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Od  nového  školního  roku  už 
v Předmostí nebudou dvě základ-
ní školy, ale pouze jedna. Na svém 
posledním zasedání o tom rozhodli 
přerovští zastupitelé. Redukce počtu 
základních škol je součástí optima-
lizace sítě škol v Přerově. „Cílem 
tohoto záměru je vytvoření jedné 
ekonomicky silné školy, která bude 
zastřešovat výchovně vzdělávací pro-
ces v Předmostí,“ vysvětlila Romana 
Pospíšilová, vedoucí odboru sociál-
ních věcí a školství z přerovského 
magistrátu. 
„Naším záměrem je provozování 
základní školy výhradně v objek-

tu Hranická 14. Ten byl zateplen 
v rámci opatření na úsporu ener-
gií, má kompletně modernizovaná 
sociální zařízení, a navíc je vyba-
vený bezbariérovým přístupem,“ 
vysvětlil Dušan Hluzín, náměstek 
primátora. Činnost mateřské ško-
ly bude pokračovat ve stávajících 
objektech Pod Skalkou, v Čekyni 
a ve Vinarech. „Také středisko vol-
ného času bude nadále pokračo-
vat ve svých aktivitách,“ doplnila 
Romana Pospíšilová.
„Zápis do prvních  tříd pro příští 
školní rok 2013 až 14 provedou ješ-
tě obě školy samostatně,“ vysvětlil 

Dušan Hluzín. Pedagogičtí pracov-
níci obou škol už v nejbližší době 
zahájí jednání, která povedou k vy-
tvoření společného školního vzdělá-
vacího programu, který začne platit 
od 1. září 2013. „Společný program 
neznamená utlumení školního pro-
gramu jedné ze jmenovaných škol, 
ale naopak vzájemné propojení vzdě-
lávacího programu obou škol, jejich 
obohacení a posílení,“ zdůraznila 
Pospíšilová. Obě základní linie škol-
ních vzdělávacích programů, to je 
propojení školy s místem a orientací 
na historii Předmostí, ale i potřeba 
integrace a vzdělávání dětí a žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, 
zůstanou zachovány.   (RED)

Rybářská alej 
zvítězila v anketě roku

Obě školy v Předmostí se od září spojí

Rybářská alej v Přerově na sklonku roku zvítězila v anketě Alej roku 2012, kterou vyhlásilo sdružení Arnika. V internetovém 

klání zvítězila v konkurenci sedmi desítek stromořadí z Čech, Moravy i Slezska. Do soutěže asi 1800 metrů dlouhé stromořadí, 

vedoucí podél řeky Bečvy, přihlásil Přerovan Adin Vyhlídka. Přerovské aleji dalo svůj hlas 676 lidí. „Přestože byly do ankety 

nominovány historicky významnější, starší a působivější aleje, na té Rybářské je důležité právě odhodlání místních lidí stromy 

bránit. Pokusíme se nyní obyvatele Přerova podpořit a přispět k tomu, aby letošní Alej roku České republiky mohla dělat radost 

i dalším generacím Přerovanů,“ řekl při předávání ocenění v Rybářské aleji Martin Skalský ze sdružení Arnika.   (Ilo)
 Foto: Ingrid Lounová

Zastupitelé 
se sejdou  
v únoru
Poprvé v novém roce se sejdou za-
stupitelé města v pondělí 4. úno-
ra ve 13 hodin v sále klubu Teplo 
na Horním náměstí v Přerově. O pro-
gramu budeme informovat v únoro-
vém čísle.   (RED) 

Milí Přerované,
přeji Vám šťastné vy-
kročení do nového roku,  
pevné zdraví, osobní 
úspěchy a ať pozitivní 
zprávy kolem nás pře-
vládají nad těmi, které 
nás netěší.
Dobrý rok 2013 
Vám přeje

Jiří Lajtoch,
primátor Přerova

ZŠ J. A. Komenského v Předmostí. 

 Foto: archiv



Lidé z Domova pro se-ni-
ory v Přerově si stěžují 
na tamní jídelníček. Už 
delší dobu se shodují, že 
jim dovážené jídlo v mno-
ha ohledech nevyhovuje. 
Není dostatečně pestré 
a dobrá není ani jeho kva-
lita.

„Nechutná jim, nejsou s ním spoko-
jeni – a často na tento fakt poukazu-
jí,“ řekl Josef Hrbáček ze Sociálních 
služeb města Přerova. Radní města 
slova seniorů vyslyšeli a rozhodli 
o vypsání výběrového řízení na no-
vého dodavatele stravy. Ten by mohl 
už od dubna nabídnout klientům nové 
jídelníčky. 
„Nerozhodovali jsme o novém do-
davateli od stolu. Ustanovili jsme 
hodnotitelskou komisi, která jídla do-
vážená do domova důchodců ochut-
návala. Také ona konstatovala, že 
jídlo není vyhovující, a doporučila 
změnu,“ upřesnil náměstek přerov-
ského primátora Dušan Hluzín. 
Nový dodavatel, který vyhraje výbě-
rové řízení, bude stravu dodávat pro 
osmdesát dva uživatelů domova pro 
seniory a vařit bude také pro zhruba 
patnáct lidí přerovského Denního 
pobytu a zaměstnance Sociálních 
služeb města Přerova. „Kromě toho 
bude mít ve svých povinnostech pro-
vozovat v domově pro seniory bufet. 
Zakázku bude nový zhotovitel plnit 

čtyři roky a její předpokládaná cena 
je asi dvacet milionů,“ dodal náměs-
tek Hluzín. 
Do domova pro seniory musí doda-
vatelská firma dopravit celodenní 
stravu složenou ze snídaně, dvou sva-
čin, oběda, večeře a pozdní večeře. 
„Samozřejmě počítáme i s komplet-
ní nabídkou tekutin a dietních jídel. 

Zhotovitel by měl být schopen dodat 
jídla i ve stavu mixovaném,“ dopl-
nila vedoucí odboru sociálních věcí 
a školství přerovského magistrátu 
Romana Pospíšilová. Teplota jídla 
na talíři nesmí být nižší než 63 stup-
ňů Celsia. Kuchaři nesmí používat 
výrazné koření, umělé náhražky, in-
stantní směsi, dochucovadla a potra-

vinové přísady známé coby „éčka“. 
Ryby musejí vykostit, ovocné kom-
poty zbavit pecek či jader a zeleninu 
krájet na malé kousky. 
„Stravu může zhotovitel klidně i do-
vážet z jiného města či obce, ale musí 
být čerstvá a jím připravená. A protože 
domov pro seniory nemá vlastní ku-
chyni, bude dodavatel stravu připra-
vovat ve vlastních nebo pronajatých 
prostorách a s vlastními zaměstnanci,“ 
upozornil náměstek Dušan Hluzín. 
Nabídky mohou zájemci posílat až 
do 23. ledna. Navrhnout musejí cenu 
pro plnění veřejné zakázky – a jejich 
povinností bude i předvést složení 
jídelníčku. „Členové hodnotitelské 
komise posoudí chuť připravených 
vzorků a pak stravu ohodnotí a při-
dělí body,“ řekl závěrem náměstek 
Hluzín. (KOM)
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Oprava
V minulém čísle Přerovských lis-

tů jsme na straně 2 uvedli chyb-

ný titulek, který nekorespondoval 

se snímkem a obsahem článku. 

Ten správný zněl – Nepoctivce 

na skládkách odhalí fotky. Za šot-

ka se omlouváme, způsobila jej 

nepozornost grafika.  RedaKce

Vítání dětí 
a zlaté svatby
Komise pro občanské záležitosti na-
bízí obřady vítání dětí, při kterých 
jsou novorozenci přijati mezi obča-
ny města zápisem do pamětní knihy. 
Přihlásit se mohou i rodiče, kteří mají 
trvalé bydliště v Přerově, ale jejich 
dítě se narodilo mimo Přerov. Rodiče 
dětí narozených v Přerově získají 
dotazník na matrice při vyřizování 
rodného listu.  
Komise zařizuje také obřady zlatých 
a diamantových svateb manželů, kte-
ří oslaví 50 nebo 60 let společného 
života.  
Bližší informace: Kancelář primá-
tora, Ivana Veselá, tel. 581 268 452, 
e-mail: ivana.vesela@prerov.eu nebo 
osobně na Magistrátu města Přerova, 
náměstí TGM 2.

„Chtěli jsme, aby informační centrum 
bylo pokud možno v centru dění – 
na viditelném místě a v reprezenta-
tivních prostorách, proto jsme roz-
hodli o stěhování. Městský dům, coby 
dominanta středu města, je ideální 
místo, které turisté bez problémů na-
jdou,“ uvedl přerovský primátor Jiří 
Lajtoch, který 3. prosince přestřiže-
ním pásky uvedl informační centrum 
do provozu. Prostory bývalého centra 
budou nadále sloužit městu. „V příš-
tím roce tu chceme zřídit výstavní 
prostory,“ dodal ředitel Kulturních 
a informačních služeb města Přerova 
Jaroslav Macíček.  (Red)

Seniorům v domově nechutná, 
jídlo bude dodávat nová firma

Infocentrum je v Městském domě

Foto: Jídlo pro dříve narozené bude v Domově pro seniory v Přerově připravovat 

jiná firma, která zvítězí ve výběrovém řízení. Foto: archiv Domova pro seniory

Pro informace o městě, přehledy kulturních a sportovních akcí, ale i suvenýry si míst-

ní lidé i turisté chodí do informačního centra. V Přerově teď nově sídlí v Městském 

domě. Foto: Dominik Bachůrek

Městské informační centrum se přestěhovalo z pasáže v Kratochvílově ulici 
do Městského domu. V nových opravených prostorách sídlí od začátku prosince. 
Původní centrum v pasáži tak zaniklo.
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Také v přerovské porodnici pozorují 
v posledních letech celorepublikový 
trend – úbytek počtu narozených dětí. 
„Od začátku roku do konce listopadu 
se v naší porodnici narodilo 809 dětí, 
v roce 2011 to bylo za stejné obdo-
bí 845 dětí a v roce 2010 to bylo 
959 dětí,“ podala přehled statistiky 
narozených dětí primářka gyneko-
logicko-porodnického oddělení pře-
rovské nemocnice Jarmila Repovská. 
Přerovskou porodnici, která je umís-
těna v moderním Pavilonu pro mat-

ku a dítě, si volí pro narození své-
ho potomka nejen ženy z Přerovska 
a Hranicka, ale i z Olomoucka. „Rodí 
u nás také cizinky žijící v České re-
publice. Nejčastěji to jsou Slovenky, 
Ukrajinky a Vietnamky. Přijíždějí 
k nám ale také Češky, které žijí v ci-
zině a chtějí porodit doma,“ vysvětlu-
je Jarmila Repovská. Průměrný věk 
maminek se přitom pohybuje okolo 
osmadvaceti let.
Babyboom jsme v Přerově zazname-
nali v letech 2007 a 2008. „V roce 

2008 se u nás v porodnici narodilo 
1095 dětí, což je nejvíc za posled-
ních deset let,“ připomněla primářka 
Repovská. Její slova potvrzuje i Petr 
Hrbek z odboru školství a sociál-
ních věcí přerovského magistrátu: 
„Pro školní rok 2013/2014 očeká-
váme další růst počtu žáků prvních 
ročníků, a to s ohledem na vývoj 
demografické křivky, kdy do škol 
nastoupí silnější ročníky z vlny ba-
byboomu.“ Při nejbližších zápisech 
do základních škol bude nastupo-
vat ještě více dětí než loni. „Tento 
pozitivní trend se zastaví až kolem 
školního roku 2017/2018, a to v dů-
sledku výrazného propadu počtu 
narozených dětí v roce 2011,“ vy-
světlil Petr Hrbek.
Loni do prvních tříd v devíti základ-
ních školách a jedné soukromé na-
stoupilo 439 žáků. Průměrný počet 
dětí v první třídě se v devíti základ-
ních školách pohybuje okolo 21,9. 
Letos by k zápisům do prvních tříd 
mělo přijít více dětí než v předcho-
zích letech. Před deseti lety se počet 
prvňáků v Přerově pohyboval okolo 
450 dětí, před dvaceti lety to bylo do-
konce 560 dětí.  Od nového školního 
roku se v Přerově v rámci optimali-
zace spojí dvě školy v Předmostí, 
Přerov tak bude mít osm základních 
škol.  (ILO)

Žebříček nejoblíbenějších jmen loni 
v Přerově vedli Jakubové a Janové. 
Z dívčích jmen byly nejvíce v kur-
zu Terezky a Elišky. „Od začátku 
roku jsme k 30. listopadu v matri-
ce provedli 808 zápisů narození,“ 
uvedla matrikářka Jana Filoušová 
z přerovského magistrátu. Nejčastěji 
– ve 30 případech – zapisovaly ma-
trikářky jméno Jakub, jméno Jan 

má v rodném listě zapsáno 26 dětí. 
Terezek se od začátku ledna do kon-
ce listopadu narodilo 19, Karolín 
a Elišek shodně 16. Mezi další ob-
líbená jména patří Vojtěch, Matyáš, 
Filip a Ondřej, z dívčích to jsou 
Natálie, Adéla, Aneta, Gabriela 
a Lucie. V několika případech rodiče 
zvolili pro své dítě zdvojená jména, 
jako v případě Matyáše Maxima, 

Jana Harleye, Kristýny Kateřiny 
nebo Sofie Elif. Z poněkud neob-
vyklých jmen zapisovaly matrikářky 
do rodného listu jména Sonny, Thea, 
Lara nebo Bernadeta. Zaznamenaly 
i návrat staročeských jmen. Josef 
má v Přerově v rodném listě na-
psáno sedm chlapečků, Václavů se 
v Přerově narodilo loni šest a na svět 
přišla i Žofie a Jozefína. (ILO)

Dětí se rodí méně, k zápisům 
přijdou ročníky z babyboomu 

Rodí se méně dětí. V přerovské porodnici se loni do konce listopadu narodilo 809 dětí.

 Foto: Dominik Bachůrek

Demografická křivka v posledních letech v Česku klesá, přesto v příštím školním 
roce pravděpodobně nastoupí do základních škol v Přerově nejvíce dětí za posled-
ních deset let. Projeví se tak babyboom z období před šesti lety.

V ulicích Přerova jsme se ptali rodičů 
malých dětí, jak vybírali jméno pro 
své dítě.

Hana Hetychová, Přerov
My máme Haničku, narodila se v září 
a jmenuje se po mně. Volba jména 
byla jednoduchá, chtěli jsme, aby 
se naše dítě jmenovalo po rodičích. 
Chlapeček by se tak jmenoval Lu-
káš.

Pavel Kolínek, Přerov
Nám se v březnu narodila Gábinka. 
Jméno jsme vybírali dlouho, ve hře 
bylo tak třicet jmen. Postupně jsme je 
vyškrtávali a zvítězila Gabriela a v ro-
dině je jedinou s tímto jménem.

Jana Kociánová, Předmostí
Výběr jména byl jednoduchý. Já 
i manžel jsme si vzali kalendář a vy-
bírali jsme jména, která se nám líbí. 
Pak jsme si je četli a oba jsme měli 
napsaného Lukáše. Chlapeček to-
hoto jména se nám narodil v září 
roku 2011.

Taťána Nucová, Přerov
V kočárku vozím Nicol. My jsme už 
od začátku věděli, že chceme Nicol-
ku, na jménu jsme se s partnerem 
shodli. Výběr chlapeckého jména 
byl obtížnější, ale kdybychom měli 
chlapečka, byl by to Adámek.

Ptala se a fotografovala
Ingrid Lounová

ANKETA  

K nejoblíbenějším jménům 
patří Jakub, Jan a Tereza



V Přerově je nyní sedm domů s pe-
čovatelskou službou a jediný domov 
pro seniory. Pracovnice sociálního 
odboru evidují 760 žádostí o umístění 
do domova pro seniory. „Vhodnou 
lokalitu pro domov pro dříve naro-
zené jsme hledali už od devadesátých 
let minulého století. Padla i varianta 
vybudovat ho v hotelu Fit. Nakonec 
se jako nejvhodnější lokalita pro tuto 
stavbu jevila bývalá základní škola 
v Optické ulici. Výhodou byly vol-
né pozemky v jejím okolí, a navíc to 
je i klidná část města,“ ohlíží se do 
doby, kdy se rozhodovalo o budou-
cím domově pro seniory, primátor 
Přerova Jiří Lajtoch. Výhodou této 
lokality byla i blízká dostupnost ne-
mocnice. 
„Budovy  bývalé  školy  byly  ale 
v dezolátním stavu. Škola byla po-
stavená v 60. letech a stavba to byla 
velmi nekvalitní, což se projevilo 
v průběhu výstavby domova, který se 
začal stavět v roce 2006,“ vzpomíná 
Jiří Lajtoch. Projekt sice počítal s ná-
kladnou rekonstrukcí, ale vícepráce 
stavbu prodražily o 28 milionů korun. 
„Výsledkem nákladné přestavby je 
důstojný domov pro 82 dříve naro-
zených. Stavba je moderní, odpoví-

dá požadavkům dnešní doby a navíc 
máme studii na rozšíření dalšího pa-
vilonu s ubytovací kapacitou 68 lů-
žek,“ dodává Jiří Lajtoch. Brzy po 
dostavbě se totiž ukázalo, že kapacita 
domova je nedostačující a nahrává 
tomu i fakt demografického vývoje 
a stárnutí populace. Každý měsíc se 
vedení města musí zabývat žádost-
mi příbuzných o urychlené umístě-
ní seniora do domova kvůli vážným 
zdravotním komplikacím. 
Nový třípodlažní pavilon by podle 
studie stál na místě původního škol-
ního hřiště. Jeho výstavba by i s vy-
bavením a úpravou sítí a rozvodů 
včetně terénních úprav a zpevnění 
komunikací přišla na téměř 180 mi-
lionů korun. „Peníze na dostavbu 
domova zatím nejsou. Uvažujeme 
o vstupu soukromého investora,“ na-
značuje možný vývoj primátor. Stále 
se také diskutuje o možnosti zřízení 
samostatné kuchyně, to by znamena-
lo další navýšení ceny o 30 milionů 
korun. Jídlo se do přerovského do-
mova pro seniory totiž dováží a kli-
enti domova nejsou s jeho kvalitou 
ani pestrostí spokojeni. Město proto 
vyhlásilo výběrové řízení na nového 
dodavatele stravy.   (ILO) 

04 Aktuálně z přerovA

Domov pro seniory
Začátek výstavby: rok 2006 
Cena: 167 milionů korun 
Uvedení do provozu: září 2008 
Kapacita: 82 lůžek, 18 pokojů (jedno lůžko), 32 pokojů (dvoulůžkových) 

Inzerce

Domov pro seniory svou kapacitou nestačí, 
studie počítá s dalším pavilonem pro 68 lidí 

V sobotu 8. prosince 2012 se uskutečnily tři obřady vítání dětí narozených v měsíci 

říjnu. Jednoho z obřadů se zúčastnili manželé Kučerovi s dcerou Šarlotou.

 Foto: Jan Čep

Stavby, které vznikly v posledních letech 
Populace stárne. Podle nejnovější projekce obyvatelstva České republiky do roku 2050, vypracované Českým statistic-
kým úřadem, bude počet osob starších 65 let intenzivně přibývat, počet dětí naopak ubývat. V roce 2015 bude v popu-
laci 18 procent lidí starších 65 let. Potřeba domovů pro osoby, které už nezvládají samy péči, v brzkých letech vzroste. 

12PřerovSkých 
zaStavení
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Dojde 
letos 
v Přerově 
k navýše-
ní poplat-
ku za ko-
munální 

odpad? A do jaké doby 
musí být zaplacený?

Odpovídá Milena Lanžhotská, ve-
doucí oddělení místních příjmů 
z Odboru ekonomiky přerovského 
magistrátu. 
Stejně jako v jiných městech České 
republiky se ani my nevyhneme navý-
šení místního poplatku za komunální 
odpad. V minulých letech totiž obce 
nemalou částkou doplácely na systém 
sběru, třídění a likvidaci komunální-
ho odpadu, neboť i když se náklady 
zvyšovaly, sazba poplatku nebyla 

od roku 2002 valorizována a obce 
nemohly překročit zákonem stano-
venou sazbu 500 Kč. Od roku 2008 
doplácelo město každoročně rozdíl 
mezi sazbou poplatku stanovenou 
ve vyhlášce a skutečnými náklady. 
Výše poplatku může v České repub-
lice po novelizaci zákona o místních 
poplatcích dosáhnout až na tisíc ko-
run. V Přerově zastupitelstvo města 
schválilo částku 650 korun, dochází 
tak k navýšení o 150 korun oproti 
roku minulému. Tuto částku musejí 
zaplatit všichni občané, kteří mají 
v Přerově trvalý pobyt, včetně ci-
zinců, kterým byl v Přerově povolen 
trvalý nebo přechodný pobyt na dobu 
delší než tři měsíce, občané, kteří zde 
pobývají přechodně po dobu delší tří 
měsíců, a dále cizinci, kterým byla 
udělena mezinárodní ochrana nebo 
dočasná ochrana. 
Další novinkou je, že se rozšiřuje 
okruh poplatníků o osoby, které mají 

Otázka na aktuální téma… 

Ve školách odpad třídí

Grantový 
program 
na rok 2013

Foto: Ingrid Lounová

Inzerce

Co se v mládí naučíš, v dospělosti jako když najdeš. To určitě platí také 
o třídění odpadu. Školáci na snímku v Základní škole Za mlýnem odpověd-
ně odpad třídí. Plastové láhve, papír ani tetrapaky tady ve směsném odpadu 
nekončí. Nádoby na třídění PET láhví, papíru a skla byly v přerovských 
základních školách zavedeny už před 17 lety. Šest let se v základních i ma-
teřských školách sbírají i opotřebené a vysloužilé baterie. Školy a školky 
mezi sebou dokonce soutěží, kdo nasbírá nejvíce monočlánků. Leckteré do-
mácnosti by si mohly vzít ze školáků příklad. Ve směsném odpadu se totiž 
stále objevuje to, co by mělo končit ve speciálních kontejnerech.  (ILO) 

Zastupitelstvo města Přerova vy-
hlásilo 10. prosince 2012 Grantový 
program pro rok 2013. Žadatelé mo-
hou do 6. února předkládat žádosti 
o finanční podporu. Ty mohou smě-
řovat do čtyř oblastí, pro které je 
určen uvedený objem finančních pro-
středků z rozpočtu statutárního města 
Přerova: oblast sportu 1 700 000 ko-
run, oblast sociální a zdravotnic-
tví 700 000 korun, oblast kultury 
750 000 korun, oblast volného času 
250 000 korun. Pokud žádosti směřují 
do oblasti sportu a volného času nebo 
do oblasti sociální a do zdravotnic-
tví, obracejte se na Odbor sociálních 
věcí a školství, jestliže se ucházíte 
o grant v oblasti kultury, směrujte 
své žádosti na kancelář primátora. 
Bližší informace najdete na webo-
vých stránkách statutárního města 
Přerova (www.prerov.eu – Magistrát/
Granty a dotace).  (KOM)

ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, 
ve kterých není hlášena k pobytu žád-
ná fyzická osoba. Ti musejí zaplatit 
za odpad 325 Kč, stejně jako majitelé 
rekreačních objektů na území města 
a v jeho místních částech. 
Od poplatku jsou ponovu osvobozeny 
děti do jednoho roku. Pokud rodiče 
nebo zákonní zástupci za své nezle-
tilé děti (starší jednoho roku) neza-
platí, budeme moci dlužné částky 
vymáhat na zákonných zástupcích. 
To dosud v zákoně chybělo a dětem 
tak narůstaly dluhy. 
Splatnost poplatku zůstává stejná 
jako v minulém roce, to znamená, 
že nejpozději do 30. června musí být 
poplatek zaplacen. Platbu lze provést 
bezhotovostním převodem, prostřed-
nictvím SIPO nebo na všech poklad-
nách magistrátu. Pokud poplatek ne-
bude včas zaplacen, bude dlužníkům 
navýšen o padesát procent. 
Bližší informace: Magistrát MP, 
Odbor ekonomiky, Bratrská č. 34,  
II. patro, nebo na tel. číslech 
581 268 230, 581 268 296 či inter-
netových stránkách města. (ILO)
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Víte o úspěšných Přerovanech?
S potěšením sledujeme výsledky, kterých občané našeho města dosahují na růz-

ných závodech a soutěžích. Chtěli bychom alespoň symbolicky poděkovat za re-

prezentaci města Přerova lidem, kteří v  roce 2012 dosáhli významných úspěchů 

v oblasti sportu, kultury a podnikatelských aktivit. Nemáme ovšem k dispozici úplný 

přehled o výsledcích, a proto se na čtenáře Přerovských listů obracíme s žádostí 

o spolupráci. Pokud víte o úspěšných reprezentantech města v těchto oblastech, 

prosíme, abyste nám v termínu do 17. ledna 2013 zaslali informaci, která bude 

obsahovat alespoň jméno osoby nebo název kolektivu či firmy, se stručnou cha-

rakteristikou úspěchu a kontaktem (kvůli doplnění informací).

Jedná se nám o úspěchy dosažené v roce 2012, a to minimálně na krajské úrovni 

(1.–3. místo), a pochopitelně také v celostátních a mezinárodních soutěžích. 

Své nominace zasílejte na adresu: Statutární město Přerov, kancelář primátora, 

Bratrská 34, 750 11 Přerov, e-mail: hana.chmelickova@prerov.eu

Z „PřeroVských aktualit“ Televize Přerov

Inzerce

Trofej získal za výjimečné úspěchy 
v golfu. Soutěž Zlatý oříšek každo-
ročně vyhlašují ministerstva kultury 
a školství. Matyáš se golfu věnuje už 
sedm let. „Ke golfu mě přivedl táta 
a hned v pěti letech jsem byl na svých 
prvních závodech v Olomouci. Hůl, 
kterou jsem hrál, má táta dodnes vy-
stavenou na čestném místě v gará-
ži,“ říká sympatický Matyáš, který 
je ve své věkové kategorii reprezen-
tantem ČR.
K jeho největším úspěchům pat-
ří titul mistra Evropy, který zís-
kal v roce 2010 ve  skotském 
Edinburghu. V Česku v Národní 
golfové tour mládeže byl dvakrát 
po sobě vítězem, jednou mu zlato 

uniklo o jedinou jamku. Odborníci 
o něm mluví jako o výrazném gol-
fovém talentu. „Do celostátní sou-
těže pro nadané děti Zlatý oříšek 
Matyáše přihlásil jeho učitel Pavel 
Krist. Ze 190 adeptů komise vy-
brala tři desítky dětí a mezi nimi 
i našeho Matyáše,“ cení si úspěchu 
žáka školy ředitelka ZŠ Za mlýnem 
Božena Přidalová. A zároveň dodá-
vá, že Matyáš je nejen dobrým gol-
fistou, ale pochlubit se může i sa-
mými jedničkami. „Golfu bych se 
chtěl věnovat profesionálně. Pokud 
mi to nevyjde, tak bych chtěl být 
právníkem,“ plánuje si vzdálenou 
budoucnost chlapec, kterému uča-
roval golf. (ILO)

Zlatý oříšek získal 12letý Matyáš z Přerova

PrImátOr JIří LaJtOch 
zůstává v čeLe radnIce 
Prosincové zasedání zastupitelstva 
mělo dramatický nástup. Příčinou byla 
petice za odvolání primátora Jiřího 
Lajtocha. Mezi koaličními a opozič-
ními zastupiteli se rozpoutala názo-
rová bitva. Nakonec zastupitelé roz-
hodli, že Jiří Lajtoch setrvá na postu 
primátora i nadále. Pro odvolání Jiřího 
Lajtocha bylo 7 z 32 přítomných zastu-
pitelů. Hlasování se zdrželi komunisté. 
Opozici nepomohla ani přítomnost ex-
ministra dopravy a poslance Věcí veřej-
ných Víta Bárty, který přijel do Přerova 
petenty podpořit. Petici za odvolání 
primátora Lajtocha podepsalo 1655 
občanů, platných podpisů bylo však 
jen 719. Podle slov iniciátorů je petice 
reakcí na trestní stíhání přerovských 

zastupitelů, jimž bylo sděleno obvi-
nění ze zneužití pravomoci veřejné-
ho činitele a ze sjednání nepřiměřené 
výhody při zadávání veřejné zakázky. 
Jiří Lajtoch v této souvislosti řekl, že 
rezignaci na post primátora bude zva-
žovat v případě, že se celý případ do-
stane před soud.  (eda)

O umístění knIhOvny 
rOzhOdnutí nePadLO 
Kde vznikne nová městská knihov-
na v Přerově, není stále jasné. 
Nerozhodlo o tom ani prosincové 
zasedání zastupitelstva. Argument 
vedení města o výhodnosti pronájmu 
budovy za zhruba 7,5 milionu korun 
ročně na křižovatce ulic Komenského 
a Palackého, kde dříve sídlila banka, 
zastupitele nepřesvědčil. Nepomohlo 

Významného úspěchu dosáhl 12letý Matyáš Zapletal ze Základní školy Za mlýnem v Přerově. V prosinci získal 
ocenění v celostátní soutěži pro úspěšné a nadané děti Zlatý oříšek 2012.

Dvanáctiletý Matyáš Zapletal je mladý nadějný golfový hráč. Díky golfu získal celo-

státní ocenění Zlatý oříšek 2012. Foto Ingrid Lounová

tomu ani vystoupení zástupce firmy, 
která budovu vlastní. Ten navíc uve-
dl,  že cena 7,5 milionu je maximální 
a o ceně lze dále jednat. Podle něj si 
město například nemusí pronajímat 
všechny prostory nabízené budovy, 
některé může případně nabídnout 
k dalšímu pronájmu. K hlasování 
nakonec nedošlo. Zastupitelé dosta-
nou v nejbližší době variantní řešení 
umístění nové knihovny.  (rIk)

nezaměstnanOst OPět 
stOuPLa
Lidí bez práce ke konci roku opět 
přibylo. Aktuální míra nezaměstna-
nosti na Přerovsku činila za měsíc 
listopad 11,7 %. V porovnání s loň-
ským rokem je to dokonce o jedno celé 
procento více. Úřady práce v našem 

regionu evidují celkem 8230 obča-
nů, což představuje meziroční nárůst 
o 634 uchazečů. Počet volných míst 
se však o pětinu snížil, což doklá-
dá nabídka volných pracovních míst 
v měsíci listopadu – k dispozici je 
pouze 248 pracovních příležitostí. 
Na jedno místo připadá 33 čekate-
lů. Navíc struktura volných pozic je 
prakticky neměnná – vrátní, ostraha 
objektů, řidiči náklaďáků, kuchaři, číš-
níci, prodavači nebo administrativní 
pracovníci. Zájem ze strany jednot-
livých subjektů je ale většinou o děl-
nické profese, jako jsou soustružníci, 
zámečníci, nástrojáři. Nejvyšší neza-
městnanost v rámci okresu vykazova-
lo s téměř 12,5 % Lipnicko, nejnižší 
Hranicko – 9,6 %, Přerov se pohybuje 
kolem 11,6 %.  (svam)
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Dětské hřiště v lokalitě 
Jasínkova/Interbrigadistů 
v Přerově je druhým 
nejkrásnějším dětským 
sportovištěm v celé České 
republice. 

„Dostalo se až do finále soutěže 
Nejkrásnější dětské hřiště, kterou 
vyhlásil časopis Moravské hospo-
dářství. Odborná porota hodnotila 
přes šedesát hřišť v českých a mo-
ravských městech či obcích. Z dva-
nácti vybraných sportovišť pak lidé 
svým hlasováním vybrali tři nej-
krásnější hrací plochy pro děti. Je 

mi ctí, že Přerov byl na krásném 
stříbrném místě,“ uvedl náměs-
tek přerovského primátora Michal 
Zácha, který v pátek 30. listopadu 
v Mahenově divadle v Brně převzal 
pro Přerov toto prestižní oceně-
ní. Jak dále připomněl, sportoviště 
vzniklo v roce 2009 za 4,47 milionu 
korun a patří k nejvíce navštěvo-
vaným hřištím v centru Přerova. 
Konkurovat mu v soutěži mohlo 
jen zlínské hřiště, které dosáhlo 
na prvenství. 
„Třetí příčku pak získalo město 
Velké Meziříčí,“ informovala Hana 
Nečasová z časopisu Moravské hos-
podářství.  (KOM)

Máme jedno z nejhezčích hřišť v republice

Lidé mohou město žádat o půjčku

My tři králové jdeme k vám…

Dětský sportovní areál v Jasínkově ulici zabodoval v konkurenci šedesáti  

dětských hřišť.  Foto: Ingrid Lounová

hledáme dobrovolníky ochotné po-
moci s organizací Tříkrálové sbírky 
2013,“ upřesnila Martina Krejčířová 
z přerovské oblastní charity. Každá 
kolednická skupinka se skládá z ve-
doucího a dvou až tří koledníků. 
Vedoucí skupinky má u sebe prů-
kazku vystavenou Charitou České 
republiky a zapečetěnou pokladnič-
ku se znakem charity. Stejně jako 
v předchozích letech je posláním 
sbírky pomoci lidem v nouzi a pod-
pořit charitní dílo.  (RED)
Bližší informace: Martina Krejčířová, 
tel. 581 209 298.

Půjčku, úročenou jen čtyřmi procen-
ty, nabízí občanům město Přerov. 
„Účelová půjčka je z Fondu oprav, 
modernizací a rozšiřování bytového 
fondu. Lidé ji mohou použít na opra-
vy a rekonstrukce bytů, domů nebo 
jiných nemovitostí, situovaných 
na území Přerova,“ uvedl přerovský 
primátor Jiří Lajtoch. Vnitřní před-
pis města, který se půjček týká, má 
ve své příloze uvedené druhy půjček 
i maximální částky čerpání. 

„Stavebníci se dozvědí, kolik mohou 
čerpat třeba na opravu střechy, vý-
měnu oken a dveří, opravy podlah, 
rekonstrukci koupelny, rozšíření by-
tové jednotky, na bezbariérové úpra-
vy bytu a podobně,“ doplnila Kristina 
Bukvaldová z Odboru ekonomiky 
magistrátu. Tuto půjčku poskytuje 
město svým občanům už sedmnáct 
let, letos jsou podmínky vylepše-
né o možnost zvolit si délku splat-
nosti, a to v pružném rozmezí od tří 

do osmi let. „Do současné doby byla 
splatnost jednotně stanovena na šest 
let,“ dodala Kristina Bukvaldová, 
u níž si žadatelé mohou vyzvednout 
tiskopisy a zároveň se podrobněji 
informovat o podmínkách půjčky 
i splácení. Zájemci si mohou o půjč-
ku zažádat od 14. ledna do 18. února 
roku 2013. 
Informace: MMPr, Odbor eko-
nomiky, Kristina Bukvaldová, 
tel. 581 268 209

Tříkráloví koledníci se v ulicích města objeví 6. a 7. ledna, peníze od dárců pomohou 

lidem v nouzi a podpoří dílo charity. Foto: archiv Oblastní charity Přerov

Začátek nového roku je již tradičně spojený s Tříkrálovou 
sbírkou. Ta se bude konat 6. a 7. ledna. Než však koled-
níci zazvoní u našich dveří, zrekapitulujeme si, jak byly 
využity peníze z Tříkrálové sbírky 2012. 

V lednu minulého roku se v Přerově 
a okolních obcích vybralo celkem 
675 412 Kč. Tato částka byla rozděle-
na na dvě části. Prvních 278 280  ko-
run použila Charita České republiky 
na humanitární pomoc u nás i v za-
hraničí. Druhá část – 397 132 ko-
run – se vrátila zpět do Přerova. Z této 
sumy putovalo 70 tisíc korun na pří-
mou pomoc rodinám a lidem v nou-
zi v Přerově a v okolních obcích. 
Jednalo se o pomoc lidem, kteří se 
ocitli v tíživé životní situaci.
Za 80 tisíc korun Oblastní charita 
Přerov pořídila kompenzační po-
můcky pro ošetřovatelskou službu. 
Za dalších 90 tisíc korun byl za-
koupen automobil pro Charitní pe-
čovatelskou službu. Padesáti tisíci 
korunami byla podpořena činnost 
Setkávání seniorů SPOLU a na čin-
nost Občanské poradny přispěla část-
ka 70 tisíc korun. Charitní pečova-
telská služba dostala na svou činnost 
37 tisíc korun. Zbývajících 132 ko-
run putovalo do nouzového fondu 
Arcidiecézní charity Olomouc. 
„Děkujeme všem, kteří svými pří-
spěvky podporují Tříkrálovou sbírku 
a vyjadřují tak svou solidaritu s po-
třebnými a trpícími. V současné době 
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY 
Primátor města Přerova podle § 34 odst. 1 zákona číslo 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů

o z n a m u j e:
1.  Volba prezidenta republiky se uskuteční 

v pátek dne 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku je volební místnost pro voliče podle místa, kde jsou v Přerově přihlášeni k trvalému pobytu, v:

Základní škola
Za mlýnem 1
volební okrsek č. 1

Bajákova
Mikuláškova
Seifertova
U Výstaviště
chatová oblast 
Laguny 

Soukromá střední
odborná škola
živnostenská
Palackého 19
volební okrsek č. 12

Blahoslavova
Bratrská

budova MMPr
Rohová 1, Penčice
volební okrsek č. 26

Přerov,
část Přerov XIII- 
-Penčice

Mateřská škola
Dvořákova 23
volební okrsek č. 40

tř. Gen. Janouška
Vaňkova
Dvořákova 75 – ne-
mocnice
chatová oblast U sv. 
Jakuba

Základní škola
Za mlýnem 1
volební okrsek č. 2

Bezručova
Brabansko
Kopaniny
Máchova
Riedlova
Sadová
Svornosti
Za mlýnem

Obchodní akademie
a Jazyková škola
Bartošova 24
volební okrsek č. 13

Bartošova
Boženy Němcové
Č. Drahlovského
Dr. Skaláka

Gymnázium
Jakuba Škody
Komenského 29
volební okrsek č. 27

Čechova
Havlíčkova
Husova
nám. Svobody
Škodova

Základní škola
Želatovská 8
volební okrsek č. 41

Jana Jiskry 
z Brandýsa
Jána Nálepky
Klivarova
Otakara Jaroše
Prokopa Holého
Sokolovská
por. Vodičky
Želatovská 1–19
Želatovská 2–22
Žižkova

Obchodní akademie
a Jazyková škola
Bartošova 24
volební okrsek č. 14

Cukrovarská
Kojetínská
nábř. 
Protifašistických
bojovníků
Tovačovská
Velké Novosady

Vysoká škola
logistiky o. p. s.
Palackého 25
volební okrsek č. 28

Jaselská
Komenského
nám. Přerovského 
povstání
Smetanova
Šířava
Wurmova

Základní škola
Za mlýnem 1
volební okrsek č. 3

Křivá
Lužní
Malá Dlážka
Michalov
Osmek
U Žebračky
chatová oblast Lužní

Domov pro seniory
Kabelíkova 14a
volební okrsek č. 42

Bohuslava Němce – 
lichá čísla 
OptikyZákladní škola

Hranická 14
Předmostí
volební okrsek č. 15

Hranická

Gymnázium 
Jana Blahoslava
a Střední 
pedagogická škola
Denisova 3
volební okrsek č. 29

Denisova
Jungmannova
Kramářova
Nádražní
nám. Fr. Rasche
Sušilova
Tovární

Základní škola
Želatovská 8
volební okrsek č. 43

Bohuslava Němce – 
sudá čísla
Želatovská 21–39
Želatovská 24–38

Základní škola
Velká Dlážka 5
volební okrsek č. 4

Velká Dlážka – sudá 
čísla

Základní škola
Hranická 14
Předmostí
volební okrsek č. 16

Janáčkova
Karasova
Kotkova
Popovická
Sportovní
Teličkova
Tyršova
U Dráhy
Zahradní

Základní škola
Želatovská 8
volební okrsek č. 44

Alšova
Kouřílkova
Neumannova
Petřivalského
Pod Hvězdárnou

Základní škola
Velká Dlážka 5
volební okrsek č. 5

Sokolská

Základní škola
Svisle 13
volební okrsek č. 30

Interbrigadistů
Tománkova
ZtracenáZákladní škola

Velká Dlážka 5
volební okrsek č. 6

Svépomoc II
Svépomoc IV
Velká Dlážka – lichá 
čísla

Základní škola
Svisle 13
volební okrsek č. 45

Bří Hovůrkových

Základní škola
Svisle 13
volební okrsek č. 31

Jasínkova
R. Stokláskové
Svisle

Základní škola
Velká Dlážka 5
volební okrsek č. 7

Dluhonská
Fügnerova
Jilemnického
Malá Tratidla
Mervartova
Na Hrázi
Na Svépomoc
Skopalova
Svépomoc I
Svépomoc III
U Strhance
chatová oblast 
Rybníky
chatová oblast 
Triangl 

Základní škola 
a Mateřská škola
Pod Skalkou 11
Předmostí
volební okrsek č. 17

Dr. Milady Horákové
Olomoucká
Pod Skalkou 17–21
Prostějovská
1. května
Tylova
U Pošty
Žernava

Gymnázium 
Jana Blahoslava
a Střední 
pedagogická škola
gen. Štefánika 10
volební okrsek č. 46

9. května 
Gen. Štefánika
K Moštěnici
Macharova
Na Loučkách
Nerudova
Sumínova
Třebízského
Wolkerova

Střední škola 
gastronomie
a služeb
Šířava 7
volební okrsek č. 32 

tř. 17. listopadu 

Základní škola
Hranická 14
Předmostí
volební okrsek č. 18

Pod Skalkou 1–15
Pod Skalkou 2–28

Základní škola
Trávník 27
volební okrsek č. 33

Příční
Trávník – lichá čísla
U Rybníka

Mateřská škola
Lešetín
Lešetínská 5
volební okrsek č. 47

Čsl. letců 
Durychova
Gen. Rakovčíka
Hostýnská
Jižní čtvrť I
Lančíkových
Lešetínská
Partyzánská
U Hřbitova

Mateřská škola
Píšťalka
Na Odpoledni 16
volební okrsek č. 8

Na Odpoledni
nábř. Dr. Edvarda 
Beneše

Kulturní dům
Náves 38, 
Dluhonice
volební okrsek č. 19

Přerov, 
část Přerov V- 
-Dluhonice

Základní škola
Trávník 27
volební okrsek č. 34

Malá Trávnická
Trávník – sudá čísla

Střední škola 
gastronomie
a služeb
Šířava 7
volební okrsek č. 9

Kosmákova
Kozlovská

budova MMPr
Jabloňová 6, 
Čekyně
volební okrsek č. 20

Přerov,
část Přerov VII- 
-Čekyně

Základní škola
Trávník 27
volební okrsek č. 35

Budovatelů Gymnázium 
Jana Blahoslava
a Střední 
pedagogická škola
gen. Štefánika 10
volební okrsek č. 48

Jižní čtvrť II
Jižní čtvrť III
Jižní čtvrť IV

budova MMPr
Zakladatelů 9, 
Henčlov
volební okrsek č. 21

Přerov,
část Přerov VIII- 
-Henčlov
a ulice Výmyslov

Střední škola 
gastronomie
a služeb
Šířava 7
volební okrsek č. 10

Bayerova
Pod Valy
Šrobárova
Žerotínovo nám.

Základní škola
U Tenisu 4
volební okrsek č. 36

Dvořákova – sudá 
čísla
Dvořákova 1–35
Vsadskobudova MMPr

U Silnice 18, Lýsky
volební okrsek č. 22

Přerov,
část Přerov IX-Lýsky Základní škola

U Tenisu 4
volební okrsek č. 37

Dvořákova 37–73 budova MMPr
Mírová 18, Lověšice
volební okrsek č. 49

Přerov, 
část Přerov III- 
-Lověšice

Vysoká škola
logistiky o. p. s.
Palackého 25
volební okrsek č. 11

Horní náměstí
Jateční
Jiráskova
Kainarova
Kratochvílova
Mostní
Na Marku
nám. T. G. Masaryka
Palackého
Pivovarská
Spálenec
U Bečvy
Wilsonova

Základní škola
Hranická 14
Předmostí
volební okrsek č. 23

Hanácká
Kočíře
Kovářská
Na Kopci
U Trati

Základní škola
U Tenisu 4
volební okrsek č. 38

U Tenisu budova MMPr
Grymovská 47
Kozlovice
volební okrsek č. 50

Přerov,
část Přerov IV-
Kozlovice

budova MMPr
Vinařská 5, Vinary
volební okrsek č. 24

Přerov,
část Přerov XI-Vinary
a ulice Krátká

Domov pro seniory Kabelíkova

budova MMPr
Na Návsi 40, 
Žeravice
 volební okrsek č. 25

Přerov,
část Přerov XII- 
-Žeravice

Kabelíkova 14a
volební okrsek č. 39

 

Purkyňova
Slaměníkova

budova MMPr
Větrná 3, Újezdec
volební okrsek č. 51

Přerov,
část Přerov VI- 
-Újezdec
kromě ulice 
K Moštěnici
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3. Voliči bude umožněno hlasování 
poté, kdy prokáže svoji totožnost 
a státní občanství České republiky 
platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České repub-
liky anebo cestovním průkazem nebo 
občanským průkazem. Neprokáže-
-li uvedené skutečnosti stanovený-
mi doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.
4. Volič, který se dostavil do voleb-
ní místnosti s voličským průkazem, 

je povinen po prokázání totožnosti 
a státního občanství tento průkaz ode-
vzdat okrskové volební komisi.
5. Voliči budou dodány nejpozději 
3 dny přede dnem konání voleb hla-
sovací lístky. Ve dnech voleb volič 
může obdržet hlasovací lístky i ve vo-
lební místnosti.
6. Po obdržení úřední obálky, popří-
padě hlasovacích lístků, vstoupí volič 
do prostoru určeného pro vložení 
hlasovacích lístků do úřední obálky, 

jinak mu okrsková volební komise 
hlasování neumožní. V tomto pro-
storu vloží do úřední obálky jeden 
hlasovací lístek, který nijak neupra-
vuje. Po opuštění tohoto prostoru 
vloží úřední obálku s hlasovacím 
lístkem před okrskovou volební ko-
misí do volební schránky.
7. V případě konání II. kola volby 
prezidenta republiky se tato usku-
teční dne 25. 1. 2013 od 14.00 hod. 
do 22.00 hod. a dne 26. 1. 2013 

od 8.00 hod. do 14.00 hod. Volič 
obdrží hlasovací lístky ve volební 
místnosti ve dnech volby.
8. K zajištění pořádku a důstojné-
ho průběhu hlasování jsou pokyny 
předsedy okrskové volební komise 
závazné pro všechny přítomné.

V Přerově dne 14. 12. 2012

Ing. Jiří Lajtoch v. r.
primátor města

Volbu prezidenta České republiky 
vyhlásil předseda Senátu Parlamentu 
České republiky zveřejněním své-
ho rozhodnutí ve Sbírce zákonů 
číslo 322/2012 Sb., konat se bude 
ve dnech 11. a 12. 1. 2013. Případné 
druhé kolo se bude konat ve dnech 
25. a 26. 1. 2013.
V prvním i případném druhém kole 
volby se v pátek bude hlasovat 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v so-
botu od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Nebude-li prezident republiky zvolen 
v prvním kole volby, budou okrskové 
volební komise ve druhém kole za-
sedat ve stejných místnostech, jako 
v prvním kole volby.
Oznámení primátora města o době 
a místě konání druhého kola volby 
prezidenta bude zveřejněno pouze 
na úřední desce Magistrátu města 
Přerova. 
V elektronické podobě ho najdete 
na http://www.prerov.eu, Úřad on-line, 
Elektronická úřední deska a zvolte
Zdroj oznámení: Magistrát měs-
ta Přerov
Typ oznámení: volby
nebo http://www.prerov.eu v sekci 
SAMOSPRÁVA a odkazu Volby.

Změna sídla volebních okrsků
Od říjnových voleb do Zastupitelstva 
Olomouckého kraje došlo ke změ-
ně sídla volebních okrsků č. 24, 39 
a 42.
Volební místnost okrsku číslo 24 (dří-
ve Dům zahrádkářů, Vinařská 7) bude 
v budově MMPr, Vinařská 5 (v zase-
dačce dobrovolných hasičů).
Volební místnost volebních okrsků 
číslo 39 (dříve Sdružení Most k ži-
votu, Bohuslava Němce 4) a číslo 42 
(dříve Mateřská škola, Optiky 14) 
budou v přízemí budovy Domova 
seniorů, Kabelíkova 14a.   
Změna se týká voličů s trvalým po-
bytem:

Volební okrsek č. 24 – Přerov, část 
Přerov XI-Vinary a ulice Krátká
Volební okrsek č. 39 – Kabelíkova, 
Purkyňova, Slaměníkova
Volební okrsek č. 42 – Bohuslava 
Němce – lichá čísla, Optiky

Voličské průkazy
Volič, který se nebude zdržovat 
v době volby prezidenta republiky 
ve dnech 11.–12. 1. 2013 a v případě 
konání druhého kola volby ve dnech 
25.–26. 1. 2013 v místě svého tr-
valého pobytu (statutárním městě 
Přerově), může požádat o vydání 
voličského průkazu. 
Voličský průkaz ho opravňuje hla-
sovat v jakémkoli stálém volebním 
okrsku na území ČR nebo v jakém-
koli zvláštním volebním okrsku v za-
hraničí, tj. na zastupitelském úřadě 
nebo konzulárním úřadě České re-
publiky, s výjimkou konzulárního 
úřadu vedeného honorárním konzu-
lárním úředníkem.

O vydání voličského průkazu 
může volič požádat:

•  Osobně na Magistrátu města 
Přerova, Bratrská 34, ohlašovně 
pobytu, do okamžiku uzavření 
stálého seznamu (dne 9. 1. 2013 
do 16.00 hodin). Na vyvolávacím 
zařízení zvolit službu „Trvalý 
pobyt, Změna trvalého pobytu“.  
O osobně učiněné žádosti se sepíše 
úřední záznam. 

•  Nebo podáním doručeným nejpoz-
ději 7 dnů přede dnem voleb (dne 
4. 1. 2013 do 16.00 hodin) na po-
datelnu Magistrátu města Přerova, 
Bratrská 34. Podání v listinné po-
době musí být opatřeno úředně 
ověřeným podpisem voliče. Podání 
v elektronické podobě musí být po-
depsané uznávaným elektronickým 
podpisem voliče nebo zaslané pro-
střednictvím datové schránky.  

Magistrát města Přerova, ohlašovna 
pobytu, předá voličský průkaz osobně 
voliči nebo osobě, která se prokáže 
plnou mocí s ověřeným podpisem 
voliče, žádajícího o vydání volič-
ského průkazu, anebo jej voliči zašle 
na adresu uvedenou v žádosti.
V případě, že volič výslovně nepo-
žádá pouze o voličský průkaz na ně-
které kolo volby, bude mu vydán 
voličský průkaz pro obě kola volby 
(jeden pro první a druhý pro druhé 
kolo).
Magistrát města Přerova, ohlašovna 
pobytu, předá voličský průkaz nej-
dříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 
27. prosince 2012 osobně voliči nebo 
osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče, žáda-
jícího o vydání voličského průkazu, 
anebo jej do vlastních rukou voliče 
zašle na adresu uvedenou v žádosti 
(i do zahraničí). 
Při ztrátě nebo odcizení voličského 
průkazu nelze vydat duplikát.

Voličský průkaz jen pro druhé 
kolo volby prezidenta 

O vydání voličského průkazu lze 
za stejných podmínek požádat také 
v době mezi prvním a druhým ko-
lem volby.
Podání v listinné nebo elektronic-
ké podobě musí být na MMPr do-
ručeno nejpozději v 16.00 hodin  
18. 1. 2013, osobně lze o vydání vo-
ličského průkazu požádat do 16.00 
hodin 23. 1. 2013.

Hlasování v nemocnici, 
zařízení sociálních služeb, 
školském zařízení nebo v jiném 
obdobném zařízení v Přerově 
(dále jen příslušné zařízení)

Při dlouhodobém pobytu voliče 
v příslušném zařízení, a pokud lze 
předpokládat, že tam bude i po dobu 
volby prezidenta, má volič možnost 

požádat o zápis do zvláštního sezna-
mu voličů.
Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem 
hlasovat na základě svého zápisu 
do zvláštního seznamu voličů, pře-
dá osoba stojící v čele příslušného 
zařízení Magistrátu města Přerova 
nejpozději 4 dny před začátkem hla-
sování (tj. 7. ledna 2013 do 14.00 ho-
din; v případě druhého kola volby 
21. ledna 2013 do 14.00 hodin).
Důležité je, že pro každé volby se vy-
tvářejí nové zvláštní seznamy voličů.
Při krátkodobém pobytu v přísluš-
ném zařízení, nebo když volič neví, 
kde se přesně ve dnech volby bude 
nacházet (např. předpokládaná hospi-
talizace), bude asi nejvhodnější, aby 
si na příslušném obecním úřadě podle 
místa svého trvalého pobytu vyřídil 
voličský průkaz, na který může hla-
sovat v jakémkoli volebním okrsku 
na území ČR i v zahraničí.

Hlasování v zahraničí
Volič může v zahraničí hlasovat 
ve volebních místnostech zřízených 
v prostorách zastupitelských a konzu-
lárních úřadů České republiky v za-
hraničí, s výjimkou konzulárních 
úřadů vedených honorárními kon-
zulárními úředníky (dále jen zastu-
pitelský úřad).
V místě svého trvalého pobytu si 
však musí vyřídit voličský průkaz 
nebo musí být zapsán ve zvláštním 
seznamu voličů vedeným příslušným 
zastupitelským úřadem.
O zápis do zvláštního seznamu voličů 
na zastupitelském úřadě může požá-
dat volič, který má bydliště v územ-
ním obvodu tohoto zastupitelského 
úřadu. O zápis musí požádat nejméně 
40 dnů přede dnem volby.
Voliče, který je zapsán ve zvláštním 
seznamu voličů na zastupitelském 
úřadě, příslušný obecní úřad vyškrtne 
ze stálého seznamu voličů.

Základní informace o podmínkách hlasování při volbě prezidenta republiky



Hlasovací lístky
Sada hlasovacích lístků bude dodána 
všem voličům nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb (8. 1. 2013), na požádání 
ji obdrží i ve volební místnosti.
V Přerově bude hlasovací lístky voli-
čům doručovat Česká pošta s. p.
Hlasovací lístky se doručují na adre-
su trvalého pobytu voliče vhozením 
do domovní schránky, předáním ro-
dinným příslušníkům apod. 
Pokud se volič na adrese svého tr-
valého pobytu nezdržuje, nemá do-
movní schránku apod., nebudou mu 
doručeny. 

Jak hlasovat
Volič hlasuje ve volební místnosti 
v tom volebním okrsku, kam podle 
místa svého trvalého pobytu patří. 
Volič po příchodu do volební míst-
nosti prokáže svou totožnost a státní 
občanství ČR platným cestovním, di-
plomatickým nebo služebním pasem 
ČR anebo cestovním průkazem či 
platným občanským průkazem.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné. 
Občanský průkaz s platností jedno-
ho měsíce si na Magistrátu města 
Přerova, nám. T. G. Masaryka 10, 

volič může nechat vystavit i v den 
voleb, vždy bude potřebovat dosavad-
ní občanský průkaz (nebo příslušné 
doklady) a 1 fotografii.  
Voliče, který není zapsán ve výpisu 
ze stálého seznamu voličů a proká-
že své právo hlasovat ve volebním 
okrsku, dopíše okrsková volební ko-
mise do výpisu ze stálého seznamu 
voličů.
Volič, který se do volební místnosti 
dostavil s voličským průkazem, je 
povinen tento průkaz odevzdat.
Po záznamu do výpisu ze seznamu 
voličů volič obdrží prázdnou úřední 
obálku opatřenou kulatým razítkem. 
Na žádost mu okrsková volební ko-
mise vydá i novou sadu hlasovacích 
lístků.
Poté volič vstoupí do prostoru urče-
ného pro vložení hlasovacího líst-
ku do úřední obálky. Zde do úřední 
obálky vloží jeden hlasovací lístek, 
který nijak neupravuje.
Volič hlasuje tak, že po opuštění 
tohoto prostoru vloží úřední obál-
ku s hlasovacím lístkem před okrs-
kovou volební komisí do volební 
schránky.
V prostoru určeném pro vložení 
hlasovacího lístku do úřední obálky 

nesmí být nikdo přítomen zároveň 
s voličem.
Pouze s voličem, který nemůže sám 
vybrat hlasovací lístek pro zdravotní 
postižení nebo z jiných důvodů ne-
může číst nebo psát, může být v pro-
storu určeném pro vložení hlasovací-
ho lístku do úřední obálky přítomen 
jiný volič, nikoli však člen okrskové 
volební komise, a voličem vybra-
ný hlasovací lístek za něho vložit 
do úřední obálky, případně i úřední 
obálku s hlasovacím lístkem vložit 
do volební schránky.
Voliči, který se neodebral do prosto-
ru určeného pro vložení hlasovacího 
lístku do úřední obálky, okrsková vo-
lební komise hlasování neumožní.
Volič může okrskovou volební komisi 
ze závažných, zejména zdravotních 
důvodů, požádat o to, aby mohl hla-
sovat mimo volební místnost (doma), 
ale pouze v územním obvodu voleb-
ního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. 
Přede dnem voleb může požádat 
o hlasování mimo volební míst-
nost na Magistrátu města Přerova 
(dále jen MMPr), Bratrská 34, pří-
zemí, kanc. č. 14, nebo na tel. čísle 
581 268 460.

Ve dnech voleb pak na tel. 
581 268 224 nebo přímo okrskovou 
volební komisi například prostřed-
nictvím jiného voliče. 
K tomu, aby okrsková volební ko-
mise mohla voliče navštívit, potře-
buje znát:
• jeho jméno a příjmení, 
• adresu, kde ho má navštívit,
•  u panelových domů je dobré sdělit 

poschodí,
•  případně sdělit, který volební den 

a hodinu volič preferuje.

Kdy volič promarní svůj hlas
–  jestliže do úřední obálky vloží jiný 

než hlasovací lístek na předepsa-
ném tiskopise 

–  jestliže do úřední obálky vloží 
přetržený hlasovací lístek

–  jestliže do úřední obálky vloží 
hlasovací lístek poškozený tak, 
že z něj nejsou patrné potřebné 
údaje

–  jestliže do úřední obálky vloží více 
hlasovacích lístků, ať už ve pro-
spěch různých kandidátů, nebo 
jednoho kandidáta

–  hlasovací lístek nevloží do úřed-
ní obálky

–  odevzdá prázdnou úřední obálku

10 volby, z místních částí

Po celý rok budeme před-
stavovat místní části 
Přerova. Co se v těchto 
obcích podařilo za posled-
ní léta vybudovat, a co na-
opak tamním obyvatelům 
schází.

Čekyně leží 4,5 kilometru severozá-
padně od Přerova ve zvlněné krajině 
a je malebně lemována lesy. Výhodné 
polohy nedaleko města a pěkné pří-
rody využívají i chataři.  Známý je 
také areál dětského tábora, který pa-
tří Českým drahám. Každoročně se 
tam koná několik letních turnusů. 
V Čekyni, v místní části Přerova, 
žije téměř 700 obyvatel. Předsedou 
osadního výboru je už několik let 
Bohumír Střelec.
„V devadesátých letech byla obec 
plynofikována, o něco později 
byla u nás zavedena vodovodní síť. 
Největší investiční akcí za poslední 
léta bylo vybudování nové asfaltové 

cesty v délce 800 metrů na Borošín, 
a to za 35 milionů korun,“ vyčísluje 
Bohumír Střelec. Před dvěma lety si 
místní nechali opravit také část cesty 
Na Červenici a v Zámecké ulici, kde 
se vyměnila jen svrchní vrstva živič-
ného povrchu. „Z ankety, kterou jsme 
si sami mezi místními lidmi uděla-
li, vyplynulo, že nejvíc by si přáli 
opravit chodníky a cesty – ty jsou 
bohužel v zoufalém stavu. Nejhůře 
na tom jsou silnice Na Podlesí 
a Vinohrádky,“ říká Střelec. V obci 
také stále schází kanalizace, každý 

dům tak musí mít svou vlastní žum-
pu nebo čistírnu odpadních vod. Pro 
zájemce o výstavbu rodinných domů 
je v Čekyni k dispozici několik sta-
vebních parcel.
V tomto roce se místní děti dočkají 
nového hřiště. To vyroste poblíž fot-
balového hřiště. V první etapě to bu-
dou dva hrací prvky a oplocení areálu 
– to vše za 400 tisíc korun.
V Čekyni je mateřská škola, která 
spadá pod Základní a mateřskou ško-
lu Mateřídouška v Předmostí, star-
ší děti dojíždějí do základní školy 

do města. Obchod byl v obci zru-
šen a místní jsou odkázáni na ná-
kupy ve městě. „Jednou za 6 týdnů 
k nám zajíždí pojízdná prodejna, 
většinou ale nakupujeme v Přerově,“ 
vysvětluje předseda osadního výbo-
ru. Občas se někdo z místních živ-
nostníků pokusil zavést v Čekyni 
obchod, ten ale příliš neprosperoval 
a po krátkém čase zanikl. Zato dvě 
tamní restaurace jsou v provozu stále. 
Na poštu musejí místní lidé docházet 
do Předmostí.
V obci mají svou sokolovnu s teni-
sovým kurtem, fotbalové a házen-
kářské hřiště a kulturní místnost 
i knihovnu. Ze spolků je aktivní 
místní sbor dobrovolných hasičů, 
TJ Sokol Čekyně, oddíl kopané, te-
nisový klub, zahrádkáři a chovatelé 
a klub seniorů. Z novodobých tradic 
tady našlo své místo dubnové pálení 
čarodějnic, dětský den, letní hodové 
slavnosti a v prosinci mikulášská 
nadílka pro děti. (ILO)

Pěkná příroda v Čekyni láká chataře,
ke stavbě domů i mladé rodiny

Dětský tábor v Čekyni v zimě odpočívá pod sněhovou peřinou, zato v létě se tu stří-

dají turnusy táborníků. Foto Ingrid Lounová

Čekyně
První zmínka o vsi: v roce 1318
Poloha: 4,5 km SZ od Přerova
Počet obyvatel: 698, z toho 348 mužů 
a 350 žen
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Jsou zvídaví a nechtějí jen doma pa-
sivně sedět. Ptáte se, o kom platí toto 
tvrzení? O skupině učitelů seniorů, 
kteří nadšeně připravují pro své kole-
gy v průběhu roku jednodenní výlety 
a v době hlavních prázdnin týdenní 
pobyt. Cílem poznávání jsou histo-
rické památky a přírodní krásy. 

Tuto činnost provozují již několik 
let a rádi by přivítali další účastní-
ky, kteří o této aktivitě nic nevědí. 
Proto zveme učitele důchodce všech 
stupňů škol i nepedagogické pracov-
níky na schůzku. Ta se koná 23. led-
na v 9 hodin v restauraci hotelu Fit 
v Přerově.  (VZO)

Už podesáté ve Středisku volné-
ho času ATLAS a BIOS zazněly 
zvučné hlásky dětí v soutěži Slavíci 
z Přerova. Celkem 136 talentova-
ných zpěváků a zpěvaček z Přerova 
a okolí soutěžilo o přízeň poroty, 
která udělila soutěžícím zlaté, stříbr-
né nebo bronzové pásmo. Repertoár 
písní byl rozmanitý a záleželo pouze 
na výběru každého účastníka, čím 
upoutal a ohromil porotu. Soutěže 
se zúčastnili žáci I. a II. stupně ZŠ 

a odpovídajících ročníků vícele-
tých gymnázií. V nejmladší kate-
gorii zvítězila Klára Chmelařová ze 
ZŠ Trávník, v kategorii 4. a 5. tříd 
si vyzpíval slavíka Štěpán Kosík 
ze ZŠ Za mlýnem. Ve věkové kate-
gorii 12 a 13letých získala nejvíce 
bodů Eliška Zbožínková z Gymnázia 
Jana Blahoslava a v nejstarší kate-
gorii byla nejúspěšnější Veronika 
Dopitová ze Základní školy Velká 
Dlážka. (RED)

Učitelé senioři zvou mezi sebe

Ohlédnutí za loňskými slavíky

Fotopostřeh z města

Inzerce

Co Čech – to muzikant platilo i v 10. ročníku Slavíků z Přerova. O přízeň poroty sou-

těžilo 136 dětí.  Foto: archiv SVČ Atlas a BIOS

Bílá nadílka přidala ke konci roku na adventní náladě ve městě. Zatímco silničáři 

a řidiči z ní velkou radost neměli, děti si sněhu užívaly, ať už na saních, nebo na všu-

dypřítomných klouzačkách. Ve druhém prosincovém týdnu se pokryla ledovým kru-

nýřem i řeka Bečva. Zimní plavci se tak na Bečvě mohli v posledním dni letošního 

roku potkat s bruslaři.  Foto: Dominik Bachůrek

SOUTĚŽ
Tipujte a vyhrajte. Na třetího, šes-
tého, devátého, dvanáctého a pat-
náctého čtenáře, který správně 
odpoví na otázku, čeká odměna, 
kterou zašleme poštou na jeho 
adresu.

Výherci z minulého čísla: 
Správná odpověď: Socha se nachází na kostele sv. Maří Magdalény v Předmostí, jedná se 
o jednu ze soch věrozvěstů – Cyrila a Metoděje. Společenskou hru Světový film – otázky 
a odpovědi z Nakladatelství Albi získávají: Marie Švestková, Martina Štrausová a Zdena 
Reineltová z Přerova.

Co můžete vyhrát:
Na pět úspěšných soutěžících 
čeká vědomostní hra z Nakla-
datelství Albi Zlaté Česko, kde 
najdete 2400 zbrusu nových 
zajímavých otázek rozdělených 
do 6 okruhů: osobnosti, kultu-
ra, ze školních lavic, vlastivěda, 
česká NEJ a různé.

Své odpovědi posílejte na e-mail: 
prerovské.listy@seznam.cz

Soutěžní otázka zní:
Na kterém místě v Přerově 
se nachází socha, kterou 
vidíte na snímku, a kdo je 
na ní znázorněn?

Otevřeli jsme novou prodejnu 
„ZVERIMEX“ v budově 
EMOSU na náměstí T. G. 
Masaryka v Přerově.

telefon: 605 743 460, e-mail: zverimex.bajerova@seznam.cz

Upozornění pro milovníky zvířat!!!



Stopami Žerotínů – to je název nového projektu, 
do něhož teď „prvním našlápnutím“ vstupuje Přerov. 
Do města se 12. prosince sjeli odborníci, kteří se zají-
mají o historii tohoto rodu, ale i zástupci z měst a obcí, 
v nichž Žerotínové zanechali své otisky. 

12 kultura

Soutěž pro děti
Víte, která část Přerova se jme-

nuje po tomto významném rodu? 

Pokud to víte, vyfoťte ji a snímek 

nám spolu se jménem, věkem a ad-

resou zašlete na e-mailovou ad-

resu prerovské.listy@seznam.cz. 

Nejzdařilejší foto oceníme knihou 

a překvapením.

Stovkami pohlednic Přerovska, grafi-
kami se středomořskými inspiracemi, 
Johnem Lennonem přecházejícím 
legendární Abbey Road v záplavě 
obalů gramodesek, snímky i obrazy 
spřáteleného Děčína a Bardejova, 
fotografiemi s rodinnou tematikou, 
naučnými panely o rodu Pernštejnů či 
ateliérovou keramikou – tím vším se 
mohli potěšit v průběhu roku návštěv-
níci Galerie města Přerova. Celkem 
jich do této výstavní síně na sedm 
tematicky odlišných výstav zavítalo 
bezmála deset tisíc. 
Výstavní sezonu zahájil unikátní sou-
bor starých pohlednic přerovského re-
gionu ze sbírky Břetislava Passingera. 
K vidění byly dobové pohlednice 
ilustrující historii obcí Přerovska, 
Lipnicka, Hranicka, Potštátska, 
Kojetínska i Tovačovska.
Následovala výstava Krajiny srdce  – 
umělecký vjem z díla výtvarnice Jitky 
Jakubcové-Jakšíkové, přerovské ro-
dačky, textilní výtvarnice, ilustrátor-
ky a grafičky, profesorky estetické 
výchovy a dějin výtvarné kultury. 
Do světa muziky a atmosféry 60. až 
80. let minulého století dala nahléd-
nout výstava obalů gramodesek, která 
od května do července galerii promě-
nila v improvizovaný rockový klub. 

Obaly vinylových nosičů, suvenýry 
z koncertů, autentické plakáty kapel, 
dobové vstupenky nebo aparatura ze 
70. let – to vše a ještě více bylo sou-
částí expozice, jejíž autoři připomněli 
zlatou éru světového a českého rocku. 
Společně s autorem nápadu a reali-
zátorem výtvarného pojetí výstavy, 
Karlem Žurkem, z jehož sbírky po-
cházela většina vystavených exem-
plářů, zapůjčili obaly gramodesek 
další čtyři vystavovatelé. 
Přiblížit vizuální podobu dvou spřá-
telených měst – Děčína a Bardejova – 
si kladla za cíl výstava Setkávání – 
Stretávania, která umožnila 
prostřednictvím obrazů a fotografií 
procházku náměstími, rušnými ulice-
mi i malebnými zákoutími obou měst. 
Expozici doplnily model středověké-
ho hradebního opevnění Bardejova 
či maketa lodi z Oblastního muzea 
v Děčíně. 
V září zaplnily galerii fotografie čtyř 
autorů zachycující pohled na různé 
pojetí rodinné tematiky. Rodinu oči-
ma fotografů prezentovali Přerované 
Zuzana Bobovníková, Zbyněk Kosík 
a olomoučtí fotografové Martin Holík 
a Michaela Spurná. 
Listiny a osobnosti rodu zubří hlavy 
představila galerie od začátku října 

do poloviny listopadu, aby se sym-
bolicky připojila k Roku Pernštejnů. 
Hlavním lákadlem byly archivní pra-
meny o významném šlechtickém 
rodu. Kurátorství a odborný dohled 
nad výstavou ležely na bedrech Jiřího 
Lapáčka, ředitele Státního okresního 
archivu v Přerově. 
Závěr roku patřil v galerii keramič-
ce, designérce a významné přerov-
ské pedagožce Danuši Mazurové. 

Až do 8. ledna tu jsou k vidění re-
liéfy s převážně přírodními motivy, 
stromy, kachle s futuristickou te-
matikou, figurální tvorba, betlémy 
i postavy andělů. 
Příští výstavní sezonu zahájí v led-
nu 2013 přehlídka starých map 
Turistického oddílu Přerov, věnovaná 
stému výročí jeho založení. 

Lada GaLová, 
vedoucí Galerie města Přerova

Žerotínové by měli lákat k poznávání historie 

Do galerie města zavítalo téměř deset tisíc lidí 

Poslední výstava v Galerii města Přerova patřila výtvarnici a pedagožce Danuši 

Mazurové. K vidění je až do 8. ledna. Foto: Ingrid Lounová

Nově pokřtěná kniha Po stopách Žerotínů se prodává v Městském informačním cen-

tru v Městském domě. Foto: Ingrid Lounová

„Rozjíždíme projekt, prostřednic-
tvím něhož chceme propojit místa 
spojená s historií a památkami pánů 
ze Žerotína. Je naším přáním, aby 
poznávání historie, památek a tradic 
mělo vliv na rozvoj turistiky a ces-
tovního ruchu,“ nastínil přerovský 
primátor Jiří Lajtoch. 
Vzhledem k bohatosti materiálu 
a rozsáhlosti území bude „žerotínský 
projekt“ trvat několik let – a měl by 
turisty nejen lákat, ale také je vzdě-
lávat, motivovat a bavit. 
„Letos jsme připravili první konfe-
renci, vydali jsme knihu Po stopách 
Žerotínů a připravili propagační 
materiály. V dalších letech chceme 

podrobněji mapovat žerotínskou 
historii, máme v plánu připravit 
výstavu a podobně,“ dodala ve-
doucí kanceláře primátora Daniela 
Novotná.   (kom)
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Oddíl moderní gymnastiky se v le-
tošním roce přehoupne už do své  
37. sezony. Podíváme-li se do histo-
rie, u zrodu kroužku umělecké gym-
nastiky stála v roce 1952 učitelka 
Lidové školy umění v Přerově Zlata 
Koukalová. Právě ona vychovala 
současné trenérky oddílu moderní 
gymnastiky TJ Spartak. Činnost od-
dílu se ale datuje až od roku 1976, 
jeho předsedkyní je několik let Iva 
Otáhalová, která se trenérské čin-
nosti věnuje už 32 let. Za ta léta 
vychovala 350 až 400 dívek, jimž 
dala základy tohoto typicky žen-
ského sportu.

Kolik děvčat v současné době trénu-
jete a jaký je nejvhodnější věk pro 
začátky s moderní gymnastikou?
V současnosti v oddíle trénuje 47 dětí 
a mladých dívek od 4 do 20 let, jsme 
na hranici kapacity. Dvacet dětí se 
učí základům našeho sportu ve dvou 
přípravných odděleních, výkonnostní 
oddělení soustřeďují 27 svěřenkyň, 
které se realizují v závodní sféře zá-
kladního, kombinovaného a volného 
programu. Jarní sezona je ve zna-
mení individuálních sestav s náči-
ním, v podzimní části jsou na pro-
gramu atraktivní společné skladby. 
Nejvhodnější věk, kdy by děti měly 
začít s moderní gymnastikou, je před-
školní věk, 4 až 5 let. 

Kolik trenérek se děvčatům věnu-
je?
Momentálně se dětem věnuje šest 
kvalifikovaných trenérek a baletní 
pedagožka. Přípravka trénuje 2 až 4 
hodiny týdně, kombinovaný program 
6 hodin a volný program 12 hodin 
týdně. Všechny trenérky se věnují dě-
tem po svém civilním zaměstnání. Je 
to práce náročná a energeticky vyčer-
pávající. Bez lásky k pohybu, dětem 
a uspokojujícího pocitu z dobře odve-
dené činnosti by to nešlo dělat.

Co si do života díky základům mo-
derní gymnastiky děvčata odnáše-
jí? 
V počáteční fázi získávají děti přede-
vším pozitivní vztah k pohybu, rozví-
její koordinaci, obratnost, osvojují si 
základy rytmického cítění. Správné 
držení těla, baletní průprava a pro-
storová orientace je pozitivním zá-
kladem pro veškerou další sportovní 
činnost. Závodnice věnující se na-
šemu sportu roky získávají vysoce 
nadstandardní kultivovaný a elegant-
ní projev.

Dá se říci, která disciplína je nejná-
ročnější – zda švihadlo, obruč, míč, 
kužely, či stuha? 
Je to hodně individuální, hodně oblí-
bená je obruč, někdo má rád míč nebo 
stuhu. Každopádně technicky nejná-
ročnější je stuha. Kvalitní zvládnutí 
techniky je otázka několika roků.

Co řadíte k největším sportovním 
úspěchům loňského roku?
Kromě vysokého počtu soutěží, ab-
solvovaly jsme jich 32, jsme pře-
rovskou moderní gymnastiku pre-
zentovaly i na závodech ve Varšavě 
a Bělehradě. Získaly jsme 47 medailí, 
z pohárových soutěží je naše bilance 
8 – 9 – 11, titul oblastních přebornic 
se nám podařilo získat sedmkrát, čty-
ři stříbra a jeden bronz, nejcennější 
výsledky máme z mistrovství České 
republiky, odkud jsme si odvezly 
sedm cenných kovů. Ve víceboji je-
den titul první vicemistryně a dva 
tituly druhé vicemistryně, stříbro 
za míč a titul ve družstvech, bronz 
za míč a stuhu.

Které závodnice dosahují nejlepších 
úspěchů?
Mezi naše nejúspěšnější závodnice 
patří Michaela Šlosarová, Blanka 
Bořutová a Eliška Opletalová. Není 
podstatné, že to jsou největší sběra-

telky kovů. Na soutěžích a ve svých 
kategoriích patří k republikové špič-
ce, ale především zvládnutá techni-
ka těla, náčiní, výraz a dynamika 
pohybu vytváří uměleckou image, 
která je společně s charakterem hu-
debního doprovodu hlavním cílem 
našeho snažení.

Co vás čeká v nové, nadcházející 
sezoně?
Další olympijský cyklus 2013–2016 
bude ve znamení velkých změn pra-
videl moderní gymnastiky. V tech-
nické části se snižuje předepsaný 
počet prvků obtížnosti v sestavách 
a skladbách, klade se velký důraz 
na výběr hudebního doprovodu, cho-
reografii a rozmanitost manipula-
cí s náčiním společně s krokovými 
tanečními variacemi. Tvrdě budou 
trestány ztráty náčiní. Začátkem roku 
absolvujeme mezinárodní školení 
na nová pravidla v Brně a poté nás 

čeká spousta práce o víkendech, kdy 
budeme muset celý náš závodní pro-
gram nachystat v kompletně nových 
choreografiích na následující sezo-
nu. Čas ukáže, zda stávající změny 
budou ku prospěchu atraktivnosti 
našeho sportu.

Co byste si přála do budoucna? 
Od roku 2010 jsme získaly jednot-
né zázemí pro naši činnost v hale 
TJ Spartak Přerov a toho si ceníme. 
Kromě vybudovaného zrcadlového 
sálu, který využívají k tréninku naše 
přípravná oddělení a závodní gym-
nastky k rozcvičení a baletní průpra-
vě, máme k dispozici dvě tréninkové 
kobercové plochy k nácviku sestav 
a skladeb.
A do budoucna si přejeme pilné a po-
hybově nadané holčičky a ze strany 
rodičů více radosti z každodenního 
výkonnostního pokroku dětí a méně 
ambicí. (ILO)                       

Po úspěšné sezoně čekají moderní 
gymnastky změny v hodnocení sestav
Nejúspěšnější rok ve své historii mají za sebou přerov-
ské moderní gymnastky. Z více než tří desítek soutěží 
přivezly 47 medailí. Nejvýznamnějších výsledků se jim 
podařilo dosáhnout na mistrovství České republiky, od-
kud si přivezly sedm cenných kovů.

Eliška Opletalová a Michaela Šlosarová zazářily na republikové soutěži mladších 

kadetek v Brně. Foto: archiv TJ Spartak
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
Jiří Švec, tel. 608 730 541
1. 1. Novoroční výstup na Čekyňský 
kopec, 15 km, vede J. Švec, odchod 
v 10 hod., sraz u sokolovny
3. 1. Moravičany – Loštice – 
Moravičany, 10 km, vede J. Švec, od-
jezd v 8.06 hod.
5. 1. Zimní výstup na Helfštýn – 36. roč-
ník, 12 km, vede Z. Kolařík, odjezd 
v 7.56 hod.
10. 1. Brodek u Přerova – Majetín – 
Strejčkův lom – Grygov, 11 km, vede 
A. Láhnerová, odjezd v 9.04 hod., ve-
doucí čeká v Brodku
12. 1. Mohelnice – Vyšehorky – Loštice 
– Moravičany, 17 km, vede J. Pěček, 
odjezd v 7.04 hod.
17. 1. Rohatec – Hodonín, 17 km, vede 
J. Špinar, odjezd v 7.42 hod.
17. 1. Přerov – Újezdec – Švédské šan-
ce – Želatovice – Přerov, 12 km, vede 
J. Švec, odchod v 8.30 hod., sraz u kina 
Hvězda
19. 1. Hranice – Lhotka – Kunzov – 
Hrabůvka – Drahotuše, 19 km, vede 
J. Sedláková, odjezd v 7.56 hod.
21. 1. Výroční konference odboru, 
v 15 hod. v zasedací síni ZÚ Wurmova 2, 
Přerov
24. 1. Střeň – Litovel – Červenka, 13 km, 
vede Z. Vybíralová, odjezd v 9.04 hod., 
vedoucí čeká v Olomouci
24. 1. Tršice – Zábeštní Lhota – Vinary 
– Přerov, 13 km, vede Z. Kolařík, odjezd 
busem v 9 hod.
26. 1. Hlinsko – Chomýž – Rusava – 
Holešov, 15 km, vede J. Janíková, od-
jezd v 6.00 hod.
31. 1. Kojetín – Lobodice – Annín – 
Tovačov, 13 km, vede J. Pěček, odjezd 
v 7.39 hod.
31. 1. St. Město – Velehrad – 
Buchlovice, 17 km, vede J. Špinar, od-
jezd v 7.24 hod.

NEDĚLNÍ PÁRTY PŘI DECHOVCE 

Městský dům
13. a 27. 1. Taneční i poslechová párty za-
číná ve 13.30 hod., šatna od 13 hod.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU 

Centrum Sonus
Palackého 17a/2833, Přerov
14. 1. Játra, orgán s téměř neomeze-
nými možnostmi – Olga Župková, 
od 10.15 hod.
21. 1. Kanárské ostrovy – Ing. Helena 
Patočková, od 10.15 hod. 
28. 1. Rukodělná činnost: keramická 
zvonkohra, od 10.15 hod. 

Zdravotní cvičení s lektorem 
Vždy v pondělí a čtvrtek od 9 do 
10 hod. 

Internet pro seniory
Vždy v pondělí od 9 do 13 hod. (od 10 do 
12 hod. je k dispozici lektor).

Kavárna pro seniory
Ve středu 9. 1. od 16 hod. – Španělsko: 
památky UNESCO, přednáší Ladislav 
Župka.

MUZEUM KOMENSKéHO 

PŘEROVSKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:
Út–Pá 8–17 hod.
So–Ne 9–12 a 13–17 hod.
1. ledna zavřeno

STÁLé ExPOZICE: 
Rekonstrukce historických školních 
tříd, Jan Amos Komenský, Archeologie 
Přerovska, Entomologie, Mineralogie, 
Národopis Hané a Záhoří, Tajemství 
tónu zvonu, Veduty Přerova a vyhlíd-
ka z věže

VÝSTaVY:
DO 3. 3. Osmdesát let společně pro ptá-
ky a lidi. Galerie přerovského zámku.
DO 14. 3. Perly muzea Komenského. 
Zámecká kaple. 
DO 6. 1. 2013 Do betléma spěchejme! 
Historický sál.
DO 28. 2. 2013 František Toth – foto-
grafie. Velký výstavní sál. 

Muzejní edukace pro školy a jiné 
zájmové skupiny
Dlouhodobě nabízené animační progra-
my ve stálých expozicích:
Expozice archeologie – „Jak k nám lovci 
mamutů přiletěli dymníkem“

DUHa KLUB DLažKa 

Palackého 1, Přerov 
2. 1. Novoroční hry a hrátky pro 
děti v Klubu Dlažka, od 9 do 12 
a od 13 do 16 hodin (Palackého 1, 
Přerov)
18.–20. 1. Zimní rodeo – akce pro děti, 
rodiče s dětmi i samostatné dospělé 
v Domašově nad Bystřicí
23. 1. Rockování – poslechová antidis-
kotéka Jiřího Černého, Klub Dlažka, 
Palackého 1, ve 20 hodin
1.–3. 2. Konference, koalice a korupce – 
akce pro mládež a dospělé

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

TJ SPaRTaK PŘEROV
Vladimír Wnuk, 
tel. 721 487 988, 581 772 543
11. 12.–31. 1. Výstava ke 100. vý-
ročí ustavení Klubu českých turis-
tů v Přerově a 100. výročí odboru 
Klubu ČT TJ Spartak Přerov. Výstava 
je k vidění v pasáži v MIC, přístupná 
je ve všední dny od 8.30 do 12 hod. 
a od 12.30 do 17 hod.
1. 1. Novoroční výstup na Čekyňský 
kopec – 22. ročník, hvězdicový vý-
stup. Způsob výstupu i trasa dle vol-
by účastníka. Setkání a výdej pamět-
ních listů u památníku na Žernové, 
od 10 do 14.30 hod.
5. 1. Drahotuše – Rybáře – Gabrielka – 
Helfštýn – Týn n. Bečvou – Lipník, 
16 km. Odjezd vlakem v 8.01 hod., vede 
V. Vaculík
9. 1. Tradiční novoroční vycházka zim-
ní Žebračkou, do 10 km. Sraz a odchod 
v 9.30 hod. od sokolovny, vede Ludmila 
Poláková

12. 1. Brno – prohlídka expozic 
Moravské vesničky, kostnice, mincmis-
trovského sklepa, brněnského podzemí 
a některých betlémů. Odjezd rychlíkem 
v 7.39 hod., návrat v 18.23 hod., vede 
Vladimír Wnuk
16. 1. Bystřice p. H. – sv. Hostýn a zpět, 
12 km. Odjezd vlakem 7.42 hod., busem 
na Hostýn, vede Cyrila Punčochářová
17. 1.–24. 2. Výstava k 100. výročí KČT 
v Přerově – v Galerii města Přerova 
(na zámku) – 100 let vývoje nejen tu-
ristických map. Otevřeno Út–Ne
19. 1. Přerov – Švédské šance – Beňov 
– Prusy – Želatovice – Přerov, 15 km. 
Sraz a odchod v 8.30 hod. u bývalé 
Hypernovy, vede Vítězslav Vaculík
23. 1. Čelčice – Skalka (lázně) – 
Výšovice – Bedihošť (Prostějov), 
10 (14) km. Odjezd vlakem v 9 hod., 
vede Vladimír Wnuk
26. 1. Staré Město – Velehrad – Staré 
Město, 12 km. Odjezd rychlíkem 
v 7.24 hod., vede Cyrila Punčochářová
2. 2. Uherský Ostroh – Ostrožská 
Lhota – sv. Antonínek – Blatnice 
p. sv. Ant., 15 km. Odjezd vlakem 
v 7.42 hod., vede Vladimír Wnuk
6. 2. Rokytnice – Vrbovec – Dluhonice 
– Přerov (Nový Svět), 10 km. Odjezd 
vlakem v 9.02 hod., vede Ludmila 
Poláková

MĚSTSKÝ DŮM, KRaTOCHVÍLOVa 1 

Plesová sezona
4. 1. v 19.30 hodin – Gymnázium Jana 
Blahoslava a SPgŠ, stužkovací ples  
oktávy 
5. 1. v 19 hodin – Obchodní akade-
mie a Jazyková škola, stužkovací ples 
4.A + 4.B
11. 1. ve 20 hodin – GJB a SPgŠ, stuž-
kovací ples SPgŠ – třída 4.D 
12. 1. ve 20 hodin – Gymnázium Jakuba 
Škody, stužkovací ples třídy 4.A
18. 1. ve 20 hodin – Gymnázium Jakuba 
Škody, stužkovací ples třídy oktáva B 
19. 1. ve 20 hodin – XVIII. farní ples 
25. 1. v 19.30 hodin – Gymnázium 
Jana Blahoslava a SPgŠ, stužkovací 
ples 4.A
26. 1. ve 20.00 hodin – Střední prů-
myslová škola, stužkovací ples tříd  
S4 + A4

Expozice mineralogie – „Dobrodružná 
výprava za lesklými kamínky“
Expozice entomologie – „Příběhy ze 
života hmyzích kamarádů“
Expozice hanáckého kroje – „Lidové 
zvyky na Hané“
NOVINKA! Hra na muzeum… Jan 
Amos Komenský

Kontakt na tel. 725 337 426 (Mgr. Kateřina 
Tomešková)

ORNITOLOGICKÁ STaNICE 
Otevírací doba:
Po–Pá 8–16 hod.
Jindy po domluvě
STÁLé ExPOZICE: 
Ptáci České republiky
Ptačí zahrada Františka Gintra

aKCE:
17. 1. Za ptactvem Jižní Ameriky. 
Přednáška Tomáše Grima. Budova 
ORNIS od 17 hodin, vstupné 10 Kč.
20. 1. Zimní prohlídka parku Michalov. 
Prohlídka parku a spících i kvetoucích 
dřevin. Odchod od budovy ORNIS 
v 9.30 hodin, vstupné 10 Kč.

Výukové programy pro školy, 
kroužky a jiné zájmové skupiny:
Zimní – o ptácích na krmítku
Ptáci – vše ze života ptáků
Stromy – o stromech mezi stromy par-
ku Michalov
Kontakt na tel. 581 219 910, informace 
o programech na www.ornis.cz

EKOPORaDNa: poskytování informací 
z oblasti životního prostředí pondělí až 
pátek 8–16 hodin
MYKOLOGICKÁ PORaDNa: pondělí až 
pátek 8–16 hodin

HRaD HELFŠTÝN
Hrad Helfštýn je v měsíci lednu pro 
veřejnost uzavřen.
5. 1. do 15 hodin – 36. novoroční výstup 
na hrad. Vstupné 20 Kč.
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LOUTKOVé DIVaDLO 

LOUTKOVé DIVaDLO SOKOLa 
PŘEROV – PŘEROVSKÝ KaŠPÁREK 
6. 1., 13. 1., 20. 1., 27. 1. POHÁDKA 
Z KOUZELNÉ OBÁLKY, režie: Jan 
Kučera – Petr Douda, začátky předsta-
vení ve 14 a v 16 hodin
3. 2. POHÁDKA O ZLATÉ RYBCE, 
režie: Marie Veřmiřovská, začátky před-
stavení ve 14 a v 16 hodin

STUDIUM KNIH BIBLE 

Od 15. 1. Klub Teplo, malý salonek, 
každé úterý v 18 hodin.

ODBOR VYSOKOHORSKé 
TURISTIKY KČT

TJ Spartak Přerov 
www.vhtprerov.cz
1. 1. Novoroční výstup na Čekyňský 
kopec, 22. ročník, hvězdicový výstup 
na Čekyňský kopec, 10 km, KČT TJ 
Spartak Přerov, setkání u památníku nad 
Přerovskou roklí 10–14.30 hod.
5. 1. Dálková jízda Potštát–Přerov, 
10. ročník, Potštát – Kozlov – pramen 
Odry – Velký Újezd (oběd) – Sobíšky 
– Přerov, 35 km, vede Jiří Balcárek ml., 
odjezd vlakem v 6.00 hod.
5. 1. Zimní výstup na Helfštýn, 36. roč-
ník, hvězdicový výstup na hrad Helfštýn, 
akce trvá do 14 hod., 12 km, KČT SK 
Přerov, Jiří Švec, vlak v 7.56 hod.
8. 1. Schůze, Restaurace Pivovar 
v 19.00 hod., promítání z akcí 
12. 1. Hostýnské vrchy, 17. ročník, 
Hostýn – Troják – Lazy – Val. Meziříčí, 
33 km, vede Milan Bezděk, odjezd bu-
sem v 8.00 hod.
19.–20. 1. Králický Sněžník, 4. ročník, 
sněžnice a zimní turistika (stan), vede Vít 
Kožuch, odjezd vlakem v 6.37 hod.
19.–22. 1. Šumava – ubytování Turistická 
ubytovna Prášily, vede Karel Ludvík, 
odjezd vlakem v 0.31 hod.
24.–29. 1. Lyžařský přejezd Jizerských 
hor, 43. ročník, Jizerka – lehké 
túry v upravených stopách, KČT 
Jablonec n. N., Jiří Balcárek ml., od-
jezd vlakem v 5.58 hod.

MĚSTSKÁ KNIHOVNa PŘEROV

BaNÁT – naši krajané a jejich kraji-
na je název besedy, kterou ve středu 
23. ledna pořádá městská knihovna. 
Na besedě se posluchači dozvědí o na-
šich krajanech, kteří v Banátu žijí již 
od první poloviny 19. století a stále si 
zachovávají svůj jazyk, zvyky a tra-
diční způsob života. Autor přednášky 
Tomáš Černohous natočil v této oblas-
ti několik hodin filmového materiálu 
a zpracoval jej do několika krátkých 
dokumentárních snímků. Místní lidé 
v nich vyprávějí o radostech a strastech 
svého života, krásách místní krajiny 
a obyčejích a zvycích u nás dávno 
zapomenutých. Beseda se uskuteč-
ní v 17 hod. v přednáškovém sále 
Agentury pro zemědělství a venkov 
Přerov (Wurmova ulice, vedle finanč-
ního úřadu). Vstupné na besedu je 
20 Kč. Pro čtenáře Městské knihovny 
v Přerově je vstup zdarma.

ŠKOLa BRUSLENÍ 
PRO KLUKY a HOLKY

Chcete naučit bruslit své děti? Potom 
využijte příležitost školy bruslení pro 
děti školního i předškolního věku pod 
vedením kvalifikovaných instruktorů. 
Desetihodinový kurz začíná 15. ledna 
a potrvá do 14. února, cena je 650 ko-
run. Výuka bruslení probíhá na zimním 
stadionu v Přerově, Petřivalského 5. 
Přihlášky jsou k dispozici na recepci 
hotelu zimního stadionu, uzávěrka při-
hlášek je do 10. ledna. Dítě musí být vy-
bavené vlastními bruslemi, rukavicemi, 
čepicí a vhodná je přilba (i cyklistická). 
Po dobu školy bruslení pořadatelé dě-
tem zapůjčí dres pro rozlišení, který na 
konci kurzu vrátí. Pro úplné začáteční-
ky jsou k dispozici pomocná chodítka. 
V případě neúčasti na lekci se peníze 
nevracejí.  Kurz se bude konat pouze 
při 60 účastnících.  (RED)

BETLéMSKé ZaSTaVENÍ PŘEROVÁČKU a KaNDRDÁSKU

Stalo se již tradicí, že pěvecký dětský sbor Přerováček a Kandrdásek (SVČ ATLAS 
a BIOS) nacvičuje každým rokem vánoční příběh, který je sestaven z různých zná-
mých i méně známých koled.  Týden před Štědrým dnem se v klubu Teplo usku-
tečnilo představení pro děti – Betlémské zastavení. Představení bylo pro děti ze 
sboru skutečným zážitkem i odměnou, na kterou dlouho čekaly a diskutovaly, komu 
bude svěřena role Panny Marie, Josefa, pastýřů nebo ponocného. Svou důležitou 
roli měli také všichni andělé na andělském kůru, kteří pastýřům oznámili slavnou 
novinu o narození Ježíška.  (JT)

V publiku sledovalo příběh z Betléma 500 dětí z přerovských mateřských a základ-
ních škol. FOTO: archiv SVČ ATLAS a BIOS

SVČ aTLaS a BIOS NaBÍZÍ DĚTEM ZÁBaVU I POUČENÍ

V pestré paletě aktivit si v SVČ ATLAS 
a BIOS najde každý činnost nebo kroužek 
podle svých zálib. I když je školní rok 
v plném proudu, volná místa se v řadě 
kroužků ještě najdou. Kolektivy dětí ze 
škol základních i středních se dozvídají 
spoustu zajímavostí během tematických 
akcí a programů ekologické výchovy. 
Krásné dárečky, originální nápadité do-
plňky nebo užitkovou keramiku si zase 
vyrábějí děti v rukodělných programech, 
které jsou realizovány v keramické dílně. 
Malí cyklisté po absolvování teoretické 
a praktické průpravy chování na silnici 
získají svůj první „řidičský průkaz“ na 
kolo. Pro ty děti, jež si chtějí své znalos-
ti a dovednosti porovnat s ostatními, je 
připraven nekonečný sled předmětových, 
výtvarných, pěveckých, fotografických, 
chovatelských, rybářských i sportovních 
soutěží. Bližší informace o zájmových 
kroužcích, výukových programech, akcích, soutěžích i táborech lze získat na we-
bových stránkách www.svcatlas-bios.cz  (DaK)

ŠKOLÁCI Z VELKé DLÁžKY SE ZaPOJILI DO VÝZKUMU

Naši deváťáci se v listopadu zúčastnili ve spolupráci s Fakultou tělesné kultury 
Univerzity Palackého v Olomouci mezinárodního výzkumu International Study of  
Built Environment, Physical Aktivity and Obesity. Tento výzkum spočívá ve zjišťo-
vání informací o životním stylu a pohybové aktivitě dětí a mládeže v různých čás-
tech světa. Hlavním smyslem výzkumného šetření je pak hledat možnosti zlepšení 
zdravotní prevence a zlepšení podmínek pro aktivní životní styl dětí a mládeže.
   Naši žáci poctivě nosili přístroje, měřili množství a intenzitu prováděné pohybové 
aktivity, vyplňovali dotazníky a veškerá získaná data zapisovali do internetového sys-
tému. Na oplátku po skončení šetření každý obdržel zajímavé počítačově zpracované 
informace o individuálním energetickém výdeji, velikosti pohybové aktivity a další 
informace související se zdravím člověka. Dětem je předali a erudovaně vysvětlili 
výzkumníci z univerzity, a navíc přidali i nějaké to doporučení, co a jak dělat – jak 
zdravě a spokojeně žít. Celkové výsledky výzkumu budou známy v roce 2014.
Doufáme, že deváťáci výsledky pořádně zhodnotí a využijí je k dalšímu vylepšování 
kondice a svého životního stylu. MaRTIN ČERNÝ, ředitel ZŠ Velká Dlážka

POHOTOVOST  LéKÁREN

neděle a svátky 8–18 hod.
1. 1. LÉKÁRNA MD, Bohuslava 
Němce 371, tel. 581 207 987

6. 1. LÉKÁRNA SANO, Budovatelů  6, 
tel. 581 277 956

13. 1. LÉKÁRNA MD, Bohuslava 
Němce 371, tel. 581 207 987

20. 1. LÉKÁRNA U ŠTĚSTĚNY, 
Čechova 25, tel. 581 209 238

27. 1. LÉKÁRNA U PIVOVARU, 
Komenského 42, tel. 588 881 388

SVČ aTLaS a BIOS

3. 1. OFC Florbal, IV. kategorie, kraj-
ské kolo
4. 1. OFC Florbal, III. kategorie, kraj-
ské kolo
17. 1. Konverzační soutěž NJ, okres-
ní kolo
23. 1. Matematická olympiáda, okres-
ní kolo
29. 1. Dějepisná olympiáda, okresní 
kolo
30. 1. Karneval v Pohádkovém pondělí, 
od 10 hod., nutno se nahlásit předem

V přírodovědných kroužcích se děti učí, 
jak se starat o zvířata.
 FOTO: archiv SVČ ATLAS a BIOS



16 kino/galerie

Až do konce ledna bude v Galerii Střed k vidění autor-

ská výstava malíře Jana Hladkého. Uherskohradišťský 

výtvarník není v Přerově neznámý. Své obrazy tady 

vystavuje už víc než dvacet let. Přestože vystudoval 

čtyři vysoké školy, je v malířství autodidakt. Hladký 

maluje nejen kouzelné valašské krajinky, ale i re-

pliky starých mistrů. Maloval také Fillovy obrazy 

nebo Rembrandtovu Noční hlídku. Reprodukce sta-

rých mistrů jsou pro něj nejen poučením, ale hlavně 

úžasnou školou.

GALERIE STŘED, KRATOCHVÍLOVA 22, PŘEROV, TEL. 581 201 571

Ještě do 8. ledna si mohou návštěvníci 

Galerie města Přerova prohlédnout au-

torskou keramiku Danuše Mazurové. 

Vernisáží 17. ledna začne další výstava, 

tentokrát ke 100. výročí založení Klubu 

turistů v Přerově – k vidění budou histo-

rické i aktuální mapy, fotky z výšlapů, 

deníky, diplomy, záznamníky, turistic-

ké známky, medaile a další artefakty. 

Vernisáž bude zahájena v 17 hodin. 

GALERIE MĚSTA PŘEROVA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 1, TEL. 725 310 307

V lednu budou v Minigalerii Žerotín k vidění obra-

zy Vlasty Tvrdé z Vrchlabí. Ve své tvorbě se zabývá 

hlavně malováním květin různými technikami, ať už 

olejem, temperou, nebo akvarelem. Malířka vystavuje 

nejen v České republice, ale i v zahraničí. Dále bude 

v Minigalerii ke zhlédnutí zajímavé umělecké sklo, 

které vyrábí Glass Atelier Morava z Vizovic a jež je 

známé a oblíbené i ve Spojených státech. Jedná se 

o ručně vyráběné skleněné výrobky, a to buď nápojové 

sklo, nebo dekorace do interiéru.

MINIGALERIE ŽEROTÍN Z. H., KOMENSKÉHO 2, PŘEROV, TEL. 581 217 508

Dekorativní i užitková keramika Dagmar 

Wallerové z Moravan u Brna, absolvent-

ky SUPŠ v Uherském Hradišti, vyniká 

svou jednoduchostí a teplým tónem po-

ctivé keramiky bez nápadné zdobnosti. 

Specifičnost její tvorby spočívá ve šle-

mované kamenině, což je keramika vy-

pálená na 1250 stupňů Celsia. Tím se 

stává velmi odolnou. Z její tvorby jsou 

v Trafačce k vidění hrníčky, misky, aro-

malampy a užitkové nádoby.

TRAFAČKA – KRÁMEK PRO RADOST, NA MARKU, PŘEROV, TEL. 608 408 295

V lednu si v Galerii Atrax můžeme prohlédnout dílo 

Karla Demela, známého českého grafika, jehož dílo je 

ovlivněno poezií a hudbou, a Františka Faltýnka, který 

je zase autorem dřevěných plastik. Karel Demel nejdříve 

studoval hudební konzervatoř, až později byl přijat jako 

mimořádný student do ateliéru prof. Zdeňka Sklenáře 

a Jiřího Anderleho. Mistrovská je Demlova znalost gra-

fických technik, mnohých kombinací dnes již ne tak 

obvyklých. Vedle leptu, suché jehly, mezzotinty jistě 

zaujme i vykrývaný lept. 

GALERIE ATRAX, KOZLOVSKÁ 8, PŘEROV, TEL. 581 201 031, 731 672 514

1. 1. v 16.00 Legendární parta (3D) – 

BIJÁSEK 

1. 1. v 18.30 Hobit: Neočekávaná cesta 
(3D), český dabing, 164 min 

2. 1. v 17.00 Legendární parta (2D) 
2. 1. ve 20.00 The Words – KLUB 

3.–5. 1. v 17.00 Sammyho dobrodruž-
ství 2 (3D) 
3.–6. 1. v 19.00 Bídníci, 157 min 

7.–9. 1. v 17.00 Sammyho dobrodruž-
ství 2 (2D) 
7.–8. 1. ve 20.00 Návrat do Silent Hill (3D) 
6. 1. v 16.00 Sammyho dobrodružství 
2 (3D) – BIJÁSEK 

9. 1. ve 20.00 Sedm psychopatů – 

ARTkino 

10.–12. 1. v 17.00 Snížek bílý kožíšek, 

90 min 

10.–13. 1. ve 20.00 Carmen (3D), 126 min 

13. 1. v 17.30 Carmen (2D) 
14.–15. 1. v 18.30 Hobit: Neočekávaná 
cesta (3D), český dabing, 164 min 

13. 1. v 15.30 Snížek bílý kožíšek – 

BIJÁSEK 

16. 1. v 17.00 Kozí příběh se sýrem (3D) 
16. 1. ve 20.00 Nějak se to komplikuje 

– Lady Club 

17.–19. 1. v 17.00 O myšce a medvědovi 
17.–20. 1. v 19.00 Nespoutaný Django, 

165 min 

21.–23. 1. v 17.30 Anna Karenina 

21.–22. 1. ve 20.00 Alex Cross 

20. 1. v 16.00 O myšce a medvědovi, 
80 min – BIJÁSEK

23. 1. ve 20.00 Stockholm East – 

ARTkino 

24.–26. 1. v 17.00 Legendární parta (3D) 
24.–27. 1. ve 20.00 Lincoln, 150 min 

28.–29. 1. v 19.00 Bídníci, 157 min 

27. 1. v 16.00 Legendární parta (3D) 
– BIJÁSEK 

30. 1. v 17.30 Druhá šance – BIOsenior 

30. 1. ve 20.00 Druhá šance – BIOsenior 

31. 1.–2. 2. v 17.00 Čtyřlístek ve služ-
bách krále 

31. 1.–1. 2. ve 20.00 Lovci mafie 

2.–3. 2. ve 20.00 Nic nás nerozdělí 
3. 2. v 17.30 Nic nás nerozdělí 
4.–6. 2. v 17.00 Čtyřlístek ve službách 
krále 

4.–5. 2. ve 20.00 Lovci mafie 

3. 2. v 15.30 Čtyřlístek ve službách 
krále – BIJÁSEK 

6. 2. ve 20.00 Hon – KLUB 

KINO HVĚZDA PŘEROV, TEL. 581 202 216, www.KiNOHVEZdA.CZ
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