy dětí do prvních tříd základních škol, které proběhly na přerov-
ských základních školách na začátku února, opět potvrdily předpo-
klad, že prvňáčků bude letos více než v minulém školním roce.
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2009 18 18 33 58 41 70 71 75 76
2010 22 19 28 34 41 68 76 76 89
2011 18 32 26 52 45 60 59 89 115
2012 27 28 15 41 41 62 87 86 120
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v letech 2008–2012
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2. 7.–12. 8. M· Máchova 14, M· Sokolská 
2. 7.–22. 7. M· Komenského, M· Pod
skalkou, M· âekynû
2. 7.–15. 7. M· Le‰etínská 
2. 7.–29. 7. M· U tenisu 
2. 7.–19. 8. M· Palackého (církevní), M·
Henãlov
9. 7.–26. 8. M· Újezdec, M· Lovû‰ice, M·
Kozlovice
9. 7.–19. 8. M· Jasínkova, M· Máchova 8,
M· Na odpoledni, M· U Beãvy (soukromá)
16. 7.–19. 8. M· Dvofiákova

16. 7.–26. 8. M· Vinary, M· Kratochvílova,
M· Optiky 
23. 7.–26. 8. M· Koufiílkova, M· Bajákova
(soukromá) 
30. 7.–26. 8. M· Le‰etínská
30. 7.–31. 8. M· Kozlovská
6. 8.–26. 8. M· Komenského, M· Pod
skalkou, M· âekynû
Náhradní provoz: v období 2.–27. 7. zaji‰Èuje
M· Kozlovská, v období 30. 7.–31. 8. zaji‰Èuje
M· U tenisu, v období 23. 7.–5. 8. zaji‰Èuje M·
Komenského.

Pro informaci rodičů uvádíme termíny uzavření
jednotlivých MŠ v době letních prázdnin:

Mateřská škola Lešetínská 5, Jižní Čtvrť – Přerov 
zve rodiče, děti a ostatní zájemce na

Den otevřených dveří
(nejedná se o zápis) 

Koná se ve středu 7. března od 9.30–11 hodin, můžete se seznámit s prostředím
mateřské školy. 
Na programu hrátky v tělocvičně, prohlídka školky, kreativní dílnička, zábavné taneč-
ky, skákání na 4m trampolíně ve druhé tělocvičně školky. Zápis do MŠ Lešetínská 5
proběhne ve dnech 12. a13. března. Více informací naleznete na www.mslesetin.cz

Pozvánka
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RNDr. Pavel Juliš
vedoucí odboru
stavebního úřadu
a životního prostředí
přerovského
magistrátu

»Můžete úvodem seznámit čtená-
ře s problematikou ukládání odpa-
dů v širším kontextu?

Komunální odpad představuje v Čes-
ké republice zhruba 15 % z celkového
objemu všech odpadů. Ročně se jej
vyprodukuje zhruba 4,5 miliónů tun
a jeho množství navzdory osvětovým
kampaním a řadě legislativních opatře-
ní stále narůstá. Tento fakt, sám o sobě,
ještě nemusí být alarmující. Podobně
tomu je ve většině ekonomicky vyspě-
lých zemí. Důležité ale je to, v jaké míře
se daří tento odpad pro životní prostře-
dí šetrným způsobem odstraňovat –
nebo, ještě lépe, opětovně využívat.
A zde už důvod ke znepokojení nad situ-
ací u nás je na místě. Ve vyspělé Evropě
pomalu ale jistě končí éra skládkování
a Česká republika se vstupem do Evrop-
ské unie přijala i v této oblasti ambicióz-
ní závazky, které se promítají do přísluš-
ných právních předpisů. Například Plán
odpadového hospodářství (POH) České
republiky předpokládá postupné snižo-
vání množství biologicky rozložitelného
komunálního odpadu ukládaného na
skládku – a to do roku 2010 na 75 %
množství odpadu uloženého v roce
1995, do roku 2013 na 50 % a do roku
2020 dokonce na 35 %. Stejná čísla platí
i pro kraje a města. Těchto ukazatelů má
být dosaženo předcházením vzniku
odpadu a zvyšováním jejich materiálo-
vého využití. Ani jedno z toho se však
nedaří. Příčin je celá řada a odborníci se
jimi jistě intenzivně zabývají. Jedno je
ale jisté: bylo chybou se domnívat, že si
s tímto problémem poradí jednotlivé
obce, jako původci a vlastníci komunál-
ního odpadu, sami. Další chybu podle
mne udělalo Ministerstvo životního pro-
středí, když se dlouhou dobu zdráhalo
uznat energetické využívání odpadu za
plnohodnotné materiálové využití
a výstavbu výtopen a tepláren, spalují-
cích odpad, nepodporovalo. Zjevně zde
panovala euforie z toho, že se v drtivé
většině českých obcí podařilo zavést
systém separace a je jen otázkou času,
kdy se správnou osvětou podaří občany
přesvědčit, aby všechen svůj odpad roz-
třídili.

»Co přinesou připravované změny
zákona o odpadech?

Zatímco počátkem 90. let minulého
století se u nás o třídění teprve začínalo
nesměle mluvit a krajina byla poseta

nezabezpečenými nebo zcela nelegální-
mi skládkami, například v sousedním
Německu již existovala koordinovaná síť
zařízení pro třídění, zpracování, využí-
vání a bezpečné ukládání odpadu. Jejich
kapacita odpovídala ekonomicky opti-
málnímu provozu a tomu odpovídal
i počet obyvatel v regionu, pro který zaří-
zení sloužila. Je logické, že takovýto říze-
ný systém, který již tehdy mimo jiné
počítal i s energetickým využíváním
odpadů a navíc se stále vyvíjí, svou efek-
tivitou vysoce předčí nesourodou změť
zařízení, která si vybudovaly dle svých
možností naše města a obce. A tak nej-
častější osud komunálního odpadu
u nás je v současné době jeho ukládání
na skládku. K uvedeným ukazatelům
POH se nejen nepřibližujeme, ale kaž-
dým rokem se jim vzdalujeme. Jenom
v Přerově se takto uloží na skládku roč-
ně okolo 14 tisíc tun, což je více než
dvojnásobek toho, co pro rok 2013 při-
pouští POH ČR, kraje i města. Připravo-
vané změny zákona o odpadech, poté co
nejsme schopni dostát svým závazkům
vůči Evropské unii, mají navíc skládko-
vání významně znevýhodnit. S novou
situací se jednotlivá města, se svými
omezenými prostředky, nedokážou
vypořádat samostatně. Integrovaný
systém nakládání s odpady v rámci celé-
ho kraje by měl všem partnerům přinést
vzájemně výhodné řešení, zajišťující
maximální materiálové nebo energetic-
ké využití komunálního odpadu. Pro
jeho vybudování je však naprosto
nezbytný společný zájem jednotlivých
samospráv, deklarovaný uvedeným
memorandem. Jeho schválení je sice
teprve prvním formálním, ale nesmírně
důležitým krokem

»Přerované si před několika týdny
v tisku mohli přečíst informaci, že
se v našem městě počítá s vybudo-
váním zařízení pro energetické
využití odpadu pro celý kraj. Je
pravdivá? 

Pravdou je, že v současné době na kra-
ji existuje předběžná studie, která pova-
žuje energetické využití zbytkového
odpadu – tedy toho, který zbude po
vytřídění využitelných a nebezpečných
složek, za nejvhodnější řešení. Jako jed-
na z možností se ukazuje – a mně se
chce říct, pokud všechno dobře dopad-
ne – že zařízení pro energetické využití
odpadu bude vybudováno v Přerově. To
však musí teprve prověřit studie prove-
ditelnosti. Souvisí to samozřejmě
s „novým“ pohledem na odpad – tedy
u nás novým pohledem. Že totiž před-
stavuje nevyčerpatelný zdroj energie, na
rozdíl od dosavadních fosilních surovin,
které mohou být nejen využívány ještě
dalšími generacemi smysluplnějším

způsobem, ale, a to se málo ví, jejichž
spalováním uniká do ovzduší mnohem
větší množství zplodin než při spalová-
ní odpadů. Připomínám, že se stále baví-
me o případném spalování komunální-
ho odpadu, a to po vytřídění jeho využi-
telných a nebezpečných složek. Pokud
by tedy jeden ze zastaralých kotlů pře-
rovské teplárny mohl být nahrazen zaří-
zením na energetické využití odpadu,
bude mít Přerov dlouhodobě vyřešen
nejen primární problém, kam se zbyt-
kovým odpadem, ale sníží se tak i množ-
ství vypouštěných znečišťujících látek.
Je to však zatím pouze hypotéza.

»Vzhledem k tomu, že Přerov má
vlastní skládku, vynakládá na
odpady méně prostředků, než vět-
šina jiných měst. Nemusí se obča-
né obávat toho, že díky spalování
budou více platit za odpad?

V současné době díky tomu, že Přerov
vlastní skládku komunálního odpadu,
navíc na vlastním katastrálním území,
jsou jeho náklady na odstraňování odpa-
du relativně nízké. Pamětníci na radnici
si vzpomenou, že již před více než dva-
ceti lety se snažila největší města střed-
ní Moravy hledat společnou cestu při
nakládání s komunálními odpady, ale
k dohodě tenkrát nedošlo. Přerov měl
připravenu výstavbu skládky Žeravice II,
vydal se svou vlastní cestou a vydělal na
tom. To je také podle mne i jeden
z důvodů, proč se dnes ozývají odpůrci
energetického využívání odpadu, kteří
v něm vidí výsledek jakéhosi krajského
diktátu. Situace dnes je však zcela opač-
ná, než tomu bylo na počátku 90. let.
Zákon stanoví poplatek za uložení odpa-
du na skládku. Zatímco doposud pří-
jemcem tohoto poplatku, dnes 500 Kč za

tunu, je obec, na jejímž území se sklád-
ka nachází, tudíž „Přerov Přerovu nepla-
tí“, návrh nového zákona předpokládá,
že 80 % poplatku, navrhovaná výše je až
1 500 Kč, půjde do rozpočtu kraje. Při 14
tisících tunách ročně uloženého odpa-
du by tak město nově odvedlo do rozpo-
čtu kraje každý rok až 17 miliónů korun.
O platbu této částky by se v rámci
poplatku za komunální odpad rozdělili
všichni občané. Co považuji za velmi
významné, je skutečnost, že kraj tyto
prostředky musí účelově využít na pod-
poru odpadového hospodářství, logicky
tedy na rozvoj zařízení společného

systému nakládání s odpady. Postavit se
mimo tento systém a setrvat na filosofii
skládkování zbytkového odpadu na
vlastní skládce by bylo od města, přinej-
menším, nerozumné.

»Jsou spojeny plány na energetic-
ké využívání komunálního odpadu
s ukončením systému třídění?

Energetické využití je v integrovaném
systému alternativou za ukládání na
skládku, tedy jak naložit se zbytkovým
odpadem, nikoliv alternativou za třídě-
ní. Třídění a opětovné využití odpadu
zůstává prioritou v rámci České repub-
liky i Olomouckého kraje. V Přerově
například ještě letos počítáme s šestimi-
lionovou investicí do modernizace dotří-
ďovací linky, průběžně rozšiřujeme
počty kontejnerových stání pro separo-
vaný sběr a v dohledné době plánujeme
kompostování odpadu ze zeleně. Trvale
jsou sledovány odbytové možnosti pro
nové doposud netříděné složky, napří-
klad směsný plast. Ani velmi optimistic-
ké odhady však nepředpokládají, že by
množství odpadu předaného k recykla-

Město Přerov se připojilo k Memorandu o společném postu-
pu a spolupráci při tvorbě integrovaného systému nakládá-
ní s odpady v Olomouckém kraji. Jaký to má pro město vý-
znam, jsme se zeptali vedoucího odboru stavebního úřadu a život-
ního prostředí Pavla Juliše.

Při řešení otázky, co s odpady, je 

Zástupci obcí po podpisu memoranda o společném postupu a spolupráci při tvor-
bě integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji.
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ci, včetně nebezpečných složek, mohlo
v budoucnu přesáhnout 50 %. Využití
zbývajícího odpadu jako zdroje energie
je jednoznačně příznivější než uložení
do krajiny, byť se tak děje na technicky
zabezpečenou skládku.

»Občané se vzhledem ke stavu
ovzduší v Přerově pochopitelně
obávají další produkce škodlivých
látek. Můžete se k tomu vyjádřit?

Pojem „spalovna“ je v povědomí veřej-
nosti historicky spjatý s řadou mýtů. Ty
podporují četné případy z minulosti, ale
třeba i pohled na jediný komín rodinné-

ho domku, kde si někdo přitápí vlastní-
mi odpadky. Hlavní obava je samozřej-
mě z černého a zdraví nebezpečného
kouře. Skutečnost je taková, že množství
škodlivin, unikající z moderních zaříze-
ní spalujících odpad, je nižší než z výtop-
ny na zemní plyn. Vím, není to odborně
přesný argument, ale například ve Skan-
dinávii funguje přes padesát takových
zařízení, ve Švýcarsku na tři desítky,
v Německu sedmdesát a ve Francii

dokonce sto třicet. Pojďme ale k nám.
Konkrétní údaje nám řekne až studie
proveditelnosti a další dokumentace, ale
v případě Přerova by šlo o náhradu jed-
noho energetického zařízení jiným, a to
lze připustit pouze za předpokladu sní-
žení množství vypouštěných znečišťují-
cích látek ve všech ukazatelích.

»Jak by byla vyřešena doprava do
tohoto zařízení?

Detailní řešení bude stanoveno až
poté, co se rozhodne, zda vůbec takové
zařízení vznikne – a pokud ano, tak kde.
Už dnes ale víme, že je nepřijatelné, jak
pro dopravce, tak pro cílové město, aby
odpad byl svážen přímo jednotlivými
svozovými vozy. Součástí integrované-
ho systému musí být i řešení dopravy
odpadu na jednotlivá zařízení pro zpra-
cování odpadu, nejen do „spalovny“, ale
i na klíčové třídírny, kompostárny,
skládky a podobně. Mimo jiné i z poplat-
ků za ukládání na skládku by tak byla
zbudována síť překladišť, odkud by
odpad putoval například do Přerova po
železnici.

»Můžete závěrem stručně shrnout
největší klady vybudování tohoto
zařízení, konkrétně pro Přerov?

Hlavní výhody pro Přerov jsem popsal,
doufám, dostatečně zřetelně a jsem
o nich přesvědčen. Nezmiňoval jsem
samozřejmě další možné přínosy, týka-
jící se ekonomiky zásobování města tep-
lem, ale to by snad v tuto chvíli bylo
předčasné. Ani nemyslím, že mi to pří-
sluší. Ale neměli bychom hovořit pouze
o jednom zařízení, i když bude mít klí-
čový význam, ale o celém integrovaném
systému. Pokud se jej podaří vybudovat,
bude většina vyprodukovaného komu-
nálního odpadu v kraji využita, nikoliv
pouze ukryta před našimi zraky jako
ekologická zátěž pro příští generace.
Navíc pro všechny zúčastněné obce,
tedy i pro Přerov, přinese významnou
úlevu při financování vlastního odpado-
vého hospodářství. A úplně závěrem mi
dovolte, abych touto cestou poděkoval
představitelům Olomouckého kraje za
to, že se ujali úkolu shromáždit společ-
nou vůli a odstartovat určitě nelehkou
cestu za splněním těchto cílů.

Eva Šafránková

Během několika příštích týdnů vypíše Olomoucký kraj výběro-
vé řízení na studii proveditelnosti k realizaci Integrovaného
systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji, s mož-
ností energetického využití odpadů. Několik otázek jsme polo-
žili i Zuzaně Ochmanové, vedoucí oddělení ochrany životního pro-
středí Krajského úřadu Olomouckého kraje.

třeba dívat se více do budoucnosti

Ing. Zuzana
Ochmanová
vedoucí oddělení
ochrany životního
prostředí 
Krajského úřadu
Olomouckého kraje

»Na co dá odpověď tato studie?
Měla by vyhodnotit hierarchii naklá-

dání s odpady, to je předcházení vzniku
odpadů, třídění využitelných složek
odpadu, materiálové využití, možnosti
energetického využití odpadu. Součas-
ně by měla posoudit dopady na životní
prostředí i zpracovat ekonomické
vyhodnocení nakládání s odpady. V sou-
časné době se materiálově nevyužitelné
složky odstraňují na skládkách, nyní se
zhodnotí i jejich energie jako náhrada za
neobnovitelné zdroje tepla.

»Zmínila jste se, že ve studii
budou vyhodnoceny možnosti
umístění zdroje k energetickému
využívání odpadů (ZEVO). Můžete
být konkrétnější?

Jelikož se jedná o zařízení, které musí
využít nejméně 65 % energie, a to ve for-
mě tepelné energie na vytápění a výrobu
elektřiny, není jednoduché najít vhodnou
lokalitu, kde je zabezpečen odběr tepla
a současně technické možnosti distribu-
ce elektřiny do sítí. Ve studii budou
vyhodnoceny všechny potenciálně mož-
né lokality v Olomouckém kraji. Je prav-
dou, že zatím dle dostupných technických
informací jsou nejvýhodnější lokality
v Přerově a Mohelnici, u kterých existuje
možnost využití tepla i odběru elektrické
energie. Ve studii však budou posouzeny
i další města, například Olomouc.

»Jaké výhody by přineslo Přerova-
nům případné vybudování ZEVO?

Je to stabilní odpadové hospodářství
pro region, včetně ekonomického
vyhodnocení. To znamená, že zajistí
pevné dlouhodobě udržitelné ceny za
odpady. V případě využití tepla pro vytá-
pění CZT je to stabilní a příznivá cena za
teplo. V současné době, při raketovém
zvyšování cen energií, je tato výhoda pro
občany snad největší, současně s ener-
getickou bezpečností. Ceny paliv neu-
stále rostou a není jisté, zda již v dohled-
né době bude na trhu dostatek uhlí za
rozumné ceny. Zde je třeba zdůraznit, že
žádná z těchto výhod není na úkor
ochrany životního prostředí. Pokud
vybudováním ZEVO dojde k náhradě
fosilních paliv, je naprosto zřejmé, že
dojde i k poklesu produkce emisí základ-
ních škodlivin. Vzhledem k povoleným
hodnotám v legislativě se sníží produk-
ce například tuhých znečišťujících látek

10krát, oxidů síry 34krát, oxidů dusíku
3krát, těkavých organických látek 5krát.

»Jaký je návrh řešení dopravy do
případného zdroje?

Je mylná představa příjezdu jednotli-
vých svozových vozů do tohoto zařízení,
neboť náklady na dopravu by byly astro-
nomické a auta nevyužita ke sběru. Jen
z nejbližšího okolí je možná přeprava
těmito vozidly. Z větších vzdáleností by
se jednalo o dovoz velkoobjemovými
kontejnery. Ze současných zkušeností,
kdy se naváží odpady z Olomouce a Pro-
stějova do Brna, se jedná o jednu až dvě
soupravy kontejnerů za den. Pokud se
jedná o lokalitu Přerov, zde je nutné
zdůraznit, že celý záměr by byl úzce pro-
pojen s řešením dostavby dálnice
a obchvatu. Byl by vytvořen silný tlak na
dostavbu dopravní infrastruktury. Další
možnost dopravy po železnici je také
možná s pomocí překladišť.

V jaké časovém horizontu by bylo
reálné případné vybudování ZEVO?

Je nutno říct, že realizace takového
záměru je dlouhodobá záležitost v řádu
6 až 8 let. Pokud se Olomoucký kraj spo-
lu s původci odpadů, to znamená jed-
notlivými obcemi, touto problematikou
nebude již nyní seriózně zabývat, hrozí
při změně legislativy strmý nárůst cen za
odvoz odpadu od občanů. Dojde k dra-
matickému nárůstu poplatků za ukládá-
ní na skládky a výhledově bude zakázá-
no skládkování neupraveného komu-
nálního odpadu, jako je již tento zákaz
v některých zemích EU. Pro lokalitu
zásobenou teplem s CZT z fosilních paliv
je toto jedinečná možnost mít stabilní
„obnovitelné palivo“ za výhodné ceny,
které se promítnou do cen za vytápění.

V současnosti nelze předjímat, do jaké
míry je pravděpodobné umístění tohoto
energetického zařízení v Přerově. Po
stránce technické, v budoucnu po
dostavbě infrastruktury i logistické, je tato
lokalita výhodná. Jsou ale i jiné s těmito
technickými možnostmi i dopravními
podmínkami, jako například lokalita
v Mohelnici. Kritéria posoudí až studie
proveditelnosti. Eva Šafránková
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Graf ukazuje využití zdrojů paliv pro vytápění v časovém horizontu několika příš-
tích desetiletí.

Zařízení pro energetické využití
odpadu v Liberci
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Co připravují pracovníci
muzea na novou výstavní
sezonu?

Mgr. Radim
Himmler
Muzeum
Komenského,
Přerov,
ředitel

Zmíním se zatím jen o výstavách, kte-
ré plánujeme v prvním pololetí.

První výstava letošního roku, která běží
od února, připomíná zřejmě nejznáměj-
ší námořní katastrofu všech dob – poto-
pení parníku Titanic. Výstava bude
zakončena derniérou načasovanou na
den přesně po 100 letech, kdy v noci ze
14. na 15. dubna narazil legendární par-
ník na ledovec a následně klesl ke dnu.
V sobotu 14. dubna tak bude symbolic-
ky ukončena noční komentovanou pro-
hlídkou i „plavba“ naší výstavou. 

Zubr představí svou historii
K významným přerovským atributům

jistě patří pivovar Zubr, který oslaví již
140 let svého trvání. Muzeum doku-
mentuje vývoj místních průmyslových
podniků, a proto chce toto památné
výročí připomenout sezonní výstavou,

která bude probíhat od poloviny dubna
do začátku října. Přerované i všichni
milovníci zlatavého moku se mohou
těšit nejen na popsání bohaté historie
tohoto tradičního přerovského výrob-
ce, ale také na barvité zachycení života
na pivovarském dvoře, transportu
a chlazení piva až po atmosféru dobo-
vého hostince jako z časů Jaroslava
Haška. 

Výstavy na hradě Helfštýně
Muzeum Komenského působí na

zámku v Přerově a je i správcem hradu
Helfštýna. Obě památky patřily k majet-

kům významného šlechtického rodu
pánů z Pernštejna. Proto se muzeum
rádo zapojilo do aktivit v rámci takzva-
ného „Pernštejnského roku“ organizo-
vaných Národním památkovým ústa-
vem. Na mezinárodní den muzeí 18.
května je naplánováno slavnostní otev-
ření nové expozice Archeologie na hra-
dě Helfštýně, jejímž ústředním bodem
je ohromný originál pernštejnské nápi-
sové desky, původně situované nad dru-
hou hradní branou. Tentýž den bude na
přerovském zámku poprvé zpřístupněn
veřejnosti kompletní model hradu Helf-
štýna ve své podobě z počátku 17. stole-
tí, který během tří let zhotovil výtvarník
Dalibor Figeľ. 

V květnu si také přijdou na své příz-
nivci pravěkého umění. Výstava Umění
z času lovců představí na velkoformáto-
vých fotografiích nejvýznamnější umě-
lecké skvosty evropského paleolitu, kam
svým významem jednoznačně spadá
i region Přerovska s proslulou lokalitou
Předmostí. Fotografickou výstavu
doprovodí výběr drobných trojrozměr-
ných artefaktů – uměleckých výtvorů
moravského paleolitu. 

V zámku a podzámčí
Folklórní festival V zámku a podzám-

čí, pořádaný Folklórním souborem
Haná, se stal etablovanou akcí, která se
těší zájmu veřejnosti a která pozoru-
hodným způsobem oživuje různé měst-
ské scenérie. Tématem letošního již
šestého ročníku festivalu je láska.

Nelze opomenout také přírodovědné
aktivity pobočky Muzea Komenského
v Přerově – Ornitologické stanice

(ORNIS). Letošní rok je Mezinárodním
rokem netopýrů a tak pracovníci stani-
ce připravili výstavu o tvorech spojených
s nocí a tajemnem, nazvanou příznačně
Netopýr. Výstavu plnou her a interaktiv-
ních prvků doplní výukový program pro
školy zaměřený na vnímání zvuků.
Návštěvníci se mohou také těšit na tra-
diční letní Zahradní slavnost, která pro-
běhne 22. července. 

Podrobné informace o všech aktivitách
Muzea Komenského v Přerově nalezne-
te na www.prerovmuzeum.cz, nebo pří-
mým dotazem na adrese info@prerov-
muzeum.cz

Pozvánka do Muzea Komenského v Přerově

Stylizovaná geometrická rytina že-
ny na mamutím klu, známá též jako
Předmostská venuše (délka 290 mm).
Předmostí u Přerova. Gravettien, 30–22
tisíc let. FOTO M. FROUZ

Skulptura mamuta, zhotovená z ma-
mutoviny (délka 118 mm). Předmostí
u Přerova. Gravettien, 30–22 tisíc let.

FOTO M. FROUZ

■ Otázka pro...

■ Pozvánka na soví noc

Ve čtvrtek 22. března zvou pracovníci
Ornitologické stanice Muzea Komen-
ského v Přerově k návštěvě všechny příz-
nivce ptačího světa. Stejně jako v posled-
ních sedmi letech je zde bude čekat zají-
mavý host – Věra Malátková. Ta bude
necelou hodinu vyprávět o sovách.

Dozvíte se zajímavosti ze života sov,
ptáků v mnohém odlišných od svých
ptačích kolegů. Věra Malátková s sebou
přiveze také ukázky živých, trvale han-
dicapovaných sov. Můžete vidět sovu
v letu a dokonce si ji opatrně i pohladit.
Důležitou součástí přednášky je vyprá-
vění o tom, jak na tom dnes sovy jsou –
kde vlastně žijí a co potřebují, čeho se
jim nedostává, proč je třeba je chránit
a jak to udělat.

Akce začíná v 17 hodin přednáškou
v budově ORNIS. Po jejím skončení se
s ornitology z ORNIS můžete vypravit za
volně žijícími sovami do parku Micha-
lov. Pomocí nahrávek budou sovy láká-

ny k obraně svého teritoria a snad se
podaří některou z nich uvidět.

Žáci základních a středních škol se
mohou od pondělí 19. do pátku 23. břez-
na zúčastnit výukového programu
s živými sovami. Informace najdete na
www.ornis.cz . Jana Kosturová, ORNIS

Zajímavé vyprávění o sovách

Výr velký

Přesně v polovině června bude patřit
Horní náměstí folkloru a jeho přízniv-
cům. V pátek 15. a v sobotu 16. června se
totiž bude konat již 6. ročník folklorního
festivalu V zámku a podzámčí, který
představí veřejnosti lidovou kulturu
Hané a dalších moravských a českých
folklorních oblastí a národnostních
menšin, žijících na území naší vlasti.
V rámci této akce, věnované různým
podobám lásky našich předků, se usku-
teční rovněž dvě dětské soutěže. 

První soutěž se jmenuje Jak se dělá lás-
ka a úkolem dětí z mateřských a základ-
ních škol je vytvořit výkres formátu A4
nebo A3 s libovolným námětem na dané
téma. Děti mohou například malovat
milované osoby či předměty, příběhy
seznámení prarodičů či rodičů, lidové
zvyky a tradice, které měly přivolávat
ženichy, nebo výtvarně ztvárnit lidové
písně o lásce. Uzávěrka soutěže je sta-
novena na 11. května. Výkresy mohou
děti zasílat nebo osobně doručit na adre-
su Muzeum Komenského v Přerově,
Horní náměstí 7. Odborná porota vybe-
re nejlepší výkresy, které budou vysta-
veny v přerovském muzeu od června do

září na výstavě Jak se dělá láska. Část
nevystavených výtvarných prací pak
bude veřejnosti představena během
vlastního festivalu V zámku a podzámčí
dne 16. června. 

Druhá soutěž má stejně dlouhou tradi-
ci jako celý festival – letos se uskuteční její
6. ročník. Jedná se o pěveckou soutěž
O zámecký klíč, do které se mohou hlásit
děti od 5 do 15 let. Finále této soutěže ve
zpěvu lidové písně se uskuteční právě
v sobotu 16. června. Ale než k němu

dojde, je třeba vybrat finalisty, kteří budou
zpívat za doprovodu cimbálové muziky
Primáš Přerov. Stane se tak během před-
kola soutěže v sobotu 10. března v Kor-
vínském domě Muzea Komenského
v Přerově (Horní náměstí 31). Zájemci
o účast v této soutěži se mohou hlásit
zasláním svého jména, příjmení, věku,
telefonního kontaktu a názvu zvolené pís-
ně na e-mail ozameckyklic@seznam.cz.
Uzávěrka přihlášek je pátek 9. března do
20 hodin. Bližší informace k oběma sou-
těžím i celému festivalu naleznete na:
www.prerovmuzeum.cz
www.hanaprerov.cz.

Mgr. Lubor Maloň, FS Haná Přerov

Soutěžte s folklorním festivalem
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Po celý měsíc březen bude dále probí-
hat akce s názvem „Přiveď svého kama-
ráda“, zaměřená na získání nových uži-
vatelů a čtenářů. Každý registrovaný čte-
nář, dospělý nebo dítě, který přivede
svého kamaráda „nečte-
náře“ do knihovny, bude
odměněn prodloužením
své stávající registrace o 6
měsíců. Podmínkou je platná registrace
v době přivedení nového čtenáře a tato
registrace nesmí být získána bezplatně
při jiné akci knihovny. Nový čtenář zís-
ká registraci do konce roku zdarma.

Soutěž Poznej knihu
Pro všechny naše malé i velké „kniho-

moly“ bude vyhlášena vědomostní sou-
těž „Poznej knihu“. Úkolem soutěžících
bude ve 13 otázkách určit, ze které kni-
hy pochází vybraný úryvek. Soutěž bude
probíhat po celý měsíc březen a každý
týden budou zveřejněny tři nové otázky.
Odpovídat bude možné elektronicky
mailem nebo písemně prostřednictvím
soutěžního lístku. Pro tři nejlepší soutě-
žící jsou připraveny zajímavé ceny.

Ve středu 7. března se uskuteční v pro-
storách Agentury pro zemědělství a ven-
kov ve Wurmově ulice beseda s Ivanem
Hlavatým na téma „Kréta – rodiště Dia
a kolébka Evropy“. Převážná část před-
nášky je věnována západní Krétě, jejímu
osídlení, zemědělství, tradiční lidové
kultuře, přírodním zajímavostem a krá-
sám. Přenáška bude doprovázena pro-
jekcí fotografií, krétskou hudbou a video
ukázkami tanců. Vstup na besedu je pro
všechny registrované čtenáře bezplatný. 

Ve středu 28. března se v prostorách
Městské knihovny na Žerotínově náměs-
tí uskuteční přednáška Dagmar Kravčí-
kové „Grafologie aneb Tajemství výkla-
du písma“. Na besedě budou představe-
ny základy grafologie a pootevřena dvíř-
ka k tajemství naší osobnosti v závislos-
ti na našem písmu. Na přednášku je nut-
né se z důvodu omezené kapacity (max.
30 osob) předem přihlásit. Vstup na
besedu je pro všechny registrované čte-
náře opět bezplatný.

Březen je měsícem čtenářů Jste pravidelnými
návštěvníky
knihovny?

Mnoho z nás má stále měsíc březen
spojen s knihou. Proto jsme požádali
náhodné čtenáře o odpověď na
anketní otázku. Ta zněla: Které
služby Městské knihovny v Přerově
nejvíce využíváte a jak jste s nimi
spokojeni?

Jana Váhalová

Přerovskou kniho-
vnu navštěvuji už

dlouho a jsem s ní spokojená. Nejvíce
využívám standardní výpůjční služby,
a to jak v oddělení pro dospělé, tak
i v oddělení pro děti a mládež. Mám dva
syny, kteří chodí také do městské kni-
hovny. Chystám se, že také někdy nav-
štívím hudební oddělení, kde je široká
nabídka hudebních i namluvených nosi-
čů autorských děl. 

Roman Janiš

Dosud jsem spo-
kojen s výpůjční
službou. Dříve jsem četl hodně fantasy
literaturu, které je tu velký výběr. Dnes
se spíše zaměřuji na dokumenty a pouč-
né publikace. Samozřejmě jsem také
rád, že mi knihovna poskytuje informa-
ce mailovou poštou a připomíná takz-
vanou předupomínkou, kdy bych měl
knihy vrátit.

Jaroslav Vančura

Chodím už dlouho
do knihovny. Půjču-

ji si knihy, zejména cestopisy i časopisy
s cestovatelskou tématikou, také rád čtu
detektivky a naučnou literaturu.
S nabídkou knihovny jsem spokojen,
využívám i studovnu a čítárnu.

Jaroslav Zábranský

Moc času na čtení
nemám, ale občas
a nepravidelně knihovnu navštěvuji.
Využívám výpůjční služby, ale chystám
se půjčit si i čtečku knih, což je oboha-
cení a vylepšení dosavadní nabídky kni-
hovny. Tato technická pomůcka je
úsporná na místo a hodí se jak do
dopravního prostředku, tak i na večerní
čtení před usnutím. 

Jana Šimčíková

Anketa

� Pokačování ze strany 1 Po celý měsíc březen bude také pokra-
čovat soutěž „Portréty měst“ zaměřená
na sběr starých a zajímavých fotografií
našeho města, osob a událostí ze sou-
kromých fotoarchivů obyvatel Přerova
(více na straně 4).

Pro zájemce o využití
internetu je v měsíci
březnu připraven cyklus
vzdělávacích přednášek

„Začínáme s Internetem“. Prostřednic-
tvím praktických cvičení na počítačích
se účastníci seznámí se základy použí-
vání internetu, vyhledávání, používání
www stránek a e-mailu, bezpečnosti na
internetu a další. Připravena je také
přednáška s praktickým využitím vyhle-
dávání prostřednictvím našeho nového
on-line katalogu Carmen. Vzhledem
k omezené kapacitě (9 počítačů), je nut-
né se na tyto akce předem přihlásit, pro-
tože každý návštěvník bude mít k dispo-
zici svoje pracoviště. Přednášky se usku-
teční v naší nové přednáškové učebně
v budově na Žerotínově nám. 36. Další
informace o přednáškách a termínech
získáte na našich pracovištích, kde je
možné se také na akce přihlásit.

Ve všech pobočkách městské knihov-
ny ve městě připravujeme společná čte-
ní pro děti základních a mateřských škol
i společná čtení pro rodiče s dětmi. Čte-
ní se budeme věnovat i při setkávání
s prvňáčky v rámci projektu „Už jsem
čtenář – Knížka pro prvňáčka“. 

Svět pohádek
Pro rodiče s předškoláky je ve čtvrtek

15. března v půjčovně pro děti připraven
„Svět pohádek“ se spoustou soutěží, kví-
zů a malování. Akce se koná v rámci pro-
jektu „S mámou, tátou do knihovny“.
Pro maminky na mateřské dovolené je
v pobočce v Předmostí připravena akce
„Knihovna pro nejmenší“. Dozvíte se
zde, jaké možnosti nabízí knihovna pro
nejmenší děti a jejich rodiče. Březnová
úterní odpoledne jsou v pobočce na
Trávníku vyhrazena pro rodiče s dětmi.
Věnovat se budou pohádkovým knihám
Boženy Němcové. 

V noci z 30. na 31. března se několik

čtenářů zúčastní v půjčovně pro děti
tradiční Noci s Andersenem, který je
letos věnován Jiřímu Trnkovi. V poboč-
ce v Předmostí se zase uskuteční Večer
s Andersenem plný zábavy a soutěží.

Obal si svou knihu
Pro všechny uživatele knihovny, využí-

vajících služeb poboček v Předmostí
a Velké Dlážce, je připravena akce
s názvem „Obal si svou knihu“. Zájemci
si mohou vyzkoušet obalit vlastní knihu
nebo obalit jednu z knih z fondu naší kni-
hovny, které budou pro tento účel v kni-
hovně připraveny. Každá obalená kniha
pro knihovnu bude navíc na obalu ozna-
čena cedulkou, pokud s tím bude čtenář
souhlasit, že tuto knihu obalil právě on.

Beseda o expozici 
do Himalájí

Řada akcí je pro naše čtenáře a uživa-
tele připravena také v pobočkách kni-
hovny v místních částech Přerova. V kni-
hovně v Újezdci se uskuteční beseda
o expedici do Himalájí s panem Hořel-
kou. V knihovně v Penčicích se uživate-
lé knihovny zase setkají při vyprávění

s Ladislavem Drdou o jedné z jeho horo-
lezeckých výprav. V knihovně v Kozlovi-
cích se mohou čtenáři potkat na příjem-
ném posezení nad šálkem čaje a literár-
ními díly oblíbených autorů. Informace
o dalších akcích v ostatních knihovnách
jsou na našich webových stránkách. 

Uvedený výčet akcí není úplný a řada
dalších je stále ve stádiu příprav. Dopo-
ručujeme proto všem zájemcům pravi-
delně sledovat stránky knihovny
(www.knihovnaprerov.cz) a regionální
média (tisk, Infotext TV Přerov, regio-
nální vysílání Českého rozhlasu a další),
kde budou zveřejněny aktuální infor-
mace k jednotlivým akcím. 

Cílem celostátního projektu Březen –
měsíc čtenářů je vyzdvihnout společen-
ský význam a prestiž četby, propagovat
činnost knihoven a informačních center,
nabídnout moderní služby knihoven
odpovídající 21. století, propojit čtená-
ře, organizace a instituce zabývající se
četbou a čtenářstvím.

Pozvání pro malé

i velké knihomoly
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■ Klub českých turistů

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

�3. 3. • Rajnochovice–Kelã–Nûmetice
–Milotice n. B., 16 km, vlak 7.24, C. Punão-
cháfiová. 

�7. 3. • Nová Hradeãná–Úsov–Moraviãa-
ny, 15 km, vlak 7.04, C. Punãocháfiová.

�10. 3. • Pfierovská padesátka, turistick˘
pochod na trasách 13, 22, 30, 35 a 45 km, start
sokolovna 7.00–10.00 dle tras. 

�14. 3. • Doma‰ov n. B.–Magdalensk˘
ml˘n–Hrubá Voda, 12 km, vlak 8.37, V.Poli-
dorová. 

�17. 3. • Osek n. B.–Nové Dvory–Hlin-
sko–Lhota–Lipník n. B., 17 km, vlak 7.56,
Vl. Wnuk.

�21. 3. • Stfiedeãní vycházka, M. Caletková. 
�24. 3. • Bohumín–Anto‰ovice–·ilhefiovi-

ce–Darkoviãky–Hluãín, 20 km, vlak 6.25,
Vl. Wnuk.

�28. 3. • Grygov–U Strejãkova lomu–Krã-
maÀ–Brodek, 10 km, vlak 9.04, B. Adam.

�31. 3. • âeská Tfiebová–Svinná–Suchá–
Litomy‰l, 18 km, vlak 6.02, C. Punãocháfiová.

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

�1. 3. • Nov˘ Jiãín–Svinec–Kojetín–Skal-
ky, 12 km, M. Garzina, odj. 8.25.

�3. 3. • Teplice n. B.–U Kostelíãka–Hra-
nice, 15 km, J. ·vec, odj. 7.56.                          

�8. 3. • Dfievohostice–Bystfiice p. H.–¤íka–
Bystfiice p. H., 15 km, M. Garzina, odj. A 8.00.

�10. 3. • DP Pfierovská 50 – Memoriál Jifií-
ho Caletky, 6,13, 22, 35 km, J. ·vec, odch.
8.15, sraz u sokolovny.

�10. 3. • Vítkov–Klokoãov–Hadinka–Spá-
lovsk˘ ml˘n–Hefimánky, 17 km, J. Sedláko-
vá, odj. 6.00.

�15. 3. • Rajnochovice–Roso‰né–Tesák
–Ko‰ovy–Roso‰né, 17 km, J. Pûãek, odj. 7.36.

�15. 3. • Horka n. M.–Kfielov–Hejãín–Olo-
mouc–KPâ, 15 km, J. ·vec, odj. 8.02.

�22. 3. • Sv. Kopeãek–Lo‰ov–Velká Bys-
tfiice, 12 km, Î. Zapletalová, odj. 8.06.

�24. 3. • Brno-Pisárky–Kohoutovice–Jun-
drov (koniklece), 17 km, P. ·Èáva, odj. 7.39,
vedoucí ãeká v Brnû.

�29. 3. • Hodonín–âervené Domky–Zbrod
–Mutûnice, 12 km, J. ·vec, odj. 7.24.

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

�3. 3. • Poslední ãarodûj, Ramzová–·erák
–Keprník–âHS–Kouty n. D., 20 km, 880 m, L,
Tomá‰ Beránek, vlak 6:37, hod, bûÏky.

�6. 3. v 19.00 • schÛze v restauraci Pivo-
var, promítání z akcí.

�10. 3. • Pfierovská padesátka – Memori-
ál Jifiího Caletky Pfierov, 50, 35, 22, 13 km,
Vítûzslav Vaculík, sokolovna 7.00–10.00, pû‰í.

�17. 3. • Dálkov˘ pochod Drahanskou
vrchovinou, Rousínov, 8, 15, 21, 25, 35, 50
km, TOM Kaãeny Rousínov, vlak 6.00 hod., start
Rousínov, Kalouskova ul. (Svornost)
7.00–10.00, pû‰í.

�31. 3. • Int. Wienerwald wandertag – Za
nejkrásnûj‰í medailí do Vídnû, VídeÀ–Nuss-
dorf, start Gasthaus Kapitan Otto na nábfieÏí Duna-
je, 11, 16 km, Tomá‰ Beránek, bus 5.30, pû‰í.

�31. 3. • Setkání s pivem, Lhota n. Mor.,
cílov˘ pochod Hostinec Pod lipou, Lhota nad
Moravou, 10.00–14.30, KâT Klub DH Olomouc,
vlak 7.04/8.06, pû‰í.

■

Osmek 5.3. 2. a 30.4.
Horní námûstí 12.3. 10.4.
Bratrská na konci 7.5.
Seifertova u v˘stavi‰tû 19.3. 16.4. 14.5.
Svornosti 26.3. 23.4. 21.5.
Na odpoledni u lékárny 5.3. 2.4.
Blahoslavova, park. u Beãvy 30.4.
Riedlova, kfiiÏovatka 12. a 26.3. 10. a 23.4. 7. a 21.5.
Za ml˘nem 3 19.3. 16.4. 14.5.
Sokolská, parkovi‰tû 5. a 19.3. 2., 16. a 30.4. 14.5.
Sokolská u domu 28 12. a 26.3. 10. a 23.4. 7. a 21.5.
V. DláÏka, ‰kolní jídelna 5.3. 2. a 30.4.
P. Jílemnického u VST 19.3. 16.4.
L˘sky, K bránû u stan. separ. 14.5.
Na hrázi za mostkem 12. a 26.3. 10. a 23.4. 7. a 21.5.
Mervartova 9 5. a 19.3. 2. a 16.4.
Palackého za sam. 30.4. 14.5.
tfi. 17. listopadu zezadu 12. a 26.3. 10. a 23.4. 7. a 21.5.
Dluhonice, toãna 6.3. 3.4. 2.5.
Dluhonice u b˘valé ‰koly 13. a 27.3. 24.4. 22.5.
Dluhonice u prodejny 10.4. 9.5.
Wurmova, za KSZ 20.3. 17.4. 15.5.
JiÏní ãtvrÈ u b˘val˘ch jeslí 6. a 20.3. 3. a 17.4. 2. a 15.5.
JiÏní ãtvrÈ I/4 13. a 27.3. 10. a 24.4. 9. a 22.5.
JiÏní ãtvrÈ I/25 peãovatel. dÛm 24.4.
·robárova 13 6.3. 3.4. 2.5.
Kozlovská, parkovi‰tû 13. a 27.3. 10. a 24.4. 9. a 22.5.
Pod valy u parkovi‰tû 20.3. 17.4. 15.5.
Bayerova 2 6.3. 3.4. 2.5.
Svisle, za samoobsluhou 13. a 27.3. 10. a 24.4. 9. a 22.5.
Trávník, parkovi‰tû 20.3. 17.4. 15.5.
Trávník, u Chemoprojektu 20.3. 17.4. 15.5.
BudovatelÛ 1 6. a 20.3. 3. a 17.4. 2. a 15.5.
BudovatelÛ 5–7 6.3. 3.4. 2.5.
U tenisu, parkovi‰tû 13. a 27.3. 10. a 24.4. 9. a 22.5.
U rybníka, u trafa 7. a 21.3. 4. a 18.4. 2. a 16.5.
Petfiivalského, parkovi‰tû 28.3. 25.4.
JiÏní ãtvrÈ, u Barumky 23.5.
Tyr‰ova, parkovi‰tû 14.3. 11.4. 9.5.
Dvofiákova, u Rusalky 7.3. 4.4. 2.5.
Dvofiákova, u garáÏí 14. a 28.3. 11. a 25.4. 9. a 23.5.
PurkyÀova, denní pobyt 21.3. 18.4. 16.5.
B. Nûmce, za VST 14. a 28.3. 11. a 25.4. 9. a 23.5.
Optiky, u lékárny 7.3. 4.4. 2.5.
Husova, dvÛr 21.3. 18.4.
·kodova, u trafa 16.5.
Pod skalkou, parkovi‰tû 7.3. 4.4. 2.5.
Olomoucká, u stavebnin 14.3. 11.4. 9.5.
Hranická, u b˘valé cihelny 21.3. 18.4.
Hranická, park. u Z· 16. a 23.5.
Dr. M. Horákové 28.3.
1. kvûtna 25.4.
Al‰ova, u stadionu 7. a 21.3. 4. a 18.4.
Pod hvûzdárnou, parkovi‰tû 14. a 28.3. 11. a 25.4.
Kainarova, za Pfierovankou 2. a 16.5.
Vsadsko, parkovi‰tû 9. a 23.5.
ÎiÏkova, u ka‰ny 8.3. 5.4. 3.5.
Lovû‰ice, u parku 15.3. 10.5.
Lovû‰ice, DráÏní 12.4. 17.5.
Lovû‰ice, U sokolovny 22.3. 19.4.
VaÀkova, dvÛr 29.3. 26.4. 24.5.
Kozlovice, zaãátek obce 8. a 22.3. 5. a 19.4. 24.5.
Kozlovice, náves 15. a 29.3. 12. a 26.4. 10.5.
Kozlovice, Na vrbovcích 3.5.
Kozlovice, Tuãínská 17.5.
Nerudova 33 8.3. 5.4.
Macharova 3. a 17.5.
Tománkova, u garáÏí 15. a 29.3. 12. a 26.4. 10. a 24.5.
Wolkerova 15 22.3. 19.4.

Fr. Rasche, u parku 8. a 22.3. 5. a 19.4. 3. a 17.5.
Na louãkách 15 15. a 29.3. 12. a 26.4. 10. a 24.5.
V. Novosady, u kostela 8. a 22.3. 5. a 19.4. 3. a 17.5.
Újezdec, Vûtrná 15.3. 12.4.
Újezdec, malé hfii‰tû 29.3.
Újezdec, Pod dubíãky 10.5.
Újezdec, Nová ãtvrÈ 26.4. 24.5.
kfiiÏ. Teliãkova–Sportovní 9. a 23.3. 6. a 20.4. 4. a 18.5.
Popovice, U trati 16. a 30.3. 13.4. 11.5.
Popovice, za kapliãkou 27.4. 25.5.
Vinary, u garáÏí 9.3. 6.4. 4.5.
Vinary, Ve dvofie 16.3. 13.4.
Vinary, Mezilesí II 23.3. 20.4. 18.5.
Vinary, RÛÏová 30.3. 25.5.
Vinary, Za humny u bytovky 27.4. 11.5.
Penãiãky, u malého obchodu 9.3. 20.4.
Henãlov, náves 16.3. 13.4. 25.5.
Henãlov, SokolÛ 16.3. 11.5.
Henãlov, kfiiÏ. Hliník, Nová 30.3. 27.4. 25.5.
Henãlov, kfiiÏ. Hliník, Martinská 30.3. 27.4.
Henãlov, ZakladatelÛ (u b˘v. ‰koly) 13.4. 11.5.
V˘myslov 30.3. 27.4. 25.5.
Penãice, u po‰ty 23.3. 4.5.
Penãice, V kótû 6.4. 18.5.
âekynû, nad rybníãek 9.3. 18.5.
âekynû, k sokolovnû 16.3. 20.4.
âekynû, náves 23.3. 27.4.
âekynû, Na ãervenici 30.3. 25.5.
âekynû, Podlesí 6.4. 4.5.
âekynû, Boro‰ín 13.4. 11.5.
L˘sky, k obchodu 9.3. 6.4.
L˘sky, za mostkem 23.3. 20.4.
Teliãkova, u kotelny 4.5.
Pod skalkou, park. u 17–21 18.5.
Îeravice, Na návsi 16.3. 13.4.
Îeravice, Lapaã 30.3.
Îeravice, Such˘ potok 27.4. 25.5.
Îeravice, Pod lesem 11.5.
Jasínkova, za Priorem 22.3. 19.4.

Zahrádkářské osady
uvedena data prvního přistavení, po naplnění bude při-
staven ještě jednou prázdný kontejner

ZO âZS ã.1 u Îebraãky kfiiÏovatka 11.4.
ZO âZS ã.1 parkovi‰tû u Laguny 3.5.
ZO âZS ã.2 pod nemocnicí ã.1 4.4.
ZO âZS ã.2 pod nemocnicí ã.2, 3 3.4.
ZO âZS ã.2 pod nemocnicí ã.4 3.4.
ZO âZS ã.2 pod nemocnicí ã.5 3.4.
ZO âZS ã.16 u Kozlovic ã.1 4.4.
ZO âZS ã.16 u Kozlovic ã.2 4.4.
ZO âZS ã.3 naproti âSAD 11.4.
ZO âZS ã.4 Kojetínská za sbûr. surovinami 24.4.
ZO âZS ã.4 k Mádrovu podjezdu 24.4.
ZO âZS ã.5 Lovû‰ice DruÏstevní 24.4.
ZO âZS ã.3 podél cesty k Lovû‰icím ã.1 17.4.
ZO âZS ã.6 podél cesty k Lovû‰icím ã.2 17.4.
ZO âZS ã.6 podél cesty k Lovû‰icím ã.3 17.4.
ZO âZS ã.6 podél cesty k Lovû‰icím ã.4 17.4.
ZO âZS ã.7 podél cesty k Lovû‰icím ã.5 17.4.
ZO âZS ã.9 Markrabiny 24.4.
ZO âZS ã.10 Îernava - na konci 3.5.
ZOS Îernava - naproti garáÏí 3.5.
ZO âZS ã.15 Dluhonice kfiiÏovatka u váhy 10.5.
ZOS za hvûzdárnou 10.5.
ZO âZS ã.2, ã.3 pod kasárna termín dle poãasí (suchá cesta)
ZO âZS ã.7 Al‰ova u rest.Viktoria 11.4.
ZOS za Kabelíkovou ulicí 11.4.
ZO âZS ã.13 âekynû Boro‰ín 3.5.

Stanoviště velkoobjemových kontejnerů
pro jarní úklid – březen až květen

Rozšířený harmonogram předkládají Technické služby ve spolupráci se Statutárním městem Přerov
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Blíží se fotbalové jaro
Nezvykle kruté únorové mrazy naruši-

ly přípravu fotbalistů na nastávající jar-
ní boje. Některá utkání musela být zru-
šena, jiná přeložena. Příprava je nyní
hodně důležitá. Fotbalisty 1. FC Viktoria
čekají v divizní soutěži záchranářské
práce. Přezimovali totiž až na úplném
konci tabulky.

Neuspokojivé výsledky vedly ke změ-
nám i v hráčském kádru. Ale až jaro uká-
že, jak se nový tým projeví v náročných
bojích. Soutěž je poměrně vyrovnaná
a celky od čtvrté do čtrnácté příčky dělí
jen 10 bodů. Přerov má také snad jednu
velkou výhodu. Celky bezprostředně
před sebou v tabulce, a to hned šest,
bude hostit na svém stadionu. Toto
budou klíčová utkání pro záchranu.
Podzimní domácí bilance ale není nik-
terak úspěšná. Z osmi střetnutí jen dvě
výhry a dvě remizy. 1. FC Viktoria ale
dokázal přivézt bod třeba ze hřiště
vedoucího Žďáru. Zkušený trenér Kal-
voda určitě má svůj plán na záchranář-
ské duely. Nesmíme zapomínat ani na

rezervní tým. Ten je ve zcela opačné
pozici. Na jaře bude v OS usilovat
o postup.

Největším konkurentem mu bude
celek Sokola Čekyně. Oba výběry byly
před zimní pauzou bodově vyrovnané.
Čekyně ale dokázala na viktoriánském
stadionu zvítězit. Oba tak mají na kontě
jen jedinou prohru. Zapomínat by se
nemělo ani na stíhače Měrovice
a Bochoř. V OP je na tom nedávný účast-
ník 1B třídy – Sokol Újezdec hůře. Na
přelomu letopočtů byl v tabulce až čtvr-
tý a na vedoucí tandem ztrácí 6 bodů.
Vidina návratu se tak mírně vzdálila, ale
míč je kulatý. Ani dorost 1. FC Viktoria
nemá výchozí jarní pozici příliš slibnou.
Při současných ztrátách na leadry tabu-
lek je postup v úrovni matematických
konstrukcí. Starší mají na vedoucí Uni-
čov manko čtrnácti bodů, mladší pak na
Hranice dokonce sedmnáct.

I z těchto letmých pohledů je zřejmé,
že fotbalové příznivce čeká velice zají-
mavé jaro. -jmb-

Motoristická sezona startuje. V mnoha
ohledech je vše jasné až na jaře, kdy jsou
dotažena všechna jednání. Není divu.
Motoristický sport patří k nejnákladněj-
ším a získat finanční podporu je těžké.
MR v rally bylo již zahájeno lednovou
soutěží v Rakousku. Té se ale zúčastnil
jen nízký počet našich posádek. Začátek
nového ročníku tak prakticky zahájí až
Valašská rally v březnu. Titul mistra by
mohl ve třídě 9 obhajovat přerovský
pilot Ondřej Blaťák. Na konci minulého
ročníku ale byly ve hře i jiné alternativy
rallyového závodění. Proto jsme se na
nové plány pro tento rok s odstupem
času Ondřeje Blaťáka zeptali.

»Jaké jsou vaše plány pro rok 2012,
budete obhajovat titul ve třídě 9?

Zatím žádné konkrétní plány nemáme.
Přestože je sezona za dveřmi, není v tuto
chvíli jasné, s jakým vozem a pokud
vůbec budeme startovat. V průběhu zimy
se objevovaly různé zajímavé možnosti
startů, ale zatím nic určitého nevíme. Vše
bude záležet jako vždy na financích. Já
doufám, že pokud nevyjdou starty s lep-
ším vozem, tak se na start postavím zno-
vu alespoň s hondou ve třídě 9.

»Část jezdců přechází do ekono-
micky méně náročných sprintů.
Neuvažujete o této cestě?

Varianta sprintů mne neláká. Jedou se
některé soutěže, na kterých jsem ještě
nestartoval, což by se mi z důvodů
poznávání nových tratí líbilo, ale jinak je
sprint velice krátký. To bych raději star-
toval jen na některých soutěžích MMČR.
Pokud však budou mít sponzoři zájem,
abychom startovali ve sprintrally, budu
rád i za tyto starty.

»V závěru roku se hovořilo
i o některých vašich startech
v zahraničí. Platí to stále?

Já bych v zahraničí opravdu rád star-
toval. Mám na mysli především některé
pěkné soutěže v Rakousku. Tato varian-
ta nereálná není. Komplikují to termí-
nové kolize s MMČR a také mé vysoké
pracovní vytížení.

»Vloni jste jako předjezdec spolu-
pracoval v ME s jedním z našich pilo-
tů. Bude spolupráce pokračovat?

Loni jsem spolupracoval s Antonínem
Tlusťákem (3. místo v Mistrovství Evro-
py – pozn. red.). Na vybraných soutěžích
ME jsem fungoval jako tzv. „špion“,
zaznamenávající změny podmínek na
trati rychlostních zkoušek těsně před
startem samotných posádek. Tyto pod-
mínky se totiž od seznamovacích jízd
mohou výrazně lišit. Letos tuto nabídku
na spolupráci mám znovu, avšak kvůli
pracovním povinnostem se bude jednat
maximálně o dva či tři závody.

»Pro mladé jezdce je připraven
nový vůz Škoda Fabia R2. Myslíte,
že je tento projekt, při ceně auta,
životaschopný?

Tohle nedokážu úplně zhodnotit.
Jsem velkým příznivcem vozů kategorie
R2 a také cupového závodění. Fabia pat-
ří mezi auty R2 mezi špičku. Cena auta
mně osobně však přijde příliš vysoká
a vzhledem k silným partnerům, kteří
stojí za tímto cupem, jsem očekával
i trochu lepší podmínky co se týká
výher. Pokud bych měl dostatek finan-
cí, tak start právě v podobném poháru
by mne lákal.

»Národní předpisy jsou některý-
mi jezdci označovány za téměř
shodné s MS a jen tahají pilotům
peníze z kapsy. Myslíte, že jsou
přínosem pro bezpečnost?

V některých případech tyto předpisy
mohou být přínosem pro bezpečnost.
Jedná se třeba o systém HANS, který, ač
je drahý, tak podle mne svůj význam má.
Spousta závodníků je proti němu, ale já
se s ním cítím bezpečněji. Na druhé stra-
ně se potom objeví předpisy, které jdou
jednoznačně proti bezpečnosti. Jedná se
například o novinku letošní sezony, kdy
budou v MMČR u závodů, které se jedou
v rámci některého z evropských pohárů,
povoleny v průběhu seznamovacích jízd
pouze dva průjezdy rychlostní zkouškou.
Pro méně zkušené posádky tohle může
být při závodě nebezpečné. -jmb-

Nejen na stadion 1. FC Přerov nebo do Kozlovic, ale i do Újezdce je možno
zajít na zajímavý fotbalový zápas FOTO JAN POŘÍZEK

FOTO JAN POŘÍZEK

Ondřej Blaťák se spolujezdcem Ondřejem Vichtorou na vyhlášení MR.

Sokolské slety 
– tradice a současnost

Výstava se koná 16. března až 30. dubna v Městském informačním cent-
ru v Kratochvílově ulici. Pořadatelem je Tělocvičná jednota Sokol, Muzeum
Komenského a Státní okresní archiv v Přerově. Vernisáž výstavy se koná 16. břez-
na v 16 hodin. 

Pozvánka
na výstavu

INZERCE

HNOJIVA  
pesticidy, substráty, osiva
a další bohatý sortiment
pro vaše zahrádky

NEZMEŠKEJTE

eshop.mjm.cz www.mjm.cz

Chovatelé, 
zahrádkáři, 
pěstitelé  

LITOVEL � Cholinská 1048/19 � 585 151 919

LITOVEL � Palackého 875 � 585 342 196

ŠTERNBERK � Mararykova 50 � 585 011 302

UNIČOV � Šumperská 912 � 585 054 123

PŘEROV � Dluhonská 741 � 581 225 130

BLUDOV � Nádražní 846 � 583 238 815

BLATEC – Charváty � 585 961 290

KRMIVA
pro výkrm králíků, chov drůbeže, 
prasat a jiných 
hospodářských zvířat

NOVINKAV dubnu otevíráme NOVOU PRODEJNU v OLOMOUCI-HOLICI
v areálu bývalého masokombinátu, Hamerská 17A/812

PŘÍPRAVY NA JARO

Ondřej Blaťák stojí 
na prahu sezony
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Kréta – rodiště Dia a kolébka Evropy
Městská knihov-
na v Přerově zve

ve středu 7. března v 17 hodin na před-
nášku Ivana Hlavatého. Tentokrát bude
vyprávět na téma: Kréta – rodiště Dia
a kolébka Evropy. Dozvíme se něco
o historii tohoto řeckého ostrova i něco
málo o současné situaci. Nejvíce pozor-
nosti bude ovšem věnováno speciálně
západní Krétě, jejímu osídlení, země-
dělství, tradiční lidové kultuře, přírod-
ním zajímavostem a krásám. Přednáška
bude doprovázena projekcí fotografií,
krétskou hudbou a video ukázkami tan-
ců. Přednáška se uskuteční v sále Agen-
tury pro zemědělství a venkov, Wurmo-
va 2. Vstupné 20 Kč, pro čtenáře knihov-
ny zdarma. red.

Alibisti aneb španělsky snadno a rych-
le. Tak se jmenuje hra, kterou si pro nad-
cházející sezonu vybral soubor Dostav-
ník a kterou pro něj volně upravila Vlas-
ta Hartlová. Premiéra nové hry se usku-
teční v pondělí 5. března v 19.30 ve vel-
kém sále Městského domu v Přerově. 

Po předchozím velkoformátovém
hudebním eposu sáhli herci po vzdušné

konverzační komedii, jíž tradičně upra-
vili po svém a proložili ji zpěvem. Čtyři
manželské páry se dostanou do prekér-
ní situace: zvolí přátelství, kariéru, repu-
taci, alibismus nebo hrdinství? Pravda je
ale to nejtěžší, co lze lidem předložit, aby
tomu věřili. Zaskočení přátelé tedy na
jevišti roztočí kolotoč lží a vytáček.
A protože lhaní je činnost nejnáročnější

na paměť a fantazii, nebude o zajímavé
situace nouze.

Už od 1. února byl zahájený předpro-
dej vstupenek na premiéru. Premiéry
Dostavníku bývají rychle vyprodané,
proto si nezapomeňte lístky včas zajistit
v Městském domě na telefonním čísle
581 290 311 nebo emailem na predpro-
dej@mdpr.cz. red.

■ Setkávání seniorů Spolu
Centrum Sonus

�Besedy na zajímavé téma – po v 10.15 hod.
7. 3. • Turecko – Ing. Helena Patoãková
14. 3. • Osteoporóza – Olga Îupková
21. 3. • Povídání s psychologem – PhDr.
Jana Gebauerová
28. 3. • Rukodûlná ãinnost – savování
(s sebou si pfiineste bavlnûné triãko)

�Vycházka s trekingov˘mi holemi – ãtvr-
tek 17.3. Sraz v 10.15 hod. u centra SONUS.
Návrat do 13 hod. Jen za pfiíznivého poãasí. 

�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)

�Kavárna pro seniory – stfieda 9. 3. od 16 hod.
Skotsko – Ing. Jan Doubek
Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov

■ Plesy v Městském domě
�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

Flora Olomouc
FOR MODEL 2012

výstava modelů a sběratelství
Začátek března bude na olomouckém

výstavišti Flora opět patřit všem hravým.
Příznivci modelování z papíru, plastu,
dřeva či jiných materiálů a sběratelé kuri-
ozit obsadí od 2. do 4. března pavilon A. 

FOR MODEL, výstava modelů a sběra-
telství, potěší návštěvníky ukázkami his-
torických bitevních lodí, letadel, vozidel,
bojové techniky, zbraní, železničních
modelů. Návštěvníci se mohou těšit na
hasičská, policejní vozidla, bugginy,
pohyblivé modely vláčků, vrtulníků,
létající ultralehká „éra“ a další zajíma-
vosti včetně kovových modelů ryze čes-
ké stavebnice Merkur, která je dětským
„hitem“ už od roku 1920. 

Výstavní část se sbírkami nejrůznějších
zajímavostí a kuriozit – odznaků, mincí
či pohlednic, letos obohatí expozice
knoflíků, kytar, historických žehliček
a kuchyňského náčiní našich babiček.
Nebudou chybět retrohračky ani sou-
časný hit – kolekce reborn panenek, kte-
ré vypadají jako živé… Výstava bude
otevřena denně od 9 do 18 hod. red.

Pozvánka
na přednášku

Dostavník zahajuje premiérou 

Alibisti aneb španělsky snadno a rychle

Stalo se tradicí, že stavební sezonu na Moravě otevírá
stavební a technický veletrh STAVOTECH Olomouc.
Téměř 200 vystavovatelů nabídne své výrobky i služby ve
dnech 29.–31. března v pavilonech A, E Výstaviště Flora. 

Silnou součástí jarní etapy veletrhu STAVOTECH Olo-
mouc je 12. ročník specializované výstavy Bazény & Sau-
ny. Pro návštěvníky připravili organizátoři společně
s partnery i Veletržní tombolu. Každý z prvních 5000
dospělých návštěvníků si vytáhne los – k dispozici bude
více než 1000 hodnotných cen, každý pátý tedy vyhrává.

Široká nabídka materiálů a služeb je dnes samozřejmos-
tí, velká koncentrace odborníků schopných poskytnout
radu je stále vzácnou příležitostí. Stavotech patří k událos-
tem, které by si profesionálové, investoři i stavebníci nemě-
li nechat ujít – navštivte jej ve čtvrtek 29. 3. a pátek 30.3. od
9 do 18 hodin, v sobotu 31. 3. od 9 do 17 hodin. red.

Veletrh STAVOTECH Olomouc ohlásí novou stavební sezonu

Romantizující krajinomalba a středo-
mořská inspirace v grafice či tapisériích
– takový bude základní umělecký vjem
z díla výtvarnice Jitky Jakubcové-Jakší-
kové, jíž bude patřit Galerie města Pře-
rova na Horním náměstí od 15. března
do 6. května.

Krajiny srdce přerovské rodačky, textil-
ní výtvarnice, ilustrátorky a grafičky, pro-
fesorky estetické výchovy a dějin výtvar-
né kultury v Blansku, jsou místy malířči-
na okouzlení Itálií a Francií, přímořím
i vnitrozemím jihu, kde srdce nejednoho
Středoevropana nejenže rádo spočine,
ale často odtamtud už neodejde.

Jitka Jakubcová-Jakšíková se do krajin
svého srdce opakovaně vrací a zpět
domů přijíždí bohatší o svá díla, umění

světské, pojaté prostě a absolutně indi-
viduálně.

Jitka Jakubcová – Jakšíková užívá tech-
niku art-protisu, krajky, voskové batiky
i litografie. Koordinovala pětiletý mezi-
národní studentský projekt Evropské
Unie Comenius Cesty za uměním.

Kromě desítek tuzemských výstav rea-
lizovala samostatnou expozici ve Fran-
cii, participovala na výstavách v Itálii
a spolupracuje i se Švédskem na umě-
leckém projektu „Artists for Europe“. 

Vernisáž obrazů přerovské rodačky Jit-
ky Jakubcové-Jakšíkové se uskuteční ve
čtvrtek 15. března v 17 hodin. 

Lada Galová, Galerie města Přerova

Přerovská rodačka vystavuje v Galerii města Přerova
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Na snímku Jitka Jakubcová-Jakšíková

Jitka Jakubcová-Jakšíková poodkryje své Krajiny srdce
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■ Plavecký areál – koupání veřejnosti, tel. 581 736 580
dûtsk˘ 50m bazén, aktivity v cenû vstupného spoleãná sauna sauna
bazén pára, whirlpool 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, 14–17, 18–21 14–17 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
informace www.bazenprerov.cz

■ Muzeum Komenského
Budova přerovského zámku

út–pá 8.00–17.00, so–ne 9.00–12.00, 13.00–17.00
�Stálé expozice
�Do 14. 4. • Titanic, v˘stava. Historick˘ sál.
�15. 3. v 16.30 • Hrady a památky Nitran-

ského kraje. Pfiedná‰ka KPVU, Lubo‰ VyÀu-
chal, 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
�Do 31. 3. • Ptáci pfied objektivem: foto-

grafie Davida Jirovského, v˘stava. Jedineã-
né fotografie zachycující blízká setkání s volnû
Ïijícími ptáky v pfiírodû.

�8. 3. v 17.00 • Indiáni z OhÀové zemû. Pfií-
rodovûdná pfiedná‰ka RNDr. Josefa Chytila
s promítáním obrázkÛ z cesty do Argentiny a do
Chile v posledních mûsících roku 2011. Kor-
vínsk˘ dÛm na Horním námûstí.

�22. 3. v 17.00 • Soví noc. Vyprávûní Vûry
Malátkové o sovách a jejich Ïivotû, ukázky Ïiv˘ch
handicapovan˘ch sov, „houkání“ v parku Micha-
lov. Budova ORNIS a následnû v parku.

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

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

Hrad Helfštýn
3. 3.–31. 3. 9.00–16.00

�31. 3.–31. 10. • Otevfiení Expozice his-
torické mincovny v suterénu hradního palá-
ce. Vstup pouze s prÛvodcem. 

www.helfstyn.cz • 581 797 093

■ Klub přátel výtvar. umění
�15. 3. v 16.30 • Hrady a památky Nitran-

ského kraje. Beseda s Lubo‰em VyÀuchalem,
Korvínsk˘ dÛm, Horní nám. 31.
Program zájezdu do Prahy, zaplacení zálohy
250 Kã na autobusov˘ zájezd.

■ SVČ ATLAS a BIOS
�Cel˘ bfiezen • Postavme si snûhuláka,

v˘tvarná soutûÏ – Atlas
�Cel˘ bfiezen • Îivot oãima pfiírodovûdce,

v˘stava – Bios

�Bûhem bfiezna • v˘roba z Vizovického
tûsta a v˘roba z pedigu – bliÏ‰í info Atlas

�BaÏd˘ pátek 15.00–17.00 • páteãní
keramické hrátky – Atlas
10. 3., 24. 3. – keramické hrátky od 9.00 – Atlas

�26.–30. 3. • Velikonoãní salon – Atlas
www.svcatlas-bios.cz

■ Klub Rodinka
�KaÏdé úter˘ 16–18 hod. – v˘tvarné tvo-

fiení.
6. 3. • Pfiívûsek tvofien˘ pryskyfiicí.
13. 3. • Pletení ko‰íku z pedigu, papíru.
20. 3. • Náramky z korálkÛ.
27. 3. • Velikonoãní ko‰íãky ve tvaru
zajíãka.

�13. 3. v 18.00 • Povídání o náhradní
(pûstounské) rodinné péãi.

�15. 3. 16.00–18.00 • Karneval – cviãení
v maskách, tûlocviãna Z· Îelatovská.

�23. 3. 10.00–11.30 • Setkání s lektor-
kou Hanou Mokrou a programem Mon-
tessori.

�30. 3. 17.00–20.00 • Muzikoterapie –
zvífiecí ochránce v nás.
Na v‰echny akce se hlaste pfiedem na tel. 734
309 551, email: rodinka-klubovna@seznam.cz

■ Městský dům
�5. 3. v 19.30 • Alibisti aneb ‰panûlsky

snadno a rychle. Divadlo Dostavník Pfierov –
premiéra nového divadelního pfiedstavení.

�8. 3. v 19.30 • Karel Kahovec a skupina
George and Beatovens. Koncert je návratem
do ‰edesát˘ch let minulého století. Jako host se
pfiedstaví Viktor Sodoma. 

�11. a 25. 3. • Nedûlní párty pfii dechov-
ce, taneãní odpoledne pro seniory a dfiíve naro-
zené (11. 3. MINI, 25. 3. Záhorská kapela)

�13. 3. v 19.30 • The Rangers Team, Ladi-
es Party (stolová úprava a molo). Nová zábav-
ná show jen pro dámy.

�20. 3. v 19.30 • Agnes Belladone – nej-
lep‰í francouzská hra roku 2004. Hrají Jana ·ul-
cová, Ivan Vyskoãil, M. Kubaãák, M. Hradská,
K. Soukup a A. Kulovaná.

�22. 3. v 8.30 a 10.00 • Pejskování (je)
radování (agentura GONG, Láìa Dobe‰), nov˘
hudebnû-zábavn˘ pofiad pro nejmen‰í diváky-
Ïáky M· a I. st. Z·. Vesel˘ pofiad pln˘ písniãek
nejen o zvífiátkách. 

�24. 3. 18.00–23.00 • Spoleãensk˘ veãer
zdravotnû postiÏen˘ch (Alfa Handicap)

�27. 3. v 18.00 • Koncert orchestrÛ ÏákÛ
ZU· Pfierov.

�28. 3 v 19.30 • Petra JanÛ a skupina
Golem. Koncert zpûvaãky v roce kulatého Ïivot-
ního jubilea a oslav 40 let pÛsobení na profesi-
onální hudební scénû.

�29. 3. v 16.00 • Matefiinky v pohybu. Pfie-
hlídka pohybov˘ch aktivit dûtí z matefisk˘ch ‰kol
pfierovského regionu pro vefiejnost.

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

■ Mateřské centrum Sluníčko
�3. 3. od 14.00 • Mandaly 4 roãních období.
�5. 3. v 10.00 • Hraví kuchtíci – vafiení pro

malé ‰ikuly.
�14. 3. v 18.00 • Kreativ – v˘roba keramiky.
�15. 3. od 16.00 • Koãiãí den – netradiãní

odpoledne v MC.
�22. 3. v 10.00 • Nemoci v dûtském kolek-

tivu - pfiedná‰ka.
�KaÏd˘ den 9.00–12.00 • Herna (po – v˘tvar-

né chvilky a cviãení na míãích; út – zpívání; st –
v˘tvarka a cviãení RD; ãt – pohádkování).

�út, st, pá 16.00–18.00 • Keramika a herna.
�ãt 16.00–18.00 • Herna.

Sokolská 26, www.mcslunicko.tym.cz

■ Senioři PSP
Vzhledem k opravám v kavárnû Beãva se usku-
teãní setkání seniorÛ PSP u pfiíleÏitosti MDÎ
v restauraci Dukla v Optické ulici ve ãtvrtek
8. bfiezna od 15 do 19 hodin. Hraje hudební sku-
pina Casablanka. Pobavit se mohou i neãleni
odborové organizace a b˘valí zamûstnanci PSP.

■ Klub Dlažka
�KaÏdá nedûle ve 14.00 • Magic klub

DlaÏka.
�KaÏdé úter˘ a ãtvrtek 19.30–20.30 • Kon-

diãní cviãení, Z· Velká DláÏka.
�7. 3. v 19.00 • Volnij Don – Don‰tí kozá-

ci - originální vystoupení s tradiãními kozáck˘-
mi písnûmi, Klub Teplo.

�16. 3. v 17.00 • Stolní hry pro malé i vel-
ké, Klub DlaÏka.

�16. 3. ve 22.45 • Indie a Bangladé‰ –
cestovatelsk˘ veãer, Klub DlaÏka.

�17. 3. v 11.30 • VernisáÏ v˘stavy obrazÛ
pfierovského rodáka Toma Komínka –
Galerie Stfied, v˘stava potrvá do 14.4. 

�17. 3. ve 20.00 • Jarní ples DlaÏky – hra-
je Synkopa, Jaroslav Wykrent a vala‰ská cim-
bálovka Kotula, Klub Teplo.

�20. 3. v 19.30 • Vlastimil Tfie‰Àák – sólo-
vé vystoupení folkové legendy, Klub Teplo.

�23.–25. 3. • Z pohádky do pohádky –
víkend pro dûti v Pfierovû, Klub DlaÏka.

�24. 3. 9.00–17.30 • Scrabble – jídelna Pre-
chezy.

www.dlazka.cz, tel. 581 331 438

Karel
Kahovec

Pozvánka na taneční show

Agentura HIT zve všechny aktivní ženy i muže na již tradiční European Star
Dance Fitness Show 2012. Akce se koná ve sportovní hale TJ Spartak v sobotu
31. března, začátek je v 10 hodin. V šesti lekcích uvidíte to nejlepší z tance, aerobiku
a fitness. Ze zahraničních lektorů budete mít možnost poprvé vidět Anastasii Alexan-
dridi. Pro návštěvníky je připraven bohatý doprovodný program, pozornosti od part-
nerů i agentury.
Více na www.stardanceshow.cz, popř. www.agentura-hit.cz. Předprodej vstupenek je
v Městském informačním centru Přerov. red.

Miniškolička Rodinka
aneb první krůčky 

bez maminky
Vzdělávací program pro děti

od 2 let věku
Pondělí 8.30–11.30 

v klubovně Rodinky

Hudebně-pohybové a výtvarné aktivi-
ty s prvky Montessori pedagogiky –
postupné zvykání dítěte na vstup do
školky, kolektiv dětí a na určitý režim
dne s využitím praktického života s prv-
ky Montessori metody. Máte zájem se s
touto metodou seznámit? Volejte 777
821 943 nebo 734 309 551.
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tel./fax: 581 202 216 • www.kinohvezda.cz

Uzávěrka příštího čísla je ve středu 14. března

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 
V březnu doplní kmenové autory
J. Hartingera, K. Kodeta, J. Sadílko-
vou, V. Dvořákovou a K. Beneše
několik drobných děl Zuzany Hon-
sové. Tato malířka zobrazuje všed-
ní situace s úsměvem, pohodou
a radostí. To všechno na nás dých-
ne při pohledu na její obrázky
a den se projasní. Zuzana Honso-
vá se neomezuje jen na obrazy, ale
její výtvarný projev můžeme spat-
řit i na houslích, židlích apod. Svou
sluníčkovou tvorbou působí i na
dětskou duši, věnuje se tvorbě
omalovánek a pexesa.
V galerii také najdete novou kolek-
ci keramiky J. Dudychy.

■ Kino Hvězda ■ Galerie

�1.–4. 3. v 17.30 a 1.–6. 3. ve 20.00 •
ÎELEZNÁ LADY (UK, biografick˘, titulky,

republiková premiéra). ReÏie: Phyllida Llo-
yd. Hrají: Meryl Streep, Jim Broadbent, Richard
E. Grant.

�5.–6. 3. v 17.30 • CESTA NA TAJUPLN¯
OSTROV 2 3D (USA, dobrodruÏn˘/sci-fi, ãesk˘
dabing, premiéra). ReÏie: Brad Peyton. Hrají:
Dwayne Johnson, Josh Hutcherson, Vanessa
Hudgens, Michael Caine, Luis Gumán. âesk˘
dabing: Martin Zahálka, Petr Neskusil, Zuzana
ëurinová, Jifií Plach˘, René Slováãková.

�7. 3. v 17.30 • MONSTRA OCEÁNÒ 3D –
PRAVùKÉ DOBRODRUÎSTVÍ (USA, ãesk˘
dabing). Nauãn˘ pfiírodovûdn˘ film z dílny Nati-
onal Gegraphic Cinema Ventures. ReÏie: Sean
Phillips. Scénáfi: Mose Richards.

�8.–11. 3. v 17.00 • JOHN CARTER: MEZI
DVùMA SVùTY 3D (USA, dobrodruÏn˘/sci-fi,
titulky, republiková premiéra). ReÏie: Andrew
Stanton.

�8.–11. 3. ve 20.00 • MEZI VLKY (USA, akã-
ní/dobrodruÏn˘/drama, titulky, republiková
premiéra). ReÏie: Joe Carnahan. Hrají: Liam
Neeson, Dermot Mulroney, Frank Grillo.

�12.–13. 3. v 17.00 • JOHN CARTER: MEZI
DVùMA SVùTY 2D (USA, dobrodruÏn˘/sci-fi,
titulky).

�12.–13. 3. ve 20.00 • SPECIÁLNÍ JEDNOT-
KA (Francie, akãní, titulky, premiéra). ReÏie:
Stéphane Rybojad. Hrají: Diane Kruger, Djimon
Hounsou, Beno’t Magimel, Tchéky Karyo.

�14. 3. v 17.00 • EXPEDIâNÍ KAMERA. Fil-
mov˘ festival o dobrodruÏství, divoké pfiírodû,
extrémních záÏitcích i sportech.

�15.–20. 3. v 17.30 a 20.00, 21. 3. v 17.30
• PROBUDÍM SE VâERA (âR, ‰kolní komedie,

republiková premiéra). ReÏie: Miloslav
·mídmajer. Hrají: Jifií Mádl, Filip BlaÏek, Eva
Josefíková, Martina Válková, Viktor Preiss, Miro-
slav Táborsk˘, Zlata Adamovská.

�22.–23. 3. v 17.00 • HURÁ DO AFRIKY!
2D (USA, rodinná animovaná komedie, ãesk˘
dabing, republiková premiéra). ReÏie: Rein-
hard Klooss, Holger Tappe 

�22.–23. 3. ve 20.00 • MILÁâEK (Francie,
drama, titulky, republiková premiéra). ReÏie:
Declan Donnellan, Nick Ormerod. Hrají: Robert
Pattinson, Uma Thurman, Christina Ricci.

�24. 3. v 19.00 • Alternativní program – pro
milovníky klasické hudby ANDRÉ RIEU. Nene-
chte si ujít magické vystoupení, kdy klasická
hudba André Rieu doslova bere dech za dopro-
vodu slavného Orchestru Johanna Strausse.

�25. 3. 17.30 a ve 20.00 • MILÁâEK (Fran-
cie, drama, titulky). ReÏie: Declan Donnellan,

Nick Ormerod. Hrají: Robert Pattinson, Uma
Thurman, Christina Ricci, Kristin Scott Thomas.

�26.–27. 3. v 17.30 • ·KOLNÍ V¯LET (âR,

komedie, premiéra). ReÏie: Petr ·ícha a Tomá‰
Magnusek. Hrají: Libu‰e ·vormová, Tomá‰
Magnusek, Petr Kostka, Bofiivoj Navrátil.

�26.–27. 3. ve 20.00 • PROBUDÍM SE VâE-
RA (âR, ‰kolní komedie). ReÏie: Miloslav ·míd-
majer. Hrají: Jifií Mádl, Filip BlaÏek, Eva Josefí-
ková, Martina Válková, Viktor Preiss, Miroslav
Táborsk˘, Zlata Adamovská, Tomá‰ Matonoha.

�29. 3.–1. 4. v 17.30 • NAVÎDY SPOLU
(USA, romantické drama, titulky, premiéra).
ReÏie: Michael Sucsy. Hrají: Rachel McAdams,
Channing Tatum, Jessica Lange, Sam Neill.

�29. 3.–1. 4. ve 20.00 • OKRESNÍ P¤EBOR
– POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA (âR,

komedie, republiková premiéra). ReÏie: Jan
Pru‰inovsk˘. Hrají: Miroslav Krobot, Ondfiej Vet-
ch˘, Ludûk Sobota, David Novotn˘, Leo‰ Noha,
Pavel Kikinãuk, Norbert Lich˘.

�7. 3. ve 20.00 • THE ARTIST (Francie/Bel-
gie, komedie/romance/drama, nûm˘/ãeské titul-
ky, premiéra). ReÏie: Michel Hazanavicius. Hra-
jí: Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman.

�21. 3. ve 20.00 • BÒH MASAKRU (Fran-
cie/Nûmecko/Polsko, komedie/drama, titulky,
premiéra). ReÏie: Roman Polanski. Hrají: Kate
Winslet, Jodie Foster, Christoph Waltz.

�28. 3. v 17.30 a 20.00 • LÁSKA JE LÁSKA
(âR, romantická komedie). ReÏie: Milan Cieslar.
Hrají: Petr NároÏn˘, Simona Sta‰ová, Eli‰ka Bal-
zerová, Ondfiej Vetch˘, Rudolf Hru‰ínsk˘.

�4. 3. v 15.00 • KOCOUR V BOTÁCH
3D (USA, animovaná komedie, ãesk˘ dabing).
ReÏie: Chris Miller. âesk˘ dabing: Ale‰ Pro-
cházka, David Suchafiípa, Tereza Bebarová.

�11. 3. v 15.30 • KOCOUR V BOTÁCH
2D (USA, animovaná komedie, ãesk˘ dabing).
�18. 3. v 15.30 • LORAX 3D (USA, animo-
vaná komedie, ãesk˘ dabing, premiéra). ReÏie:
Chris Renaud. âesk˘ dabing: Tomá‰ Jufiiãka,
Otakar Brousek, Miriam Kantorková, Dominika
Ha‰ková, Michal Holán.

�25. 3. v 15.30 • HURÁ DO AFRIKY 3D (USA,
rodinná animovaná komedie, ãesk˘ dabing).
ReÏie: Reinhard Klooss, Holger Tappe. 

�1. 4. v 16.00 • RÁNO MEZI ZVÍ¤ÁTKY (âR,
pásmo krátk˘ch filmÛ pro nejmen‰í diváky).

■ ARTKINO ■

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■

■ KLUB ■

Galerie Střed • Kratochvílova 22, Přerov, tel. 581 201 571
�od 17. 3. • Tomáš Komínek
Malíř Tomáš Komínek se narodil
v Přerově v roce 1972. Malovat začal
téměř před dvaceti lety v době, kdy
opustil Prahu a odstěhoval se do Vizo-
vic. V současné době je inspicientem
Městského divadla Zlín. Z jeho obrazů
je patrná nemalá inspirace jevištním
příběhem, podivuhodnou atmosférou
zákulisí a dekadentním prostředím
divadla vůbec.
Malovat obraz je pro Komínka někdy
otázkou jedné noci, jindy trvá střádá-
ní a třídění motivů i měsíce. Jak říká:
Každý můj obraz je pro mě jak návště-
va u psychologa.
Pracuje s balakrylem a akrylem, které
míchá s tónovacími barvami do pri-
malexu. Nejraději pak maluje na zbyt-
ky divadelních dekorací a nábytku,

v oblibě má dřevo, svobodu velkého prostoru a plastické prvky na obrazech, který-
mi svá díla obohacuje o novou dimenzi.
Výstava potrvá do poloviny měsíce dubna. Malíř zahájí svoji výstavu vernisáží
17. března v 11.30 hodin v galerii.

Zuzana Honsová

Tomáš Komínek

V březnu vystavuje v galerii výtvarník
Miroslav Dyl, který žije a tvoří v Ostravě.
Ve své tvorbě se zaměřuje převážně na
krajinu Beskyd a Oderských vrchů. Oblí-
bil si kouzlo starých chalup, které maluje
ve všech ročních obdobích v zářivých bar-
vách přírody. Nejsou mu vzdálená ani
zátiší a kytice, které maluje svou oblíbe-
nou technikou – akvarelem. Ve svém
přednesu barevných kombinací uspoko-
juje i estetické cítění diváka.

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

Miroslav Dyl

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

�do 11. 3. • Sběratel Břetislav Pas-
singer
Unikátní sbírka pohlednic Přerovska,
doplněná o dobové mapy mikroregionů.
Prezentace místopisných pohlednic.
�15. 3.–6. 5. • Krajiny srdce
Přerovská rodačka Jitka Jakubcová-Jakší-
ková vystaví soubor malby, grafiky a tapi-
serie, inspirovaný studijními a pracovní-
mi pobyty v Itálii a Francii. Malířka krajin
viděných, také však vysněných, představí
svou romantizující krajinomalbu, zelené
a tmavé tóny vod, okrově bílé skály, hra-
dy a města – svou uměleckou tvorbu
vznikající dlouhé roky pod vlivem uhra-
nutí Středomořím. Vernisáž ve čtvrtek 15. března v 17 hodin. Více na straně 14.

Jitka Jakubcová-Jakšíková


