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Mění se podmínky pro parkování

„Nové nafiízení nemá platnost
na území celého mûsta, ale na
vymezenou oblast, kterou je
v podstatû centrum mûsta
ohraniãené ulicí Palackou, ná-
bfieÏím Protifa‰istick˘ch bo-
jovníkÛ, ulicí Mostní, Na Mar-
ku, Pivovarskou a ulicí Ko-
menského. Do této oblasti je
zahrnuto i Horní a Îerotínovo
námûstí a navíc se do ní poãí-
tá i námûstí Pfierovského po-
vstání. Z vyjmenovaného je
zfiejmé, Ïe nové nafiízení zmû-
nilo reÏim v ulici Kainarovû,
Bratrské a Blahoslavovû tak, Ïe
obãané v nich mohou parkovat
buì po zaplacení parkovacího
lístku nebo si koupí kartu. Dá-
le vzniklo jedno vût‰í bezplat-

„Tato prestiÏní cena nese název
Organizace zvy‰ující kvalitu vefiejné
sluÏby. Byla udûlena za prokazatel-
né zlep‰ení práce na‰eho magistrá-
tu. To bylo doloÏeno zavedením a vy-
uÏíváním nástroje ke zvy‰ování kva-
lity, to znamená zavedením modelu
CAF (v ãeském pfiekladu metoda se-
behodnocení, pozn. redakce). Model
CAF byl na základû rozhodnutí ta-
jemníka na úfiadû aplikován uÏ v ro-
ce 2005. Jedná se o nástroj k zave-
dení a zv˘‰ení kvality práce na úfia-
dû, jak ve vztahu k obãanÛm, tak
i v rámci komunikace mezi zamûst-
nanci úfiadu. KaÏdoroãnû sestavuje-
me plán zlep‰ování, kter˘ pravidelnû

vyhodnocujeme a doplÀujeme o no-
vé úkoly. To nám napomáhá odhalit
slabé a silné stránky ãinnosti pfie-
rovského magistrátu,“ vysvûtlila
Mrg. Vlasta Viãanová.

Dal‰í cenu Ministerstva vnitra Za
kvalitu a inovaci v územní vefiejné
správû obdrÏelo oddûlení informati-
ky kanceláfie tajemníka za inovativní
nasazení elektronické podpory obslu-
hy obãana, které podstatnou mûrou
zv˘‰ilo komfort obsluhy obãana na
pracovi‰ti správních a dopravnû
správních agend na nám. T. G. Masa-
ryka 16. Cenu pfievzal Ing. Milo‰
Adam, vedoucí oddûlení informatiky
pfierovského magistrátu.

pokračování na straně 2

Přebírání cen se zúčastnil J. Bakalík, D. Dučáková, V. Vičanová a M. Adam (zleva).

V polovině ledna letošního roku vstoupilo v platnost nové nařízení statutárního města Přerova č. 3/2006
O stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích. Jak nám sdělil Ing. Ladislav Petrov-
ský, zástupce ředitele Městské policie v Přerově, nově stanovuje a upřesňuje podmínky parkování za úpla-
tu vydáváním parkovacích karet. Tyto karty ve vymezené oblasti na parkovištích s parkovacím automa-
tem zaručují řidiči komfort mimo jiné tím, že již nemusí jít k parkovacímu automatu a kupovat si lístek.

Dvě významná ocenění za kvalitu pro magistrát
„Získání obou cen je pro vedení

a zamûstnance na‰eho úfiadu moti-
vaãním stimulem a zároveÀ závaz-
kem, abychom pokraãovali cestou zvy-
‰ování kvality Ïivota obãanÛ a pfii tom
respektovali zásady trvale udrÏitelné-

ho rozvoje. Tím bychom chtûli zabez-
peãit zvy‰ování v˘konnosti a kvality
poskytovan˘ch vefiejn˘ch sluÏeb. To je
na‰e vize a priorita pro nadcházející
období,“ zdÛraznil tajemník magist-
rátu Ing. Jifií Bakalík. Šaf

Ve dnech 17. až 19. ledna na Národní konferenci kvality ve veřejné
správě, která se konala v Liberci, převzali zástupci magistrátu města
Přerova ceny Ministerstva vnitra ČR za kvalitu a inovaci ve veřejné
správě. Slavnostního ceremoniálu předávání cen se zúčastnila spo-
lečně s tajemníkem Ing. Jiřím Bakalíkem vedoucí kanceláře tajemníka
Mgr. Drahomíra Dučáková, personalistka a manažerka kvality
Mgr. Vlasta Vičanová a vedoucí oddělení informatiky Ing. Miloš Adam.

Na náměstí TGM mohou řidiči s parkovacím lístkem nebo kartou. foto Miroslav Rozkošný
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né parkovi‰tû u Prioru. Zvlá‰tní reÏim
má parkovi‰tû v prostoru pfied vlako-
v˘m nádraÏím, kde sice platí karty, ale
fyzické osoby s trval˘m pobytem nebo
nemovitostí, anebo právnické osoby se
sídlem, místem podnikání nebo provo-
zovnou v ulici Husovû si o nû nemohou
Ïádat,“ informoval Petrovsk˘.

„Novinkou je vydávání karet na slu-
Ïebnû mûstské policie. Ne v‰ichni na
nû mají nárok, ale zjednodu‰enû fie-
ãeno, mohou ji získat fyzické osoby
s trval˘m pobytem ve vymezené ob-
lasti, které vlastní automobil nebo
uÏívají firemní vozidlo. V poslednû
jmenovaném pfiípadû musí doloÏit
smlouvu o jeho uÏívání k soukrom˘m
úãelÛm. Parkovací kartu si mohou za-
koupit i ti, ktefií jsou v zónû vlastní-
kem nemovitosti a vlastní automobil.
Fyzické osoby dostanou kartu na re-
gistraãní znaãku vozidla za cenu ãty-
fii sta korun za první kartu a dva tisí-
ce korun zaplatí za kaÏdou dal‰í,“
upfiesnil Ladislav Petrovsk˘.
Právnické a fyzické osoby se sídlem,
místem podnikání nebo provozovnou
ve vymezené oblasti si koupí kartu na
obchodní jméno firmy a ta je tím pfie-
nosná i na ostatní vozidla firmy. Cena
je stanovena jednotnû pro první a kaÏ-
dou dal‰í kartu ve v˘‰i tfii tisíce korun.

„Nárok na kartu vzniká i firmám
prodávajícím na trÏi‰ti. Mají na v˘bûr
z více moÏností, a to buì dají pfiednost
zakoupení karty na jeden den v cenû
padesáti korun, maximálnû na sedm
dní, pfiiãemÏ za kaÏd˘ den se nav˘‰í ce-
na o tuto ãástku, nebo je pro nû v˘-
hodnûj‰í zakoupit si celoroãní kartu
v cenû tfií tisíc korun. Novû jsou zv˘-
hodnûné náv‰tûvy osob, které mají tr-
val˘ pobyt nebo vlastní nemovitost ve
vymezené oblasti. O kartu Ïádá fyzic-
ká osoba z oblasti, ale uvede registraã-
ní znaãku náv‰tûvního vozu a dostane
ji za padesát korun na jeden den, ma-

ximálnû na sedm dní,“ vysvûtlil zá-
stupce fieditele mûstské policie. 

„Zvlá‰tní kategorií jsou duplikáty
dvojího charakteru. Pfii odcizení kar-
ty nebo zmûnû údajÛ na ní stojí du-
plikát padesát korun na kus, pfiiãemÏ
odcizení Ïadatel dokazuje pfiedloÏe-
ním pfiíslu‰ného protokolu Policie
âR. Pfii ztrátû karty nastává varianta
ãíslo dvû, kdy Ïadatel má nárok na
novou kartu, ale za cenu dle ceníku,
to znamená fyzická osoba ji koupí za
dva tisíce a „právnická“ za tfii tisíce
korun,“ upozornil Ladislav Petrovsk˘.
Z cenového reÏimu se vyjímá ãást uli-
ce Kratochvílovy, kde zaplatíte od
pondûlí do pátku od 5 do 11 hodin
poplatek 100 Kã na hodinu. Informa-
cí málo roz‰ífienou mezi obãany zÛ-
stává moÏnost vyuÏít více parkovi‰È
po dobu platnosti parkovacího lístku.

Pro co nejrychlej‰í vyfiízení parko-
vací karty doporuãujeme nezapome-
nout Ïádn˘ z níÏe uveden˘ch dokladÛ.
Fyzické osoby potfiebují prÛkaz totoÏ-
nosti, doklady od vozidla, pfiípadnû po-
tvrzení zamûstnavatele o poskytnutí
vozidla k soukrom˘m úãelÛm a dolo-
Ïení vlastnictví k nemovitosti ve vyme-
zené oblasti. Za právnické osoby mÛÏe
kartu získat oprávnûná osoba, tedy ma-
jitel firmy, jednatel nebo zplnomocnû-
ná osoba po pfiedloÏení prÛkazu totoÏ-
nosti vyfiizující osoby, dokladÛ o firmû,
kter˘m je napfiíklad v˘pis z obchodní-
ho rejstfiíku nebo o provozovnû.

Na závûr jedno upozornûní – za-
koupením parkovací karty nevzniká
jejímu drÏiteli nárok na parkovací
místo, ale je zpro‰tûn nákupu parko-
vacího lístku v automatu.

Pfiesné znûní nového nafiízení lze
nalézt na www.mu-prerov.cz, dále
Obecnû závazné vyhlá‰ky a nafiízení,
dále Nafiízení mûsta Pfierov – platné.
Jeho souãástí je pfiíloha Ceník stání
na vymezen˘ch komunikacích a par-
kovacích karet. Šaf

pokračování ze strany 1

„Nûktefií drÏitelé psÛ svou povin-
nost plní fiádnû a vãas. Lze v‰ak najít
i takové, ktefií se tomuto poplatku vy-
h˘bají a v‰e nechávají nûjaké náho-
dû. A co taková nedÛslednost obná‰í?
Pochopitelnû sankce. Pfiedloni
i v loÀském roce u v‰ech tûchto dluÏ-
níkÛ do‰lo k uplatnûní zv˘‰ení po-
platku o polovinu násobku stanove-
né sazby, i kdyÏ zákon a potaÏmo vy-
hlá‰ka pfiipou‰tûjí aÏ trojnásobné
zv˘‰ení. Nûktefií se v‰ak z této zku‰e-
nosti nepouãili a nadále poplatek ne-
platí. Ke konci loÀského roku ãinil
nedoplatek zhruba 382 tisíc korun,“
informovala Oldfii‰ka Sedláãková, ve-
doucí finanãního odboru pfierovské-
ho magistrátu.

„Proti dluÏníkÛm budeme samo-
zfiejmû postupovat zákonn˘mi pro-
stfiedky, a to buì daÀovou exekucí
nebo exekucí na movit˘ majetek pro-
stfiednictvím exekuãního úfiadu.
Nûktefií dluÏníci mají jiÏ své zku‰e-
nosti, Ïe se celkov˘ nedoplatek mÛ-
Ïe prodraÏit i o nûkolik tisíc. Lze
v‰ak tûmto nepfiíjemnostem pfiede-
jít. DluÏn˘ poplatek lze hradit ve
splátkách nebo poÏádat o odklad
platby. Pokud následnû dluÏník plní
své povinnosti, je v‰e v pofiádku,“
uzavfiela O. Sedláãková.

I v leto‰ním roce tomu, kdo neza-
platí poplatek vãas, bude sazba po-
platku zv˘‰ena. A nepfievezme-li si dr-
Ïitel psa zaslanou písemnost, která je
adresována do vlastních rukou, zákon
pamatuje i na tyto pfiípady. Nebude-
li adresát písemnosti zastiÏen, aãko-
liv se v místû doruãení zdrÏuje, uloÏí
doruãovatel písemnost na po‰tû a pfií-
jemce o tomto úkonu vyrozumí. Ne-
vyzvedne-li si pfiíjemce písemnost do
patnácti dnÛ od uloÏení, povaÏuje se
poslední den této lhÛty za den doru-

ãení, i kdyÏ se pfiíjemce o uloÏení ne-
dozvûdûl. Tímto úkonem se vlastník
psa sám dobrovolnû vzdává práva na
odvolání a rovnûÏ moÏnosti fie‰it svou
platební povinnost smírãí cestou. 

Jak nás dále informovala vedoucí
finanãního odboru, písemnost mÛÏe
b˘t rovnûÏ doruãena prostfiednictvím
vefiejné vyhlá‰ky. Co to znamená?
Doruãení se provede tak, Ïe se po do-
bu patnácti dnÛ vyvûsí oznámení
o místû uloÏení písemnosti na úfied-
ní desce Magistrátu mûsta Pfierova
a poslední den této lhÛty se povaÏu-
je za den doruãení. Pak následuje jiÏ
jen exekuce.

RovnûÏ drÏitelé psÛ, kter˘m pes
uhynul, zabûhl se, byl jimi samotn˘-

mi pfiedán do jin˘ch rukou ãi drÏitel
psa zmûnit trval˘ pobyt, mají povin-
nost vÛãi magistrátu. Jsou totiÏ po-
vinni psa v 15ti denní lhÛtû odhlásit.
Neuãiní-li tak, vystavují se rovnûÏ ne-
pfiíjemnostem, to znamená sankcím.
Pokutu lze uloÏit aÏ do v˘‰e dvou mi-
lionÛ korun, a to i opakovanû. Samo-
zfiejmû v˘‰e takto vysoké pokuty je
v tomto pfiípadû neadekvátní, pfii sta-
novení její v˘‰e je v‰ak pfiihlíÏeno ke
v‰em okolnostem, které situaci zpÛ-
sobily. Nûkdy je to zapomnûtlivost,
nûkdy úmysl nebo i neznalost.

Apelujeme na v‰echny drÏitele
psÛ, aby svou povinnost (platby, pfii-
hlá‰ení i odhlá‰ení vlastnictví psa) pl-
nili fiádnû a vãas, a tak pfiede‰li ve‰-
ker˘m nepfiíjemnostem, kter˘m se
zbyteãnû vystavují.

Úplné informace o poplatku ze psÛ
lze získat na finanãním odboru pfie-
rovského magistrátu (Stanislava Bar-
toníková, tel. 581 268 219), nebo na
internetov˘ch stránkách statutárního
mûsta Pfierov: www.mu-prerov.cz.

Šaf

Platíte za svého psa?

foto Miroslav Rozkošný

Všem držitelům psů ve městě Přerově připomínáme, že poplatek
ze psů, zavedený v Přerově Obecně závaznou vyhláškou č.
10/2003, o místním poplatku ze psů, je splatný nejpozději do 31.
března 2007. Vznikne-li poplatková povinnost po tomto datu, je
poplatek splatný do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti. Pro
usnadnění placení budou začátkem února všem držitelům psů ro-
zeslány poštovní poukázky.

Statutární mûsto Pfierov získalo
dotaci z Evropského sociálního fon-
du a státního rozpoãtu âR ve v˘‰i
1 426 000 korun na vzdûlávací kur-
zy sv˘ch zamûstnancÛ.

„Hlavním cílem projektu je zvy‰o-
vat kvalitu práce a sluÏeb úfiadu, zlep-
‰ovat vztahy úfiadu a úfiedníkÛ s ve-
fiejností a zlep‰ovat image instituce
vefiejné správy. Projekt pod názvem
Vzdûlávání a podpora profesního
a osobnostního rozvoje pracovníkÛ
mûstsk˘ch úfiadÛ – podpora zlep‰o-
vání kvality sluÏeb obãanÛm bude za-
bezpeãovat ‰kolení a vzdûlávání za-
mûstnancÛ hlavnû v komunikaãních
dovednostech a dále v oblastech efek-
tivního plánování, vedení lidí, delego-
vání úkolÛ, práce v t˘mu, organizaci
ãasu, rétorice, prezentaci, korespon-
denci, stylistice, etiketû, v asertivním
jednání a péãi o obãana,“ vysvûtlila

personalistka a manaÏerka kvality
Mgr. Vlasta Viãanová z kanceláfie ta-
jemníka pfierovského magistrátu. 

„Nedílnou souãástí projektu vzdû-
lávání jsou i kurzy pro personalisty,
obsahující témata k motivaci, hod-
nocení stávajících a k v˘bûrÛm no-
v˘ch zamûstnancÛ. Pfiínosem pro-
jektu je rovnûÏ úspora reÏijních ná-
kladÛ, vzdûlávání se bude konat
v prostorách pfierovského magistrá-
tu, lektofii tedy budou ‰kolit v místû
pracovi‰tû. Navíc termíny ‰kolení
jsou zaji‰tûny mimo úfiední dny“,
zdÛraznila Vlasta Viãanová. 

Na návrhu a zpracování projektu
se podílela i vedoucí kanceláfie ta-
jemníka Mgr. Drahomíra Duãáková,
která dodala, Ïe projekt na pfierov-
ském magistrátu bude zahájen
v únoru leto‰ního roku a ukonãen
v ãervnu 2008. Šaf

Magistrát využil dotace z EU
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Rada a Zastupitelstvo města Přerova

Krátce z jednání
radních 20. 12.
❖ Neschválili nabídku Mgr. Pavla No-

váka, Pfierov, na odkoupení nahrá-
vacího studia pro potfieby mûsta.

❖ Zru‰ili usnesení ã. 1914/63/3/2006
z 63. schÛze Rady mûsta Pfierova,
konané dne 18. 1. 2006 ve znûní:
„1. schvaluje k realizaci vítûznou
variantu stavby Tyr‰ova mostu dle
návrhu ã. 7 od zpracovatele SHB
a.s., Brno, která vze‰la z vefiejné
anonymní architektonicko-urba-
nistické  a konstrukãnû-technické
soutûÏe z roku 2004 a povûfiili od-
bor rozvoje Magistrátu mûsta Pfie-
rova zajistit pfiedprojektové práce
na nov˘ Tyr‰Ûv most podle návrhu
ã. 9 od zpracovatele Architekto-
nická kanceláfi Alena ·rámková –
Architekt, Praha, kter˘ se umístil
na 2. místû ve vefiejné architekto-
nicko-urbanistické a konstrukãnû-
technické soutûÏi s vyzvan˘mi
úãastníky na zpracování návrhu
Tyr‰ova mostu pfies fieku Beãvu
v Pfierovû z roku 2004.

❖ Neschválili realizaci pfiekopÛ (pro-
tlakÛ) a poloÏení chrániãek pro vo-
dovodní pfiípojky pod komunika-
cemi v minimální ‰ífice 6m v míst-
ní ãásti mûsta Pfierova – Penãice
v rámci realizace akce Vodovod
Penãice. 

❖ Podali návrh Zastupitelstvu mûsta
Pfierova schválit zámûr poskytnu-
tí dotace ve v˘‰i 600.000 Kã sub-
jektu Tûlocviãná jednota Sokol
Pfierov na opravu fasády, v˘mûnu
a nátûry oken  a dvefií zadní ãásti
sokolovny realizované v roce 2007.

❖ Vzali na vûdomí odstoupení  pana
Daniela Dostala z funkce ãlena
‰kolské rady pfii Základní ‰kole
Pfierov, Trávník 27 ke dni 31. 12.
2006 na vlastní Ïádost a jmenova-
li pana Bc. Jaroslava âermáka ãle-
nem ‰kolské rady pfii Základní ‰ko-
le Pfierov, Trávník 27 s úãinností
od 1. 1. 2007.

❖ Neschválili zapojení Statutárního
mûsta Pfierova do programu pfie-
sídlování a následné integrace kra-
janÛ do âeské republiky.

❖ Schválili uzavfiení dohody o úhra-
dû prokazatelné ztráty  ve vefiejné
linkové osobní dopravû mezi Sta-
tutárním mûstem Pfierov a spoleã-
ností Connex Morava, a.s., na do-
bu od 1.1.2007 do 31.12.2007.
Touto dohodou se stanovuje v˘‰e
úhrady prokazatelné ztráty v roce
2007 na ãástku v celkové v˘‰i
18.350.000 Kã.

❖ Schválili nákup dodávkového vo-
zidla Fiat Ducato SluÏbami mûsta
Pfierova formou leasingu.

❖ Zfiídili následující komise: komisi
volného ãasu a sportu, komisi pro
cestovní ruch, kulturu a kulturní
památky, komisi pro obãanské zá-
leÏitosti, komisi zdravotní a soci-
ální pomoci, komisi hospodáfiské-
ho a územního rozvoje, komisi pro
v˘chovu a vzdûlání, komisi inves-
tiãní, komisi pro projednávání zá-
mûrÛ v majetkoprávních záleÏi-
tostech, komisi Ïivotního prostfie-
dí, udrÏitelného rozvoje a envi-
ronmentální v˘chovy, komisi bez-
peãnosti, prevence kriminality
a BESIP, komisi strategického plá-
nování, pro podporu podnikatel-
ského prostfiedí a strukturálních
fondÛ EU, komisi pro hospodafiení
s obecními byty.

❖ Zfiídili redakãní radu  Pfierovsk˘ch
listÛ

❖ Navrhli kandidáty na cenu Olo-
mouckého kraje v oblasti kultury
za rok 2006:

1.na cenu za celoÏivotní pfiínos
v oblasti kultury (dvorana slávy):

• Rudolf Neuls (*1922) - zaloÏení
âeskoslovenského amatérského
jazzového festivalu, udrÏování jaz-
zové tradice a celoÏivotní pÛsobe-
ní v oblasti hudby,

• Pavel Novák – celoÏivotní pÛsobe-
ní v oblasti populární hudby a prá-
ce pro dûti,

• Jaroslav Wykrent – celoÏivotní pÛ-
sobení v oblasti populární hudby,

2.na cenu za v˘jimeãn˘ poãin v ob-
lasti ochrany a popularizace kul-
turních hodnot v roce 2006:  

• PhDr. Jifií Lapáãek – za vedení au-
torského t˘mu a zpracování knihy
Dûjiny mûsta Pfierova v datech, vy-

na zastupitelstvo

v pondûlí 5. února 2007
v 15 hodin 

ve velkém sále 
Mûstského domu

Pozvánka
V únoru se uskuteãní následné rekonstrukce
a stavební práce

• Do konce února bude dokonãena stavba vo-
dovodu a pfiepojení pfiípojek v ulicích Teliãkovû,
Kotkovû a Janáãkovû. V tomto mûsíci bude do-
konãeno pfiepojení pfiípojek v Karasovû ulici. Bu-
dou zahájeny práce v ulicích Prostûjovské a Olo-
moucké. Toto platí v pfiípadû pfiízniv˘ch klima-
tick˘ch podmínek. Pfii extrémních klimatick˘ch
podmínkách budou práce pfieru‰eny.

• Nejv˘znamnûj‰í akcí na pozemních komuni-
kacích, která si vyÏádala dlouhodobou uzavírku,
zÛstává v souãasné dobû roz‰ífiení mostu Legií.
UÏ od poloviny ledna zapoãalo na stavbû odbed-
nûní mostu a pfieloÏky sítí vefiejného osvûtlení
a kabelÛ âesk˘ch drah. Tyto práce budou pokra-
ãovat i v únoru. S v˘stavbou mostu pokraãuje
i uzavírka nábfieÏí PFB – Velké Novosady. V sou-
ãasnosti je povoleno pouze odboãení vpravo pro
autobusy a dopravní obsluhu.

Upozornûní pro obãany

Mladé tváfie mezi zastupiteli (zleva M. Pfiecechtûlová a Ivo Kropáã – oba ODS)

pokračování na straně 4

dané v roce 750. v˘roãí pov˘‰ení
Pfierova na mûsto

3.na cenu za v˘jimeãn˘ poãin v ob-
lasti neprofesionální umûlecké
ãinnosti:  

• Pfierováãek pod vedením dirigent-
ky souboru paní Bc. Ingrid Seke-
rové

Krátce z jednání 
radních 17. 1.
❖ Jmenovali s úãinností od

1. února 2007 pfiedsedy a ãleny
komisí:

• komise volného ãasu a sportu (Ji-
fií Petrá‰ – pfiedseda, âestmír Hla-
vinka, Ale‰ Kuãa, Oleg Pl‰ek, Monika
Bednafiíková, Ivo Kropáã, Tomá‰ Be-
ránek, Petr ·koloud, Jan Jüttner, Ja-
na Vavrouchová, Petr Bulko)

• komise pro cestovní ruch, kultu-
ru a kulturní památky (Jakub Kulí-
‰ek – pfiedseda, Miroslav Herzig, Pa-
vel Krákora, Vladimír Petro‰, Ivan
Nûmeãek, Edita Rozsívalová, Libor
Okáã, Jifií Lapáãek, Karel Îurek, Mar-
ta Jandová, Bfietislav Passinger)

• komise pro obãanské záleÏitosti
(Ludmila Tomaníková – pfiedseda,
Monika Bednafiíková, Zuzana He-
routová, Blanka Poláchová, Eva ·en-
k˘fiová, Adam Gálík, Lenka ·pinaro-
vá, Eva Bednarková, Miroslava
Kroupová, Helena Malantová, Jana
Sekerová)

• komise investiãní (Václav Zatlou-
kal – pfiedseda, Radek Pospí‰ilík, Pe-
tr Vrána, Jaroslav âermák, Tomá‰
ëurìa, Václav Koláfi, Michal Zácha,
Dan Hos, Jifií Dra‰ka, Josef Nekl, Ota-
kar Smejkal)

• komise pro projednávání zámûrÛ
v majetkoprávních záleÏitostech
(âestmír Hlavinka – pfiedseda, Vác-
lav Zatloukal, Drahomír ·igut, Ivo
Veliãka, Monika Pfiecechtûlová, Libor
Kanis, Robert Knobloch, Jifií Bakalík,
Michal Symersk˘)

• komise zdravotní a sociální pomo-
ci (Marta Valenãíková – pfiedseda,
Ale‰ Kuãa, Jindfiich Valouch, Jan Po-
lák, Beata Philippová, Vladimír Vos-
mansk˘, Vít Stokláska, Jana Coufalo-
vá, Alena Stárková, Irena Hanzlová,
Lubomír Skopal)

• komise hospodáfiského a územní-
ho rozvoje (Vladimír Petro‰ – pfied-
seda, Franti‰ek Hudeãek, Zbynûk
¤ezníãek, Zdenûk BaláÏ, Otakar ·i‰-
ka, Ladislav Trnkal, Richard ·lechta,
Antonín Pindur, Franti‰ek Slezák,
Petra Martínková, Drahomír ·igut)

• komise pro v˘chovu a vzdûlání
(Milena Koláfiová – pfiedseda, Lenka
Tomeãková, Radovan Ra‰Èák, Jaro-
slav Pajdla, Stanislav Îalud, Jaroslav
Pokrupa, Vladimír Holan, Jan Ra‰ka,
Zdenûk Vosáhlo, SoÀa Kulí‰ková,
Ivan Velãovsk˘)

foto J. Čep
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• komise Ïivotního prostfiedí, udrÏi-
telného rozvoje a environmentální
v˘chovy (Jifií ·afránek – pfiedseda, Mi-
roslav Rozko‰n˘, Tomá‰ Buzrla, Sta-
nislava Bubíková, Petr âelko, Ferdi-
nand JeÏík, Martin Kolafiík, Ivo Kestl,
Michal Symersk˘, Renata ·vecová
Honzáková, Zdenûk Vermouzek)

• komise bezpeãnosti, prevence kri-
minality a BESIP (Omar Teriaki –
pfiedseda, Petr Holánek, Jifií Zlámal,
Tomá‰ Kotû‰ovsk˘, Ivo Kropáã, Ka-
rel Hudeãek, Zdenûk Boháã, Petr
Prinz, Jan Gregovsk˘, Jifií Bucher,
Drahomír Barto‰ík)

• komise strategického plánování,
pro podporu podnikatelského pro-
stfiedí a strukturálních fondÛ EU
(Petr Wisinski – pfiedseda, Ale‰ Mar-
tinec, Radek Pospí‰ilík, Josef Tome-
ãek, Jakub Kulí‰ek, Marcel Ka‰ík,
Monika Pfiecechtûlová, Roman Mi-
chalãík, Jaroslav Skopal, Petr Karo-
la, Pavel Krákora)

• komise pro hospodafiení s obecní-
mi byty (Petr Dutko – pfiedseda, Da-
na Doby‰ková, Marie Hudeãková, Jar-
mila Martincová, Ludmila âernocká,
Pavel Dvofiáãek, Jakub Smékal, Jaro-
slava Ludvová, Dagmar Muchová,
David Hendrych, Franti‰ek Porã 

• Jmenovali s úãinností od 1. 2.
2007 redakãní radu Pfierovsk˘ch lis-
tÛ (Kristina Glacová, Miroslav Roz-
ko‰n˘, Marek Dostál, Lada Galová,
Petr ·koloud, Vûra Fi‰mistrová, Re-
nata Gájová, Bohuslav Pfiidal, Marce-
la Va‰eková, Eva ·afránková)

❖ Schválili uzavfiení smlouvy o bez-
úplatném poskytnutí architekto-
nick˘ch návrhÛ, které byly doru-
ãeny do soutûÏe o Cenu Petra Par-
léfie 2006 na úpravu námûstí Svo-
body v Pfierovû, mezi Statutárním
mûstem Pfierov a Spoleãností Pet-
ra Parléfie, o.p.s. 

❖ Schválili uzavfiení dohody o vzá-
jemné spolupráci mezi Statutár-
ním mûstem Pfierov a Olomouc-
k˘m krajem a uloÏili odboru roz-
voje zaji‰Èovat Program obnovy
venkova ve správním obvodu obce
s roz‰ífienou pÛsobností Pfierov.

❖ Schválili  poskytnutí  dotace  na
rok  2007  ve  v˘‰i  7.000  Kã  sub-
jektu Konfederace politick˘ch vûz-
ÀÛ, poboãka ã. 51, zastoupená
Franti‰kem Pfiesliãkou, pfiedsedou
poboãky, Pfierov.

❖ Schválili  poskytnutí  dotace  na
rok  2007  ve  v˘‰i 7.000  Kã  sub-
jektu Ústfiední rada vojenského
sdruÏení rehabilitovan˘ch, zast. plk.
Miroslavem Pavlíkem, se sídlem.

❖ Podali návrh Zastupitelstvu mûsta
Pfierova schválit uzavfiení smlouvy
o poskytnutí dotace subjektu IMIT
s.r.o., se sídlem Pfierov I-Mûsto, na
ãásteãnou úhradu nákladÛ souvi-
sejících s pofiádáním vefiejn˘ch

kulturních vystoupení a pfiedsta-
vení v Mûstském domû pro obyva-
tele mûsta v prÛbûhu  1. pololetí
2007 v ãástce 1.360 tis. Kã.

❖ Schválili zfiízení pfiípravn˘ch tfiíd
Základní ‰koly Pfierov, BoÏeny
Nûmcové 16 pro ‰kolní rok
2007/2008 za podmínky vykrytí
pfiím˘ch nákladÛ na vzdûlávání
tûchto tfiíd státními finanãními
prostfiedky pfiidûlovan˘mi kraj-
sk˘m úfiadem a uloÏili fiediteli ‰ko-
ly maximálnû vyuÏívat  pro projek-
tové zámûry ‰koly moÏnosti ãerpá-
ní finanãních prostfiedkÛ z dotaã-
ních programÛ vyhlá‰en˘ch orgá-
ny Evropské unie, resortními mi-
nisterstvy âeské republiky, Kraj-
sk˘m úfiadem Olomouckého kraje
a ostatními subjekty. 

❖ Podali návrh Zastupitelstvu mûsta
Pfierova schválit nav˘‰ení provoz-
ního pfiíspûvku Základní ‰koly Pfie-
rov, BoÏeny Nûmcové 16 pro ‰kol-
ní rok 2007/2008 z finanãních pro-
stfiedkÛ statutárního mûsta Pfiero-
va, schválit financování nákladÛ
speciálního pedagoga, logopeda,
‰kolního psychologa a koordináto-
ra volného ãasu z finanãních pro-
stfiedkÛ mûsta za podmínky, Ïe
jmenovaná základní ‰kola nezíská
z dotaãních programÛ finanãní
prostfiedky na krytí tûchto nákladÛ.

❖ Odvolala na základû vlastní Ïádosti
Ing. Jifiího Lajtocha z funkce jedna-
tele spoleãnosti Bioplyn s.r.o., se
sídlem Pfierov, a to ke dni 17. 1.
2007, a podali návrh Zastupitelstvu
mûsta Pfierova navrhnout odvolat
na základû vlastní Ïádosti  Ing. Jifií-
ho Lajtocha z funkce ãlena pfiedsta-
venstva spoleãnosti Vodovody a ka-
nalizace Pfierov, a.s. se sídlem Pfie-
rov I-Mûsto, a to ke dni 11. 5. 2007
(termín konání valné hromady).

❖ Schválili zmûnu stanov akciové
spoleãnosti Teplo Pfierov a.s.:

• schválili odvolání v‰ech ãlenÛ
pfiedstavenstva: pfiedsedy Mgr.
ZdeÀka Boháãe, místopfiedsedy
JUDr. Otakara ·i‰ky, ãlenÛ Lud-
mily Tomaníkové, JUDr. ZdeÀka
Horáka a Václava Zatloukala,

• schválili odvolání ãlenÛ dozorãí ra-
dy: pfiedsedy MUDr. Evy ·enk˘fio-
vé, ãlenÛ  Ing. Moniky Holeãkové,
âestmíra Hlavinky, MUDr. Vladi-
míra Vosmanského, Ing. Otakara
Smejkala, Mgr. Pavla Vychodila, 

• schválili volbu nov˘ch ãlenÛ pfied-
stavenstva: Mgr. ZdeÀka Boháãe,
Bc. Jaroslava âermáka, âestmíra
Hlavinky, Mgr. Josefa Kulí‰ka, Pet-
ra Lagy, Ing. Jifiího Lajtocha,  Vác-
lava Zatloukala,

• schvaluje volbu nov˘ch ãlenÛ do-
zorãí rady: Ing. NadûÏdy Jaãkové,
MUDr. Vladimíra Vosmanského,
Ing. Ale‰e Martince, Ing. Otakara
Smejkala, JUDr. Otakara ·i‰ky,
Ludmily Tomaníkové.

JiÏ od roku 2000 mûsto schvaluje
grantov˘ program, jehoÏ cílem je pod-
pora projektÛ v oblastech sportu, soci-
álních sluÏeb, zdravotnictví, kultury,
vzdûlávání (dfiíve volného ãasu) a Ïi-
votního prostfiedí. Magistrát mûsta
Pfierova upozorÀuje v‰echny zájemce
o poskytnutí finanãních prostfiedkÛ
z rozpoãtu statutárního mûsta Pfiero-
va, Ïe je moÏné i letos Ïádat o grant
formou vypracovan˘ch projektÛ.

„Pro rok 2007 schválilo
Zastupitelstvo mûsta Pfie-
rova do jednotliv˘ch oblas-
tí celkovou ãástku ve v˘‰i
4 017 tisíc korun. Z toho
pfiipadla na oblast sportu
ãástka 2 117 tisíc korun,
na oblast sociálních sluÏeb
650 tisíc korun a na zdravotnictví
600 tisíc korun. Do oblasti kultury,
vzdûlávání a Ïivotního prostfiedí pÛjde
650 tisíc korun. V˘bûr projektÛ odhla-
sují zastupitelé na svém dubnovém za-
sedání,“ poskytl nám nejdÛleÏitûj‰í in-
formace Miroslav Lakom˘ z odboru
‰kolství pfierovského magistrátu.

Îádosti o grant se podávají na
pfiedti‰tûn˘ch formuláfiích v termí-
nu do 12. února 2007 na adresu
Magistrát mûsta Pfierova, Odbor

‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, Pra-
covi‰tû mládeÏe a tûlov˘chovy (pro
oblast sportu), Odbor sociálních slu-
Ïeb a zdravotnictví (pro oblasti soci-
álních sluÏeb a zdravotnictví), Kan-
celáfi primátora (pro oblast kultury,
vzdûlávání a Ïivotního prostfiedí),
Bratrská 34, 750 11 Pfierov 2. V pfií-
padû osobního podání musí b˘t Ïá-
dosti zaevidovány na podatelnû Ma-
gistrátu mûsta Pfierova nejpozdûji

12. února 2007 do 17 hodin. V pfiípa-
dû zaslání Ïádostí po‰tou je rozho-
dující pro dodrÏení termínu uzávûr-
ky datum po‰tovního razítka, nejpo-
zdûji 12. únor 2007. Pfiedti‰tûné for-
muláfie lze vyzvednout na pfiíslu‰-
n˘ch odborech Magistrátu mûsta
Pfierova, v Mûstském informaãním
centru nebo staÏením z webov˘ch
stránek Statutárního mûsta Pfierova,
adresa: www.mu-prerov.cz, Aktuali-
ty a dûní ve mûstû. Šaf

Nezmeškejte termín
Do 12. února máte možnost získat grant

pokračování ze strany 3

Mûsto vypsalo uÏ 4. roãník soutû-
Ïe o fasádu roku. Pfiedmûtem sou-
tûÏe je architektonicko-v˘tvarné po-
jetí fasády objektÛ situovan˘ch ve
správním obvodu mûsta Pfierova,
která je souãástí fiádnû ukonãené,
zkolaudované stavby v roce 2006. 

Do soutûÏe je moÏné pfiihlásit ãel-
ní fasádu objektÛ situovan˘ch ve
správním obvodu mûsta Pfierova,
která je souãástí fiádnû ukonãené,
zkolaudované stavby v roce 2006.
SoutûÏ je stejnû jako v loÀském ro-
ce vypsána ve tfiech kategoriích, a to
fasáda novostavby, fasáda rekon-
strukce a fasáda panelového domu.

Vítûzné dílo v kaÏdé kategorii získá
ocenûní ve v˘‰i 50 tisíc korun. Spo-
lu s penûÏní ãástkou vítûz obdrÏí
i kovovou desku, kterou je moÏno
na fasádu umístit. Poslední termín
pro podání pfiihlá‰ek je 15. únor
2007. Pfiihlá‰ku do soutûÏe si zá-
jemci mohou vyzvednout na Magis-
trátu mûsta Pfierova, Odboru rozvo-
je, pracovi‰ti architektury a urba-
nismu, nebo ji najdou spolu se sou-
tûÏními podmínkami na interneto-
v˘ch stránkách mûsta Pfierova
(www.mu-prerov.cz/Informace pro
obãany/Rozvoj mûsta/Urbanismus
a architektura, pozn. red.). Šaf

Přihlášky do soutěže o fasádu roku
zasílejte do 15. února

1. místo v kategorii rekonstrukce získala za rok 2005 budova sídla firmy
RPIC-Ekonomservis, Blahoslavova 72/4
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„Z dlouhodobûj‰ího pohledu je sou-
ãasn˘ stav v Pfierovû pouze mírn˘m
zv˘‰ením, které statisticky zapadá do
rovnomûrného v˘voje posledních de-
seti let. Uvedené informace vnímá
i vedení mûsta Pfierova. Mûsto je zfii-
zovatelem 14 matefisk˘ch ‰kol se tfie-
mi odlouãen˘mi pracovi‰ti, jeÏ nabí-
zejí rodiãÛm své sluÏby v oblasti pfied-
‰kolního vzdûlávání dûtí. V posledních
ãtyfiech letech dochází do tûchto zafií-
zení pfiibliÏnû stejn˘ poãet dûtí pohy-
bující se kolem ãísla 965“, informoval
Mgr. Petr Hrbek z odboru ‰kolství
pfierovského magistrátu. 

„Matefiské ‰koly jsou ãlenûny do tfií
roãníkÛ podle vûku dûtí, pfiiãemÏ nej-
mlad‰í dûti jsou zpravidla tfiíleté
a v posledním bezplatném roãníku
jsou umístûny dûti, které dosáhnou
‰esti let vûku v aktuálním ‰kolním
roce nebo jim byl udûlen˘ odklad od
plnûní povinné ‰kolní docházky.
V pfiípadû, Ïe má ‰kola volnou kapa-
citu i po provedeném zápisu, kter˘
pravidelnû probíhá zaãátkem dubna,
mÛÏe doplnit svou kapacitu omeze-

nou docházkou dûtí maminek pobí-
rajících rodiãovsk˘ pfiíspûvek. V sou-
ãasné dobû je kapacita vût‰iny mate-
fiinek plnû vyuÏita. Ze zákona se tfií-
dy mohou naplÀovat aÏ do poãtu 24
dûtí, ale ve vût‰inû matefisk˘ch ‰ko-
lek byla povolena v˘jimka ze zákona,
která umoÏÀuje nav˘‰ení poãtu aÏ do
maxima 28 dûtí. Volná místa jsou je‰-
tû k dispozici v matefiské ‰kole Kou-
fiílkova, Le‰etínská a v âekyni“, vy-
svûtlil Petr Hrbek. Pochopitelnû je
pro dûti po v‰ech stránkách pfiízni-
vûj‰í niÏ‰í naplnûnost ve tfiídách. Od
1. ledna 2007 mûsto novû zfiídilo od-
louãené pracovi‰tû M· Máchova 8
v ulici Na odpoledni 16 a zv˘‰ilo tak
kapacitu sv˘ch zafiízení o 84 míst. 

V˘uku dûtí pfied‰kolního vûku rov-
nûÏ v Pfierovû zaji‰Èují i soukromé ma-
tefiské ‰koly. V souãasnosti mají rodi-
ãe moÏnost umístit své dûti do tfií sou-
krom˘ch matefisk˘ch ‰kol, a to do ma-
tefiské ‰koly v ulici Jasínkovû, v ulici
Bajákovû a do speciální matefiské ‰ko-
ly v ulici U Beãvy, kterou nav‰tûvují
dûti zdravotnû hendikepované. Šaf

Máte doma předškoláka? ZÁPIS DùTÍ
Zápis dětí do 1. ročníků základních škol 
v Přerově proběhne v pondělí 5. února 

a v úterý 6. února 2007 od 14 do 18 hodin
• ZŠ Hranická – Předmostí • ZŠ a MŠ Pod skalkou – Předmostí 

• ZŠ Svisle • ZŠ Velká Dlážka • ZŠ Boženy Němcové • ZŠ Trávník 
• ZŠ Želatovská • ZŠ U tenisu • ZŠ Za mlýnem (v objektu bývalé
MŠ Sokolská 26) • Soukromá základní škola Acorn’s and John’s

school s.r.o. (Máchova 3)

K zahájení povinné ‰kolní docházky se do 1. roãníkÛ základních ‰kol po-
vinnû zapisují dûti, které do 31. 8. 2007 dovr‰í 6 let. PoÏádá-li o to zákonn˘
zástupce dítûte, lze ve stejném termínu zapsat i dûti, které jsou tûlesnû i du-
‰evnû pfiimûfienû vyspûlé a dosáhnou ‰estého roku vûku do 31. 12. 2007. Zá-
konn˘ zástupce dítûte, kterému byl v roce 2006 odloÏen zaãátek povinné ‰kol-
ní docházky o jeden ‰kolní rok, se dostaví opût i s dítûtem k zápisu do první-
ho roãníku základního vzdûlávání, a to do základní ‰koly podle svého v˘bûru.

Rozhodnutí o odkladu povinné ‰kolní docházky vydává fieditel základní
‰koly, kde bylo dítû u zápisu, na základû písemné Ïádosti zákonného zástup-
ce dítûte a po pfiedloÏení doporuãujícího posouzení pfiíslu‰ného ‰kolského
poradenského zafiízení a odborného lékafie.

Zákonní zástupci dítûte mají ze zákona právo volby ‰koly. Na území sta-
tutárního mûsta Pfierova platí Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 2/2005 o ‰kolsk˘ch
obvodech spádov˘ch základních ‰kol na území mûsta Pfierova. ¤editel spá-
dové ‰koly je povinen pfiednostnû pfiijmout Ïáky s místem trvalého pobytu
ve ‰kolském obvodu této ‰koly. Uvedená vyhlá‰ka je vyvû‰ena na v‰ech zá-
kladních ‰kolách. O pfiijetí dítûte k základnímu vzdûlávání rozhoduje fieditel
základní ‰koly ve správním fiízení. Krajsk˘ úfiad Olomouckého kraje rozho-
duje o odvoláních proti tomuto rozhodnutí fieditele.

Pfii zápisu rodiãe pfiedloÏí rodn˘ list dítûte a doklad o trvalém pobytu.
Pokud lze zjistit údaje obsaÏené ve v˘‰e uveden˘ch dokladech z obãanského

prÛkazu rodiãÛ, je moÏné tyto doklady obãansk˘m prÛkazem rodiãÛ nahradit.

V Přerově stejně jako v jiných městech naší republiky v posledních
letech zaznamenáváme nárůst počtu narozených dětí a doufáme,
že tento pozitivní trend bude mít trvalejší charakter. Potěšitelné úda-
je o vývoji porodnosti přicházejí od roku 2003, který byl z pohledu
porodnosti nejslabším, v Přerově se narodilo pouhých 377 dětí.

Děti rozvíjí svou zručnost při práci v keramické dílně MŠ v Máchově ulici.

Organizace II. pololetí 
‰kolního roku 2006/2007

� Vyuãování bude v prvním pololetí ukonãeno ve stfiedu 31. ledna 2007.
Období ‰kolního vyuãování ve druhém pololetí bude ukonãeno v pátek
29. ãervna 2007

� Jednodenní pololetní prázdniny pfiipadnou na pátek 2. února 2007. Jar-
ní prázdniny v délce jednoho t˘dne jsou stanoveny pro pfierovsk˘ okres
v t˘dnu od 19. do 25. února

� Velikonoãní prázdniny pfiipadnou na ãtvrtek 5. a pátek 6. dubna 2007
� Hlavní prázdniny budou trvat od pondûlí 2. ãervence 2007 do pátku

31. srpna 2007
� Období ‰kolního vyuãování ve ‰kolním roce 2007/2008 zaãne v pondû-

lí 3. záfií 2007.

ilustrační foto

Mateřské školy zřizované Stautárním městem Přerov  
• Matefiská ‰kola Pfierov-âekynû, JabloÀová 4
• Matefiská ‰kola Pfierov-Vinary, Za Humny 1
• Matefiská ‰kola Pfierov, Dvofiákova 23
• Matefiská ‰kola Pfierov, Komenského 25
• Matefiská ‰kola Pfierov, Koufiílkova 2
• Matefiská ‰kola Pfierov, Kratochvílova 19
• Matefiská ‰kola Pfierov, Le‰etínská 5
• Matefiská ‰kola Pfierov, U tenisu 2
• Matefiská ‰kola Radost, Pfierov, Kozlovská 44
• Matefiská ‰kola Pfierov, Máchova 14
• Matefiská ‰kola Pfierov, Optiky 14

odlouãené pracovi‰tû – Pfierov-Kozlovice, Grymovská 21
• Matefiská ‰kola Pí‰Èalka, Pfierov, Máchova 8

odlouãené pracovi‰tû – Pfierov, Na odpoledni 16
• Matefiská ‰kola Pfierov-Újezdec, Hlavní 61, pfiíspûvková organizace

odlouãené pracovi‰tû - Pfierov-Lovû‰ice, Mírová 19
• Základní ‰kola a Matefiská ‰kola Pfierov-Pfiedmostí, Pod skalkou 11
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Rozhovor s akademikem prof. PhDr. Mikulá‰em Mu‰inkou, drÏitelem Ceny mûsta Pfierova

Akademik prof. PhDr. Mikulá‰ Mu-
‰inka, DrSc. se narodil 20. února
1936 v Kurovû. Vzdûlání získal v Ku-
rovû, Pre‰ovû, Bardûjovû a v Praze.
Kandidátskou dizertaci z folkloristi-
ky obhájil na praÏské Univerzitû Kar-
lovû v roce 1967. Od roku 1960 do
roku 1972 pracoval ve vûdecko-v˘-
zkumném kabinetû ukrajinistiky na
FF UPJ· v Pre‰ovû. Z politick˘ch dÛ-
vodÛ byl propu‰tûn z pracovního
procesu. Od roku 1972 do ãervna
1990 pracoval jako pastevec hovûzí-
ho dobytka na JRD v KuÏºovû a pak
jako topiã blokové kotelny v Pre‰ovû.
Po rehabilitaci se vrátil na pÛvodní
vûdecké pracovi‰tû. Od roku 2003 je
v dÛchodu, av‰ak i nadále je ãinn˘ ja-
ko vûdec, pedagog a spoleãensko-
osvûtov˘ pracovník.

V roce 1992 obhájil doktorskou di-
zertaci z folkloristiky. V roce 1997
byl zvolen za zahraniãního ãlena Ná-
rodní akademie vûd Ukrajiny v Kyje-
vû. Je pfiedsedou Asociace UkrajincÛ
Slovenska a ·evãenkovy vûdecké spo-
leãnosti na Slovensku. V roce 1996
mu byl udûlen ¤ád prezidenta Ukra-
jiny. Od roku 1991 je profesorem
Ukrajinské univerzity v Mnichovû
a od roku 2004 – ãestn˘m profeso-
rem Státní univerzity v Kamianci -
Podiºskom na Ukrajinû.

Hlavním pfiedmûtem jeho zájmu je
ukrajinsk˘ národopis, dûjiny a kultu-
ra RusínÛ – UkrajincÛ Slovenska a b˘-
valé Podkarpatské Rusi. Bibliografie
jeho zvefiejnûn˘ch prací pfiedstavuje
více jak 2500 poloÏek, v ãemÏ je zahr-

nuto 64 knih (vãetnû
jím redigovan˘ch sbor-
níkÛ) a broÏur.
Pfii slavnostním veãe-

ru jsme poloÏili vyzna-
menanému nûkolik
otázek.

� Co se skr˘vá pod po-
jmem “zachování his-
torick˘ch materiálÛ se
vztahem k Pfierovu“?
Z Pfierova pochází v˘-

znamn˘ moravsk˘ no-
vináfi, historik, histo-
rik umûní a národopi-
sec Florian Zapletal
(1884–1969), se kte-
r˘m jsem byl v prÛbû-
hu studií v Praze
v blízkém osobním
styku. Je‰tû za jeho Ïi-

vota, ale zvlá‰tû po jeho smrti, jsem
získal vzácné materiály z jeho archi-
vu, napfiíklad rukopisy jeho prací, ko-
respondenci, deníky, ale i 1 500 skle-
nûn˘ch fotonegativÛ z první tfietiny
dvacátého století, vefiejnosti témûfi
neznám˘ch. Ponechal jsem si asi 600
negativÛ z v˘chodního Slovenska
a b˘valé Podkarpatské Rusi. Ostatní
jsem odevzdal do Národního ústavu
lidové kultury ve StráÏnici. KdyÏ
jsem se seznámil pfied nûkolika lety
s fieditelem Muzea Komenského

v Pfierovû PhDr. Franti‰kem H˘blem,
kter˘ zjistil, Ïe jsou to mimofiádnû
cenné dokumenty pfiedev‰ím k dûji-
nám Pfierova, zapoãala se plodná spo-
lupráce s tímto muzeem.

� MÛÏete blíÏe charakterizovat tuto
spolupráci?

V roce 1994 pfierovské muzeum
uspofiádalo z mé sbírky v˘stavu Náro-
dopisné fotografie Floriana Zapletala,
ke které byl vydán pûkn˘ propagaãní
plakát a pak i katalog. V roce 2005
uspofiádalo Muzeum Komenského
v Pfierovû vûdeckou konferenci, kde
jsem mûl hlavní referát. Byl jsem je-
din˘m aktivním úãastníkem konfe-
rence, kter˘ se osobnû znal se Zaple-
talem. Ke konferenci jsme s Franti‰-
kem H˘blem napsali knihu Florian
Zapletal. Îivot a dílo, obsahující jeho
Ïivotopis, devût archivních dokumen-
tÛ a 141 fotografií, pfiedev‰ím z jeho
rodné Moravy. KdyÏ jsem vidûl, s ja-
kou láskou a pietou se staví Pfierova-
né ke svému krajanovi, vûnoval jsem
Muzeu Komenského 171 se‰itÛ jeho
deníkÛ z let 1920–1969, obsahujících
mimofiádnû cenné údaje nejen o Za-
pletalovû Ïivotû, ale i o dûjinách a kul-
tufie Pfierovska. V prosinci vy‰el
i sborník z této konference, ve kterém
se nachází i mÛj nejúplnûj‰í Ïivotopis
Floriana Zapletala a bibliografie jeho
prací o b˘valé Podkarpatské Rusi a v˘-
chodním Slovensku, obsahující sedm
samostatn˘ch kniÏních publikací
a 150 studií a populárních ãlánkÛ.

� Jak jste vyuÏil Zapletalovu pozÛ-
stalost, kterou vlastníte?

V polovinû sedmdesát˘ch let mi-
nulého století jsem pfiipravil do tis-
ku soubor 240 fotografií ze 101 obcí
v˘chodního Slovenska a Podkarpat-
ské Rusi z let 1919–1925 pod názvem
Dfievûné chrámy Karpat na fotogra-
fiích F. Zapletala. JelikoÏ jsem v té
dobû mûl zakázanou publikaãní ãin-
nost, kniha vy‰la ve Vídni v roce 1982
s nûmeck˘m a anglick˘m textem pod
cizím jménem.

Po rehabilitaci v roce 1990 jsem
o Zapletalovi uvefiejnil nûkolik studií
a uspofiádal nûkolik v˘stav jeho foto-
grafií v Praze, Bratislavû, Ko‰icích,
Pre‰ovû, Humenném, UÏhorodû,
Lvovû, New Yorku a dal‰ích mûstech.
V souãasné dobû spolu se synem Ale-
xandrem pfiipravuji velkou knihu
o Zapletalovi a jeho fotografiích
z karpatského regionu.

� Co pro vás znamená Cena mûsta
Pfierova?

VáÏím si tohoto vyznamenání,
udûleného v pfiedveãer 88. v˘roãí
vzniku na‰eho spoleãného státu –
âeskoslovenské republiky. Toto oce-
nûní mne zavazuje je‰tû více se vû-
novat témûfi zapomenuté osobnosti
Floriana Zapletala, kter˘ byl nejen
velk˘m patriotem rodné Moravy, ale
i v˘znaãn˘m pfiítelem RusínÛ – Ukra-
jincÛ a nepochybnû nejv˘znamnûj-
‰ím ãesk˘m znalcem b˘valé Podkar-
patské Rusi a v˘chodního Slovenska
v meziváleãném období. V souãasné
dobû jsme na zaãátku poznávání je-
ho bohatého odkazu.

Rozhovor s M. Mušinkou připravili
PhDr. František Hýbl a Jaroslav Šurkala.

Mezi desíti novými držiteli Ceny města Přerova – Medaile J. A. Ko-
menského byl i akademik prof. PhDr. Mikuláš Mušinka, DrSc. z Pre-
šova. Dne 27. října 2006 ji převzal v Mervartově a Bajákově pamětní
síni na přerovském zámku z rukou nejvyšších představitelů města.
Obdržel ji za zachování historických materiálů se vztahem k Přerovu.

M. Mušinka v Přerově při přebírání Ceny města Přerova

M. Mušinka na přerovské konferenci 18. 10. 2005

Akademik Mikuláš Mušinka a Florian Zapletal
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Od ledna nastá-
vají v˘razné zmû-
ny u dávek sociál-
ní péãe jak pro
zdravotnû posti-
Ïené obãany, tak
i pro rodiny s dût-
mi a nezamûstna-

né. Nejv˘znamnûj‰í zmûny pfiiná‰í
zákon o sociálních sluÏbách ã.
108/2006 Sb., zákon o pomoci
v hmotné nouzi ã. 111/2006 Sb., no-
velizace vyhlá‰ky MPSV ãís. 182/1991
Sb., kterou se provádí zákon o soci-
álním zabezpeãení a kompetenãní
zákon a dal‰í související pfiedpisy.

� Jaké dávky budou poskytovány
zdravotnû postiÏen˘m obãanÛm?

Podle zákona ãís. 108/2006 Sb.,
o sociálních sluÏbách, bude zdravot-
nû postiÏen˘m obãanÛm poskytován
pfiíspûvek na péãi. Jedná se o novû za-
vedenou státní sociální dávku. Pfiís-
pûvek bude náleÏet tûm lidem, ktefií
jsou z dÛvodu nepfiíznivého zdravot-
ního stavu závislí na pomoci jiného
ãlovûka, a to v oblasti bûÏné denní pé-
ãe o vlastní osobu a v sobûstaãnosti.
� V jaké v˘‰i bude pfiíspûvek na péãi
poskytován?

Zákon rozeznává ãtyfii stupnû zá-
vislosti na pomoci nûkoho jiného,
a to od mírné závislosti aÏ po závis-
lost úplnou. Podle stupnû závislosti
se pak bude odvíjet v˘‰e pfiíspûvku.
Pfii stupni I, coÏ je lehká závislost,
bude ãinit za kalendáfiní mûsíc v pfií-
padû osoby do 18ti let vûku 3 tisíce,
nad 18 let 2 tisíce korun. Pfii stupni
II, stfiednû tûÏké závislosti, bude pfiís-
pûvek u osoby do 18ti let vûku 5 tisíc,
nad 18 let 4 tisíce korun. StupeÀ III,
tûÏká závislost, je spojena s ãástkou
5 tisíc u osoby do 18ti let a 4 tisíce
u osoby nad 18 let vûku. Pfii stupni
IV, úplné závislosti, ãiní pfiíspûvek
u osoby do 18ti let 11 tisíc korun bez
vûkového omezení.
� Komu bude pfiíspûvek na péãi ná-
leÏet?

Pfiíspûvek bude náleÏet ãlovûku,
o kterého je peãováno, nikoliv tomu,
kdo péãi zaji‰Èuje. Dávka bude auto-
maticky poskytována obãanÛm, kte-
r˘m do 31. prosince minulého roku
byla k dÛchodÛm vyplácena bezmoc-
nost a dále obãanÛm, na které pobí-
raly peãující osoby pfiíspûvek pfii pé-

ãi o blízkou ãi jinou osobu. V tûchto
pfiípadech bude pfiíspûvek na péãi ob-
ãanu náleÏet ze zákona bez nutnosti
podání Ïádosti.

� Co musí nov˘ Ïadatel o pfiíspûvek
na péãi splnit?

Noví Ïadatelé budou mít za povin-
nost podat fiádnû vyplnûnou Ïádost
o pfiíspûvek na pfiedepsaném tiskopi-
su, kter˘ obdrÏí na Odboru sociálních
dávek Magistrátu mûsta Pfierova (rov-
nûÏ je umístûn na webov˘ch strán-
kách MPSV). Îádost o pfiíspûvek na
péãi mohou podat nejdfiíve v lednu
2007. Îadatel musí umoÏnit prove-
dení sociálního ãi zdravotního po-
souzení, jinak ztrácí moÏnost pfiíspû-
vek na péãi získat. Dále je povinen
obecnímu úfiadu do 15 dnÛ po obdr-
Ïení rozhodnutí o pfiiznání pfiíspûvku
na péãi písemnû ohlásit, jak˘m zpÛ-
sobem mu bude péãe zaji‰tûna, pokud
tak jiÏ neuãinil pfii podání Ïádosti.
� Kdo rozhoduje o pfiiznání pfiíspûvku?

O pfiiznání pfiíspûvku na péãi roz-
hoduje obecní úfiad s roz‰ífienou pÛ-
sobností na základû posudku posud-
kového lékafie úfiadu práce.
� Jaké dal‰í zmûny nastaly od 1. ledna
leto‰ního roku u dávek sociální péãe? 

V souvislosti s novelou vyhlá‰ky
MPSV ã. 182/1991 Sb. budou s úãin-
ností od 1. ledna 2007 pfiíspûvek na
individuální dopravu novû poskyto-
vat obecní úfiady s roz‰ífienou pÛsob-
nosti, doposud tento pfiíspûvek po-
skytovaly obecní úfiady. Od stejného

data bude zru‰en bez náhrady pfiís-
pûvek na pofiízení základního vyba-
vení dítûte a pfiíspûvek pfii uzavfiení
manÏelství, pfiíspûvek na rekreaci dû-
tí dÛchodce, pfiíspûvek na rekreaci
a lázeÀskou péãi nepracujícím dÛ-
chodcÛm, pfiíspûvek na topnou naftu
a zakoupení topn˘ch tûles a dal‰ích
spotfiebiãÛ, pfiíspûvek na zfiízení
a zmûnu pfiipojení telefonní úãast-
nické stanice, jednorázové penûÏité
pfiíspûvky a vûcné dávky pfii odchodu
z pfiíslu‰ného zafiízení a pfiíspûvek na
provoz telefonní úãastnické stanice.

� Dojde ke zmûnám i u dávek po-
skytovan˘m sociálnû potfiebn˘m ob-
ãanÛm?

Dnem 1. ledna 2007 nab˘vá úãin-
nosti zákon ã. 111/2006 Sb.,o po-
moci v hmotné nouzi, do kterého
bude pfietransformováno sedm dá-
vek poskytovan˘ch podle vyhlá‰ky
MPSV âR ã. 182/1991 Sb. a dávky
poskytované podle zákona o sociál-
ní potfiebnosti. 

Cel˘ systém poskytování dávek ob-
ãanÛm pÛvodnû sociálnû potfiebn˘m,
novû obãanÛm v hmotné nouzi, se
zmûní. Zákon o pomoci v hmotné
nouzi navazuje na zcela nov˘ zákon
o Ïivotním a existenãním minimu
a reaguje na zmûnu koncepce Ïivot-
ního minima z dvousloÏkového na
jednosloÏkové, spojenou s vyjmutím
nákladÛ na bydlení.

� O jaké dávky si budou moci obãa-
né, ktefií se ocitnou v hmotné nou-
zi, poÏádat?

Od tohoto data budou mít obãané
moÏnost Ïádat o tfii nové dávky po-
moci v hmotné nouzi. Jedná se o pfiís-
pûvek na Ïivobytí, kter˘ nahrazuje
dávku sociální péãe vázanou na soci-
ální potfiebnost, dále je to doplatek na
bydlení, kter˘ spolu s pfiíspûvkem na
bydlení ze systému státní sociální
podpory fie‰í pomoc pfii úhradû nákla-
dÛ spojen˘ch s bydlením. Tfietí novou
dávkou je mimofiádná okamÏitá po-
moc, která reaguje na nûkteré speci-
fické situace obãanÛ v hmotné nouzi,
spojené s nedostatkem finanãních
prostfiedkÛ. Îádost musí obãan podat
na pfiedepsaném tiskopisu, jinak je ne-
platná. Tiskopis obãané obdrÏí na od-
boru sociálních dávek Magistrátu
mûsta Pfierova, také je moÏno jej zís-
kat na webov˘ch stránkách Minister-
stva práce a sociálních vûcí.
� Nastanou zmûny v posuzování ná-
roku na dávky pomoci v hmotné
nouzi oproti souãasnosti?

V˘plata dávek bude propojena
s motivaãními kroky. Cílem bude
omezit dlouhodobou závislost na so-
ciálních dávkách, poskytnout lidem
poradenskou sluÏbu a zabránit tak
jejich sociálnímu vylouãení.

Novû se stanoví okruh spoleãnû po-
suzovan˘ch osob, nov˘m zpÛsobem
se budou posuzovat majetkové pomû-
ry Ïadatele, bude zv˘hodÀován aktiv-
ní pfiístup obãana ke zvy‰ování pfiíjmu
vlastním pfiiãinûním, bude vyÏadová-
na uÏ‰í spolupráce mezi sociální pra-
covnicí a obãanem pfii hledání a od-
straÀování pfiíãin jeho hmotné nouze.
� Závûrem dÛleÏitá informace. Jak
budou obãané pobírající dávky soci-
ální péãe o zmûnách vyrozumûni?

V souladu s pfiechodn˘mi ustano-
veními zákona budou nejpozdûji do
konce dubna 2007 obãané postupnû
pfiedvoláni k jednání na odbor soci-
álních dávek Magistrátu mûsta Pfie-
rova, aby byli informováni o novém
systému pomoci v hmotné nouzi
a pfiehodnocení jejich nároku na nû-
kterou z dávek pomoci v hmotné
nouzi. Do této doby jim bude vyplá-
cena stávající dávka sociální péãe.

Eva Šafránková

Nový zákon o sociálních službách přináší změny
V posledních dvou číslech Přerovských listů jsme se v rozhovoru
s ředitelkou Služeb města Přerova PhDr. Martou Vanišovou zamě-
řili na problematiku nového zákona z pohledu služeb, které po-
skytuje jejich zařízení. Vedoucí odboru sociálních služeb a zdra-
votnictví Magistrátu města Přerova Eva Divinová nás informovala
o tom, jak se promítne nový zákon do činnosti pracovnic tohoto
odboru. V dnešním vydání odpovídá na naše dotazy týkající se
změn v přiznávání dávek sociální péče vedoucí odboru sociálních
dávek Ludmila Hošťálková.

Využijte služeb bezplatné poradny
Od 1. ledna 2007 ve‰el v platnost zákon o sociálních sluÏbách,

kter˘ se dotkne témûfi kaÏdého zdravotnû postiÏeného obãana. Po-
kud se chcete dozvûdût více o nastávajících zmûnách, nebo pokud
máte dotazy i z dal‰ích oblastí Ïivota s postiÏením (odstraÀování ba-
riér, pfiíspûvky, pomÛcky, zamûstnání...), vyuÏijte bezplatnou tele-
fonní linku poradny Paragrafík – 800 100 250 nebo poradnu na
www.ligavozic.cz. 

Projekt je uskuteãnûn díky podpofie z programu Transition Facility EU.
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Bude mít Přerov 
sportovní halu?

Novou multifunkãní sportovní
halu pro více neÏ tisíc divákÛ chce
do roku 2013 vybudovat na území
mûsta pfierovsk˘ magistrát. Spor-
tovci by tak získali hfii‰tû vhodné
pro zápasy 1. ligy ko‰íkové a volej-
balu. Radnice zatím hledá vhodnou
lokalitu. V˘stavba krytého sporto-
vi‰tû si vyÏádá mnohamilionovou
investici, kterou není schopna rad-
nice zaplatit ze sv˘ch zdrojÛ. Spolé-
há na dotaãní tituly státu a Evrop-
ské unie. Náklady na v˘stavbu se od-
hadují na 130 aÏ 150 milionÛ korun,
pfiiãemÏ necelou polovinu by stála
rekonstrukce nûkteré ze stávajících
hal. Letos se naskytla nová varianta
- koupit a pfiestavût objekt b˘valé v˘-
topny pfierovské teplárny za 90 aÏ
130 milionÛ. Ten mûstu nabídla
místní soukromá firma. Pozemky
a halu koupila pfied tfiemi lety s tím,
Ïe území zrevitalizuje a halu pfie-
staví na obchodní centrum. Své plá-
ny ale zmûnila a nabízí projekt spor-
tovní haly vãetnû objektu a pozem-
kÛ za 17 milionÛ korun a ochotna je
pfiistoupit i na smûnu za jinou bu-
dovu ve mûstû. Rozhodující slovo
budou mít zastupitelé. -gáj-

Krtci ničí Michalov

Krtci niãí nejvût‰í pfierovsk˘ park
Michalov. Kdo se jím v uplynul˘ch
nûkolika dnech pro‰el, mohl narazit
na stovky hromádek hlíny. Zamûst-
nanci tamního zahradnictví jich pfii-
tom zlikvidovali uÏ tisíce a podobnou
situaci nepamatují. Vloni pfiitom ne-
chala správa parku instalovat pod
zem odpuzovaãe. Krtince jsou ale
v‰ude. Na loukách pro vefiejnost i v
samotném centru parku, kde nejvíce
‰kody napáchali v kvûtnicích. Správa
parku si neví rady. KaÏd˘ den za-
mûstnanci parku vyráÏejí do boje
s krtky. Rozhrnováním hromádek
stráví i nûkolik hodin. -svam-

Parcely pro výstavbu
Pût lokalit pro bydlení má pfierov-

ská radnice zahrnuty v návrhu Stra-

tegického plánu ekonomického
a územního rozvoje Statutárního
mûsta Pfierova pro období 2007 aÏ
2013. Patfií k nim v˘stavba bytov˘ch
domÛ v Jateãní ulici v Pfierovû, dále
oblasti Pod Hvûzdárnou, Pfierov - Po-
povice a Pfierov - Lánce a ãásteãnû
i území mezi Meoptou a Kozlovice-
mi, kde by kromû nové v˘robní haly
Meopty mûly b˘t postaveny i domy
pro zamûstnance firmy. -gáj-

Logistické centrum v Přerově?
Logistické centrum a terminál

kombinované dopravy by mûly v bu-
doucnu vzniknout na prostranství
mezi obcí Bochofi a mûstem Pfiero-
vem. Radnice chce vyuÏít strategic-
kou polohu mûsta Pfierova v samém
centru Evropy, kde se setkávají tfii
druhy dopravy – silniãní, Ïelezniãní
a letecká. Radní oprá‰ili nûkolik let
star˘ plán, na kterém nepracovali
kvÛli stále se odkládající v˘stavbû
dálnice a nejisté budoucnosti leti‰tû.
Podle pfiedbûÏn˘ch odhadÛ pfiedsta-
vuje vybudování pfiekladi‰tû a logis-
tického centra pÛl miliardovou aÏ
miliardovou investici. Logistické
centrum by mûlo pfiinést nová pra-
covní místa a pfiispûje i ke zlep‰ení
Ïivotního prostfiedí. Také v souvis-
losti s poplatky za m˘tné na ãesk˘ch
dálnicích, které zdraÏilo kamionovou
pfiepravu, se pfiedpokládá, Ïe firmy
budou hledat ekonomiãtûj‰í varianty
a kombinovaná doprava by mohla b˘t
jednou z nich. Bez strategického in-
vestora a penûz z Evropské unie se
ale mûsto Pfierov do budování pfie-
kladi‰tû nepustí. -gáj-

Středověké nálezy 
na Horním náměstí

âernou kuchyni, zeì pamatující
husitské období nebo dva stfiedovûké
portály, tak to je jen ãást toho, co pa-
mátkáfii objevili v právû rekonstruo-
vaném objektu na Horním námûstí.
Mezi nejnovûj‰í nálezy patfií, v pofia-
dí jiÏ tfietí, unikátní renesanãní por-
tál, kter˘ byl odkryt pfied nûkolika
dny pfii stavebních pracích. Ten byl
pÛvodnû ukryt pod dfievûn˘mi zá-
rubnûmi a o jeho existenci nemûl
souãasn˘ majitel ani tu‰ení. DÛm
zdûdil po rodiãích a zaãal jej opravo-
vat pfied necel˘m mûsícem. Pozdnû
gotick˘ a ranû renesanãní objekt se
tak generální opravy doãkal po dvou
stoletích. Stavební firma spolupra-
cuje s památkáfii. Majitel si totiÏ pfiál
zachovat co nejvíce dobov˘ch prvkÛ.
Opravy mají b˘t hotovy do konce le-
to‰ního roku. -svam-

Z „Přerovských aktualit“

Více informací najdete na www.ktvprerov.cz

foto Martin Necid

2. 2. 1887 – pfied
120 lety se narodil ve
Velkém Mezifiíãí Vác-
lav Ra‰tica, dr., ing.,
profesor a fieditel
stfiední hospodáfiské
‰koly v Pfierovû, kde

pÛsobil v letech 1911–1928 a 1935–
–1938. ZaslouÏil se o vybudování
Zemského ústavu pro zu‰lechÈování
rostlin v Pfierovû, kde 14. 11. 1940
zemfiel.

11. 2.1892 – pfied 115 lety se na-
rodil v Bílém Újezdû, okr. Nové Mûs-
to n. M., Alois Pilc, ing., architekt,
stavitel a projektant. Od 1. svûtové
války aÏ do své smrti dne 6. 9. 1965
Ïil a pracoval v Pfierovû. Byl autorem
fiady projektÛ sokoloven, ‰kol, rodin-
n˘ch a ãinÏovních domÛ v Pfierovû
a okolí (vila v Michalovû, dÛm na ná-
mûstí Svobody, spofiitelna v Kojetínû,
sokolovna a pavilon v Hranicích). Dle
jeho návrhÛ byly realizovány pavilo-
ny na celostátní Stfiedomoravské v˘-
stavû v Pfierovû v roce 1936 a v dal-
‰ích mûstech. Jako ãlen mûstské ko-
mise pro v˘stavbu se podílel na bu-
dování Pfierova. Jeho vefiejná a osvû-
tová ãinnost byla ocenûna Pamûtní
medailí mûsta Pfierova, ãetná uznání
obdrÏel od divadelního spolku Tyl,
kde byl autorem v‰ech v˘prav diva-
delních her. 

11. 2. 1892 – pfied 115 lety se na-
rodil ve Vojici u Hofiic Franti‰ek
Mádle, akademick˘ sochafi, kter˘ Ïil
a pracoval v Pfierovû. Je autorem
mnoha pomníkÛ a portrétních
i drobn˘ch plastik (bronzov˘ reliéf
J. A. Komenského nad vchodem
evangelického kostela, reliéfy dûtí
a chlapec s rybou na budovû mûstské
knihovny). Za okupace byl zatãen
a dne 25. 10. 1941 popraven v Brnû-
Kounicov˘ch kolejích.

13. 2. 1962 – pfied
45 lety zemfiel v Pra-
ze Franti‰ek Obrtel,
historik zemûdûlské-
ho druÏstevnictví,
spisovatel, redaktor
Selsk˘ch listÛ, Ven-

kova, Brázdy i vlastního ãasopisu
Snahy. Je autorem fiady folkloristic-
k˘ch studií a nûkolika samostatn˘ch
publikací z dûjin moravského zemû-
dûlství a Ïivota venkovského lidu.
Narodil se 31. 3. 1873 v Pfierovû-
-Henãlovû.

16. 2. 1952 – pfied
55 lety zemfiel v Br-
nû Ivo VáÀa Psota,
baletní mistr a vyni-
kající choreograf,
kter˘ Ïil v Pfierovû,
kde jeho otec Jaro-

slav Psota byl fieditelem ‰koly, matka
Anna, sólová taneãnice, si pozdûji
otevfiela v Pfierovû baletní ‰kolu, dû-
deãek Hynek Psota byl znám˘ pfie-
rovsk˘ lékárník. Umûleckou dráhu
zaãal I. V. Psota v Praze, poté v Brnû.
V letech 1932–1936 byl sólistou pÛ-
vodního ruského baletu Original Bal-
let Russe, ‰éfem brnûnského baletu,
od roku 1947 jeho choreografem (ba-
lety Divadlo za branou, ·eherezáda,
Petru‰ka, Slovanské tance, Romeo
a Julie, Slovácká suita, Symfonie Ïi-
vota, Spící krasavice, Ples kadetÛ).
Období let 1930–1945 patfiilo k vr-
cholÛm Psotova taneãního umûní.
V roce 1945 byl jmenován baletním
mistrem nejvût‰ího divadla svûta Te-
atro Colon v Buenos Aires. Triumfál-
ní úspûch mu pfiiravila Brazílie za vy-
tvofiení baletu Yara (1946), kter˘ se
stal národní baletem zemû. Na budo-
vû divadla v Sao Paolo byla Psotovi
odhalena pamûtní deska. Narodil se
1. 5. 1908 v ukrajinském Kyjevû.

Věra Fišmistrová

Kalendárium

Cel˘ svÛj produktivní vûk pÛsobil
v Pfierovû jako vyuãující tûlesné v˘-
chovy, ãe‰tiny a zemûpisu na Ob-
chodní akademii, stfiední prÛmyslo-
vé ‰kole a v dÛchodû na stfiední ze-
mûdûlské ‰kole. 

Svou sportovní
ãinnost zamûfiil
od 14 let na plavá-
ní, ko‰íkovou
a vodní pólo. Do-
sáhl mnoha celo-
státních vynikají-
cích úspûchÛ, na

posledním pfieboru âOS, pfied zru‰e-
ním Sokola, ve váleãn˘ch letech, zís-
kal titul pfieborníka âOS. V roce
1942 byl zvolen náãelníkem plavec-
kého oddílu Pfierov. V dobû studia na
vysoké ‰kole Karlovy univerzity
v Praze mu byla moravsk˘mi plavec-

k˘mi kluby vyslovena dÛvûra a byl
jmenován do pfiedsednictva âeského
plaveckého svazu. V ústfiedí plavec-
kého svazu pÛsobil dlouhá léta jako
pfiedseda komise rozhodãích. Sou-
ãasnû pracoval i na úseku vodního
póla jako rozhodãí I. ligy. V padesá-
t˘ch letech byl ministerstvem ‰kol-
ství povûfien zfiízením a vedením prv-
ní plavecké ‰koly v Pfierovû.

V souãasné dobû má pohybové po-
tíÏe, kvÛli kter˘m se uÏ ménû ãasto
zúãastÀuje vefiejného Ïivota. Rádi by-
chom vyuÏili této pfiíleÏitosti a panu
profesoru Koplíkovi popfiáli zdraví
a du‰evní svûÏest v dal‰ích letech. Ve-
fiejnost by nemûla zapomenout na je-
ho nemalé zásluhy pfii v˘chovû pfie-
rovské mládeÏe.

Kolektiv bývalých závodníků 
plaveckých oddílů

Profesor Jiří Koplík se dožívá 85 let
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Na mûstském hfibitovû v Pfierovû
se v oddûlení G I. nachází hrob Sla-
vomíra Kratochvíla (2. 1. 1889 Tr-
nava u Zlína – 23. 11. 1914 Ostra-
va, ostatky byly uloÏeny do hrobu
5. 1. 1919), první obûti protiváleã-
ného a protirakouského odboje z ro-
ku 1914. Souãástí hrobové v˘zdoby
je státem chránûná kulturní památ-
ka, a to pískovcová socha.

Ta znázorÀuje obnaÏenou postavu
mladého muÏe leÏícího na nepravi-
delnû otesaném kameni, s pravou pa-
Ïí volnû spu‰tûnou dolÛ, levou pak
skrãenou a poloÏenou na hrudníku
se sevfienou pûstí. U hlavy muÏe sedí

sokol (Sl. Kratochvíl byl sokolsk˘
pracovník a cviãitel). V pravém rohu
je trnová koruna symbolizující Kra-
tochvílovu muãednickou smrt.
K hrobovému místu patfií i kamenné
obrubníky a drobná kamenná nepra-
videlná stéla s plaketou z barevného
kovu. Pomník je datován po roce
1914, signován Mádle, sochafi Mara.
Pfii zmínce o této v˘znamné kultur-
ní památce je tfieba zmínit se i o hr-
dinství jednoho z jejich tvÛrcÛ,
o akademickém sochafii Franti‰ku
Mádlovi, kter˘ byl jednou z obûtí fa-
‰istického teroru z období 2. svûtové
války, kdy se aktivnû zapojil do od-

...... známé sochy na městském hřbitověZa poznáním památek
bojové ãinnosti. Ve svém pfierovském
ateliéru ukr˘val para‰utistu Karla
HovÛrku, byl v‰ak prozrazen a zat-
ãen gestapem. Po v˘sle‰ích na pfie-
rovském a olomouckém gestapu byl
pfievezen ke stannému soudu do Br-
na, kde byl 25.10. 1941 spoleãnû
s dal‰ími odsouzen k trestu smrti za-
stfielením. Rozsudek byl vykonán 
ihned po skonãení soudního fiízení.

❦
Dal‰í v˘znamnou kulturní památ-

kou, která náv‰tûvníka pfierovského
hfibitova mÛÏe upoutat, je pomník
Obûtem nacismu stojící v ãele pa-
louku poblíÏ b˘valé obfiadní sínû. Jed-
ná se o pískovcov˘ artefakt znázorÀu-
jící obnaÏeného ranûného bojovníka
s meãem v pravé ruce. Levá ruka je
poloÏená na srdci, dolní ãást tûla je ja-
koby vrostlá do kamene. U nohou po-
stavy jsou okovy, symbolizující vûz-
nûní a útlak. Pod nápisem Obûtem
nacismu je lipová ratolest a trnová ko-
runa. Po stranách pomníku jsou pa-
mûtní desky se jmény zastfielen˘ch
PfierovanÛ na stfielnici v Lazcích
u Olomouce a dal‰ích zahynul˘ch bû-
hem pfierovského povstání v roce
1945. Autorem pomníku je akade-
mick˘ sochafi Václav Suchomel.

Pomník byl postaven pfied hrobem
PfierovanÛ (úãastníkÛ pfierovského
povstání), z nichÏ vût‰ina byla po-
pravena na stfielnici v Lazcích u Olo-
mouce. Po válce byly jejich pozÛ-

statky pfievezeny do Pfierova a po-
chovány pfied pomníkem Mistra Jana
Husa v parku Michalov. ProtoÏe se
v‰ak jednalo o nepfiíli‰ dÛstojné mís-
to pro uloÏení jejich pozÛstatkÛ, na-
víc v neposvûcené pÛdû, byly ostatky
vyzvednuty a dne 12.4. 1952 pocho-
vány na stávající místo na mûstském
hfibitovû. AÏ poté byl obûtem nacis-
mu postaven na jejich památku v ro-
ce 1953 pomník.

Mgr. Miroslava Švástová, odbor život-
ního prostředí přerovského magistrátuSocha na hrobě Slavomíra Kratochvíla

Pomník obětem nacismu

Po statickém zaji‰tûní objektu ka-
pliãky v âekyni byla realizována je-
jí celková rekonstrukce vãetnû opra-
vy fasády. RovnûÏ u objektu kapliã-
ky v Kozlovicích byla uskuteãnûna
celková rekonstrukce a oprava omí-
tek vãetnû instalace elektropohonu
zvonu.

V areálu parku Michalov byl vybu-
dován podstavec pro instalaci pa-
mátníku, kter˘ vûnovalo mûsto Cuijk
u pfiíleÏitosti 750. v˘roãí mûsta Pfie-
rova.

Vzhledem k pfievodu pozemkÛ
v proluce na Wilsonové ulici a zahá-
jením stavebních prací v této lokali-
tû bylo zaji‰tûno odstranûní ãtyfi ko-
pií renesanãních sloupÛ z 1. polovi-
ny 20. století, které byly pÛvodnû
umístûny u hradeb za objektem
Mûstské knihovny, vãetnû jejich res-
taurování a pfiemístûní do areálu
parku Michalov, kde jsou novû insta-
lovány po levé stranû za vstupem
z Máchovy ulice.

V prÛbûhu roku byly restaurovány
nûkteré sochy a plastiky. Jednalo se
o sochu dûlníka umístûnou v ulici
Velké Novosady a plastiku Ïeny s dí-
tûtem na tfi. gen. Janou‰ka. 

Dále byla zaji‰Èována oprava, po-
pfiípadû náhrada, po‰kozen˘ch pa-
mûtních desek v obci Îeravice
a oprava pamûtních desek obûtem 2.
svûtové války.

Na zaji‰tûní uveden˘ch prací
vãetnû bûÏné správy a údrÏby v roce
2006 byly vynaloÏeny finanãní pro-
stfiedky ve v˘‰i zhruba jednoho mi-
lionu korun.

Město připravuje v roce 2007
následné akce 

Budou dokonãeny stavební úpravy
objektÛ kapliãek v âekyni, Kozlovi-
cích a Lovû‰icích. Dále budou zaji‰-
továny opravy kulturních památek,
napfiíklad vandaly po‰kozené sochy
Neptuna u mûstsk˘ch hradeb v ulici
Spálenec a po‰kozené obruby hrobu

Slavomíra Krato-
chvíla na mûst-
ském hfibitovû
v Pfierovû. 

V prÛbûhu roku
budou zaji‰Èovány
opravy a restauro-
vání nûkter˘ch po-
‰kozen˘ch soch
a plastik na území
statutárního mûs-
ta Pfierova. RovnûÏ
bude realizována
oprava travertino-
vého podstavce
pod plastikou Son-
da do pravûku
v Pfiedmostí.

Pro rok 2007
jsou pro realizaci
oprav kulturních
památek plánová-
ny finanãní pro-
stfiedky ve v˘‰i
zhruba 1 200 tisíc
korun.

Petr Matula, 
odbor majetku 

přerovského 
magistrátu

Na opravy kulturních památek město vloni věnovalo okolo milionu korun

Zrestaurovaná plastika ženy s dítětem na tř. gen. Ja-
nouška

V rámci obnovy a zachování hodnot místního kulturního, národ-
ního a historického povědomí zajišťoval odbor majetku města
v průběhu roku 2006 opravy uvedených kulturních památek včet-
ně dalších souvisejících prací.
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Víme, Ïe o tyto
zmínûné profese
je v posledních le-
tech v pfierov-
ském regionu vel-
k˘ zájem ze stra-
ny firem, aÈ uÏ
velk˘ch, mezi kte-

r˘mi mÛÏeme jmenovat Meoptu –
optiku Pfierov, PSP Pohony, PSP En-
gineering, ChropyÀskou strojírnu,
Strojtos Lipník, nebo men‰ích ex-
pandujících firem, jako je OK Pro-
gress, Sezako, PEM v Pfierovû a dal-
‰í. Obrátili jsme se proto na fieditele
‰koly, aby nám poskytl dal‰í infor-
mace. 
� Proã se va‰e ‰kola do projektu za-
pojila?

Vzhledem k tomu, Ïe ÏákÛ na zá-
kladních ‰kolách ub˘vá a tím se je‰-
tû více zv˘‰í nedostatek pracovních
sil ve strojírenství, zapojili jsme se do
projektu, abychom se pokusili dát
‰anci nezamûstnan˘m, kter˘ch je na
Pfierovsku stále velk˘ poãet, nebo
tûm, ktefií sice ve strojírensk˘ch fir-
mách pracují, ale nemají úplnou kva-
lifikaci. Firmy mají velk˘ zájem
o strojírenské profese, které se na na-
‰í ‰kole vyuãují. BohuÏel zájem ÏákÛ
ze základních ‰kol je hlavnû o tfiíleté
obory stále nízk˘. Nûkteré firmy se
uÏ v minulosti dotazovaly na moÏ-
nosti doplnûní vzdûlání, napfiíklad
v obsluze strojÛ a zafiízení, CNC stro-
jÛ. Dosavadní sloÏit˘ sytém vzdûlá-
vání to sice umoÏÀoval, ale zájemce
by musel nejménû rok a pÛl dochá-
zet do ‰koly, a to v dne‰ní uspûchané
dobû nikdo nechce.
� Nyní se to zmûní?

Ano, dojde ke zjednodu‰ení celého
procesu, a to i díky zákonu ã.
179/2006 o uznávání v˘sledkÛ dal‰í-
ho vzdûlávání, kter˘ vejde v platnost
v srpnu pfií‰tího roku, a snad také dí-
ky tomuto projektu, kter˘m ‰koly do
nûj zapojené ovûfiují cel˘ proces
uznávání pfiedchozího vzdûlání a zís-
kan˘ch znalostí a zku‰eností.
� Jak by to v praxi mohlo fungovat?

Cílem projektu je mimo jiné obo-
hacení vzdûlávacích sluÏeb pro do-
spûlé o procesy umoÏÀující uznává-
ní v˘sledkÛ neformálního vzdûlává-
ní a informálního uãení. To v praxi
bude znamenat, Ïe poznatky naby-
té z pfiedchozího uãení ze ‰koly,
kurzÛ a semináfiÛ, ale hlavnû pak
zku‰enosti i pracovní návyky získa-
né v prÛbûhu dal‰í praxe nebo tfie-

ba i v rámci zájmové ãinnosti, bu-
deme moci jako ‰kola uznat a zapo-
ãítat. Zájemce o urãitou rekvalifi-
kaci pak nebude muset dûlat zkou‰-
ky ze v‰eho, ale vybere si pro svou
potfiebu jen nûjak˘ modul, ze kte-
rého bude teoreticky i prakticky
pfiezkou‰en. Ve ‰kole absolvuje jen
nûkolik hodin teorie.
� Jak daleko jste uÏ v projektu do‰li?

Projekt UNIV je tfiílet˘, byl zaháje-
n˘ na podzim 2005 a bude ukonãen˘
v prosinci 2008. Má za sebou více jak
rok usilovné práce pracovníkÛ NÚOV
Praha a pedagogÛ ze ‰esti krajÛ re-
publiky. V této fázi byli pro‰koleni
uãitelé, aby se nauãili tvofiit vzdûlá-
vací programy a také aby se nauãili
pracovat s dospûl˘mi, ke kter˘m je
nutné pfiistupovat trochu jinak, neÏ-
li k ÏákÛm. Na‰tûstí mají uãitelé
z na‰í ‰koly uÏ dostatek zku‰eností
se vzdûláváním dospûl˘ch, pro absol-
venty tfiílet˘ch oborÛ nabízíme
v denní a dálkové formû studijní obor
provozní technika. V projektu muse-
la dále kaÏdá ze zapojen˘ch ‰kol vy-
tvofiit alespoÀ dva návrhy vzdûláva-
cích programÛ, my nabízíme pro-
gramy obsluha strojÛ a zafiízení, au-
todiagnostika, které jsou nyní posu-
zovány na NÚOV Praha a budou
pfiedloÏeny k posouzení také sociál-
ním partnerÛm, kter˘mi jsou hospo-
dáfiská komora, PSP Pohony, a Mo-
torexpert Pfierov. 
� Myslíte, Ïe bude o tyto vzdûlávací
programy zájem?

Na základû prÛzkumu provedené-
ho ve spolupráci s úfiady práce v Pfie-
rovû, Prostûjovû a Olomouci se opa-
kovaly nejãastûji Ïádosti firem o pro-
fese z oblasti strojírenství, napfiíklad
obrábûní, obsluhy CNC, svafiování,
obsluhy strojÛ zafiízení. Pfiedpoklá-
dáme proto, Ïe zájem projeví nejen
velké, ale i malé firmy, které nemají
v‰echny zamûstnance vyuãené, ale
postrádají moÏnost a ãas jim dát po-
tfiebné vûdomosti a kompetence. Ta-
ké vûfiíme ve spolupráci s úfiady prá-
ce, jejich prostfiednictvím pak oslo-
víme nezamûstnané. Oãekáváme i zá-
jem ze strany lidí z pfiíbuzn˘ch pro-
fesí, ktefií budou chtít získat tfieba
dal‰í v˘uãní list – tûm pak budeme
moci zapoãítat plnû tfieba dvû tfietiny
kompetencí a doplní si jen zkou‰ku
z potfiebného modulu. 
� Nedostatek strojírensk˘ch profesí
pociÈujeme uÏ v celé republice. ¤ek-
nûte nám, proã je asi o tyto profese

Potřebujete se rekvalifikovat ve strojírenské profesi?
V loňském lednovém čísle jsme čtenáře Přerovských listů sezná-
mili v rozhovoru s ředitelem SOŠ a SOU technického v Přerově,
Kouřílkova 8, Mgr. Františkem Šoberem, s projektem celoživotní-
ho vzdělávání nazvaném UNIV, který by mohl přispět v budouc-
nu ke snadnějšímu získávání rekvalifikací ve strojírenských pro-
fesích, jako je například obráběč kovů, zámečník, mechanik
seřizovač, obsluha CNC a dalších.

Jejích sluÏeb mÛÏete vyuÏít kaÏd˘
první ãtvrtek v mûsíci v dobû od 12
do 15 hodin. Poradenská a infor-
maãní sluÏba âeské obchodní in-
spekce bude zaji‰Èována na Magist-
rátu mûsta Pfierova, odbor Obecní
Ïivnostensk˘ úfiad, Smetanova 7, III.
patro budovy, kanceláfi ãíslo 311.

Obãané spotfiebitelé, ale i podnika-
telé se mohou na pracovníky âOI ob-
racet s dotazy ohlednû prodeje v˘-
robkÛ, zboÏí a poskytování sluÏeb na
vnitfiním trhu, ãi jiné obdobné ãin-
nosti nebo ohlednû poskytování spo-
tfiebitelsk˘ch úvûrÛ. Napfiíklad:
• jak postupovat pfii uplatnûní odpo-

vûdnosti za vady v˘robkÛ (rekla-
mace) a jaké jsou povinnosti pro-
dávajícího

• jak postupovat pfii reklamaci u za-
koupeného zboÏí na „pfiedvádûcích
akcích“

• jak postupovat pfii uzavfiení kupní
smlouvy, na co má spotfiebitel prá-
vo a co mu prodávající sdûlit ne-
musí

• co poÏadovat od podnikatele pfii
uzavfiení „smlouvy o dílo“ 

• jaké má moÏnosti, kdyÏ se spotfie-
bitel dozví v médiích, Ïe zakoupe-
n˘ v˘robek mÛÏe b˘t „nebezpeãn˘“ 

• co musí b˘t uvedeno na v˘robku
a kdy musí vydat doklad o zakou-
pení zboÏí nebo poskytnuté sluÏbû

• informace o moÏnosti pofiízení
zboÏí v rámci tak zvaného“splátko-
vého prodeje“

Ing. Vladimír Kubeša, 
vedoucí Živnostenského úřadu

Na základě dohody a spolupráce mezi Magistrátem města Přero-
va, odborem Obecní živnostenský úřad a Českou obchodní in-
spekcí, inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký, Ostrava je za-
jišťována poradenská a informační služba České obchodní
inspekce v městě Přerově na Magistrátu města Přerova, odboru
Obecní živnostenský úřad v roce 2007.

Poradenská a informační služba
české obchodní inspekce

takov˘ mal˘ zájem ÏákÛ ze základ-
ních ‰kol? Jen rekvalifikace, byÈ jsou
v˘znamné pro odstranûní nezamûst-
nanosti, tento nedostatek pracov-
ních sil neodstraní.

Podle mého názoru je to pozÛsta-
tek v my‰lení nûkter˘ch lidí, ktefií po-
cítili propou‰tûní z velk˘ch firem
v devadesát˘ch letech minulého sto-

letí a nevûfií, Ïe firmy budou prospe-
rovat. Dále nûkteré firmy málo pre-
zentují a prosazují svÛj v˘robní pro-
gram. Mûly by hlavnû zaãít s infor-
macemi o své firmû a náborem ÏákÛ
na základních ‰kolách a nabídnout
jim nûjaké v˘hody a sociální program
pro zamûstnance. Nûkteré firmy, ja-
ko napfiíklad PSP Pohony a Meopta

Pfierov to jiÏ zaãínají alespoÀ trochu
praktikovat. V neposlední fiadû se nû-
kter˘m ÏákÛm zdají strojírenské
obory málo atraktivní. Mají tfieba zá-
jem hlavnû o obory s v˘poãetní tech-
nikou. Ale v souãasnosti uÏ poãítaãe
a elektronika pronikají i do strojí-
rensk˘ch profesí, takÏe o poãítaãe ne-
pfiijdou, ba naopak nauãí se toho

mnohem více a budou adaptabilnûj-
‰í. Rodiãe i Ïáci si zatím málo uvû-
domují, Ïe dÛleÏité je najít studijní
nebo uãební obor, ve kterém najdou
uplatnûní – a to strojírenské profese
dnes jsou a v budoucnu i budou,
hlavnû profese mechanik sefiizovaã,
mechatronik, obrábûã i zámeãník.

Eva Šafránková

Studenti v dílně číslicově řízených strojů
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V roce 2006 byly realizovány
následující stavby:

� Úprava dláÏdûného rigolu v ulici
Hlavní v Újezdci. Byl doplnûn chy-
bûjící chodník a vybudován odvod-
Àovací rigol kolem komunikace
v délce zhruba 40 metrÛ.
� Úprava komunikaãní toãny a par-
kovi‰tû osobních vozidel v ulici Kli-
varova – Dvofiákova. Stavbou byla
provedena úprava plochy za domem
Dvofiákova 2–8, zvût‰il se zde prostor
pro parkování aut. 
� Oprava a prodlouÏení chodníku
v ulici Viniãná ve Vinarech. Zde byl
stávající chodník v˘‰kovû upraven
a propojen ke stávající ãásti.
� Chodníky na tfi. 17. listopadu.
V pfiedminulém roce byly na komu-
nikaci tfi. 17. listopadu naznaãeny od-
stavné pruhy pro parkování aut. Jeli-
koÏ automobilisté vystupovali pfiímo
do ploch vefiejné zelenû, byl vybudo-
ván podéln˘ chodník kolem komuni-
kace vãetnû pfiístupov˘ch chodníkÛ.
� Opûrná zídka a schodi‰tû v ulici
Pod hvûzdárnou. Havarijní stav zíd-
ky i schodi‰tû vyÏadoval urychlenou
rekonstrukci.
� Úprava parkovi‰tû Velká DláÏka –
autosalon NISSAN. Na parkovi‰ti
docházelo k pojíÏdûní chodníku. By-
la zde proto vybudována plocha pro
couvání a otoãení vozidel.
Vodní hospodáfiství:
� Odvodnûní komunikace, ul. Spo-
jovací, Újezdec. Z dÛvodu ãast˘ch
pfiívalov˘ch vod a následného po‰ko-
zování soukromého majetku byla na
komunikaci zbudována pfiíãná hor-
ská vpusÈ na odvedení tûchto vod.
� Roz‰ífiení vodovodu v ulici Nová
ãtvrÈ, Újezdec. ProdlouÏením vodo-
vodního fiadu o zhruba 50 metrÛ by-

lo umoÏnûno pfiipojení rodinného
domu na vodovodní síÈ.
Vefiejné osvûtlení:
� Nasvûtlení hradeb. V rámci oslav
750 let mûsta Pfierova byly slavnost-
nû osvûtleny hradby.
Péãe o vzhled obcí:
� Posílení elektrorozvodÛ na od-
stavné plo‰e v Michalovû pro fungo-
vání cirkusÛ a podobn˘ch atrakcí.
� Umístûní minima‰inky v pfiednád-
raÏním prostoru v rámci oslav
750 let mûsta Pfierova.
� Zbudování vodovodní a kanalizaã-
ní pfiípojky na hfibitovû v Pfiedmostí.
� Hfii‰tû v místní ãásti Kozlovice bylo
zbudováno z podnûtu obyvatel obce.
� Rekonstrukce oplocení hfibitova
v Pfiedmostí. 
� Dûtská hfii‰tû v ulici Za ml˘nem
7–9 a v ulici 9. kvûtna za ubytovnou
pro matky s dûtmi.

Pro rok 2007 jsou naplánované
následující investiční akce:

� Úprava povrchu komunikace v ul.
Za vrbím, Vinary
� Úprava povrchu komunikace ul.
Kojetínská
� Zbudování zastávky MHD, ul.
Sportovní
� Vybudování opûrné zídky u zastáv-
ky MHD, ul. âekyÀská, Îeravice
� Zbudování parkovi‰tû na ul. Inter-
brigadistÛ, Îelátovská, Klivarova,
Újezdec.
� Zbudování chodníkÛ v ulici Optic-
ká, 9. kvûtna, Îelátovská, Kozlovice, 
� Oprava vtokového objektu poldru,
Vinary
� Nasvûtlení pfiechodÛ pro chodce
v ulicích gen. ·tefánika a Ztracená
� Roz‰ífiení vefiejného osvûtlení
v Pfiedmostí, BudovatelÛ, L˘sky
� Nasvûtlení evangelického kostela
Velké Novosady
� Revitalizace dûtsk˘ch hfii‰È 
� Sportovní hfii‰tû Penãice

Svatava Doupalová, 
odbor majetku přerovského magistrátu

Odbor majetku města realizuje investiční akce malého rozsahu,
to znamená s náklady do půl milionu korun, a to na úseku ko-
munikací a chodníků, vodního hospodářství a péče o vzhled obcí.
Stavby jsou do plánu investic na daný rok zařazeny na podnět čle-
nů komisí pro místní části a obyvatel města Přerova.

Stavební akce malého rozsahu

inzerce

Dětské hřiště v ulici Za mlýnem, ve výřezu původní pískoviště

Od 15. ledna, s úãinností nového
nafiízení statutárního mûsta Pfierova
ã. 3/2006 o stání silniãních motoro-
v˘ch vozidel na vymezen˘ch úsecích
na místních komunikacích, je moÏ-

no parkovat na parkovi‰ti u Prioru
bez poplatkÛ za stání a parkování. 

Stejné nafiízení pfiesouvá prodej
parkovacích karet na Mûstskou poli-
cii Pfierov, podrobnûji na stranû 1 a 2.

Parkoviště u Prioru bez poplatků

Připravujeme kroniku města za rok 2006
Magistrát mûsta Pfierova se obrací na rÛzné pfierovské instituce, pod-

niky, organizace, ‰koly, obãanská sdruÏení a dal‰í, se Ïádostí o zaslání ma-
teriálÛ, které se stanou podkladem pro zápis kroniky mûsta za rok 2006.
Uveìte struãnou charakteristiku a podstatné události, které nastaly v roce
2006 ve va‰í firmû, organizaci, místní ãásti apod. U ‰kol zasílejte pfiíspûvky
za ‰kolní rok 2005/2006. Vítan˘m materiálem pro mûstskou kroniku jsou
také roãenky, propagaãní publikace, letáky a fotografie. Va‰e pfiíspûvky oãe-
káváme nejpozdûji do 31. kvûtna 2007. Pfiíspûvky zasílejte na adresu Mûst-
sk˘ úfiad Pfierov, Ivana Veselá, kanceláfi starosty, Bratrská 34, 750 11
Pfierov. MÛÏete vyuÏít i elektronickou po‰tu: ivana.vesela@mu-prerov.cz.

V˘zva

foto M. Rozkošný
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inzerce

inzerce

Den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

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

11. 2. lékárna U zlatého hada, âechova 41 581 209 475

18. 2. lékárna Zlat˘ zubr, Trávník 29 581 209 920

25. 2. lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192

V sobotu dopoledne jsou otevfieny tyto lékárny: 
lékárna U Kostela – Kratochvílova 13, lékárna U nádraÏí – Husova 2, 
lékárna Komenského – Komenského 40, lékárna ALFA – nám. Pfierovského
povstání

Rozpis pohotovostních lékárensk˘ch sluÏeb 
v únoru – nedûle a svátky od 8 do 18 hodin

Nabídka zimních táborů
Zimní lyžařský tábor OLŠANKA

jarní prázdniny 17.–24. 2. 2007

■ Pro dûti ve vûku 8–17 let, zamûfien˘ 
na sjezdové lyÏování a snowboarding. 
Po dohodû je moÏná i úãast rodiãÛ. 
Program je doplnûn o hry v zimní pfiírodû 
a v místnosti.

■ Tábor se koná v Jeseníkách – Chata Ol‰anka 
u Starého mûsta pod SnûÏníkem (Velké Vrbno) 
2 km od Paprsku. Cena ãiní 2800 Kã (vãetnû vlekÛ).

Informace a pfiihlá‰ky:
Karel Jílek, Boh. Nûmce 15, Pfierov, 750 02, tel. 776 036 046
e-mail: delfin@brontosaurus.cz, web: http://delfin.brontosaurus.cz

Víkendy na horách pro dospělé
nebo i pro rodiče s dětmi

� Pro mládeÏ:

1.–4. 2. Zimní rodeo Tesák Mussur
9.–11. 2. Mafiáni (Ondra + Jerry)

� Pro dospûlé a mládeÏ:

1.–4. 2. Zimní rodeo Tesák Mussur 

� Zimní tábor pro dûti v dobû jarních prázdnin:

18.–23. 2. Tesák. Hry, sporty, snûhohrátky! S lyÏemi i bez lyÏí!

Informace: Duha klub DlaÏka, telefon 581 219 852 
nebo na www.dlazka.cz

PP· – institut celoÏivotního vzdûlávání Pfierov, s.r.o.
ve spolupráci s VO·Î Pfierov, s.r.o.
pofiádá jednodenní semináfi na téma

„V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ“
Urãen pro: uchazeãe o zamûstnání, zájemce o pfiípadnou zmûnu 
povolání a ‰irokou vefiejnost.

Cíl semináfie: obeznámit úãastníka semináfie s prÛbûhem v˘bûrov˘ch fiízení
a zv˘‰it jeho ‰ance na úspûch, vytvofiit ideální podmínky pro pfiijetí 
do pracovního procesu.
Termín: 15. 2. 2007 (13.00–18.30 hod.) (dal‰í termín semináfiÛ 
– informace v kanceláfii institutu) budova Vysoké ‰koly logistiky o.p.s., 
Palackého 1380/25, 750 02 Pfierov I-Mûsto
Cena: 630 Kã/osoba (jsme neplátci DPH), cena zahrnuje odbornost lektora,
studijní materiál, pronájem uãebny, drobné obãerstvení.
Obsah semináfie – napfi.: vyhotovení Ïivotopisu a motivaãního dopisu 
na PC, komunikaãní dovednosti – verbální a neverbální komunikace, 
psychologie – efektivní ovládání stresové zátûÏe, cviãné testy – pouÏívané 
pfii v˘bûrovém fiízení, konzultace s pfiedná‰ejícím odborníkem, zodpovûzení
dotazÛ. Semináfie probíhají v men‰ím poãtu úãastníkÛ s moÏností diskuze.
Ve v˘bûru rozhoduje pofiadí podan˘ch pfiihlá‰ek.

Dal‰í aktuální semináfie:
Zákoník práce (zákon ã. 262/2006 Sb.)
Stavební zákon
Aktuální zmûny v systému sociálního zabezpeãení
VizáÏ osobnosti 

BliÏ‰í informace na kontaktech: PP· – institut celoÏivotního vzdûlávání
Pfierov, s.r.o., Palackého 1380/19, 750 02 Pfierov, tel.: 776 060 809, 
581 259 138, e-mail: pps@vslg.cz, pí. Hrnãífiová, pí. Kelnarová.

UvaÏujete 
o zmûnû 
zamûstnání?

Potfiebujete pomoci
pfiekonat obavy 

z v˘bûrov˘ch fiízení?

Chcete zv˘‰it své ‰ance 
na úspûch?
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor TJ Spartak Přerov

Vl. Wnuk, tel. 721 487 988

3. 2. • Drahotu‰e–Milenov–Podho-
fií–Louãka–Lipník n. B., 16 km, od-
jezd vlakem 9.05 hod., vede Vladimír
Wnuk.
7. 2. • zimní vycházka kolem zahrá-
dek do Lovû‰ic, zpût podél jezírek,
odchod v 9.30 hod. od nádraÏí âD,
vede L. Poláková
14. 2. • Hranice–Ol‰ovec–Partuto-
vice, 10 km, odjezd vlakem v 8.05
hod., vede Zd. Sladk˘.
17. 2. • Osek n. B.–Dolní Újezd–
–Stamûfiice–Svrãov–Tr‰ice, 14 km,
odjezd vlakem v 7.10 hod., vede Vla-
dimír Wnuk.

1. 2. • Kostelec u Hol. zámeãek–
Prusinovice–Hlinsko – 14 km, M.
Bráblíková, odj. autobusem v 8 hod.
3. 2. • Chropynû–KromûfiíÏ–KPâ –
14 km, H. ·Èávová, odjezd v 8.59 hod.
6. 2. • shÛzka turistÛ, Vinary, Na
Skalce ve 14 hod. – odjezd autobu-
sem v 13.15 hod.
8. 2. • KromûfiíÏ–VráÏisko–Kvasi-
ce–Tlumaãov – 14 km, J. Pûãek, od-
jezd v 7.58 hod.
10. 2. • Olomouc–Hluboãky Radí-
kov–Sv. Kopeãek – 21 km, J. Sedlá-
ková, odjezd v 7 hod.
15. 2. • Sv. Kopeãek–Lo‰ov–Velká
Bystfiice – 10 km, Î. Zapletalová, od-
jezd v 8 hod.
15. 2. • Hlinsko–Prusinovice–Dfie-
vohostice – 10 km, V. Visnar, odjezd
v 7.36 km
17. 2. • KromûfiíÏ–Chropynû–Záfii-
ãí–Troubky – 20 km, M. âasta, od-
jezd v 7.58 hod. 
22.2. • DomaÏelice–Dfievohosti-
ce–âechy – 12 km, M. Garzina, od-
jezd autobusem v 8 hod.
24.2. • StráÏisko–Pfiemyslovice–âe-
chy p. Kosífiem–Lutonín – 20 km,
J. Pûãek, odjezd v 6.02 hod.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor SK Přerov – pěší turistika

Jiří Švec, tel. 608 730 541

3. 2. • Host˘nské vrchy, Host˘n–
–Troják–Lazy–Val. Mezifiíãí, 32 km, M.
Bezdûk, vlakem v 7.36 hod., bûÏky
6. 2. • schÛze v restauraci Pivovar
v 19 hod.
8.–11. 2. • zimní turistick˘ sraz, Îìár
nad Sázavou, trasy 18, 25, 47, 37, 20
km, 4 dny, F. Prusek, vlakem v 6.42
hod., bûÏky
17.–18. 2. • Orlická 50, ·erpách–Pû-
ticestí–Haniãka–Orlická chata (noc)–
–âihák–Petroviãe–Mladkov, 32 + 18
km, T. Beránek, vlakem v 5.36 hod.,
bûÏky 
24. 2. • Host˘nské vrchy, Vala‰ské Me-
zifiíãí–Troják–Bystfiice, 38 km, J. Bal-
cárek ml., vlakem v 6.05 hod., bûÏky

KČT VHT TJ
Spartak Přerov

T. Beránek, tel. 602 575 673

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

Slevy za opakování stejného inzerátu: 
3–5× 3 %, 6–8× 5 %, 9–11× 7 %, 12× a více 10 %

Uvedené ceny jsou bez 19 % DPH. Náklad Pfierovsk˘ch listÛ je 20.700 v˘tis-
kÛ, distribuce do v‰ech pfierovsk˘ch domácností zdarma. Zájemci o inzerci
mohou získat bliÏ‰í informace na tel. ãísle 581 225 393 – M. Fla‰ar, e-mail:
studio@elan-prerov.cz. Elan spol. s r.o., Dluhonská 96, 750 02 Pfierov

Informace o vaší firmě si
přečtou čtenáři ve 20 500
domácnostech, a to nejen
v samotném Přerově, ale
i všech jeho místních částech.

nejniÏ‰í ceny
za inzerci
v regionu

Dluhonice – Místní organizace
âeského svazu Ïen v Dluhonicích
nezanikla v dobû, kdy fiada jin˘ch
ukonãila svoji ãinnost, ale naopak se
stále omlazuje. 

„Jsme organizací s nejniÏ‰ím vû-
kov˘m prÛmûrem v okrese,“ fiíká
pfiedsedkynû dluhonického svazu,
‰estatfiicetiletá Lenka Dohnalová,
která byla do své funkce zvolena uÏ
pfied deseti lety. Jí samotnou a dal‰í
mladé maminky z Dluhonic pfiivedla
do svazu Ïen pfiedev‰ím práce, kte-
rou Ïeny vûnují dûtem. Rok tradiãnû
zahajuje tamní organizace Ïen dût-
sk˘m karnevalem, kter˘ láká nejen

místní, ale i dûti z okolí. KaÏdoroãnû
se ho proto zúãastní aÏ 120 ‰kolákÛ
i pfied‰kolákÛ. K zábavû jim vyhrává
Ïivá hudba a dûti i dospûlé potû‰í bo-
hatá tombola a domácí cukroví, do
jehoÏ peãení se zapojí i star‰í ãlenky
svazu. V bfieznu Ïeny pravidelnû sla-
ví svÛj svátek a ke spoleãné oslavû se
jich schází aÏ ãtyfiicet. V kulturním
programu zde tradiãnû vystupují
místní dûti a s hudebním pásmem ta-
ké soubor Mír z Rokytnice. Letos po-
prvé se v programu pfiedstavily i ro-
kytnické dûti, které pfiedvedly aero-
bik. V kvûtnu nebo ãervnu Ïeny vy-
jíÏdûjí na jednodenní zájezd. Napo-
sledy to byla prohlídka hradu Buch-

lov, zámku Buchlovice a památného
Velehradu. V ãervnu se koná i oslava
svátku dûtí, na jejíÏ uspofiádání fi-
nanãnû pfiispívá také komise pro
místní ãást, Sokol a hasiãi. Závûr
prázdnin opût patfií dûtem, pro které
Ïeny pfiipravují akci pod názvem
Ukonãení prázdnin. Nûkdy to b˘vá
dûtsk˘ karneval a v minulém roce to
bylo putování Dluhonicemi a okolím
spojené s hledáním pokladu. Samo-
zfiejmû pfiitom nechybûlo ani obãer-
stvení s opékáním kabanosu. V mi-
nul˘ch letech uspofiádala dluhonic-
ká organizace také víkendové rela-
xaãní pobyty pro své ãlenky a jejich

dûti. Poslední se uskuteãnil na Tesá-
ku a pfiedtím na chatû v OstruÏné.
„Koncem záfií, kdy zaãíná vítr foukat
ze strni‰È, chodíváme s dûtmi pou‰tût
draky. Akce se vÏdy moc líbí a kaÏd˘
dostane odmûnu, neboÈ dráãci jsou
pûkní a v‰em dobfie lítají,“ pochváli-
la Lenka Dohnalová. V fiíjnu se pak
dûti kaÏdoroãnû tû‰í na lampionov˘
prÛvod pofiádan˘ na oslavu vzniku
âeskoslovenska. PrÛbûÏnû po cel˘
rok si Ïeny s dûtmi rády zajedou do
loutkového divadla pfierovského So-
kola nebo na nûkteré pfiedstavení ãi
koncert v Mûstském domû. Poslední
velkou akcí v roce b˘vá vánoãní be-
sídka. Miroslav Rozkošný

Svaz Ïen se vûnuje hlavnû dûtem
..........DluhoniceZ místních částí

Dětský den v Dluhonicích foto Lenka Dohnalová

Besedy na zajímavé téma
pondûlí v 10.15 hodin

5. 2. • Jak se radovat z podzimu Ïivo-
ta – PhDr. Jana Gebauerová
12. 2. • P. Ferdinand Ch˘lek a P.
Alois âáp – dvû v˘znamné pfierovské
osobnosti Lidové strany v dobû mezi
válkami – Mgr. ZdeÀka Mollinová
19. 2. • Jsme to, co jíme – Olga Zupková
26. 2. • Vznik a v˘voj mûst – Mgr. Lu-
bor MaloÀ

Rukodělné činnosti
ãtvrtek v 10.15 hodin

1. 2. • Drátkování (skleniãka, hrneãek)
8. 2. • Zápichy z ofiechov˘ch skofiápek
15. 2. • Malování na hedvábí
22. 2. • Zvonkohra z keramiky

Zdravotní cvičení s lektorem
vÏdy v pondûlí, úter˘ a ãtvrtek 

od 9 do 10 hod.

Internet s lektorem i bez lektora
vÏdy v pondûlí a ve ãtvrtek 
od 10 do 12 hod. s lektorem
vÏdy v pondûlí a ve ãtvrtek 

od 9 do 10 hod. pro pokroãilé
Poplatek za uÏívání internetu 15 Kã/h.

Symbolické vstupné 15 Kã

Kavárna pro seniory
stfieda 14. 2. v 16 hodin

• K pramenÛm posvátné fieky Gangy –
Ladislav Îupka

Klub Spolu, Centrum Sonus
Palackého 17a/2833, Přerov

V létě budeme
ušetřeni odstávky
teplé vody 

Nepfiíjemné odstávky teplé vody
v letním období jsou uÏ minulostí.
Spoleãnost Dalkia âeská republika
totiÏ vybudovala novou záloÏní ko-
telnu, která je zcela nezávislá na stá-
vající technologii základního zdroje.
Tu bude vyuÏívat právû v dobû jeho
odstávky a v havarijních situacích.
Náklady na v˘stavbu záloÏního zdro-
je pfii‰ly spoleãnost na nûkolik desí-
tek milionÛ korun. Pfierovská divize
spoleãnosti Dalkia zásobuje teplou
vodou pfiibliÏnû 14 tisíc zdej‰ích by-
tÛ. Dalkia plánuje modernizace
i v dal‰ích letech. red.
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VYŠKRTÁVANÉ VÝRAZY:

PRAVOÚHLÁ OSMISMĚRKA Autorem výroku v tajence je Johann Gottfried Seume. 
Řetězec písmen každého výrazu se lomí na prostředním písmenu pod pravým úhlem. 
Tajenku přečtete svisle po sloupcích z nevyškrtaných písmen.

TAJENKA OSMISMĚRKY: KDO BY ZLIKVIDOVAL PRIVILÉGIA, BYL BY SPASITELEM SVĚTA

PABLESK
PANNA
PANTEON
PARASOL

P A B L K P P L K L A A A I E P
P D O E K R O L I I Á B H V R V
A P Y S V A E P N C P K A A Ů Ě
N O A K N M I C E I B B O T L P
T E O N P P V T D É A Y S P E T
P B Z I A L U L V N Y S S Y R O
L P L P R E O K I G A Ť T K M D
O L O S A J E Š Á P Á S R A O Ů
T I C E I T A T I C L M E A S P
K C N Í K D P R I I I P K O P A

PARŤÁCI
PASTA
PIKLE
PLICNÍK

PLNIDLO
PLOŠINA
PLOTICE

POKÁCET
POKER
POKRM

POLKA
PRAHA
PRAMICE
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Mûstsk˘ dÛm v Pfierovû zahájí le-
to‰ní sezonu hrou mladého brit-
ského dramatika a reÏiséra Davida
Farra. 

Crazy komedie, ve které hrají vel-
kou roli skuteãné reálie z historie
watfordského fotbalového klubu, mû-
la premiéru v roce 1997. Po úspû‰-
ném turné britsk˘mi divadly se in-
scenace zabydlela i v Lond˘nû. Farr
za ni obdrÏel cenu autorské asociace
za nejlep‰í regionální hru roku 1997.

Tato souãasná britská komedie spo-
jující dva typické ostrovní fenomény,
fotbal a rock, je pfieplnûna komick˘-
mi situacemi a absurdními náhoda-
mi. Hrají Bára Hrzánová, Kamil Hal-
bich, Tomá‰ Pavelka, Martin Sitta,
Matûj Hádek a Renata Vísnerová. Šaf

PREJT
PTÁCI
PŮDORYS

PUKET
PŮVAB

Do sedmatfiicáté divadelní se-
zony vstoupí pfierovsk˘ Dostav-
ník s inscenací hry Sicilská ko-
medie. Nová hudební komedie
je dílo italského klasika, drama-
tika Luigi Pirandella. Texty pís-
ní Jana TÛmy zhudebnil pfierov-
sk˘ rocker Ivan Nûmeãek. Hru
upravila a reÏie se zhostila ãlen-
ka Moravského divadla v Olo-
mouci Vlasta Hartlová, která
s pfierovsk˘m divadelním sou-
borem spolupracuje jiÏ desát˘m
rokem. Na scénû a v kost˘mech
Hany Dostálové se pfiedstaví ce-
l˘ soubor Dostavníku.
Premiéra Sicilské komedie,

hry zasazené do slunné Sicílie
plné temperamentních Ïen,
Ïhav˘ch lásek a vraÏedné ne-
návisti, se uskuteãní v pondûlí
26. února v 19. 30 hodin ve
velkém sále Mûstského domu
v Pfierovû. Šaf

Na snímku ze zkoušky nové hry herci Zde-
něk Gilbert (vystoupí v roli Lioly) a Lenka
Dudová (v roli Mity)

Přerováček na návštěvě v Bardějově na podzim 2006 foto archiv

Pozvánka na ...

v Městském domě v Přerově
v neděli 4. února ve 14 hodin
Zveme co nej‰ir‰í okruh nejmen‰ích dûtí, dûti
z M· a I. stupnû Z·, jejich rodiãe, dûdeãky a ba-
biãky do Mûstského domu v Pfierovû na dûtsk˘
ma‰karní karneval s programem. Souãástí
programu bude také vyhlá‰ení nejhezãích
masek a pfiedání drobného obãerstvení.
Vstupné: masky zdarma, dospûlí 40 Kã, dûti
a mládeÏ 20 Kã.
IMIT s.r.o., provozovna Mûstsk˘ dÛm spoleãnû s agenturou GONG Olomouc

Přerovský dětský sbor přijímá nové členy

Nové zájemce o sborov˘ zpûv zve-
me do zku‰ebny sboru v Domû dûtí
a mládeÏe ATLAS, ÎiÏkova 12, Pfie-
rov. UpozorÀujeme, Ïe znalost not
není podmínkou!

Do sboru Smí‰ek pfiijímáme dûti
ve vûku od 4 do 7 let. Mají zkou‰ky
v pondûlí od 17 do 18 hodin. Do
sboru Dvojhlásek se hlásí Ïáci 2. aÏ
4. tfiídy základních ‰kol. Zkou‰ejí
v úter˘ od 14.30 do 16 hodin a ve
ãtvrtek od 15 do 16 hodin. V Pfiero-
váãku zpívají dûti a mládeÏ od 11
let. Mají zkou‰ky v úter˘ od 16.30 do

18.30 hodin a ve ãtvrtek od 16 do
18.30 hodin.

Nabízíme smysluplné vyuÏití vol-
ného ãasu, zpívání se zajímav˘mi
osobnostmi – vloni napfiíklad s Pav-
lem Novákem, Spirituál kvintetem,
Lucií Bílou, Petrem Kotvaldem.

BliÏ‰í informace poskytnou diri-
gentky sboru Bc. Ingrid Sekerová
(605 282 268), Vûra Cimbálníková 
(606 579 544), organizaãní vedoucí
Blanka Ma‰ková (721 453 143,
581 201 246), rovnûÏ je najdete na
stránkách www.prerovacek.cz.

Maškarní karneval s programem

Nová premiéra Dostavníku

Nová kulturní sezona v Městském
domě začíná hrou Davida Farra

Akademie III. věku
Pfiedná‰ka pro vefiejnost se koná v za-
sedací místnosti interního oddûlení
NsP v Pfierovû vÏdy v 15 hodin.

21.2. • Dûdictví a pfievody majetku,
pfiedná‰í Mgr. Zuzana Geroldová

KPVU
15. 2. v 16.30 hodin • Veduty mûs-
ta Pfierova. Beseda s Mgr. M. Chum-
chalem. Poslední termín na zaplace-
ní zájezdu do Prahy.

Přerovské listy na internetu
Kompletní vydání Pfierovsk˘ch listÛ
najdete na adrese www.mu-prerov.cz
ve formátu PDF. Soubory lze otevfiít
pfiímo nebo je mÛÏete uloÏit do svého
poãítaãe. Pro kontakt s redakcí Pfie-
rovsk˘ch listÛ mÛÏete vyuÏít také
e-mail eva.safrankova@mu-prerov.cz.



Distribuci
Přerovských listů
zaji‰Èuje âeská po‰ta s.p. S nesrov-
nalostmi v doruãování se proto ob-
racejte pfiímo na odpovûdnou ve-
doucí oddûlení Danu‰i Pelikánovou,
telefon 581 278 203. Do vyãerpání
zásob je ãasopis k dispozici v Mûst-
ském informaãním centru (malá pa-
sáÏ v Kratochvílovû ulici).
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MĚSTSKÝ DŮM
6. 2. v 19.30 hodin • Br˘le Eltona
Johna – vynikající moderní britská ko-
medie Davida Farra o fotbale, rockové
kapele a náhodách, které opepfií Ïivot.
V˘borné v˘kony hercÛ ·vandova diva-
dla na Smíchovû (K. Halbich, M. Sitta,
M. Hádek, T. Pavelka) a jako hostÛ Bar-
bory Hrzánové a Renaty Visnerové jsou
zárukou pfiíjemnû stráveného veãera.
11. a 18. 2. ve 13.45 • Nedûlní párty
pfii dechovce s oblíbenou Záhorskou
kapelou.
26. 2. v 19.30 hodin • Sicilská kome-
die – divadlo Dostavník. Premiéra hu-
dební komedie Luigi Pirandela v na-
studování pfierovského Dostavníku.
28. 2. v 19.30 hodin • Ander z Ko‰íc
– zábavn˘ pofiad k dobré náladû. Ne-
smrteln˘ humor Andera z Ko‰íc s CD
hudebním doprovodem známé decho-
vé hudby Galáneãka a Ïiv˘m zpûvem je-
jich sólistÛ Petry Jelínkové a Kamila
Bartáka

MUZEUM KOMENSKÉHO
Budova přerovského zámku

Budova pfierovského zámku je z dÛ-
vodÛ oprav pro vefiejnost uzavfiena

Korvínský dům
Oddûlení regionální historie Muzea
Komenského v Pfierovû p.o. pokraãu-
je v desetimûsíãním cyklu pfiedná‰ek
z ãesk˘ch dûjin (pfiedná‰í Mgr. Lubor
MaloÀ), dûjin v˘tvarného umûní
(pfiedná‰í Mgr. Kristina Glacová)
a historie Pfierova (pfiedná‰í Mgr. Mi-
lan Chumchal). Cyklus je bezplatn˘,
pfiedná‰ky budou probíhat vÏdy ve
stfiedu od 16.30 cca do 18 hodin v Ry-
tífiském sále Korvínského domu.
7. 2. • Mezi erupcí a morem (man˘-
rismus a rané baroko v ãesk˘ch ze-
mích), Mgr. Kristina Glacová
14. 2. • âeskobratrská tradice v Pfie-
rovû, Mgr. Milan Chumchal
21. 2. • Zrod a v˘voj odborné památ-
kové ochrany, Mgr. K. Glacová
28. 2. • Zachovejme impérium (âeské
zemû v letech 1705–1792), Mgr. L. Ma-
loÀ

Ornitologická stanice
pondûlí aÏ pátek 8–16 hod., 

jindy po dohodû
• Ekoporadna – poskytování informa-
cí z oblasti Ïivotního prostfiedí
• stálá expozice – Ptáci âR

Hrad Helfštýn
v únoru zavfieno

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

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

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

Úterý 14–20 ženy 12–20 7.30–21

Středa 13–21 muži 13–21 7.30–21

Čtvrtek 15–20 ženy 12–20 7.30–21

Pátek 14–21 muži 13–21 7.30–21

Sobota 13–18 společná zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

Pozor změna: Každou sobotu je společná sauna

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

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • ÚNOR 2007

koupel, zábal, masáž, perličková masáž
pondělí až pátek 7–18 hod.

LÁZNĚ BOCHOŘ (tel. 581 205 045)

VÝJIMKY – plavecký areál
2. 2. dětský 10–20 50 m 10–22

koupání imob. občanů 15–17
3. 2. dětský a 50 m 12.30–18
19. 2. dětský 10–20 50 m 10–21

koupání imob. občanů 11.30–13.30
20. 2. dětský 10–20 50 m 10–21

koupání důchodci 16–17
21. 2. dětský 10–20 50 m 10–21

koupání imob. občanů 11.30–13.30
22. 2. dětský 10–20 50 m 10–21
23. 2. dětský 10–20 50 m 10–22

koupání imob. občanů 15–17

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

Pondělí zavřeno 6.15–7.45 13.30–15 11.30–13.30
Úterý 18–20 6.15–7.45 18–21 13.30–15 16–17
Středa 15–20 6.15–7.45 15–21 15–16 18–19 13.30–15 11.30–13.30
Čtvrtek 18–20 6.15–7.45 18–21 13.30–15
Pátek 15–20 6.15–7.45 15–22 21–22 13.30–15 15–17
Sobota 10–20 10–20
Neděle 10–18 10–18 10–12

ÚNOR 
2. 2. ve 20 hodin • Stfiední pedagogic-
ká ‰kola, reprezentaãní a stuÏkovací ples
3. 2. v 19 hodin • Obchodní akademie,
reprezentaãní a stuÏkovací ples
4. 2. ve 14 hodin • Dûtsk˘ karneval
9. 2. ve 20 hodin • Gymnázium Jaku-
ba ·kody, stuÏkovací ples, oktáva B
10. 2. ve 20 hodin • Stfiední prÛmyslo-
vá ‰kola, reprezentaãní a stuÏkovací ples 
16. 2. ve 20 hodin • Stfiední Ïivno-
stenská ‰kola, stuÏkovací ples
17. 2. ve 20 hodin • Leteck˘ ples
23. 2. ve 20 hodin • Ples chemikÛ
24. 2. ve 20 hodin • Stfiední zdravot-
nická ‰kola, stuÏkovací ples 

B¤EZEN 
2. 3. ve 20 hodin • Gymnázium Jaku-
ba ·kody, stuÏkovací ples, oktáva A

I. reprezentaãní 

ples primátora
statutárního mûsta Pfierova

sobota 3. bfiezna ve 20 hodin
Mûstsk˘ dÛm v Pfierovû
Program:
• Pavel Novák se svou skupinou
• Orchestr Marcela Woodmana
• Taneãní Kub AKCENT – Mistr svûta

a Evropy v taneãních formacích
• Taneãní ‰kola HIT – Vicemistr Evropy

v taneãních formacích cheer

9. 3. ve 20 hodin • SO· a SOU, ·ífia-
va, XIII. reprezentaãní ples
10. 3.ve 20 hodin • Leteck˘ ples
16. 3. ve 20 hodin • Gymnázium Ja-
kuba ·kody, stuÏkovací ples, tfiída 4.B
17. 3. ve 20 hodin • Meopta-optika,
a.s., reprezentaãní ples
23. 3. ve 20 hodin • IS·T, Koufiílko-
va 8, stuÏkovací ples
24. 3.ve 20 hodin • PROGRESS OK
a.s., âesko-Slovensk˘ ples

Plesy v Městském domě Dům dětí a mládeže ATLAS
• Páteãní keramické hrátky od 15 do
18 hodin, sobotní keramické hrátky od
9 do 12 hodin
2. 2. od 9 do 12 hodin • Prázdninové
keramické hrátky
9. 2. od 15 hod. • Malování na hedvábí
10. 2. od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin
• Vyrábíme velikonoãní keramiku
14. 2. od 14 do 16 hodin • Drátková-
ní kamenÛ a hrnkÛ buclákÛ
19. 2. od 8 do 12.30 hodin • Sportov-
ní den s Atlasem 
Na akce je nutné pfiihlásit se pfiedem.

Co nabízí dětem v době jarních
prázdnin DDM Atlas?

První prázdninov˘ den, pondûlí
19. února, pofiádáme sportovní den
pro vefiejnost. Pfiijít mohou dûti od
7 let do DDM Atlas, kde je pro nû od 8
do 12.30 hodin pfiipraven˘ pestr˘ pro-
gram. Nebude chybût sportování (flor-
bal, sálov˘ fotbal, míãové hry). Pfiipra-
veny jsou rÛzné zábavné kvízy pro po-
bavení. Pokud bude sníh,
probûhne soutûÏ ve stavbû
snûhulákÛ nebo jin˘ch snû-
hov˘ch v˘tvorÛ. Dûti si mu-
sí vzít sportovní obleãení,
pfiezÛvky, svaãinku a pití.
V cenû 40 korun je zahrnu-
to drobné obãerstvení
a dárky pro dûti. Pfiihlá‰ky
a platby je tfieba odevzdat
nejpozdûji do 16. února.
BliÏ‰í informace získáte
v DDM Atlas, ÎiÏkova 12
Pfierov, nebo na tel.
581 209 353, 581 201 246.
Následující den, úter˘ 20. února, se
koná soustfiedûní pro ZÚ Aikido a Ae-
robik. Je urãeno dûtem, které nav‰tû-
vují v DDM Atlas jeden ze dvou uvede-
n˘ch krouÏkÛ. Soustfiedûní probûhne
soubûÏnû v dopoledních i odpoledních

hodinách v zrcadlovém i gymnastic-
kém sálu v DDM Atlas. Aikido je v do-
poledních hodinách urãeno pro dûti,
odpoledne pro mládeÏ a dospûlé.
Ve stfiedu 21. a ve ãtvrtek 22. února se
bude v DDM Atlas konat soustfiedûní
gymnastiky a bfii‰ních tancÛ. Dûvãata
budou rozdûlena podle vûku do skupin
a budou vyuÏívat obû tûlocviãny, jak zr-
cadlov˘, tak gymnastick˘ sál. Budou
mít pfiíleÏitost zhlédnout videokazety,
na které v bûÏném celoroãním provo-
zu není ãas a popravdû ani volná míst-
nost. Jsou pfiichystány nejen ukázky
z na‰ich vystoupení, ale i kazety s pó-
diov˘mi skladbami z mistrovství svûta
TEAMGYMÛ, nebo nahrávka Sluneãní
cirkus, které poslouÏí nejen k pobave-
ní, ale pfiedev‰ím jako metodické ma-
teriály, pomÛcky a inspirace k tvofiení
nov˘ch sestav a pódiov˘ch skladeb. V˘-
bûrová skupina gymnastek s novou pó-
diovou skladbou, v níÏ se pfiedstavují
noty a houslov˘ klíã, byla jiÏ k vidûní

na plese v Radslavicích a ãekají ji dal‰í
plesy. Malé gymnastky budou také pfii-
pravovat své pódiovky, s nimiÏ by se
dûvãátka chtûla ukázat na Otevfiené
pfiehlídce pódiov˘ch skladeb, která b˘-
vá koncem bfiezna. red.

ilustrační foto
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Galerie a výstavy
Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

12.–23. února • Alena
Mazochová. KromûfiíÏ-
ská malífika Alena Mazo-
chová (narodila se v pro-
sinci 1956) se profesio-
nální v˘tvarnou ãinnos-
tí zab˘vá od roku 1985.
Její nejoblíbenûj‰í tech-
nikou je pastel. Vûãnou
inspirací je jí Vysoãina,
veãerní mûstská zákou-
tí, kvûtiny, záti‰í a po-
slední léta i portréty.
Maluje i obrázky pro dû-
ti, pfii jejichÏ tvorbû pou-
Ïívá kombinovanou
techniku. Je ãlenkou
SdruÏení pfiátel v˘tvar-
ného umûní KromûfiíÏ-

ska. Vystavuje v galeriích po celé republice, v fiadû jich má trvalé zastoupení. Spo-
leãnû se zúãastnila v˘stav v Japonsku, Holandsku, Francii a na PraÏském salonu.

V galerii Atrax mûla v minul˘ch letech nûkolikrát kolekci sv˘ch obrazÛ, kte-
ré vzbudily u náv‰tûvníkÛ velmi pfiízniv˘ ohlas pro svou poetiãnost a citové za-
barvení. V˘stavu galerie pofiádá k v˘znamnému jubileu této oblíbené autorky.

V únoru pokraãuje v˘stava v˘tvarníkÛ a malífiÛ, ktefií s galerií dlouhodobû spo-
lupracují. Zajímavé jsou napfiíklad krajiny od Miloslava Teplého, kter˘ je maluje
osobit˘m zpÛsobem. Náv‰tûvníci uvidí obrazy, které Miloslav Tepl˘ namaloval v po-
slední dobû. Jejich ãast˘m námûtem je krajina Vysoãiny a JeseníkÛ.

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

Kino Hvězda

Domeãek umûleck˘ch fiemesel
Jasínkova 2 (za Priorem), tel. 581 209 170

15. 2.–2. 3. • autor-
ská v˘stava Ateliér Val-
ãík. Ateliér Valãík tvofií
malífii Josef Valãík, jeho
dcera Magda a syn Ale‰.
Tito autofii nejsou na
ãeské a pfiedev‰ím mo-
ravské v˘tvarné scénû
neznám˘m pojmem.

S názvem Ateliér
Valãík a s díly tvÛrcÛ
tohoto uskupení se mi-
lovníci umûní mohli
setkat na ãetn˘ch v˘-
stavách doma i v za-
hraniãí, zejména v Nû-
mecku a Rakousku.
Neprezentují se jedi-
n˘m typem ãi druhem
malby. Pfievládá mno-
hotvárnost druhÛ, technik a rozmanitost malování. V jistém smyslu ztûles-
Àuje a znásobuje universum malífiství.

1.–4. 2. v 17.30 hod. • PRAVIDLA
LÎI (âR, thriller, premiéra). Nevûfite
jim v‰echno, co fiíkají! Dvanáct lidí, kte-
fií se nechali dobrovolnû zavfiít na stat-
ku na ·umavû. Dobrovolnû se zfiekli
svobody. Manuálnû pracují a navzájem
si pomáhají pfiekroãit svou minulost. 
5.–7. 2. v 17.30 hod. • BORAT: NA-
KOUKÁNÍ DO AMERYCKÉ KULTÒRY
NA OBùDNÁVKU SLAVNOJ KAZA-
·SKOJ NÁRODU (USA, komedie, ti-
tulky). Borat Sagdijev je ‰est˘m nejzná-
mûj‰ím Kazachem a nejlep‰ím televiz-
ním reportérem Kaza‰ské státní TV, kte-
rá ho vy‰le do USA, aby natoãil doku-
ment o „zemi neomezen˘ch moÏností“. 
1.–6. 2. ve 20 hod. • OBSLUHOVAL
JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE (âR, hofi-
ká komedie). O muÏi, jenÏ touÏil napl-
nit za kaÏd˘ch okolností svÛj Ïivot bo-
hatstvím a krásou a jehoÏ „‰tûstí bylo
vÏdy v tom, Ïe ho potkalo nûjaké ne‰tûs-
tí“. Dlouho oãekávan˘ film Jifiího Men-
zela podle knihy Bohumila Hrabala. 
8. 2.–14. 2. v 17.30 hod. • KUPEC
BENÁTSK¯ (USA/Itálie/Lucemb./VB,
drama/komedie, titulky, premiéra).
Slavná a nadãasová hra Williama Sha-
kespeara sleduje dramatické i komické
zvraty osudu a ‰tûstûny skupiny kfies-
Èansk˘ch ‰lechticÛ, ktefií se zadluÏí Ïi-
dovskému lichváfii. 
8.–13. 2. ve 20 hod. • DOKONAL¯
TRIK (USA, thriller, titulky, premiéra).
Film se odehrává v pfiekotnû se mûní-
cím Lond˘nû na pfielomu 19. a 20. sto-
letí, kdy jsou iluzionisté modlami a ce-
lebritami, se ke slávû dere také dvojice
mlad˘ch kouzelníkÛ, Angier a Bordem.
15.–21. 2. v 17.30 hod. a 15.–18. 2. ve
20 hod. • NOC V MUZEU (USA, do-
brodruÏná komedie, ãesk˘ dabing, pre-
miéra). Sínû pfiírodovûdného muzea
jsou plné nejúÏasnûj‰ích exponátÛ – di-
voce vypadajících prehistorick˘ch stvÛr,
nelítostn˘ch starovûk˘ch bojovníkÛ, vy-
mizel˘ch kmenÛ, africk˘ch zvífiat...
19.–20. 2. ve 20 hod. • ÎIVOTY
TùCH DRUH¯CH (SRN, drama, titul-
ky, premiéra). Sen o velké lásce se zmû-
nil v boj o pfieÏití. ReÏisér se s pomocí
historikÛ a lidí se zku‰enostmi z fun-
gování komunistické tajné sluÏby za-
mûfiil na velmi neradostné období exi-
stence socialistického Nûmecka. 
22.–25. 2. v 17.30 hod. a 26.–27. 2.
ve 20 hod. • KRVAV¯ DIAMANT (USA,
thriller/drama, titulky, premiéra). Pfií-
bûh jihoafrického Ïoldáka Dannyho ze
Zimbabwe a rybáfie Solomona je zasa-
zen na poãátek devadesát˘ch let 20. sto-
letí, kdy v tomto africkém státû zufiila
nelítostná obãanská válka. 
26.–28. 2. v 17.30 hod. • MY DVA
A K¤EN (USA, komedie, titulky, pre-
miéra). Byli by ideální pár. Kdyby ne-
byli tfii. Snad kaÏd˘ má nûjakého ‰íle-

ného kamaráda, jehoÏ neuvûfiitelné es-
kapády b˘vají ideálními tématy veãírkÛ. 
22.–25. 2. ve 20.30 hod. • SAW III
(USA horor, titulky, premiéra). Budete
omdlévat hrÛzou. Jigsaw zmizel. Se
svojí novou uãednicí Mandou se lout-
kafi schovan˘ za krut˘mi, spletit˘mi
hrami, které dûsily spoleãnost a mátly
policii, zase jednou vyhnul dopadení.

KLUB NÁROâNÉHO DIVÁKA

7. 2. ve 20 hod. • TAXIDERMIE (Ma-
ìarsko/Rakousko/Francie, hofiká kome-
die, titulky, premiéra). Osudy tfií gene-
rací muÏÛ jedné velmi podivné maìar-
ské rodiny. Pamûtníci tvrdí, Ïe maìar-
ská kinematografie dosud nemûla dílo,
v nûmÏ by bylo tolik explicitních sexu-
álních v˘jevÛ, násilností a nechutností.

14. 2. ve 20 hod. • SVùTLA SOU-
MRAKU (Finsko, drama, titulky, pre-
miéra). Svûtla soumraku je posledním
dílem volné trilogie o obyãejn˘ch hrdi-
nech (Mraky odtáhly, MuÏ bez minu-
losti), ktefií navzdory neutû‰en˘m pod-
mínkám stále vûfií ve své sny o lep‰í bu-
doucnosti. 
21. 2. ve 20 hod. • BLOCK PARTY
(USA, hudební dokument, titulky, pre-
miéra). Párty desetiletí právû zaãíná!
Slavná komediální hvûzda Dave Chap-
pelle pfiipravuje svou Ïivotní koncertní
show pfiímo v ulicích New Yorku. 
28. 2. ve 20 hod. • TOMMYHO PEK-
LO (Norsko, komedie, titulky, premié-
ra). Tommy je mil˘ a pohledn˘ kluk,
kter˘ zdánlivû nemá Ïádné velké pro-
blémy. Chodí s krásnou spoluÏaãkou
Marií, kterou by si nejradûji vzal… Nic
ale není, jak se zdá. 

B I J Á S E K
4. 2. v 15 hod. • SPLÁCHNUTEJ (Vel-
ká Británie, komedie, ãesk˘ dabing).
SvûÏí animovaná komedie Spláchnutej,
stojí na precizní poãítaãové animaci.
11. 2. v 15 hod. • SHREK 2 (USA, ani-
movaná rodinná komedie, ãesk˘ da-
bing). Shrek, Oslík a princezna Fiona
se vydávají vstfiíc nov˘m dobrodruÏ-
stvím, pfii nichÏ se setkají s mnoha po-
pulárními postavami z pohádek.
18. 2. v 15 hod. • ZA PLOTEM (USA,
animovaná rodinná komedie, ãesk˘ da-
bing). Îelví sameãek Verne a jeho ka-
marádi z lesa po procitnutí ze zimního
spánku zjistili, Ïe jim kolem domova
vyrostl Ïiv˘ plot. 
25. 2. v 15 hod. • KARLÍK A TOVÁR-
NA NA âOKOLÁDU (USA, rodinn˘,
ãesk˘ dabing). Excentrick˘ v˘robce ão-
kolády se rozhodne uspofiádat celosvû-
tovou soutûÏ, jejíÏ hlavní v˘herce se
stane dûdicem jeho sladkého impéria…

■ K L U B  N Á R O â N É H O ■

■ D I V Á K A ■

■ A R T K I N O ■

■ B I J Á S E K ■

Alena Mazochová, Staré foto

Magda Valčíková, Podzimní pohádka, olej na plátně

V mûsíci únoru se náv‰tûvníci Domeãku mohou tû‰it
z nové kolekce obrazÛ Hany Münsterové, která se sv˘mi
oblíben˘mi motivy psÛ, koãiãek, Ïelv a ‰nekÛ na‰la jiÏ
v Pfierovû své obdivovatele. Dále budete mít moÏnost se
seznámit s tvorbou textilní v˘tvarnice Hany Stezkové
a zajímav˘mi keramick˘mi figurálními plastikami Iva-
ny Freiwilligové. Také malífika Vlasta ·vejdová pfiedsta-
ví svoji novou kolekci barevn˘ch grafik.


