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Přílohy:

Sněhem letošní zima opravdu neskrblila. Dětem udělala radost, řidiče příliš ne-
potěšila. ilustrační foto Miroslav Rozkošný

V půjčovně pro děti v ulici Palackého připravují knihovnice pro své návštěvníky zajímavé
akce. Samozřejmostí je přístup k výpočetní technice. foto archiv MěK

Rozhovor s Drahomírou
Stokláskovou, držitelkou 
Ceny města Přerova strana 11

Březen je stále
vnímaný veřejností
mimo jiné i jako
měsíc zasvěcený
knize. Využili jsme
toho k malému za-
myšlení, zda stesky
především učitelů
a rodičů starší ge-
nerace nad tím, že
dnešní zrychlený
životní styl „nepře-
je“ četbě knih, jsou
oprávněné. Několik
otázek jsme položi-
li ředitelce Městské
knihovny v Přerově
Marii Chromčíkové.

Rozhovor s ředitelkou
městské knihovny 

najdete na straně 7

Opravdu nevezmeme knihu do rukou?

Na tuto otázku nám mÛÏe dát
pravdivou odpovûì jedinû pátrání
v historick˘ch záznamech o poãasí,
které najdeme v profesionální mete-
orologické stanici. Jedna z nich se od
roku 1979 nachází na leti‰ti Bochofi.
Jde o stanici âeské armády, která
slouÏí nejen ke sledování a zapisová-
ní poãasí pro potfieby âeského hydro-
meteorologického ústavu, ale pfiede-
v‰ím ji vyuÏívá jako meteorologickou
podporu vojenské letectvo. Tato sta-
nice je souãástí rozsáhlé sítû meteo-
rologick˘ch stanic, rozmístûn˘ch tak-
fika po celém svûtû a mûfií poãasí s Ïe-
leznou pravidelností v pfiedem stano-
ven˘ch ãasech a podle metodiky stej-
né pro cel˘ svût. Jednotnost je dÛle-
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Zima pomalu končí. Byla skutečně nezvykle „krutá“?
V těchto týdnech můžeme často
slýchat rozhovory na téma le-
tošní zimy se silnými mrazy a ne-
zvykle velkým množstvím sněhu
i u nás v Přerově, který leží v ma-
lé nadmořské výšce okolo 210
metrů. Patří opravdu k těm za-
tím v historii Přerova nejtužším? 

Pohled přerovských knihovnic není skeptický

Ïitá proto, abychom mohli srovnávat
projevy poãasí v rÛzn˘ch koutech
svûta. Pfierovská fiada záznamÛ o po-
ãasí sahá mnohem dál do historie,
neÏ je historie leti‰tû. První záznamy
pocházejí z roku 1874 a stanovi‰tû
pozorování se postupnû „stûhovalo“
po rÛzn˘ch místech Pfierova a blízké-
ho okolí. Nejdel‰í dobu se v‰ak poãa-
sí pozorovalo v místní zemûdûlské
‰kole u Îebraãky. V 80. letech minu-
lého století se poãasí sledovalo v pfie-
rovské hvûzdárnû. 

Takto dlouhá fiada pozorování uÏ
mÛÏe dát dobrou pfiedstavu o proje-
vech poãasí na Pfierovsku. Ale dfiíve,
neÏ se pustíme do porovnání souãasné
zimní sezony s tûmi historick˘mi, mû-
li bychom si nûco fiíct o klimatu v âes-
ké republice obecnû. Na poãasí v Evro-
pû pÛsobí v podstatû dva základní typy
vzduchov˘ch hmot. Jedna se tvofií nad
rozsáhl˘mi plochami Atlantského oce-
ánu a je tudíÏ nasycena vlhkostí a ze-
jména v niÏ‰ích vrstvách atmosféry,
zhruba do 1 km, se vzduch od relativ-
nû teplé vody oceánu, která i v zimû má
teplotu kolem +10 °C, ohfiívá. 

pokračování na straně 5

NejniÏ‰í teplota, jaká byla po dobu mûfiení v Pfierovû oficiálnû
zaznamenaná, bylo -31 °C namûfien˘ch v roce 1942.

Nejchladnûj‰í leden v Pfierovû byl v roce 1893 s prÛmûrnou mûsíãní
teplotou -11,4 °C.

Nejvy‰‰í snûhová pokr˘vka v Pfierovû byla namûfiena v lednu 1985,
kdy dosáhla 38 cm.

Rozpočet 
města 2006

Město zavádí 
sběr nápojových 
kartonů
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Cílem projektu První kroky absolventa do praxe
je vytvořit nová pracovní místa v regionu

Koneãn˘m cílem projektu je vy-
tvofiit pro tyto absolventy nová pra-
covní místa v regionu a umoÏnit jim
tak zapojit se pracovního procesu.
Cel˘ projekt je financován z Evrop-
ského sociálního fondu a je prvním
projektem, kter˘ je realizován v rám-
ci opatfiení 3.1.1. Posílení aktivní po-

litiky zamûstnanosti pfii zamûstná-

vání uchazeãÛ a zájemcÛ o zamûst-

nání tohoto fondu v Olomouckém
kraji. Projekt pfiipravila spoleãnost
RPIC-EKONOMSERVIS Pfierov s.r.o.
, partnerem projektu je Úfiad práce
v Pfierovû a bude trvat celkem 24 mû-
sícÛ. V rámci projektu probûhne cel-
kem 5 rekvalifikaãních programÛ
a zúãastní se jich cca 40 absolventÛ,
bûhem projektu by si nejménû 10
z nich mûlo najít stálé pracovní mís-
to. Prvními zamûstnavateli, ktefií
umoÏnili absolventÛm získat praxi
jsou Finanãní úfiad v Pfierovû, Pivo-
var Zubr a.s., Piccola-M s.r.o., RPIC-
EKONOMSERVIS Pfierov s.r.o.,
Obecní úfiad v DomaÏelicích, LAN
servis s.r.o. a Stolárna Zdenûk Na-
vrátil.

Obrátili jsme se na Ing. Franti‰ka
Schröpfera, jednatele spoleãnosti
RPIC-EKONOMSERVIS Pfierov s.r.o.
a manaÏera celého projektu s dota-

zem, co ho vedlo k pfiípravû podob-
ného projektu. „Podnikám jiÏ od ro-

ku 1990 a v prÛbûhu své dosavadní

podnikatelské ãinnosti jsem velmi

ãasto do své firmy pfiijímal absol-

venty stfiedních i vysok˘ch ‰kol.

OceÀuji u nich pfiedev‰ím schopnost

rychle se uãit a pfiijímat nové pod-

nûty, stejnû tak i pomûrnû vysokou

adaptabilitu na nové podmínky v za-

mûstnání. Na druhou stranu jsem

u nich ãasto postrádal schopnost

v praxi vyuÏívat získané teoretické

znalosti a to z rÛzn˘ch dÛvodÛ, nû-

kdy urãit˘ ostych pfii komunikaci se

zákazníky i spolupracovníky, niÏ‰í

schopnost rozli‰ovat podstatné

a ménû podstatné úkoly a termíny –

to v‰echno jsou dÛvody, pro které

fiada zamûstnavatelÛ nechce tyto

absolventy ‰kol bez praxe pfiijímat

do pracovního pomûru. To mne ta-

ké vedlo ke zpracování návrhu pro-

jektu, kter˘ v souãasné dobû reali-

zujeme a kter˘ má alespoÀ nûkte-

r˘m absolventÛm umoÏnit tyto ba-

riéry odstranit a získat první pra-

covní místo. VyuÏijeme pfiitom

i zku‰enosti s pfiípravou absolventÛ

pro na‰i firmu.“
Hovofiili jsme také s absolventy,

ktefií se projektu zúãastÀují, jedním

z nich je absolventka Gymnázia Ja-
kuba ·kody v Pfierovû Zuzana Hru‰-
ková. Zeptali jsem se jí, co jí vedlo
k úãasti v projektu?

„Po ukonãení ‰koly jsem se mar-

nû snaÏila získat práci, hlavním

problémem byl mÛj nedostatek pra-

xe. V pozici absolventa se mi obtíÏ-

nû praxe získávala. Zafiazením do

projektu se mi naskytla moÏnost

získat praxi i stálé pracovní místo.

V teoretické ãásti projektu se pfiiu-

ãím „praktické teorii“, kterou ná-

slednû mohu hned aplikovat u za-

mûstnavatele. Myslím si, Ïe tento

projekt pomÛÏe v‰em zúãastnûn˘m

absolventÛm.“ 
Vûfiíme, Ïe projekt pfiinese do regi-

onu i nové prvky spolupráce mezi za-
mûstnavateli a Úfiadem práce a tím
pfiispûje k vytvofiení nov˘ch pracov-
ních míst v okrese s tak vysokou ne-
zamûstnaností. Tento projekt je spo-
lufinancován Evropsk˘m sociálním
fondem a Státním rozpoãtem âeské
republiky. O v˘sledcích projektu bu-
deme na‰e ãtenáfie i nadále informo-
vat, prÛbûÏné informace jsou k dis-
pozici na: www.ekonomservis.cz/ab-
solvent • tel: 581 204 397–8, 777 695
885 • Ing. Petra Bou‰ková

Aktivity městské knihovny v měsíci Internetu
V letošním roce vstoupil projekt
Březen – měsíc internetu již do
devátého ročníku. Za hlavní téma
9. ročníku byla zvolena proble-
matika e-governmentu, zejména
komunikace úřadů s občany po-
mocí internetu. A proto letošní
motto zní: Na úřad přes internet.

Vzhledem k tematickému zamûfie-
ní zá‰titu a podporu 9. roãníku BMI
pfievzali pfiedseda vlády a Úfiad vlády
âeské republiky, Ministerstvo finan-
cí, Ministerstvo informatiky, Minis-
terstvo práce a sociálních vûcí, Mi-
nisterstvo prÛmyslu a obchodu, Mi-
nisterstvo spravedlnosti, Ministerstvo
vnitra a portál BusinessInfo.cz.

Prvních osm roãníkÛ akce Bfiezen
– mûsíc internetu v letech 1998 –

2005 prokázalo, Ïe aktivity tohoto ty-
pu mají smysl, jsou obecnû prospû‰-
né a nacházejí odezvu u vefiejnosti.
V bfieznu 2005 nav‰tívilo asi 1700 ak-
cí ve 330 knihovnách kolem 47 000
obyvatel celé âeské republiky.

Mûstská knihovna v Pfierovû pfii-
pravila v rámci projektu Bfiezen –
mûsíc internetu následující aktivity:

• od 6. do 11. bfiezna nabízíme pfiístup na
internet pro uÏivatele zdarma

• 8. bfiezna bezplatné ‰kolení Internet pro
seniory a ostatní zájemce

• 15. bfiezna ‰kolení pro neprofesionální
knihovníky VyuÏívání internetu

• v rámci celého mûsíce bfiezen bude pro-
bíhat prezentace vyhledávání literatury
v elektronickém katalogu

• oddûlení pro dûti a mládeÏ pofiádá sou-
tûÏ Co v‰echno najdu na internetu?
a kaÏdou stfiedu od 12 do 15 hodin
Brouzdání internetem, anketa Internet

Ve studovnû Mûstské knihovny
v Pfierovû mohou uÏivatelé celoroã-
nû vyuÏívat informaãní zdroje do-
stupné on-line:

• ASPI (Automatizovan˘ systém právních
informací) 
Komplexnû pokr˘vá v‰echny pfiedpisy
publikované na území âeské republiky
vãetnû pfiedpisÛ mûst a obcí a pfiedpisy
ES / EU. Ve‰keré texty jsou dostupné
v aktualizovan˘ch a dfiívûj‰ích znûních
s moÏností porovnání zmûn

• âNB (âeská národní bibliografie)
âNB nabízí nejucelenûj‰í zdroj biblio-

grafick˘ch informací nejen o ãeském pí-
semnictví, ale je i primárním referenã-
ním zdrojem informací o produkci vyda-
né na území âR

• âTK (âeská tisková kanceláfi)
Zahrnuje textové zpravodajství z domo-
va i ze zahraniãí. Technologické prostfie-
dí umoÏÀuje uÏivatelÛm vyhledávání
dokumentÛ na základû rÛzn˘ch kritérií

• TamTam.cz (Anopress). Archiv infor-
maãních zdrojÛ tiskov˘ch i televizních
a rozhlasov˘ch pofiadÛ. Obsah tohoto
elektronického archivu je dennû aktuali-
zován: ãlánky a zprávy z deníkÛ aktuál-
ního data jsou v nûm k dispozici od 8
hodin, pfiepisy relací rozhlasu a televize
jsou do nûj zafiazovány s minimální ãa-
sovou prodlevou, t˘deníky a ostatní pe-
riodika zpravidla v den vydání

Dne 13. února 2006 začalo deset absolventů středních škol v rám-
ci projektu První kroky absolventa do praxe navštěvovat první běh
rekvalifikačního programu s akreditací MŠMT, který má umožnit
především absolventům středních a vysokých škol získat doplňují-
cí teoretické i praktické znalosti a praxi v délce šesti měsíců u ně-
kterých zaměstnavatelů v regionu.

„Oãekáváme návrhy osobností,
ktefií se svou ãinností v nejrÛznûj‰ích
oblastech zaslouÏili o rozvoj Pfiero-
va. Vynikli napfiíklad v oblasti vûdy,
kultury, sportu i dal‰ích ãinnostech,
které mají vztah k Pfierovu a tímto jiÏ
za svého Ïivota v˘znamnou mûrou
pfiispûly k popularizaci a propagaci
Pfierova“, vysvûtlil mluvãí pfierovské
radnice Bohuslav Pfiidal.

Osobnostem, které schválí Rada
mûsta Pfierova, budou Ceny mûsta
Pfierova – medaile J. A. Komenského
slavnostnû pfiedány v fiíjnu leto‰ního
roku u pfiíleÏitosti 88. v˘roãí vzniku
samostatného âeskoslovenska.

Návrhy zasílejte do 31. srpna na
adresu Mûstsk˘ úfiad Pfierov, kance-
láfi starosty, Bratrská 34, 750 11
Pfierov. Šaf

I v letošním roce městská rada
udělí Cenu města Přerova Me-
daili J. A. Komenského význam-
ným rodákům a občanům svého
města. Během 41 let dlouhé tra-
dice toto ocenění převzalo již 95
občanů, kteří proslavili naše
město nejen v rámci naší repub-
liky, ale mnohdy i v zahraničí.
V roce 2005 získalo cenu města
jedenáct občanů.

Navrhujte osobnosti,
které přispěli
k propagaci Přerova

INTERNETOVÝ PROJEKT 
– PŘEROVSKÉ FIRMY

•  potřebujete základní informace o přerovských firmách?
•  hledáte určitou službu v našem městě?

Nov˘ internetov˘ projekt vám tyto otázky pomÛÏe vyfie‰it!
BliÏ‰í informace najdete na: www.firmy-prerov.cz
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Rok 2006 je v historii našeho města slav-
nostním, a proto je do něj soustředěna řada
zajímavých akcí. Jednou z nich je soutěž
Podnikatel města Přerova roku 2005, kterou
se radní při příležitosti 750. výročí založení
města rozhodli vyhlásit.

„Tímto symbolick˘m ocenûním bychom chtûli
vyjádfiit, Ïe si váÏíme podnikatelsk˘ch subjektÛ pÛ-
sobících na území mûsta Pfierova, firem, které ve
své ãinnosti dosahují úspûchÛ, za nûÏ jsou oceÀo-
vány a reprezentují tak mûsto Pfierov jak v rámci
âeské republiky, tak i v zahraniãí“, vysvûtlila mís-
tostarostka Elena Grambliãková. Vedení mûsta
proto vyz˘vá obãany, aby do soutûÏe pfiihlásili svou
firmu nebo navrhli pfierovského podnikatele ãi
pfierovskou firmu, která v uplynulém roce 2005
dosáhla v˘znamn˘ch úspûchÛ. Termín k zaslání
nominací je stanoven˘ na 29. bfiezen 2006. 

„V pfiihlá‰ce je nutné uvést identifikaãní údaje
o fyzické ãi právnické osobû, kterou do soutûÏe pfii-
hla‰ujete, vãetnû IâO a sídla, aby nemohlo dojít
k zámûnû, dále informace o oblasti, v níÏ navrho-
van˘ subjekt podniká. Zásadní jsou pochopitelnû
informace o ocenûní, které je dÛvodem k nomi-
naci. Mezi nû patfií napfiíklad rÛzná rezortní oce-
nûní, umístûní v soutûÏích, ocenûní za kvalitu, ja-
kost inovace, ocenûní v oblasti Ïivotního prostfie-
dí lidsk˘ch zdrojÛ a podobnû“, doplnil místosta-
rosta Jifií Lajtoch

Vyhlá‰ení Podnikatele mûsta Pfierova roku 2005

je morálním ocenûním úspûchu místních firem
a nebude spojeno s finanãní odmûnou. 

Návrhy podané fyzick˘mi a právnick˘mi oso-
bami, obãany, návrh Hospodáfiské komory, pfie-
rovské poboãky CzechTradu a olomoucké poboã-
ky CzechInvestu se shromáÏdí na odboru kance-
láfie starosty mûstského úfiadu. Zpracovan˘ pfie-
hled bude pfiedloÏen˘ k projednání radû mûsta 3.
kvûtna. Radní z návrhÛ vyberou tfii podnikatele
bez udání pofiadí, kter˘m pfiedají ocenûní.

Slavnostní vyhlá‰ení v˘sledkÛ bude souãástí
oslav 750 let mûsta Pfierova a probûhne v ãervnu
leto‰ního roku. Šaf

Adresa k doruãení nominace: Mûsto Pfierov,
Kanceláfi starosty, Bratrská 34, 750 11 Pfierov.
Na obálku je tfieba uvést Podnikatel mûsta Pfiero-
va roku 2005.

Letošní rok začal ne prá-
vě potěšujícími zprávami
o růstu cen za energie. Ob-
rátili jsme se proto na
předsedu představenstva
společnosti Teplo Přerov
Mgr. Zdeňka Boháče se žá-
dostí, aby nás stručně in-

formoval o nejdůležitějších krocích této
společnosti, která je vlastněna Městem
Přerov a je dominantní společností v ob-
lasti dodávek tepelné energie pro přerov-
ské občany.

Domnívám se, Ïe zejména nyní, kdy ceny ener-
gií jdou nahoru a stávají se citelnou poloÏkou v Ïi-
votních nákladech v‰ech obãanÛ, bude uÏiteãné
informovat Pfierovany o tom, co se událo v loÀ-
ském roce v na‰í spoleãnosti a jaké máme pfied-
stavy a cíle nejenom v leto‰ním roce, ale i v nej-
bliÏ‰í budoucnosti. 

Po zásadních zmû-
nách ve spoleãnosti Tep-
lo Pfierov, které v ní na-
staly koncem roku 2003
a zaãátkem roku 2004,
kdy do‰lo ke zmûnám ve
sloÏení pfiedstavenstva,
v ãásti dozorãí rady a ve
vedení spoleãnosti, byl
rok 2005 rokem stabili-
zující spoleãnost.

V loÀském roce jsme
zahájili jiÏ dfiíve avizo-
vané a oãekávané mo-
dernizace a optimaliza-
ce tepeln˘ch zafiízení
na‰í spoleãnosti. Právû
novû budovan˘ a re-
konstruovan˘ systém
centrálního zásobování
teplem v Pfierovû umoÏní zásadní vliv nejen na
bezpeãnou dodávku tepla, ale také i na zv˘‰en˘
komfort distribuce tepla a samozfiejmû bude mít
zcela zásadní vliv na stabilizaci ceny tepla. Je po-
tfieba si rovnûÏ uvûdomit, Ïe technika a rozvoj
v oblasti tepelné energetiky se posouvá stále do-
pfiedu a bylo by ‰patné tyto procesy opomíjet.

V loÀském roce byly zrealizované první dva top-
né okruhy, a to okruh kolem ulice Slamûníkovy
a okruh kolem VST v ulici Kainarovû. PfieváÏná
ãást zru‰en˘ch parních v˘mûníkov˘ch stanic byla
jak morálnû, tak i technicky za svou Ïivotností.
ObtûÏovaly nájemníky svojí hluãností, vlhkem,
teplotou a ‰patnou regulovatelností. Jejich provoz,
údrÏba i opravy stály spoleãnost roãnû nemálo fi-
nanãních prostfiedkÛ a úsilí. První kladné v˘sled-
ky se projevily jiÏ v leto‰ní zimû, kdy oproti pfied-
cházejícím letÛm byl zv˘‰en komfort provozu pfii
plné spokojenosti odbûratelÛ tepla. Dal‰í kroky
smûfiující k pfiebudování tepelného systému spo-
leãnosti budou pokraãovat i v leto‰ním roce, kdy
Teplo hodlá investovat do modernizace zafiízení
pfies sto milionÛ korun. Chystáme rekonstrukci
v˘mûníkov˘ch stanic a teplovodních rozvodÛ. Sou-
bûÏnû pfiipavujeme modernizaci objektov˘ch pfie-
dávacích stanic v lokalitách kolem ulice Palacké-
ho (centrum mûsta), na sídli‰ti ·ífiava a Kopaniny.

Podobnû se bude postupovat v lokalitû ulice Koz-
lovské a v ãásti sídli‰tû Pfiedmostí. Informace
o prÛbûhu a rozsahu prací budou v nejbliÏ‰í dobû
k dispozici na na‰ich webov˘ch stránkách.

Pochopitelnû nemal˘ vliv modernizace a opti-
malizace tepelného systému se projeví také v ce-
nové politice dodávek tepla. Za poslední tfii roky se
nám podafiilo stabilizovat distribuãní cenu za do-
dávku tepla a díky efektivní ekonomické ãinnosti
spoleãnosti se dafií udrÏet nárÛst ceny tepla v ro-
zumn˘ch mezích. V tomto období distribuãní ce-
na tepla byla nav˘‰ena o necelá dvû procenta, coÏ
pfiedstavuje v jednotliv˘ch letech nárÛst znaãnû
pod hladinou inflace. 

Souãasnû mohu potû‰it odbûratele, Ïe rozhod-
nutím pfiedstavenstva byla sníÏena cena tepla do-
mácnostem odebírající teplo z CZT za rok 2005.
Tûmto odbûratelÛm akciová spoleãnost Teplo jed-
norázovû vrátí ãástku ve v˘‰i 1,9 milionu korun.

I v leto‰ním roce se nám podafiilo díky organizaã-
ním a úsporn˘m opatfiením zachovat cenu tepla
v rozumné mífie a nárÛst celkové ceny tepla byl fiá-
dovû mezi 2,5 aÏ 3 procenty.

Koncem roku 2004 zahájilo pfiedstavenstvo a ve-
dení spoleãnosti intenzivní jednání se spoleãnos-
tí Dalkie. Jejich cílem bylo uzavfiít takovou doho-
du, která by mûla pfiím˘ vliv na kvalitu ovzdu‰í
v Pfierovû a jeho okolí a samozfiejmû se pfiíznivû
projevila i na v˘voji ceny tepla pro následující ob-
dobí. Tento proces jednání byl úspû‰nû pro roãním
vyjednávání ukonãen 20. února 2006, kdy byla
uzavfiena smlouva. Ta by mûla umoÏnit sníÏení
emisí a souãasnû garantuje pfiízniv˘ v˘voj ceny
tepla pro obyvatele mûsta Pfierov. Šaf

Otázka pro … předsedu představenstva společnosti Teplo Přerov 
místostarostu Mgr. Zdeňka Boháče

Zapojte se do soutěže
Podnikatel města
Přerova roku 2005

Výzva

Podpis smlouvy s Dalkií dne 20. ledna 2006 v hotelu Jana

Den Lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû Telefon

5.3. Lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

12.3. Lékárna U Zlatého hada, âechova 41 581 209 475

19.3. Lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539

26.3. Lékárna Komenského Komenského 40 581 202 192

V sobotu dopoledne jsou otevfieny tyto lékárny: lékárna U Kostela, lékárna U nádraÏí, lékárna Komen-
ského, lékárna ALFA

Rozpis pohotovostních lékárensk˘ch sluÏeb 
v bfieznu – nedûle a svátky od 8 do 18 hodin
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1. března 2006 nabývá účinnosti obecně závazná vyhláška (OZV)
města Přerova č.1/2006, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství. Zároveň se ruší OZV č.5/2001, kterou se
upravují některé povinnosti držitelů domácích zvířat.

Nová pravidla pro pohyb psůDÛvodem k pfiijetí nové vyhlá‰ky je
jiÏ dfiívûj‰í novela zákona ã.246/1992
Sb., na ochranu zvífiat proti t˘rání,
kterou se mj. upravuje rámec zmoc-
nûní obcí k vydávání vlastních pfied-
pisÛ upravujících uvedenou proble-
matiku. Napfiíklad takov˘mto pfied-
pisem jiÏ nelze ukládat povinnosti
vztahující se na v‰echna domácí zví-
fiata, ale pouze na psy. Co tedy pfiiná-
‰í vyhlá‰ka ã.1/2006 nového a co se
naopak nemûní:

CHOVATEL
Za dodrÏování pravidel stanove-

n˘ch vyhlá‰kou je odpovûdn˘ cho-

vatel. Podle OZV je to ten, kdo psa

vlastní nebo drÏí, anebo je povûfien

se o nûj starat, aÈ jiÏ za úplatu nebo

bezúplatnû, a to i na pfiechodnou do-

bu. Podstatné na této definici (ob-
dobnû chovatele definuje zákon o ve-
terinární péãi) je to, Ïe je za chova-
tele povaÏována i osoba, která je po-
vûfiena se o psa starat, a to i na pfie-
chodnou dobu. Tfieba jen na dobu
„vyvenãení“.

VODÍTKO NEBO NÁHUBEK
Pes musí b˘t veden na vodítku ne-

bo opatfien náhubkem. Tato povin-
nost, resp. pravidlo, se oproti dosa-
vadní vyhlá‰ce nemûní. I v nové vy-
hlá‰ce se toto pravidlo nevztahuje na

velmi malé psy.

VELMI MALÝ PES
Pojem velmi mal˘ pes je ve vy-

hlá‰ce novû definován. Rozumí se
jím pes, u nûhoÏ je vzhledem k jeho

velmi malé velikosti technicky ob-

tíÏné opatfiit jej nûkter˘m z bûÏnû

dostupn˘ch náhubkÛ, nebo pes,

u nûhoÏ vzhledem k jeho velmi níz-

kému stáfií zjevnû nehrozí nebezpe-

ãí ohroÏení zdraví lidí ãi jin˘ch zví-

fiat v pfiípadû, Ïe náhubkem nebude

opatfien. DÛvodem pro vymezení to-
hoto pojmu bylo zúÏení prostoru pro
jeho rÛzn˘ v˘klad. Îe psy urãitého
stáfií ãi rasy je skuteãnû témûfi ne-
moÏné opatfiit vodítkem ãi náhub-
kem, chovatelé dobfie vûdí a vyhlá‰ka
mûsta s tím proto poãítá. NeÏ se v‰ak
nûkdo rozhodne tvrdit stráÏníkovi, Ïe
právû jeho jezevãík je velmi mal˘ pes,
nechÈ se s onou definicí radûji dÛ-
kladnû seznámí. Pro správní orgán,
kter˘ bude pfiípadn˘ pfiestupek fie‰it,
nebude problém opatfiit si vyjádfiení
odborníka a zmapovat situaci na tr-
hu s náhubky. Snadno se pak zjistí,
Ïe pejsek uÏ není ne‰kodn˘m ‰tûÀát-
kem a náhubek jeho velikosti lze
koupit i v supermarketu. V takovém
pfiípadû se mÛÏe chovatel doãkat ne-
jen nûkolikanásobnû vy‰‰í pokuty,
neÏ by tomu bylo v pfiípadû blokové-
ho fiízení, ale uhradí i náklady správ-
ního fiízení. Je zfiejmé, Ïe pfii rozho-
dování, zda jde o velmi malého psa,

bude mnohem v˘znamnûj‰ím ukaza-
telem délka ãelistí neÏ délka nohou.

PES POD KONTROLOU
Pfiibylo pravidlo, Ïe pes musí b˘t

vÏdy spolehlivû pod kontrolou. Toto
je velmi dÛleÏité si uvûdomit, proto-
Ïe v praxi to bude znamenat, Ïe
i chovatel velmi malého psa nebo
chovatel, kter˘ opatfií psa vodítkem
ãi náhubkem se dopustí pfiestupku,
pokud jeho pes bude sv˘m chováním
ohroÏovat ãi omezovat jiné osoby ne-
bo zvífiata.

né zafiízení..., znamená to v praxi ná-
sledující:

Zneãistil-li pes vefiejné prostran-
ství, mÛÏe b˘t jeho chovateli uloÏe-
na pokuta do v˘‰e 1000 Kã. Zákono-
dárce zde ov‰em nepfiedpokládá, Ïe
jsou zpÛsoby zneãi‰tûní, kter˘m jed-
nodu‰e nelze pfiedejít. Bude to v‰ak
pfiedpokládat pfierovsk˘ stráÏník, kte-
r˘ v takovém pfiípadû zakroãí jen teh-
dy, pokud chovatel toto zneãi‰tûní,
v mezích moÏností, neodstraní. Proã
v mezích moÏností? ProtoÏe „pÛjde-

ODSTRAŇOVÁNÍ EXKREMENTŮ
Pozorn˘ ãtenáfi urãitû zaznamená,

Ïe nová vyhlá‰ka neobsahuje povin-
nost odstraÀovat psí exkrementy. Ja-
kákoliv radost, u jin˘ch spí‰e obava,
z absence takového pravidla v‰ak roz-
hodnû není na místû. Jak je zfiejmé
z oficiálních stanovisek Ministerstva
vnitra, je uloÏení takovéto povinnos-
ti formou OZV povaÏováno za pfie-
kroãení pravomoci obce, neboÈ pro-
blematika zneãi‰tûní je pfiedmûtem
hned nûkolika zákonÛ. Nová vyhlá‰-
ka pouze konstatuje, Ïe pokud pes

zneãistí vefiejné prostranství, pova-

Ïuje se za pÛvodce zneãi‰tûní ve

smyslu obecnû závazn˘ch pfiedpisÛ

jeho chovatel. PouÏijeme-li v této
souvislosti napfi. §47 platného záko-
na o pfiestupcích, kter˘ fiíká: Pfie-

stupku se dopustí ten, kdo zneãistí

vefiejné prostranství, vefiejnû pfií-

stupn˘ objekt nebo vefiejnû prospû‰-

li pes jen na malou“, je takfika ne-
moÏné mu v tom zabránit a zpÛso-
bené zneãi‰tûní je takfika nemoÏné
úãinnû na místû odstranit. Na druhé
stranû odstranit tuh˘ exkrement, byÈ
tfieba ne vÏdy beze zbytku, snadno
zvládneme.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A PÍSKOVIŠTĚ
Skuteãnost, Ïe urãitému zneãi‰tû-

ní vefiejného prostranství nelze pfie-
dejít, se nám mnoh˘m nemusí líbit,
ale budeme se s ní muset smífiit.
Rozhodnû bychom se ale nemûli smí-
fiit s takov˘m zneãi‰tûním, které
pfiedstavuje pfiímé ohroÏení lidského
zdraví, zvlá‰tû pak, kdyÏ jde o zdraví
dûtí. Proto ve vyhlá‰ce najdeme je‰-
tû jedno dÛleÏité pravidlo: Je-li sou-

ãástí vefiejného prostranství dûtské

hfii‰tû, pískovi‰tû nebo hrací prvek

typu houpaãka, kolotoã, prolézaãka,

skluzavka apod., musí b˘t pohyb psa

na takovém prostranství usmûrnûn

tak, aby nevstupoval na pískov˘,

‰tûrkov˘, travnat˘ nebo jin˘ nezpev-

nûn˘ povrch uvnitfi pískovi‰tû nebo

dûtského hfii‰tû nebo povrch pod

hracím prvkem, a to do vzdálenosti

nejménû dva metry od tohoto hrací-

ho prvku. Je zfiejmé, Ïe toto pravidlo
vychází právû z nemoÏnosti pfiedejít
zneãi‰tûní a souãasnû z nemoÏnosti
odstranit takovéto zneãi‰tûní beze
zbytku. V pfiípadû nezpevnûného po-
vrchu toto platí dvojnásob. Nezna-
mená to tedy, Ïe osoba, která dopro-
vází psa, má zakázan˘ vstup na urãi-
tá prostranství, pouze musí dát po-
zor, aby nevzniklo nebezpeãí konta-
minace míst urãen˘ch k hraní dûtí –
nesmí se chovat bezohlednû. Pro
chovatele, kter˘ má psa spolehlivû

pod kontrolou, to nemÛÏe b˘t pro-
blém. 

EVIDENČNÍ ZNÁMKA 
Zcela novû se ve vyhlá‰ce objevuje

pravidlo, Ïe pes na vefiejném pro-

stranství musí b˘t opatfien evidenãní

známkou, byla-li tato drÏiteli psa bez-

platnû vydána pfiíslu‰n˘m obecním

úfiadem. V pfiípadû pfiespolních psÛ
tomu mÛÏe b˘t jinak, ale pfierovsk˘
drÏitel evidenãní známku obdrÏí bez-
platnû vÏdy (pokud drÏení psa ohlásí).
Zavedení tohoto pravidla nikterak ne-
souvisí s kontrolou plnûní poplatkové
povinnosti. Ve vût‰inû pfiípadÛ nebu-
de mít v˘znam ani pro identifikaci „vi-
níka“, protoÏe osobou odpovûdnou za
dodrÏování stanoven˘ch pravidel bu-
de v první fiadû ten, kdo psa fyzicky
doprovází. Spoustû nepfiíjemností se
v‰ak dodrÏováním takového pravidla
pfiedejde v pfiípadech, kdy se pes své-
mu chovateli zatoulá, nebo dokonce
nûkoho pokou‰e.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Nûktefií moÏná v nové vyhlá‰ce po-

strádají vymezení prostor pro tak
zvané volné pobíhání psÛ, tj. bez ná-
hubku a bez vodítka. Dosavadní vy-
hlá‰ka takov˘to pohyb totiÏ umoÏ-
Àovala, konkrétnû po obou bfiezích
Beãvy a na sadovnicky neupraven˘ch
zelen˘ch plochách. Dostáváme se tak
k nûãemu, co zde je‰tû nebylo zmí-
nûno, a sice k pojmu vefiejné pro-
stranství. Pravidla stanovená vyhlá‰-
kou se totiÏ v souladu se zákonn˘m
zmocnûním obcí vztahují na pohyb
psÛ v˘hradnû na vefiejn˘ch prostran-
stvích. V rámci vefiejn˘ch prostran-
ství v Pfierovû prostory pro volné po-
bíhání skuteãnû vymezeny nejsou.
Na druhé stranû ale existuje fiada ve-
fiejnû pfiístupn˘ch ploch, které ne-
jsou vefiejn˘m prostranstvím ve
smyslu zákona, a tudíÏ je zde dovo-
leno v‰e, co zákon nezakazuje. Vy-
hlá‰ka se na tyto plochy nevztahuje.

pokračování na straně 5
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Tato, v zimû teplá a vlhká vzdu-
chová hmota, proudí v pfievládajícím
západním proudûní do vnitrozemí
Evropy a pokud je toto proudûní ob-
zvlá‰tû silné a vytrvalé, má za násle-
dek teplou a de‰tivou zimu, jaká je
bûÏná v západní Evropû. Druhá vzdu-
chová hmota se formuje nad rozsáh-
l˘mi planinami v˘chodní Evropy
a Ruska. Tato vzduchová hmota je su-
chá a v chladné polovinû roku také
silnû promrzlá. Pokud v nûkter˘ch le-
tech, podobnû jako tuto zimu, se ãas-
to vyskytuje proudûní z v˘chodu, je
ve stfiední Evropû mrazivá zima
s men‰ím mnoÏstvím sráÏek. âeská
republika se nachází mezi tûmito
vzduchov˘mi hmotami a zjednodu-
‰enû fieãeno, tyto dvû základní vzdu-
chové hmoty se „perou“ o vliv na po-
ãasí u nás. Proto máme ve stfiední Ev-
ropû tak velkou promûnlivost zim
v jednotliv˘ch letech. 

A nyní se dostáváme k porovnání
souãasné zimy s tûmi dfiívûj‰ími.

Po teplém podzimu do‰lo v polovi-
nû listopadu k ochlazení a zároveÀ
k zesílení sráÏek, které byly i v níÏi-
nách obãas snûhové a vytvofiila se
souvislá snûhová pokr˘vka. Ta pozdû-
ji, v prosinci, opût roztála. PrÛmûrné
datum prvního snûÏení a prvního v˘-
skytu snûhové pokr˘vky v Pfierovû
pfiipadá na druhou polovinu listopa-
du, takÏe zatím nic mimofiádného. 

I prosinec byl teplotnû prÛmûrn˘
s vy‰‰ím mnoÏstvím sráÏek, které by-
ly ãastûji de‰Èové neÏ snûhové, takÏe
pofiád Ïádná krutá zima. V˘znamn˘
zlom v charakteru zimy nastal v ob-
dobí vánoãních svátkÛ. Teploty klesly
pod bod mrazu a zároveÀ zaãalo vytr-
vale snûÏit. Ke konci roku dosáhla v˘‰-
ka snûhové pokr˘vky úctyhodn˘ch
28 cm. Takto vysoká snûhová pokr˘v-
ka na konci prosince byla naposledy
v roce 1964. SnûÏení na pfielomu ro-
ku zasáhlo témûfi celou stfiední Evro-
pu, takÏe na poãátku ledna byla snû-
hová pokr˘vka prakticky na celém
území stfiední a v˘chodní Evropy. Prv-
ní polovina ledna byla ve stfiední Ev-
ropû ve znamení silné inverze teploty
vzduchu. Od jihu k nám proudil tepl˘
a such˘ vzduch, takÏe na horách pfie-
vládalo sluneãno a pomûrnû teplo, na-
opak v níÏinách pfii jasném poãasí a dí-
ky snûhové pokr˘vce klesaly teploty
hluboko pod bod mrazu aÏ k -18 °C.
V tuto dobu se nad rozsáhl˘mi plani-
nami v˘chodní Evropy a Ruska zaãalo
silnû ochlazovat, teploty zde klesaly na
-30 aÏ -45 °C! Takto silné mrazy jsou
i na Rusko nezvyklé. Naposledy se v ta-
kovém rozsahu vyskytly v zimû
1942/1943, mimochodem v dobû, kdy
nûmecká armáda útoãila na Moskvu. 

Arktick˘ vzduch se postupnû dostal
aÏ do Polska a v tuto chvíli bylo jen
otázkou ãasu, kdy tato masa mrazi-
vého vzduchu zaplaví i âeskou re-
publiku. Jakmile se oblast nízkého
tlaku vzduchu pfiesunula ze západní
Evropy nad Ukrajinu a Balkán a nad
Skandinávií se vytvofiila mohutná tla-
ková v˘‰e, uvolnila se cesta pro tento
arktick˘ vzduch, kter˘ se v‰í razancí
srazil teploty vzduchu ze dne na den
o 20 °C! Takto silné a rychlé ochlaze-
ní se naposledy vyskytlo na Silvestra
roku 1978. Vpád arktického vzduchu
byl provázen i siln˘m vûtrem, kter˘
je‰tû umocnil sílu mrazÛ. Mrazivé po-
ãasí pak trvalo do 29. ledna. Bûhem

tohoto mrazivého poãasí byla zazna-
menána i nejniÏ‰í teplota této zimy
-26,9 °C. I pfiesto, Ïe nás nûkterá mé-
dia utvrzovala o tom, Ïe takové mra-
zy jsou neb˘valé, vyskytly se v Pfiero-
vû mrazy silnûj‰í, a to docela
nedávno. V roce 1985 rtuÈ teplomûru
na leti‰ti v Bochofii poklesla na
-29,3 °C a v roce 1942 poklesla teplo-
ta dokonce na -31,2 °C. Toto je také
nejniÏ‰í teplota, jaká byla v Pfierovû
oficiálnû zaznamenána. I prÛmûrná
mûsíãní teplota vzduchu byla v lednu
v˘raznû nízká, -7,5 °C, ale i takto níz-
ká prÛmûrná teplota je aÏ devátá
v pofiadí. Nejchladnûj‰í leden v Pfie-
rovû byl v roce 1893 s prÛmûrnou
mûsíãní teplotou -11,4 °C!

Leto‰ní leden byl nezvykle mrazi-
v˘, ale nikoli extrémní.

A jak to bylo, nebo vlastně
ještě je, se sněhem? 

Díky silnému snûÏení na pfielomu
roku se i pfies pomûrnû such˘ cha-
rakter ledna udrÏela nezvykle vysoká
snûhová pokr˘vka. Nejvy‰‰í byla na-
mûfiena 24. ledna, a to 27 cm. Takto
vysoká snûhová pokr˘vka v lednu, je
v Pfierovû neobvyklá a v historii bylo
jen málo let, kdy byla vy‰‰í. Nejvy‰‰í
za dlouhou dobu pozorování, byla
v lednu 1985, kdy dosáhla 38 cm.
Dal‰í zajímavostí je, Ïe vodní hodno-
ta snûhu, to znamená mnoÏství vody,
které získáme po rozpu‰tûní snûho-
vé pokr˘vky, je letos hodnû vysoká.
Na konci ledna ãinila 65 litrÛ na m2.
Je to vlastnû 65 kg/m2. Je tedy po-
chopitelné, Ïe v místech, kde mají
snûhu mnohem více neÏ v Pfierovû,
dochází k poru‰ení statiky stfie‰ních
konstrukcí i pfii relativnû niÏ‰í v˘‰ce
snûhové pokr˘vky, neÏ je v tabul-
kách, které statici pouÏívají pfii navr-
hování staveb. Hodnota 65 l/m2, kte-

rá byla v Pfierovû na konci ledna zmû-
fiena, odpovídá zhruba 1 m vysoké
vrstvû pra‰anu. A proã je vodní hod-
nota snûhu tak vysoká, i kdyÏ její
tlou‰Èka je pomûrnû malá? Je to zpÛ-
sobeno dlouhodob˘m kumulováním
sráÏek, a to jak ve formû snûhu
v chladn˘ch obdobích, tak i de‰tû pfii
krátk˘ch oblevách, kdy sníh nestaãil
odtát, ale tento dé‰È v podstatû pohl-
til do sebe. Na poãátku února snûhu
je‰tû pfiibylo a snûhová pokr˘vka do-
sáhla pravdûpodobnû nejvy‰‰í tlou‰È-
ky v této zimû, 8. února to ãinilo
36 cm. Absolutnû nejvy‰‰í v˘‰ka snû-
hu byla v Pfierovû namûfiena v únoru
1963, a to 43 cm.

Dûlat celkové závûry o leto‰ní zi-
mû je na poãátku února pfiedãasné,
ale z dosavadního prÛbûhu je zfiejmé,
Ïe za pozornost stojí pfiedev‰ím
mnoÏství snûhu, které se blíÏí k his-
toricky maximálním hodnotám a ta-
ké to, Ïe tato bohatá snûhová po-
kr˘vka není zpÛsobena ãetn˘mi sráÏ-
kami jako v mnoha jin˘ch letech, ale
dlouhotrvajícím obdobím mrazÛ bez
v˘razné oblevy. Co se t˘ãe siln˘ch
mrazÛ nebo více neÏ mûsíc trvající-
ho studeného poãasí, není leto‰ní zi-
ma tak v˘jimeãná. Podobná, nebo
je‰tû studenûj‰í zima, se vyskytne
v prÛmûru jednou za 20 let. V histo-
rii se vyskytlo i nûkolik zim, kdy mrz-
lo bez pfieru‰ení od konce listopadu
aÏ do poloviny bfiezna.

Dûlat dlouhodobé vyhlídky, zda se
klima ve stfiední Evropû mûní, nelze.
Jak jsme si jiÏ fiekli, poãasí ve stfied-
ní Evropû závisí na pfievládajícím
smûru proudûní, jestli k nám proudí
vzduch z Atlantiku nebo z kontinen-
tu v˘chodní Evropy. Na proudûní
v zemské atmosféfie pÛsobí mnoho
vlivÛ, od kosmick˘ch aÏ po lidskou
ãinnost a nûkteré vlivy ani neznáme.
Jediné co lze s urãitostí fiíct je, Ïe jiÏ
celé vûky klima na‰í planety pulzuje
v mnoha, více ãi ménû pravideln˘ch
cyklech, takÏe po kumulaci chlad-
n˘ch zim se dostaví zimy mírné a po
kumulaci let vlhk˘ch léta suchá.

Dnes tolik diskutované „globální
oteplování“ s velkou pravdûpodob-
ností nenese vinu na leto‰ní tuhé zi-
mû, ale v budoucnu mÛÏe oteplová-
ní atmosféry v˘razn˘m zpÛsobem
zasáhnout do proudûní na Zemi
a dopady tûchto zmûn na poãasí
v Evropû nejsou jednoznaãné. 

Mgr. Tomáš Ostrožlík 
Český hydrometeorologický ústav, 

pobočka Ostrava

pokračování ze strany 1

Pfierovská fiada záznamÛ o poãasí je mnohem star‰í,
neÏ je historie samotného leti‰tû v Bochofii. První
záznamy pocházejí z roku 1874.

Co tedy jsou vefiejná prostranství?
V §34 zákona o obcích se doãteme, Ïe
vefiejn˘m prostranstvím jsou v‰ech-

na námûstí, ulice, trÏi‰tû, chodníky,

vefiejná zeleÀ, parky a dal‰í prostory

pfiístupné kaÏdému bez omezení, te-

dy slouÏící obecnému uÏívání, a to

bez ohledu na vlastnictví k tomuto

pozemku. Co nás bude, jakoÏto pej-
skafie, nejvíce zajímat, bude asi ve-
fiejná zeleÀ. V §10 téhoÏ zákona na-
cházíme spojení zeleÀ v zástavbû

a ostatní vefiejná zeleÀ (dále jen „ve-

fiejná zeleÀ“) a dále odkaz na vyhlá‰-
ku ã.190/1996 Sb. Zmínûná vyhlá‰ka
popisuje druh pozemku „zeleÀ“ jako

okrasnou zahradu, uliãní a sídli‰tní

zeleÀ, park a jiné plochy funkãní

a rekreaãní zelenû. Druhy pozemku,
jako jsou travní porosty, lesní po-
zemky, vodní toky v korytû, zamok-
fiené plochy, neplodné pÛdy, dráha,
do druhu „zeleÀ“ nepatfií. A teì se
v tom vyznej. Co je vefiejná zeleÀ, te-
dy i vefiejné prostranství, a co ne.
Studiem dal‰ích vyhlá‰ek mûsta by-
chom se dopracovali je‰tû k dal‰ím
„upfiesnûním“ tûchto pojmÛ, ale pro
potfieby „psí“ vyhlá‰ky nám moÏná
postaãí, kdyÏ se budeme fiídit zdra-
v˘m rozumem:

Pravidla budeme dodrÏovat na
ve‰ker˘ch zpevnûn˘ch i ozelenûn˘ch
plochách v zástavbû – na námûstích
(i návsích), ulicích, trÏnicích, síd-
li‰tích a v parcích (pozor, park Mi-
chalov má svá vlastní pravidla). Ne-
jsme-li si jisti, zda se ocitáme je‰tû
v zástavbû, pak tedy i na v‰ech ko-
munikacích (i pû‰inách) a sadovnic-
ky upraven˘ch plochách. Za sadov-
nicky upravenou plochu pak budeme
povaÏovat zeleÀ s udrÏovan˘m tráv-
níkem, nejãastûji ohraniãenou ob-
rubníkem, pfiípadnû doplnûnou dal-
‰ími sadovnick˘mi prvky (laviãkami,
ko‰i, záhony, dfievinami atd.). 

Ale pozor. Budeme-li se se sv˘m
psem pohybovat po plochách, které
neodpovídají na‰í zjednodu‰ené „de-
finici vefiejné zelenû“, pak i zde platí
urãitá pravidla stanovená jin˘mi
zvlá‰tními pfiedpisy. Napfiíklad, mi-
mo zastavûnou ãást mûsta, a platí to
i o vût‰í ãásti koryta fieky Beãvy, se
urãitû ocitneme na území nûkteré
myslivecké honitby. Zde pfiíslu‰né
ustanovení zákona o myslivosti fiíká:
Je zakázáno vlastníkÛm domácích

zvífiat nechat je volnû pobíhat v ho-

nitbû mimo vliv svého majitele nebo

vedoucího. Úplnû v‰ude pak bude
chovatel odpovûdn˘ za ‰kodu ãi jinou
újmu, kterou zpÛsobí jeho pes.

RNDr. Pavel Juliš
vedoucí odboru životního prostředí

pokračování ze strany 4

Nová pravidla pro
pohyb psů

Byla letošní zima opravdu „krutá“?
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Ohlédnutí Město zahájilo oslavy setkáním radních a zastupitelů

„Svaz Ïen u nás v Lovû‰icích pfiestal
vyvíjet ãinnost zaãátkem devadesát˘ch
let“, fiíká pfiedsedkynû lovû‰ické orga-
nizace Dana Svobodová. Ponûkud dfií-
mající ãinnost svazu pak paradoxnû
oÏivila povodeÀ v sedmadevadesátém
roce, která v této místní ãásti úplnû

zniãila devatenáct domÛ. Po této pfií-
rodní katastrofû pfii‰la skupina Ïen na
nápad vydat pamûtní publikaci. Za
spolupráce s místním kronikáfiem
a pomoci sponzorÛ pfii‰la na svût útlá
kníÏka, o kterou byl znaãn˘ zájem. V˘-
tûÏek z jejího prodeje se pak stal zdro-

Téměř padesát přerovských radních a zastupitelů, kteří od roku 1990 působili v Přerově, se sešlo 28. ledna v Mervartově síni přerovského
zámku. V rámci oslav 750 let založení města pokřtil šampaňským nové CD nesoucí název Procházka mestem Přerovem nejstarší přerovský zastupitel Ota-
kar Smejkal. Film, který na přání radnice natočila Kabelová televize Přerov, je provázený pouze hudbou, protože bude nabízený i zahraničním partnerům.

jem financování celé fiady akcí, které
lovû‰ické Ïeny bûhem roku pofiádají.
K nim patfií letos jiÏ pát˘ babsk˘ bál,
potom vodûní medvûda, pálení ãaro-
dûjnic, beseda s dÛchodci a vánoãní
besídka. K dal‰ím akcím, které svaz
nepravidelnû pofiádá, jsou zájezdy do
divadla. Vloni to byl zájezd do Národ-
ního divadla v Praze a na muzikálové
pfiedstavení Bídníci v divadle Pyrami-
da. Dfiív jsme organizovaly ãasté zá-
jezdy do olomouckého divadla, hlav-
nû na operety. Îeny rády vzpomínají
i na loÀsk˘ zájezd do Lednice s náv-
‰tûvou vinného sklípku. Pûkné b˘vá
i kaÏdoroãní vánoãní vystoupení Ïen
na návsi s Ïiv˘m Betlémem a zpûvem
koled. Na fiadu akcí jin˘ch organiza-
cí svaz Ïen finanãnû pfiispívá a podílí
se na jejich pofiádání. Mezi nû napfií-

klad patfií program pfiipravovan˘ na

Den dûtí i rÛzné besídky s dûtmi. âlen-
ky, které bûhem roku soukromû nav-
‰tíví divadlo, pak dostávají vstupenku
proplacenou. ·tûdrou ruku si lovû‰ic-
ké Ïeny mohou dovolit nejen díky
vzpomínané publikaci, ale také záslu-
hou vlastní skupiny úãinkujících dûv-
ãat rÛzného vûku, která na svá vy-
stoupení pfii babském bále dokáÏí
pfiitáhnout i dvû stû náv‰tûvníkÛ. Mi-
mo to jsou také ãasto zvány do okol-
ních vesnic. A co fiíkají lovû‰ické Ïeny
na blíÏící se svátek Ïen? „Je to star˘
svátek, i kdyÏ se v nedávn˘ch letech
zprofanoval“, shodují se v názoru ãlen-
ky svazu. Pfiesto ho kaÏdoroãnû slaví.
Ne v‰ak jako oficiální Mezinárodní den
Ïen. Slavnostní náladu a poho‰tûní si
udûlají vÏdy na své bfieznové jarní
schÛzi. A stejnû tomu bude za pár dnÛ
i letos. -Roz-Velkému zájmu se těšil „babský bál“. foto Miroslav Rozkošný

Český svaz žen řadí mnozí z nás do nedávné his-
torie. Stejně jako svátek žen, který si zanedlouho
8. března všichni alespoň připomeneme. Pro něko-
lik desítek žen z místních částí Lověšice, Dluhonice
a Vinary je však činnost ve svazu žen dodnes živou
a zajímavou součástí života. 

Ženy se chtějí scházet, bavit a pomáhat ostatním

Nejlevnûj‰í inzerce v pfierovském regionu • Náklad Pfierovsk˘ch listÛ je 20.700
v˘tiskÛ, distribuce do v‰ech pfierovsk˘ch domácností zdarma. BliÏ‰í informace
na tel. ãísle 581 225 393, e-mail: studio@elan-prerov.cz, Miloslav Fla‰ar. Adre-
sa: Dluhonská 96 (proti nákladní vrátnici PRECHEZA a. s.)

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch listech
platn˘ od 1. 1. 2005

Velikost inzerátu ãerná barva ãerná + azurová barevn˘ inzerát
1 cm2 13 Kã 17 Kã 25 Kã
1/4 str. (99 x 132 mm) 1.699 Kã 2.222 Kã 3.267 Kã
1/2 str. (204 x 132 mm) 3.500 Kã 4.578 Kã 6.732 Kã
1/1 str. (204 x 270 mm) 5.328 Kã 7.104 Kã 10.656 Kã
Slevy za opakování: 3–5× 3 %, 6–8× 5 %, 9–11× 7 %, 12 a více 10 %

Uvedené ceny jsou bez 19 % DPH
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� Potvrdíte, Ïe lidé v dne‰ní dobû
opravdu ménû ãtou neÏ dfiíve? 

Na tuto otázku,
pokud ji vztáhnu
na na‰e pfierovské
ãtenáfie, není moÏ-
né jednoznaãnû
odpovûdût. Do
chodu na‰í kni-
hovny totiÏ zasáhla

v minulém roce mimofiádná situace.
Museli jsme fie‰it naru‰enou statiku
hlavní budovy a provoz byl situován do
náhradních prostor. Hudební oddûlení
a pÛjãovna pro dospûlé byla zcela uza-
vfiena po dobu ãtyfi mûsícÛ. To se po-
chopitelnû odrazilo v niÏ‰ím poãtu v˘-
pÛjãek ve srovnání s minul˘mi roky.
� Kolik máte zaregistrovan˘ch ãte-
náfiÛ? Má jejich poãet ve srovnání
s minul˘mi léty klesající, ãi naopak
vzrÛstající tendenci?

V závûru roku 2005 jsme mûli re-
gistrovan˘ch 6 608 ãtenáfiÛ, coÏ je
o 108 více neÏ v roce 2004. Rozhod-
nû musím potvrdit, Ïe nezazname-
náváme z tohoto pohledu klesající
tendenci. V devadesát˘ch letech sice
nastal mírn˘ útlum zpÛsoben˘ nov˘-
mi moÏnostmi. Nejvût‰í roli zde se-
hrál internet, kter˘ zaujal jako nov˘
a zajímav˘ komunikaãní prostfiedek.
Dnes se nám ov‰em ãtenáfii vrací.
� âím si to vysvûtlujete?

Jedním z dÛvodu je mimo jiné
i stoupající cena knih a ãasopisÛ. Na-
víc ãtenáfii u nás objevují dal‰í zdro-
je poskytování informací. A ty dostá-
vají pfiednost pfied nákupem knih
a ãasopisÛ. Napfiíklad zajímavou no-
vou formou, jak se dopracovat k in-
formacím v co nejvût‰í ‰ífii, je moÏ-
nost nahlédnout do databáze âTK,
která se jmenuje TAM TAM. Zde mo-
hou bez problémÛ v co nejkrat‰ím
ãase najít témûfi v‰e, napfiíklad ve
kter˘ch ãasopisech byly informace na
konkrétní téma publikovány. Toho
pochopitelnû vyuÏívají pfiedev‰ím vy-
soko‰koláci. Máme velmi dobr˘ kni-
hovní fond. Uspokojíme pfiedev‰ím
velk˘ poãet vysoko‰kolsk˘ch studen-
tÛ. V univerzitních mûstech, kde stu-
dují, se pochopitelnû projevuje jejich
pfietlak v nedostateãném mnoÏství
studijních materiálÛ. Ten se dostane
jen na ty nejrychlej‰í…

Na pomûry obdobn˘ch knihoven
máme velkou regionální databázi,
která je budována uÏ snad dvacet let.
S urãitostí mohu konstatovat, Ïe na-
‰e knihovna by mûla ãtenáfiÛ mno-
hem více, pokud bychom nedispono-
vali bohuÏel velmi stísÀujícími pro-
storami, které mnohdy jsou aÏ pfiímo
nedÛstojné takového kulturního

stánku, jak˘m knihovna by nepo-
chybnû mûla b˘t.
� Jaká je vûková skladba ãtenáfiÛ?

Nejpoãetnûji jsou zastoupeni ãte-
náfii ve vûku od 15 do 29 let. Jak vy-
pl˘vá z toho, o ãem jsem se uÏ zmi-
Àovala, dÛvodem je hledání odborné
literatury studenty, coÏ je v pfiípadû
na‰í mûstské knihovny jednodu‰‰í.
Za nimi následují seniofii. V této vû-
kové skupinû jednoznaãnû dlouho-
dobû pfievaÏují Ïeny. Nejménû je za-
stoupena vûková kategorie tfiicátní-
kÛ a ãtyfiicátníkÛ, u kter˘ch hlavním
dÛvodem absence u nás je vytíÏení
v zamûstnání a starosti a práce s v˘-
chovou dûtí a vedením domácnosti.
� V jaké mífie a podobû se vám dafií
roz‰ifiovat stávající knihovní fond?
Kde vidíte pfiípadná úskalí v tom, aby
tomu bylo podle va‰ich pfiedstav?

Jsme pochopitelnû jako pfiíspûvko-
vá organizace závislí na ‰tûdrosti mûs-
ta. Samozfiejmû nám finanãnû vypo-
máhají sponzofii, ktefií vût‰inou v po-
dobû jednorázového vkladu „dotují“
nákup konkrétních materiálÛ, napfií-
klad sponzorují roz‰ífiení CD fondu
hudebního oddûlení. Sami si urãí, na
co budou jejich peníze pouÏity.

Na zaãátku na‰eho pÛsobení pod
mûstem jsme na tom v kaÏdém pfií-
padû byli finanãnû lépe neÏ v posled-
ních letech. Napfiíklad v roce 2002
jsme disponovali na jednoho obyva-
tele ãástkou 35 korun, v roce 2005 to
bylo 27 korun a na leto‰ní rok musí-
me poãítat s pouh˘mi 7,50 korunami.
Pokud se budeme v tomto ohledu
srovnávat s poãetnû stejn˘mi mûsty,
nejsme na tom pfiíli‰ lichotivû a pfiíz-
nivû. V roce 2006 budeme muset po-
prvé vzhledem k nedostatku financí
témûfi rezignovat na pofiizování no-
v˘ch knih. âástku vynaloÏíme na ná-
kup denního tisku a ãasopisÛ, kter˘
nemÛÏeme uÏ více redukovat. âtená-
fii musí mít alespoÀ stávající infor-
maãní standard. Rozhodnû toto fie‰e-
ní není ani v souladu s doporuãením
celostátního metodického materiálu,
ani podle na‰ich pfiedstav a pfiání.
� Mûstská knihovna poskytuje sv˘m
náv‰tûvníkÛm nejenom ãtenáfiské
sluÏby, ale fiadu dal‰ích. MÛÏete se
o nich zmínit blíÏe? 

Vedle tradiãní sluÏby pÛjãování
knih se zamûfiujeme na rÛzné podo-
by informaãních sluÏeb. Náv‰tûvníci
na‰í knihovny vyuÏívají internet. Îá-
daná je meziknihovní v˘pÛjãní sluÏ-
ba. Velk˘ zájem je i o pÛjãování CD.
Velmi uÏiteãné jsou samozfiejmû
i sluÏby pro zdravotnû postiÏené. Na-
pfiíklad obãané s vadami zraku mají
k dispozici zvukové knihy a speciální
techniku v poboãce na Velké DláÏce.

Osvûdãila se sluÏba pro obyvatele do-
mÛ s peãovatelskou sluÏbou a penzi-
onu. Knihovnice sem zhruba jeden-
krát za mûsíc docházejí s vyÏádan˘mi
knihami. V prostorách knihovny se
pravidelnû setkávají ãlenové klubu di-
abetikÛ. Na‰e knihovna poskytuje
i fiadu v˘chovnû vzdûlávacích sluÏeb
urãen˘ch ÏákÛm matefisk˘ch, zá-
kladních i stfiedních ‰kol v podobû za-
jímav˘ch besed. Zatímco ty jsou or-
ganizovány spoluprací s vedením
jednotliv˘ch ‰kol, organizujeme i ãin-
nosti, které vycházejí ze samotného
zájmu dûtí. Jedná se o stfiedeãní klu-
bová odpoledne, která probíhají v dût-
ském oddûlení v Palackého ulici.

BohuÏel i na tomto místû si nemo-
hu odpustit postesknutí, Ïe i v této ob-
lasti na‰ich sluÏeb jsme zásadnû ome-

zováni nedostateãn˘mi prostorami
stávající mûstské knihovny. Pfiedev‰ím
chybí sál. ¤e‰ení jeho absence pronáj-
mem je zase finanãnû nároãné. TakÏe
nezb˘vá, neÏ doufat, Ïe vedení na‰eho
mûsta v dohledné dobû se rozhodne,
jak situaci dÛstojnû fie‰it.

O názor na tento problém jsme
požádali místostarostku Elenu
Grambličkovou. 

Prostorová nedostateãnost knihov-
ny je dlouhodobû známá, bohuÏel
v pfiedchozích letech ji nevyfie‰il ani
pÛvodní zfiizovatel, tedy okresní úfiad. 

Zkvalitnûní knihovnick˘ch sluÏeb
pro obãany s dÛrazem na odpovídající
a dÛstojné prostory je nepochybnû ve
stfiedu zájmu vedoucích pracovníkÛ
mûsta. Existovalo a existuje nûkolik al-
ternativ fie‰ení knihovních prostor,
vût‰inou jsme v‰ak narazili na nevy-
hovující statiku budov. ZátûÏ kniÏním
fondem by budovy v majetku mûsta po
statické stránce dlouhodobû neunesly.
V loÀském roce jsme byli svûdky váÏ-
n˘ch statick˘ch problémÛ stávající
hlavní budovy, coÏ jsme fie‰ili jako
akutní havarijní stav. V souãasné dobû

je knihovna na Îerotínovû námûstí
zpevnûná za cenu pfiibliÏnû dvou mi-
lionÛ korun. Poskytované sluÏby jsou
díky nedostateãn˘m prostorám po-
chopitelnû omezené. 

A jakou má knihovna perspektivu? 
Prostory pro knihovnu jsou sou-

ãástí projektu na revitalizaci jihozá-
padní ãásti námûstí TGM. Druhou al-
ternativou je vyuÏití dfiíve docela ma-
jestátní budovy na âechovû ulici na-
proti Prioru, která zatím není v ma-
jetku mûsta, ale o jejíÏ bezúplatn˘
pfievod ze státu na mûsto dlouhodo-
bû usilujeme. Nabídku na odkup bu-
dovy Chemoprojektu pro tento úãel
jsme z finanãních dÛvodÛ zatím ne-
mohli akceptovat. 

Rekonstrukce jakékoliv budovy na
knihovnu bude finanãnû velmi ná-

roãná, bez získání dotaãního titulu
se pfiedstava multifunkãní knihovny
se ‰irok˘m spektrem sluÏeb pro oby-
vatele zrealizuje velmi obtíÏnû. âte-
náfii je‰tû nûjak˘ ãas budou mít k dis-
pozici kromû hlavní budovy na Îero-
tínovû námûstí i poboãky na Trávní-
ku, Velké DláÏce, v Pfiedmostí
a v místních ãástech a dûtské oddû-
lení v ulici Palackého. 

Eva Šafránková

Na závûr pro zajímavost uvádíme Ïeb-
fiíãek nejãtenûj‰ích knih ãtenáfiÛ Mûst-
ské knihovny v Pfierovû v roce 2005:

Literatura urãená dospûl̆ m ãtenáfiÛm:
Richard Rutherford, Kvûtinové truhlíky
Peter Clement, Nákaza
Václav Oulík, Po stopách HabsburkÛ
Wiliam Shakespeare, Pût her
Jifií Mucha, Alfons Mucha
Literatura urãená dûtem:
100 ãarodûjn˘ch zpÛsobÛ, jak Ïít
odváÏnû a vydob˘t si respekt v kaÏdé 
situaci
Elizabetta Ghone, W.I.C.H.
Testy z vícelet˘ch gymnazií
Helena Piers, Kfieãek
Lenka Lanczová, Most do Zemû lásky

Opravdu nevezmeme knihu do rukou?
pokračování ze strany 1

Knihovnice v Kozlovicích si nestěžují na malý počet dětských návštěvníků
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Chcete-li se zúãastnit vûdomostní soutûÏe, sta-
ãí zaslat správné odpovûdi na kteroukoliv ‰estici
otázek nejpozdûji do 15. dne mûsíce, ve kterém by-
ly otázky zvefiejnûny, na adresu: Mûstsk˘ úfiad Pfie-
rov, odbor Ïivotního prostfiedí, Bratrská 34, 750 11
Pfierov nebo pfiedat osobnû na podatelnû Mûstské-
ho úfiadu.

Odpovûdi na otázky vloÏte do obálky a pfiipojte
k ní svou adresu. Zalepenou obálku oznaãte hes-
lem „SOUTùÎ 750“.

Ze správn˘ch odpovûdí budou v mûsíci kvûtnu vy-
losováni tfii v˘herci, ktefií obdrÏí hodnotné upomín-
kové pfiedmûty mûsta Pfierova. K zafiazení do sloso-
vání staãí ve stanoveném termínu správnû odpovûdût
na jednu ‰estici otázek. S kaÏd˘m kolem soutûÏe, kte-
rého se zúãastníte, zvy‰ujete svou ‰anci na v˘hru.

Tip pro soutěžící!
Na fiadu otázek naleznete odpovûì v publikacích

vydan˘ch Mûstem Pfierov: Pfierov – Povídání
o mûstû 1, Pfierov – Povídání o mûstû 2 nebo Mûst-
sk˘ park Michalov 1904–2004.

Správné odpovědi na otázky 
z únorového čísla Přerovských listů

I. okruh – DÛleÏitá data
Správná odpovûì: Rok 1487, Pern‰tejnové 
10. bfiezna 1487 král Matyá‰ potvrdil Vilémovi
z Pern‰tejna dûdiãnû drÏení Pfierova. Jmenuje se
hrad Pfierov s mûstem a s vesnicemi – ·ífiavou pfied
mûstem, Zábe‰tní Lhotou a s many ve vsi âechy,
ktefií od starodávna k zámku pfiináleÏeli. V jednom
z opisÛ je doplnûna ves Pfiedmostí. 12. ãervna té-
hoÏ roku král Vladislav potvrdil dûdiãné drÏení
Pfierova Vilémem z Pern‰tejna a od toho roku pfie-
stal b˘t Pfierov zemûpansk˘m, tj. královsk˘m mûs-
tem. Stal se mûstem poddansk˘m.
II. okruh – V˘znamné osobnosti
Správná odpovûì: Jan Kabelík
Narodil se 6. kvûtna 1864.
III. okruh – Kultura
Správná odpovûì: Rok 1874
Dne 23. srpen 1874 byla odhalena socha J. A. Ko-
menského na Horním námûstí, sochafiská práce
Tomá‰e Seidana z Prahy.
IV. okruh – Sport
Správná odpovûì: Franti‰ek Venclovsk˘, rok 1971
30. ãervenec 1971 Franti‰ek Venclovsk˘ pfieplaval
kanál La Manche. 
Narodil se 25. 4. 1932 Lipník n. B., zemfiel 13. 12.
1996 v Pfierovû, voják, dÛstojník, autor biografie
„La Manche – mÛj osud“.

V. okruh – Stavby
Správná odpovûì: Rok 1908
25. bfiezna 1908 byl evangelick˘ kostel na Velk˘ch
Novosadech slavnostnû otevfien a posvûcen.
VI. okruh – ·kolství
Správná odpovûì: Rok 1870
3. fiíjna 1870 byla zahájena v˘uka v gymnáziu
v 1. poschodí radnice na Dolním námûstí.

Série soutěžních otázek na březen
I. okruh – DÛleÏitá data
Pfierov byl v 17. a 18. století nev˘znamn˘m pro-
vinãním mûstem. K jeho rozvoji pfiispûla v˘stavba
Ïeleznice. 
Ve kterém roce byla zprovoznûna traÈ Uherské
Hradi‰tû–Pfierov?
II. okruh – V˘znamné osobnosti
Tento mlad˘ muÏ byl na zaãátku 1. svûtové války
v Pfierovû zatãen, v Moravské Ostravû odsouzen pro
roz‰ifiování antimilitaristick˘ch letákÛ a ruského
manifestu a následnû popraven 23. 11. 1914. Je po-
vaÏován za první obûÈ protirakouského odboje. 
Uveìte jeho celé jméno.
III. okruh – Kultura
Od roku 1910 v Pfierovû vycházely aÏ do roku 1941
noviny, které se staly se v˘znamn˘m kulturním ãi-
nitelem v Ïivotû mûsta. Své básnû zde publikovali
Oldfiich Mikulá‰ek, Jarmila Urbánková i Jifiina
Hauková.
Uveìte název tûchto novin.
IV. okruh – Sport
K letním radovánkám patfiilo a patfií koupání. V˘-
stavba 50ti metrového krytého bazénu v Pfierovû
umoÏnila zájemcÛm o plavání praktikovat tento
sport i v zimû. 
Uveìte, ve kterém roce byl kryt˘ plaveck˘ bazén
pfiedán vefiejnosti k uÏívání.
V. okruh – Stavby
DÛstojn˘ protûj‰ek novorenesanãní budovy pfie-
rovského gymnázia tvofií budova prÛmyslové ‰ko-
ly. Byla postavena podle plánÛ mûstského stavite-
le a stavebního asistenta pfii mûstském stavebním
úfiadû Weinlinga. 
Uveìte, ve kterém roce byla budova dostavûna.
VI. okruh – ·kolství
Snaha mûsta, aby stfiední ‰kola poskytovala i prak-
tické vzdûlání, vedla ke zfiízení reálného gymná-
zia. KdyÏ byly reálné tfiídy postupnû ru‰eny, hle-
dal se jin˘ typ ‰koly, kter˘ by pfiispûl k rychlému
hospodáfiskému rÛstu Pfierova. Náhradou se stala
odborná ‰kola strojnická. 
Uveìte, kdy zaãala v˘uka na této ‰kole.

Zúčastněte se soutěže 750 let města Přerova
Nezaměstnanost

V b˘valém okrese Pfierov vzrostla nezamûstnanost
o 0,8 %, zatímco v celém Olomouckém kraji pouze
0,6 % bodu. Zdej‰í úfiad práce evidoval ke konci led-
na 8737 nezamûstnan˘ch, z toho 4287 Ïen, pfii mí-
fie nezamûstnanosti 12,4 %. PfieváÏnou ãást ucha-
zeãÛ o práci pfiedstavují osoby ve vûku od 45 do 55
let a lidé s niÏ‰ím vzdûláním. Poãet voln˘ch pracov-
ních míst stoupl na 419. Poptávka na trhu práce se
pfiíli‰ nemûní. Zamûstnavatelé hledají zejména sta-
vební dûlníky, zedníky, kovoobrábûãe, zámeãníky, ale
novû i vysoko‰kolsky vzdûlané projektanty a kon-
struktéry. Podle odborníkÛ by mûla nezamûstnanost
na Pfierovsku v bfieznu stagnovat. -svam-

Rekonstrukce vodovodu

V ulici Svépomoc II. v Pfierovû zaãala rozsáhlá
rekonstrukce vodovodního fiadu a pfiípojek. PÛ-
vodnû se s opravami mûlo zaãít uÏ na konci ledna,
ale kvÛli nepfiíznivému poãasí musely b˘t odloÏe-
ny. Stavební firma, která pro Vodovody a kanali-
zace Pfierov a.s. práce provádí, nejprve opraví hlav-
ní fiad, aÏ poté dojde na domovní pfiípojky. Práce
probíhají postupnû. KaÏd˘ den by mûlo b˘t hoto-
vo zhruba dvacet metrÛ. Majitelé nemovitostí v té-
to lokalitû budou mít po celou dobu rekonstrukce
zaji‰tûn pfiístup vÏdy z jedné nebo druhé strany
ulice. ¤idiãi musejí poãítat s omezením dopravy
i parkování. Rekonstrukce vodovodních rozvodÛ
by mûla skonãit v bfieznu. -gáj-

Kabinet bezpečnosti letů
Pfii pfierovském v˘cvikovém stfiedisku vzdu‰-

n˘ch sil zahájil ãinnost Kabinet bezpeãnosti letÛ.
Vznikl v areálu pfierovsk˘ch kasáren ve spoluprá-
ci s inspektorátem Velitelství spoleãn˘ch sil âR.
Na tomto moderním pracovi‰ti jsou soustfiedûny
záznamy k leteck˘m katastrofám a haváriím od 50.
let minulého století. V kabinetu bezpeãnosti letÛ
se leteck˘ personál z celé republiky uãí pfiedchá-
zet chybám. Ke studiu slouÏí fotodokumentace, vi-
deozáznamy, v˘sledky odborn˘ch expertíz, zázna-
my ãern˘ch skfiínûk nebo ãásti letadel sesbírané
v místech nehod. Díky tûmto metodám v˘uky po-
ãet leteck˘ch nehod od 80. let minulého století v˘-
raznû poklesl. Za uplynul˘ch deset let je ve statis-
tikách zaznamenáno 21 leteck˘ch ne‰tûstí pfii kte-
r˘ch zahynulo 13 pilotÛ. Poslední smrtelná havá-
rie se stala v bfieznu 2003 na stroji L – 159 ze zá-
kladny v âáslavi. -svam-

Z „Pfierovsk˘ch aktualit“

Více informací najdete na www.ktvprerov.cz

V letošním roce oslaví město Přerov 750. výročí svého založení. Tři čtvrtiny tisíciletí dlou-
hou historii si můžete s Přerovskými listy připomenout i vy, pokud se zúčastníte soutěže
750 let města Přerova.
Počínaje prvním číslem Přerovských listů v roce 2006 jsme zahájili tuto soutěž zveřejně-
ním prvních šesti otázek týkajících se historie našeho města. Tato soutěž bude pokračo-
vat až do dubna. Během těchto čtyř měsíců postupně zveřejníme celkem 24 otázek, kte-
ré se vztahují k šesti okruhům: 1. Významná data, 2. Osobnosti, 3. Kultura, 4. Sport, 5.
Architektura a 6. Školství. Správné odpovědi budou uveřejněny vždy v následujícím čísle.

foto Petr Ludík
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Kalendárium
1. 3. 1896 – pfied 110 lety se naro-

dil v Pfierovû Antonín Horák, uãitel,
fieditel ‰koly, umûleck˘ kritik, kter˘
v desítkách pfiedná‰ek pfiibliÏoval po-
sluchaãÛm krásu v˘tvarného umûní.
Byl ãlenem Pfierubu, kde hrál na vio-
lu. Zemfiel 24. 8. 1980 v Pfierovû.

1. 3. 1931 – pfied
75 lety zemfiel v Pfie-
rovû Richard Kan-
tor, dr., pedagog, fie-
ditel gymnázia, ãe‰-
tináfi a klasick˘ filo-

log, kter˘ od roku 1905 více neÏ 25
let pÛsobil na pfierovském gymnáziu.
Byl literárnû ãinn˘, v roce 1904 zve-
fiejnil Beiträge zur Horazkritik a fia-
du studií ve v˘roãních zprávách ústa-
vu, nûkolik jeho básní zvefiejnil Ob-
zor, poslední jeho prací byly dvû sta-
tû ve sborníku Pfierov a okolí. Naro-
dil se 10.10. 1873 v Pfierovû.

1. 3. 1966 – pfied 40 lety zemfiel
v Pfierovû Milo‰ Sum, kter˘ se vedle
svého cukráfiského fiemesla vûnoval
v˘tvarné ãinnosti. Jeho grafická díla,
akvarely a pastely jsou v˘znamn˘m
dokumentem zachycující star˘ Pfie-
rov. Byl aktivním ãlenem Spolku pfiá-
tel umûní, autor exlibris. Narodil se
4. 10. 1896 v Litomy‰li.

13. 3. 1861 – pfied
145 lety se narodil
v Ivanovicích na Ha-
né Basil Macalík,
ing., profesor na
stfiední hospodáfiské

‰kole v Pfierovû v letech 1885–1911.
Zab˘val se i publikaãní ãinností (Uãeb-
nice chovu domácích zvífiat, Uãebni-
ce mlékafiství pro ‰koly hospodáfiské,
a dal‰í). Zemfiel 7. 11. 1940 v Pfierovû.

20. 3. 1981 – pfied
25 lety zemfiel v Pfie-
rovû Bohumír Kobli-
ha, generálmajor in
memoriam, úãastník
západního odboje za

2. svûtové války. Narodil se 26.10.
1902 v Pfierovû. 

22. 3. 1956 – pfied 50 lety zemfiel
v Pfierovû Ladislav Mrkviãka, ing.,
chemik, správce a fieditel Akciové to-
várny na hnojiva a luãebniny v Pfie-
rovû. Narodil se 2.12. 1873 v Mûlnic-
kém Vtelnû, okr. Mûlník.

27. 3. 1891 – pfied 115 lety se na-
rodil v Ivanovicích n. H. Richard
Kleiber, fieditel Slamûníkovy mû‰-
Èanské ‰koly v Pfierovû. Od roku 1920
se trvale usídlil v Pfierovû, v letech
1931–1938, kdy byl starostou mûsta,
se zaslouÏil o jeho v˘stavbu (lávka
pfies Beãvu, zvelebení Michalova,
most Legií a dal‰í), i o zdarn˘ prÛbûh
Stfiedomoravské v˘stavy. Zemfiel 2.4.
1941 v Pfierovû. 

Věra Fišmistrová

Jak zvládat život bez drog
V tomto čísle

otevíráme no-
vou rubriku pří-
běhů lidí, kte-
rým vstoupila
do života dro-
ga. Jak ovlivnila
nejen jejich, ale

i životy dalších členů rodiny, si
můžete číst po několik následu-
jících měsíců. Chceme upozornit,
že postavy vystupující v těchto
příbězích jsou anonymní a jmé-
na smyšlená. Možná, že po je-
jich přečtení najdete více poro-
zumění tohoto fenoménu, se
kterým si zatím ani odborníci
neví rady. Předkládáme vám
první z příběhů. 

„KdyÏ jsem se narodil, mûl jsem

o pût let star‰ího bratra. Z doslechu

vím, Ïe máma si pfiála holãiãku.

Své zklamání netajila. Nebyl jsem

a asi ani nejsem dítû, kter˘m by se

máma mohla chlubit. Mám men‰í,

obtloustlej‰í postavu a navíc nosím

od nejútlej‰ího vûku br˘le. Celé dût-

ství mi máma nûco vyãítala, nikdy

nebyla se mnou spokojena, aÈ jsem

se snaÏil sebevíc. Nerozumûl jsem

tomu a Ïil v neustálém strachu, Ïe

se na mû bude zase zlobit. KdyÏ

jsem zaãal chodit do ‰koly, hodnû

jsem se snaÏil, abych mûl dobré

známky a koneãnû byl chválen˘.

Snad z toho úsilí jsem zaãal mít tik.

Levé oko mi zaãalo mimovolnû mr-

kat. I to pfiispûlo k tomu, Ïe se za

mû máma zaãala stydût a je‰tû víc

pfiehlíÏet. Bylo mi z toho smutno,

veãer v posteli jsem breãel do pol-

‰táfie. Bratr mû utû‰oval, ale to mi

nepomohlo.Trápil jsem se tím, Ïe

mû máma nemá ráda. Ve ‰kole

jsem byl úspû‰n˘ a ‰el studovat na

gymnázium. Bavilo mû získávat

nové vûdomosti a uãení mi nedûla-

lo problémy. M˘m cílem bylo vy-

studovat na právníka, abych poro-

zumûl spravedlnosti. Pak se stalo,

Ïe na jedné diskotéce mi kamarádi

nabídli marihuanu. KdyÏ jsem ji

koufiil poprvé, nedostavil se slíben˘

proÏitek radosti. ProtoÏe pfiedev‰ím

ta v mém Ïivotû chybûla, rozhodl

jsem se nevzdat se dal‰ího experi-

mentování s drogami. Pfii opakova-

ném koufiení „trávy“ jsem se zaãal

cítit uvolnûnû, coÏ jsem zatím ne-

poznal. Oko mi pfiestalo mrkat a já

inzerce

zapomnûl na v‰echny ústrky, kte-

r˘mi jsem v Ïivotû pro‰el. Ve dru-

hém roãníku gymnázia vstoupila

do mého Ïivota marihuana a s ní

i proÏitky ‰tûstí. 

Nikdo z rodiny o mém tajemství

neví. Snad bratr tu‰í, ale nemluví

o tom. Nyní se pfiipravuji k matu-

ritû. Uãení mi neleze do hlavy,

‰patnû se soustfieìuji. Do niãeho se

mi nechce, zaãínám zvaÏovat, zda

na dal‰í studia nerezignovat. âetl

jsem, Ïe vylíãené pfiíznaky mÛÏou

b˘t zpÛsobeny koufiením „ trávy“

a chtûl jsem pfiestat. Nepodafiilo se.

Bez slastného pocitu zaÏívaného

pfii koufiení mû Ïivot nebaví.“

Slovo odbornice 
PhDr. Jany Gebauerové

Jak se dá v takovém případě
pomoci

Prvním krokem je uvûdomit si
a hlavnû pfiiznat, Ïe marihuana (can-
nabis, marjánka, tráva...) je droga.
A jako kaÏdá droga vná‰í do na‰eho
organizmu látky, které tam nepatfií.
Organismus je pochopitelnû tûmito
látkami deformován. Ne hned, ale po-
malouãku, a v tom je právû její zá-
ludnost. Objevuje se nesoustfiedûnost,
poruchy pamûti, ztráta zájmÛ, nedo-
statek motivace, bezcílné jednání. V‰e
vyjmenované je projevem naru‰ení
psychiky, které zpÛsobuje právû kou-
fiení marihuany. NejzávaÏnûj‰ím fy-
zick˘m dÛsledkem je vysoké riziko
onemocnûní rakovinou plic, které je
pût aÏ desetkrát vût‰í neÏ u kufiákÛ ta-
báku. Koufiení této drogy po‰kozuje
ná‰ imunitní systém, ovlivÀuje na‰i
plodnost a v mozku mÛÏe b˘t spou-
‰tûcím prvkem dosud neprozkouma-
n˘ch chemick˘ch pochodÛ.

Druh˘m krokem je cesta hledání
opravdové spokojenosti a ‰tûstí v Ïi-
votû. Tady budeme úspû‰ní jedinû
v pfiípadû, Ïe se nám podafií naplnit si
Ïivot ãinnostmi, které nás baví a ta-
ké dlouhodob˘m úsilím porozumût
lidem kolem sebe a mimo jiné nau-
ãit se jim odpou‰tût. Maminka na‰e-
ho klienta urãitû není zlá a má
v hloubi du‰e svého syna ráda. Nedo-
kázala v‰ak zvládnout své zklamání,
Ïe se jí místo oãekávané dcery naro-
dil dal‰í syn. Je jen ‰koda, Ïe si tuto
skuteãnost sama nepfiiznala a radûji
se nepokusila promluvit o sv˘ch po-
citech s odborníkem co nejdfiíve. Je-
ho informace o moÏn˘ch dÛsledcích
jejího chování by moÏná nemusely
nasmûrovat její dítû aÏ tomu, Ïe
v kfiehké dobû dospívání sáhlo po
droze.
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Co zajímavého přinese projekt Jiný pohled
Zajímalo nás,

které okolnosti
iniciovaly autory
projektu k jeho
nastartování.

V Pfierovû Ïijí asi
ãtyfii tisíce RomÛ,
a to pfieváÏnû

v gettu kolem nádraÏí. Podobnû jako
v jin˘ch mûstech i u nás vnímá vût‰i-
na obyvatel tuto men‰inu jako pro-
blémovou a nepfiizpÛsobivou. Je jisté,
Ïe za nûkteré problémy si mohou Ro-
mové sami, jiné jsou ale v˘sledkem
stereotypního pohledu na Romy ma-
joritní skupinou obãanÛ. Romové,
podobnû jako Îidé, Nûmci a dal‰í ná-
rodnosti, patfií k na‰í kultufie. Jsme
spojeni historií, obãansk˘mi hodno-
tami, ústavou a obecnou kulturou,
aãkoliv si to moc nepfiipou‰tíme.
� Co si slibujete od tohoto projektu? 

Projekt nemá za cíl nûjaká naivní
oãekávání, chce pouze pfies onen „ji-
n˘“ pohled pfiiblíÏit etnikum vníma-
né vût‰inou jako nepfiátelské. Pfiáli
bychom si napomoci hlub‰ímu soci-
álnímu vãlenûní RomÛ a samozfiej-
mû chceme pfiispût k v˘chovû proti
rasismu a k toleranci.
� Komu je projet urãen?

V úvodu jsme se zamûfiili pfiede-
v‰ím na Ïáky tfií pfierovsk˘ch ‰kol.
Vzhledem k tomu, kdo se podílí na
organizaci projektu, jsou to studen-
ti GJ·. Z pfierovsk˘ch základních
a matefisk˘ch ‰kol jsme vybrali po
jedné tu, kterou nav‰tûvuje relativnû
vysok˘ poãet romsk˘ch ÏákÛ. Navíc
v nich pracují s dûtmi i rom‰tí asi-
stenti. Poãítáme, Ïe do projektu se
zapojí minimálnû sto dûtí, z toho asi
ãtyfiicet RomÛ.
� Urãitû jste v rámci tohoto projek-
tu naplánovali fiadu akcí. MÛÏete se
o nich zmínit ve struãném pfiehledu?

Gymnázium Jakuba Škody v Přerově ve spolupráci s radnicí zpraco-
valo projekt, jehož cílem je posílení tolerance a porozumění mezi et-
nickými menšinami a majoritou. O bližší informace jsme požádali
profesorku Gymnázia Jakuba Škody (GJŠ) v Přerově Helenu Netopi-
lovou, jež patří mezi ty, kteří se na přípravě projektu podíleli.

Pfiipravujeme náv‰tûvu ãtyfi pofia-
dÛ v Muzeu romské kultury v Brnû
pro studenty GJ·. Jejich námûtem
bude mino jiné prolínání ãeské
a romské kultury v dûjinách a histo-
rie RomÛ. Poãítáme s instalovávím
dvou v˘stav romsk˘ch v˘tvarníkÛ
v Pfierovû a jedné v˘stavy v˘tvarn˘ch
prací studentÛ GJ· v Muzeu romské
kultury v Brnû. Na‰i studenti se in-

spirují indickou a romskou kulturou.
Pfiedpokládáme, Ïe zájmu se bude tû-
‰it i koncert romsk˘ch hudebníkÛ
v Pfierovû pfiipravovan˘ na kvûten.
Nebudou chybût ani besedy, napfií-
klad s romsk˘mi osobnostmi ãi od-
borníkem na romskou problematiku,
které se uskuteãní na pÛdû GJ·. 
� Jak˘m zpÛsobem chcete pfiípadnû
na vyjmenované aktivity navázat?

Na projektu jsme zaãali spolupra-

covat s v˘‰e uveden˘mi ‰kolami uÏ
v lednu. Nabídneme putovní v˘stavu
pro dal‰í mûsta také Krajskému úfia-
du v Olomouci. Projekt bude pokra-
ãovat po cel˘ leto‰ní rok dal‰ími ak-
tivitami ÏákÛ a profesorÛ GJ·
v Pfierovû ve spolupráci s mûstem,
krajem a ministerstvem kultury.

Projekt Jin˘ pohled bude slav-
nostnû zahájen˘ 23. bfiezna v aule

GJ·. Mezi hosty, ktefií budou bese-
dovat s pfiítomn˘mi o rasismu a xe-
nofobii, bude mimo jiné i zmocnû-
nec vlády âR pro lidská práva
Svatopluk Karásek a fieditelka Kabi-
netu místopfiedsedy vlády Katefiina
Jacques. Na setkání budou pfiítomni
i pfiedstavitelé mûsta a Olomoucké-
ho kraje, zástupci romské vefiejnos-
ti a neziskov˘ch organizací.

Eva Šafránková

Děti z mateřské školy v ulici Komenského připravují dort na Den Romů

Všem držitelům psů ve
městě Přerově připomíná-
me, že poplatek ze psů je
splatný dle Obecně závaz-
né vyhlášky Města Přerov č.
10/2003, o místním poplat-
ku ze psů, nejpozději do
31. března 2006. Vznikne-li

poplatková povinnost po tomto datu, je po-
platek splatný do 15 dnů od vzniku poplat-
kové povinnosti. Pro usnadnění placení by-
ly začátkem února všem držitelům psů
rozeslány poštovní poukázky. 

Poplatníkem je drÏitel psa, kter˘ má na území
mûsta Pfierov trval˘ pobyt nebo sídlo. Poplatku
podléhají psi star‰í 3 mûsícÛ.

„Za rok 2005 bylo na tomto poplatku vybráno
celkem zhruba 1 312 tisíc korun. Ov‰em ne v‰ich-

ni si svoji poplatkovou povinnost plní fiádnû a vãas.
K zaãátku leto‰ního roku ãiní celková v˘‰e pohle-
dávek okolo 365 tisíc korun. Tûm, ktefií poplatek
vãas neuhradili, mÛÏe b˘t zv˘‰en aÏ na trojnáso-
bek. V roce 2005 bylo poprvé pfiistoupeno ke zv˘-
‰ení poplatku ze psÛ o 0,5 násobek. DÛvodem bylo
jeho vãasné nezaplacení. DrÏitelÛm, ktefií neplní
svou povinnost pfii odhla‰ování psa z dÛvodu jeho
úhynu, zmûny drÏitele nebo ãipování, zmûny trva-
lého pobytu hrozí zase pokuta za nepenûÏní plnû-
ní aÏ do v˘‰e 2 milionÛ korun, a to i opakovanû.
Apelujeme proto na v‰echny, aby své povinnosti vÛ-
ãi správci poplatku plnili vãas a vyhnuli se tak
sankcím“, upozornila Oldfii‰ka Sedláãková, vedou-
cí finanãního odboru Mûstského úfiadu v Pfierovû.

DluÏníkÛm jsou rozesílány platební v˘mûry
s urãením náhradní lhÛty splatnosti. Platební v˘-
mûr se vydává formou rozhodnutí, proti kterému

má poplatník právo se odvolat. Odvolání lze podat
ve lhÛtû 30 dnÛ ode dne, kter˘ následuje po dni
doruãení rozhodnutí, proti nûmuÏ odvolání smû-
fiuje. V pfiípadû, Ïe není daÀov˘ nedoplatek uhra-
zen ani v náhradní lhÛtû, je vymáhán daÀovou exe-
kucí na základû exekuãního pfiíkazu nebo
prostfiednictvím exekutorského úfiadu. Pfii vymá-
hání pohledávek prostfiednictvím exekutorského
úfiadu hradí navíc dluÏníci v plném rozsahu ná-
klady pro vymáhání, které jsou dosti vysoké a dluh
se tak citelnû prodraÏí. Šaf

Tiskopisy Ohlá‰ení k místnímu poplatku ze psÛ
nebo Ohlá‰ení zmûny skuteãností rozhodn˘ch pro
v˘poãet místního poplatku ze psÛ vãetnû dal‰ích
informací o tomto poplatku lze získat na Odboru
finanãním Mûstského úfiadu Pfierov (S. Bartoní-
ková, tel. 581 268 219), nebo na internetov˘ch
stránkách Mûsta Pfierov www.mu-prerov.cz.

Zaplatili jste už poplatek za svého psa?

Odbor Ïivotního prostfiedí Mûst-
ského úfiadu Pfierov ve spolupráci
s Technick˘mi sluÏbami mûsta Pfiero-
va organizuje jiÏ druh˘m rokem na
základních ‰kolách v Pfierovû sbûr
pouÏit˘ch monoãlánkÛ a baterií. Po
velmi úspû‰ném loÀském ‰kolním ro-
ce, kdy dûti sesbíraly celkem 1805 kg
tûchto nebezpeãn˘ch odpadÛ, zapoji-
ly se v leto‰ním roce do sbûru i ti ne-
jmen‰í, dûti ve v‰ech matefisk˘ch ‰ko-
lách v Pfierovû. KaÏdá matefiská ‰kola
byla vybavena speciální sbûrovou ná-
dobou, obdrÏela propagaãní materiál
o zpÛsobu sbûru a pracovní listy pro
dûti s tématikou tfiídûní odpadÛ. Dûti
v matefisk˘ch ‰kolách tak mohou do
sbûrn˘ch nádob odkládat pouÏité mo-
noãlánky a baterie, které se vyskytují
v domácnostech pfii pouÏívání nej-
rÛznûj‰ích spotfiebiãÛ, jako jsou rádia,
walkmany, dálkové ovládaãe k televizi
ãi k videu, fotoaparáty, mobilní tele-
fony, ale i nûkteré hraãky pro dûti.
Svoz pouÏit˘ch monoãlánkÛ a baterií
budou zaji‰Èovat Technické sluÏby
mûsta Pfierova. Ve‰keré sesbírané mo-
noãlánky a baterie konãí ve sbûrném
dvoru, kter˘ provozují technické sluÏ-
by. Následnû jsou pfiedávány v rámci
tak zvaného systému ECOBAT k dal-
‰ímu zpracování v recyklaãních zafií-
zeních nebo do zafiízení k odstraÀo-
vání odpadÛ v souladu s pfiedpisy na
ochranu Ïivotního prostfiedí. Cílem
této akce je nauãit dûti, a prostfied-
nictvím nich i dospûlé, odpady tfiídit,
zvlá‰tû pak ty nebezpeãné, které by ji-
nak konãily v odpadov˘ch nádobách
na smûsn˘ komunální odpad.

Ing. Marcela Novotná
odbor životního prostředí

Použité
monočlánky
sbírají i děti
z mateřských škol
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� Paní Stoklásková, jak jste se stala
hereãkou? Byly to zdûdûné geny po
rodiãích, které vás pfiivedly na jevi‰tû
nebo jen vlastní touha hrát divadlo?

Ochotníky byli oba moji rodiãe.
Otec, kter˘ pocházel z vesnice od
Hradce Králové, hrál amatérské diva-
dlo také v Praze, kde studoval. Po stu-
diích si tatínka vybrali známí pfierov-
‰tí továrníci bratfii Zezulové a pfiijali
ho do svého závodu. Maminka pochá-
zela z Nele‰ovic a v mládí také hráva-
la ochotnické divadlo. S tatínkem se
seznámila v Pfierovû, kde se uãila va-
fiit v hospodû u svého pfiíbuzného. Po-
zdûji uÏ rodiãe divadlo nehráli, ale já
jsem mûla herecké sklony v krvi. UÏ

v základní ‰kole jsem hrála rÛzné
men‰í divadelní role. Pfiitom je zají-
mavé, Ïe od první tfiídy aÏ do posled-
ního osmého roãníku jsem se v fieãi
zajíkala. V divadle v‰ak nikdy. Této va-
dy fieãi jsem se zbavila aÏ po ukonãe-
ní ‰kolní docházky, a to tak dokonale,
Ïe mû spoluÏáci nepoznávali. Zaãala
jsem pracovat v Meoptû a pfiihla‰ovat

se na rÛzné recitaãní soutûÏe. Divadlo
jsem zaãala hrát v roce l956 a moje
první role byla v Panoptiku, které re-
Ïíroval dr. Miroslav Holeka. Byla to
urãitá satira na na‰e mûsto a dûní
okolo nás. Dal‰í hra, ve které jsem
úãinkovala, byla âarokrásná ‰evcová.
V ní jsem dostala krásnou roli – klu-

ka. Hru reÏíroval pfierovsk˘ rodák dr.
Vyhlídal, kter˘ jiÏ v té dobû Ïil v Pra-
ze a za námi dojíÏdûl. Mû uãil také
chodit po jevi‰ti a zfiejmû dobfie, pro-
toÏe jsem za svoji roli dostala velikou
pochvalu od kritiky. Tímto kritikem
byl olomouck˘ herec a pozdûji znám˘
praÏsk˘ divadelní, filmov˘ a televizní
herec Ilja Racek. 

� Divadlo jste hrála dobfie a také rá-
da. Urãitû na to mûli vliv i lidé, se
kter˘mi jste se u divadla setkávala.

Ta nejsprávnûj‰í parta byla v Me-
opÈance. Do tohoto pÛvodnû estrád-
ního souboru jsem se pfiihlásila na
konkurz pro zpûvaãky. Mimo zpûv
jsem v‰ak pfii pfiedstaveních obstará-
vala také prÛvodní slovo a pozdûji
hrála divadelní role. Krásné bylo
i období v Dostavníku, kdy v nûm
pÛsobil jako reÏisér Pavel Dostál
a hrála Alena Porvolová-Mrúzová,
Blanka Nevfielová a dal‰í moje ka-
marádky z divadla. To byla parta ja-
ko hrom. Od Pavla jsem dostávala
nádherné role. Tfieba matku pfied-
stavenou v muzikálu Mamzelle Ni-

touche nebo hlavní roli v prvním
dostavnickém muzikálu Lysistrata

a tí druzí. V obou souborech jsem
také zpívala. V˘borné ‰ansony pro
mû napsal pfierovsk˘ skladatel dr.
Vladimír âech. Tfieba Co je to Ïivot

nebo Starou divadelní oponu.

� Lásku k divadlu jste podûdila sa-
ma nebo je‰tû nûkdo z va‰ich sou-
rozencÛ?

Divadlo hrály i obû moje sestry. Nej-
star‰í Maru‰ka Mikulenková i pro-
stfiední Haniãka Kolafiíková. S ní jsem
hrála jen krátké dva roky. Mojí kolegy-
ní v Dostavníku byla sedm rokÛ také
dcera HaÀulka. Divadlu se vûnuje i mÛj
syn Ivan Nûmeãek, kter˘ skládá hud-
bu. Oba se pomamili. Jen dcera teì
hrát nemÛÏe, protoÏe se vûnuje dûtem.

� Herci a hereãky se kolem vás na je-
vi‰ti stfiídají, vy v‰ak máte obdivu-
hodnou v˘drÏ. Co vás u divadla drÏí?

Velice ráda pracuji s mlad˘mi lid-
mi. Divadlo je parta a v tom je síla Do-
stavníku. Nemá osobnosti, ale tvofií ho
celek, kter˘ divákovi pfiiná‰í spontán-
ní radost z pohybu a na‰í hry. Vlastnû
svojí hrou pfiená‰íme na diváka sílu
na‰eho hereckého kolektivu a v tom
je nejvût‰í kouzlo Dostavníku. 
� Kdy vám, jako hereãce, pfiineslo di-
vadlo nejvût‰í radost a uspokojení?

Velice ráda jezdím se souborem na
jiÏní Moravu. Dobfie se mi hraje tfie-
ba v Napajedlích nebo v Hodonínû.
Zvlá‰È krásné vzpomínky mám na
mezinárodní divadelní festival ve
mûstû Tenizli v Turecku, kde Dostav-
ník hrál na‰í nejúspû‰nûj‰í hru ·est

Ïen Jindfiicha VIII. UÏ v polovinû hry
nám Turci nosili plno kvûtÛ a vyjad-
fiovali svoji radost, kterou mûli z pûk-
n˘ch písniãek a dûvãat na jevi‰ti.
V‰echny soubory totiÏ hrály v matefi-
ské fieãi a na‰e vystoupení nejlépe
pfiekonávalo jazykovou bariéru.
� Za své pÛsobení v ochotnickém di-
vadle jste dostala fiadu ocenûní. âe-
ho si nejvíce váÏíte?

Tím nejvût‰ím ocenûním je pro mû
medaile J. A. Komenského, kterou
jsem dostala od mûsta. Chtûla bych
za ni moc podûkovat. VáÏím si pod-
pory mûstského úfiadu, kterou po-
skytuje Dostavníku, i pomoci spon-
zorÛ. Díky také za to, Ïe ná‰ soubor
má opût stálou stfiechu nad hlavou,
kde mÛÏe zkou‰et. Tu máme v pûk-
ném prostfiedí Mûstského domu.
Chtûla bych podûkovat samozfiejmû
i divákÛm. Bez nich bych cenu mûs-
ta nedostala. Vûfiím, Ïe zÛstanou Do-
stavníku dál vûrni a pfiijdou v hojném
poãtu na na‰i leto‰ní premiéru.

Miroslav Rozkošný

Cenu města Přerova – Medaili J. A. Komenského vloni obdrželo de-
set mužů, ale jen jediná žena – herečka a zpěvačka, členka ochot-
nického divadla Dostavník, Drahomíra Stoklásková. Svoji divadelní
a pěveckou dráhu začala v závodě Meopta, kde v té době pracova-
la. Byla členkou několika divadelních souborů a chuť dál vystupovat
na prknech, která znamenají svět, neztratila ani letos, kdy dovrší pa-
desát let své ochotnické divadelní činnosti. „Mě se jen tak nezbaví-
te“, s úsměvem říká Daška svým mladším divadelním kolegům.

Premiérou Dostavníku dovrší padesát let v ochotnickém divadle
Rozhovor s Drahomírou Stokláskovou, drÏitelkou Ceny mûsta Pfierova – Medaile J. A. Komenského

Od vzniku Meopťanky je Dagmar Stoklásková věrná divadelním souborům, kte-
ré zakládal a dodnes vede nestor přerovského ochotnického divadla Ivo Kolařík.

Z muzikálu Malované na skle – rok 2005 foto archiv souboru

V leto‰ní 36. divadelní sezonû na-
studoval soubor naivní hudební crazy-
komedii Klá‰terní tajemství aneb Da-

vid a Dominika. PÛvodní muzikál Pav-
la Dostála upravila a reÏie se ujala Vlas-
ta Hartová, hereãka Moravského diva-
dla Olomouc. Autorství hudební sloÏ-
ky patfií známému pfierovskému skla-
dateli dr. Vladimíru âechovi. Scénu
a kost˘my navrhla Hana Dostálová.

MÛÏeme s trochou nadsázky konstato-
vat, Ïe se jedná o ãeskou premiéru
bláznivé komedie plné agentÛ a nepo-
sedn˘ch chovanek klá‰tera sv. Cecila.

Pfiedstavení pfierovského Dostavníku
bude nejen oÏivením leto‰ních oslav
750 let mûsta, ale také podûkováním
v˘znamnému kulturnímu pfiedstavite-
li, kter˘ byl po dlouhá léta spjat s his-
torií Dostavníku – Pavlu Dostálovi.

Premiéra divadelní inscenace se
za pfiítomnosti manÏelky autora Ha-
ny Dostálové uskuteãní v pondûlí 6.
bfiezna v 19.30 hodin ve velkém sá-
le Mûstského domu v Pfierovû.

Ivo Kolařík, 
umělecký vedoucí souboru

Divadlo Dostavník Přerov při-
chází tradičně každý rok s pre-
miérou velkoformátové insce-
nace s dobře vybaveným kád-
rem aktérů a posilami z řad he-
reckých elévů.

Dostavník zahájí sezonu hudební crazy-komedií Klášterní tajemství
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Osmek slepá ul. 6.3. 3.4. 2.5.
Horní námûstí 13.3. 10.4.
Bratrská na konci 9.5.
Seifertova u v˘stavi‰tû 20.3. 18.4. 15.5.
Svornosti 27.3. 24.4. 22.5.
Na odpoledni u lékárny 6.3. 3.4.
Blahoslavova park. U Beãvy 2.5.
Riedlova kfiiÏovatka 13. a 27.3. 10. a 24.4. 9. a 22.5.
Za ml˘nem 3 20.3. 18.4. 15.5.
Sokolská parkovi‰tû 6. a 20.3. 3. a 18.4. 2. a 15.5.
Sokolská u domu 28 13. a 27.3. 10. a 24.4. 9. a 22.5.
V. DláÏka ‰kolní jídelna 6.3. 3.4. 2.5.
P. Jílemnického u VST 20.3. 18.4. 15.5.
Na hrázi za mostkem 13. a 27.3. 10. a 24.4. 9. a 22.5.
Mervartova 9 6. a 20.3. 3. a 18.4.
Palackého za sam. 2. a 15.5.
tfi. 17. listopadu zezadu 13. a 27.3. 10. a 24.4. 9. a 22.5.
Dluhonice toãna 7.3. 4.4. 2.5.
Dluhonice u b˘valé ‰koly 14. a 28.3. 25.4. 23.5.
Dluhonice u prodejny 9.5.
Wurmova za KSZ 21.3. 18.4. 16.5.
JiÏní ãtvrÈ u b˘val˘ch jeslí 7. a 21.3. 4. a 18.4. 2. a 16.5.
JiÏní ãtvrÈ I/4 14. a 28.3. 11. a 25.4. 9. a 23.5.
·robárova 13 7.3. 4.4. 2.5.
Kozlovská parkovi‰tû 14. a 28.3. 11. a 25.4. 9. a 23.5.
Pod valy u parkovi‰tû 21.3. 18.4. 16.5.
Bayerova parkovi‰tû 7.3. 4.4. 2.5.
Svisle za samoobsluhou 14. a 28.3. 11. a 25.4. 9. a 23.5.
Trávník parkovi‰tû 21.3. 18.4. 16.5.
Trávník u Chemoprojektu 21.3. 18.4. 16.5.
BudovatelÛ parkovi‰tû 7. a 21.3. 4. a 18.4. 2. a 16.5.
U tenisu parkovi‰tû 14. a 28.3. 11. a 25.4. 9. a 23.5.
U rybníka u trafa 8. a 22.3. 5. a 19.4. 3. a 17.5.
Petfiivalského parkovi‰tû 29.3. 26.4.
JiÏní ãtvrÈ u Barumky 24.5.
Tyr‰ova parkovi‰tû 15.3. 12.4. 10.5.
Dvofiákova u Rusalky 8.3. 5.4. 3.5.
Dvofiákova u garáÏí 15. a 29.3. 12. a 26.4. 10. a 24.5.
PurkyÀova denní pobyt 22.3. 19.4. 17.5.
B. Nûmce za VST 15. a 29.3. 12. a 26.4. 10. a 24.5.
Optiky u lékárny 8.3. 5.4. 3.5.
Husova dvÛr 22.3. 19.4.
·kodova u trafa 17.5.
Pod skalkou parkovi‰tû 8.3. 5.4. 3.5.
Olomoucká u stavebnin 15.3. 12.4. 10.5.
Hranická u b˘valé cihelny 22.3. 19.4.
Hranická park. u Z· 17.5.
Dr. M. Horákové 29.3.
1. kvûtna 26.4.
Al‰ova u stadionu 8. a 22.3. 5. a 19.4.
Pod hvûzdárnou parkovi‰tû 15. a 29.3. 12. a 26.4.
Kainarova za Pfierovankou 3. a 17.5.
Vsadsko parkovi‰tû 10. a 24.5.
ÎiÏkova u ka‰ny 9.3. 6.4. 4.5.
Lovû‰ice u parku 16.3. 11.5.
Lovû‰ice DráÏní 13.4. 18.5.
Lovû‰ice U sokolovny 23.3. 20.4.
VaÀkova dvÛr 30.3. 27.4. 25.5.
Kozlovice zaãátek obce 9. a 23.3. 6. a 20.4. 25.5.
Kozlovice náves 16. a 30.3. 13. a 27.4. 11.5.
Kozlovice Na vrbovcích 4. a 18.5.
Nerudova 33 9.3. 6.4.
Macharova konec 4. a 18.5.
Tománkova u garáÏí 16. a 30.3. 13. a 27.4. 11. a 25.5.
Wolkerova 15 23.3. 20.4.
Fr. Rasche u parku 9. a 23.3. 6. a 20.4. 4. a 18.5.
Na louãkách 15 16. a 30.3. 13. a 27.4. 11. a 25.5.

V. Novosady u kostela 9. a 23.3. 6. a 20.4. 4. a 18.5.
Újezdec Vûtrná 16.3. 13.4.
Újezdec malé hfii‰tû 30.3.
Újezdec Pod dubíãky 11.5.
Újezdec Nová ãtvrÈ 27.4. 25.5.
kfiiÏ. Teliãkova - Sportovní 10. a 24.3. 7. a 21.4. 5. a 19.5.
Popovice U trati 17. a 31.3. 14.4. 12.5.
Popovice za kapliãkou 28.4. 26.5.
Vinary u garáÏí 10.3. 7.4. 5.5.
Vinary Ve dvofie 17.3. 14.4.
Vinary Mezilesí II 24.3. 21.4. 19.5.
Vinary RÛÏová 31.3. 26.5.
Vinary Za humny u bytovky 28.4. 12.5.
Penãiãky zaãátek obce 10.3. 7.4.
Henãlov náves 17. a 31.3. 14.4. 12.5.
Henãlov SokolÛ 17. a 31.3. 14. a 28.4.
Henãlov kfiiÏ. Mart., Hlin., Nová 28.4. 26.5.
Penãice u po‰ty 24.3. 19.5.
Penãice V kótû 21.4. 5.5.
âekynû nad rybníãek 10.3. 19.5.
âekynû k sokolovnû 17.3. 21.4.
âekynû náves 24.3. 28.4.
âekynû Na ãervenici 31.3. 26.5.
âekynû Podlesí 7.4. 5.5.
âekynû Boro‰ín 14.4. 12.5.
L˘sky k obchodu 10.3. 7.4.
L˘sky za mostkem 24.3. 21.4.
Teliãkova u kotelny 5.5.
Pod skalkou park. vzadu 19.5.
Îeravice Na návsi 17.3. 14.4.
Îeravice Lapaã 31.3.
Îeravice Such˘ potok 28.4. 26.5.
Îeravice Pod lesem 12.5.
V˘myslov 9.3. 6.4.
Jasínkova za Priorem 16.3. 13.4.

ZO âZS ã. 1 u Îebraãky kfiiÏovatka 21.3.
ZO âZS ã. 1 parkovi‰tû u Laguny 11.4.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 1 14.3.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 2 14.3.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 3 14.3.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 4 14.3.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 5 14.3.
ZO âZS ã. 16 u Kozlovic ã. 1 15.3.
ZO âZS ã. 16 u Kozlovic ã. 2 15.3.
ZO âZS ã. 3 naproti âSAD 21.3.
ZO âZS ã. 4 Kojetínská za sbûr. surovinami 4.4.
ZO âZS ã. 4 k Mádrovu podjezdu 4.4.
ZO âZS ã. 5 Lovû‰ice DruÏstevní 4.4.
ZO âZS ã. 3 podél cesty k Lovû‰icím ã. 1 28.3.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 2 28.3.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 3 28.3.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 4 28.3.
ZO âZS ã. 7 podél cesty k Lovû‰icím ã. 5 28.3.
ZO âZS ã. 8 za benzinou Ekona Petrol 21.3.
ZO âZS ã. 9 Markrabiny 4.4.
ZO âZS ã. 10 Îernava – na konci 11.4.
ZOS Îernava – naproti garáÏí 11.4.
ZO âZS ã. 15 Dluhonice kfiiÏovatka u váhy 19.4.
ZOS za hvûzdárnou 19.4.
ZO âZS ã. 2, ã. 3 pod kasárna termín dle poãasí
ZO âZS ã. 3 za Linde – Technoplyn (suchá cesta)
ZO âZS ã. 7 Al‰ova u rest.Viktoria 21.3.
ZOS za Kabelíkovou ulicí 21.3.
ZO âZS ã. 13 âekynû Boro‰ín 11.4.

Stanovi‰tû velkoobjemov˘ch kontejnerÛ
pro jarní úklid – bfiezen aÏ kvûten 2006
Roz‰ífien˘ harmonogram pfiedkládají Technické sluÏby ve spolupráci s Mûstem Pfierov

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

Město Přerov vyhlašuje
výběrové řízení 

na převod nemovitostí:
1. na ul. ·kodova 15, 17, 19, 19a,
21, 23, 25 a 27

2. na ul. Svépomoc II/44

3. na ul. Svépomoc II/45

4. na ul. Ve Ml˘nû 1

BliÏ‰í informace k jednotliv˘m v˘-
bûrov˘m fiízením naleznete na in-
ternetov˘ch stránkách mûsta Pfiero-
va www.mu-prerov.cz sekce Elek-
tronická v˘vûska/V˘bûrová fiízení na
pfievod nemovitostí ve vlastnictví
Mûsta Pfierova nebo se mÛÏete ob-
rátit na Odbor právní, ul. Bratrská
34, 1. patro, kanceláfi ã. 27 (kon-
taktní osoba Ivana Kozáková, tel.
581 268 121)

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

2.3. • âechy–Lipová, 12 km, ved. M.
Garzina, odj. A8 hod.
4.3. • dálkov˘ pochod – Pfierovská pa-
desátka, 10,35 km, ved. J. Pûãek, 7.30
hod. sraz u Sokolovny
7.3. • schÛze turistÛ Vinary – Na Skal-
ce ve 14 hod., odj. A13.15 hod., MHD
ã. 2 nebo pû‰ky
9.3. • Sv. Kopeãek–Lo‰ov–V. Bystfiice,
10 km, Î. Zapletalová, odj. 8.57 hod.
9.3. • Grymov–Chabrov–Oseck˘ jez–
Lipník n. B., 15 km, ved. J. ·vec, odj.
A8.30 hod.
11.3. • Nûmãice n. H.–Klenovice–To-
vaãov–Troubky, 20 km, ved. A. Dvofiák,
odj. 7.19 hod.
14.3. • schÛzka turistÛ v restauraci
Tribuna Pfierov, Sokolská 28, odj.
A13.47 hod., nástupi‰tû ã. 1
16.3. • Lipník–Kunzov–Pot‰tát, 22 km
ved. J. Pûãek, odj. 8.03 hod.
16.3. • Újezd u Uniãova–Îerotín–·tû-
pánov, 15 km, J. ·mehlík, odj. 8.04 hod.
18.3. • Hranice n. M.–Rybáfie–Sla-
víã–Milenov–Drahotu‰e, 18 km, ved. J.
Sedláková, odj. 7.06 hod.
23.3. • Nov˘ Jiãín–Kojetín–âertÛv
Ml˘n–Nov˘ Jiãín, 15 km, ved. M. Gar-
zina, odj. 8.03 hod. 
23.3. • Tovaãov–Lobodice–Radeck˘
rybník–Tovaãov, 13 km ved. M. Kauer,
odj. A8.25 hod.
25.3. • Brno Kamenn˘ vrch–Kohou-
tovice–Jundrov, 18 km ved. P. ·Èava,
odj. 7.18 hod., ãeká v Brnû hl. nád.
25.3. • Zlín–Malenovice–Otrokovice,
20 km, ved. L. Bafiinka, odj. 8.04 hod.
30.3. • Ivanovice n. H.–Vy‰kov, 10 km
ved. Î. Zapletalová, odj. 8.28 hod.
30.3. • Domá‰ov n. B.–Hrubá Voda–
Mariánské Údolí, 20 km, ved. Ing. M.
âasta, odj. 7.05 hod.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor SK Přerov – pěší turistika

Jiří Švec, tel. 608 730 541

7.3. • schÛze v restauraci Pivovar, 19
hodin
10.–12.3. • pfiejezd ·umavy, Kubova
HuÈ–Nové Hutû–Kvilda–KníÏecí–StráÏ-
n˘–Nové údolí–Nová Pec, 3 dny, 25, 30
a 25 km, V. Koutn˘, T. Beránek, V1.35
hod., bûÏky 
10.3. • tradiãní hasiãsk˘ bál Prechezy,
Z. Prusková, sál Beãva v 19.30 hodin.

KČT SK PŘEROV
vysokohorská turistika

T. Beránek, tel. 602 575 673

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor TJ Spartak Přerov

Vl. Wnuk, tel. 721 487 988

1.3. • Penãice–Záb. Lhota–Vinary–Îe-
braãka–Pfierov, 11 km, A9 hod. stan.
ã. 14, vede L. Poláková. 
4.3. • dálkov˘ pochod Pfierovská pa-
desátka, trasy 50, 35, 22 a 12 km, start
7–10 hod. sokolovna.
8.3. • Bûlotín–Kunãice–Hranické Louã-
ky–Milotice n. B., 10 km, odj. V8.03
hod., vede Zd. Sladk˘.
18.3. • Kostelec u Hol.–Karlovice–Ho-
l˘ kopec–Stará Ves–Dobrãice–Horní
Mo‰tûnice–Pfierov, 16 km, odj. A9.30
hod. stan. ã. 25, vede O. Valá‰ková.
25.3. • Hranice–Velká–Puchart–Pot-
‰tát–Michalov–BoÀkov, 20 km, odj.
V9.15 hod., vede Vl. Wnuk.

Nabízí ‰irok˘ sortiment zboÏí, kte-
r˘ pomÛÏe pfiedev‰ím Ïenám po ope-
raci prsu opût se bez ostychu pohy-
bovat ve spoleãnosti, sportovat a Ïít
plnohodnotn˘ Ïivot. 

Sv˘m náv‰tûvnicím mimo jiné na-
bízí paruky, turbany, zdravotní pod-
prsenky a plavky, prsní epitézy, kom-
presní prádlo, antiseptické prádlo pro
alergiky, diabetiky a sportovce. Do-
plÀkov˘m sortimentem jsou napfií-
klad podprsenky vût‰ích velikostí
a prádlo pro tûhotné a kojící matky.

Podrobnûj‰í informace a rady ob-
drÏíte ve zdravotnické prodejnû TI-
LIA, kde si mÛÏete zdravotní po-
mÛcky v klidu, v pohodlí a naprosté
anonymitû vyzkou‰et. Pokud nebude
poÏadované zboÏí v prodejnû, je moÏ-
né po objednání je dodat v t˘denní
lhÛtû. Tato prodejna má smlouvy se
v‰emi zdravotními poji‰Èovnami.

Prodejna TILIA se nachází na ad-
rese Pfierov, âechova ul. 656 (vedle
Prioru 1. patro – zvoÀte), 
tel.: 605 328 248, 775 390 299

Otevírací doba:
pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin.

Nová prodejna zdravotních pomůcek
V Čechově ulici v prvním patře by-
la začátkem února otevřena nová
prodejna zdravotnických pomů-
cek a spodního prádla TILIA.

Město Přerov vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení

místa:
STRÁÎNÍK MùSTSKÉ POLICIE
PoÏadavky: 
úplné stfiední vzdûlání (s maturi-
tou), vûk nad 21 let, u muÏÛ ukon-
ãená základní vojenská sluÏba nebo
absolvování odvodu, trestní bezú-
honnost, spolehlivost, tûlesná a du-
‰evní zpÛsobilost, komunikativní
schopnosti, pozitivní vztah k lidem,
schopnost sná‰et zátûÏ.
Písemné pfiihlá‰ky se strukturova-
n˘m Ïivotopisem a fotokopií do-
kladu o dosaÏeném vzdûlání 
pfiijímá do 24. 3. 2006 Mûstská
policie Pfierov, nám. T.G.M. 1.
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VYŠKRTÁVANÉ VÝRAZY:

OSMISMĚRKA 
Autorem výroku v tajence je George Bernard Shaw, anglický dramatik irského původu. Zdů-
razňoval zvláště satirické zaměření divadla.

TAJENKA OSMISMĚRKY: NEDŮVĚRA JE MOUDROST HLUPÁKŮ.

DIVADLO
DOPRODEJ
DRAHOTA
ELEGÁN
GALÉRIE
KULISÁCI

N J P Ř E D S T A V E N Í O E CH
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L D P O Í L A U T S P V O O O P

U G A L É R I E P O T Á A T O N
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„Letos se pÛjde jiÏ 44. roãník zá-
vodu. âesk˘ atletick˘ svaz nám sta-
novil zcela netradiãní termín, kter˘
je pfiizpÛsoben mezinárodní termí-
nové listinû. Závod bude mistrov-

stvím âR v chÛzi na 50 kilometrÛ
muÏÛ, pfieborem veteránÛ, mistrov-
stvím Moravy a Slezska, pfieborem
olomouckého kraje a souãasnû mist-
rovstvím âR muÏÛ a Ïen do dvaa-

dvaceti let na 20 kilometrÛ“, poskytl
základní informace Ing. Milo‰ Pfiidal,
hlavní organizátor závodu.

„Pováleãná léta jsou v ãeskoslo-
venské atletice spojena se slavn˘mi

jmény jako byl Václav Bal‰án nebo
Josef DoleÏal. Byli to chodci, ktefií
dosahovali svûtov˘ch úspûchÛ. V âes-
koslovensku byl v té dobû znám jedi-
n˘ závod na padesát kilometrÛ chÛ-

ze, kter˘ se chodil z Prahy do Podû-
brad. Na Moravû jsme takov˘ cho-
deck˘ maratón nikde nemûli. Snad
právû proto se ujal my‰lenky vytvofiit
novou traÈ prof. Josef Pfiidal. Podafii-
lo se najít trasu z Pfierova pfies Tova-
ãov do Kojetína a zpût. Tak se chodil
závod od roku 1961 aÏ do roku 1996.
Závod dlouhá léta dûlal dobré jméno
na‰emu mûstu, byl vypisován jako
mistrovství âSSR, mistrovství âeské
republiky a Slovenska, ‰el se i jako
mezinárodní utkání NSR. V roce
1997 musel b˘t závod po neblahé po-
topû odvolán. Od roku 1998 se Pfie-

rovská padesátka – Memoriál J. Pfii-

dala chodí na nové trati, která plnû
vyhovuje podmínkám mezinárod-
ních soutûÏí a je dnes povaÏována za
nejlep‰í traÈ v republice. Okruh od
lávky u lodûnice vede kolem teniso-
vého areálu aÏ pod nemocnici a zpût
a mûfií pfiesnû 2500 metrÛ“, sdûlil
nám nûkolik faktÛ z historie tohoto
závodu Milo‰ Pfiidal.

„V domácích podmínkách termín
nezaruãuje pfiíznivé poãasí. Pfiesto
pofiadatelsk˘ atletick˘ oddíl atletiky
TJ Spartak Pfierov pfievzal organiza-
ci, protoÏe chodecká komise âeské-
ho atletického svazu pfiislíbila úãast
celé ãeské chodecké ‰piãky“, upozor-
nil Pfiidal a vyslovil pfiesvûdãení, Ïe
ve spolupráci s Technick˘mi sluÏba-
mi mûsta se podafií pfiipravit traÈ tak,
aby vyhovûla nároãn˘m sportovním
podmínkám. Urãitû se mÛÏeme tû‰it
na pûkn˘ sportovní záÏitek. Start zá-
vodu na 50 kilometrÛ je pfiipraven
na 9 hodin a závodu na 20 kilomet-
rÛ se uskuteãní v 10 hodin u Lávky
u lodûnice. Šaf

Český atletický svaz – atletický oddíl Spartaku Přerov pořádá pod
patronací starosty města 4. března známý chodecký závod Pře-
rovskou padesátku – Memoriál J. Přidala.

Blíží se 44. ročník Přerovské padesátky

NOTA
ODVAHA
OTO
PASTOR
PERO
PÍLE

PODOBNOST
POPIS
POSTAVA
POŘADÍ
PRAHA
PROPADLO

PROSLOV
PŘEDSTAVENÍ
RADA
ROLE

ŘÍDIT
SHON
SVÁRY
VEVERKA

WALTER
WERICH

Na snímku z posledního ročníku v roce 2005 je vlevo pozdější vítěz maďarský
závodník Atilla Fülöp s číslem 10 a vedle něj druhý v pořadí, nejlepší český
chodec Milan Švehla z AC Slovan Mariánské Lázně.

Besedy na zajímavé téma
pondûlí od 10.15 hod.

6.3. • Zahrádka na jafie
13.3. • PaedDr. Rostislav Doãkal –
III. ãást církevních dûjin – do rozpadu
církevní jednoty Západu (1050–1500)
20.3. • Mgr. BoÏena Malinová – Úãin-
ky léãiv na organismus 
27.3. • Mgr. ·árka Krákorová-PajÛr-
ková – Vláda Marie Terezie a Josefa II.

Rukodělné činnosti
ãtvrtek od 10.15 hod.

2.3. • Keramika – glazování
9.3. • Mozaika z kÛÏe
16.3. • Drátkování
23.3. • Dekorace z tûstovin
30.3. • Láhev zdobená toaletním papí-
rem

Zdravotní cvičení s lektorem
pondûlí a ãtvrtek od 9 do 10 hod.

Internet s lektorem i bez lektora
vÏdy v pondûlí a ve ãtvrtek 

od 9 do 10 hod. pro pokroãilé
vÏdy v pondûlí a ve ãtvrtek 

od 11 do 13 hod. s lektorem
Poplatek za uÏívání internetu 15 Kã na
hodinu

Symbolické vstupné 10,- Kã

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

Slavnostní koncerty pro milovní-
ky klasické hudby připravilo
město v rámci oslav 750 let své-
ho založení ve spolupráci s fir-
mou IMIT s.r.o.

OZNÁMENÍ
Ve dnech 11. a 12. bfiezna se pofiádá
semináfi taiãiãuanu v Pfierovû pod
vedením prof. Mario Topol‰eka. BliÏ-
‰í informace o cviãení v klubu, se-
mináfii a zápis na tel.: 737 578 648.

Akce pro seniory PSP
V úter˘ 7. 3. se koná u pfiíleÏitosti MDÎ
setkání seniorÛ PSP v kavárnû Beãva
v Pfierovû. K poslechu i tanci hraje od
15 do 19 hodin skupina Kasablanka.
Zveme i neãleny odborové organizace
a b˘valé zamûstnance PSP.

750 let mûsta Pfierova
Velk˘ sál Mûstského domu v Pfierovû

Láska
brány otevírá

vystoupení pfiedních sólistÛ operety
Národního divadla moravskoslezského 

v Ostravû
ãtvrtek 2. bfiezna v 19.30 hodin

Koncert
Lubomír Mal˘ viola

Vûra Hájková klavír
úter˘ 14. bfiezna v 19.30 hodin
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MĚSTSKÝ DŮM
2. 3. v 19.30 hodin • Láska brány ote-
vírá. Hudebnû zábavn˘ pofiad sólistÛ
operety Národního divadla moravskos-
lezského v Ostravû.
6. 3. v 19.30 hodin • Divadlo Dostav-
ník – Klá‰terní tajemství. Premiéra mu-
zikálové komedie P. Dostála a V. âecha.
8. 3. v 8.30 a 10 hodin • Baví vás Kuk
a Cuk, hudebnû zábavn˘ pofiad pro dûti 
9. 3. v 19.30 hodin • V˘voj lidsk˘ch
vztahÛ – koncert Pavla Nováka
12., 19. a 26. 3. 13.45–18 hodin • Ne-
dûlní párty pfii dechovce s Pfierovskou
jedenáctkou vedenou E. Pospí‰ilem. 
14. 3. v 19.30 hodin • 750 let Mûsta
Pfierova – prof. L. Mal˘ a V. Hájková.
Zazní skladby M. Corretteho, A. Dvofiá-
ka, H. W. Ernsta, B. Campagnoliho a N.
Paganiniho.
16. 3. v 19.30 hodin • Dva na smeti‰-
ti, divadelní hra divadla RB. Hrají R.
Brzobohat˘, O. Brzobohat˘, S. Pogo-
dová.
21. 3. v 19 hodin • Screamers v revue
– travesti show. Nov˘ zábavn˘ pofiad
travesti skupiny Screamers.
29. 3. v 19.30 hodin • Náv‰tûvník –
francouzská divadelní hra. Hrají P. Pel-
zer, P. Kostka, E. Strupková, L. Juráãek.
Pfiedprodej vstupenek MD, vchod z nám.
TGM – kavárensk˘ vchod, po–pá: 8–17
hod., tel.: 581 290 311, 581 215 101

Plesy v březnu
3. 3. ve 20 hodin • Gymnázium J.
·kody, tfiída Oktáva B – StuÏkovací ples
4. 3. ve 20 hodin • VÚ 4574 – Letec-
k˘ ples
10. 3. ve 20 hodin • Gymnázium J.
·kody, tfiída 4.A – Reprezentaãní
a stuÏkovací ples
18. 3. ve 20 hodin • Meopta – optika,
a.s. – Reprezentaãní ples
25. 3. ve 20 hodin • SK Pfierov – Tra-
diãní reprezentaãní ples

MUZEUM KOMENSKÉHO
Budova přerovského zámku

Z dÛvodu rekonstrukce zámku, bude zá-
mek vefiejnosti do 21. bfiezna uzavfien.

otevírací doba v bfieznu
stfieda 8–17 hod.

sobota a nedûle 9–17 hod.
22.3.–1.9. • Mûsto Pfierov – v˘stava
k 750. v˘roãí pov˘‰ení Pfierova na mûsto
22.3.–30.4. • Obrazy a obrázky v˘tvar-
né skupiny A7 (skupina olomouck˘ch
architektÛ). VernisáÏ 22.3. v 16 hod.
22.3.–23.4. • Z pfiírÛstkÛ muzea Ko-
menského v Pfierovû
22.3.–14.5. • Hrady v ãeské a sloven-
ské literatufie

Muzejní úterky
pfiedná‰ky a besedy pofiádané 

Muzeem Komenského
7.3. • PhDr. Jifií Lapáãek – 750 let
mûsta Pfierova
14.3. • Mgr. Milan Chumchal – Histo-
rie muzejnictví v Pfierovû
21.3. • Mgr. Ale‰ Drechsler, Zdenûk
Schenk – Ranû stfiedovûk˘ Pfierov
28.3. • PhDr. Franti‰ek H˘bl – Novi-
náfi a historik Florian Zapletal

HRAD HELFŠTÝN
sobota a nedûle 9–16 hod.

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

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

Pondělí zavřeno 6.30–7.30 13.30–15 11.30–13.30
Úterý 18–20 6.30–7.30, 18–21 13.30–15
Středa 15–20 6.30–7.30, 15–21 15–16, 18–19 13.30–15 11.30–13.30
Čtvrtek 18–20 6.30–7.30, 18–21 13.30–15
Pátek 15–20 6.30–7.30, 15–22 21–22 13.30–15 15–17
Sobota 10–20 10–20
Neděle 10–18 10–18 10–12

Den sauna solárium, protiproud, rekondiãní stoly
skotské stfiiky, perliãka Slender

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

Úterý 14–20 ženy zavřeno 7.30–21

Středa 13–21 muži zavřeno 7.30–21

Čtvrtek 15–20 ženy zavřeno 7.30–21

Pátek 14–21 muži zavřeno 7.30–21

Sobota 13–18 lichá – muži, sudá – ženy zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

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

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • ÚNOR 2006

VÝJIMKY
11.3. dětský a 50 m 11.30–14.30

16–19
18.3. dětský a 50 m 14.30–20
Každé úterý koupání seniorů 16–17

Pozn.: Solárium je v provozu jen v době sauny!

Akademie III. věku

Cyklus pfiedná‰ek pro vefiejnost, které
se konají vÏdy v zasedací místnosti in-
terního oddûlení Nemocnice s polikli-
nikou v Pfierovû vÏdy od 15 do 16 hodin.
15.3. • Nemoci ledvin ve stáfií. Pfied-
ná‰í MUDr. Svobodová.

KPVU
9.3. v 16.30 hodin • Beseda s Ing. H.
Patoãkovou na téma Krásy jiÏního
·panûlska. Pfiedná‰ka se koná v Kor-
vínském domû na Horním námûstí. In-
formace o zájezdu do Prahy.

koupel, zábal, masáž,
perličková masáž

pondělí až pátek 7–18 hod.

LÁZNĚ BOCHOŘ (tel. 581 205 045)

❖ LIBRI – nejvût‰í moravsk˘ kniÏní
veletrh se bude konat ve dnech 9. aÏ
11. bfiezna. Na náv‰tûvníky ãekají
kromû pestré nabídky knih i zajíma-
vá pfiedstavení, setkání, besedy a au-
togramiády ãesk˘ch, slovensk˘ch,
maìarsk˘ch, polsk˘ch a slovinsk˘ch

osobností – spisovatelÛ, básníkÛ, v˘-
tvarníkÛ a hercÛ. 

❖ FOR MODEL – v˘stava modelÛ a
sbûratelství, která bude doprovázet
kniÏní veletrh.

❖ RENOVA – od 16. do 18. bfiezna
veletrh pro obnovu památek a his-

torick˘ch sídel. V˘stava se uskuteã-
ní spoleãnû se v‰eobecn˘m staveb-
ním a technick˘m veletrhem.

❖ STAVOTECH – stavební a tech-
nick˘ veletrh, kter˘ je pfiipraven spo-
leãnû s veletrhem RENOVA.

Informace na www.flora-ol.cz

Pozvánka na Výstaviště Flora Olomouc LIBRI, FOR MODEL, RENOVA

5.–10.3. • Zimní tábor v Novém Hro-
zenkovû
17.3. ve 20 hodin • Vala‰sk˘ bál (Fle-
ret + Primá‰), Klub Teplo
25.3. v 8.30 hodin • Scrabble – Kva-
lifikaãní turnaj na Mistrovství repub-
liky, jídelna Precheza
30.3. v 19.30 hodin • Vypsaná fixa –
koncert, Klub Teplo
31.3.–2.4. • Aprílov˘ víkend pro rodi-
ãe s dûtmi – Doma‰ov nad Bystfiicí

DUHA KLUB DLAŽKA
tel.: 581 219 852 • www.dlazka.cz

e-mail: dlazka@dlazka.cz
11.3. 14–16 hod. • Velikonoãní vizo-
vické peãivo
22.3. • První jarní cyklovyjíÏìka oko-
lím Pfierova
25.3. 14–16 hod. • Malujeme kraslice
29.3. 14–16 hod. • Velikonoãní ‰ip-
kov˘ turnaj

Dům dětí a mládeže ATLAS 
tel.: 581 209 353, 581 201 246

ORNITOLOGICKÁ STANICE
pondûlí–pátek 8–16 hod.

8.3. v 17 hodin • Soví noc v Pfierovû
– krátké povídání o sovách a jejich hla-
sech, vycházka do parku Michalov.
7 .– 9.3. • Sovy do ‰kol – speciální
program pro ‰koly, zájmové krouÏky
a oddíly. Informace tel. 608 325 155.
23.11.– 30.4. • Ptaãí chfiipka – fáma
nebo smrtelné nebezpeãí?
16.1.–30.6. • P. Macháãek: Ptáci ráko-
sin, baÏin a moãálÛ, fotografická v˘stava
• stálá expozice – Ptáci âR

Učitelé senioři hodnotili
Dne 18. ledna se konala ve ‰kolním
klubu Z· J. A. Komenského v Pfied-
mostí v˘roãní schÛze âMOS uãitelÛ-
dÛchodcÛ. SchÛze se zúãastnilo 67 ãle-
nÛ. Pfiítomní hodnotili svou celoroãní
ãinnost zamûfienou na oblast kulturnû
poznávací. Uskuteãnili sedm poznáva-
cích zájezdÛ a t˘denní pobyt v Karlo-
v˘ch Varech. Podûkování patfií fieditel-
ství Z· J. A. Komenského v Pfiedmostí
za propÛjãení ‰kolního klubu.
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Galerie a výstavy
Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

Obrazy, ze kter˘ch d˘chá his-
torie a to nejen námûtem, ale
i zpracováním. Ivan Mraãek,
kter˘ vystavuje v galerii Atrax
jiÏ podruhé, je malífi stfiední ge-
nerace, kter˘ se inspiroval sta-
r˘mi svûtov˘mi mistry a jiÏ ví-
ce neÏ dvacet let studuje a pou-
Ïívá jejich techniku malby. Z je-
ho obrazÛ je patrná vybrou‰e-
ná práce s barvami a ‰erosvi-
tem. PfieváÏnû se vûnuje malbû
záti‰í. S malífiem se mÛÏete set-

kat pfii vernisáÏi jeho obrazÛ 26. bfiezna v 15 hodin v salonku restaurace Mûst-
ského domu v Pfierovû, nám. T. G. Masaryka. V˘stava pokraãuje ve dnech
27. bfiezna aÏ 7. dubna v galerii Atrax.

Od 6. bfiezna bude v galerii vystavena prodejní kolekce obrazÛ Stanislava
Krátkého.

Nová Akropolis v rámci Ateliéru Minerva bude od 6. do 31. bfiezna vystavo-
vat archeologické reprodukce pod názvem Umûní starovûku. Tato v˘stava na-
vazuje na v fiíjnu minulého roku uspofiádanou v˘stavu Doteky vûãné krásy, kte-
rá byla zamûfiena na umûlecká díla starovûkého Egypta. Nyní se autofii soustfie-
dili na archeologické reprodukce z ¤ecka a Stfiední Ameriky. V˘stava poukazu-
je na hluboké hodnoty a cit pro umûní lidí na tûchto zdánlivû odli‰n˘ch a ze-
mûpisnû a historicky vzdálen˘ch místech. Náv‰tûvníci v˘stavy budou moci zhléd-
nout napfiíklad reprodukci Aztéckého kalendáfie zvaného Sluneãní kámen.

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

Kino Hvězda

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

2. aÏ 30. bfiezna • Fero
Decsi – fotografie. Od ro-
ku 1992 Ïije, studuje a pra-
cuje v Brnû a jeho blízkém
okolí. Autor není vyhranû-
n˘m fotografem toho ãi
onoho. Fotografuje, re-
spektive dlouho fotografo-
val, pfieváÏnû krajinu. Dnes
vznikají i snímky rázu ab-
straktního, snímky archi-
tektury i lidí. Vût‰ina foto-
grafií má v‰ak charakter
cestopisn˘. Tak vznikl soubor fotografií z Dánska a Singapuru.

V˘stava bude zahájena vefiejnû pfiístupnou slavnostní vernisáÏí, která pro-
bûhnû ve ãtvrtek 2. bfiezna v 17.30 hodin v prostorách galerie.

1.3. v 17.30 hod. • ZATHURA – VES-
MÍRNÉ DOBRODRUÎSTVÍ (USA, do-
brodruÏné sci-fi, ãesk˘ dabing, premié-
ra). Jednou se bûhem obvyklého ha‰te-
fiení Danny ocitne zamãen˘ v temném
a stra‰idelném sklepû, kde objeví starou
deskovou hru Zathura…
2.–5.3. v 17.30 hod. • FIMFÁRUM 2
(âR, rodinn˘ animovan˘, premiéra).
âtyfii zbrusu nové pohádky z oblíbené
knihy Jana Wericha. PALEâEK, HR-
BÁâI Z DAMA·KU, T¤I SESTRY
A PRSTEN, MO¤E, STR¯âKU, PROâ
JE SLANÉ? 
6.–8. 3. v 16.30 hod. • KING KONG
(USA, dobrodruÏn˘, titulky). Teprve teì
se vrací král. Pfiíbûh King Konga filmo-
ví fanou‰ci dÛvûrnû znají z nûkolika fil-
mov˘ch zpracování. 
2.–7.3. ve 20 hod. • DOMINO (USA
/Francie, thriller, titulky, premiéra). Ke-
ira Knightley v roli modelky, která
opustila svou kariéru a stala se lovkyní
lidí. „Domino“ pfiedstavuje zábavnou
smûs drsné akce, temného thrilleru...
9.–15.3. v 17.30 hod. • KARCOOLKA
(USA, animovaná komedie bez hranic,
ãesk˘ dabing, premiéra). AÏ zãervená
Karkulka, zãervenáte smíchy… âerve-
ná Karkulka je sice klasické pohádkové
téma, ale tady je v‰echno naopak. 
9.–14.3. ve 20 hod. • RÒÎOV¯ PAN-
TER (USA, komedie, titulky, premiéra).
Ztratil se diamant RÛÏov˘ panter…
A nezmatenûj‰í detektiv na svûtû se ho
snaÏí najít. Inspektor Clouseau. Jméno,
které vzbuzuje hrÛzu ve v‰ech ...
16.–22.3. v 17.30 hod. a 16.–21.3. ve
20 hod. • RAFËÁCI (âR, komedie/ro-
dinn˘, premiéra). Letní teenagerovská
komedie reÏiséra Karla Janáka s Vojtou
Kotkem a Jirkou Mádlem. KaÏd˘ z nás si
vzpomíná na noãní mÛru dospívajícího
teenagera, kterou je dovolená s rodiãi. 
23.–29.3. v 17.30 hod. • UNIVER-
ZÁLNÍ UKLÍZEâKA (Velká Británie,
komedie, titulky, premiéra). Walter
Goddfellow, dobromysln˘ faráfi, je na-
tolik zaneprázdnûn psaním dokonalého
kázání, Ïe si nev‰ímá la‰kování své Ïe-
ny s jejím instruktorem golfu. 
23.–26.3. ve 20 hod. • TYGR A SNÍH
(Itálie, komedie, titulky, premiéra). Pfií-
jemná, inteligentní komedie reÏiséra
a herce Roberta Benigniho o velké osu-
dové lásce. 
27.–28.3. ve 20 hod. • SAW II (USA
thriller/horor, titulky, premiéra). Z té-
to show se vypadnout nedá. V této show
se nehlasuje. V této show prostû pfieÏi-
jete nebo ne. 
30.3.–2.4. v 17.30 hod. • P¯CHA
A P¤EDSUDEK (Velká Británie, ro-
mantick˘, titulky, premiéra). Snová v˘-
prava do Anglie 18. století dokáÏe ne-
smrteln˘m pfiíbûhem alespoÀ na dvû
hodiny zpomalit zbûsilé tempo...

30.3.–4.4. ve 20 hod. • MNICHOV
(USA, thriller, titulky, premiéra). V ro-
ce 1972 cel˘ svût sledoval zavraÏdûní 11
izraelsk˘ch sportovcÛ na mnichovské
olympiádû. Tohle je pfiíbûh o tom, co
následovalo. 

1.3. ve 20 hod. • PROJEKT 100/2006
– U KONCE S DECHEM (Francie, kri-
minální milostn˘ pfiíbûh, titulky). Film
je inspirován skuteãnou událostí. Mla-
d˘ zlodûj aut zastfielí cestou z Marseil-
le do PafiíÏe dopravního policistu a pro-
toÏe policie zná jeho totoÏnost, po-
stupnû se kolem nûj stahuje smyãka…

8.3. ve 20 hod. • ·TùSTÍ (âR, tragi-
komedie, ãeská verze). Snímek je do-
jemn˘m pfiíbûhem o kfiehkém vztahu
dvou mlad˘ch lidí, jenÏ postupnû pfie-
roste v opravdovou lásku. Hrdinka pfií-
bûhu se musí rozhodnout, zda obûtuje
vysnûnou cestu do Ameriky ...
15.3. ve 20 hod. • HOOLIGANS (Vel-
ká Británie/USA, kriminální drama, ti-
tulky, premiéra). Neprávem vyhozen˘
student Harvardu, Matt, pfiijíÏdí do
Lond˘na, kde se chce naãas usadit u své
sestry. Sv˘m ‰vagrem je vtaÏen do ná-
silného svûta fotbalov˘ch „hooligans“. 
22.3. ve 20 hod. • OUTSIDER (Dán-
sko/Island, nekonvenãní komedie, ti-
tulky, premiéra). âernobíl˘ portrét jed-
noho nepraktického mladého muÏe.
Daniel je lehce nezodpovûdn˘m graffi-
Èákem, kter˘ se jednoho dne zamiluje...
29.3. ve 20 hod. • HRA S NEVùROU
(USA, drama/thriller, titulky, premiéra).
Charles a Lucinda se setkali v metru.
Pfieskoãily jiskry ... Pomûr se v‰ak brzy
zmûní v noãní mÛru...

5.3. v 15 hod. • MAL¯ BLESK (âR,
dûtské pásmo). Krakono‰ a pytlák, Cvr-
ãek a housliãky, Krásná Vasilisa, Jak ‰li
spát, Mal˘ Blesk, Îabomy‰í vojna.
12.3. v 15 hod. • DOBRODRUÎSTVÍ
ROBINSONA CRUSOE, NÁMO-
¤NÍKA Z YORKU (âR). Animovan˘
film zachycuje Robinsonova mladá lé-
ta, vyrovnané stárnutí na ostrovû i po-
hodu spokojeného stáfií. Pátkovu roli
pfiebírá psisko Bad a papou‰ek Polly.
19.3. v 15 hod. • KAMARÁD KRTE-
âEK (âR, dûtské pásmo). Krtek za-
hradníkem, Jak krtek ke kalhotkám pfii-
‰el, Krtek a autíãko, Krtek a koberec,
Krtek a telefon, Krtek malífiem, Krtek
fotografem, Krtek a lízátko, Krtek
a tranzistor.
26.3. v 15 hod. • BAJAJA (âR). Lout-
ková pohádka Jifiího Trnky o princi Ba-
jajovi.

K L U B  N Á R O â N É H O
D I VÁ K A■ ■

■ A R T K I N O ■

■ B I J Á S E K ■

Ivan Mraček, Zátiší s knihou (olej na plátně)

Fero Decsi, Krajina

Tradiãní jarní v˘stava zaãne letos 20. bfiezna a po-
trvá aÏ do Velikonoc.

Náv‰tûvníci si mohou prohlédnout mnoho dru-
hÛ kraslic – slámové, ‰krabané, vala‰ské, popovic-
ké i fiadu dal‰ích. Zastoupeny zde budou ov‰em
i souãasné oblíbené techniky, napfiíklad dírkova-
né. Co se t˘ãe velikosti kraslic, nejoblíbenûj‰í zÛ-
stávají slepiãí a husí, ale líbí se i krÛtí a kfiepelãí.
Dále zde najdete krásné tradiãní v˘robky z ‰ustí,
slámy a novou kolekci modrotisku. Nebude chy-
bût ani nová jarní kolekce ubrusÛ, velikonoãního
prostírání, sváteãních dekorací a originální kera-
mika s jarními motivy. Dále zde objevíte keramic-

ké figurky ptáãkÛ, beránkÛ a zajímavé jarní dekorace za skla. V˘stava bude pro
náv‰tûvníky pfiíjemnou jarní inspirací.


