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Někdejší Knejzlíkovy sady 
v Předmostí budou už v dubnu le-
tošního roku osazeny sedmdesáti stro-
my. Vznikne tu plánovaný Libosad 
Malého Noe, který se stane novou od-
počinkovou částí města. Znovu se tak 
zazelená a rozkvete místo, které před 
sedmdesáti lety bylo ozdobou celé-
ho kraje. Výsadba lip, habrů, dubů, 
okrasných třešní nebo jeřabin bude 
mít navíc charitativní rozměr. 
„Oslovil jsem podnikatele, zástupce 
škol i kolegy zastupitele s nabídkou, 

jestli se chtějí stát patrony jednotli-
vých stromů. V mapce, kterou mají 
k dispozici, si mohou vybrat kon-
krétní místo výsadby i druh stromu. 
První zájemci už o sobě dali vědět. 
Peníze utržené za prodej stromů po-
putují k dětem v náhradní péči – k dě-
tem z přerovského dětského domova 
a k postiženým dětem, které vytipují 
lidé z Nadace Malý Noe,“ uvedl pře-
rovský primátor Jiří Lajtoch. 
Nabídka stát se patronem stromu má 
tak dva rozměry. „Strom, který si mo-

hou zájemci 25. dubna vlastnoručně 
zasadit, pak budou mít šanci dál sle-
dovat. Uvidí, jak roste, košatí se i jak 
se vyvíjí. Zároveň si mohou při každé 
návštěvě sadu připomenout, že podali 
pomocnou ruku dětem. Připomínkou 
dobré vůle lidí bude označení stromu 
jménem dárce, názvem firmy, rodiny 
či školy,“ vzpomněl předseda správ-
ní rady Nadace Malý Noe Jaroslav 
Strejček.  
Patronace nad stromy vyjde zájem-
ce řádově na několik tisíc korun. 

„Například za okrasnou bílou tře-
šeň dají 3800 korun, za sakuru 5000 
korun, lípa srdčitá je vyjde na 12 tisíc 
a nejdražší z nabídky je dub zimní, 
jehož patronace přijde na 15 tisíc ko-
run,“ doplnila zahradní architektka 
Hana Tomaštíková, která druhovou 
skladbu stromů navrhovala. 
Lidé, kteří mají zájem stát se pat-
rony stromu, se mohou ještě stá-
le obracet na tiskového mluv-
čího přerovského magistrátu: 
bohuslav.pridal@prerov.eu.  (KOM)

Stromy pro Libosad Malého Noe se už začínají prodávat 

Masopustní veselí zavládlo v Přerově v sobotu 16. února už popáté. Poté má podle křesťanského kalendáře utichnout basa 

a Popeleční středou začíná čtyřicetidenní období půstu – bez muziky a bez veselení, to trvá až do Velikonoc. V běžném životě 

to tak ale docela neplatí. Plesy v Městském domě jsou v plném proudu a o hudební produkce také není nouze. I první jarní den 

bude v Přerově ve znamení dobré nálady, hudby a hlavně díků. Právě v tento den se na náměstí TGM uskuteční benefiční kul-

turní program se slavnostním vyhlášením Ceny „Ď“ Olomouckého kraje 2013. Ocenění bude patřit těm, kteří nezištně pomáhají 

dětem v domovech, seniorům nebo v charitativních organizacích. Lidé dobré vůle mohou na koncert přijít oblečení v červené 

barvě nebo alespoň s kytičkou, třeba ve vlasech nebo klopě. O příjemnou jarní atmosféru se ve čtvrtek 21. března na Masarykově 

náměstí postarají muzikanti přerovské kapely  Pohoda5 a další, kteří jsou zatím překvapením. (ILO) Foto: Daniel Mazáč

Novým radním
je Přemysl Dvorský
Radního Radovana Rašťáka nahradil 
v jedenáctičlenné Radě města sociální 
demokrat Přemysl Dvorský. Radovan 
Rašťák, který je zároveň náměstkem 
hejtmana Olomouckého kraje a před-
sedou přerovského okresního výkon-
ného výboru ČSSD, odstoupil ze své 
funkce kvůli pracovnímu zaneprázd-
nění. Nového radního zvolili zastupi-
telé na zasedání 4. února.  (RED)

Číňané nabídli
Přerovu partnerství
Čínské město Tongling by se moh-
lo stát novým partnerským měs-
tem Přerova. Zatím není jasné, jak 
konkrétně bude spolupráce vypa-
dat. „Zájem vyšel z čínské strany, 
v Tonglingu se nachází dceřiná firma 
přerovské Prechezy, první kontak-
ty jsme navázali už před pěti lety,“ 
uvedl primátor Jiří Lajtoch. Přerov 
má v současné době šest partner-
ských měst, zatím všechna na úze-
mí Evropy. V Česku to je Děčín, 
na Slovensku Bardejov a v soused-
ním Polsku Ozimek a Kedzierzyn-
-Kozle. Ze vzdálenějších míst je to 
holandský Cuijk a Ivano-Frankivsk 
na Ukrajině. (RED)

Zima končí. Jaro, vítej!



Barevné počítačové sestavy 
KidSmart zamířily do přerovských 
mateřských škol. Díky daru od spo-
lečnosti IBM mohou předškoláci 
zasednout do speciálních barevných 
lavic a u počítače si nejen hrát, ale 
také se vzdělávat. 
„Do školek v Přerově bylo dodáno 
pětadvacet sestav za 875 tisíc korun. 
Rada města v závěru loňského roku 
schválila memorandum o spolupráci 
mezi statutárním městem Přerovem 
a společností IBM Česká republi-

ka. A právě tato společnost nám 
počítače darovala,“ uvedl náměs-
tek přerovského primátora Dušan 
Hluzín.
Z počítačů, které dorazily až z Anglie, 
se už radují děti ve všech školkách 
v Přerově. „Rodiče nám pomohli se 
samotnou instalací a první děti si 
už počítače vyzkoušely. Chceme, 
aby na nich pracovali hlavně před-
školáci,“ řekla ředitelka mateřinky 
v Máchově ulici v Přerově Ivana 
Zdařilová.

„Pod petici se podepsalo 501 oby-
vatel místní části. Petenti mimo jiné 
poukazují i na to, že komunikace 
ve své stávající podobě svým sta-
vebně technickým stavem i svými 
parametry neodpovídá požadavkům 
na řešení průtahu obcemi. Žádají 

rovněž o obousměrný zákaz vjez-
du vozidel o celkové hmotnosti nad 
7,5 tuny,“ upřesňuje Zdeněk Daněk 
z kanceláře primátora, který má pe-
tice na starosti. 
Stav komunikace II/434, která vede 
celou obcí, kritizují občané Kozlovic 

už dlouhodobě. „Situace je opravdu 
katastrofální, takže jejich rozhořčení 
chápu. Kozlovice sužuje těžká kamio- 
nová doprava a lidé nejsou ochotni 
už déle snášet její důsledky. Když 
chtějí v době dešťů přejít přes poni-
čenou silnici k autobusové zastávce, 
suchou nohou se tam nedostanou,“ 
říká náměstek přerovského primá-
tora Michal Zácha. Proto odeslal 
Krajskému úřadu Olomouckého kraje 
písemnou výzvu, v níž žádá o opra-
vu havarijní vozovky. „Její stavebně 
technický stav způsobuje při projíž-

dění zejména nákladních automobilů 
vibrace přilehlých domů. Projíždějící 
vozidla vlivem nekvalitního povrchu 
vozovky vyvolávají zvýšenou hluko-
vou zátěž. Celkový stav komunikace 
ohrožuje jak její uživatele, tak i chod-
ce na chodnících,“ píše náměstek 
Zácha ve svém apelu. 
Kozlovičtí žádají město Přerov 
i Olomoucký kraj o koordinaci. Kraj 
je totiž vlastníkem silnice a město má 
v majetku veškeré navazující infra-
struktury – chodníky, kanalizace či 
osvětlení.  (KOM)

„Základní škola Trávník zapsala 
104 dětí, výrazně vyšší počty při-
šly k zápisu i do školy Za mlý-

nem, a to 69 budoucích školáků, 
přitom loni to bylo 42 dětí,“ uvedl 
Petr Hrbek z odboru školství pře-

rovského magistrátu. Velký zájem 
projevili rodiče budoucích školáků 
také o Základní školu Velká Dlážka. 
Blízko školy je totiž autobusová za-
stávka a za vzděláním tam dojíždě-
jí děti z Čekyně, Penčic a dalších 
obcí v okolí Přerova. „Zapsali jsme 
84 dětí, z kapacitních důvodů ale 
otevíráme pouze dvě první třídy, 
pro další školáky bohužel nemáme 
umístění, schází nám volné učebny,“ 
upřesnil ředitel školy Velká Dlážka 
Martin Černý.
V Základní škole U tenisu zapsaly 
učitelky 73 dětí. „Pro příští školní 
rok otevřeme tři první třídy, jedna 
z nich bude zaměřená na sportovní 
všestrannost a rozvoj pohybových 
schopností. Zájem rodičů nás potěšil, 
o sportovní zaměření byl velký zá-
jem, zapsali jsme 39 dětí, do třídy ale 
můžeme přijmout jen dvacet z nich,“ 
popsal ředitel Základní školy U teni-
su Petr Vojáček. Na konci února se 
tak ve škole U tenisu uskuteční další 
testování budoucích prvňáčků.
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Lidé z Kozlovic si stěžují na havarijní stav silnice

Budoucí prvňáčci zamířili poprvé do školy

Mateřské školy mají nové počítače

Lidé z místní části Přerova-Kozlovic ve svém protestu 
požadují, aby byla opravena havarijní silnice, která je 
poničena těžkými kamiony. Naštvaní obyvatelé apelo-
vali se svou peticí i na zastupitele a žádali od nich za-
stání.

Poprvé do školních lavic usedli 11. a 12. února budoucí 
prvňáčci. K zápisům do prvních tříd přišlo do devíti zá-
kladních škol v Přerově 520 dětí. Nejvíce rodičů s dětmi 
zamířilo už tradičně do ZŠ Trávník.

Setkání 75letých 
občanů
Komise pro občanské záležitosti 
připravuje i v tomto roce setkání 
pětasedmdesátiletých občanů s před-
staviteli města. V pondělí 11. března 
se sejdou jubilanti, kteří se narodili 
v měsících leden až duben. Setkání 
oslavenců narozených v květnu 
až srpnu se uskuteční 22. dubna. 
Naposledy v tomto roce se setkají 
občané narození v září až prosinci, 
a to 20. května. Jubilanti obdrží pí-
semnou pozvánku.

Na snímku počítačová sestava KidSmart 

v MŠ v Máchově ulici v Přerově.

Foto: archiv MŠ 

Nezapomeňte 
zaplatit za psy
Nejpozději do konce března 
musí majitelé psů zaplatit po-
platky za své čtyřnohé společ-
níky. Poplatky je možné uhradit 
ve všech pokladnách magistrátu, 
a to i platební kartou. Pokud lidé 
poplatek nezaplatí do 31. břez-
na, bude jim stejně jako v před-
chozích letech navýšen o půlná-
sobek sazby. V Přerově by tak 
od dubna majitelé psů namísto 
tisícikoruny museli zaplatit pat-
náct set korun.  (RED)Namaluj postavičku, řekni básničku a poznej geometrické obrazce – tak to vypadalo 

také u zápisu do první třídy v Základní škole U tenisu. Foto: Daniel Mazáč

Zápisy do prvních tříd potvrdily příz- 
nivý demografický vývoj s mírně 
stoupajícím počtem dětí. „Na bližší 
rozbor je ještě brzo, ale velmi po-
těšující je, že i do škol v Předmostí 
se zapsalo celkem 60 dětí a nenastal 
tak odliv spojený s možnou obavou 
rodičů ze slučování škol,“ dodal 
Hrbek.  (ILO) 



03téma: březen – měsíc čtenářů

V Přerově byla knihovna založena 
už v roce 1919 a původně sídlila 
v Městském domě. V roce 1959 se 
přestěhovala do rodinné vily tovární-
ka Karla Přikryla na Žerotínově ná-
městí, kde sídlí dosud. „Máme ještě 
tři pobočky – v Předmostí, na Velké 
Dlážce, na Trávníku a v Palackého 
ulici je půjčovna pro děti. Celkem 
máme zaregistrovaných téměř 5800 
čtenářů, z tohoto počtu je 1600 dětí. 
Více čtou ženy, ty tvoří sedmdesát 
procent našich čtenářů,“ seznamu-
je  se  statistikou  ředitel Městské 
knihovny v Přerově Pavel Cimbálník. 
Nejvíce čtenářů – 27 procent – tvoří 
děti do 15 let, další velkou skupinou 
čtenářské obce jsou lidé nad 60 let, 
těch je 21 procent. Knihovny jsou 
i v deseti místních částech Přerova, 
jen v Popovicích místní knihovna 
schází, Popovičtí to ale nemají daleko 
do pobočky v Předmostí.
Od loňského roku je v knihovně no-
vinkou jednotný průkaz. „To zname-
ná, že čtenář si může na jeden průkaz 
vypůjčit knihy v kterékoli pobočce 
nebo místní části Přerova. Od roku 
2005 platil jednotný průkaz pouze 

v Přerově, nyní i v místních částech,“ 
vysvětluje Cimbálník. Kromě knih 
si může návštěvník půjčit periodika, 
zvuková CD, zvukové knihy, čtečky 
elektronických knih nebo tematické 
kufříky. Posledně jmenované využíva-
jí třeba učitelé. „V jednom kufříku na-
příklad s tématem pravěk jsou knihy, 
hry i hračky,“ objasňuje Cimbálník. 
Velký zájem byl také o čtečky elek-
tronických knih. Ty vlastní knihovna 
celkem čtyři a půjčují se na tisíciko-
runovou zálohu. Nové elektronické 
knihy se právě kvůli autorským prá-
vům nepůjčují.
V půjčovně pro dospělé je čtrnáct ti-
síc svazků knih, ve skladech dalších 
37 tisíc. Z těchto čísel je jasné, že 
kapacita knihovny je nedostačující 
a už několik let se ve městě pro ni 
hledá vhodnější místo. „Prostorové 
podmínky jsou hodně stísněné jak 
pro čtenáře, tak pro knihy. Chybí 
nám bezbariérový přístup a šatní 
skříňky pro čtenáře i důstojné soci-
ální zařízení. Na toaletu musí čtenáři 
chodit mimo půjčovnu,“ vysvětluje 

Cimbálník. Knihovně schází i multi-
funkční sál pro besedy a přednášky, 
dosud jej supluje učebna ve druhém 
podlaží. Tam se také od 19. února 
konají přednášky v rámci virtuální 
univerzity třetího věku a dříve naro-
zeným, kteří se ke studiu přihlásili, 
nezbývá nic jiného, než překonat 
několik desítek schodů.
„Samozřejmě že  ideální by bylo 
umístění knihovny v blízkosti cent-
ra, aby byla dostupná pro všechny,“ 
míní ředitel knihovny. Vytipováno 
bylo už několik objektů – ve hře je 
budova bývalého Chemoprojektu 
na Trávníku, bývalý armádní dům 
v Čechově ulici a jednalo se také 
o pronájmu bývalé Union banky 
v Palackého ulici. „Začátkem března 
by měla být hotová studie na umístění 
knihovny v bývalém Chemoprojektu. 
Poté ji k posouzení dostanou přerov-
ští radní,“ dodal mluvčí magistrátu 
Bohuslav Přidal. Každá přestavba 
objektu by si vyžádala mnohamili-
onovou investici a v rozpočtu města 
na ni peníze zatím nejsou.  (ILO)

V dětství a důchodu čteme nejvíce
Knihovny bývaly vždy mís-
tem vzdělanosti a kultur-
ního dění. Nejinak je tomu 
i nyní, kdy knížky dávno 
nejsou jediným zdrojem 
poznání. Svět fantazie, 
detektivek, cestopisného 
dobrodružství i románové 
idyly stále láká a kniha 
nadále zůstává dob-
rým společníkem doma 
i na cestách.

Které knížky patří k vašim nejoblí-
benějším?

Věra Vyhnánko-
vá, Přerov
Ráda čtu histo-
rické romány, ale 
i romány pro ženy. 
Přečtu si i sci-fi. 

Hlavně čtu teď, přes zimu, to přečtu 
tak pět knížek. Naposledy jsem četla 
román Poslušná dcera, byl o týrané 
ženě z Íránu.

Jan Havlík, 
Přerov
Moc nečtu, jen 
noviny. Naposledy 
jsem četl Sborník 
archivu. Já hlavně 

chodím do knihovní studovny, kde se 
zajímám o historii a politické dění.

Petr Vodička, 
Bochoř
Dnes jsem se 
v knihovně za-
registroval kvůli 
diplomové práci, 

teď totiž čtu hlavně odbornou lite-
raturu a nejčastěji čtu v elektronické 
podobě. V současné době studuji 
literaturu potřebnou k diplomce 
a na knížky mi nezbývá čas.

Eva Procházko-
vá, Konice
Do knihovny cho-
dím rok a hlavně 
čtu povinnou čet-
bu do školy, ale 

i fantasy literaturu a romány. Čtu 
fakt hodně, a když mě knížka baví, 
tak ji přečtu i za den – naposledy to 
byl fantasy román Sukuba 2.

Tadeáš Krato-
chvíl, Brno
Tady v Přerově 
chodím do knihov-
ny třetím rokem. 
Půjčuji si hlavně 

povinnou četbu, ale nejvíc mě za-
jímají historické knížky a literatura 
faktu z první a druhé světové války. 
Knížka, na kterou rád vzpomínám, 
byl Egypťan Sinuhet od Waltariho. 
Naposledy jsem četl Můj život v so-
větské armádě od Suvorova.

Ptala se a fotografovala
 Ingrid Lounová

ANKETA  

Nejvíce se čtou severské detektivky, u dětí vedou potterovky
Také čtenáři podléhají módním vl-
nám. V současné době jsou mezi do-
spělými čtenáři populární severští au-
toři detektivních žánrů – Švéd Stieg 
Larsson s trilogií Milénium a norský 
spisovatel Jo Nesbo. „Od Nesba je 
nejčtenější knihou Sněhulák, stá-
lé rezervace máme na všechny tři 
díly Larssonova Milénia,“ uved-
la knihovnice Kamila Fojtíková. 
Módní záležitostí je i mezi přerov-
skými čtenáři světový bestseller – 
erotický  román 50 odstínů  šedi. 

„Ze současných románů je velký 
zájem o knihy slovenské autorky 
Táni Keleové-Vasilkové, nejžáda-
nější je román Dva životy. Hodně 
se čtou i knihy Simony Monyové, 
Ireny Obermannové a slovenské au-
torky Evy Urbaníkové Suši v duši,“ 
podala další výčet oblíbených knih 
Fojtíková. Stále žádané jsou i knihy 
Michala Viewegha – Mráz přichá-
zí z Hradu a Mafie v Praze. Z psy-
chologických románů se v žebříčku 
Top autorů objevila Kanaďanka Joy 

Fielding s románem Až ji uvidíš, 
Brit žijící v Irsku David Mitchell 
s Atlasem mraků a Japonec, lau- 
reát na Nobelovu cenu za literaturu, 
Haruki Murakami s knihou 1Q84.
V  dětském  oddělení  přerovské 
knihovny  je  mezi  čtenáři  stále 
zájem o knihy J. K. Rowlingové 
Harry Potter. „Dvanáctileté a starší 
děti rády čtou ‚upíří knihy‘ – ságu 
Stmívání a Smithovy Upíří dení-
ky,“ uvedla knihovnice Miroslava 
Nevřelová.   (ILO)

V bývalé Přikrylově vile sídlí knihovna od roku 1959. Kam se v nejbližších letech 

přestěhuje, ještě stále není jasné.  Foto: Ingrid Lounová
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Plánované investice zateplení 
škol
ZŠ U tenisu  29 mil. dotace 7 mil.
ZŠ Svisle 22 mil. dotace 9 mil.

Školy se mění. Desítky let staré objekty
chátrají a potřebují peníze na přestavbu

Základní školu U tenisu letos čeká velká přestavba. Zateplování budovy včetně vý-

měny oken začne tento rok o prázdninách. Foto Daniel Mazáč

Stavby, které vznikly v posledních letech 
Základní školy v Přerově 
mění svou tvář. Šedivé 
fasády jsou už minulostí. 
Ty nové, barevné, působí 
přívětivěji. Hlavním účelem 
zateplení školních budov 
jsou až statisícové úspory 
za energie ročně. Kromě 
estetického a úsporného 
efektu se zvyšuje také 
komfort ve školách – sou-
částí přestaveb škol totiž 
bývá i výměna dosluhují-
cích sociálních zařízení.

12PřerovSkých 
zaStavení

Inzerce A131001382

Z  devíti  přerovských  základ-
ních škol jsou nově zateplené bu-
dovy  na Trávníku, Velké Dlážce 
a v Předmostí. Vždy se jedná o vel-
mi náročné stavební úpravy – výmě-
nu oken a celkové zateplení, které 
se většinou provádí během letních 
prázdnin, kdy jsou školy bez dětí. 
Nezřídka se stavební práce protáh-
nou až do podzimu, kdy už zasahují 
do školní výuky. „Plánujeme zateplení 
dalších dvou základních škol – U te-
nisu a Svisle. Na prvně jmenovanou 
školu už bylo vyhlášeno výběrové 
řízení, škola Svisle by měla přijít 
na řadu v roce 2014, výběrová řízení 
jsou totiž velmi nadlouho a u škol 
se snažíme, aby přestavby probíhaly 

v létě,“ uvedl Dušan Hluzín, náměstek 
přerovského primátora. 
Škola U tenisu byla postavena v polo-
vině 70. let minulého století. „Na špat-
ný stav poukazujeme už dlouho. Okny, 
která se téměř rozpadají, hodně táhne. 
K únikům tepla dochází i dilatačními 
spárami. Panelová budova na mnoha 
místech netěsní a na podzim se nám 
tu dokonce objevují myši,“ poukázal 
na špatný stav objektu ředitel školy 
U tenisu Petr Vojáček. Vítězná sta-
vební firma, která vzejde z výběro-
vého řízení, by se do stavebních prací 
měla pustit hned začátkem prázdnin. 
„Na přestavbu spojenou se zateple-
ním budovy a střechy se předpoklá-
dá částka 29 milionů korun, z toho 

dotace od státu činí sedm milionů,“ 
vyčíslil Hluzín. 
Škola U tenisu se navíc už dva roky 
může pochlubit novou gymnastic-
kou halou, která vznikla přestav-
bou tamní tělocvičny a částí výmě-
níkové stanice. „Hala je vybavená 
nejmodernějším nářadím – bradly, 
hrazdou, gymnastickým kobercem. 
Na stejném nářadí cvičili sportovci 
na olympiádě v Londýně,“ popsal 
ředitel Vojáček. Přestavba tělocvič-
ny na moderní halu, kterou využí-
vají i děti z ostatních škol a hlavně 
sportovní gymnastky, se uskutečnila 
koncem roku 2010. „Stavební práce 
za téměř 9 milionů čtyři sta tisíc ko-
run začaly v září a dokončené dílo 

Už podesáté se v Přerově koná soutěž 
o Fasádu roku. Do soutěže, kterou 
pořádá město Přerov, je možno přihlá-
sit čelní fasádu objektů ve správním 
obvodu města. Podmínkou je, aby 
byla stavba řádně ukončená v roce 
2012. Přihlášky lze podat do 25. břez-
na. Přihlášku do soutěže si může-
te vyzvednout na Magistrátu města 
Přerova, Odboru koncepce a strategic-

kého rozvoje, anebo stáhnout ze strá-
nek města www.prerov.eu. Soutěž je 
vypsána ve třech kategoriích: fasáda 
novostavby, fasáda rekonstrukce a fa-
sáda panelového domu.
Vítězné dílo v každé kategorii zís-
ká 50 tisíc korun a majitel objektu 
obdrží i kovovou desku s označe-
ním Fasáda roku 2012, kterou může 
umístit na svůj dům.   (RED)

Město Přerov vyhlásilo 
10. ročník Fasády roku

jsme přebrali v prosinci téhož roku. 
Olomoucký kraj nám poskytl dotaci 
ve výši 3,5 milionu korun,“ sdělil re-
ferent investic Jiří Raba z přerovské-
ho magistrátu. Na hodiny gymnastiky 
a akrobacie mohou do haly docházet 
i děti z jiných základních škol. Díky 
svému sportovnímu vybavení se ško-
la U tenisu zaměřila na všestranný 
rozvoj pohybových schopností dětí 
a do speciální třídy letos poprvé na-
bírá i budoucí prvňáčky.
Hodiny tělesné výchovy i mimo-
školní  výchovu  dětem  zpestřují 
také opravená školní hřiště. Během 
sezony je v odpoledních hodinách 
využívá i veřejnost. K těm nejvytí-
ženějším patří sportovní areál školy 
Svisle a Velké Dlážky, k dispozici 
jsou i areály dalších škol v Přerově 
a Předmostí. „Hřiště má svého správ-
ce a návštěvní řád. Největší zájem je 
u nás o dva beachvolejbalové kurty, 
chodí k nám také zájemci o fotbálek 
a pozemní hokej,“ uvedl ředitel školy 
Velká Dlážka Martin Černý. I když je 
tamní hřiště opravené před devíti lety, 
brzy se neobejde bez další investice. 
Na umělém tartanovém povrchu se 
totiž objevily trhliny.   (ILO)
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Přerovští dobrovolní hasiči získali 
nové vozidlo pro zásahovou jed-
notku. Jeho pořízení přišlo na mi-
lion sedm set tisíc korun. Členové 
Sboru dobrovolných hasičů Přerov 
přebudované auto převzali od vedení 
města ve středu 13. února. „Autem 
se převeze osm osob, vozidlo je za-
hrnuto do požárního poplachového 

plánu, to znamená, že je plně funkční 
k ostrému výjezdu. Vnitřní vybavení 
auta – požární příslušenství – bylo 
do nového vozidla přemístěno ze 
staré avie, kterou dobrovolní ha-
siči používali třicet let,“ vysvětlil 
Jaromír Dvořák, vedoucí oddělení 
ochrany a krizového řízení přerov-
ského magistrátu.  (KOM)        

Dobrovolní hasiči mají nové auto

Inzerce A131001070

V aleji začalO Kácení 
Na doporučení odborníků začalo ká-
cení dřevin u Bečvy v ulici Dr. E. 
Beneše. Prvních šest stromů už šlo 
k zemi. Jejich zdravotní stav byl na-
tolik špatný, že mohly při větším po-
ryvu větru někoho zranit. „Máme 
zpracovaný dendrologický posudek 
a podle něj jsou některé části stro-
mů odumřelé. Nechceme čekat, až 
na někoho strom spadne, musíme 
jednat rychle“ uvedl Michal Zácha, 
náměstek primátora. Vloni na podzim 
stromy prohlédl dendrolog Jaroslav 
Kolařík. „Stromořadí je už hodně 
staré a napadené nemocemi, bude 
potřeba ho obnovit,“ uvedl Kolařík. 
Pracovníci Povodí Moravy proto už 
v druhém únorovém týdnu vykáceli 
šest javorů, které byly v nejhorším 
stavu. „Za každý strom bude vysaze-
ný nový, a to přímo ve stávající aleji. 
Pracovníci Povodí Moravy, kteří vědí, 
jak je tato oblast pro místní obyvatele 
citlivá, povolili výjimku a alej bude 
v plné míře obnovena,“ dodal Michal 
Zácha. Další javory půjdou k zemi 
pravděpodobně až příští rok.  (Gáj)

Ředitel za šKOlu zabOjOVal 
Emotivní vystoupení ředitele ZŠ U te-
nisu Petra Vojáčka na únorovém za-
stupitelstvu přimělo jeho členy změ-
nit své rozhodnutí. Zastupitelstvo 
původně na 15. zasedání v prosin-
ci vzalo na vědomí návrh koncepce 
„Škola zaměřená na sportovní vše-
strannost a rozvoj pohybových do-
vedností žáků“ a současně schválilo 
harmonogram opatření směřujících 
k naplnění tohoto záměru. Mezi ně 
patřila i nezbytná finanční podpora. 
Tu však v prvním hlasování 4. února 
zastupitelé nečekaně neschválili. Až 
po vystoupení ředitele Petra Vojáčka, 
dostalo jednání jiný spád. Primátor Jiří 
Lajtoch v reakci na jeho vystoupení 
přerušil zasedání a vyhlásil dohadova-
cí řízení. V něm se zastupitelé napříč 
politickým spektrem dohodli, že měs-
to koncepci finančně podpoří částkou 
450 tisíc korun. Zápis do prvních tříd 
potvrdil, že rodiče mají o třídu za-
měřenou na sportovní všestrannost 
dětí velký zájem. Nová pedagožka 
nastoupí do školy k 1. dubnu, aby si 
připravila koncepci výuky.  (SVaM)

FOTO: archiv MMPr
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V průběhu všech dubnových sobot 
budete mít šanci navštívit 65 budov 
a zařízení města Přerova. V rámci čtyř 
dnů otevřených dveří je pro vás při-
pravený bohatý program – od ukázky 
školní výuky přes výstavy, ochutnáv-

ky jídel, návštěvy skládky, bazénu 
či zimního stadionu až po koncer-
ty. V dubnovém vydání Přerovských 
listů zveřejníme i pravidla soutěže, 
která bude akci provázet. Podrobný 
program je uvedený v brožuře, která 

bude od poloviny března k dostání 
i v Městském informačním centru 
(v Městském domě). V této bezplatné 
brožuře budou i pravidla hry a hrací 
karta. Více info na www.prerov.eu
  (KOM)

6. dubna
MateřsKé šKOly – nabízí prohlídku svých 
zařízení s bohatým programem pro děti, ote-
vřeny jsou od 10 do 15 hodin, výjimkou jsou 
MŠ v Újezdci a Lověšicích, kde je otevřeno 
od 10.30 do 15.30 hodin.

ZáKladní šKOly
Školy nabízí prohlídku svých objektů od 10 
do 15 hod., ZŠ Svisle od 10 do 17 hod a ZŠ 
Želatovská od 10 do 16 hod.

Základní škola J. a. Komenského 
a Mateřská škola Předmostí
Odloučené pracoviště MŠ Za humny 1, 
Přerov-Vinary. 
Máte rádi období pravěku a mamuty? Vše 
o tomto tématu, ale i mnoho jiných zajíma-
vých informací se dozvíte během návštěvy 
základní školy. 

Základní škola Za mlýnem
Máte chuť porazit učitele ve florbale? Chcete 
vidět vystoupení školní kapely? Odnést si 
vlastnoručně vytvořený keramický výrobek? 
Máte jedinečnou příležitost.

Základní škola trávník 
Chcete vidět taneční vystoupení různých sty-
lů? Hrát si s kouzelnou tabulí? Zažít sportov-
ní aktivity a mnoho dalšího? Přijďte!

Základní škola svisle
Zajímají vás sportovní a vědomostní soutě-
že, ukázky interaktivní výuky či tvořivé díl-
ny? Chcete se podílet na jednom rekordu? 
Máte možnost.

Základní škola boženy němcové
Máte v plánu navštívit jednu z nejstarších 
škol v Přerově? Pojďte dál…

Magistrát města Přerova oznamuje 
termín příjmu žádostí k poskytnutí 
finančních prostředků z dotačního 
programu Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s roz-
šířenou působností, který vyhlásilo 
Ministerstvo kultury ČR. Uzávěrka 
žádostí je do 30. dubna, finanční kvóta 

určená pro obecní úřad obce s rozšíře-
nou působností Přerov v celkové výši 
343 tisíc korun. 
 Podrobnější informace včetně for-
muláře: www.mkcr.cz (kulturní dě-
dictví – památková péče – granty 
a dotace), Magistrát města Přerova, 
M. Švástová, tel. 581 268 234.

Pojďte dál... I dnes máme otevřeno

Výzva na obnovu kulturních památek

Inzerce A131002263

6. dubna Školy a školská zařízení

13. dubna Magistrát města Přerova

20. dubna Organizace města 

27. dubna Knihovna 

Základní škola Velká dlážka
Chcete si zahrát vybíjenou či kopanou? 
Vyzkoušet si školní povinnosti? Budete mít 
příležitost.

Základní škola Želatovská
Toužíte vrátit se zpět do dětských let – a zají-
má vás, jak to teď ve škole vypadá? Využijte 
dne otevřených dveří a z různorodé ochutnáv-
ky všech činností školy si určitě vyberete.

Základní škola u tenisu
Chcete se projít hlavní chodbou a nakouk-
nout do všech učeben a odborných pra-
coven? Podívat se do gymnastické haly? 
Chcete se podívat na turnaj ve stolním te-
nise? Můžete…

Základní škola a Mateřská škola Pod skal-
kou, Předmostí
Odloučené pracoviště Mš Jabloňová 4, 
Přerov-Čekyně
Odloučené pracoviště Zš Hranická 14, 
Přerov-Předmostí
Přejete si zažít netradiční olympiádu? Vidět 
speciálního pedagoga v praxi? Přijďte se 
podívat. 

13. dubna
Magistrát Města PřerOVa
Od  10  do  15  hodin  –  všechny  odbory 
i oddělení na náměstí TGM 2, Bratrská 
34, Smetanova 7, nám. TGM 16, matrika 
na Horním náměstí 10.

MěstsKá POlicie, nám. tgM 1, Přerov
Od 9 do 16 hodin
Na náměstí TGM: Prohlídka služebního 
vozidla. Možnost vyzkoušení protiúdero-
vého oděvu.
Informační stánek oddělení prevence.

20. dubna
Kulturní a infOrMaČní sluŽby Města 
PřerOVa, náměstí tgM
Od 9 do 18 hodin
Městské informační centrum, soutěžní kvizy, 
komentované prohlídky (náměstí TGM) 
Městské informační centrum Předmostí, sou-
těžní kvizy, komentované prohlídky.
9.00–18.00 – otevřena Výstavní síň Pasáž
11.00 a 15.00 – Památník lovců mamutů – 
komentovaná prohlídka
9.00–18.00  –  otevřena  Galerie města 
Přerova – v 17.00 beseda s vystavovatelem
9.00 – náměstí T. G. Masaryka – koncert 
kapely Jen Tak II
14.00 – náměstí T. G. Masaryka – koncert 
kapely Pohoda5
17.30 – náměstí T. G. Masaryka – Jazz Base 
Petra Stojana (jako prolog Matějské jaz-
zové pouti)
10.00 – Letní divadelní scéna mezi hradba-
mi – loutkové divadlo
16.00 – Letní divadelní scéna mezi hradba-
mi – koncert Entuziasté (v případě nepřízni-
vého počastí se koncerty uskuteční v Galerii 
města Přerova)

sOciální sluŽby Města PřerOVa
Od 10 do 18 hodin
domov pro seniory  (Kabelíkova  14a, 
Přerov)
Pečovatelská služba (DPS U Strhance 13, 
Na Hrázi 7, U Žebračky 18, Tyršova 68, Jižní 
I/25, Fügnerova 1 a Trávník 1). Sociální 
pracovnice ukáže všem návštěvníkům spo-
lečné prostory DPS, seznámí návštěvníky 
s činností pečovatelské služby a provozem 
domů s pečovatelskou službou.
Městské jesle (Svisle 2). Výstava dětských 
prací, hraček vhodných pro děti, používaných 
výtvarných technik. Ukázka stravy – napří-
klad „Nejoblíbenější jídlo dětí“.
denní pobyt (Purkyňova 16, Přerov)
10.00–15.00 – možnost zapojit se do pra-
covních terapií – keramická dílna, tkaní, vý-
tvarné techniky, hry soutěže, vaření kotlíko-
vého guláše, vystoupení muzikoterapie

tecHnicKé sluŽby Města PřerOVa, 
na Hrázi 3165/1
Od 10 do 18 hodin
Předvedení techniky – svozová auta, samo- 
sběrné zametače, dálkově řízené sekačky.
Prohlídka třídicí linky separovaného odpadu 
a skládky odpadů v Žeravicích.
Prohlídka Útulku Dr. Matinové pro zatou-
laná zvířata.
Pro zájemce je zajištěna bezplatná doprava 
mezi skládkou, útulkem a sídlem společ-
nosti – a to takto:
10.30 – odjezd ze společnosti (Na Hrázi), 
v 10.45 návštěva útulku Dluhonice

11.00 návštěva skládky Žeravice a zpět
další odjezdy ve 12, 13.30 a 15 hod.

tePlO PřerOV, blahoslavova 1499/7, 
Přerov 
Plavecký bazén 
11.00, 13.00, 15.00 a 17.00 – návštěva pro-
storů pod bazénem, kde je veškerá tech-
nologie bazénu – prohlídka s odborným 
výkladem
Zimní stadion
9.00–11.00 – prohlídka rolbovny, velína, 
části ubytovacího zařízení, prohlídka vo-
lejbalové haly

27. dubna
MěstsKá KniHOVna, Žerotínovo náměs-
tí 36, Přerov. telefon: 581 217 761
Od 8.00–18.00 hodin
10.00–18.00 – čtenářská amnestie (mimo 
vymáhané právníkem a soudem)
10.00–18.00 – registrace nových uživate-
lů zdarma
10.00–18.00 – knihovní pětiboj. Navštiv 
všechna  pracoviště Městské  knihovny 
v Přerově v jednom dni.
Přednášková místnost 
14.00–15.00 – slavnostní předání Pamětních 
listů prvním účastníkům VU3V 
15.00–17.00 – beseda se spisovatelkou 
Jaroslavou Černou
studovna
14.00–16.00 – výtvarný workshop s kres-
lířem Lubomírem Dostálem
Pobočka Velká dlážka (Velká dlážka 44)
10.00–18.00 – zábavné soutěže, testy a vě-
domostní kvízy pro děti i dospělé
11.00–12.00 – Zdenka Darmová – 7 návyků 
šťastných dětí, beseda nad knihou
15.00–16.00 – Jiříček Pavel – zdravý ži-
votní styl, beseda.
16.30–18.00 – komentované kino – vyzkou-
šej si, jak sledují filmy zrakově postižení
Pobočka Předmostí (Hranická 93/14)
10.00–18.00 – zábavné soutěže, testy a vě-
domostní kvízy pro děti i dospělé
10.00–12.00  –  turnaje  Herního  klubu 
ve stolních hrách
14.00–15.00 – Věra Spáčilová – astrologie, 
o osudu a výkladu z karet 
15.00–16.00 – Věra Spáčilová – ukázka 
zdravotních a uvolňovacích cviků.
Pobočka trávník (trávník 30)
10.00–12.00 – zábavné soutěže, testy a vě-
domostní kvízy pro děti i dospělé
14.00–16.00 – klub šikovných a zručných 
čtenářek 
14.00–16.00  –  beseda  se  Zdeňkem 
Smiřickým o Josefu Schreierovi
Otevřeny budou i tyto popočky – Dluhonice 
(Náves 32), Újezdec (Hlavní 61), Kozlovice 
(Grymovská 47).



07Čtenářská pošta

Cyklisté jsou nadějí Přerova
Koalici Společně pro Přerov se podařilo po opakovaných interpelacích docílit naplňo-
vání cyklistické Uherskohradišťské charty. Byl jmenován cyklokoordinátor a ustanove-
na skupina pro cyklistickou dopravu. 

Věděli jste, že na jedno standardní 
parkovací místo pro auto se vejde de-
set kol? Věděli jste, že na vzdálenost 
4–5 km ve městě, v Přerově obzvláš-
tě, je kolo nejrychlejším dopravním 
prostředkem? Víte, že podle studie 
vídeňské univerzity BOKU je spole-
čenský ekonomický přínos jednoho 
kilometru ujetého městem na kole 
81,47 eurocentu, zatímco řidič auto-
mobilu z veřejných rozpočtů každým 
kilometrem ubírá 4,55 eurocentu? 
Cyklisté mohou být nadějí Přerova! 
Jen je třeba jim poskytnout ty správ-
né podmínky. 
Po více než rok trvající bezradnosti 
radních byl v prosinci loňského roku 
jmenován cyklokoordinátor a pracov-
ní skupina pro cyklodopravu, což je 

krokem jistě pozitivním, žel téměř 
jediným. Doufejme ale, že se většinu 
podnětů, které Společně pro Přerov 
dlouhodobě podporuje, podaří usku-
tečnit. Jsou to nízkonákladová, ale 
přesto velmi přínosná opatření pro 
zlepšení podmínek denního ježdění 
na kole. Třeba už i v Česku celkem 
běžné cykloobousměrky tam, kde je to 
prostorově možné. Nebo solidní stoja-
ny na kola, zákazy vjezdu jen motoris-
tům, otevření pěší zóny pro cyklisty, 
předsunuté stop čáry a mnohá další. 
Ruku v ruce s tím však musí jít také 
vzdělávání o právech a povinnostech 
cyklistů i motoristů, a to už od školek 
až po univerzity třetího věku. 
Cykloskupina má před sebou ale 
mnohem více práce. Tou hlavní bude 

zásadní revize a tvorba městské cyk-
lostrategie. Skupina by spolu s cyklo-
koordinátorem měla také nahlédnout 
do každé připravované městské inves-
tice a dbát na to, aby bylo pamatová-
no také na cyklisty. Nemusel by pak 
vzniknout takový dopravní „guláš“ 
jako na Tyršově mostě u sokolovny: 
cyklista jedoucí z města dvakrát „po-
hodlně“ zahne pod pravým úhlem, 
aby mohl po překonání silnice vjet 
bezpečně do protisměru. 
Budete-li mít k městské cyklistice 
nějaké připomínky či nápady, nevá-
hejte kontaktovat nás, nebo ještě lépe 
městského cyklokoordinátora Jiřího 
Janalíka z magistrátu. 

Jan Horký, 
Společně pro přerov
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Kontejnery pro úklid
Technické služby města Přerova 
ve spolupráci s městem Přerovem 
předkládají rozšířený harmonogram 
přistavování velkoobjemových kon-
tejnerů pro úklid v měsíci březnu. 

 Osmek 4. 3. 
 Horní náměstí 11. 3. 
 Seifertova u výstaviště 18. 3. 
 Svornosti 25. 3. 
 Na odpoledni u lékárny 4. 3. 
 Riedlova křižovatka 11. a 25. 3. 
 Za mlýnem 3 18. 3. 
 Sokolská parkoviště 4. a 18. 3. 
 Sokolská u domu 28 11. a 25. 3. 
 V. Dlážka školní jídelna 4. 3. 
 P. Jilemnického u VST 18. 3. 
 Na hrázi za mostkem 11. a 25. 3. 
 Mervartova 9 4. a 18. 3. 
 tř. 17. listopadu zezadu 11. a 25. 3. 
 Dluhonice točna 5. 3. 
 Dluhonice u bývalé školy 12. a 26. 3. 
 Wurmova za KSZ 19. 3. 
 Jižní čtvrť u bývalých jeslí 5. a 19. 3. 
 Jižní čtvrť I/4 12. a 26. 3. 
 Šrobárova 13 5. 3. 
 Kozlovská parkoviště 12. a 26. 3. 
 Pod valy u parkoviště 19. 3. 
 Bayerova 2 5. 3. 
 Svisle za samoobsluhou 12. a 26. 3. 
 Trávník parkoviště 19. 3. 
 Trávník u Chemoprojektu 19. 3. 
 Budovatelů 1 5. a 19. 3. 
 Budovatelů 5–7 5. 3. 
 U tenisu parkoviště 12. a 26. 3. 
 U rybníka u trafa 6. a 20. 3. 
 Petřivalského parkoviště 27. 3. 
 Tyršova parkoviště 13. 3. 
 Dvořákova u Rusalky 6. 3. 
 Dvořákova u garáží 13. a 27. 3. 
 Purkyňova denní pobyt 20. 3. 
 B. Němce za VST 13. a 27. 3. 
 Optiky u lékárny 6. 3. 
 Husova dvůr 20. 3. 
 Pod skalkou parkoviště 6. 3. 
 Olomoucká u stavebnin 13. 3. 
 Hranická u bývalé cihelny 20. 3. 
 Dr. M. Horákové 27. 3. 
 Alšova u stadionu 6. a 20. 3. 
 Pod hvězdárnou parkoviště 13. a 27. 3. 
 Žižkova u kašny 7. 3. 
 Lověšice u parku 14. 3. 
 Lověšice U sokolovny 21. 3. 
 Vaňkova dvůr 28. 3. 
 Kozlovice začátek obce 7. a 21. 3. 
 Kozlovice náves 14. a 28. 3. 
 Nerudova 33 7. 3. 
 Tománkova u garáží 14. a 28. 3. 
 Wolkerova 15 21. 3. 
 Fr. Rasche u parku 7. a 21. 3. 
 Na loučkách 15 14. a 28. 3. 
 V. Novosady u kostela 7. a 21. 3. 
 Újezdec Větrná 14. 3. 
 Újezdec malé hřiště 28. 3. 
 křiž. Teličkova, Sportovní 8. a 22. 3. 
 Popovice U trati 15. a 29. 3. 
 Vinary u garáží 8. 3. 
 Vinary Ve dvoře 15. 3. 
 Vinary Mezilesí II 22. 3. 
 Vinary Růžová 29. 3. 
 Penčičky u malého obchodu 8. 3. 
 Henčlov náves 15. 3. 
 Henčlov Sokolů 15. 3. 
 Henčlov křiž. Hliník, Nová 29. 3. 
 Henčlov křiž. Hliník, Martinská 29. 3. 
 Výmyslov 29. 3. 
 Penčice u pošty 22. 3. 
 Čekyně nad rybníček 8. 3. 
 Čekyně k sokolovně 15. 3. 
 Čekyně náves 22. 3. 
 Čekyně Na červenici 29. 3. 
 Lýsky k obchodu 8. 3. 
 Lýsky za mostkem 22. 3. 
 Žeravice Na návsi 15. 3. 
 Žeravice Lapač 29. 3. 
 Jasínkova za Priorem 21. 3. 

Dopravní guláš u sokolovny vyžaduje brzké přehodnocení. Naznačena trasa směřujícího z centra kolem bazénu třeba na Předmostí. 



se budeme snažit s účastníky pro-
gramu proniknout do podstaty myš-
lení symbolistů a pochopit smysl 
znaku v umění. Pokusíme se také 
v rámci podpory uměleckého smě-
ru o společnou výtvarnou etudu pod 
křídly knižní ilustrace. Na přípravě 
výstavy, která potrvá do 14. dubna, 
Muzeum Komenského spolupraco-
valo s představiteli Jednoty bratrské.
 (KT a HK) 
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Výzva lidem dobré vůle: Přijďte na náměstí
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SOUTĚŽ
Tipujte a vyhrajte. Na třetího, 
šestého, desátého a patnáctého 
čtenáře, který správně odpoví 
na otázku, čeká odměna. Poštou 
ji zašleme na vaši adresu.

Výherci z minulého čísla: 
Správná odpověď – pamětní desku věno-
vanou Janu Gayerovi najdeme Na Marku. 
Novou velkou etiketu od Ladislava Špač-

ka získávají: Halina Slezáčková, Přerov, 
Marta Sitková, Přerov, Eliška Skácelová, 

Prosenice

Co můžete vyhrát:
Na čtyři 
ú s p ě š n é 
č t e n á ř e 
čeká kniha 
Velcí ces-
tovatelé. 
Obrazová 
publikace 
p o p i s u j e 
53 objevných výprav, např. ex-
pedici k severnímu pólu, slavný 
Lindberghův let, dobytí Everestu. 
Každá strana je ilustrovaná archiv-
ními dokumenty, dobovými foto-
grafiemi, obrázky, mapami. Další 
nabídku z nakla-
datelství Mladá 
fronta najdete na  
www.kniha.cz

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

Soutěžní otázka zní:
Na kterém místě v Přero-
vě najdeme tyto řezbářské 
práce?

Netradiční prohlídka výstavy 
v Muzeu Komenského směřuje 
ke snaze porozumět odkazu osob-
nosti v socio-kulturních vazbách. 
Návštěvníci z řad žáků 2. stupně 
ZŠ a studentů SŠ se budou moci 
seznámit právě s prvním vydáním 
Blahoslavova Nového zákona a také 
si budou moci důkladně prohlédnout  
faksimile jeho Slabikáře z roku 1547. 
Lektorský program Písmo – papír 

a kámen slibuje prohlídku v rozsahu 
jedné vyučovací hodiny a při tom na-
bízí neobvyklý výklad učiva českého 
jazyka a dějepisu s mezioborovým 
přesahem do výtvarné a hudební vý-
chovy. Mladí návštěvníci si mohou 
prohlédnout i dřevěný model pře-
rovského pomníku Jana Blahoslava 
od autora Františka Bílka. Během 
ukázky z vokálně-instrumentální 
interpretace Blahoslavových písní 

Sraz lidí dobré vůle bude ve čtvr-
tek 21. března od 15 hodin na ná-
městí TGM v Přerově. Na tomto 
místě bude benefiční kulturní pro-
gram a slavnostní vyhlášení Ceny Ď 
Olomouckého kraje 2013. „Účastníci 
setkání by měli přijít v červeném ob-
lečení, protože červená symbolizuje 

lásku, nebo alespoň se srdíčkem, ky-
tičkou nebo jen s Ď,“ vyzývá za po-
řadatele Irena Kanovská. Akce chce 
podpořit pozitivní přístup k životu 
a přispět ke zlepšení mezilidských 
vztahů. „Vyzýváme ke společné sym-
bolické manifestaci lidi dobré vůle, 
kterým není lhostejný svět kolem nás. 

První Ď patří městu Přerov za podpo-
ru akce,“ zve Irena Kanovská ke spo-
lečné manifestaci.
„Ocenění a poděkování patří spo-
lečnostem a lidem, kteří jakýmkoli 
způsobem pomohli jako mecená-
ši a dobrodinci domovům důchod-
ců, dětským domovům, divadlům, 
kulturním spolkům a dalším chari-
tativním organizacím,“ vysvětluje 
poslání akce Kanovská. Právě tato 
zařízení každoročně nominují své 

mecenáše na Cenu Ď prostřednic-
tvím Richarda Langera, který stál 
u zrodu ocenění.
Celostátní finále se koná v Národním 
divadle v Praze. Nominace posuzují 
členové kolegia, přičemž letos bude 
krajské kolegium symbolicky obsa-
zeno ženami. 
Bližší informace, sdělení, úvahy 
na toto téma na Facebooku, v disku-
si na www.ageum.cz, www.cena-d.cz
 (RED)

Výstava přiblíží osobnost Jana Blahoslava
Jan Blahoslav bývá právem považován za předchůd-
ce učitele národů a jeho Gramatika česká patří k nej-
významnějším dílům naší země v 16. století. Vlivným 
se také jeví ve své době jeho překlad Nového zákona 
z roku 1564. 

Už potřetí se v Olomouckém kraji vyhlašuje Cena Ď. 
V souvislosti s touto cenou pořadatelé vyhlašují první 
jarní den Dnem naděje, dobrých skutků a vděčnosti.
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Víte že… Z vůle Karla staršího ze 
Žerotína byl vydán řád upravující 
jednání městské rady. Dle něj měli 
mít konšelé svého purkmistra v lásce, 
neměli se dopouštět opilství, sváru, 
různic a „netejností“. Měli se včas do-
stavit k jednání soudu či k projedná-
vání jiných záležitostí městské rady, 
tak aby nezdržovali sebe i jiné v pro-
vozování živností. Při vlastním pro-
jednávání sporných případů neměli 
spolu šeptat, nadržovat jedné straně či 
dávat jí znamení, popřípadě s ní bez 
dovolení purkmistra mluvit. Nesměli 
bez svolení purkmistra odejít z rady, 
a teprve po ukončení jednání se mohli 
opět po jeho svolení vzdálit. Ale ani 
z města nesměl konšel bez vědomí 
purkmistra vyjet, byl-li ale vyslán 
k vyřízení nějaké záležitosti, měl 
mít na mysli jen obecné dobré. Při 
projednávání jednacích bodů neměli 

dávat přednost záležitostem, kde vy-
stupovali jejich příbuzní. (Výňatek 
z knihy Po stopách Žerotínů).

Soutěžní otázka: Víte, které zvíře 
dominuje znaku Žerotínů?

odpovědi poSílejte na e-mail: 
prerovske.listy@seznam.cz. Tři 
úspěšní soutěžící obdrží knihu 
Po stopách Žerotínů. 

odpověď na otázku z minulé-
ho číSla zní: Bustu Karla starší-
ho ze Žerotína od sochaře Josefa 
Bajáka najdeme v přerovském zám-
ku. výherci Veronika Pleska, Jan 
Havlík a Gabriela Malotová si mo-
hou vyzvednout knihu Po stopách 
Žerotínů na magistrátě na náměstí 
TGM č. 2 u Lenky Chalupové nebo 
Hany Chmelíčkové.

„Do redakce nám přišla spousta 
nominací, některé sportovce jsme 
do ankety dosadili sami na zákla-
dě dosažených výsledků a některé 
doporučili zástupci města,“ uvedl 
k nominaci David Klein, šéfredaktor 
Přerovského a hranického deníku. 
V sedmi kategoriích, Jednotlivci – 
dospělí, Jednotlivci – mládež, 
Kolektiv – dospělí, Kolektiv – mlá-
dež, Masters, Trenér roku a Krajánek 
roku, je nominováno celkem 63 spor-
tovců, trenérů a kolektivů z řad do-
spělých i mládeže, profesionálů či 
amatérů. „Mezi největší hvězdy patří 
například tenista Lukáš Rosol, který 
si loni připsal skalp světové dvojky 
Rafaela Nadala, úspěšný fotbalo-
vý trenér Viktorie Plzeň Pavel Vrba 
nebo třeba Tomáš Kundrátek, který 

je prvním odchovancem přerovského 
hokeje, jenž si zahrál slavnou NHL,“ 
prozradil Klein.
Vyhlašovat se navíc bude nejlepší 
sportovní „Akce roku“. Cenu pro 
„Osobnost roku“ si přijde převzít 
přerovský rodák, tenisový trenér 
Jaroslav Navrátil, který coby nehra-
jící kapitán dovedl český daviscupo-
vý tým k zisku salátové mísy. 
Za celoživotní přínos bude oceněn 
Vojtěch Burian, který tak vstoupí 
do „Síně slávy“ přerovského spor-
tu. Byl zakladatelem spádových 
hokejových tříd v Přerově a dlou-
holetým zástupcem ředitele v ZŠ 
Želatovská v Přerově. „V roce 1971 
byl v Přerově otevřen nový zimní 
stadion a o rok později vytvořena 
spádová třída. Vojtěch Burian teh-

Znovu soutěžíme 
Po stopách Žerotínů 

Přerov opět po roce ocení nejlepší sportovce
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dy vyhledal ve spolupráci s komisí 
mládeže při TJ Meochema talento-
vané žáky ze všech základních škol 
v Přerově a blízkém okolí, vytvořil 
spádovou třídu a v dalších letech 
v tom pokračoval. Za celou dobu 
své kariéry pracoval s řadou hráčů, 
kteří se uplatnili ve vyšších hoke-
jových soutěžích. Byli to například 
Venkrbec, Václavíček, Ryšánek, 
Kaděra, Plášek, Vojtek a další,“ 
sdělil šéfredaktor. Speciální kate-
gorií bude „Sportovní hvězda čtenářů 

Přerovského a hranického deníku“, 
kterou si zvolí sami čtenáři ze všech 
nominovaných.
V průběhu galavečera se na pódiu 
vystřídají hudební interpreti Olga 
Lounová a Jiří Zonyga. Pořad mode-
ruje komentátor České televize Jan 
Smetana. Na akci je vstup zdarma. 
Libovolný počet volných slosovatel-
ných vstupenek si mohou čtenáři vy-
zvednout přímo v redakci Přerovského 
a hranického deníku v Palackého 22 
v Přerově. (red)

Třetí ročník obnovené ankety Nejúspěšnější sportovec 
roku města Přerova je tady. Už za pár dní se dozvíme, 
kdo obdrží ocenění za dosažené výsledky v roce 2012. 
Akci pořádá produkční a marketingová společnost ČOK-
CZ, DECARO RMG, Přerovský a hranický deník a měs-
to Přerov. Slavnostní galavečer se uskuteční ve středu 
13. března od 18 hodin v Městském domě v Přerově. 
Na akci je vstup zdarma.

ZASKLÍVÁNÍ 
BALKONŮ A LODŽIÍ

 www.stojan.cz

ŽALUZIE 
VENKOVNÍ ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU
GARÁŽOVÁ VRATA
LÁTKOVÉ ROLETY
ROLETY DEN–NOC

již 20 let na trhu
Vzorková prodejna v Čechách u Přerova

tel. 581 205 230, mobil: 602 890 587

FOTO: Stejně jako v loňském ročníku galavečera se ve středu 13. března sejdou 

na pódiu Městského domu úspěšní sportovci z Přerovska. Foto: Deník Jiří Kopáč



Dámy a pánové, vážení spoluobčané,
předkládáme vám informaci k rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2013. Z přehledných tabulek 
a grafů názorně uvidíte, s jakými prostředky bude letos město hospodařit. Můžete si sami udělat před-
stavu, jak nákladný je provoz magistrátu, jaké finance mají k dispozici organizace zřízené městem nebo 
jaké investiční akce v současné době připravujeme k realizaci. Údaje jsou uvedeny dle upraveného roz-
počtu k 4. 2. 2013.  Ing. JIří LaJtoch, prImátor

10 rozpočet

ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA NA ROK 2013
(upravený rozpočet k 4. 2. 2013 – v tisících Kč)
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PŘÍJMY
Daňové příjmy  531 378,4

Nedaňové příjmy  149 334,6

Kapitálové příjmy  18 500,0 

Přijaté transfery  708,5

Financování  186 726,9 

Sociální fond  8 131,6 

Fondy rozvoje bydlení  2 092,0 

Trvalý peněžní fond – útulek pro zvířata  50,4 

Vánoční sbírka 2012  10,0 

CELKEM  896 932,4

VYBRANÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků  97 640,0 

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti  3 500,0 

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou)  8 250,0 

Daň z příjmů právnických osob  89 756,9 

Daň z přidané hodnoty  205 060,0 

Daň z nemovitostí  33 900,0 

CELKEM 438 106,9 

DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB
Správní poplatky  10 050,5 

Poplatky za uložení odpadů  1 700,0 

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu  20,0 

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa  1,0 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů

 23 000,0 

Poplatek ze psů  1 650,0 

Poplatek za užívání veřejného prostranství  1 200,0 

Poplatek z ubytovací kapacity  350,0 

Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů  1 200,0 

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské opráv-
nění

 1 100,0 

Odvod z výherních hracích přístrojů  33 000,0 

CELKEM  73 271,5 
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BĚŽNÉ VÝDAJE
 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství  115,0 

 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby  10 134,7 

 Doprava  36 918,4 

 Vodní hospodářství  1 185,0 

 Vzdělávání  42 231,9 

 Kultura, církve a sdělovací prostředky  20 644,1 

 Tělovýchova a zájmová činnost  30 964,5 

 Zdravotnictví  75,0 

 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj  168 085,7 

 Ochrana životního prostředí  9 706,4 

 Sociální věci a politika zaměstnanosti  29 229,8 

 Bezpečnost státu a právní ochrana  29 240,5 

 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany  190 554,4 

 Finanční operace a ostatní činnosti  50 219,4 

 Granty, podpory a dotace  26 791,6 

CELKEM  646 096,4 

VÝDAJE DLE JEDNOTLIVÝCH ORgANIZAČNÍCH  
JEDNOTEK
 Kancelář primátora  15 072,3 

 Odbor ekonomiky  121 187,3 

 Odbor vnitřní správy  329 210,2 

 Odbor koncepce a strategického rozvoje  14 712,6 

 Odbor správy majetku a komunálních služeb  283 441,3 

 Odbor sociálních věcí a školství  97 772,5 

 Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu  32 227,6 

 Odbor stavebního úřadu a životního prostředí  1 219,1 

 Městská policie  2 089,5 

CELKEM  896 932,4 

 PŘEHLED VÝDAJů PŘÍSPĚVKOVÝM ORgANIZACÍM
 Kulturní a informační služby města Přerova  9 442,4 

 Sociální služby města Přerova  28 012,8 

 Předškolní zařízení  9 000,0 

 Základní školy  26 731,9 

 Školní jídelny  6 500,0 

 Městská knihovna  11 968,8 

CELKEM  91 655,9 

VÝDAJE
 Běžné výdaje (včetně grantů, podpor a dotací)  646 096,4 

 Investiční akce, projektové dokumentace  204 180,0 

 Financování – splátky půjčených prostředků  36 372,0 

 Sociální fond  8 131,6 

 Fondy rozvoje bydlení  2 092,0 

 Trvalý peněžní fond – útulek pro zvířata  50,4 

 Vánoční sbírka 2012  10,0 

CELKEM  896 932,4 



INVESTIČNÍ AKCE 2013 (ÚDaje uveDeny v tisících Kč)
ORg  NÁZEV upravený rozpočet 2013

500013 Rekonstrukce komunikace ul. Nerudova (splátky dopravních staveb) 2 521,0

500030 Čekyně ul. Borošín – stavební úpravy komunikace (splátky dopravních staveb) 12 348,4

500051 Jižní předpolí Tyršova mostu (1. etapa) 1 218,0 

500240 Jižní předpolí Tyršova mostu (2. etapa) 300,0 

500171 Infrastruktura k nové výstavbě na nábřeží PFB a z ulice Jateční 14,1 

500188 Oprava panelové komunikace v ulici U Žebračky 4 580,0 

500191 Lávka U tenisu 17 000,0 

500031 Parkoviště Za mlýnem (splátky dopravních staveb) 506,4 

500022 Újezdec – propojovací komunikace ul. Nová čtvrť – ul. 9. května (splátky dopravních staveb) 183,2 

500082 Cyklostezka Želatovská 13 780,0 

500111 Cyklostezka Osmek Přerov 106,3 

500209 Regenerace sídliště Předmostí – 9. etapa 43,3 

500271 Lověšice, ul. Mírová – přechody pro chodce 1 370,0 

500192 Protipovodňová opatření na území města Přerova 168,0 

500192 Protipovodňová opatření na území města Přerova 5 230,0 

500006 ZŠ U tenisu – energetické opatření – zateplení 28 740,0 

500152 Městský dům – šatny, statické zajištění objektu 38,3 

500200 Dětské hřiště Jižní čtvrť I/9-12 (IPRM) 13,0 

500239 Městský hřbitov Přerov, stará část – obřadní síň 4 116,0 

500151 Kozlovice – technická infrastruktura pro RD 100,0 

500246 Třídicí linka komunálního odpadu 6 000,0 

500257 Rekonstrukce fontány v parku Michalov 680,0 

500254 Pořízení dopravního hasičského vozidla 1 800,0 

500140 Technologické centrum ORP a spisová služba (06) 50,0 

500190 Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova (09) 94 460,0 
CELKEM  195 366,0 

VYBRANÉ INVESTIČNÍ AKCE

Budova ZŠ U tenisu bude další školou, která díky energetickým opatřením a zatep-

lením objektu změní svou tvář. Předpokládané náklady činí 28,740 mil. Kč. 

Bývalá obřadní síň na hřbitově se přebudovává na kolumbárium. Letos probíhá pře-

stavba v interiéru objektu, předpokládané náklady jsou vyčísleny na 4,116 mil. Kč.

Cyklostezka Želatovská naváže na stávající stezku z Želatovic a spojí tak Přerov s blíz-

kou obcí. Předpokládané náklady se odhadují okolo 13,780 mil. Kč. 

Moderní konstrukce vystřídá povodní poškozenou lávka U tenisu, celkové předpo-

kládané náklady jsou 25,210 mil. Kč. 
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14 ServiS

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
Jiří Švec, tel. 608 730 541
2. 3. Luleč – Račice – Olšany – Luleč, 
18 km, vede H. Šťávová, odj. 6.39 hod., 
vedoucí čeká ve Vyškově
7. 3. Brodek u Přerova, řeka Morava – 
Věrovany – Tovačov, 14 km, vede J. Pě-
ček, odj. 8.06 hod.
9. 3. Přerovská 50 – Memoriál Jiřího 
Caletky 6, 13, 22, 35 km, J. Švec, sraz 
u sokolovny, odchod 8.20 hod.
14. 3. Hranice – Hrabůvka – Kunzov – 
Hrabůvka – Klokočí – Drahotuše, 13 km, 
vede J. Švec, odjezd 7.56 hod.
14. 3. Bohuňovice – Hlušovice – Chval-
kovice, 13 km, Z. Vybíralová, odj. 
9.04 hod., vedoucí čeká v Olomouci
16. 3. Nový Jičín – Bludovice – Svi-
nec – Nový Jičín,17 km, J. Janíková, 
odj. 6.25 hod.
21. 3. Náměšť n. H. – Terezské údolí – 
Keltská svatyně Náměšť n. H., 14 km, 
vede A. Láhnerová, odj. 7.04 hod., ve-
doucí přistoupí v Brodku
23. 3. Brno Pisárky – Kamenný vrch – 
Letná – Bystrc přístav, 18 km, vede 
P. Šťáva, odj. 6.39 hod., vedoucí čeká 
v Brně
28. 3. Doloplazy – Dobromilice – Vře-
soviště – Bedihošť, 15 km, J. Pěček, 
odj. 7.00 hod.
30. 3. Strážisko – Nová Dědina – 
Ochozská kyselka – Konice, 16 km, 
vede J. Sedláková, odj. v 7.00 hod. 

OdBOR vySOKOHORSKé 
TURISTIKy KČT 

TJ SPARTAK Přerov
www.vhtprerov.cz
5. 3. Schůze v restauraci Pivovar 
v 19 hod., promítání z akcí
9. 3. Přerovská padesátka – Memoriál 
Jiřího Caletky 50, 35, 22, 13 km, KČT 
TJ Spartak Přerov,Vítězslav Vaculík, 
sokolovna 7–10 hod.
16. 3. Dálkový pochod Drahanskou 
vrchovinou – 38. ročník, Rousínov, 
dle propozic 8, 15, 21, 25, 35, 50 km, 
TOM Kačeny, odjezd vlaku Rousínov 
v 6.00 hod., start Rousínov, Kalousko-
va ul. (Svornost) 7 až 10 hod.
30. 3. Setkání s pivem – 15. ročník 
Lhota n. Mor., cílový pochod – Hos-
tinec Pod lipou, Lhota nad Moravou  
10–14.30 hod., KČT Klub DH Olo-
mouc, vlak v 7.04, 8.06 hod.
2. 4. Schůze v restauraci Pivovar 
v 19.00 hod., promítání z akcí
28. 3.–1. 4. Velikonoční přechod Slo-
venského ráje – 33. ročník, rokliny Slo-
venského ráje – dle propozic, 5 dnů,  
25–38 km/den, až 1100 m/den, vede Jiří 
Pešák, doprava individuální MěSTSKá KnIHOvnA PřEROv 

www.knihovnaprerov.cz 
1.–31. 3. Přiveď svého kamaráda – re-
gistrace nových čtenářů do konce roku 
2013 zdarma, nového čtenáře musí při-
vést čtenář s platnou registrací
1.–31. 3. Obal si svou knihu – pobočky 
Předmostí a Velká Dlážka
4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3. Čtení na po-
kračování od 15.30 do 16 hod., půjčovna 
pro děti, čtení na pokračování knížky 
Pavla Brycze pro děti a rodiče
5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3. Úterní čtení 
pro děti i dospělé z knih Oty Hofmana 

MěSTSKÝ dŮM, KRATOCHvíLOvA 1 

4. 3. v 19.30 hod. MAŠKARÁDA, je-
vištní adaptace humoristického fantasy 
románu v podání Divadla DOSTAVNÍK, 
hudba: Zdeněk Hilbert
6. 3. v 19.30 hod. – Věra MARTINOVÁ, 
koncert s vlastním doprovodem 
10. 3. NEDĚLNÍ PÁRTY PŘI DE-
CHOVCE, šatna otevřena od 13 hod.
12. 3. Jezinky-Bezinky aneb Tři pohádky 
o Smolíčkovi, v 8.30 hod., v 10 hod.
14. 3. v 19.30 hod. – OPERETA LETÍ 
SVĚTEM, hudebně zábavný pořad slo-
žený z nejkrásnějších českých a světo-
vých melodií oper a muzikálů 
17. 3. Dětský maškarní karneval s Pav-
lem NOVÁKEM od 15 do 17 hod. 

MUzEUM KOMEnSKéHO

Přerovský zámek
Otevírací doba:
Út–Pá 8–17 hod.
So–Ne 9–12 a 13–17 hod.

vÝSTAvy:
14. 4. Písmo na papíře otištěné a v ka-
meni tesané, Historický sál
do 3. 3. Osmdesát let společně pro 
ptáky a pro lidi, Galerie přerovského 
zámku.
do 14. 3. Perly Muzea Komenského, 
Zámecká kaple 

AKCE:
7. 3. v 17. 00 Blahoslav – Bible – Bílek 
Přednáška komenioložky Heleny Ko-
vářové o Janu Blahoslavovi a pomní-
ku od sochaře Františka Bílka. Před-
náška se uskuteční v Historickém sále 
přerovského zámku, přímo na výstavě 
věnované Janu Blahoslavovi a pomní-
ku Františka Bílka. Vstupné na před-
nášku je 10 Kč

Muzejní edukace pro školy a jiné 
zájmové skupiny
Expozice archeologie – „Jak k nám lovci 
mamutů přiletěli dymníkem“
Expozice archeologie – „Pohled na pra-
věkého člověka“ – speciálně pro střed-
ní školy
Expozice mineralogie – „Dobrodružná 
výprava za lesklými kamínky“
Expozice entomologie – „Příběhy ze 
života hmyzích kamarádů“
Expozice hanáckého kroje – „Lidové 
zvyky na Hané“
Hra na muzeum… J. A. Komenský
Písmo – papír a kámen
Kontakt na tel. 725 337 426 (Kateřina 
Tomešková)

ORnITOLOGICKá STAnICE 
Otevírací doba:
Po–Pá 8–16 hod.
Jindy po domluvě
STáLé ExPOzICE: 
Ptáci České republiky
Ptačí zahrada Františka Gintra

AKCE:
14. 3. od 17 hodin – Není soused jako 
soused aneb „Pod jednou střechou“ 
s rorýsy a netopýry. Lidské stavby často 
osídlují velmi zajímavé druhy živočichů, 
především ptáků a netopýrů. Přednáška 
Evžena Tošenovského
21. 3. od 16.30 – Soví noc. Vyprávění 
paní Věry Malátkové o sovách a jejich 
životě, ukázky živých handicapova-
ných sov, „houkání“ v parku Michalov. 
Od 16.30 hodin v budově ORNIS a ná-
sledně v parku, vstupné 30 Kč 

výukové programy pro školy
Ptáci – vše ze života ptáků 
Sovy do škol – o životě sov, 18.–22. 3., 
dle harmonogramu 
Jarní – o hnízdění, o ptačích budkách 
a jejich výroba 
Stromy – o stromech mezi stromy par-
ku Michalov 
Živá zahrada – o tom, jaká zvířata žijí 
v našich zahradách

EKOPORAdnA: Poskytování informací 
z oblasti životního prostředí, pondělí až 
pátek 8–16 hodin

HRAd HELFŠTÝn
Otevírací doba v měsíci březnu:
So–Ne 9–16 hod.
AKCE:
30. 3. Otevření expozic historické min-
covny a archeologie na hradě Helfštýn, 
vstup pouze s průvodcem 
30.– 31. 3. Zábavně naučný doprovodný 
program k velikonočním svátkům. Re-
alizuje divadelní a výtvarná společnost 
STUDIO BEZ KLIKY 
30.–31. 3. Ukázky různých řemesel 
a velikonočních technik zdobení kras-
lic, vyšívání, paličkování v ateliéru 
H-studia 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

TJ Spartak Přerov
vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 
581 772 543
2. 3. Lipník n. B. – Týn n. B. – Helfš-
týn – Maleník – Teplice n. B., 17 km
6. 3. Přerov – Lověšice (posezení při 
kytaře) – podél jezírek – Přerov, 10 km, 
sraz v 9 hod. před nádražím ČD, vede 
Ludmila Poláková
9. 3. Přerovská padesátka – Memo- 
riál Jiřího Caletky, 33. ročník, dálkový 

21. 3. v 19.30 hod. – TŘI BRATŘI 
V NESNÁZÍCH, anglická komedie 
divadelního spolku Háta 
23. 3. Předvelikonoční country bál se 
ŠEDIVÁKY, od 19 hod., restaurace 
MD 
24. 3. NEDĚLNÍ PÁRTY PŘI DE-
CHOVCE, šatna otevřena od 13 hod.
25. 3. v 19 hod. – SCREAM SHOW, 
nové travesti show skupiny Screamers
26. 3. koncert orchestrů žáků ZUŠ Pře-
rov, v 18 hod. 
3. 4. v 19.30 hod. – Z KRAJE DO KRA-
JE, vystoupení VUS Ondráš z Brna, 
vystoupení spočívá v rychlých nohou, 
přesných prstech a zlatu v hrdle

Plesová sezona
1. 3. v 19.30 hod. – Gymnázium Jana 
Blahoslava a SPgŠ, stužkovací ples 
4. B
8. 3. ve 20 hod. – Vysoká škola logis-
tiky o. p. s., reprezentační ples
9. 3. ve 20 hod. – Střední průmyslová 
škola, stužkovací ples tříd L4 + E4 
16. 3. ve 20 hod. – Gymnázium Palac-
kého a soukromá střední odborná ško-
la živnostenská, stužkovací ples tříd 
4. C + 4. D
22. 3. ve 20 hod. – Meopta – optika, 
XI. reprezentační ples 

Přerovské studio zdraví a krásy 
nabízí přivýdělek 5–15 000 Kč 
Požadujeme: serióznost, komunikativnost,  

zájem o obor a schopnost učit se novým věcem.

Nabízíme: Pružnou pracovní dobu, přátelský kolektiv,  
nadstandardní ohodnocení, možnost kariérního růstu.

Kontaktujte nás na tel. 775 592 012. Počet míst omezen!

Inzerce A131002703

Inzerce A131001316

a turistický pochod na trasách 50, 35, 
30, 22 a 15 km, start 7 až 10 hod. u so-
kolovny v Přerově
13. 3. Černotín – Hluzov – Špičky – Hra-
nické Loučky – Milotice n. B. (medový 
sklípek), 12 km, odj. vlakem v 8.01 hod., 
vede Cyrila Punčochářová
16. 3. Zlín – Malenovice – hrad – Sva-
tá voda – Kopaniny – lesní hřbitov – 
Kudlov – Zlín, 17 km, odjezd rychlíkem 
v 7.24 hod., vede Cyrila Punčochářová
20. 3. Sv. Kopeček – Pohořany – Hrubá 
Voda, 13 km, odjezd vlakem v 8.02 hod., 
návrat v 15.53 hod., vede V. Polido-
rová
23. 3. Radíkov – Pod věží – Posluchov – 
Mar. Údolí – Velká Bystřice – Bystrova-
ny – Olomouc, 17 km, odjezd rychlíkem 
v 7.58 hod., vede Vítězslav Vaculík
30. 3. Grygov – U Strejčkova lomu – 
Přestavlky – Hradisko – Velký Týnec – 
Grygov, 15 km, odj. vlakem v 9.02 hod., 
vede Vladimír Wnuk



15ServiS

LOUTKOvé dIvAdLO 

Loutkové divadlo Sokola Přerov – 
Přerovský Kašpárek
3., 10., 17., 24. 
3. KAŠPÁRKO-
VO ČAROVÁ-
NÍ, režie: Marie 
Veřmiřovská, za-
čátky představení 
ve 14 a v 16 hod.

dUHA KLUB dLAŽKA 

15. 3. Jaroslav Samson Lenk – folková 
legenda v Klubu Teplo, ve 20 hod.
16. 3. Jarní ples Dlažky se Synkopou 
a cimbálovkou Kotulou z Nového Hro-
zenkova v Klubu Teplo, ve 20 hod. 
23. 3. Turnaj v tarokách v rámci Morav-
ské tarokové ligy ve Lhotce, v hospodě 
U Olinka, v 9.45 hod.
24. 3. Kvalifikační turnaj ve scrabblu 
na MČR, jídelna Prechezy, v 8.45 hod.
28.–31. 3. Velký pohádkový mejdan – 
Velikonoce v Rajnochovicích
28.–31. 3. EL – NINO X – GAMES – 
Velikonoce v Klokočově (15–17 let)
29. 3.–1. 4. Velikonoce na jihu Moravy 
pro dospělé i rodiče s dětmi v Pavlově 

POHOTOvOST LéKáREn 

neděle a svátky 8–18 hod.
3. 3. LÉKÁRNA U PIVOVARU, Ko-
menského 42, tel. 588 881 388
10. 3. LÉKÁRNA SANO, Budovate-
lů 6, tel. 581 277 956
17. 3. LÉKÁRNA U NÁDRAŽÍ, Hu-
sova 2, tel. 581 205 539
24. 3. LÉKÁRNA MEDIA, Jirásko-
va 20, tel. 581 209 922
31. 3. LÉKÁRNA KOMENSKÉHO, 
Komenského 40, tel. 581 215 092
1. 4. LÉKÁRNA SANO, Budovatelů 6, 
tel. 581 277 956
7. 4. LÉKÁRNA U ZLATÉHO HADA, 
Čechova 41, tel. 581 209 475

SvČ ATLAS A BIOS 

1. 3. Chemická olympiáda, okresní 
kolo.
1. 3. Výtvarný workshop – základy drát-
kování (přihlášky předem)
2. 3. Turnaj v Člověče, nezlob se! (při-
hlášky předem), začátek v 8 hod.
6. 3. Dětská scéna, okresní kolo
9. 3. Keramické hrátky (8–11 hod.)
14. 3. Zeměpisná olympiáda, okres-
ní kolo
22. 3. Matematický klokan, okresní 
kolo – korespondenční soutěž
25.–29. 3. Velikonoční výstava v Měst-
ském domě
26. 3. Fyzikální olympiáda, okresní 
kolo
26. 3. Dějepisná olympiáda, krajské 
kolo
27. 3. Biologická olympiáda, okres-
ní kolo
29. 3. Vítání jara – vystoupení na nám. 
TGM v 16 hod.

MATEřSKé CEnTRUM SLUníČKO 

Sokolská 26
4. 3. Jarní vaření – děti si společně s ma-
minkami připraví zdravou zeleninovou 
svačinku, v 10.00 hod.
21. 3. Kočičí den – kočičí pohádka, 
malování na obličej, protáhnutí koček 
v tělocvičně, v 16.00 hod.
25. 3. Velikonoční výtvarné hrátky – 
výroba slepiček a zdobení kraslic, 
v 10.00 hod

vELIKOnOČní SALOn 

Středisko volného času Atlas a BIOS 
pořádá od 18. do 22. března už tra-
diční Velikonoční salon. Od pondělí 
do čtvrtka je výstava v budově Atla-

OSLAvA MdŽ 

Na oslavu Mezinárodního dne žen s ky-
tičkou zve všechny ženy v pátek 8. břez-
na do klubu Teplo na Horním náměstí 
Levicový klub žen a OV KSČM v Pře-
rově. Oslava s kulturním programem 
v podání dětí ze Střediska volného času 
Atlas a BIOS začíná v 16 hod.

KnIHKUPECTví MEzI SvěTy 

7. 3. Autorské čtení Jiřího Pešauta z ro-
mánu Elena. Mystický detektivní příběh, 
v němž se prolíná láska, tajemství i pro-
stý život hlavních hrdinů. Programem, 
který začíná v 17 hodin, bude provázet 
nakladatel Stanislav Hudský.
22. 3. Renesanční hudba v podání sku-
piny Rabussa a verše a ukázky z děl 
J.  Préverta, J. Wericha a dalších, recita-
ce Čestmír Beťák, začátek v 18 hod.

AKCE PRO SEnIORy PSP 

Ve čtvrtek 7. března se koná u příleži-
tosti MDŽ setkání seniorů PSP v kavár-
ně Bečva v Přerově. K poslechu i tanci 
hraje od 15 do 19 hodin oblíbená sku-
pina Casablanca. Pořadatelé zvou i ne-
členy odborové organizace i bývalé za-
městnance PSP.

SETKávání SEnIORŮ SPOLU 

Centrum Sonus
Palackého 17a/2833, Přerov 
Pondělí od 10.15 hod. 
4. 3. Co bychom měli vědět o chřipce – 
Olga Župková 
11. 3. Jak posílit imunitu (přípravky 
ve volném prodeji) – Mgr. Božena Ma-
linová 
18. 3. Židovské památky Čech a Mora-
vy – Ing. Helena Patočková 
25. 3. Rukodělná činnost: velikonoč-
ní dekorace 

Čtvrtek 
14. 3. Vycházka do Muzea Komenské-
ho – Písmo na papíře otištěné a v ka-
meni tesané. Sraz v 10.30 hod. před 
muzeem 

zdravotní cvičení s lektorem 
Vždy v  pondě l í  a  č tv r tek 
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) 
Kurz PC pro začátečníky pobě-
ží od 4. 3. v odpoledních hodinách 
(od 13 do 14.30 hod.). Cena kurzu je 
400 Kč. Jde o sedm setkání vždy v pon-
dělí, jedno trvá 1,5 hodiny. Kurz zahr-
nuje učivo od úplných základů (zapnu-
tí počítače) až po práci s internetem  
a e-mailem. Zájemci se mohou hlásit 
u Martiny Krejčířové na tel. 581 209 298 
nebo 777 729 521 

Kavárna pro seniory
13. 3. Afghánistán – přednáší Zdeněk 
Boháč, od 16 hod. 

Čechy 47, Domaželice u Přerova
mobil: 721 370 486

www.R66-restaurace.cz

Zveme vás do restaurace
Route 66 – pro všechny

milovníky dobrého jídla.

Nabízíme:

denní menu • minutky
• americké hamburgery

• domácí moučníky
a zákusky

Vysílání sportovních
přenosů • Wi-Fi připojení
• salonek až pro 80 lidí –  

možnosti akcí a pronájmů

Otevřeno denně 10.00–22.00
www.facebook.com/R66Restaurant

Inzerce A131000867

PROvOzní dOBA – PLAvECKÝ AREáL PřEROv – BřEzEn 2013
www.bazenprerov.cz                                                                                                     ZMĚNY VYHRAZENY!

dětský
bazén

50m bazén, 
pára

whirlpool

částečný
pronájem

ostatní
aktivity

společná 
sauna

z bazénu

sauna
samostatný 

vchod

Pondělí zavřeno 6.15–7.30
9–14

6.15–7.30
9–14

imobilní
11–13 zavřeno v párech

15–21

Úterý 15–20 6.15–7.30
9–21

6.15–7.30
9–19 18–21 ženy

14–21

Středa 14–20
6.15–7.30

9–13
15–21

6.15–7.30
9–13
15–19

aquaaerobik 
19–20 15–21 muži

13–21

Čtvrtek 17–20
6.15–7.30

9–16
17–21

6.15–7.30
9–16
17–21

imobilní 
13–15 18–21 ženy

15–21

Pátek 14–20 6.15–7.30
10–21

6.15–7.30
10–18

imobilní
14–16 15–21 muži

15–21

Sobota 10–13
14–20

10–13
14–20

10–13
14–20

společná
10–20

Neděle 10–18 10–18

imobilní 
10–12

aquaaerobik 
16–17

10–18 společná
10–18

Výjimky (jak se plave ve vyznačený den):

Sobota 16. 3. 12.30–19 12.30–19 12.30–19 společná 
10–20

a Eduarda Štorcha, pobočka Trávník 
od 15.30 do 16 hod.
1.–31. 3. Senioři komunikují – školení 
základů ovládání PC a internetu, poboč-
ka Velká Dlážka, nutné přihlášení
1.–31. 3. Vyměň knihu – čtenářská bur-
za nepotřebných knih, pobočka Před-
mostí
1.–31. 3. Velká detektivní webová sou-
těž, všechna pracoviště Městské knihov-
ny 
6. 3. Libavá známá neznámá, v 17 hod., 
přednáškový sál Agentury pro země-
dělství a venkov, Wurmova 2, Jindřich 
Machala bude vzpomínat na dnes již 
neexistující vesnice Libavska a jejich 
obyvatele.
7. 3. Prodej vyřazených opotřebovaných 
a starých knih i časopisů od 8 do 18 hod., 
balírna Městské knihovny, Žerotínovo 
nám. 36.
7. 3. EFT – technika emoční svobody, 
v 17 hod., přednáškový sál Městské 
knihovny, přednáší Petra Kolaříková
7. 3., 21. 3. Klub hráčů od 14 do 16 hod., 
půjčovna pro děti, soutěže ve společen-
ských hrách
9. 3. Klub hráčů od 9 do 12 hod., po-
bočka Předmostí, soutěže ve společen-
ských hrách pro rodiče s dětmi
11. 3. Zajímavá matematika v 17 hod., 
přednáškový sál Městské knihovny, 
přednáška doc. Stanislava Trávníčka. 
Matematika může být nejen užitečná, 
ale i zajímavá a zábavná
20. 3. Himálajské expedice, v 17 hod., 
přednáškový sál Agentury pro zeměděl-
ství a venkov, Wurmova 2, přednáška 
Ladislava Drdy o jeho horolezeckých 
expedicích do Himálaje
TvOřIvá díLnIČKA
26. 3. Tvořivá dílnička od 14 do 16 hod., 
půjčovna pro děti

su otevřená od 8.30 do 11.30 hodin 
a od 13 do 17 hodin, v pátek pouze 
dopoledne. K vidění budou tradiční 
jarní dekorace a pro děti jsou připrave-
né výtvarné dílničky, zdobení perníčků 
a překvapení. Vstupné pro účastníky 
dílniček je 15 korun, vyfouklá vajíčka 
si děti musejí přinést s sebou. Skupiny 
se z organizačních důvodů musejí na-
hlásit předem. 



Začne dubnový festival 
dokumentárních filmů
Jeden svět je dnes největším lidskoprávním 

filmovým festivalem v Evropě. V Přerově 

se hlavní program festivalu uskuteční v ter

mínu od 8. do 11. dubna. Festival prezentu

je přes 100 filmů z celého světa a snaží se 

podporovat kvalitní dokumentární tvorbu 

se sociální, politicky angažovanou a lid

skoprávní tematikou. Důležitou součástí 

jsou debaty po projekcích s filmovými 

hosty, debatní večery s odborníky, projekce 

pro základní a střední školy.

Nadcházející 15. ročník festivalu doku

mentárních filmů Jeden svět otevírá de

batu o sílící netoleranci, rasismu a diskri

minaci s provokativní otázkou Bojíte se 

snášet? V minulém roce navštívilo jenom 

v Přerově festival 411 diváků. V dopo

ledních hodinách v tomto termínu budou 

probíhat projekce pro školy a začátek 

bude vždy v 8.00 a 10.30 hodin. Večerní 

projekce pro veřejnost budou probíhat 

ve dnech 10.–11. dubna vždy v 16.30 

a v 19.00 hodin. Vstupné pro školy činí 

40 Kč na žáka, vstupné pro veřejnost 

50 Kč. Projekce filmů s odbornými de

batami budou probíhat v Base Campu  

(www.bcprerov.cz) v Přerově. Všechny 

projekce budou moderovat studenti 

Gymnázia Jakuba Škody.

Ve veřejných projekcích můžete zhléd

nout například film „Chudoba cti netratí“, 

kde tvůrci snímku zaznamenali příběhy 

matek samoživitelek, které se pohybují 

na hranici chudoby, ale přesto svoji život

ní situaci berou s nadhledem a s osobitým 

humorem, nebo film „Duhový šampio

nát“, který pojednává o prvním gay pride 

na Ukrajině zachyceném očima nizozem

ských novinářů.

Aktuální program a podrobné informa

ce lze najít také na webových stránkách  

www.jedensvet.cz/2013 v sekci regiony.

16 kino/galerie

Své naivní obrázky v Galerii Střed vystavuje Iva 

Pavlišová, která žije v Přerově. V začátcích její 

malířské tvorby byla hlavním tématem krajina 

Vysočiny, v poslední době jsou to především naivní 

magická zátiší a krajiny. Obrazy maluje s důrazem 

na propracovanost detailu a hřejivou harmonii vý

razných barev, s cílem vyjádřit jejich prostřednic

tvím pozitivní vidění světa a krajiny a svou touhu 

po dobrodružství a poznávání nového. Neodmyslitelnou součástí děl jsou jejich 

názvy, které tvoří základ pro vznik obrazů a dávají jim tak další rozměr.

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

Po celý březen zaplní Galerii města Přerova malby, 

grafiky a akvarely rodu Šnajdrů z Olomouce. Rod 

Šnajdrů pochází ze strany nejstaršího malíře a kreslíře 

Františka Šnajdra z Toveře u Olomouce. Byl to právě 

on, kdo přivedl už v raném věku k zájmu o výtvarné 

umění svého syna a později i vnuka. Název výstavy – 

Spřízněnost – lze chápat jako metaforické vyjádření 

zjevné tvůrčí i lidské spřízněnosti tří umělců. Trojí zobrazení si klade jediný spo

lečný cíl – demonstrovat tvorbu tří pohledů na realitu, tolik blízkou, a zpracováním 

přitom tak rozdílnou. Na výstavě jsou zároveň k vidění i ručně vyráběné šperky 

z korálků a drátu mladé přerovské výtvarnice Nely Greisslerové. 

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

V březnu vystavuje v Minigalerii ŽEROTÍN 

Z.  H. výtvarník Miloslav Teplý, který žije 

a tvoří v Šumperku. Teplý maluje převážně ole

jem na sololit. Zachycuje osobitým a srozumi

telným způsobem malebnou krajinu Žďárských 

vrchů a Jeseníků. Přináší zajímavé a pozoru

hodné podání venkovského prostředí. Přitažlivá 

jsou i jeho zátiší.

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

Až do konce března jsou na Trafačce v krámku pro radost k vidění tradiční kras

lice a keramika z dílny Hany Krejčí. Obdivovat můžete něžně zdobené jakoby 

krajkové kraslice, které se nejdříve vyvrtávají a potom se teprve dekorují voskem, 

ale i vyškrabávané kraslice nebo další méně 

známé techniky zdobení velikonočních va

jíček. Z dílny výtvarnice Hany Krejčí jsou 

na Trafačce k vidění keramické ovečky, 

kočky, ryby, víly, vodníci a další figurální 

keramika, která je pro autorku typická svou 

hravostí a někdy i barevností.

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

V březnu si mohou návštěvníci galerie Atrax 

prohlédnout keramiku Petry Křivánkové, kte

rá objevila kouzlo keramiky tvořené v ruce 

s otiskem prstů či jiných nástrojů. Tažená 

ucha ke konvicím, mísám a tácům nahradila 

dřevem z vinné révy, což dodává keramic

kým výrobkům na originalitě. V galerii dále 

pokračuje souborná výstava kmenových au

torů: L. Orlity, J. Zpěváčka, J. Velčovského, 

O. Kulhánka, J. Sadílkové a dalších.

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

1.–2. 3. v 17.00 Čtyřlístek ve službách 
krále 

1.–3. 3. ve 20.00 Jeníček a Mařenka: 
Lovci čarodějnic 3D
3. 3. v 17.30 Jeníček a Mařenka: Lovci 
čarodějnic 2D
4.–6. 3. v 17.00 Čtyřlístek ve službách 
krále
4.–5. 3. ve 20.00 Nespoutaný Django 

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

6. 3. ve 20.00 Láska – KLUB 

7.–8. 3. v 17.30 Martin a Venuše
7.–8. 3. ve 20.00 Martin a Venuše 

9.–13. 3. v 17.30 Babovřesky 

9.–12. 3. ve 20.00 Babovřesky 

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

13. 3. ve 20.00 Královský víkend – 

LADY CLUB 

14.–17. 3. v 17.00 Mocný vládce OZ 3D 

(český dabing) 

14.–15. 3. ve 20.00 Smrtonosná past: 
Opět v akci 

15. 3. ve 22.00 Intimní past – NOČNÍ 

PROMÍTÁNÍ

16.–19. 3. ve 20.00 Terapie láskou 

18.–19.3. v 17.00 Čtyřlístek ve služ-
bách krále 

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

20. 3. v 17.00 – EXPEDIČNÍ KAMERA 

21.–22. 3. v 17.00 Croodsovi 3D
21.–24. 3. ve 20.00 Babovřesky
23. 3. v 17.00 Čtyřlístek ve službách 
krále
24. 3. v 17.30 Babovřesky 

25.–26. 3. v 17.00 Croodsovi 2D
25.–26. 3. ve 20.00 Gambit
24. 3. v 15.30 Croodsovi 3D – BIJÁ

SEK 

27. 3. v 17.30 Sedm dní hříchů – BIO

senior 

27. 3. ve 20.00 Sedm dní hříchů – BIO

senior 

28. 3.–3. 4. v 17.00 Čtyřlístek ve služ-
bách krále 

28. 3.–2. 4. ve 20.00 Hostitel
ZMĚNA PROGRAMu VyHRAZENA.

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