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Ani náv‰tûva ministra nepfiispûla
k záchranû pfierovské Komuny

UÏ v brzk˘ch ranních hodinách v so-
botu 10. února dûlníci najatí brnûn-
skou firmy Reinvest Corporation zaãa-
li pfies protesty lidí rozebírat stfiechu.
Práce se zastavily po zásahu státního

stavebního dozoru aÏ v nedûli
odpoledne, kdy uÏ bohuÏel
chybûla Komunû celá stfiecha. 
Nov˘ vlastník má v úmyslu

postavit na místû tohoto do-
mu obchodní centrum. ¤ada
obãanÛ mûsta s tímto zámû-
rem nesouhlasí, vÏdyÈ budova
tak zvaného spolkového domu
Trávník má podle vyjádfiení
památkáfiÛ velkou kulturní
a umûleckohistorickou hod-
notu. Budovu Komuny navr-
hl jako své rané dílo architekt
Robert Motka na zaãátku
20. století. Tento objekt byl
zapsán na seznam památek
v roce 1963 právû na základû
tohoto ohodnocení, svou roli
sehrálo i jeho spojení s histo-
rií KSâ a dûlnického hnutí.

Ve stfiedu 14. února primátor mûs-
ta Pfierova Ing. Jifií Lajtoch a fieditel
spoleãnosti Teplo Pfierov, a. s., Ing.
Jaroslav Klvaã pfievzali v Praze z ru-
kou fieditele Energetického regulaã-
ního úfiadu Ing. Fifita a námûstka Mi-
nisterstva prÛmyslu a obchodu Ing.
Sochora, hlavní cenu v 5. roãníku ce-
lostátní soutûÏe Energetick˘ projekt
roku 2006 za akci Modernizace
a optimalizace CZT v Pfierovû.

Projekt bude dále prezentován na
World Sustainable Energy Days ve
Wellsu v Rakousku, kam se sjedou
odborníci na energetiku. red.

pokračování na straně 2

Cenu pro vítěze převzal primátor Ing. Jiří Lajtoch a ředitel Tepla Přerov
Ing. Jaroslav Klvač

Přerov navštívil 12. února v odpoledních hodinách ministr kultury
ČR Václav Jehlička. Jeho cesta měla neodkladný ráz, protože šlo do-
slova o minuty. Ve hře byla záchrana přerovské Komuny, kterou
majitel budovy několik hodin poté, co se dozvěděl, že ministerstvo
se rozhodlo vrátit Komuně památkovou ochranu, začal demolovat. 

Ministr doufal, že i výzva přes média splní svůj účel foto Jan Čep

Jedná se o významné ocenění
v oblasti energetiky a úspěšné
reprezentování Statutárního
města Přerova.

Projekt přerovské společnosti Teplo získal 
hlavní cenu

Půjčky na opravu
bydlení

Do 13. bfiezna mohou obãané mûs-
ta Pfierova Ïádat o pÛjãky z fondu
rozvoje bydlení a fondu na opravy by-
tového fondu postiÏeného povodní.
Tiskopisy jsou k dispozici na finanã-
ním odboru, oddûlení cen a fondÛ
bydlení v 1. patfie budovy Magistrátu
mûsta Pfierova v Bratrské ulici ã. 37
u paní Kristiny Bukvaldové. Tam
mohou své Ïádosti rovnûÏ podávat
a získat podrobné informace. Pod-
mínky a údaje, jaké pfiílohy musí Ïá-
dost obsahovat, najdou i na interne-
tov˘ch stránkách mûsta Pfierova
http://www.mu-prerov.cz/clanek.
php?cl=2114&cat=390&pav=329.

Upozornûní

Programové prohlá‰ení 

Rady mûsta Pfierova

Přílohy

Rozpoãet 
na‰eho mûsta
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„Rada mûsta povûfiila náv‰tûvou
Bratislavy uÏ v pfiedchozím volebním
období tehdej‰í námûstky primátora
v souvislosti s v˘sledkem v˘bûrového
fiízení na prodej ·kodovy ulice.
Smyslem cesty bylo získání dal‰ích
informací o bratislavské firmû IM-
MOFIN CZ s.r.o., se kterou, jako ví-
tûzem uvedeného v˘bûrového fiízení,
by mûla b˘t uzavfiena kupní smlou-
va“, objasnila hlavní úãel cesty Elena
Grambliãková a dále vysvûtlila, Ïe pro
tento zámûr radnice a dal‰í spolu-
práci je podstatné získat co nejvíce
poznatkÛ ohlednû dÛvûryhodnosti
budoucích partnerÛ pfii pfievodu ne-
movitostí. 

„Setkání s pfiedstaviteli firmy bylo
velmi vûcné a konkrétní. Seznámili
jsme se s prostfiedím, v nûmÏ firma
pÛsobí, s jejími dal‰ími plány a ze-
jména s jiÏ zrealizovan˘mi projekty.
Pfiedstavitele IMMOFINu jsme infor-
movali o aktuálním poãtu obsaze-
n˘ch bytÛ v této lokalitû a o moÏ-
nostech zaji‰tûní odpovídajícího ná-
hradního bydlení souãasn˘m nájem-
níkÛm ·kodovy ulice v pfiípadû její
demolice. Protistrana na setkání po-
tvrdila, Ïe pfietrvává její zájem o in-
vestici v oblasti bytové zástavby
v Pfierovû“, dodala námûstkynû.

„Prodej ·kodovy ulice je uÏ dlou-
ho pfiipravovan˘ zámûr, jehoÏ cílem
je zv˘‰ení atraktivnosti oblasti kolem
nádraÏí, roz‰ífiení nebytov˘ch pro-

stor pro obchod a sluÏby ve smûru
nádraÏí – centrum mûsta, nabídka
zajímavého bydlení s vy‰‰ím stan-
dardem, neÏ je souãasn˘ stav a ze-
jména zv˘‰ení bezpeãnosti chodcÛ
v lokalitû. Rada mûsta schválila zá-
mûr pfievodu v‰ech obytn˘ch domÛ
jedinému zájemci vze‰lému z v˘bû-
rového fiízení jiÏ v srpnu minulého
roku. Samozfiejmû rozhodující bude
názor zastupitelÛ na prodej tûchto
nemovitostí. Nejsme poprvé v situa-
ci, kdy hodláme prodat nemovitosti
urãené k bydlení i s nájemníky, ale
v tomto pfiípadû se jedná o zhruba

50 obsazen˘ch bytÛ. ¤e‰ení bytové
situace pro stávající nájemníky mÛ-
Ïe b˘t pro firmu dlouhodobou zále-
Ïitostí. Velkou roli sehrají i na‰i so-

ciální pracovníci, ktefií budou spolu-
pracovat jak s obyvateli ·kodovy uli-
ce, tak i s pfiípadn˘m budoucím ma-
jitelem,“ pfiiblíÏila situaci námûstky-
nû primátora Elena Grambliãková.
ZdÛraznila, Ïe vedení radnice si uvû-
domuje, Ïe ·kodova ulice je jedním
ze zásadních problémÛ mûsta, ov‰em
Ïádné fie‰ení není v‰espasitelné.

ZpÛsob, kter˘ zvolila rada mûsta
je‰tû v minulém volebním období, to
znamená prodej novému vlastníkovi,
bude pfiedmûtem jednání zastupitel-
stva pravdûpodobnû v dubnu 2007. 

Šaf

Město chce řešit Škodovu ulici

BohuÏel b˘val˘ námûstek ministerstva
kultury Franti‰ek Formánek vetoval
rozhodnutí památkáfiÛ, v polovinû ãer-
vence minulého roku rozhodl ve pro-
spûch firmy a zasadil se o vynûtí bu-
dovy ze seznamu kulturních památek.

Komunu znovu vrátil do hry ãlánek
oti‰tûn˘ pfied nûkolika t˘dny v Lido-
v˘ch novinách, kde tato informace by-
la uvefiejnûna. Zastupitelé z koalice
Spoleãnû pro Pfierov spolu s dal‰ími
obãany poÏádali ministerstvo o zno-
vuzafiazení Komuny do seznamu pa-
mátek. Na základû toho se rozjela ak-
tivita nového ministra kultury i vede-
ní pfierovského magistrátu. 

Ministr kultury pfiijel do Pfierova,
aby se osobnû seznámil se situací
a s vedením radnice na‰el fie‰ení, jak
zachránit historicky cenn˘ objekt
pfied demolicí. PfiestoÏe se ministru
Jehliãkovi nepodafiilo osobnû pfiedat
majitelÛm firmy rozhodnutí o zahá-
jení správního fiízení v záleÏitosti
pfierovské Komuny, vyjádfiil pfiesvûd-

ãení, Ïe i v˘zva pfies média splní svÛj
úãel. BohuÏel pfiestoÏe pfierovská de-
moliãní firma ve ãtvrtek 15. února
odstoupila, hned dopoledne ji vystfií-
dala jiná. Obratu situace nenapo-
mohla ani demonstrace nûkolika ak-
tivistÛ z brnûnského sdruÏení Nese-
hnutí. Zástupci stavební firmy zavo-
lali mûstské stráÏníky a demonstran-
ti nakonec uposlechli jejich v˘zvy
k opu‰tûní bagru, pfies kter˘ rozvi-
nuli protestní transparent.

V té dobû uÏ bylo rozhodnuto
o osudu Komuny, protoÏe podle ‰éfa
pfierovského stavebního úfiadu byly
splnûny chybûjící podmínky demo-
liãního v˘bûru.

Jak nás informoval tiskov˘ mluvãí
Bohuslav Pfiidal po uzávûrce tohoto
ãísla, demoliãní firma natolik pokroãi-
la v bourání Komuny, Ïe uÏ dnes
(19. 2.) je témûfi jisté, Ïe o jejím „v˘-
mazu“ z mapy Pfierova je definitivnû
rozhodnuto. Šaf
Pozn. red.: Mûsto Pfierov nikdy ne-
bylo vlastníkem budovy Komuny.

pokračování ze strany 1

Koncem ledna navštívilo vedení přerovské radnice hlavní město
Slovenské republiky. O bližší informace jsme požádali náměstkyni
primátora Elenu Grambličkovou, která vedle primátora Jiřího Laj-
tocha a dalšího náměstka Josefa Kulíška Bratislavu navštívila.

Snad se podaří změnit v blízké budoucnosti vzhled této lokality

V pûti vznikl˘ch regionálních stfie-
discích v Olomouci, Prostûjovû, Pfie-
rovû, ·umperku a Jeseníku jsou na-
bízeny sluÏby, které smûfiují k posíle-
ní dovedností pro lep‰í pracovní
uplatnûní zájemcÛ o zamûstnání se
zrakov˘m postiÏením. Mezi nû patfií
napfiíklad individuální poradenství
spolu s moÏností absolvování kurzÛ
zamûfien˘ch zvlá‰tû na rozvoj komu-
nikaãních a sociálních dovedností,
posílení schopnosti vhodnû se pre-
zentovat na v˘bûrovém fiízení, získá-
ní ãi prohloubení znalostí cizích ja-
zykÛ a obsluhy v˘poãetní techniky
i specifick˘ch kompenzaãních pomÛ-
cek. Nedílnou souãástí je také zaji‰-
tûní praxe ve firmách, která pomÛÏe
zrakovû postiÏen˘m k lep‰í orientaci
v pracovním prostfiedí, osvojení pra-

covních návykÛ a navázání nov˘ch
pracovních i sociálních kontaktÛ.

V této fázi projektu se zamûfiujeme
pfiedev‰ím na oslovování zamûstna-
vatelÛ s Ïádostí o poskytnutí praxe
na‰im klientÛm, neboÈ tito uÏ jsou
vybaveni jist˘mi dovednostmi, které
by rádi zúroãili.

Tyflocentrum Olomouc o. p. s. pfii-
spívá 75% mzdov˘ch nákladÛ tomu
zamûstnavateli, kter˘ umoÏní na‰e-
mu klientovi praxi, která se zpravidla
sjednává na dobu 2 mûsícÛ, a zb˘va-
jících 25% tomu zamûstnanci, kter˘
má nad na‰ím klientem dohled, tak
zvanû ho zauãuje.

ZamûstnavatelÛm, ktefií zamûst-
návají více osob se zdravotním posti-
Ïením, plynou ze zákona dal‰í v˘ho-
dy, napfiíklad finanãní pfiíspûvky
a moÏnosti daÀov˘ch odpoãtÛ. 

Více informací v sídle TC, âecho-
va 2, Pfierov, 1. patro v úfiední den,
pondûlí 8 aÏ 11 a 12 aÏ 15 hodin,
v ostatní dny dle pfiedchozí telefo-
nické domluvy na ãísle 581 735 187.

Jak pokraãuje projekt na podporu
zrakovû postiÏen˘ch
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. zahájilo v loňském roce projekt, kte-
rý si klade za cíl řešit problém zaměstnanosti lidí se zrakovým po-
stižením v Olomouckém kraji.

Připravuje se jednotný
systém dopravních
informací

Vyhlá‰kou ze dne 19. prosince
2006 o celostátním dopravním infor-
maãním systému, která nab˘vá úãin-
nosti dnem 1. bfiezna 2007, byl dán
základ centrálního vedení dopravních
informací a zároveÀ uloÏena povin-
nost policii âeské republiky, obecní
policii, silniãním správním úfiadÛm,
správcÛm pozemních komunikací
a Hasiãskému záchrannému sboru
âeské republiky sbírat bezodkladnû
a nepfietrÏitû informace o situaci, kte-
ré spadají do jejich pÛsobnosti nebo
pfiedmûtu ãinnosti. Stejná vyhlá‰ka
také ukládá zvefiejnûní tûchto infor-
mací zpÛsobem umoÏÀujícím dálko-
v˘ pfiístup, vãetnû zvefiejnûní na Por-
tálu vefiejné správy.

Plné znûní vyhlá‰ky je publikováno
ve Sbírce zákonÛ 3/2007, v ãástce
2/2007. Jakmile budeme znát dal‰í
podrobnosti, budeme vás informovat.

Přerovské listy na internetu
Kompletní vydání Pfierovsk˘ch listÛ
najdete na adrese www.mu-
prerov.cz. Pfierovské listy jsou zde
umístûny ve formátu PDF. Soubory
lze otevfiít pfiímo nebo je mÛÏete ulo-
Ïit do svého poãítaãe. Pro kontakt
s redakcí Pfierovsk˘ch listÛ mÛÏete
vyuÏít také e-mail eva.safranko-
va@mu-prerov.cz.

Ani náv‰tûva ministra kultury nepfiispûla...

foto Miroslav Rozkošný
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Rada a Zastupitelstvo města Přerova

Krátce z jednání
zastupitelů 5. 2.
❖ Zvolili pfiedsedy a ãleny finanãní-

ho a kontrolního v˘boru: 
V˘bor finanãní: NadûÏda Jaãková
– pfiedseda, Otakar Smejkal, Anto-
nín Kocfelda, Ale‰ Martinec, Dag-
mar Pfiecechtûlová, Michal Bernát,
Lubor Souãek, Franti‰ek Herbrík,
Petr Karola, Miroslava Mohylová,
Ivo Kohl
V˘bor kontrolní: Petr Laga – pfied-
seda, Václav Mrázek, Jindfiich Va-
louch, Alena Va‰ko, Marie Hudeã-
ková, Zdenûk Kazílek, Karel
Hudeãek, Patricie Sládeãková, Ma-
rie Kopcová, Ferdinand JeÏík, An-
na Pospí‰ilová, 

❖ Zfiídili v˘bor pro dopravu a zvolili
jeho pfiedsedu a ãleny: Radovan
Ra‰Èák – pfiedseda, Radovan Pour,
Franti‰ek Ra‰ka, Ivo Mary‰ka, Jifií
Prchal, Jan Pavlíãek, Rostislav Má-
dr, Petr Vrána, Martin Kuãera, Pe-
tr Dosedûl, Bohumír Sedláãek

❖ Schválili uzavfiení smlouvy o po-
skytnutí dotace mezi statutárním
mûstem Pfierov a subjektem 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 Strategick˘ plán ekono-
mického a územního rozvoje sta-
tutárního mûsta Pfierova na obdo-
bí 2007–2013:
• vzali na vûdomí pracovní verzi
Integrovaného plánu rozvoje sta-
tutárního mûsta Pfierova pro ob-
dobí 2007–2010
• vzali na vûdomí v˘sledky Dotaz-
níkového ‰etfiení ve mûstû Pfierovû
pro úãely Vefiejného sly‰ení k roz-
voji statutárního mûsta Pfierova
• schválili doplnûní Strategického
plánu ekonomického a územního
rozvoje statutárního mûsta Pfiero-
va na období 2007–2013 o aktivity:
• roz‰ífiení ubytovacích kapacit
a návazn˘ch sluÏeb v rámci rozvoje
insentivní a kongresové turistiky,
• roz‰ífiení nabídky vzdûlávacích
programÛ v oblasti cestovního ru-
chu,
• roz‰ífiení v˘ukov˘ch prostor v za-
fiízeních praktické v˘uky pro po-
tfieby stfiedního odborného ‰kolství

❖ Schválili zámûr poskytnutí dotace
ve v˘‰i 600 tisíc Kã subjektu Tû-
locviãná jednota Sokol Pfierov, na
opravu fasády, v˘mûnu a nátûry
oken a dvefií zadní ãásti sokolovny
realizované v roce 2007.

❖ Schválili nav˘‰ení provozního
pfiíspûvku Základní ‰koly Pfierov,
BoÏeny Nûmcové 16 pro ‰kolní rok
2007/2008 z finanãních prostfied-
kÛ statutárního mûsta Pfierova:

• schválili financování nákladÛ
speciálního pedagoga, logopeda,
‰kolního psychologa a koordináto-
ra volného ãasu Základní ‰koly
Pfierov, BoÏeny Nûmcové 16 pro
‰kolní rok 2007/2008 z finanãních
prostfiedkÛ statutárního mûsta
Pfierova za podmínky, Ïe jmenova-
ná základní ‰kola nezíská z dotaã-
ních programÛ finanãní prostfied-
ky na krytí tûchto nákladÛ, 

❖ Schválili Program prevence kri-
minality – Partnerství ve mûstû
Pfierovû pro rok 2007. V rámci to-
hoto projektu schválili tyto dílãí
projekty: multifunkãní dûtské hfii‰-
tû, zdravé sociální klima tfiídy a po-
fiízení mobilní kamery na vozidlo.
Schválili spoluúãast mûsta Pfiero-
va na vyhlá‰eném dotaãním pro-
gramu Partnerství 2007 v celkové
v˘‰i 110 tisíc Kã.

Krátce z jednání
radních 15. 2.
❖ Schválili Programové prohlá‰ení

Rady mûsta Pfierova pro volební
období 2006–2010.

❖ Schválili realizaci maximálnû 7 ks
pfiekopÛ (protlakÛ) a poloÏení
chrániãek pro vodovodní pfiípojky
pod komunikacemi v místní ãásti
mûsta Pfierova – Penãice v ceno-
vém rozsahu do 500 tis. Kã celkem
v místech prokázaného nepfiízni-
vého geologického – skalnatého
podloÏí v rámci realizace vodovo-
du Penãicích.

❖ Schválili v˘zvu k podání nabídky
na vypracování „Územní energe-
tické koncepce statutárního mûs-
ta Pfierova“.

❖ Schválili Deklaraci o spolupráci ve
vûci zachování vojenské letecké zá-
kladny Pfierov a pfii budování regi-
onálního leti‰tû v Pfierovû mezi
Olomouck˘m krajem, Zlínsk˘m

krajem a Statutárním mûstem
Pfierov. Schválili za koordinátora
ve vûci zachování vojenské letecké
základny Pfierov a budování regio-
nálního leti‰tû v Pfierovû za statu-
tární mûsto Pfierov Ing. Jifiího Ku-
balu, generálmajora v. z.

❖ Nedoporuãili zastupitelÛm mûsta
Pfierova schválit zámûr zfiízení
Fondu drobn˘ch pÛjãek pro ne-
státní neziskové organizace se síd-
lem na území mûsta Pfierova. 

❖ Schválili poskytnutí dotace na rok
2007 ve v˘‰i 5.000 Kã Svazu letcÛ
âeské republiky, odboãka ã. 22, za-
stoupen˘m plk. Miroslavem Cha-
lupeck˘m, se sídlem v Pfierovû.

❖ Vzali na vûdomí zámûr SluÏeb
mûsta Pfierova o provozování in-
formaãního a navigaãního systému
ve mûstû Pfierovû a uloÏili SluÏbám
mûsta Pfierova pfiipravit komplexní
realizaci tohoto systému.

❖ Ukonãili dnem 28. 2. 2007 povûfie-
ní pana JUDr. Mgr. Petra Holánka
plnûním nûkter˘ch úkolÛ pfii fiíze-
ní Mûstské policie Pfierov v souvis-
losti s rozvázáním pracovního po-
mûru, povûfiili s úãinností od 1. 3.
2007 zastupováním ve funkci fiedi-
tele MûP pana Omara Teriakiho,
a to na dobu urãitou do nástupu
nového fieditele MûP na základû
v˘sledkÛ v˘bûrového fiízení.

❖ Schválili uzavfiení smlouvy o v˘-
pÛjãce 4 obrazÛ s tématikou Pfie-
rova mezi pÛjãitelem Muzeum Ko-
menského v Pfierovû, se sídlem
Pfierov, Horní námûstí 7 a vypÛjãi-
telem Statutární mûsto Pfierov, na
dobu urãitou v trvání do 31. 8.
2015. Úãelem smlouvy je umístû-
ní vypÛjãen˘ch obrazÛ v reprezen-
tativních místnostech Mûstského
domu. VypÛjãené obrazy budou
pfiedány do uÏívání spoleãnosti
IMIT s.r.o. na dobu urãitou v trvá-
ní do 31. 8. 2015

• obfiady zlat˘ch
a diamantov˘ch svateb 
manÏelÛ, ktefií oslaví padesát ãi ‰e-

desát let spoleãného Ïivota. Nabídka
platí i pro manÏele, ktefií nebyli od-
dáni v Pfierovû. 

• obfiady vítání dûtí, 
pfii kter˘ch jsou novorozenci pfii-

jati mezi obãany mûsta zápisem do
pamûtní knihy. Pfiihlásit se mohou
rodiãe mající trvalé bydli‰tû v Pfiero-
vû, ale jejich dítû se narodilo mimo
Pfierov. Rodiãe dûtí narozen˘ch
v Pfierovû získají dotazník na matri-
ce pfii vyfiizování rodného listu.

Komise pro občanské záležitosti nabízí:
Setkání 75let˘ch
obãanÛ Pfierova

Komise pro obãanské záleÏitosti
pfiipravuje i letos setkání pûtasedm-
desátilet˘ch obãanÛ s pfiedstaviteli
mûsta Pfierova. Poprvé se sejdou ju-
bilanti, ktefií se narodili v lednu aÏ
dubnu, a to 19. bfiezna. Setkání osla-
vencÛ narozen˘ch v kvûtnu aÏ srpnu
se uskuteãní 18. dubna a naposledy v
tomto roce se pûtasedmdesátníci na-
rození v záfií aÏ prosinci setkají 23.
kvûtna. Slavnostní posezení se usku-
teãní v Mûstském domû a v‰ichni ob-
drÏí písemnou pozvánku.

❖ Prohlá‰ení Zastupitelstva mûsta Pfierova k zachování pfierovského leti‰tû
Zastupitelstvo mûsta Pfierova schválilo na svém zasedání dne 5. 2. 2007
Strategick˘ plán ekonomického a územního rozvoje statutárního mûsta
Pfierova pro období 2007–2013. Jeho souãástí je i podpora rozvoje smí‰e-
ného provozu na leti‰ti Pfierov. Statutární mûsto Pfierov chce plnû vyuÏít
své strategické polohy a posílit svÛj v˘znam dÛleÏitého dopravního uzlu
nejen v silniãní, Ïelezniãní, ale i v letecké dopravû. Toto hledisko je dÛle-
Ïité i v návaznosti na zvaÏované budování logistického centra a terminá-
lu kombinované pfiepravy. Zahájením aktivní spolupráce s Olomouck˘m
a Zlínsk˘m krajem chce mûsto Pfierov usilovat o zachování a rozvoj pfie-
rovského leti‰tû, jako dÛleÏitého prvku v rozvoji nejen mûsta Pfierova, ale
i celého Olomouckého regionu.

Informace: Kanceláfi primátora, I. Veselá, tel. 581 268 452, e-mail: ivana.vesela@mu-prerov.cz, osobnû Magistrát mûsta Pfierova, nám. T. G. Masaryka ã. 2, pfiízemí.

foto Jan Čep
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Rozhovor s Jaroslavou Biolkovou, drÏitelkou Ceny mûsta Pfierova – Medaile J. A. Komenského

� Paní Biolková, jste rodilá Pfiero-
vanka?

Kdepak. Pfii‰la jsem do Pfierova
z âesk˘ch Budûjovic v roce 1960.
Mûla jsem za sebou dva roky v ta-
mûj‰í krajské knihovnû, kde jsem
pracovala jako metodiãka pro ves-
nické knihovny. ProtoÏe mû práce
bavila, hledala jsem zamûstnání
v pfierovské knihovnû. Nevy‰lo to,
a tak jsem nûkolik mûsícÛ dojíÏdûla
do mûstské knihovny v Kojetí-
nû. Ale uÏ v létû 1961 jsem na-
stoupila do Pfierova na úsek
vesnick˘ch knihoven.

� Jak jste se stala knihovnicí?
Mûla vliv na vá‰ v˘bûr povolání
ãetba jiÏ v dûtství?

Je pravda, Ïe jako malá holka
jsem hodnû ãetla, ale nikdy mû
nenapadlo, Ïe bych mohla b˘t
knihovnicí. KdyÏ jsem se roz-
hodovala, na jakou stfiední ‰ko-
lu jít, upozornil mû tfiídní uãi-
tel na moÏnost studia na praÏ-
ské knihovnické ‰kole. ·kolu
jsem vystudovala a knihovnici
ze mû udûlali v budûjovické
knihovnû.

� Urãitû své volby povolání ne-
litujete.

To rozhodnû ne. Tato práce,
kdyÏ do ní dáte srdce, je prací
i koníãkem na cel˘ Ïivot. KdyÏ
jsme v roce 1989 mûli slavnost-
ní setkání souãasn˘ch a b˘va-
l˘ch pracovníkÛ knihovny
u pfiíleÏitosti 70 let knihovny,
neslo se v duchu hesla Knihov-
nická práce – na‰e radost, trá-
pení a láska. Je‰tû musím do-
dat, Ïe na setkání pfiijeli lidé
z nejrÛznûj‰ích koutÛ âech
i Moravy a rozhodnû nelitovali.

� Nûkter˘m lidem se práce v kni-
hovnû jeví jako velice zajímavá
a snadná, knihovníci si mohou v prá-
ci ãíst, pracují za nû poãítaãe, stojí za
pultem a podávají ãtenáfiÛm knihy…

Taky jsem sly‰ela, Ïe kdyÏ knihov-
nice právû nepÛjãuje, mÛÏe si plést
svetry. Nebudu zde vysvûtlovat pra-
covní náplnû jednotliv˘ch oddûlení,
ale pravda je, Ïe práce je dost. Jen
bych chtûla pfiipomenout, Ïe jsme
léta fungovali jako knihovna s celo-
okresní funkcí, coÏ bylo spojeno

s nepfiedstaviteln˘m mnoÏstvím fy-
zické práce. V‰echnu vykonávaly
knihovnice, protoÏe v napjatém roz-
poãtu nebyly finance na úhradu této
práce. Jednalo se metráky pfiená‰e-
n˘ch knih nov˘ch i star˘ch, stûho-
vání nového nábytku pro knihovny
okresu, stûhování knihoven, natírá-
ní regálÛ, uklízení po malífiích a dal-
‰ích fiemeslnících a v neposlední fia-
dû i skládání dfieva pro topení. Teì

uÏ je to jiné, peníze se na‰ly a celo-
okresní funkce byla zru‰ena. Ale za-
pomenout na to se rozhodnû nedá.
Na to úÏasné zapojení v‰ech zamûst-
nancÛ, vedoucích i fiadov˘ch kni-
hovnic, mlad˘ch i star‰ích.

� Jak jste fiekla, na tuto nelehkou
práci vzpomínáte ráda. Zfiejmû pro-
to, Ïe jste mûli dobr˘ kolektiv?

To je pravda. Nespojovala nás jen
práce, ale dovedli jsme se spoleãnû
i pobavit, navzájem si poblahopfiát
k narozeninám, ke svatbû, k naro-

zení dûtí ãi vnukÛ. Nezapomenutel-
ná byla setkání s na‰imi pfiáteli
z Bardûjova.

� DruÏba s Bardûjovem byla kdysi
pojem, na kter˘ vzpomínají rádi ne-
jen knihovníci. Jaké byly va‰e vzta-
hy s touto knihovnou?

Skvûlé. Na‰e první cesta do Bardû-
jova se uskuteãnila v prosinci 1976
a od té doby jsme se navzájem nav-
‰tûvovali a byli ve stálém kontaktu.
Na‰e poslední náv‰tûva se uskuteãni-
la koncem roku 1997, kdy jejich kni-
hovna oslavila 45 let své existence.
Ale o dûní v Bardûjove máme stále in-
formace, protoÏe pfiátelské vztahy
mezi jednotlivci pokraãují. Fakt je
ten, Ïe za ty roky udûlala bardûjovská

knihovna úÏasn˘ posun dopfiedu
a v souãasné dobû se jedná o moder-
ní knihovnu 21. století a na‰e srov-
nání s ní je témûfi nemoÏné.

� VraÈme se v‰ak zpût do Pfierova.
Jak hodnotíte svou práci v knihovnû
s odstupem ãasu?

Díky celému pracovnímu kolekti-
vu se nám podafiilo vybudovat celo-
okresní knihovnick˘ systém, do kte-
rého bylo zapojeno témûfi sto tfiicet
fungujících vefiejn˘ch knihoven. Ve
mûstû Pfierovû zaãaly pracovat po-

boãky okresní knihovny u Zubra, na
JiÏní ãtvrti, Kopaninách a v Pfied-
mostí. Jejich vybudování uvítali ze-
jména obyvatelé zmínûn˘ch sídli‰È,
coÏ se projevilo na poãtech zapsa-
n˘ch ãtenáfiÛ a vypÛjãen˘ch knih.
Umístûní nebylo vÏdy nejvhodnûj‰í,
ale své poslání plnily. Zanikla jen po-
boãka na JiÏní ãtvrti poãátkem deva-
desát˘ch let minulého století.

Co se v‰ak vÛbec nepodafiilo, bylo
roz‰ífiení prostor pro knihovnu na
Îerotínovû námûstí. Îádali jsem mûs-
to nûkolikrát, zejména po roce 1989,
ale na‰e poÏadavky na konkrétní pro-
story nebyly vysly‰eny.

I pfies tyto problémy mûla na‰e
knihovna dobré jméno v kraji i re-
publice. Poskytovali jsme metodic-

kou pomoc knihovnám ‰kol-
ním, odborov˘m, zdravotnic-
k˘m a zemûdûlsk˘m. Zavedli
jsme pÛjãování knih témûfi ve
v‰ech domech s peãovatelskou
sluÏbou v Pfierovû. Byli jsme
mezi prvními, ktefií pouÏívali
poãítaãe v knihovnách a na
zku‰enou k nám jezdili kni-
hovníci z nejrÛznûj‰ích kniho-
ven celé republiky.
Do Pfierova pfiijíÏdûli na bese-

dy známí spisovatelé, napfiíklad
Eva KantÛrková, Michal Vie-
wegh, Zdena Fr˘bová, Ilona
Borská, Hermína Franková,
Vladimír Körner a dal‰í.

� MÛÏete porovnat stav pfie-
rovsk˘ch knihoven dfiíve
a v souãasné dobû?
Po zru‰ení okresních úfiadÛ se

stala knihovna pfiíspûvkovou
organizací mûsta, coÏ jí velice
prospûlo. Mûsto si uvûdomilo
svou povinnost vÛãi ní i kni-
hovnám v místních ãástech
a co se t˘ãe materiálního vyba-
vení, do‰lo k podstatnému roz-
voji. V‰echny tfii mûstské po-
boãky, Chemoprojekt, Pfied-
mostí, Velká DláÏka, jsou vhod-
nû umístûny a dobfie vybaveny,
mûsto se jimi mÛÏe chlubit.
Pfiemístûno bylo i dûtské oddû-

lení, jehoÏ prostory, vybavení a sluÏ-
by jsou na dobré úrovni. Tyto klady,
ale nezakryjí fakt, Ïe vstup do budo-
vy, kde je umístûno, je velmi nedÛ-
stojn˘ a sama budova v Palackého
ulici stojí na místû se siln˘m doprav-
ním provozem.

Velk˘m problémem a zdá se, Ïe
pro mûsto stále nefie‰iteln˘m, je
umístûní knihovny do nov˘ch pro-
stor. UÏ jednou jsem psala, Ïe bu-
dova na Îerotínovû námûstí byla
projektována jako rodinná vila

Nastávající měsíc březen je nejen obdobím, ve kterém očekáváme
příchod jara, ale také měsícem knihy. A právě knihy se staly povo-
láním i celoživotní láskou držitelky Ceny města Přerova – Medaile
J. A. Komenského Jaroslavy Biolkové. Téma knihy a práce v kni-
hovnictví se bude proto prolínat celým naším rozhovorem s paní
Biolkovou. Samozřejmě nás bude trochu zajímat i její soukromý ži-
vot, který pochopitelně řídil i její profesní kroky.

foto Miroslav Rozkošný

pokračování na straně 5
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a rozhodnû se nepoãítalo s tím, Ïe
její prostory budou slouÏit dennû
nûkolika stovkám lidí. Podafiilo se
zde sice poprvé od roku 1919, kdy
knihovna vznikla, vybudovat samo-
statné hudební oddûlení, ale kni-
hovníci vûdí, Ïe je umístûno v b˘va-
lém pokojíku pro sluÏky, ãili urãitû
ne v odpovídajících podmínkách.
I v‰echny ostatní prostory pro ãte-
náfie jsou zcela nevyhovující.

� Sledujete zámûry mûsta t˘kající se
hledání nové budovy pro mûstskou
knihovnu?

Samozfiejmû. Mûla jsem opravdo-
vou radost, kdyÏ se mluvilo o budo-
vû b˘valé hygienické stanice a vypra-
cované studii na knihovnu. BohuÏel
pfiednost dostal podnikatelsk˘ inku-
bátor. Také dal‰í moÏnost na vyuÏití
b˘valé porodnice padla, nevzpomnû-
lo se ani na Komunu ãi Chemopro-
jekt. OÏivení v fiadách knihovníkÛ
a ãtenáfiÛ nastalo po uji‰tûní, Ïe kni-
hovna získá krásnou budovu u Prio-
ru. Dojet autobusem aÏ ke knihovnû,
to byl pro star‰í ãtenáfie nepfiedstavi-
telnû krásn˘ sen. Trval jen krátce,
protoÏe se v Pfierovsku objevila in-
formace, Ïe budovu potfiebuje mûs-
to. Ale tfieba zbyde nûjaké poschodí
i pro knihovnu. Vzpomínám si, Ïe
pfied nûkolika lety se objevila zpráva,
Ïe radnice má zájem o proluku ve
Wilsonovû ulici a jako v˘mûnu na-
bídla budovu knihovny. âastokrát
jsme s kolegynûmi uvaÏovaly, kam
mûla b˘t knihovna pfiemístûna. KdyÏ
budova na Îerotínovû námûstí zaãa-
la praskat a statici zakázali její pro-
voz, svitla nadûje, Ïe se snad zaãne
nûco dít, ale budova se stáhla ocelo-
v˘mi lany, zazdila se ãást oken a kni-
hovna se vrátila zpût.

� V jin˘ch mûstech jsou na tom
ohlednû podmínek pro knihovnickou
práci zfiejmû jiÏ lépe neÏ v Pfierovû.
Máte v tomto smûru pfiehled?

Ano. Jako pfiíklad mohu uvést
v‰echna mûsta v na‰em okrese, Hra-
nice, Lipník nad Beãvou, Kojetín
i Tovaãov, kde knihovny mají umís-
tûní i vybavení odpovídající svému
v˘znamu. 

ProtoÏe stále je‰tû pracuji v regio-
nálním v˘boru Svazu knihovníkÛ,
mám informace z fiady míst na‰í re-
publiky. KdyÏ pominu velká mûsta,
jako jsou Ostrava, Brno ãi Jihlava,

pûkné knihovny mají i men‰í mûsta
Moravy. Pfiíkladem mÛÏe b˘t Vy‰kov,
kde mûsto vybudovalo ze staré ‰koly
zámeckého typu moderní knihovnu
za sedmdesát milionÛ. Novou kniho-
vnu má i Orlová, opravenou Krnov,
Fr˘dek-Místek, budovat se má i v Je-
seníku. Jako pfiíklad mohu uvést
i KromûfiíÏ, kde jsem se vloni zú-
ãastnila celostátního setkání knihov-
nick˘ch seniorÛ. Uvítání probûhlo na
radnici, kde nám paní místostarost-
ka ve svém projevu vyprávûla i o tom,
Ïe pfii kaÏdé náv‰tûvû partnerského
mûsta v Evropû, jde vÏdy nav‰tívit
i knihovnu, která je vizitkou mûsta.
S uznáním mluvila i o jejich knihov-
nû, která mûstsk˘ úfiad nauãila ãer-
pat fondy EU. Nyní je knihovna
umístûna v pfiestavûné budovû kina
a je nádherná.

Jako poslední pfiíklad mohu uvést
Vsetín, kter˘ novou knihovnu oteví-
ral vloni v záfií. Pro ãtenáfie má pro-
stornûj‰í pÛjãovny, ãítárnu, studo-
vnu, hudební oddûlení, pfiedná‰kov˘
sál, turistické infocentrum, poãíta-
ãovou galerii a komunitní klub pro
mládeÏ. Pofiádají zde akce pro rodiãe
s mal˘mi dûtmi, nezamûstnané, se-
niory, zdravotnû postiÏené obãany
a mají ‰irokou nabídku akcí, besed
i vzdûlávacích programÛ pro mládeÏ.
Pfiestavba budovy a komunitní akti-
vity se uskuteãÀují díky úspû‰n˘m
projektÛm, které byly hrazeny z 90
procent ze strukturálních fondÛ EU.
Myslím si, Ïe i u nás by mohlo dojít
k podobné aktivitû, protoÏe ve voleb-
ních programech nûkter˘ch politic-
k˘ch stran v na‰em mûstû je zmínka
o nové knihovnû. Je úkolem vedení
mûstské knihovny pfiesvûdãit nejen
radu mûsta, ale i jednotlivé zastupi-
tele, Ïe na‰e statutární mûsto novou
knihovnu nutnû potfiebuje.

Jako zajímavost mÛÏu uvést, Ïe uÏ
v roce 1930 obecní zastupitelstvo na-
‰eho mûsta vloÏilo do mimofiádného
rozpoãtu jeden milion korun na stav-
bu knihovny, ale zámûr nevy‰el. Té-
mûfi po 20 letech se mûsto opût za-
m˘‰lelo nad stavbou knihovny nové
knihovny. Na schÛzi knihovní rady
v lednu 1948 se pí‰e o tom, Ïe plán
první pûtiletky poãítá se stavbou kni-
hovny a za pfiedpokladu, Ïe bude do
plánu zahrnuta, mohlo by se zaãít
stavût v roce 1949. Jak je vidût, kdy-
by tehdej‰í zámûr vy‰el, mohli jsme
mít dnes po starostech.

Miroslav Rozkošný

Knihovnictví je prací i koníčkem na celý život

Knihovny jsou tradiãním protago-
nistou BMI, v roce 2006 pfiipravilo
370 knihoven v prÛbûhu bfiezna pro
vefiejnost 2 690 akcí, kter˘ch se zú-
ãastnilo asi 110 000 náv‰tûvníkÛ.

Mûstská knihovna v Pfierovû posky-
tuje od 1. ledna 2007 pro registrova-
né uÏivatele internet zdarma a v rám-
ci projektu Bfiezen – mûsíc internetu
pfiipravila následující aktivity:
� akce Seznámení s internetem –

7. bfiezna ve studovnû, zdarma pro
uÏivatele knihovny s platnou re-
gistrací, nutné pfiihlásit se dopfie-
du ve studovnû – e-mail: studov-
na@knihovnaprerov.cz

� v rámci celého mûsíce bfiezna bu-
de probíhat prezentace vyhledává-
ní a rezervací literatury v elektro-
nickém katalogu

� ve studovnû v prÛbûhu bfiezna bude
propagace a prezentace elektronic-
k˘ch informaãních zdrojÛ: Anop-
ress, Infobanka âTK, ASPI, âNB

� oddûlení pro dûti a mládeÏ pofiádá
soutûÏe Co najdu na www své kni-
hovny a Podivné zkratky ve svûtû
internetu

� v oddûlení pro dûti a mládeÏ kaÏ-
dou stfiedu v mûsíci bfieznu inter-
net od 13 do 16 hodin s mini‰ko-
lením pro zájemce.
Ve studovnû Mûstské knihovny
v Pfierovû mohou uÏivatelé celo-
roãnû získávat informace ze zdro-
jÛ dostupn˘ch on-line. Pfiístup do
tûchto databází je pfiedplacen
mûstskou knihovnou.

� informaãní agentura Anopress
shromaÏìuje a zpracovává plné
texty novinov˘ch a ãasopiseck˘ch
ãlánkÛ, doslovné pfiepisy televiz-
ních a rozhlasov˘ch relací.

� systém ASPI je systém pro práci
s právními informacemi. Kom-
plexnû pokr˘vá v‰echny pfiedpisy
publikované na území âeské re-

publiky, vãetnû pfiedpisÛ mûst
a obcí a pfiedpisy ES/EU.

� âNB (âeská národní bibliografie)
nabízí nejucelenûj‰í zdroj biblio-
grafick˘ch informací nejen o ães-
kém písemnictví, ale je i primárním
referenãním zdrojem informací
o produkci vydané na území âR.
âNB je rozdûlena do tûchto databá-
zí: âeské knihy, Národní autority,
Disertace a autoreferáty, Speciální
dokumenty, âlánky v ãesk˘ch no-
vinách, ãasopisech a sbornících, Pe-
riodika vydávaná na území âR

� âTK (âeská tisková kanceláfi) je
národní tisková a informaãní agen-
tura, jejímÏ posláním je poskytovat
objektivní a v‰estranné informace
pro svobodné vytváfiení názorÛ.
V rámci âTK jsou zpfiístupnûny
databáze:
• Biografie – Ïivotopisné údaje
o v˘znamn˘ch osobnostech poli-
tického, ekonomického, kulturní-
ho a sportovního Ïivota v âR a ve
svûtû.
• âeská republika – dennû aktua-
lizované údaje o âeské republice,
prÛbûÏnû doplÀované o nové do-
kumenty a rubriky. Obsahuje ak-
tuální i historická data, chronolo-
gie a statistické pfiehledy z politic-
k˘ch, ekonomick˘ch, kulturních
a spoleãensk˘ch oborÛ, sociální
sféry, zdravotnictví apod.
• Zemû svûta – dennû aktualizova-
ná databáze o v‰ech zemích svûta.
Zahrnuje aktuální i historické úda-
je politické, hospodáfiské, geogra-
fické a mnoho dal‰ích údajÛ o kaÏ-
dém státû.

VyuÏití nabízen˘ch akcí v rámci
Bfieznu – mûsíce internetu je ideál-
ní moÏností, jak se nauãit získávat
nové informace z internetu a praco-
vat s dal‰ími informaãními zdroji.

V letošním roce vstoupil projekt Březen – měsíc internetu do ju-
bilejního desátého ročníku. Motto 10. ročníku BMI zní Internet –
výhoda pro znevýhodněné.

Březen – měsíc internetu 2007
pokračování ze strany 4

Bezplatný internet zvýšil návštěvnost foto D. Trochtová

Jaroslava Biolková je absolventkou Stfiední knihovnické ‰koly v Praze. Od
dubna 1961 pracovala jako metodiãka Okresní knihovny v Pfierovû a od zá-
fií 1966 zde zastávala funkci fieditelky. Nûkolik rokÛ pak pracovala jako ve-
doucí stfiediska a zástupkynû fieditele knihovny. Pozdûji zastávala funkci in-
spektorky kultury tehdej‰ího Okresního národního v˘boru. V roce 1982 se
opût vrátila do okresní knihovny, kde pÛsobila jako fieditelka aÏ do roku
1997. Stále je aktivní ãlenkou Svazu knihovníkÛ a informaãních pracovní-
kÛ âR. Od roku 1990 pracuje v jejím regionálním v˘boru.
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Do soutûÏe nakonec pfii‰lo celkem 98 sním-
kÛ od 27 fotografÛ, z toho do kategorie Mûs-
to Pfierov – Jak se nám líbí 53 zobrazení mûs-
ta a 45 do kategorie Mûsto Pfierov – Jak se
nám nelíbí. Vdûãn˘m objektem v první kate-
gorii byl park Michalov, Horní námûstí, na-
svûtlené hradby, socha Neptuna i fieka Beãva. 

V druhé kategorii se objevovaly fotografie
dokumentující neutû‰en˘ stav ulic ·kodovy
a Jateãní a objekt b˘valé matefiské ‰koly v Má-
chovû ulici.

Hodnocení do‰l˘ch fotografií probûhlo le-
tos 25. ledna a pûtiãlenná porota rozhodla
o pofiadí.

Město v červnu loňského roku vyhlásilo při příleži-

tosti 750. výročí svého založení soutěž o nejzdaři-

lejší amatérskou fotografii Přerova, pořízenou v prů-

běhu roku oslav. Původní termín k zaslání fotografií

do 31. října 2006 byl vzhledem k malému počtu do-

šlých fotografií posunut do konce roku 2006.

FotosoutûÏ uÏ má své vítûze

V‰ichni v˘herci i vyhodnocení byli dne 7. února od-
mûnûni upomínkov˘mi pfiedmûty. Do‰lé fotografie by-
ly vystaveny po cel˘ mûsíc únor v prostorách Mûstské-
ho informaãního centra v PasáÏi.

Mgr. Miroslava Švástová, 
odbor životního prostředí přerovského magistrátu

V˘herní listina
Kategorie Jak se nám líbí

1. místo Nekoneãno kapek II
Autor Mgr. Tomá‰ KlvaÀa

2. místo Taneãní odpoledne
Autor Jan TvrdoÀ

3. místo Horní námûstí
Autor Petra Hánová

Zvlá‰tní cena poroty:
Svítání 1 –  Ing. Antonín Krejãífi
Ka‰na na TGM – Jan Hork˘
Krása barev – Zuzana KlvaÀová
Fortna – Iva Trefílková

Kategorie Jak se nám nelíbí
1. místo PrÛchod z Horního ná-

mûstí na Spálenec
Autor Ing. Ivan Gavenda

2. místo ·kodova ulice
Autor Jifií Balcárek

3. místo Také centrum mûsta
Autor Jana Podu‰elová

Zvlá‰tní cena poroty:
B˘valá M· Máchova ul. 
– Petr Dluho‰
B˘valá budova obãerstvení 
– Silvie HuÀková
Koufiící pfierovské komíny 
– Petr Douda
B˘valá lékárna na nám. TGM 
– Jifií Nûmec

Kategorie Jak se nám líbí

1. místo
Nekoneãno kapek II

2. místo
Taneãní odpoledne

3. místo
Horní námûstí

1. místo
PrÛchod z Horního námûstí
na Spálenec

2. místo
·kodova ulice

3. místo
Také centrum mûsta

Kategorie Jak se nám nelíbí
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JiÏ poãtvrté vyhlásila Spoleãnost
Petra Parléfie v loÀském roce archi-
tektonickou soutûÏ o nejoriginálnûj-
‰í fie‰ení vefiejn˘ch prostranství a bu-
dov ve vefiejné správû. V˘zvu k úãas-
ti v soutûÏi obdrÏelo v loÀském roce
252 ãesk˘ch mûst, z nichÏ 30 pfiedlo-
Ïilo své námûty, mezi nimi bylo
i mûsto Pfierov. Námût mûsta Pfiero-
va – Úprava námûstí Svobody v Pfie-
rovû si vybraly 4 autorské t˘my,
v‰echny ãtyfii soutûÏní návrhy obdr-
Ïelo mûsto zdarma. V rekordním po-
ãtu 24 soutûÏících studií ocenila po-
rota Cenou Petra Parléfie jako nej-
originálnûj‰í fie‰ení právû návrh na
úpravu námûstí Svobody v Pfierovû
od Ing. arch. ZbyÀka Ry‰ky. 

Vítûzn˘ návrh architekta ZbyÀka
Ry‰ky poãítá se zmûnou parkovû
upravené plochy na námûstí se za-
chováním cenn˘ch solitérních stro-
mÛ a stromofiadí po stranách ná-
mûstí. Zatravnûné plochy a ve‰keré
kefie odstraÀuje a nahrazuje je ka-
mennou dlaÏbou, do které je kaÏdá
událost – historická i souãasná, kte-
rá se dot˘ká mûsta Pfierova, zazna-
menána v podobû kamenn˘ch nápi-
sÛ a dal‰ích prvkÛ vkládan˘ch do
plochy námûstí. Do jiÏního cípu ná-
mûstí je vloÏen hudební pavilon. 

Spolu s tímto návrhem, v soutûÏi
ocenûn˘m, získalo mûsto Pfierov zdar-
ma také dal‰í tfii, které v soutûÏi oce-
nûny nebyly.

Návrh Tomá‰e Peciny chce pro-
storu dle autora „vrátit“ funkci dÛ-
stojného námûstí. Návrh vytváfií no-
vé prostory, plochy, odstraÀuje ne-
vyhovující a nehodnotnou vegetaci.

DlaÏba je tvofiena pravideln˘mi kost-
kami bez vazby a je prorostlá trávní-
kem. Namísto pÛvodního dûtského

hfii‰tû umisÈuje autor návrhu dûtská
hfii‰tû do více míst parku a kaÏdé
z nich nabízí jinou atrakci. 

Autorsk˘ t˘m ve sloÏení David
Ma‰tálka, Lenka Kfiemenová a Jakub
Filip Novák pfiedkládá fie‰ení, které
nemá b˘t ani námûstím, ani parkem.
Ve svém návrhu zachovávají vzrost-

Nejoriginálnější návrh úpravy náměstí Svobody
lou zeleÀ, kterou doplÀují o aleje. Do
fie‰eného prostoru vkládají dfievûné
molo, prorostlé stávajícími stromy,
oddûlující volné píseãné pole ve stfie-
du a dopravní koridor s budovami po
obvodu. Dfievûné molo je v místech
frekventovan˘ch pfiechodÛ zpfiístup-
nûno bezbariérovû rampami. Ve stí-
nu stromÛ po obvodu je navrÏen mo-
biliáfi, drobná dfievûná architektura

a dûtské hfii‰tû. Stfiední ãást je pone-
chána volná pro festivaly, trhy, kul-
turní akce ãi sportovní klání. 

Poslední autorsk˘ t˘m ve sloÏení
Lucie Fi‰erová, Zora Kulhánková, So-
Àa HloÏková se ve svém návrhu snaÏí
dát prostoru funkci námûstí, kde by
bylo dostatek místa pro setkávání, od-

poãinek a relaxaci. Zachovávají hlavní
komunikaãní tahy prostorem, pro
hlavní nástupy volí akcent v podobû
vodního stfiiku. I pfies zvût‰ení dláÏdû-
n˘ch ploch stále zÛstává jejich pfiízni-
v˘ pomûr k plochám trávníkÛ. Hlavní
funkãní obsah je soustfiedûn v cent-
rální ãásti - dynamické dûtské hfii‰tû
v podobû lanov˘ch konstrukcí, houpa-
ãek a skluzavek jako protiklad geome-

trické hmotû hudební kavárny, kde je
prostor pro pofiádání venkovních
i vnitfiních koncertÛ s moÏností tan-
ce. Návrh poãítá se zachováním per-
spektivních jedincÛ ze stávající zelenû
a s doplnûním alejí v rastru dlaÏby. 

Ing. Olga Krčmová,
odbor rozvoje přerovského magistrátu

Návrh autorského týmu Lucie Fišerová, Zora Kulhánková, Soňa HložkováNávrh autorského týmu David Maštálka, Lenka Křemenová a Jakub Filip Novák 

Koncem ledna byly slavnostně předány v Praze ceny vítězům ar-
chitektonické soutěže o Cenu Petra Parléře 2006. Této pro Přerov
významné události se zúčastnil také primátor města Přerova Ing. Ji-
ří Lajtoch se zástupci odboru rozvoje. Hlavní cenu za nejoriginál-
nější řešení veřejného prostranství převzal za návrh úprav náměs-
tí Svobody v Přerově Ing. arch. Zbyněk Ryška.

Vítězný návrh architekta Zbyňka Ryšky
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Počítačové navigace
v operativě

Pfierovskou nemocnici nav‰tívil
t˘m tfií polsk˘ch lékafiÛ z vojenské
nemocnice v Krakowû, aby se zdoko-
nalil v moderní operativû. Zdej‰í or-
topedi je uãili, jak vymûÀovat kolen-
ní klouby pomocí poãítaãové naviga-
ce. Tuto techniku pfierovská nemoc-
nice pouÏívá od roku 2002 a patfií
mezi prÛkopníky moderních metod
v celé âeské republice i Evropû. V˘-
mûnu kloubu navigovanou poãíta-
ãem si pol‰tí lékafii vyzkou‰eli hned
u dvou pacientÛ. KaÏdá z operací tr-
vala pfies hodinu. Bûhem posledních
dvou let vy‰kolili pfierov‰tí ortopedi
na 20 t˘mÛ z âeska i zahraniãí, vãet-
nû indick˘ch operatérÛ. -svam-

Vyznamenaní policisté
V pondûlí 12. února pfievzalo 24

policistÛ z rukou fieditele Okresního
fieditelství policie âR Pfierov Jifiího
Zlámala Medaili za vûrnost I. stupnû.
Resortní vyznamenání jim udûlil mi-
nistr vnitra Ivan Langer za jejich ví-
ce neÏ tfiicetiletou práci u policie
a vynikající v˘sledky. -gáj-

Dětský domov shání peníze 
na rekonstrukci

Pût z dvanácti dûtsk˘ch domovÛ
v Olomouckém kraji zatím je‰tû ne-
splÀuje podmínky platného zákona.
Podle nûj by dûti v tûchto zafiízeních
mûly Ïít v rodinn˘ch buÀkách, které
je lépe pfiipraví na bûÏn˘ Ïivot. K to-
mu ale dûtské domovy potfiebují své
objekty stavebnû pfiizpÛsobit. Na re-
konstrukci v‰ak nemají peníze. Jed-
ním z nich je i Dûtsk˘ domov v Pfie-
rovû, v nûmÏ Ïije celkem 21 dûtí. Pfie-
stoÏe jsou rozdûleny do tfií skupin,
nelze je od sebe oddûlit kvÛli ‰patné-
mu dispoziãnímu fie‰ení budovy. Dû-
ti se tak navzájem ru‰í pfii ãinnos-
tech. Na nevyhovující stav upozor-
Àuje vedení uÏ 13 let. K zásadní pfie-
stavbû na tfii byty nebo rozdûlení na
dvû bytové jednotky a zakoupení tfie-
tí mimo stávající objekt potfiebuje
dûtsk˘ domov zhruba 7 milionÛ ko-
run. Jednou z moÏností, jak získat
peníze, je Regionální operaãní pro-
gram Olomouckého kraje. V souãas-
né dobû ‰kolská zafiízení podávají Od-
boru ‰kolství mládeÏe a tûlov˘chovy
Olomouckého kraje námûty na in-
vestiãní projekty. Odbor ‰kolství je
vyhodnotí a pfiedloÏí krajsk˘m rad-
ním. Ti rozhodnou, kter˘ z námûtÛ
budou dále odborníci rozpracovávat
do projektÛ, na jejichÏ základû budou
moci Ïádat o peníze z Evropské unie.

Olomouck˘ kraj musí ze sv˘ch zdro-
jÛ projekty spolufinancovat, a to ve
v˘‰i 15 procent celkov˘ch nákladÛ. 

-gáj-

Alternativní léčebné metody
Alternativní léãebné metody vy-

cházející z tradiãní ãínské medicíny
zaãala od ledna nabízet pfierovská
nemocnice. Pacienti si mohou vybrat
ze tfií praktik – akupunktury, baÀko-
vání a pálení moksou. Léãbu provádí
b˘valá primáfika rehabilitaãního od-
dûlení zdej‰í nemocnice MUDr. Lud-
mila Klöpferová, která pfied 14 lety
ode‰la do Singapuru na studium ãín-
ské medicíny a otevfiela si tam ordi-
naci. Alternativní medicína je urãe-
na pfiedev‰ím tûm, kter˘m bûÏné lé-
ãebné techniky nestaãí. Stfiedisko al-
ternativní medicíny najdete v pfiíze-
mí budovy rehabilitaãního oddûlení.
Otevfieno je dennû kromû stfiedy. Od
zaãátku roku ho nav‰tívily uÏ stovky
pacientÛ. -svam-

Památné stromy jsou chráněné

V celém Olomouckém kraji je vy-
hlá‰eno celkem 261 památn˘ch stro-
mÛ a skupin (aleje, stromofiadí). Nej-
ãastûji se jedná o lípy, duby, tisy, bu-
ky a jilmy. Zfiídka pak i o rÛzné exo-
tické nebo ovocné stromy. A právû je-
den z tûch ménû ãast˘ch památn˘ch
stromÛ se vyskytuje pfiímo v Pfiero-
vû. Jedinou památnou lísku tureckou
v Olomouckém kraji najdete na ná-
bfieÏí fieky Beãvy nedaleko sokolovny.
Druh˘m pfierovsk˘m památn˘m
stromem je jasan ztepil˘. Roste ne-
daleko centra Pfierova v proluce tfií-
dy 17. listopadu smûrem do ulice
·robárovy. V celém Olomouckém
kraji je památn˘ch jasanÛ pût, ale ten
pfierovsk˘ patfií k nejv˘znamnûj‰ím.
V‰echny památné stromy jsou chrá-
nûné a nesmí se po‰kozovat, niãit
a ru‰it v pfiirozeném v˘voji. Jak˘ko-
liv zásah není pfiípustn˘ ani v jejich
ochranném pásmu, kde není dovole-
ná Ïádná pro památn˘ strom ‰kodli-
vá ãinnost, jako napfiíklad v˘stavba,
terénní úpravy odvodÀování ãi che-
mizace. -gáj-

Z „Přerovských aktualit“

Více informací najdete na www.ktvprerov.cz

foto Petr Ludík

13. 3. 1977 – pfied 30 lety zemfiel
v pfierovské nemocnici Karel Zejda,
zakladatel proslulé továrny na cestov-
ní zavazadla a koÏené zboÏí KAZETO
(KArel ZEjda TOvárna), ãestn˘ obãan
Pfierova. Jako továrník si vyslouÏil
pfiezdívku „kapitalista lidumil“. Milo-
val mûsto, v nûmÏ Ïil, finanãnû pod-
poroval v˘stavbu sokolovny i Masary-
kovu ligu proti TBC v Su‰ilovû ulici.
Od roku 1931 byl ãlenem Okresní zá-
loÏny v Pfierovû, v roce 1937 byl jme-
nován komerãním radou, spolupra-
coval s Obchodní a Ïivnostenskou ko-
morou v Olomouci, stal se zakladate-
lem Importní a exportní spoleãnosti
âechoslavie v Olomouci. Byl jedním
z organizátorÛ, tvÛrcÛ a propagátorÛ
Stfiedomoravské v˘stavy v Pfierovû
v roce 1936. Narodil se 4. 11. 1890
v Louãkách u Ti‰nova. 

15. 3. 1942 – pfied 65 lety zahynul
v Osvûtimi Zdenûk ¤iho‰ek, ing., pe-
dagog, od roku 1923 Ïil v Pfierovû,
úãastník odboje za 2.sv. války. Uãil na
zimní hospodáfiské ‰kole v Pfierovû
a zemûdûlské ‰kole v Uherském Bro-
dû, kde byl zatãen. Narodil se 24. 1.
1908 ve Fry‰táku u Hole‰ova.

19. 3. 1912 – pfied 95 lety se naro-
dil ve Îdánicích u Kyjova Josef Vaj-
dák, umûleck˘ fotograf. ¤emeslu se
uãil u fotografa Letfuse, do roku 1947
pracoval u fy BaÈa, pak provozoval
v Pfierovû vlastní fotografickou Ïivnost
aÏ do roku 1952, kdy byla znárodnû-
na, následnû pracoval v pfierovské Me-
optû. Zemfiel 28. 8. 1991 v Pfierovû.

24. 3. 1942 – pfied
65 lety byl umuãen
v koncentraãním tá-
bofie Osvûtim Hu-
bert Sekera, odborn˘
uãitel Slamûníkovy
chlapecké mû‰Èan-

ské ‰koly v Pfierovû, kulturní pracov-
ník, milovník umûní, sbûratel exlib-
ris a bibliofilií, úãastník protifa‰istic-
kého odboje za 2. svûtové války. Na-
rodil se 3. 4. 1891 v Pfierovû.

25. 3. 1952 – pfied 55 lety zemfie-
la v Praze Magda Dvofiáková-·ant-
rÛãková, dcera hudebního skladatele
Antonína Dvofiáka, zpûvaãka-sopra-
nistka, která od roku 1901 zpívala na
koncertech hlavnû skladby svého ot-
ce. Vystupovala téÏ v Pfierovû, kde po
provdání za prvního primáfie pfierov-
ské nemocnice (1913–1933) MUDr.
Karla ·antrÛãka del‰í dobu Ïila,
úãastnila se zde hudebního Ïivota,
zpívala v Neumannovû Boufii, ve Fi-
bichovû Meluzinû (1911), v roce 1914
vystupovala s Pfieruben v Rusalce.
Narodila se 17. 8. 1881 v Praze.

25. 3. 2002 – pfied 5 lety zemfiel
v Olomouci Rostislav Cenek, MUDr.,
lékafi, pfiednosta chirurgického od-
dûlení (ORL) nemocnice v Pfierovû,
kam nastoupil 1. 10. 1937 a kde pÛ-
sobil témûfi 40 let, autor dvou desí-

tek vûdeck˘ch prací, vychoval fiadu
lékafiÛ. Ve volném ãase rád cestoval,
oblíbil si turistiku, vûnoval se téÏ v˘-
tvarné tvorbû a hudbû, byl v˘born˘m
klavíristou. Narodil se 15. 3. 1911
v Sivicích u Rousínova.

27. 3. 1853 – pfied 155 lety se na-
rodil v Pfierovû Franti‰ek Sahánek,
kter˘ pÛsobil v mûstsk˘ch sluÏbách ja-
ko policista, ‰kolník, spolupracovník
pfierovského muzea, kde byl sbûrate-
lem, konzervátorem, dozorcem i prÛ-
vodcem. Zemfiel 17. 5. 1932 v Pfierovû. 

28. 3. 1592 – pfied 415 lety se na-
rodil na Uhersko-Brodsku Jan Amos
Komensk˘, uãitel národÛ, biskup
jednoty bratrské, vynikající pedagog,
autor mnoha pedagogick˘ch a filo-
zofick˘ch knih. V Pfierovû studoval
na bratrské ‰kole v letech
1608–1611, v letech 1614–1618 na
této ‰kole uãil. Zemfiel 15. 11. 1670
v holandském Amsterodamu.

28. 3. 1997 – pfied
10 lety zemfiel v Pfie-
rovû Jaroslav ·timpl,
MUDr., CSc., pfierov-
sk˘ lékafi, anestezio-
log, primáfi a fieditel
Zdravotnické zá-

chranné sluÏby v Pfierovû, autor ãet-
n˘ch vûdeck˘ch pfiíspûvkÛ a statí. Na-
rodil se 21. 2. 1941 v Pfierovû.

29. 3. 1907 – pfied 100 lety se na-
rodil v Olomouci akademick˘ sochafi,
profesor Vladimír Navrátil, jehoÏ nû-
kolik plastik se nachází i na Pfierov-
sku. Nejznámûj‰í je busta Franti‰ka
Ra‰e v Pfierovû a plastika Îalov v Zák-
fiovû na památku obûtí nacistického
útlaku. Vytváfiel pfiedev‰ím monu-
mentální pomníkové plastiky. Zem-
fiel 17. 1. 1975 ve Velkém Újezdû. 

31. 3. 1927 – pfied
80 lety se narodil
v Pfierovû Lubomír
Kostelka, herec br-
nûnsk˘ch a praÏsk˘ch
divadel, spolupraco-
val se souborem La-

terny magiky, reÏisér (Svatební cesta,
1966, Psi a lidé, 1970, Rytmus 1934,
1980). Spolupracuje s televizí, natoãil
témûfi 200 filmÛ a filmov˘ch pohádek
(V‰ichni dobfií rodáci, Babí léto, Tfietí
princ, Brácha za v‰echny peníze, CoÏ
takhle dát si ‰penát, Dívka na ko‰tûti,
Fantom Morrisvillu, Trhala fialky dy-
namitem, Pták ohnivák, v roce 1999
byl nominován za nejlep‰í muÏsk˘ he-
reck˘ v˘kon ve vedlej‰í roli ve filmu
Kufie melancholik), je obsazován do
epizodních rolí, ãasto tragikomického
charakteru nebo rÛzn˘ch lidov˘ch ty-
pÛ. Jeho nejvût‰í rolí byla hlavní po-
stava Gullivera v Pfiípadu pro zaãínají-
cího kata, 1969. Hrál i v fiadû ãesk˘ch
televizních seriálÛ (Stfiíbrná paruka,
Ranã U Zelené sedmy). Je téÏ autorem
knihy Nejen v kuchyni s Vladimírem
Men‰íkem. Věra Fišmistrová

Kalendárium
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Mûstská policie Pfierov disponuje
od prosince minulého roku lasero-
v˘m mûfiiãem rychlosti, radarem. 

„Od jeho pouÏívání si slibujeme
vût‰í dodrÏování rychlosti a tím bez-
peãnûj‰í provoz na komunikacích ce-
lého mûsta. Mûfiit rychlost budeme
pfieváÏnû na nejvíce exponovan˘ch
místech se zv˘‰en˘m pohybem lidí,
kde dochází k ohroÏení Ïivota nebo
zdraví, napfiíklad u ‰kol, v centru
mûsta, v blízkosti pfiechodÛ s vyso-
kou frekvencí chodcÛ. Samozfiejmû
budeme reagovat na podnûty obãanÛ,
kter˘m není lhostejn˘ stav na na‰ich
silnicích v souvislosti s pfiekraãová-
ním rychlosti,“ vysvûtlil Ing. Ladislav
Petrovsk˘, zástupce fieditele Mûstské
policie v Pfierovû. 

„Mûfiení tímto radarem je velmi
snadné, stráÏník drÏí mûfiiã v ruce,
namífií hledáãek na mûfiené vozidlo
a stiskne spou‰È. Zamûfiuje se na
pfiední nebo zadní ãást karoserie.
Rychlost a vzdálenost je vzápûtí zo-
brazena na displeji pfiístroje. Pokud
fiidiã pfiekroãí nastaven˘ limit rych-
losti, je po zmûfiení automaticky po-
fiízen snímek se v‰emi podrobn˘mi
údaji o pfiestupku,“ vysvûtlil jedno-

duch˘ zpÛsob jeho pouÏití Ladislav
Petrovsk˘. Mezi hlavní v˘hody rada-
ru patfií to, Ïe jej mÛÏe pouÏít jedno-
ãlenná hlídka. Má vy‰‰í dosah, neÏ
radary od jin˘ch v˘robcÛ. Jeho pfied-
ností je pochopitelnû i vynikající
mobilita, okamÏitá pfiipravenost
k práci. Dal‰í v˘hodou je také i to, Ïe
umoÏÀuje mûfiit oddûlenû vozidla je-
doucí soubûÏnû po víceproudé ko-
munikaci. Mezi klady patfií i moÏnost
mûfiit ze stojícího vozidla. ¤idiã ne-
má zpravidla moÏnost vãas odhalit
stanovi‰tû policejní hlídky detekto-
rem. Jak zdÛraznil zástupce mûstské
policie, rychlost budou mûfiit mûst-
‰tí stráÏníci nepravidelnû jak ãasovû,
tak místnû, aby pokryli co nejvíce ri-
zikov˘ch úsekÛ.

Mûstská policie dále vyuÏívá tak
zvan˘ orientaãní radar, svítící tabuli,
k monitoringu dopravní situace na
vybran˘ch úsecích v Pfierovû. SlouÏí
fiidiãÛm k ovûfiení, zda hodnoty na je-
jich tachometru odpovídají zobrazo-
van˘m údajÛm na desce. Namûfiená
statistická data se dále vyuÏívají ke
zji‰tûní skuteãného stavu v mûfieném
úseku, konkrétnû aktuální a prÛmûr-
né rychlosti za ãasové období. Šaf

Městští strážníci začali
využívat nový radar

Upozornûní pro obãany

Rekonstrukce vodovodu
Byla zahájena rekonstrukce vodo-

vodu v oblasti Prostûjovské a Olo-
moucké ulice, vãetnû ulice Tylovy
a ulice U po‰ty. Na tento mûsíc je dá-
le naplánováno zahájení vloÏkování
kanalizace v ulici Kojetínské, Velké
Novosady a na nábfieÏí Protifa‰istic-
k˘ch bojovníkÛ. Práce budou zaháje-
ny rekonstrukcí ‰achet a chceme
upozornit obãany, Ïe zasáhnou i do
cyklostezky v Kojetínské ulici.

Rekonstrukce mostu Legií
Dlouhodobou uzavírku si vyÏaduje

i v souãasné dobû roz‰ífiení mostu Le-
gií. UÏ od poloviny ledna se zapoãalo
na stavbû odbednûní mostu a pfieloÏ-
ky sítí vefiejného osvûtlení a kabelÛ
âesk˘ch drah. Tyto práce budou po-
kraãovat i v beznu. S v˘stavbou mos-
tu pokraãuje i uzavírka nábfieÏí PFB
– Velké Novosady. V souãasnosti je
povoleno pouze odboãení vpravo pro
autobusy a dopravní obsluhu.

Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce

Přerov má unikátní přechod

Na‰e mûsto se stalo jedním z prvních mûst u nás, které instalovalo za-
ãátkem února tak zvan˘ ãítaã na pfiechodu pro chodce. Jedná se o napros-
tou novinku, která ukazuje obãanÛm, kolik ãasu jim zb˘vá, neÏ se vymûní
zelen˘ panáãek signalizace na pfiechodu s ãerven˘m. Odpoãítávací zafiíze-
ní má za cíl zajistit bezpeãné pfiecházení obãanÛ pfies komunikaci. Zafiíze-
ní zajistila firma AÎD Brno na podnût odboru rozvoje pfierovského magis-
trátu. Je nainstalováno na pfiechodu ulice Husovy, pfiímo naproti budovy
âD. Pokud se toto zafiízení osvûdãí, bude pouÏito ve více lokalitách Pfiero-
va. Mûsto zvaÏuje i nákup podobné signalizace pro fiidiãe. Cena jednoho ãa-
sového ãítaãe ãiní 15 tisíc korun. red.

1. Je prospû‰né pro bezpeãí obãanÛ mûfiení rychlosti (zakrouÏkujte)?

Ano Spí‰e ano Spí‰e ne Ne

2. Dle va‰eho názoru uveìte lokality, kde je nejãastûji pfiekraãována rych-
lost:
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

3. Dle va‰eho názoru uveìte místa, kde je potfieba sníÏit nebo zv˘‰it povo-
lenou rychlost:

.…………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………

4. Máte zájem o otestování tachometru va‰eho auta pfii kontrolním mûfie-
ní (zakrouÏkujte)?

Ano Ne

5. Jak˘m zpÛsobem vám pomáhá orientaãní radar rychlosti?

.…………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………

6. âím pfiispíváte vy k bezpeãnosti ve mûstû?

.…………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………

7. Úãastníte se silniãního provozu jako (vyjádfiete v procentech):

chodec ….…, cyklista ….…, fiidiã motorového vozidla .……, jiné ….…

8. ZakrouÏkujte místo va‰eho bydli‰tû:

Pfierov místní ãásti Pfierova ostatní

9. ZakrouÏkujte va‰i vûkovou kategorii:

do 20 let 20–40 let 40–60 let nad 60 let

Vyplnûnou anketu doruãte prosím na sluÏebnu mûstské policie – nám. T. G.
Masaryka 1, 750 02 Pfierov, pfiípadnû do schránky dÛvûry. Anketní otázky
naleznete také na www.mpprerov.cz, v rubrice Lampárna – Online poradna.

Anketa

✁

✁

k dopravní situaci 
ve mûstû

foto Miroslav Rozkošný

foto Dušan Žižka



Distribuci 
Přerovských listů
zaji‰Èuje âeská po‰ta s.p. S nes-
rovnalostmi v doruãování se pro-
to obracejte pfiímo na odpovûdnou
vedoucí oddûlení Danu‰i Peliká-
novou, telefon 581 278 203. Do
vyãerpání zásob je ãasopis k dis-
pozici v Mûstském informaãním
centru (malá pasáÏ v Kratochvílo-
vû ulici).
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inzerce

inzerce

Den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

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

11. 3. lékárna Media, Jiráskova 20 581 209 922

18. 3. lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

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

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 bfieznu – nedûle a svátky od 8 do 18 hodin

P¤EDTISKY 
NA VY·ÍVÁNÍ

katalog zašlu,

Helena Tomášová

Družstevní 905

739 32 Vratimov

tel: 728 576 684

www.PENETO.wz.cz

Upozornûní âeského zahrádkáfiského svazu
âZS, Územní sdruÏení Pfierov evi-

duje velké mnoÏství voln˘ch zahrá-
dek, které jsou v zahrádkáfisk˘ch
osadách na okraji mûsta Pfierov.
PrÛmûrná velikost jednotliv˘ch za-
hrádek je cca 400 m2. Zájemci o pfii-

dûlení zahrádky se mohou informo-
vat v úfiední dny, tj. v pondûlí od
14.30 do 18 hodin a ve stfiedu od 10
do 18 hodin na âZS, Územním sdru-
Ïení Pfierov, Havlíãkova 29, nebo te-
lefonicky na ãísle 581 204 212.

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

černobílé i barevné

S tímto kupónem
3. snímek zdarma
bonus 240 Kč

Fotoatelier Kočí, Husova 2, Přerov

Prosím o telefonické 
objednání

FOTOATELIER KOČÍ, tel. 581 200 489, 602 729 609
Přerov, Husova 2, naproti nádraží ČD

✁
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inzerce

Když auto nemůže

pomůže

Vyproštění a odtah

CAR & TRUCK & BUS

Autopůjčovna

NONSTOP: 724 500 000, www.spemax.cz
Rolsberská 1203/66 (areál ČSAD), Olomouc

Likvidace odpadu je jedním
z problémÛ, které trápí komu-
nální politiky a podnikatele ne-
jen na Pfierovsku. V fie‰ení otáz-
ky kam s ním jim pomáhá také
firma Resta Dakon s. r. o., kte-
rá má sídlo v Lovû‰icích a po-
boãky v KromûfiíÏí a Kojetínû. 

Spoleãnost byla zaloÏena
v roce 1997 a od té doby kaÏdo-
roãnû roste mnoÏství zpracova-
ného stavebního odpadu a v˘-
kopové zeminy, kterou recyk-
laãní závod v Lovû‰icích zpra-
cuje. Jen za loÀsk˘ rok to bylo
sedmadvacet tisíc tun. Materiál
na zpracování dováÏí do Lovû-
‰ic rÛzné stavební firmy z Pfie-
rovska a blízkého okolí. Podle
jednatele spoleãnosti Resta Da-
kon Lovû‰ice a fieditele závodu
Dalibora Kubíka je pfiíãinou
rostoucího zájmu o recyklaci
stavebního materiálu pfiede-
v‰ím dÛslednûj‰í ekologická kontro-
la, která v˘raznû omezuje zakládaní
ãern˘ch skládek. KaÏdoroãní nárÛst
zpracovaného odpadu nutí lovû‰ick˘
závod jiÏ v leto‰ním roce k nákupu
vlastního drtiãe a tfiídiãe stavebního

odpadu a také v˘konného nakladaãe.
Doposud tuto práci provádûla Resta
s.r.o. se sídlem v Pfierovsk˘ch stro-
jírnách, která se sv˘mi stroji do Lo-
vû‰ic zajíÏdûla. Nákup drahé techni-
ky umoÏÀuje firmû zisk, kter˘ kaÏ-

doroãnû lovû‰ick˘ závod dosahuje.
Vedení spoleãnosti v‰ak není zamû-
fieno jen na rozvoj vlastní firmy, ale
snaÏí se také pomáhat svému regio-
nu. Zamûstnává jedenáct pracovníkÛ
pfieváÏnû z místa a okolí. JiÏ tfii roky

také umoÏÀuje studentÛm pfie-
rovské zemûdûlské ‰koly praxi
ve svém závodû. V t˘denní fiíze-
né praxi se zde pravidelnû stfií-
dají dva studenti studia ekolo-
gického zamûfiení. Areál závo-
du témûfi pravidelnû nav‰tûvují
také dûti z místní matefiské
‰koly a nûkdy i z Horní Mo‰tû-
nice, ktefií se obdivují rÛzn˘m
druhÛm divok˘ch i domácích
zvífiat v areálu závodu. Spolu se
zamûstnanci se o nû starají ta-
ké studenti. Spoleãnost Resta
Dakon jako sponzor podporuje
rÛzné zájmové aktivity. Pfiede-
v‰ím vlastní kuÏelkáfiské druÏ-
stvo, které si úspû‰nû vede
v Pfierovské kuÏelkáfiské lize.
Bez problému se v‰ak neobe-
jdou ani v lovû‰ické spoleãnos-
ti Resta Dakon. Pfiedev‰ím její-
mu vedení vadí nedÛvûra nû-
kter˘ch firem k recyklovanému

odpadu, hlavnû k cihle. „Pfiitom ná‰
recyklovan˘ stavební materiál svoji
kvalitou plnû odpovídá kamenivu
i písku,“ fiíká jednatel spoleãnosti
a fieditel závodu Resta Dakon s. r. o.
Dalibor Kubík. Miroslav Rozkošný

Resta Dakon je zamûfiena hlavnû na ekologii
....................................................................... LověšiceZ místních částí

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

Na louãkách 15 15. a 29.3. 12. a 26.4. 10. a 24.5.
V. Novosady u kostela 8. a 22.3. 5. a 19.4. 3. a 17.5.
Újezdec Vûtrná 15.3. 12.4.
Újezdec malé hfii‰tû 29.3.
Újezdec Pod dubíãky 10.5.
Újezdec Nová ãtvrÈ 26.4. 24.5.
kfiiÏ.Teliãkova – Sportovní 9. a 23.3. 6. a 20.4. 4. a 18.5.
Popovice U trati 16. a 30.3. 13.4. 11.5.
Popovice za kapliãkou 27.4. 25.5.
Vinary u garáÏí 9.3. 6.4. 4.5.
Vinary Ve dvofie 16.3. 13.4.
Vinary Mezilesí II 23.3. 20.4. 18.5.
Vinary RÛÏová 30.3. 25.5.
Vinary Za humny u bytovky 27.4. 11.5.
Penãiãky zaãátek obce 9.3. 6.4.
Henãlov náves 16. a 30.3. 13.4. 11.5.
Henãlov SokolÛ 16. a 30.3. 13. a 27.4.
Henãlov kfiiÏ. Mart., Hlin., Nová 27.4. 25.5.
Penãice u po‰ty 23.3. 18.5.
Penãice V kótû 20.4. 4.5.
âekynû nad rybníãek 9.3. 18.5.
âekynû k sokolovnû 16.3. 20.4.
âekynû náves 23.3. 27.4.
âekynû Na ãervenici 30.3. 25.5.
âekynû Podlesí 6.4. 4.5.
âekynû Boro‰ín 13.4. 11.5.
L˘sky k obchodu 9.3. 6.4.
L˘sky za mostkem 23.3. 20.4.
Teliãkova u kotelny 4.5.
Pod skalkou park. vzadu 18.5.
Îeravice Na návsi 16.3. 13.4.
Îeravice Lapaã 30.3.
Îeravice Such˘ potok 27.4. 25.5.
Îeravice Pod lesem 11.5.
V˘myslov 29.3. 26.4.
Jasínkova za Priorem 5.4. 3.5.

ZO âZS ã. 1 u Îebraãky kfiiÏovatka 27.3.
ZO âZS ã. 1 parkovi‰tû u Laguny 17.4.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 1 20.3.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 2 20.3.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã.3 20.3.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 4 20.3.
ZO âZS ã. 16 u Kozlovic ã. 1 21.3.
ZO âZS ã. 16 u Kozlovic ã. 2 21.3.
ZO âZS ã. 3 naproti âSAD 27.3.
ZO âZS ã. 4 Kojetínská za sbûr. surovinami 11.4.
ZO âZS ã. 4 k Mádrovu podjezdu 11.4.
ZO âZS ã. 5 Lovû‰ice DruÏstevní 11.4.
ZO âZS ã. 3 podél cesty k Lovû‰icím ã. 1 3.4.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 2 3.4.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 3 3.4.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 4 3.4.
ZO âZS ã. 7 podél cesty k Lovû‰icím ã. 5 3.4.
ZO âZS ã. 8 za benzinou Ekona Petrol 27.3.
ZO âZS ã. 9 Markrabiny 11.4.
ZO âZS ã. 10 Îernava – na konci 17.4.
ZOS Îernava – naproti garáÏí 17.4.
ZO âZS ã. 15 Dluhonice kfiiÏovatka u váhy 24.4.
ZOS za hvûzdárnou 24.4.
ZO âZS ã. 2, ã. 3  pod kasárna                          termín dle poãasí
ZO âZS ã. 3 za Linde – Technoplyn                 (suchá cesta)
ZO âZS ã. 7 Al‰ova u rest. Viktoria 27.3.
ZOS za Kabelíkovou ulicí 27.3.
ZO âZS ã.13 âekynû Boro‰ín 17.4.

Stanovi‰tû velkoobjemov˘ch kontejnerÛ
pro jarní úklid – bfiezen aÏ kvûten 2007
Roz‰ífien˘ harmonogram pfiedkládají Technické sluÏby ve spolupráci s Mûstem Pfierov

Zahrádkáfiské osady – uvedena data prvního pfiistave-
ní, po naplnûní bude pfiistaven je‰tû jednou prázdn˘ kontejner

Úřední hodiny Finančního
úřadu v Přerově
pro pfiebírání daÀov˘ch pfiiznání
k dani z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob:
5. 3. pondûlí 8–17
7. 3. stfieda 8–17
12. 3. pondûlí 8–17
14. 3. stfieda 8–17
19. 3. pondûlí 8–17
20. 3. úter˘ 8–16
21. 3. stfieda 8–17
22. 3. ãtvrtek 8–16
23. 3. pátek 8–14.30
26. 3. pondûlí 8–17
27. 3. úter˘ 8–16.30
28. 3. stfieda 8–17
29. 3. ãtvrtek 8–16.30
30. 3. pátek 8–17
31. 3. sobota 8–12
2. 4. pondûlí 8–18

Mimofiádné otevfiení pokladny
státních pfiíjmÛ FÚ v Pfierovû
bfiezen 
pondûlí 26. 3. 8.–12 13–17 
úter˘ 27. 3. 8–12 13–16.30 
stfieda 28. 3. 8–12 13–17
ãtvrtek 29. 3 8–12 13–16.30
pátek 30. 3. 8–12 13–17
sobota 31. 3. 8–12
duben
pondûlí 2. 4. 8–12 13–17

Besedy na zajímavé téma
pondûlí v 10.15 hodin

5. 3. • Víme, co jíme? – vafiení a ochut-
návka pokrmÛ z jahel a kukufiice – Olga
Îupková
12. 3. • Vybrané kapitoly z ãesk˘ch
církevních dûjin – II. ãást – PaedDr.
Rostislav Doãkal
19. 3. • Jak letos zaãít na zahrádce –
Jaroslav âernoch
26. 3. • Prevence jarní únavy (volnû
prodávan˘mi léãivy) – Mgr. BoÏena Ma-
linová

Rukodělné činnosti
ãtvrtek v 10.15 hodin

1. 3. • VoÀav˘ ko‰íãek
8. 3. • Kvûtiny z krepového papíru
15. 3. • Velikonoãní v˘zdoba: ko‰ík
z vlnité lepenky
22. 3. • Bambuláãci: kufiátka a králíã-
ci z vlny
29. 3. • Velikonoãní vûnec

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 v 16.30 hodin

14. 3. • Gruzie – Petr Pavlaãík

Klub Spolu, Centrum Sonus
Palackého 17a/2833, Přerov
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor TJ Spartak Přerov

Vl. Wnuk, tel. 721 487 988

3. 3. • Turistick˘ pochod Pfierovská
padesátka, trasy 50, 35, 22, 12 a 5
km, start 7–10 hod. sokolovna.
7. 3. • Rokytnice–Vrbovec–podél
Beãvy–Dluhonice–Pfierov, do 10 km,
vlak 9 hod., vede L. Polá ková.
14. 3. • Bûlotín–Kunãice–Hranické
Louãky–Milotice n. B., 10 km, odj.
vlak 8.05 hod., vede Zd. Sladk˘.
17. 3. • Litovel–Lhota n. M.–Pfiíka-
zy–Horka n. M., 18 km, odj. vlak 7
hod., vede Vl. Wnuk.
24. 3. • Luhaãovice–Pozlovice– Hor-
ní Lhota–Spleten˘ vrch–Vizovice, 20
km, vlak 6.31 hod., vede Vl. Wnuk.
31. 3. • âejã–âejkovice–Vrbice– Ko-
bylí, 15 km, vlak 5.58 hod., Vl. Wnuk.

1. 3. • Zlín–Mladcová–ZboÏenské
rybníky–âeská–Zlín, 13 km, M.
Bráblíková, odj. 7.58 hod.
3. 3. • Pfierovská padesátka, 10, 22,
35 km, J. ·vec, odch. 8 hod., sraz
u sokolovny
3. 3. • Teplice n. B.–Maleník–T˘n n.
B.–Lipník n. B., 18 km, J. Sedláko-
vá, odj. 7.10 hod.
6. 3. • schÛze turistÛ, Vinary, Na
Skalce, ve 14 hod., odj. A13.15 hod.
8. 3. • Bystfiice p. H.–Brusné–Jan-
kovice–Dobrotice, 14 km, M. Bráblí-
ková, odj. 7.36 hod.
8. 3. • Grymov–Chabrov–Oseck˘
jez–Lipník n. B., 15 km, J. ·vec, odj.
A8.30 hod.
10. 3. • Senice–Vilémov–Háãky– Ko-
nice, 21 km, J. Pûãek, odj. 6.02 hod.
15. 3. • Pfierov–L˘sky–Vinary–Pfie-
rov, 12 km, Î. Zapletalová, odch.
9 hod., sraz u tenisové lávky
17. 3. • Mor. Nová Ves–T˘nec–Mi-
kulãice valy–Hodonín, 19 km, L. Ba-
fiinka, odj. 6.31 hod. 
22. 3. • Grygov–KrãmaÀ–Pfiesta-
vlky–Velk˘ T˘nec–Grygov , 15 km,
M. Bráblíková, odj. 9.00 hod.
24. 3. • ·piãky–Skaliãka–Hustope-
ãe n. B.–Poruba–Lhotka n. B., 20
km, J. Pûãek, odj. 6.05 hod.
29. 3. • Lipník n. B.–Hlinsko–Pavlo-
vice, 12 km, V. Visnar, odj. 8.05 hod.
31. 3. • Brno Kamenn˘ vrch–Ko-
houtovice–Jundrov (koniklece),
18 km, P. ·Èava, odj. 6.42 hod.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor SK Přerov – pěší turistika

Jiří Švec, tel. 608 730 541

3. 3. • Pfierovská padesátka, 10–50
km, sokolovna 7–10 hod., pû‰í
6. 3. • schÛze, rest. Pivovar v 19 hod. 
9.3. • tradiãní Hasiãsk˘ bál Preche-
zy, Z. Prusková, sál Teplo 19.30 hod., 
10.3. • Poslední ãarodûj, Ramzo-
vá–Kouty, 25 km, J. Balcárek, vlak
6.32 hod., bûÏky 
16.–18.3. • ·kolení vedoucích LT,
Mosty u Jablunkova, Beskydy, J. Bal-
cárek ml., vlak odj. 16.26, bûÏky

KČT VHT TJ
Spartak Přerov

T. Beránek, tel. 602 575 673

inzerce

Distribuce zemního plynu zahr-
nuje soubor ãinností, které distri-
butor zemního plynu provádí v sou-
ladu s platnou legislativou pro za-
ji‰tûní bezpeãné dodávky zemního
plynu koneãn˘m zákazníkÛm.

V první fiadû jsou to preventivní
ãinnosti zaji‰Èované ve stanoven˘ch
lhÛtách, jejichÏ rozsah je pfiesnû defi-
nován zejména v technick˘ch nor-
mách a technick˘ch pravidlech. Pfie-
dev‰ím se jedná o pravidelné inspekã-
ní ãinnosti, ke kter˘m patfií kontrola
trasy plynovodÛ a pfiípojek, kontrola
ochrann˘ch pásem, kontrola tûsnos-
ti, kontrola umístûní vizuálních zna-
ãek, orientaãních sloupkÛ a identifi-
kaãních tabulek ãi provozní revize.

Mezi v˘znamné preventivní ãin-
nosti zaji‰Èované z hlediska bezpeã-
nosti patfií také tzv. odorizace zem-
ního plynu. Odorizací naz˘váme pfii-
dávání chemické látky (odorantu)
do zemního plynu v pfiedepsaném
mnoÏství a rozsahu. Odorant je ne-
jedovatá organická slouãenina, kte-
rá jiÏ v malém mnoÏství dodává
zemnímu plynu charakteristick˘,
nezamûniteln˘ zápach, a tím ho
„odhaluje“ a identifikuje v okolní at-
mosféfie (ve vzduchu). Tento zápach
má za cíl vyvolat obrannou reakci
a donutit tak osoby opustit „zamo-
fien˘“ prostor. 

Drtivá vût‰ina únikÛ, které se
v rámci v˘jezdÛ pohotovostní a po-

ruchové sluÏby Severomoravské ply-
nárenské, a.s., (telefonní ãíslo 1239)
fie‰í, se t˘kají hlá‰en˘ch únikÛ s kon-
centrací v˘raznû pod spodní mezí v˘-
bu‰nosti.

Z „plynárenského“ hlediska je ale
kaÏd˘ únik povaÏován za potenciální
nebezpeãí, protoÏe v sobû zpravidla
skr˘vá technick˘ problém a tedy od-
chylku od bezpeãného provozu zafií-
zení v‰ech plynárensk˘ch kategorií.
Obãané by proto nemûli váhat s na-
hlá‰ením nûkdy i jen podezfiení na
moÏn˘ únik zemního plynu na po-
ruchovou linku Severomoravské ply-
nárenské, a.s., tel. ã. 1239 a pfiene-
chat jeho fie‰ení specialistÛm z di-
stribuãní spoleãnosti.

Bezpečnost při distribuci zemního plynu
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Bfiezen je mûsícem zavr‰ujícím
plesovou sezonu. Zejména prostory
Mûstského domu jsou dÛstojn˘m
prostfiedím k pofiádání reprezentaã-
ních plesÛ. Plesy pofiádají pfiedev‰ím
stfiední ‰koly pro nastávající matu-
ranty, spoleãenské organizace, voj-
sko i firmy. Jako jiÏ tradiãnû, k vr-
cholÛm leto‰ní plesové sezony bude
patfiit ples primátora mûsta, kter˘ se
koná v sobotu 3. bfiezna.

„Leto‰ní rok se nijak zásadnû nevy-
myká letÛm pfiedchozím, plesová se-
zona zaãala jiÏ prvním lednov˘m ví-
kendem a prakticky do konce bfiezna
jsou termíny zaplnûny. Celkem je plá-
nováno dvacet tfii spoleãensk˘ch akcí,
z toho ‰estnáct jsou stuÏkovací a re-
prezentaãní plesy ‰kol, tfii plesy orga-
nizuje armáda âR a ãtyfii pfiipravily or-
ganizace a firmy. Opomenout nemo-
hu ani II. korunov˘ ples spoleãnosti

IMIT s.r.o., Mûstsk˘ dÛm, kter˘ je plá-
nován na samotn˘ závûr plesové sezo-
ny v dubnu. NárÛst ve srovnání s mi-
nul˘m rokem o ãtyfii akce dokládá
vzrÛstající zájem o tento druh zábavy.
Bez nadsázky lze fiíci, Ïe spoleãensk˘
Ïivot v posledních letech v Mûstském
domû nabral dech a plesové období je
spojené se vzrÛstající náv‰tûvností,“
potvrdil Jan Vrba, manaÏer Mûstského
domu v Pfierovû. Šaf

Literární festival (6.–10.
bfiezna), tradiãní setkávání
ãesk˘ch a zahraniãních li-
terárních osobností se ãtenáfiskou
vefiejností, kter˘ bude i letos dopro-
vázet olomouck˘ kniÏní veletrh LIB-
RI (8.–10. bfiezna), pofiádan˘ olo-
mouck˘m v˘stavi‰tûm Flora, pfiivede
do Olomouce opravdové hvûzdy! 

Náv‰tûvníci se mohou tû‰it na kon-
cert Michala Prokopa a Framus Five
(6. bfiezna v kongresovém sále RCO),
ãi setkání s Milanem Lasicou (7. bfiez-
na v pavilonu E V˘stavi‰tû Flora Olo-
mouc). Lasicu, tedy songy na texty
Milana Lasici z platinové desky Lipa
spieva Lasicu, pfiijede zazpívat feno-
menální slovensk˘ nadÏánrov˘ muzi-
kant Peter Lipa (8. bfiezna v kongre-
sovém sále RCO). V rámci festivalu se
v Olomouci opût pfiedstaví i Divadlo
Járy Cimrmana s hrou ·vestka (10.
bfiezna v Moravském divadle.) 

Hosty festivalu budou literární vû-
dec a publicista Pavel Kosatík, bás-
nífika a prozaiãka BoÏena Správcová,
osobnost ãeského undergroundu Ivan
Magor Jirous, Jan Pelc, autor kultov-
ní série povídkov˘ch knih ... A bude
hÛfi, mladá prozaiãka pí‰ící pod pseu-
donymem Jakuba Katalpa, autorka
‰okujícnû otevfiené prvotiny Je hlína
k snûdku?, ukrajinsk˘ spisovatel
a rocker Jurij Andruchoviã, sloven‰tí

autofii Marius Kopcsay a BraÀo Ho-
chel, polsk˘ Teatr Tradicyjny s pfied-
stavením Cimrmanova Nûmého Bob-
‰e a dal‰í autofii a osobnosti. 

Veletrh LIBRI nabídne náv‰tûvní-
kÛm skvûlou pfiíleÏitost vybrat si
z aktuální nabídky ãeského kniÏního
trhu od beletrie, umûní, literatury
pro dûti a mládeÏ, pfies duchovní
a odbornou literaturu, ekonomiku,
jazykovûdu, uãebnice, aÏ po noviny
a ãasopisy. Souãástí LIBRI bude v˘-

stava karikatur Fedora Vi-
ca a Vladimíra Jiránka, na-
kladatelská soutûÏ Kniha

LIBRI 2007, soutûÏ stfiedo‰kolákÛ ve
znalostech literatury Bez taháku
a dûtská v˘tvarná soutûÏ. Veletrh
i doprovodn˘ Literární festival uza-
vfie „open“ soupefiení amatérsk˘ch
autorÛ – Noc básníkÛ v olomoucké
hospodû U muzea. 

Bfieznov˘ v˘stavnick˘ program
uzavfie ve dnech 22.–24. bfiezna ve-
letrh pro obnovu památek a histo-
rick˘ch sídel RENOVA spoleãnû se
stavebním veletrhem STAVOTECH.

Plesová sezona v Mûstském domû vrcholí B¤EZEN 
2. 3. ve 20 hodin • Gymnázium Jaku-
ba ·kody, stuÏkovací ples, oktáva A
3. 3. ve 20 hodin • I. ples primátora
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

Uãitelé seniofii
hodnotili uplynul˘ rok

V˘roãní ãlenská schÛze âMOS uãi-
telÛ seniorÛ se uskuteãnila 24. ledna
ve ‰kolním klubu Z· J. A. Komen-
ského v Pfiedmostí. Svou ãinnost
v roce 2006 zde hodnotilo jeho 75
ãlenÛ. Aktivity uãitelÛ seniorÛ byly
zamûfieny na kulturnû poznávací ak-
ce. Uskuteãnilo se ‰est jednodenních
zájezdÛ spojen˘ch s prohlídkou hra-
dÛ a zámkÛ, a to cílem byly Jaromû-
fiice, Bruntál, KromûfiíÏ, Tovaãov,
Slavkov, Hukvaldy, Nov˘ Jiãín, láznû
Jeseník a Karlova Studánka. Uãitelé
se seznámili s v˘robky sklárny ve
Vrbnû pod Pradûdem. V Olomouci si
prohlédli Dalimilovu kroniku a nav-
‰tívili arcibiskupsk˘ palác. Zajímav˘
byl i t˘denní pobytov˘ zájezd do Li-
berce s tématikou Po stopách Alb-
rechta z Vald‰tejna. V prosinci uãite-
lé seniofii nav‰tívili divadelní pfied-
stavení v Brnû. Také pro leto‰ní rok
mají pfiipraven˘ pestr˘ a zajímav˘
program.

V˘bor dûkuje fieditelství Z· J. A.
Komenského v Pfiedmostí za propÛj-
ãení ‰kolního klubu.

D. Krupková, předsedkyně

Loutkové divadlo TJ Sokol
4. 3. ve 14 a 16 hod. • Pfierovsk˘ Ka‰-
párek uvádí pohádku O Popelce.
Vstupné 25 Kã

Pozvánka na Floru Olomouc

Z loňského ročníku knižního veletrhu LIBRI
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MĚSTSKÝ DŮM
4. 3. ve 14 hodin • Dívka roku 2007,
základní kolo celostátní soutûÏe pro
dívky vûku 13 -15 let s doprovodn˘m
programem.
5. 3. v 19.30 hodin • Prázdniny snÛ –
komedie s detektivní zápletkou. Hrají
v alternaci herci divadelní spol. HÁTA
Olgy Îelenské - I. Andrlová, V. âech,
V. Bene‰, E. âekan, Z. PantÛãek, L. Zed-
níãková, J. ·ulcová, M. Va‰inka a dal‰í.
Mistrovsky napsaná komedie Francise
Joffa, jednoho z nejúspû‰nûj‰ích fran-
couzsk˘ch autorÛ je plná vtipu, rafino-
vanosti, pfiekvapení, ale i velké lidskosti.
11. 3. ve 13.45 aÏ 18 hodin • Nedûlní
párty pfii dechovce. Tradiãní nedûlní ta-
neãní odpoledne se Záhorskou kapelou
vedenou Jifiím Drábkem. Dal‰í termí-
ny: 18. 3. • Moravská Veselka, 25. 3.
• Záhorská kapela
12. 3. v 19.30 hodin • Hana a Petr Ul-
rychovi a Javory, koncert stálic ãeské
populární hudby za doprovodu skupi-
ny Javory.
14. 3. v 18 hodin • Koncert souborÛ
a orchestrÛ ZU· Bedfiicha Kozánka
v Pfierovû 
15. 3. v 19.30 hodin • The Rangers
Team, erotická show jen pro dámy.
Dvouhodinov˘ eroticko-zábavn˘ pofiad
známé pánské skupiny.
21. 3. v 19.30 hodin • Drahou‰kové,
francouzská komedie. Hrají Jana Pau-
lová, Pavel Zedníãek, David Suchafiípa,
AneÏka Svobodová a Jifií Kohout. Ko-
medie s Janou a Pavlem v hlavních ro-
lích, která se velice vtipnou, neotfielou
a v˘stiÏnou formou zab˘vá otázkou
fungování rodiny v jednadvacátém sto-
letí, tedy otázkou, která je i u nás vel-
mi aktuální a stále palãivûj‰í.
27. 3. v 19.30 • hodin Vladimír Hron
– Hvûzdn˘ expres. Nejnovûj‰í zábavnû-
hudební pofiad jednoho z nejÏádanûj-
‰ích interpretÛ souãasné doby.
29. 3. v 8.30 a 10 hodin • O RÛÏen-
ce, pohádka pro dûti M· a I. stupnû Z·.
Vesel˘ muzikálek pro nejmen‰í diváky
pln˘ písniãek o lásce a kráse, ale také
o závisti a nástrahách zlé sudiãky
Machtyldy. Hrají herci divadla KAPSA
Andûlská hora.
Informace v pfiedprodeji vstupenek
MD, vchod z nám. TGM, po–pá: 8–17
hod., tel.: 581 290 311, 581 215 101

MUZEUM KOMENSKÉHO
Budova přerovského zámku

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

Korvínský dům
Muzejní úterky

Cyklus besed a pfiedná‰ek pro vefiej-
nost. Vstup voln˘, zaãátek v 17 hod.
6. 3. • Îivá zahrada (Ing. Helena Vla-
‰inová)
13. 3. • Pfierov ve v˘tvarném díle Evy
Siblíkové (Mgr. H. M. B. NároÏná)
20. 3. • Sochafiské dílo Julia Pelikána
(Mgr. Renata Skfiebská)
27. 3. • Padákov˘ v˘sadek u Dfiínova
(Dr. Markéta Mercová, PhDr. Jitka Ze-
zulová)

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! Od 19. 3. do 11. 4. budou masáže jen: Po 15–19, St 15–19, Čt 15–19

REHABILITACE A SAUNA V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 209 100
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koupel, zábal, masáž, 
perličková masáž

pondělí až pátek 7–18 hod.

LÁZNĚ BOCHOŘ (tel. 581 205 045)

VÝJIMKY – plavecký areál
3. 3. dětský a 50 m 14–20
10. 3. dětský a 50 m 10–15
11. 3. dětský a 50 m 13–18
17. 3. dětský a 50 m 10–18
18. 3. dětský a 50 m 13–18
24. 3. dětský a 50 m 10–12    13.30–19

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

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

Dům dětí a mládeže ATLAS
Keramické hrátky 

páteãní 15–18 hod., sobotní 9–12 hod.
3. 3. 14–17 hod. • Zdobení kraslic
9. 3. 15–18 hod. • Malování na hed-
vábí
10. 3. 14–17 hod. • Zdobení kraslic
10. 3. 9–12 hod. • Velikonoãní kera-
mické hrátky
Na v‰echny rukodûlné akce je nutné
pfiihlásit se pfiedem.
19.–23. 3. • Velikonoãní salon – celo-
t˘denní akce pro ‰koly a vefiejnost
s ukázkami lidové tvofiivosti. Dennû od
8.30 do 11.30 a od 13 do 17 hod., v pá-
tek jen dopoledne.

31. 3. • Vystoupení pfiípravn˘ch oddû-
lení PDS v klubu Teplo

Letní tábor
s Pfierováãkem

Pfierováãek zve dûti ‰kolního vûku
se zájmem o zpívání, táborniãení
a hry v pfiírodû na svÛj letní tábor,
kter˘ se koná od 12. do 18. srpna na
Rusavû – Ráztoce. Informace a pfii-
hlá‰ky DDM Atlas, ÎiÏkova 12, Pfie-
rov, tel. ãíslo 581 201 246,
581 209 353.

KPVU
15. 3. v 16.30 hod. • Svûtové malífi-
ství – rokoko. Beseda s J. Havlíãkem se
koná ve ãtvrtek v Karvínském domû.
Seznámení s programem zájezdu do
Prahy.

Akademie III. věku
21. 3. • Cukrovka, její oãní komplika-
ce, operace ‰edého zákalu – novinky,
pfiedná‰í MUDr. Cihelková
18. 4. • Cévní onemocnûní, pfiedná‰í
MUDr. Kalabus

Oddûlení regionální historie Muzea
Komenského v Pfierovû p.o. pokraãuje
v desetimûsíãním cyklu pfiedná‰ek
z ãesk˘ch dûjin, dûjin v˘tvarného umû-
ní a historie Pfierova. Cyklus je bez-
platn˘, pfiedná‰ky budou probíhat vÏdy
ve stfiedu od 16.30 do 18 hodin v Ry-
tífiském sále Korvínského domu.
7. 3. • Doba temna? Kdepak! (vrchol-
né a pozdní baroko a rokoko – Mgr. K.
Glacová)
14. 3. • Pfierov mûstem pánÛ se zna-
kem ve lvu (Mgr. M. Chumchal)
21. 3. • Památková péãe za 1. repub-
liky (Mgr. K. Glacová)
28. 3. • Zastarejme v poklidu (Od Na-
poleonsk˘ch válek k Solferinu – Mgr.
L. MaloÀ)

Ornitologická stanice
pondûlí aÏ pátek 8–16 hod., 

jindy po dohodû
• Ekoporadna – poskytování informa-
cí z oblasti Ïivotního prostfiedí
7.–9. 3. • Sovy do ‰kol. V˘ukov˘ pro-
gram pro ‰koly o Ïivotû sov, pfiedná‰í
paní Vûra Malátková. Informace a ob-
jednávky na tel. 581 219 910 do 2. bfiez-
na 2007. 
9. 3. • Soví noc. Povídání o Ïivotû sov
s Vûrou Malátkovou, ukázky Ïiv˘ch sov.
Veãerní procházka parkem Michalov
s posloucháním jarního toku sov. Akce
je souãástí projektu Pfiírodû OK. V 17
hod. v ORNIS, Bezruãova 10. 
24. 3. • Jarní tah na Tovaãovsk˘ch
rybnících. Ornitologická exkurze nejen
za jarními ptaãími navrátilci. Sraz na
hrázi rybníka v 7.30 hodin 
Akce je souãástí projektu Pfiírodû OK.
• stálá expozice – Ptáci âR

Hrad Helfštýn
otevírací doba v bfieznu 

So a Ne 9–16 hod.
31. 3.–31. 10. • Expozice historické
mincovny
31. 3.–22. 4. • V˘stava kraslic

Úspěch přerovského kreslíře
V˘znamné pocty dosáhl pfierovsk˘
kreslífi Lubomír Dostál. Jeden z jeho
kreslen˘ch vtipÛ byl zafiazen do kata-
logu na soutû-
Ïi v Rumun-
sku, kam po-
slal kresby na
téma Zvûro-
kruh a volné
téma. V této
kategorii se
objevil ve zmí-
nûném katalo-
gu za âeskou
republiku me-
zi vybran˘mi
kresbami od
autorÛ z celé-
ho svûta. „Uve-
fiejnûní kresby

a vÛbec probojovat se do katalogu je
pro kaÏdého kreslífie obrovská ãest,“
svûfiil se úspû‰n˘ pfierovsk˘ autor. Šaf
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Galerie a výstavy
Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

Sergej Kulina – malífi a sochafi. 
Narodil se v roce 1958 v Es-

tonsku. V roce 1991 absolvoval
akademii v˘tvarn˘ch umûní
v Kyjevû. Od roku 1992 Ïije
spolu se svojí rodinou v Kun-
‰tátû na Moravû.

V souãasné dobû upfiednost-
Àuje spí‰e tvorbu malífiskou,
která sv˘m duchovním rozmû-
rem, mnohdy za citlivého uÏití
ikonografick˘ch v˘tvarn˘ch
prvkÛ vlastních kfiesÈanství, vy-
tváfií obrazy, které dokáÏí oslo-
vit i ãlovûka dne‰ní pfietechni-
zované doby.
Pravidelnû vystavuje od roku
1988. Je ãlenem Unie v˘tvar-
n˘ch umûlcÛ Ukrajiny a âeské
republiky. Kulinovy obrazy
a plastiky lze dnes nalézt v fiadû
soukrom˘ch sbírek u nás i v za-
hraniãí. V galerii Atrax není au-

torem neznám˘m. Má zde trvalé zastoupení jiÏ od roku 1993 a jeho obrazy oslo-
vují fiadu náv‰tûvníkÛ. Pfiipravili jsme proto velkou v˘stavu jeho obrazÛ, které
mÛÏete zhlédnout v galerii Atrax od 19. do 30. bfiezna.

V bfieznu zde bude vystavovat své obrazy Miroslav Dyl, malífi stfiední genera-
ce, kter˘ Ïije a tvofií v Ostravû. Zamûfiuje se pfieváÏnû na krajinu Beskyd a Oder-
sk˘ch vrchÛ. Oblíbil si kouzlo star˘ch chalup, které maluje ve v‰ech roãních ob-
dobích, v záfiiv˘ch barvách pfiírody. Nejsou mu vzdálená ani záti‰í a kytice, kte-
ré také maluje svojí nejmilej‰í technikou, akvarelem.

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

Kino Hvězda

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

14.–29. 3. • Vladislav Urban.
Ak. sochafi Vladislav Urban Ïije
a tvofií v Brnû. Svoji invenci
zkou‰í v nûkolika oborech umû-
lecké praxe – designu skla, ná-
bytku, ‰perku, drobné plastice
a malbû. Podílí se i na vefiejn˘ch
zakázkách ve spolupráci s archi-
tekty. Získal povûst úspû‰ného
návrháfie prÛmyslového a deko-
rativního skla.

Narodil se v Plzni. Vystudoval
‰perkafiskou ‰kolu a následnû Vysokou ‰kolu umûleckoprÛmyslovou v Praze.
Speciálním studiem si doplÀoval a osvojil manuální dovednosti ve skláfisk˘ch
fiemesln˘ch disciplinách. Objevil svût pomocn˘ch provozÛ skláren. Fenomén
skla si zde natrvalo oblíbil k seberealizaci. V prÛbûhu let se zúãastÀoval soutû-
Ïí, spolkov˘ch v˘stav, pfiehlídek, veletrhÛ, nûkolika svûtov˘ch v˘stav EXPO i me-
zinárodních sympozií. Organizuje vlastní v˘stavy.

Pro Pfierov, kde vystavuje poprvé, pfiipravil autor kolekci obrazÛ ze své tvor-
by. VernisáÏ se bude konat ve stfiedu 14. bfiezna v 17.30 hodin.

1.–7. 3. v 17.30 hod. • MAHARAL –
TAJEMSTVÍ TALISMANU (âR, dobro-
druÏn˘, rodinn˘, premiéra). âeské dû-
ti, americk˘ dobrodruh a slovensk˘ In-
diana Jones na stopû nejcennûj‰ího
z pokladÛ Rudolfa II. Roku 1602 umírá
praÏsk˘ rabín Löw. Astrolog Jan Keller
a pfiedseda Ïidovské obce Jicchak Ko-
hen pospíchají k jeho smrtelné posteli. 
1.–6. 3. ve 20 hod. • GOYOVY P¤Í-
ZRAKY (USA/·panûlsko/âR, drama, ti-
tulky, premiéra). Milo‰ Forman vyprá-
ví o revoluci svobody, království vá‰nû
a jin˘ch obûtech dûvky historie…  Pfií-
bûh se odehrává v roce 1792, kdy Goya
nastoupil na ‰panûlsk˘ královsk˘ dvÛr
jako dvorní malífi. Je zaloÏen na vztahu
Goyi a jeho múzy Ines. 
8.–11. 3. v 17.30 hod. • KVASKA (âR,
hudební/romance/drama, premiéra).
První ãesk˘ film ze zákulisí muzikálu
s hudbou Daniela Landy! KVASKA – vû-
zeÀsk˘ nápoj, náhraÏka piva. Vodu,
chleba a cukr kvasíme po dobu 14 dnÛ. 
12.–14. 3. v 17.30 hod. a 8.–13. 3. ve
20 hod. • APOCALYPTO (USA, dobro-
druÏné drama, titulky, premiéra). Vel-
kolep˘ projekt Mela Gibsona vypráví
o starobylé fií‰i MayÛ a jejím zániku.
PÛvod této kultury, její moudr˘ Ïivot
a náhlá destrukce, je dosud opfiedena
mnoh˘mi tajemstvími. 
15.–17. 3. v 17 hod. • PAST NA ÎRA-
LOKA (USA dûtsk˘, animovan˘, rodin-
n˘, ãesk˘ dabing, premiéra). Vtipná
animovaná pohádka pro malé i velké di-
váky. Mal˘ bezstarostn˘ kluk – rybiãka
– se s rodiãi pfiestûhuje na korálov˘ útes.
Jeho Ïivot se zmûní v okamÏiku, kdy mu
tátu a mámu chytí do rybáfiské sítû. 
19.–21. 3. v 17.30 hod. • KRÁLOVNA
(VB/Itálie/Francie, biografie/drama, ti-
tulky, premiéra). Strhující a jedineãn˘
pohled reÏiséra Stephena Frearse za za-
vfiené dvefie královského paláce a do
mysli a srdce královny AlÏbûty II., tûs-
nû po smrti princezny Diany. 
18. 3. v 17.30 hod. a 15.–20. 3. ve 20
hod. • HANNIBAL – ZROZENÍ (Fran-
cie/VB/USA, drama/thriller, titulky, pre-
miéra). Vstupte do temné mysli Hanni-
bala Lectera. KdyÏ dospûje v mladého
muÏe, pou‰tí se po stopách sestfiin˘ch
vrahÛ, pfiedurãen˘ch k nejhrÛznûj‰ím
variantám smrti…
22.–28. 3. v 17.30 hod. a 22.–27. 3. ve
20 hod. • VRATNÉ LAHVE (âR, ko-
medie, premiéra). Hrdinou VRATN¯CH
LAHVÍ je b˘val˘ uãitel Tkaloun. Defini-
tivnû se rozhodl opustit Ïáky, ale roz-
hodnû se nehodná smífiit s pozicí dÛ-
chodce, trávícího ãas na laviãce v parku. 
29. 3.–4. 4. v 17.30 hod. • ·TùSTÍ
NA DOSAH (USA, drama/komedie, ti-
tulky, premiéra). Film podle skuteãné
události. Chris Gardner (Will Smith) je
otec tfiíãlenné rodiny, kter˘ se zoufale

snaÏí najít takovou práci, aby dokázal
uÏivit sebe i své nejbliÏ‰í. 
29. 3.–3. 4. v 17.30 hod. • GHOST
RIDER (USA, akãní/dobrodruÏn˘, ti-
tulky, premiéra). Je tomu uÏ dávno, co
hvûzdn˘ motocyklov˘ kaskadér Johnny
(Nicolas Cage) uzavfiel smlouvu s ìáb-
lem, aby tak dokázal ochránit lidi, ke
kter˘m má nejblíÏe – svého otce a dût-
skou lásku Roxanne. 

7. 3. ve 20 hod. • CESTA DOMÒ (âína,
milostn˘ pfiíbûh, titulky, premiéra). Luo
se vrací po dlouh˘ch letech z mûsta do
rodné vesnice na pohfieb svého otce, ven-
kovského uãitele. Jeho matka trvá na
dávno zapomenutém obfiadu, pfii nûmÏ
musí b˘t neboÏtík dopraven z márnice
k hrobu stfiídajícími se nosiãi.

14. 3. ve 20 hod. • JEDNÉ NOCI
V JEDNOM MùSTù (âR, povídko-
v˘/animovan˘, premiéra). Co v‰echno se
mÛÏe odehrát bûhem jedné noci, v jed-
nom mûstû? Nov˘ celoveãerní animova-
n˘ film s prvky hororu i ãerného hu-
moru. Pfiíbûhy o lidské osamûlosti
i o tom, kolik podivností a podivínÛ s je-
jich zálibami se vyskytuje kolem nás.
21. 3. ve 20 hod. • SÓLOKAPR (Velká
Británie/USA, komedie, titulky, premié-
ra). Na vystoupení mága Sida pfii‰la i stu-
dentka Sandra. Ten si ji vybere jako po-
mocnici pro svÛj trik. Jaké je její pfiekva-
pení, kdyÏ se v bednû, kde má zmizet, ob-
jeví duch zavraÏdûného novináfie...
28. 3. ve 20 hod. • A TOU NOCÍ NE-
VIDÍM ANI JEDINOU HVùZDU (Nû-
mecko, pfiíbûh, titulky, nûmecká verze,
premiéra). Podle dopisÛ BoÏeny Nûm-
cové... Film popisuje poslední dny ães-
ké spisovatelky, která se v polovinû 19.
století sv˘m Ïivotním stylem vymykala
ze zaÏit˘ch spoleãensk˘ch zvyklostí.

4. 3. v 16 hod. • HAPPY FEET (USA,
animovan˘/rodinn˘, ãesk˘ dabing). Nej-
vût‰í ‰oumeni Antarktidy pfiedvedou, jak
fie‰it (skoro v‰echny) problémy tancem
ãi písní a jak lze zmûnit svût k lep‰ímu...
11. 3. v 16 hod. • ASTERIX A VIKIN-
GOVÉ (Dánsko/Francie, anim. dobro-
druÏství, ãesk˘ dabing). Do na‰í oblíbe-
né vesnice v Galii pfiijel Zniãehonix, ‰é-
fÛv synovec! Asterixovi a Obelixovi je
pfiidûlen nemoÏn˘ úkol – uãinit z nûj...
18. 3. v 16 hod. • PAST NA ÎRALO-
KA (USA, animovan˘, rodinn˘, ãesk˘
dabing, premiéra). Vtipná animovaná
pohádka pro malé i velké diváky.
25. 3. v 16 hod. • KYTICE POHÁDEK
II (âR, dûtské pásmo). Pásmo animo-
van˘ch pohádek pro nejmen‰í diváky.

■ 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 ■

Sergej Kulina, Pokušení, olej

Vladislav Urban

Od 12. bfiezna zaãíná v Domeãku tradiãní jarní v˘stava. Pro-
hlédnete si kraslice rÛzn˘ch krajov˘ch technik – vala‰ské, po-
povické, dolnonûmãanské, ‰krabané, slámové a fiadu dal‰ích.
Oblíbená jsou nejen slepiãí vejce, ale zajímavû lze dekoro-
vat i vejce krÛtí a kfiepelãí. Nebude chybût ani nová kolekce jar-
ních ubrusÛ, velikonoãního prostírání a sváteãních dekorací.
V nabídce budou jarní vystfiihovánky Markéty Vránové, pfiá-

níãka a obrázky, barevné ko‰íky a keramika s jarními motivy.


