
Masopustní chasa se v sobotu 14. února už posedmé ujala vlády nad městem. Asi tři desítky maškar v čele s medvědem a za do-

provodu muzikantů z Litovle se postaraly o šíření tradičního vesnického zvyku i do městského ruchu.  „Koláče jsou výborné, 

slivovice taky a hospodáři jsou štědří. To hlavní je, že nám letos vyšlo počasí,“ pochvalovala si Magda Barboříková z folklorního 

souboru Haná, který spolu s občanským sdružením Cukrle masopustní taškařici v Přerově pořádá. Masopustnímu veselí v uli-

cích města přihlížely desítky kolemjdoucích, někteří z nich se i zapojili a zatancovali si s medvědem, smrtkou nebo jinými roz-

todivnými postavami. „Podívat se na průvod maškar chodíváme každý rok a vždy se nám ta podívaná i masky líbí. Jen se nám 

zdá, že je jich letos méně. Tak jsme si se sokolkami říkaly, že se možná příští rok přidáme,“ zmínila Marta Štimplová z Přerova.  

Foto: Ingrid Lounová (ILO)
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Jednání zastupitelstva
Zastupitelé města Přerova se sejdou 
v pondělí 9. března v sále Městského 
domu. Jejich jednání začíná v 16 ho-
din a zájemci jej mohou sledovat 
i na webových stránkách města  
www.prerov.eu , přenos zajišťuje on-
line Televize Přerov. 

Chcete se stát součástí týmu 
Přerovských rádců? Můžete přinést 
svůj pohled na věc i primátorovi a jeho 
náměstkům a tím jim poradit ve spor-
ných otázkách. Můžete reagovat 
na rozhodnutí politiků, kritizovat, ale 
i pochválit. Stačí se přihlásit na adrese  
prerovsky.radce@prerov.eu  
a po obdržení přihlašovacích údajů 
začít s vyplňováním ankety či názo-
rového prostoru. 
„Chceme si i takto vyslechnout ná-
měty, postřehy, připomínky a rady 
občanů. Radnice je otevřená názorům 
a toto je konkrétní možnost, jak se 
Přerované mohou zapojit a říct nám, 

co si myslí,“ uvedl přerovský primá-
tor Vladimír Puchalský. Zájemci, kte-
ří se zaregistrují, dostanou své pořa-
dové číslo a zvolí si heslo, kterým se 
budou přihlašovat přímo na webové 
stránky Přerova, kde už je připraven 
nový názorový prostor. Když se ob-
jeví nová anketa či dotaz na vyjád-
ření názoru, budou zaregistrovaní 
účastníci automaticky kontaktováni 
na uvedený e-mail. A pak se stačí jen 
přihlásit a pustit se do rad. „Počítáme 
i s respondenty, kteří nejsou připoje-
ni k internetu, ti budou moci anketu 
vyplnit a odevzdat v Městském in-
formačním centru,“ doplnila Lenka 

Tomečková z oddělení marketingu 
přerovské radnice. 
Přerovští rádci se mohou hlásit kdy-
koli a hned budou přizváni do týmu. 
„Čeká na ně už první baterie otázek 
k vyplnění, ta se týká prevence kri-
minality a romských asistentů, kteří 
se v následujících týdnech začnou 
objevovat v ulicích Přerova. Co by 
jim rádci chtěli říct? I na to bude 
prostor,“ uvedl radní Jiří Kohout. 
Postupně se budou moci responden-
ti vyjadřovat k dopravě, životnímu 
prostředí, ke kulturnímu programu 
nebo třeba k úpravám Michalova. 
V závěru bude i otevřené políčko 

k vyplnění: Co mě v Přerově trápí 
a nesouvisí s dotazem. 
S výsledky ankety i s jednotlivými 
názory rádců budou seznámeni rad-
ní, výstupy budou veřejně k dispo-
zici i na webu města a na stránkách 
radničních novin. 
A kromě toho přichází i výzva 
pro kreativce – hledáme logo pro 
Přerovského rádce. Navrhnete nám 
ho? Logo, které radní vyhodnotí jako 
nejnápaditější, získá odměnu 2000 
korun. Své návrhy mohou zájem-
ci posílat do 30. března na adresu:  
prerovsky.radce@prerov.eu  (KOM) 
Info o zadání soutěže www.prerov.eu

Váš názor se neztratí, pokud se stanete Přerovskými rádci 

Přerovská radnice 
se připojí a vyjádří 
podporu Tibetu
Po deseti letech bude v Přerově vyvě-
šena vlajka pro Tibet. Ta naposledy 
zavlála na budově radnice 10. břez-
na roku 2005. O rok později se už 
tehdejší radní dohodli, že vlajku ne-
vyvěsí, a to s odůvodněním, že tato 
forma protestu vyvolala rozporuplné 
reakce Přerovanů.  
Současní radní si naopak odhlasova-
li, že vyvěšení vlajky podpoří s tím, 
že tento krok bude symbolizovat  
i  změny na přerovské radnici. Česká 
republika se k této kampani připo-
juje pravidelně od roku 1996, jen 
vloni ji podpořilo šest stovek obcí, 
měst, městských částí, magistrátů 
a krajů.  (RED) 



Elektronizace veřejné správy pat-
ří k nejnákladnějším projektům, 
do nichž se město Přerov pustilo. 
Projekt za bezmála 138 milionů ko-
run má zefektivnit práci úředníkům 
a usnadnit občanům komunikaci 
s úřadem. V současné době finišu-
jí práce na dokončení metropolit-
ní sítě. 
„V prvním čtvrtletí letošního roku 
bude metropolitní síť předána do uží-
vání. Tato síť za 36 milionů korun 
propojí optickými vlákny pět budov 

magistrátu a desítky objektů města. Je 
na ní například připojena i knihovna, 
úřadovny v místních částech, kino, 
školy a školky, policejní budova či 
hasičská stanice, která je zároveň 
sídlem krizového štábu,“ uvedl pře-
rovský radní Jiří Kohout. Součástí 
jsou i přípojné body pro kamerový 
systém městské policie. 
Hlavním přínosem metropolitní sítě 
je propojení magistrátních objektů 
vlastní infrastrukturou. „Tím nám 
odpadá riziko dočasného paraly-

zování chodu magistrátu v případě 
vypovězení smlouvy na pronájem 
datových okruhů. Ty si nyní pro-
najímáme,“ vysvětlil IT technik 
z přerovského magistrátu Tomáš 
Otčenášek. 
Projekt elektronizace, známý pod 
zkratkou IOP 09, obsahuje i další 
aktivity. Vytvořen bude například 
takzvaný portál, který umožní lidem, 
aby s úředníkem komunikovali pro-
střednictvím počítače ze svého do-
mova. (KOM)
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Policisté obvinili 
strážníka z usmrcení 
z nedbalosti
Kriminalisté obvinili přerovského 
strážníka z usmrcení z nedbalos-
ti. K tragédii došlo 10. ledna v noci 
před barem Lumír ve Wurmově ulici. 
Hlídka strážníků byla na místo činu 
přivolána kvůli rušení nočního klidu. 
V té době se na ulici pohybovala sku-
pina asi 20 lidí, mnozí z nich pod vli-
vem alkoholu. Strážníci byli podle vy-
šetřování policistů ohrožováni volně 
pobíhajícím psem. Dvaačtyřicetiletý 
strážník použil služební zbraň a kul-
ka zasáhla 23letého mladíka přímo 
do hlavy, zemřel na místě. Obviněný 
strážník je od té doby v pracovní ne-
schopnosti. „Na základě tohoto pří-
padu jsme zvýšili důraz na výcvik 
při řešení zvládání stresových si-
tuací a použití donucovacích pro-
středků a služební zbraně,“ vyjádřil 
se zástupce ředitele Městské po-
licie v Přerově Miroslav Komínek. 
Kriminalisté provedli už řadu výsle-
chů a odborných analýz a zvažují 
i rekonstrukci přímo na místě činu. 
 (RED)

Lazaret – takový název se vžil pro 
ubytovnu v Dluhonské ulici v Přerově. 
Tamní obyvatelé často s amputovaný-
mi končetinami, s umělými vývody 
nebo zbavení svépravnosti žili v uby-
tovně v nuzných sociálních i hygie-
nických podmínkách. Do dvoupod-
lažní budovy v Dluhonské ulici byli 
sváženi nemohoucí z celé republiky, 
na začátku roku tam žily čtyři desítky 
lidí. Do konce února by měla ubytovna 

svou činnost pro handicapované osoby 
ukončit. Její provozovatel Pavel Mirga 
oznámil, že dál bude zařízení sloužit 
už jen jako běžná ubytovna.
„Jak se mohlo stát, že zdravotnický 
personál předal pacienty z léčeben 
dlouhodobě nemocných, kteří se ne-
obejdou bez pomoci třetí osoby nebo 
i dalších služeb zdravotního charakte-
ru do ubytovny, která nemá možnosti 
ani oprávnění takové služby poskyto-

vat?“ kritizuje selhání státu senátorka 
Jitka Seitlová, která se se svou stížnos-
tí obrátila na vedení města, na minis-
tryni práce a sociálních věci, ministra 
zdravotnictví i veřejnou ochránky-
ni práv. Olomoucký krajský úřad už 
zahájil správní řízení s provozovate-
lem ubytovny, který nemá oprávnění 
poskytovat zmíněné sociální služby. 
Pokud se podezření prokáže, hrozí 
provozovateli vysoká pokuta. 

Ubytovnu v průběhu února několikrát 
denně navštívili sociální pracovníci 
magistrátu. „Třikrát denně dovážíme 
do ubytovny teplé jídlo. Stravu pla-
tíme z mimořádné okamžité pomoci 
z úřadu práce, od sponzorů dostáváme 
pro ubytovnu pečivo a ovoce a zele-
ninu nám zdarma poskytuje jeden 
z přerovských marketů,“ informova-
la vedoucí oddělení sociální preven-
ce a pomoci přerovského magistrátu 
Marta Šintáková. Ta také potvrdila 
několik jednání s radnicemi měst, kam 
ubytovaní lidé se zdravotním postiže-
ním podle trvalého bydliště patří. „Pro 
některé obyvatele ubytovny se nám 
už podařilo zajistit nové bydlení. Pět 
lidí jsme již odvezli do Brna, dalších 
osm do Ostravy. Další muž a žena, 
kteří se stali partnery, získali dvou-
pokojový byt v Olomouci,“ doplnila 
Šintáková. Před časem se totiž stalo, 
že tři postižené muže, kteří pocházeli 
z ubytovny v Přerově, někdo odložil 
na chodbě Nemocnice Milosrdných 
bratří v Brně. I když Pavel Mirga 
s médii nekomunikuje, se sociální-
mi pracovníky města spolupracuje. 
„Pokud se nám nepodaří do konce 
měsíce najít pro všechny zdravotně 
postižené důstojné ubytování, pan 
Mirga nám slíbil, že je na ulici nevy-
hodí,“ zakončila Šintáková.  (ILO)

Nemocní se z lazaretu stěhují, v ubytovně zůstanou jen zdraví

Práce na metropolitní síti za 36 milionů finišují

V průběhu února se zdravotně postižení z ubytovny v Dluhonské ulici stěhovali do míst svého trvalého bydliště. Sanitky je vozily 

do Brna, Ostravy, Jaroměřic.  Foto: Ingrid Lounová

Na přerovské předškoláky čekají 
zápisy. V těchto mateřských ško-
lách se budou zápisy konat v pon-
dělí 9. března a v úterý 10. března 
od 8 do 17 hodin: MŠ Dvořákova, 
MŠ Komenského, MŠ Kouřílkova, 
MŠ Jasínkova, MŠ Kozlovská, MŠ 
Kratochvílova, MŠ Lešetínská, MŠ 
Máchova 14, MŠ Máchova 8, MŠ 

Na Odpoledni, MŠ Pod Skalkou, 
MŠ U Tenisu, MŠ Optiky, MŠ 
Vinary, MŠ Čekyně. V dalších 
školách budou zápisy probíhat tak-
to: MŠ Újezdec (9. března od 10 
do 16 hod.), MŠ Lověšice (10. břez-
na od 10 do 16 hod.), MŠ Kozlovice 
(9. března od 10 do 16 hod.), MŠ 
Henčlov (9. března od 8 do 17 hod.), 

MŠ Sokolská (9. března od  
8 do 17 hod.). Mateřské školy, zří-
zené jinými zřizovateli, provedou 
zápis takto: MŠ Bajákova ve dnech 
9. a 10. března od 8 do 17 hod., MŠ 
U Bečvy ve dnech 9. a 12. března 
od 8 do 17 hod. a MŠ Palackého 
ve dnech 9. a 10. března od 8 do  
16 hod. (KOM)

Přerovské děti se chystají k zápisům do mateřských škol
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Sotva v polovině února zmizel sníh 
z chodníků i z travnatých ploch, 
na mnoha místech se objevily psí 
hromádky. Ty po nezodpovědných 
páníčcích sbírají ručním vysava-
čem pracovníci technických služeb 
a právě po zimě mají nejvíce práce. 
V Předmostí má každý desátý oby-
vatel této místní části psa. „V po-
lovině února jsem během jediného 
dne v Předmostí posbíral 55 kilo-
gramů psích exkrementů,“ vyčíslil 
obsah vaku ručního vysavače Petr 
Ventruba z Technických služeb. 
A právě Předmostí vykazuje v ta-
bulkách Technických služeb, kam 
se tato nepříliš vábná komodita za-
pisuje, nejvyšší čísla. Na pomyslné 
druhé příčce jsou ve statistice čet-
nosti exkrementů Kopaniny a tře-
tí místo patří Velké Dlážce. „Podle 
mých zkušeností – čím menší je pes, 
sotva je vidět, tak má majitele, který 
po něm vzorně uklízí,“ svěřil se se 
svými zkušenostmi Ventruba, kte-
rý díky své profesi pejskaře bedlivě 
sleduje. Stejnou zkušenost sdělují 
i ostatní chovatelé psů a hned ukazu-
jí na vlastní svazek sáčků u držátka 
vodítka. „Jednu dobu byly pytlíky 

u odpadkových košů, ale vždy rych-
le zmizely. Kdyby tam byly sáčky 
znovu, možná by bylo město čistší,“ 
zmínila Adéla Navrátilová, která se 
po městě prochází hned se dvěma 
pejsky. Znovuzavedením sáčků u od-
padkových košů se zabývá i komise 
životního prostředí města. „Sbíráme 
zkušenosti z okolních měst a vedeme 
velkou diskusi, zda se k tomu vrátit, 
nebo ne. Jen za loňský rok Technické 
služby vysbíraly v ulicích 7 tun ex-
krementů a město to stálo milion 
290 tisíc korun,“ informovala Alice 
Kutálková, předsedkyně komise ži-
votního prostředí.
Další nešvar, na který sami chova-
telé psů poukazují, jsou psi puštění 
na volno. „Velcí psi často pobíhají 
kolem lidí a nemají ani náhubek,“ 
doplnil David Klein. „Spousta ma-
jitelů má psy jen tak navolno. A ne-
mluvě ani o bojových plemenech, 
z nichž jde respekt,“ dodala Michaela 
Zábranská, kterou provází půlroč-
ní fenka boloňského psíka jménem 
Terezka.
A která místa mají k venčení 
Přerované nejraději? Nejvíc v kurzu 
jsou pěšiny kolem Bečvy a oblíbená 

trasa je kolem rybníka i Rybářskou 
alejí. „Nejvíce chovatelů psů, a to 
2424, je evidováno v samotném 
Přerově. Rekordmanem mezi cho-
vateli je jeden majitel, který má pět 
psů. Po dvou má v Přerově 230 lidí, 
tři psy má 21 chovatelů a devět ma-
jitelů má po čtyřech čtyřnohých 
přátelích,“ informovala Stanislava 
Bartoníková z přerovského magis-
trátu. Všichni psi v Přerově musejí 
být už šestým rokem načipováni 
nebo označeni tetováním. „Označení 
psa mikročipem se provádí na ná-
klady města, musí být ale dodrženy 
podmínky stanovené vyhláškou,“ 
zdůraznila Bartoníková. To ale ně-
kteří lidé kritizují. „My jsme si kou-
pili štěně už načipované a dozvěděli 
jsme se, že se čip proplácí pouze 
měsíc po aplikaci. Náš pes byl ozna-
čený déle než měsíc a jinou šarží než 
tou, která je v Přerově uplatnitelná. 
Čip nám proto neproplatili,“ uved-
la Kateřina Černochová z Přerova. 
Každý načipovaný pes je tak zare-
gistrovaný v národním registru zví-
řat, a když se kdekoli v Česku ztratí 
nebo zatoulá, lze dobře dohledat 
jeho majitele.  (ILO)

Přerov očima pejskařů
Máte doma čtyřnohého společníka? Pokud ano, patříte k bezmála třem a půl tisícům 
lidí z Přerova, kteří chovají psy. Ve městě a v místních částech bylo ke konci loňské-
ho roku zaevidováno 3740 psů. Jak ukazují výkazy z minulých let, čtyřnohých maz-
líčků v Přerově každoročně přibývá. A zatímco jedni nedají na své druhy dopustit, 
další skupině lidí psi vadí, lépe řečeno jejich exkrementy v ulicích.

Co podle vás lidem vadí na pejska-
řích?

Adéla  
Navrátilová, 
Přerov
Asi hlavně to, že 
nesbírají po svých 
psech exkremen-
ty, což já dělám. 

Dalším problémem jsou velcí psi, 
kteří jsou nevychovaní a pobíhají 
na volno. Ti jsou nebezpeční hlavně 
pro malé děti.

David Klein,
Přerov
Teď, když roztál 
sníh, je hodně vi-
dět, co asi nejvíc 
lidem vadí… Já 
chodím s pytlíky 

a zodpovědně po našem psovi sbí-
rám.

Radka  
Viznarová, 
Přerov
Mně pejskaři ne-
vadí. Ale podle 
mého – velcí psi 
nepatří do pane-

láku. Pes ke svému životu potřebuje 
určité podmínky – společnost člověka 
a výběh, a pokud jsou majitelé v prá-
ci, tak může takový pes obtěžovat 
okolí.

Michal 
Belobrad, 
Přerov
Vadí mi velcí psi 
na volno. Podle 
mých zkušeností 
malí psi bývají 

na vodítku a velcí často na volno. 
A pak se mi nelíbí ty skupinky lidí 
se psy u marketu, kdy kolem nich 
psi pobíhají.

Kateřina 
Černochová, 
Přerov
Určitě to jsou ex-
krementy hlavně 
v ulicích města. 
Já bydlím v centru 

a stávalo se tu, že v noci někomu štěkal 
pes. Vůbec se nedalo spát, povinností 
majitele je umravnit si svého psa.

Text a foto Ingrid Lounová

ANKETA  

 V Přerově žije 3740 psů, v Předmostí chová čtyřnohého mazlíčka každý desátý obyvatel.  Foto Ingrid Lounová
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Učitelky u zápisu: přibývá dětí se špatnou výslovností

Nakreslit postavu, rozeznat základ-
ní geometrické tvary, umět se před-
stavit a znát i jména svých rodičů, 
to vše většina budoucích prvňáčků 
u zápisu hravě zvládla. V posledních 
letech ale přibývá dětí, které mají 
problémy se správnou mluvou. „Před 
nástupem do školy by už dítě mělo 
mít správnou výslovnost. U zápisu 
je ale spousta dětí, u kterých tomu 
tak není. Rodičům proto doporučuje-

me návštěvu logopedické poradny,“ 
uvedla Helena Sedláčková, učitelka 
ze Základní školy Velká Dlážka. Její 
slova potvrzují i učitelky z jiných 
škol i odborníci, kteří se nápravou 
řeči zabývají. „Na správnou výslov-
nost před nástupem do školy se kla-
de větší důraz než dříve, třeba před 
dvaceti lety. Na skutečnosti, že při-
bývá dětí se špatnou výslovností, se 
podílí i to, že se s dětmi doma málo Setkání 75letých občanů Přerova

Komise pro občanské záležitosti připravuje setkání pětasedmdesátiletých občanů 
s představiteli města Přerova, která se budou konat ve velkém sále Městského 
domu. V úterý 17. března se sejdou jubilanti, kteří se narodili v lednu až dubnu. 
Další setkání oslavenců narozených v květnu až srpnu se uskuteční 7. dubna a na-
posledy v letošním roce se občané narození v září až prosinci setkají 12. května. 
Letošní jubilanti obdrží písemnou pozvánku poštou. 

K zápisům do prvních tříd přišlo v únoru do osmi přerovských základních škol a jedné soukromé 559 dětí. Nejvíce 
jich rodiče přivedli do školy na Trávníku, kde učitelky zapsaly hned sto dvacet budoucích prvňáčků. Ne všechny 
zapsané děti ale od září usednou do lavic. O odklad školní docházky už požádalo 72 rodičů.

Inzerce A151001516

Nejpozději do konce března musí ma-
jitelé psů uhradit poplatky za své čtyř-
nohé společníky. Poplatky je možné 
zaplatit na všech pokladnách ma-
gistrátu, bezhotovostním převodem 
i prostřednictvím SIPO. Pokud lidé 
poplatek nezaplatí do 31. března, 
bude jim stejně jako v předchozích 
letech navýšen o půlnásobek sazby.
Výše poplatků zůstává v Přerově 
stejná jako v minulých letech. To 
znamená, že majitelé psů, kteří žijí 
v Přerově a jeho místních částech 
v bytovém domě, hradí za prvního 
psa tisíc korun, za každého dalšího 
1500 korun. Ti, kteří bydlí v rodin-
ných domech, platí nižší poplatky. 
Nejméně platí za svého čtyřnohého 

přítele důchodci, a to pouze 200 ko-
run. „V Přerově a v Předmostí zaplatí 
za prvního psa 400 korun, za dalšího 
600 korun. V ostatních místních čás-
tech činí poplatek za prvního pejska 
300 korun, za dalšího 450 korun,“ 
informovala Stanislava Bartoníková 
z přerovského magistrátu. Podle sta-
tistiky magistrátu ke konci minulého 
roku v Přerově a jeho místních čás-
tech lidé vlastnili 3740 psů. „Pokud 
držitelé psů poplatek neuhradí ani 
v náhradní lhůtě, bude nedoplatek 
vymáhán daňovou exekucí, případně 
prostřednictvím soudního exekuto-
ra a dluh se tak výrazně prodraží,“ 
uvedla vedoucí odboru ekonomiky 
Oldřiška Sedláčková.  (Ilo)

Nezapomeňte zaplatit za psy                              

mluví, o to víc sledují televizi. Děti 
pak často ani neumějí povykládat 
pohádku,“ poznamenala logopedka 
Vlasta Krpcová. Často se zapomíná 
i na činnosti, které podporují jemnou 
motoriku, jako je navlékání korálků 
nebo zavazování tkaniček. „U zápi-
su jsme letos zařadili i stříhání nůž-
kami a to děti překvapivě zvládly 
bezvadně. Přitom právě s jemnou 
motorikou mívají problémy, zato 
ovládají tablety,“ doplnila Simona 
Válková, učitelka ze Základní školy 
Trávník.  U zápisu si také všimla, že 
spousta dětí neumí správně držet tuž-
ku. „Učím v první třídě a na začátku 
školního roku z 26 dětí jich špatně 
drželo tužku hned deset. Během půl 
roku se nám to podařilo odbourat,“ 
dodala Válková.
A kam letos nastoupí nejvíce prvňáč-
ků? Hned čtyři první třídy otevřou 
od září v Základní škole Trávník, kam 
přišlo k zápisu 120 dětí. „Největší 
nápor byl hned v první den zápisu. 
Aby rodiče s dětmi nemuseli dlou-
ho čekat,  připravili jsme jim úkoly 
s pohádkovými bytostmi. Samotné 

zápisy probíhaly v šesti třídách u dva-
nácti učitelek,“ informovala Kamila 
Burianová, ředitelka Základní školy 
Trávník, která je se 650 žáky největší 
školou v Přerově. 
V Základní škole Velká Dlážka po-
žadovali u zápisu od rodičů také 
potvrzení o bydlišti. „Přednostně 
bereme děti z našeho spádového ob-
vodu, to je také důvodem, proč vyža-
dujeme zmíněné potvrzení. Dalším 
posuzovaným kritériem je, zda má 
zapsané dítě v naší škole sourozen-
ce. Tyto děti přijímáme přednostně,“ 
vysvětlil zástupce ředitele Jaroslav 
Matěj. K zápisu na Velkou Dlážku 
přišlo 88 dětí, v příštím školním roce 
tu ale otevírají jen dvě třídy a při-
jímají pouze šedesát žáků.  „Syn 
chodí na Velké Dlážce do čtvrté tří-
dy a chtěli bychom, aby tu od září 
nastoupila i dcera. Nevíme ale, jak 
to dopadne, jestli ji přijmou,“ vyjád-
řila své obavy Kateřina Bubeníková, 
jejíž bydliště není ve spádovém ob-
vodu školy. Verdikt o přijetí či ne-
přijetí se rodiče dozvěděli do 20. 
února.  (Ilo)

U zápisu učitelky sledují i správnou výslovnost. Děti se špatnou výslovností musejí 

navštěvovat logopeda.  Foto: Ingrid Lounová

Projekt s názvem Školní soutěž a výukové programy pro žáky OA Přerov byl 
realizován za finanční spoluúčasti statutárního města Přerova.

Doba trvání projektu: 1. 10. 2014–31. 3. 2015

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu bylo zvyšování a rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků 
ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na EVVO prostřednictvím výukových 
programů a školní soutěže.

Klíčové aktivity projektu:
1.  Účast žáků školy na výukových programech s tematikou EVVO:
    •  Přednáška organizovaná Agenturou rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého 

kraje nazvaná Neviditelná ruka trhu.
    •  Přednáška organizovaná SVČ ATLAS a BIOS Přerov nazvaná Potravní vztahy 

v lidských sídlech.
2.  Vytvoření obsahu a organizace školní soutěže s tematikou EVVO pro žáky školy.
3.  Sponzorování žirafy Rothschildovy v ZOO Zlín.

Zhodnocení projektu:
Realizací projektu došlo nejen k rozvoji znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti 
EVVO, ale také k rozvoji měkkých dovedností žáků, netechnických dovedností, práce 
v týmu, prezentačních dovedností, tedy k doplnění odborných dovedností a posílení 
osobnosti žáků.
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Inzerce A151001700

Park na náměstí Svobody má šanci 
na proměnu. Město Přerov by proto 
chtělo usilovat o grant Nadace pro-
měny, kde může získat na obnovu 
zmíněného parku až 25 milionů ko-
run. „Pokud bychom v konkurenci 
dalších měst uspěli, během následu-
jících tří let by odborníci za pomoci 
veřejnosti, tedy budoucích uživatelů 
parku, navrhli úpravy a ty zrealizo-

vali,“ nastínil architekt a přerovský 
radní Jan Horký. A jaký názor má 
veřejnost? Vzpomínáte na hudební 
altánek a máte další nápady? „Mínění 
Přerovanů je pro nás velmi cenné. 
Lidé nám svými názory i připomín-
kami pomohou v naší práci,“ doplnil 
Horký. Setkání se uskuteční ve stanu 
přímo v parku ve středu 11. března 
v 16.30 hodin.  (RED)

V místní části Žeravice proběhly 23. 
ledna opakované volby do místních 
výborů. Ty první – 16. ledna – byly 
zneplatněny, protože zástupce de-
legovaný městem neoznámil svou 
kandidaturu do místního výboru, 
a tím byla porušena nezávislost ko-

mise. Nicméně zvoleni byli stej-
ní kandidáti jako v prvním kole. 
Obyvatele Žeravic tak budou za-
stupovat: Ludmila Landsmannová, 
Jana Ščepitová, Daniela Nováková, 
Tomáš Zaoral a Jana Dostálová. 
 (RED) 

Máte zájem čerpat peníze na obno-
vu kulturních památek? Pak si do  
30. dubna podejte žádost na pře-
rovském magistrátě. Na tuto akci 
vyčlenilo Ministerstvo kultury ČR 
484 tisíc korun. 
„Podpora je určena na zachování 
a obnovu nemovitých kulturních 
památek ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností Přerov, které 
se nalézají mimo památkové rezer-
vace a zóny, nejsou národními kul-
turními památkami a nejsou ve vlast-
nictví České republiky. Popřípadě je 
podpora určena na obnovu movité 

kulturní památky pevně spojené se 
stavbou – může jít například o ol-
táře nebo kostelní varhany,“ uvedla 
Miroslava Švástová z přerovského 
magistrátu. Finanční podpora bude 
poskytnuta z dotačního programu 
Ministerstva kultury. 
Podrobnější informace – včetně for-
muláře žádosti – najdete na interneto-
vých stránkách Ministerstva kultury 
(www.mkcr.cz) nebo na webu sta-
tutárního města Přerov (www.pre-
rov.eu). Podrobnější informace sdělí 
Miroslava Švástová, tel. 581 268 234, 
606 022 975.  (RED)

Občané mohou žádat o dotaci 
na obnovu kulturních památek

Žeravičtí si napodruhé zvolili místní výbor

V parku na náměstí Svobody 
vyroste diskusní stan
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Znesvářené tábory ze školy v Předmostí 
se sešly na únorovém zastupitelstvu

Inzerce A151000271 Inzerce A141013478

„Ředitelka byla postavena do role 
krizového manažera, který musel 
sloučit dvě školy, to vše pod přísným 
dohledem rodičů a široké veřejnosti. 
Pomluvy a křivá obvinění její prá-
ci znehodnocují,“ řekla na jedná-
ní Michaela Slivková, která petici 
primátorovi předala. Některým ro-
dičům se ani nelíbí zvýšené kon-
troly a hospitace, které ve škole 
od podzimu probíhají. Ty nastar-
tovala stížnost osmi nespokoje-
ných rodičů a pedagogů z bývalé 

Mateřídoušky. „Využili jsme zákon-
né právo stěžovat si na ředitelku ško-
ly a žádáme její odvolání z funkce. 
K naší žádosti se připojili i někteří 
zaměstnanci školy, kteří jsou také 
přesvědčeni, že paní Václavíčková 
dobře nezvládla sloučení dvou škol. 
Nepřijala koncepci Mateřídoušky,“ 
uvedla ve svém vystoupení Pavlína 
Lužová. Podle jejího mínění je to 
právě ředitelka, která ve sloučené 
škole rozděluje zaměstnance, žáky 
i rodiče. Naopak na obranu ředi-

telky se postavili i někteří rodiče 
z bývalé Mateřídoušky, kteří pů-
vodně patřili k odpůrcům slučování. 
„Bojovala jsem za Mateřídoušku, 
měla jsem strach z něčeho nového. 
Moje dcera má totiž středně těžkou 
diagnózu. Sešla jsem se s ředitelkou 
a mé dceři i mně hodně pomohla. 
Proč to nespokojení rodiče neudě-
lali také? Já hledám řešení, nedělám 
problémy. Moje dcera je šťastná a já 
jsem šťastný rodič,“ sdělila Alena 
Macourková.

Vyhrocené emoce se snažil zklid-
nit radní Jiří Kohout: „Máme stíž-
nost o šikaně a špatném zacháze-
ní s dětmi. Rada tam proto poslala 
odborníky, aby se podívali, zda je 
stížnost důvodná. Čekáme na vý-
sledky odborníků. Slíbili jsme ob-
jektivní přístup a je logické vyčkat 
na výsledky inspekce.“ Radní Radek 
Pospíšilík, který je zároveň předse-
dou občanského sdružení Komenius 
při předmostské škole, se také zapo-
jil do diskuse. „Za čtyři roky jsme 
neřešili nikdy žádnou stížnost, nikdy 
si nikdo za celou tu dobu nestěžoval. 
Proto mě překvapilo, že přišla stíž-
nost do rady města. Je to nešťastné 
a je to v osobní rovině,“ vyjádřil se 
Pospíšilík.
Ředitelka Věra Václavíčková nadále 
zůstává ve své funkci. Ve škole v úno-
ru probíhaly hloubkové inspekce, 
po nich by měly následovat finanční 
kontroly. V únoru se také v Předmostí 
konaly zápisy dětí do 1. tříd a pano-
valy obavy, že rozkol ve škole ovlivní 
počty zapsaných dětí. „V Předmostí 
zapsali 69 dětí, což je jen o sedm 
méně než v roce 2014. Odliv rodičů 
a dětí se naštěstí nekonal,“ zmínil 
Petr Hrbek, vedoucí oddělení školství 
a mládeže přerovského magistrátu. 
 (ILO)

Napjatá atmosféra, která panuje v Základní škole J. A. Komenského v Předmostí, se přenesla i na únorové jed-
nání přerovského zastupitelstva. Více než dvouhodinové vystoupení diskutujících z řad veřejnosti i zastupitelů 
na téma škola v Předmostí provázely velké emoce. Přímo v sále Městského domu se sešly oba tábory znesváře-
ných stran – rodiče, kteří žádají odvolání ředitelky Věry Václavíčkové, jež podle jejich mínění nezvládla slouče-
ní inkluzivní školy Mateřídoušky se ZŠ Komenského, a na druhé straně rodiče a učitelé, kteří vyjadřují podporu 
ředitelce a jsou proti jejímu odvolání. Ti také předali primátorovi Vladimíru Puchalskému petiční archy s více než 
osmi stovkami podpisů.

Únorové zastupitelstvo sledovaly desítky rodičů dětí ze Základní školy J. A. Komenského v Předmostí i její učitelé přímo v sále 

Městského domu. Diskuse stoupenců i oponentů stávající ředitelky se protáhla na dvě a půl hodiny. Foto: Ingrid Lounová 
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Co bude dál se Strojařem? Zapojí se i studenti architektury
Dva roky zeje prázdnotou devítipod-
lažní budova bývalého hotelového 
domu Strojař. Pokud se do března 
podaří najít nové veřejně prospěšné 
využití objektu, ministerstvo obrany 
jej předá městu zdarma. Do veřejné 
diskuse – co dál se Strojařem? se za-
pojili i občané Přerova, kteří na radni-
ci posílali své návrhy. Většina z nich 
přitom navrhovala objekt přestavět 
na domov pro důchodce, nebo ho 
zbourat a parcelu využít pro parko-
vání či volnočasové aktivity. V úno-
ru se Strojař ocitl v hledáčku zájmu 
studentů architektury.
„Studenti se ve čtvrtek 19. února 
zúčastnili ideového workshopu. 
Nejdříve si budovu Strojař prohléd-
li, nastudovali podklady a rozdělili se 
do týmů. Seznámili se také s nápady 

a náměty přerovských občanů,“ uvedl 
přerovský radní a zároveň architekt 
Jan Horký. Poté se budoucí architekti 
ponořili do práce a vznikaly tak ná-
vrhy na využití panelového hotelo-
vého domu včetně přilehlé restaurace 
a krytu civilní obrany. Aby byli stu-
denti dokonale v obraze a věděli, co si 
mohou ve své kreativitě dovolit, sešli 
se i se statikem, hasiči a zástupcem 
hygieny. Práce studentů architektury 
budou k vidění ve výstavní síni Pasáž 
a na webu města.  (RED)

Studenti architektury si prohlédli nevy-

užitou budovu bývalého hotelu Strojař 

a pustili se do práce. Výsledkem jsou je-

jich studie, které budou k vidění v Pasáži.    

 FOTO: MMPr

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů
 Osmek 9. 3. 
 Horní náměstí 16. 3.
 Seifertova u výstaviště 23. 3.
 Svornosti 30. 3.
 Na odpoledni u lékárny 9. 3.
 Riedlova křižovatka 16. a 30. 3.
 Za mlýnem 3 23. 3.
 Sokolská parkoviště 9. a 23. 3.
 Sokolská u domu 28 16. a 30. 3.
 V. Dlážka školní jídelna 9. 3.
 P. Jilemnického u VST 23. 3.
 Na hrázi za mostkem 16. a 30. 3.
 Mervartova 9 9. a 23. 3.
 tř. 17. listopadu zezadu u jeslí 16. a 30. 3.
 Dluhonice točna 10. 3.
 Dluhonice u bývalé školy 17. a 31. 3.
 Wurmova za KSZ 24. 3.
 Jižní čtvrť u bývalých jeslí 10. a 24. 3.

 Jižní čtvrť I/4 17. a 31. 3.
 Šrobárova 13 10. 3.
 Dvořákova park. u nemocnice 17. a 31. 3.
 Pod valy u parkoviště 24. 3.
 Bayerova 2 10. 3.
 Svisle za samoobsluhou 17. a 31. 3.
 Trávník parkoviště 24. 3.
 Trávník u Chemoprojektu 24. 3.
 Budovatelů 1 10. a 24. 3.
 Budovatelů 5–7 10. 3.
 U Tenisu parkoviště 17. a 31. 3.
 U Rybníka u trafa 11. a 25. 3.
 Tyršova parkoviště 18. 3.
 Dvořákova u Rusalky 11. 3.
 Kozlovská parkoviště 18. 3.
 Purkyňova denní pobyt 25. 3.
 B. Němce za VST 18. 3.
 Optika u lékárny 11. 3.

 Husova dvůr 25. 3.
 Pod Skalkou parkoviště 11. 3.
 Olomoucká u stavebnin 18. 3.
 Hranická u bývalé cihelny 25. 3.
 Alšova u stadionu 11. a 25. 3.
 Pod hvězdárnou parkoviště 18. 3.
 Žižkova u kašny 12. 3.
 Lověšice u parku 19. 3.
 Lověšice U Sokolovny 26. 3.
 Kozlovice začátek obce 12. a 26. 3.
 Kozlovice náves 19. 3.
 Kozlovice Na Vrbovcích 19. 3.
 Kozlovice Tučínská 12. a 26. 3.
 Nerudova 33 12. 3.
 Tománkova u garáží 19. 3.
 Wolkerova 15 26. 3.
 Fr. Rasche u parku 12. a 26. 3.
 Na Loučkách 15 19. 3.

 V. Novosady u kostela 12. a 26. 3.
 Újezdec Větrná u úř. 19. 3.
 křiž. Teličkova – Sportovní 13. a 27. 3.
 Popovice U Trati 20. 3.
 Vinary u garáží 13. 3.
 Vinary Ve Dvoře 20. 3.
 Vinary Mezilesí II 27. 3.
 Henčlov náves 20. 3.
 Henčlov Sokolů 20. 3.
 Penčice Penčičky u obchodu 13. 3.
 Penčice u býv. pošty 27. 3.
 Čekyně nad rybníček 13. 3.
 Čekyně k sokolovně 20. 3.
 Čekyně náves 27. 3.
 Lýsky k obchodu 13. 3.
 Lýsky za mostkem 27. 3.
 Žeravice Na Návsi 20. 3.
 Jasínkova za Priorem 26. 3.
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Od března začíná třídění 
bioodpadu naostro
Tříděním bioodpadu udělalo město 
Přerov další významný krok ke sní-
žení obsahu směsného odpadu a jeho 
ukládání na skládce. Během února 
pracovníci Technických služeb města 
Přerova rozdali hnědé nádoby na bio- 
odpad i kompostéry a od března se 
do třídění zapojí všichni obyvate-
lé rodinných domů a přerovských 
místních částí naostro. Právě v tento 
měsíc začíná svoz biologicky rozlo-
žitelného odpadu.

Zájem o hnědé nádoby, komposté-
ry a sila byl mezi občany obrovský. 
„Na naši zahradu jsme si vzali velký 
kompostér a skončí v něm vše ze-
lené ze zahrady. Vzniklý kompost 
zase upotřebíme,“ zmínila Marie 
Zámečníková z Předmostí. 
Od března do listopadu budou biood-
pad svozové vozy Technických slu-
žeb svážet jedenkrát za 14 dnů (vždy 
v sudé týdny) a směsný odpad budou 
odvážet vždy v liché týdny. „Určitě 
je to dobrý nápad. Zelený odpad už 
nebude končit v popelnicích. I my 
jsme si vzali kompostér a jeho obsah 
se tak znovu vrátí na naši zahradu,“ 
uvedl Petr Gottwald z Předmostí. 
Odborníci odhadují, že na městské 
skládky se vyváželo až 40 procent 
odpadu, který mohl skončit právě 
v kompostárně.  (ILO)

SOUTĚŽ
Tipujte a vyhrajte. Na osmého, 
patnáctého a dvaadvacátého čte-
náře, kteří budou znát správnou 
odpověď, čeká odměna. Vítězům 
ji zašleme poštou.

Správná odpověď z minulého čísla: 
Dva pískovcové reliéfy se nacházejí na budo-
vě komerční banky, jeden je umístěný na fa-
sádě z Kratochvílovy ulice, druhý z Bratrské.  
Výherci jsou: Olga Šenková, Vinary, Miroslav 
Kovář, Újezdec, a Ivana Krátká, Přerov.

Co můžete vyhrát:
Na tři čte-
náře, kteří 
správně od-
povědí, čeká 
kniha Historie 
evropských 
duelů a šer-
mu III od au-
tora Leonida 
Křížka. Ačkoli 
b y l  d u e l 

po staletí odsuzován a kriminalizo-
ván, udržel se až do 19. století. Pokles 
významu šlechty a nové filozofické 
proudy jej odsoudily na smetiště dě-
jin. Přesto se s duely setkáváme ještě 
i ve 20. století, byť už jenom v podobě 
výstřelků pošetilců. S tímto vývojem 
je spjat i rozvoj šermířského umění, 
později jako sportovního odvětví, 
které nechybělo na žádné moderní 
olympiádě. Jako každý kontroverzní 
společenský jev zanechal duel stopu 
i v literatuře a filmu.

Své odpovědi i s adresou posílejte 
na e-mail: 
prerovske.listy@seznam.cz

Soutěžní otázka zní:
Víte, kde se v Přerově nachá-
zejí tyto dřevěné sochy? 

Inzerce A141015480

Obsluha CNC strOjů
CO OD VÁs OČEKÁVÁME:
•  SŠ vzdělání technického typu nebo vyučen v obo-
ru  •  zkušenost z prostředí systémů CNC řízení výho-
dou  •  znalost čtení technické dokumentace  •  praxe 
na CNC strojích  •  důslednost a technickou zdatnost  •  sa-
mostatnost, zodpovědný přístup k práci  •  ochotu pracovat 
ve vícesměnném provozu

NÁPlNÍ VaŠÍ PrÁCE buDE:
•  seřizování, ošetřování a údržba CNC obráběcích stro-
jů  •  upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování 
jejich polohy na CNC strojích  •  spolupráce při organizaci 
a optimalizaci výroby na daných strojích

ZÁMEČNÍK-sVÁřEČ
CO OD VÁs OČEKÁVÁME:
•  SŠ vzdělání technického typu nebo vyučen v obo-
ru  •  praxe ve svařování, bodování výhodou  •  pra-
xe v zámečnickém oboru  •  znalost čtení  technické 
dokumentace  •  platný svařovací průkaz CO2 výho-
dou  •  důslednost a technickou zdatnost  •  samostat-
nost, zodpovědný přístup k práci  •  ochotu pracovat 
ve vícesměnném provozu

NÁPlNÍ VaŠÍ PrÁCE buDE:
•  svařování podle výkresové dokumentace  •  skládání 
svařenců podle výkresové dokumentace  •  kontrola pro-
vedených svárů a dodržování pravidel jakosti

ElEKtrOMONtér
CO OD VÁs OČEKÁVÁME:
•  SŠ vzdělání elektro  •  znalost vyhlášky 50/1978 
Sb.  •  praxe na obdobné pozici výhodou  •  samostatnost 
a odpovědnost  •  orientace v technické dokumentaci

NÁPlNÍ VaŠÍ PrÁCE buDE:
•  elektropráce  na  produktech  dynamických  systé-
mů  •  kabeláž a testování

CO VÁM MůžEME NabÍDNOut:
•  práci ve stabilní zahraniční společnosti  •  čerpání 
firemních benefitů  •  motivující finanční ohodnocení

NÁstuP MOžNý ihNED
Pokud hledáte novou profesní výzvu, náročné úkoly v dyna-
micky se rozvíjející a úspěšné firmě, chcete svůj profesní 
život spojit se stabilní a silnou firmou a naše nabídka Vás 
oslovila, zaregistrujte se na:

http://ssischaefer.jobs.cz

Kontakt:
SSI Schäfer s.r.o.

Tovární 325, 735 01 Hranice
tel. 581 820 211

DOTace na ObnOvU exTerIérU 
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, od-
dělení ochrany životního prostředí a památkové péče informuje, že i v roce 
2015 lze požádat o dotaci na obnovu exteriéru památkově významných staveb 
na území města Přerova. Termín podání žádostí je do 30. dubna. Bližší infor-
mace včetně příslušného formuláře naleznete na webu města www.prerov.eu 
(magistrát-granty a dotace-dotace na obnovu exteriéru památkově význam-
ných staveb na území města Přerova). Stejně jako v loňském roce je na dotace 
vyčleněna částka 150 tisíc korun.

O hnědé nádoby i kompostéry byl mezi 

obyvateli rodinné zástavby velký zájem. 

 Foto: Ingrid Lounová

Nedávno jsme měli možnost sledovat 
kauzu týkající se ředitelky základní 
školy v Předmostí. Jednalo se o cíle-
ný nátlak ze strany některých rodičů 
na její odvolání. Bohužel se k to-
muto cílenému nátlaku přidali také 
členové jedné politické strany, která 
uspěla ve volbách, a oni se nyní do-
stali do vedení města. Po nahlédnutí 
do sepsaných stížností se dá lehce 
zjistit silná provázanost některých 
stěžujících si rodičů právě s touto 
politickou stranou. Na to se dá říci 
jediné: Na základní školy politika 
nepatří. Pokud to nové vedení města 
nechápe, je to naprostá tragédie. Celá 
kauza má údajně počátek již v době 
slučování ZŠ Mateřídouška a ZŠ 
J. A. Komenského. Toto slučování 
však proběhlo čistě z ekonomických 
důvodů a bylo plánováno již dlouho 
předtím, než k němu došlo. Nebyl to 
žádný politický akt. Samozřejmě se 
této kauzy někteří chytili, aby z toho 
politickou kauzu udělali. A taky se 

jim to povedlo. Po zvolení do vedení 
města začali noví radní do této ško-
ly posílat jednu kontrolu za druhou. 
Tím znepříjemňovali chod a fun-
gování celé školy, a to až takovým 
způsobem, že došlo k psychickému 
vyčerpání a zhroucení ekonomické 
pracovnice školy. A přitom si vedení 
města vůbec neuvědomuje, že učitelé 
a vůbec všichni zaměstnanci školy 
mají už tak velmi náročné povolá-
ní, které je samo o sobě psychickou 
zátěží. A do této náročné práce jim 
jako bonus z radnice chodí jedna 
kontrola za druhou. A nedělejme si 
iluze. Úkol zněl jasně: paní ředitelka 
nesmí vyjít s čistým štítem. Jedině 
tak bude mít vedení města záminku 
k jejímu odvolání. A o to jim jde 
především. Pan primátor si stanovil 
za cíl zlepšit náladu lidí a celkovou 
atmosféru v Přerově. A toto má být 
způsob, jak toho dosáhnout? 

MILOSLav SkLáDaL, 
ČSSD PřerOv

Na základní školy politika nepatří



To nejlepší z historie táborů a nejvý-
znamnějších akcí. Tisíce fotografií, 
propozic, obrázky od dvorního malíře 
a ilustrátora Tomáše Komínka, zpěv-
níky, sošky i vlajky, masky nebo po-
háry. Stolní hry i historické sportovní 

rekvizity. Svázané i volné asiměsíč-
níky Dlaždiče od roku 1992 do dneš- 
ka – zkrátka to nejlepší z dějin ilu-
strujících čtvrtstoletí zábavy a spor-
tu nejznámějšího středomoravského 
volnočasového klubu. Taková bude 
výstava „25 let klubu Dlažka“, kterou 
bude po celý březen hostit Galerie 
města Přerova.
„Expozice návštěvníka provede tím 
nejatraktivnějším, co archiv Dlažky 
ukrývá. Nebude to jen prvoplánová 
procházka archivem klubu, hodláme 
návštěvníka vtáhnout do atmosféry 
dlažkařských akcí velmi autenticky. 
Ať již třeba netradičním pojetím 
vernisáže, možností aktivně sdí-
let všechny vystavované materiály 
nebo díky účasti na doprovodných 
akcích,“ popsala výstavu vedoucí 

Galerie města Přerova Lada Galová.  
„Vždyť minimálně v Přerově té-
měř nenajdete jedince od dítěte až 
po dospělého, který by s Dlažkou 
v některé etapě svého života nepři-
šel do kontaktu. Ať již jako přímý 
aktér sportovních či zábavných akcí, 
víkendovek v přírodě či táborů, nebo 
třeba jako kamarád účastníků či ro-
dič,“ dodala. 
Instalace toho nejlepšího z archivu 
Dlažky za posledních pětadvacet let 
bude vyvrcholením oslav, které za-
kládající i ostatní členové klubu orga-
nizují už od ledna. „Souhrnná výstava 
zmapuje naše sportovní aktivity, tu-
ristické akce, cyklovodácké zájezdy, 
vzdělávací programy, kulturní pořady, 
koncerty a bály, festivaly hudby a slo-
va nebo mezinárodní workcampy,“ 

vzpomněl namátkou předseda klubu 
Jaroslav Biolek. Chybět nebudou 
ani detaily nejvýznamnějších klání, 
k nimž se řadí třeba Velké Dláždění  – 
turnaj ve 30 druzích sportů a her, 
Eldorádo her a soutěží, Mistrovství 
světa týmů v ringu nebo Dny hravých 
dětí v Michalově.
Výstava, která začala 26. února a po-
trvá až do 29. března, bude ukončena 
poněkud netradičně. „Závěr oslaví-
me tak zvanou dernisáží, která za-
čne v 16 hodin. Typický pro ni bude 
chaos s hudbou i bez ní,“ popsala 
Lada Galová. Speciální program je 
připravený i na sobotu 14. března, 
kdy se před plesem Dlažky usku-
teční v 17.30 hodin tak zvaná Plesáž 
s básněmi Tomáše Komínka a hud-
bou Vojtěcha Drnka.   (RED) 

Jak ozdobit velikonoční kraslice, 
nebo si vyrobit některou z tradič-
ních dekorací se dozvědí návštěvníci 
Velikonočního salonu, který pořá-
dá Středisko volného času ATLAS 
a BIOS. V týdnu od 16. března se 
nejprve otevře výstava v prostorách 
ATLASU v přerovské Žižkově uli-
ci, odtud se pak rukodělné ukáz-
ky 30. března na týden přestěhují 
do Městského domu. 
„Na velikonoční výstavu se k nám 
sjíždějí školáci z celého přerovského 
regionu. Míří k nám i dříve naroze-
ní, z Domova důchodců z Radkovy 

Lhoty k nám pravidelně vypravují 
autobus seniorů,“ zmínila ředitel-
ka Střediska volného času ATLAS 
a BIOS Blanka Mašková. Během 
jediného týdne si výstavu prohlédne 
až tisícovka lidí. Kromě tradičních 
technik zdobení vajíček mohou ná-
vštěvníci obdivovat i méně obvyklé 
nebo moderní trendy v dekorová-
ní kraslic. Přímo na místě mohou 
pozorovat ukázky některých lido-
vých řemesel. Velmi oblíbené jsou 
i rukodělné dílničky, kde si mohou 
děti nazdobit perníky, vyrobit jarní 
dekorace a přáníčka. „Perníky máme 

napečeny do zásoby, a to až tři tisíce 
kousků,“ doplnila Mašková. 
Pro nejmenší návštěvníky je nachys-
táno překvapení. „Děti se mohou 
opět těšit na živá maličká kuřátka,“ 
prozradila Dagmar Kolomazníková 
z BIOS. 
V malém sále Městského domu se 
pak smísí vůně perníkového i ky-
nutého těsta a květin. Příchozí bu-
dou mít možnost obdivovat nádherné 
kraslice, paličkované ozdoby a další 
kreativitu tvůrců, kteří vyrábějí kera-
mické, slaměné, drátované, textilní 
nebo perličkové dekorace.  (RED)
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Výstavu v galerii k výročí Dlažky okoření plesáž i dernisáž

V Atlase si děti mohou ozdobit perníky i kraslice

Na velikonoční výstavu v Atlase zamíří až 

tisícovka návštěvníků. 

 Foto: archiv SVČ Atlas a Bios  

Reprokresba: Tomáš Komínek



Vážení Přerované,
tak jako každý rok předkládáme vám i letos informace o rozpočtu statutárního města Přerova. Věřte, že k hospodaření s veřejnými prostředky jsme při-
stoupili maximálně zodpovědně a s vědomím toho, že spravujeme společný majetek obce. 
Celý návrh rozpočtu si můžete prohlédnout na webových stránkách města, pokud ale nemáte čas nebo chuť pročítat celý obsáhlý dokument, jistě ocení-
te možnost projít si alespoň na stránkách Přerovských listů důležité tabulky a grafy. Můžete si tak udělat přehled o tom, s jakými prostředky a v jakých 
oblastech bude letos město hospodařit.  S potěšením mohu konstatovat, že se nám podařilo zachovat podporu v oblasti sportovní, kulturní i sociální na 
loňské úrovni. Navíc jsme posílili rozpočty  jednotlivých  místních částí, jejichž požadavky byly doposud přehlíženy.
O plnění rozpočtu vás budeme pravidelně informovat na webových stránkách města – www.prerov.eu. 

Petr Měřínský, náMěstek PriMátora 
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ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA NA ROK 2015
(upravený rozpočet k 2. 2. 2015 – v tisících Kč)

PŘÍJMY
Daňové příjmy  546 531,5

Nedaňové příjmy  139 190,4

Kapitálové příjmy 7 500,0

Přijaté transfery 272,2

Financování 176 700,0

Sociální fond 6 800,0

 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 2 002,5

Trvalý peněžní fond – Útulek pro zvířata 10,1

CELKEM  879 006,7

VYBRANÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků  98 000,0 

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti  5 500,0 

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou)  9 500,0 

Daň z příjmů právnických osob  91 000,0 

Daň z přidané hodnoty  210 000,0 

Daň z nemovitostí  34 300,0 

CELKEM 448 300,0 

DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB
Správní poplatky 12 160,5

Poplatky za uložení odpadů  1 900,0 

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu  20,0 

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa  1,0 

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

 28 000,0 

Poplatek ze psů  1 550,0 

Poplatek za užívání veřejného prostranství  1 300,0 

Poplatek z ubytovací kapacity  600,0 

Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů  1 000,0 

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

 700,0 

Odvod z výherních hracích přístrojů  31 000,0 

CELKEM  78 231,5 
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BĚŽNÉ VÝDAJE
 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 5 044,0

 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 6 521,5

 Doprava 57 054,5

 Vodní hospodářství 1 683,0

 Vzdělávání 38 071,2

 Kultura, církve a sdělovací prostředky 28 239,4

 Tělovýchova a zájmová činnost 41 205,9

 Zdravotnictví 76,0

 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 77 079,5

 Ochrana životního prostředí 56 724,8

 Sociální věci a politika zaměstnanosti 34 722,6

 Bezpečnost státu a právní ochrana 33 047,6

 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 193 903,3

 Finanční operace a ostatní činnosti 46 902,4

 Granty, podpory a dotace 18 636,3

CELKEM  638 912,0 

 VÝDAJE DLE JEDNOTLIVÝCH 
ORgANIZAČNÍCH JEDNOTEK
 Kancelář primátora  12 426,4 

 Odbor ekonomiky  136 384,4 

 Odbor vnitřní správy  332 324,9 

 Odbor koncepce a strategického rozvoje  5 461,2 

 Odbor správy majetku a komunálních služeb  269 223,8 

 Odbor sociálních věcí a školství  93 554,3 

 Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu  26 181,1 

 Odbor stavebního úřadu a životního prostředí  1 269,1 

 Městská policie  2 181,5 

CELKEM  879 006,7 

 PŘEHLED VÝDAJů PŘÍSPĚVKOVÝM ORgANIZACÍM
 Kulturní a informační služby města Přerova  13 237,1 

 Sociální služby města Přerova  27 279,3 

 Mateřské školy  10 393,0 

 Základní školy  21 512,6 

 Školní stravování  6 165,6 

 Městská knihovna 12 582,5 

CELKEM  91 170,1 

VÝDAJE
 Běžné výdaje (včetně grantů, podpor a dotací)  638 912,0 

 Akce nad 500 tis. Kč, projektové dokumentace  178 647,1 

 Financování – splátky půjčených prostředků 52 635,0

 Sociální fond 6 800,0

 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu  2 002,5 

 Trvalý peněžní fond – Útulek pro zvířata 10,1

CELKEM 879 006,7
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AKCE NAD 500 TIS. KČ (údaje uvedeny v tisících Kč)
ORg  NÁZEV upravený rozpočet 2015

 financování akcí do doby převedení nedočerpaných zdrojů  2 000,0    

500191  Lávka U Tenisu  20 752,8    

500081  Cyklostezka nábř. PFB  4 100,0    

500298  Oprava komunikací a chodníků  4 446,5    

500226  Jižní čtvrť I, Přerov – komunikace – II. etapa (IPRM)  23 172,0    

500273  Regenerace sídliště Předmostí – 11. etapa  8 957,2    

500295  ZŠ a MŠ Hranická, Přerov-Předmostí, zateplení MŠ Pod Skalkou 3 100,0   

500275  Prezentace archeologických nálezů v Přerově  1 700,0    

500300  Systém pro separaci a svoz BRKO  2 043,3    

500263  Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná  4 820,2    

500203  Úprava prostoru před pasáží  2 786,2    

500294  Obnova zámeckého parku v Pavlovicích  4 000,0    

500297  Revitalizace parku Michalov  1 051,0    

500190  Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova (09) 91 764,6   

CELKEM 174 693,8  

NEJVĚTŠÍ AKCE NAD 500 TIS. KČ ROKU 2015

Nejnákladnější akcí je Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města 

Přerova. Celkové předpokládané náklady se pohybují včetně servisní podpory okolo 

140 639 tisíc korun.

Velkých změn se dočkají obyvatelé Jižní čtvrti I. V této části města přibudou parkovací 

místa i nové osvětlení. Předpokládané náklady jsou ve výši 23 172 tisíc korun.

Loni započatá výstavba lávky U Tenisu pokračuje i letos, nová lávka přijde na 

25 710 tisíc korun.

Regenerace sídliště Předmostí – 11. etapa se soustředí hlavně na rekonstrukci chod-

níků. Celkové předpokládané náklady činí 8 957 tisíc korun.
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Kdy začít se sportem? Nejlépe v útlém dětství

Cvičení rodičů s dětmi má v Přerově 
více než čtyřicetiletou tradici, dospě-
lí s dětmi tu cvičili už v 70. letech.  
„Od nejútlejšího věku by si mělo dítě 
zvyknout na to, že sport je přirozenou 
součástí života. Když děti cvičí od-
mala, vždy se ke sportu, a to i v do-
spělosti, rádi vrací,“ říká cvičitelka 
Zora Horáková. Její slova potvrzují 
i manželé Šoupalovi, kteří cvičení 
nejmenších dětí dlouhá léta vedli 
a teprve před časem předali štafetu 
Zoře Horákové.  „Pohybová aktivita 
u malých dětí vede k všestrannosti 
a k sociální zralosti a samozřejmě 
i ke kázni. Dítě se tak s pomocí rodičů 
brzy seznámí s tělocvičnou i s nářa-
dím. Určitě se také prohloubí kontakt 
mezi rodičem a dítětem,“ zmiňuje 
Jindřich Šoupal.
Nejmenší cvičenci přicházejí 
do přerovské sokolovny v doprovo-
du maminek, tatínků, ale i prarodičů 
každé úterý odpoledne. „Cvičení 
není nikterak náročné a v pohodě ho 
zvládají i senioři. Stačí si jen přinést 
tepláky, tričko a tenisky a mít chuť 
cvičit,“ říká Zora Horáková, která 
stejné cvičení před léty se svými 

dětmi také absolvovala. V soko-
lovně se na hodinovou pohybovou 
aktivitu schází 15 až 20 dvojic, ně-
které děti přicházejí i v doprovodu 
obou rodičů. „Chodila jsem sem už 
se starší dcerou před sedmi lety, 
teď jsem se znovu vrátila s mlad-
ší Lucinkou a moc ji to tu baví. 
Zacvičí si na nářadí, vyběhá se tu 
a hlavně přes zimu je to ideální 
sportování. Určitě je to lepší, než 
sedět jen u televize,“ míní Markéta 
Macfeldová. Do sokolovny v dopro-
vodu maminky a dospělého bratra 
zamířila i čtyřletá Elenka. „Cvičení 
s dětmi jsem navštěvovala už se sy-
nem před více než dvaceti lety. Teď 
po tak dlouhé době jsem tu znovu 
s dcerou, která dnes cvičí se svým 
26letým bratrem. Je tu příjemná 
atmosféra a jsme fakt nadšení,“ 
svěřuje se Lenka Stašová.
Každá hodina začíná nástupem 
včetně sokolského pozdravu – na-
zdar! „Hned v úvodu se děti proběh-
nou při honičce, potom následuje 
netradiční rozcvička buď s padáky, 
které děti podbíhají, nebo je spolu 
s rodiči pro děti roztáčíme. Jindy 

cvičíme na lavičkách, se švihadly 
nebo na gymnastických balonech. 
Věnujeme se i cvičení a tanečkům 
na jednoduché básničky a písnič-
ky,“ popisuje Horáková. Dospělí 
jsou při většině aktivit jen dozor 
a jistotou bezpečné náruče, hlav-
ními aktéry jsou děti. Na oblíbené 
opičí dráze přicházejí na řadu lavič-

ky, první setkání s malou kladinou, 
kruhy – na nichž se děti houpou vse-
dě a o kus dál zase mrňousi přeléza-
jí malé žebřiny, nebo se pokoušejí 
míčem strefit do malého basketba-
lového koše. Starší děti od 4,5 let 
mají možnost pokračovat ve cvičení 
pro předškoláky, tam už se musejí 
obejít bez asistence rodičů.  (ILO)

Čím dříve, tím lépe. Tímto mottem se řídí v přerovské sokolovně, kde se ke cvičení scházejí už malí caparti 
od dvou a půl roku. Samozřejmě, že v doprovodu rodičů nebo prarodičů, kteří s nimi nenáročné aktivity absolvu-
jí. Malí cvičenci se tak učí zdolávat švédskou bednu, lézt po žebřinách, skákat na trampolíně nebo si hrát s mí-
čem. Tím hlavním cílem je radost z pohybu, aby se do tělocvičny vraceli rádi.

Loňským vítězem hlavní katego-
rie se stal autokrosový závodník 
Ladislav Hanák, který figuruje mezi 
hlavními adepty na zisk prvenství 
i letos. Má však slušnou konkuren-
ci, například přerovského siláka 
Jiřího Tkadlčíka, který loni zářil 
nejen v Česku, ale také v Evropě, 
a to hned ve dvou různých sportech. 
V nominaci nechybějí ani úspěšní 
biketrialoví závodníci – bratři Adam 
a Pavel Procházkovi. Dobré jméno 
dělali Přerovu i za hranicemi České 
republiky jezdec rallye Miroslav 
Zapletal či fitnesska Lenka Červená 
Bořutová.

Velmi sledovaná bude kategorie 
Krajánek. Horkými kandidáty na zisk 
ocenění jsou jablonecký fotbalista 
Filip Novák a hokejový reprezen-
tant Martin Zaťovič. Mezi dospělými 
kolektivy si to mezi sebou rozdají 
hokejoví Zubři, stříbrný tým extra-
ligových tenistů a v neposlední řadě 
i přerovské kuželkářky, které patří 
ke špičce v republice.
Nesmíme zapomínat ani na kategorii 
mládeže, mezi mladými jednotlivci 
nalezneme nejvíce nominovaných 
sportovců. Primát v kategorii ob-
hajuje kanoista Josef Havlík, který 
patří mezi favority i letos. Další zají-

mavá jména jsou házenkářský talent 
Stanislav Kašpárek, dráhový cyklista 
Lukáš Kolařík, moderní gymnast-
ka Michaela Šlosarová či veslařka 
Magdalena Juziková. Mladých tváří 
bude k vidění v Městském domě urči-
tě spousta i díky kategorii mládežnic-
kých kolektivů, což je pro přerovský 
sport jedině dobře. Při galavečeru se 
také dozvíme jméno nejúspěšnějšího 
trenéra, veterána a osobnosti. Další 
persona pak bude slavnostně uvedena 
do síně slávy. Celým večerem bu-
dou provázet moderátoři Radek Jirgl 
a Radek Šilhan, který stojí i za pořa-
datelskou agenturou. Program zpes-

tří vystoupením Kamila Nývltová, 
Gabriela Goldová, Eva Matějovská 
a přední artisté. Vstupenky na slav-
nostní vyhlášení budou od 23. února 
volně dostupné v redakci Nového 
Přerovska v Palackého ulici 22 
a v MIC Přerov.  (NĚM)

V anketě sportovec roku jsou už známy nominace
První krok k vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za rok 2014 je za námi. Nominováno je celkem 66 sportovců, 
kolektivů, osobností či událostí spojených s naším městem. Těžký druhý krok nyní čeká na odbornou porotu, která 
z řady nominovaných vybere ty vítězné. To nejpříjemnější přijde na závěr. Vyhlášení vítězů se uskuteční ve středu 
11. března od 18 hodin při galavečeru v Městském domě.

V přerovské sokolovně cvičí i malí caparti od 2,5 roku věku. Samozřejmě v dopro-

vodu rodičů nebo prarodičů.  Foto: Ingrid Lounová

Inzerce A151001717

Nebankovní půjčky  
bez poplatků

Americké hypotéky  
na cokoli

www.uveryahypoteky.com
Tel. 606 505 032
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MuzeuM KoMensKého

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

VýstaVy:
od 28. 3. Jan Amos Komenský, Jan Bla-
hoslav a Přerov. Dlouhodobá výstava.
do 15. 3. Dětský svět a móda 20. stole-
tí. Dětské oděvy a doplňky od batolete 
po pubertu. Velký výstavní sál a kruhový 
sál přerovského zámku.
do 1. 3. Silesia picta. Galerie přerov-
ského zámku.
do 15. 3. Zkáza z nebe. 70. výročí bom-
bardování Přerova a leteckých bojů nad 
Přerovskem. Zámecká kaple.

aKce:
19. 3. Detektorová prospekce v archeo- 
logii. Přednáška Aleše Drechslera, 
Zdeňka Schenka a týmu projektu Čes-
ký detektoring – Asociace hledačů his-
torie.  Korvínský dům, 17 hod.

oRnItoLoGIcKÁ stanIce 
Po–Pá: 8–16 hod., jindy po domluvě. 

aKce: 
11. 3. Soví noc. Vyprávění o sovách 
a jejich životě, ukázky živých handica-
povaných sov, „houkání“ v parku Mi-
chalov. Od 16.30 hod. v budově ORNIS 
a následně v parku.  
26. 3. Jarní skořápkohraní. Odpoledne 
pro rodiny – co víme a nevíme o pta-
čím vejci, výtvarná dílna. Od 16.30 
hodin v budově ORNIS, s sebou 5 ks 
vyfouklých vajíček. Přihlášky do  
24. 3. v ORNIS.

eKoPoRadna – poskytování informa-
cí z oblasti životního prostředí. Po–Pá: 
8–16 hod.
MyKoLoGIcKÁ PoRadna – Po–Pá: 
8–16 hod.

3. 3. Schůze, Restaurace Pivovar, 
19 hod., promítání z akcí
5., 19. 3. Setkání na lezecké stěně 
v Prostějově, zimní příprava pro pří-
znivce via ferrat a lehkých lezeckých 
terénů, vede Götthansová, 18 hod., Zá-
kladní škola Dr. Horáka v Prostějově
7. 3. Grymovská desítka Zubr, Grymov, 
obecní stodola, délka 10 km, SK Salix 
Grymov, prezentace 10–10.45 hod., 
start 11 hod., vlastní auto.
14. 3. Přerovská padesátka – Memo-
riál Jiřího Caletky, 50, 35, 22, 13 km, 
KČT TJ Spartak Přerov, vede Vaculík, 
sokolovna 7–10 hod.
27. 3. První jarní pochod – memo- 
riál Arnošta Valenty, Zábřeh, 15, 30, 
50 km, Sdružení GYZA Zábřeh, Gym-
názium, nám. Osvobození 16–18 hod., 
vlak 14.06 hod.
28. 3. Setkání s jarem, Grygov–Vel-
ký Týnec–Hradisko–Tršice–Přerov, 
30  km, SK Sigma Olomouc, vlak 
8.04 hod.
2.–6. 4. Velikonoční přechod Sloven-
ského ráje, Kláštorisko, Rokliny Slo-
venského ráje, 25–38 km/den, vede 
Pešák, doprava individuální

KLuB ČesKých tuRIstŮ 

sK Přerov
Jiří Švec, tel. 608 730 541
5. 3. Tršice–les Bělá–Velký Újezd, 
10 km, autobus v 9 hod., vede Vál-
ková
7. 3. Zdounky–Divoky–Bunč–Cvrčo-
vice–Zdounky, 19 km, vlak 8.14 hod., 
vede Sedláková
12. 3. Kojetín–Tovačov, 12 km, vlak 
7.42 hod., vede Láhnerová
14. 3. Přerovská padesátka – memoriál 
J. Caletky, 15, 22, 30, 35, 45 km, start 
v 8 hodin u sokolovny
19. 3. Pavlovice–Domaželice–Čechy, 
12 km, autobus v 9.20 hod., vede Sza-
bóová
21. 3. Nedvědice–Hodůvka–Chléb-
ské–Nedvědice, 18 km, vlak 6.42 hod., 
vede Šťáva
26. 3. Hustopeče nad B.–Kladeruby–
Choryně–Lhotka nad B., 15 km, vlak 
8.01 hod., vede Švec
28. 3. Bludov–Červený kříž–Kam-
ňatka, 15 km, vlak 6.36 hod., vede 
Pěček

KLuB ČesKých tuRIstŮ 

tJ spartak Přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161
4. 3. Přerov–Lýsky–Vinary–Popovi-
ce–Přerov, 12 km, odchod 9.00 hod., 
sokolovna, vede Poláková 
7. 3. Zašová–Jehličná–Krhová–Val. 
Meziříčí, 12 km, vlak 8.15 hod., vede 
Punčochářová
11. 3. Krčmaň–Majetín–Brodek–Rokyt-
nice–Přerov, 14 km, bus 8 hod., vede 
Punčochářová
14. 3. Přerovská padesátka – memo-
riál Jiřího Caletky, turistický pochod 
na trasách 15, 22, 30, 35 a 50 km, start  
7–10 hod., sokolovna
14. 3. Zahájení turistické sezony 2015 
v Olomouckém kraji, 9 hod., hřiště 
ve dvoře sokolovny, program pro děti 
i dospělé, pěší turistické trasy 5, 9, 12 
a 22 km
18. 3. Chropyně–Zářičí–Lobodice–To-
vačov, 12 km, vlak 9 hod., vede Po-
lidorová 
21. 3. Sv. Kopeček–Pod věží–Mar. Údo-
lí–Velká Bystřice, 13 km, vlak 8.04 hod., 
vede Vaculík
25. 3. Grygov–Strejčkův lom–Čelecho-
vice–Kokory, 10 km, vlak 8.04 hod., 
vede Bartošík.
28. 3. Lanškroun–Mor. Sázava–Ma-
riánská hora–Lanškroun, 20 km, vlak 
6.00 hod., vede Wnuk

hRad heLFŠtýn
Otevírací doba v březnu (od 7. 3.)
So–Ne: 9–16 hod.

MĚstsKý dŮM, KRatochVÍLoVa 

1. 3. Nedělní párty při dechovce, 13.30–
17.30 hod., hraje Záhorská kapela
10. 3. O Červeném vajíčku a rozmar-
ném srdíčku, povedená pohádka s kole-
dami, Liduščino divadlo Praha, pro děti 
z MŠ a I. stupně ZŠ, 8.30 a 10 hod.
10. 3. Karel Kahovec a skupina George 
and Beatovens, host Viktor Sodoma, 
v 19.30 hod.
11. 3. Nejúspěšnější sportovec roku 
2014 města Přerova, vyhlášení nej-
lepších sportovců, kolektivů a trenérů 
roku 2014, 18.00 hod.
15. 3. Nedělní párty při dechov-
ce, 13.30–17.30 hod., hraje skupina 
MINI
16. 3. Z louže pod okap, divadelní 
komedie agentury Fanny-Dany Ho-
molové, hrají Vladimír Kratina, Dana 
Homolová, Michaela Dolinová, Filip 
Tomsa, 19.30 hod.
19. 3. Koncert orchestrů žáků ZUŠ Bed-
řicha Kozánka Přerov, 18.00 hod.
23. 3. Strašidlo cantervillské, premiéra 
nového divadelního představení Diva-
dla Dostavník, 19.30 hod.
25. 3. Komici s. r. o., zábavné předsta-
vení stand-up comedy s podtitulkem: Ti 
nejlepší komici z pořadu Na stojáka – 
Miloš Knor, Ruda z Ostravy a Karel 
Hynek, 19.30 hod.
29. 3. Nedělní párty při dechovce, 
13.30–17.30 hod., hraje Záhorská ka-
pela
31. 3. Pavel Novák 70/50, vzpomín-
kový koncert Pavla Nováka ml. při-
pomene nejen přerovskou legendu, ale 
také skupinu Family, VOX, Legendy 
se vrací, Proto a řadu dalších hostů, 
19.30 hod.
Bližší informace v předprodeji MIC 
TGM 8, tel. 581 587 711 

PLesoVÁ sezona V Md
6. 3. ve 20.00 hodin – I. reprezentační 
podnikatelský ples 
13. 3. Gymnázium J. Škody, stužkovací 
ples třídy 4. A, 20 hod.
14. 3. Střední průmyslová škola, matu-
ritní ples tříd S4 + A4, 19 hod. 
20. 3. Meopta – optika s. r. o., XIII. 
reprezentační ples, 20 hod.
21. 3. GP a SOŠŽ Přerov, stužkovací 
ples tříd 4. D + 4. L, 20 hod.
27. 3. GJB a SPgŠ, stužkovací ples 
SPgŠ – třídy 4. BP, 20 hod. 
28. 3. Hnutí ANO, reprezentační ples, 
20 hod.

4. 3. Madeira – cestopisná přednáš-
ka Lenky a Václava Špillarových, sál 
Agentury pro zemědělství a venkov, 
Wurmova 2, od 17 hod.
9., 16., 23., 30. 3. Lekce počítačového 
kurzu Základy ovládání PC (pokračova-
cí kurz), učebna MěK v Přerově, Žero-
tínovo nám. 36, od 16 do 18 hod.
10., 31. 3. Přednášky z cyklu Vím už, co 
nevím? s Miroslavem Šmídou, učebna 
MěK, Žerotínovo nám. 36, od 16.30 
hod. 
12. 3. Přednáška Petra Karla na téma 
Světelné a elektrické jevy v atmosfé-
ře, učebna MěK, Žerotínovo nám. 36, 
od 17 hod.
13., 20., 27. 3. Lekce počítačového kur-
zu Pracujeme s internetem (pokračovací 
kurz), učebna MěK v Přerově, Žerotí-
novo nám. 36, od 9 do 11 hod.
17. 3. Přednáška Martiny Juřenové 
na téma Hledání vlastní kreativity aneb 
Praktický návod, jak realizovat své sny, 
pobočka MěK v Předmostí, od 16 hod.
18. 3. Žítkovské čarování – beseda 
a autorské čtení se spisovatelem Ji-
řím Jilíkem, učebna MěK, Žerotínovo  
nám. 36, od 17 hod.
24. 3. Nový Zéland – cestopisná před-
náška Jiřího Máry, sál Agentury pro 
zemědělství a venkov, Wurmova 2, 
od 10 hod.
26. 3. Používáme tablet – přednáška 
Pavla Cimbálníka, učebna MěK, Že-
rotínovo nám. 36, od 16 hod. 
30. 3. Kulturní akademie knihov-
ny na téma Přerovští výtvarní uměl-
ci, učebna MěK, Žerotínovo nám. 36, 
od 13 hod. 

aKce PRo dĚtI:
2.–6. 3. Jarní prázdniny v knihovně, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, v půj-
čovní době
2.–6. 3. Jarní prázdniny v knihovně, 
pobočka MěK v Předmostí, Hranická 
93/14, v půjčovní době
3. 3. Tvořivá dílna – kytička pro ra-
dost, půjčovna pro děti, Palackého 1, 
od 14 hod.
5., 12., 19., 26. 3. Xbox (oblíbené po-
hybové aktivity), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.
7. 3. Klub hráčů – turnaj v UBONGU, 
pobočka MěK v Předmostí, od 9 do 12 
hod.
12., 26. 3. Klub hráčů (stolní hry, Xbox), 
půjčovna pro děti, Palackého 1, od  
14 hod.
17. 3. Tvořivá dílna – jarní čarování s pa-
pírem, pobočka MěK na Velké Dlážce, 
od 13.30 hod.
18. 3. Tvořivá dílna – jarní papírové 
tvoření, pobočka MěK na Trávníku 30, 
od 13.30 hod.
27. 3. Noc s Andersenem – nocování 
v knihovně, půjčovna pro děti, Palac-
kého 1, od 18 hod.
27. 3. Večer s Andersenem – večer plný 
zábavy a čtení v knihovně, pobočka 
MěK v Předmostí, od 18 do 21 hod.

aKce V MÍstnÍch ČÁstech:
1.–31. 3. O pejskovi a kočičce, výtvarná 
soutěž pro děti, Kozlovice, v půjčovní 
době knihovny
3. 3. Tvořivá dílna – výroba přáníček 
k MDŽ, Žeravice, od 15 hod.

odBoR VysoKohoRsKé 
tuRIstIKy KČt 

www.vhtprerov.cz
28. 2.–2. 3. Krkonoše, 1. Lanovkou 
na Medvědín–Vrbatova bouda–Lab-
ská bouda–Martinovka,  nocleh, 2. 
Martinovka–Špindlerovka–Sněžka–
Pomezní Boudy, 3. Pomezní Boudy–
Lysečinská bouda–Rýchory–Svoboda 
nad Úpou, vedou Ludvík a Balcárek, 
vlak 6.00 hod.

MĚstsKÁ KnIhoVna

aKce PRo dosPĚLé:
1.– 31. 3. „Zločiny ze severu“ – březnová 
soutěž pro čtenáře detektivních příbě-
hů – soutěžní otázky každé úterý a čtvr-
tek na www.knihovnaprerov.cz
3., 17., 31. 3. Videopřednášky další-
ho semestru VU3V s názvem Barokní 
architektura v Čechách, učebna MěK 
v Přerově. 



Sraz ve 12.35 hod. na vlakovém nádraží. 
Odjezd 12.45 hod. 

zdRaVotnÍ cVIČenÍ s LeKtoReM 
– vždy v pondělí a čtvrtek od 9 do 10 
hodin. 
InteRnet PRo senIoRy – vždy v pon-
dělí od 9 do 13 hodin. 

15ServiS

ČesKÁ KŘesŤansKÁ aKadeMIe

centRuM sonus, PaLacKého 17a
24. 3. Jitka Otáhalová: Václav Pro-
kůpek, náhradní termín z prosince, 
17.00 hod.

cÍRKeV BRatRsKÁ

21. 3. Přednáška na téma Odpuštění – 
vyjděte z vězení, v 15 hod., kazatelská 
stanice Přerov, Havlíčkova 11, vstupné 
dobrovolné

soKoLoVna

21. 3. Divadelní představení komedie 
Jaroslava Koloděje Dědeček aneb Mu-
síme tam všichni. Hrají ochotníci TJ 
Sokol Vlkoš, v 17 hod. Po představení 
posezení s živou hudbou.

KeRaMIKa ÚJezdec

5. 3. Glazování v keramickém kroužku 
od 15.30 hod.
12. 3. Výroba velikonočních ozdob z ke-
ramiky od 15.30 hod.
19. 3. Výroba gelových svíček – kera-
mika od 15.30 hod.
21. 3. Velikonoční výstava v I. poschodí 
místního výboru od 13 hod.
26. 3. Výroba kuřátka v keramickém 
kroužku od 15.30 hod.

setKÁnÍ RadIoaMatéRŮ

Jarní setkání radioamatérů, CBčkářů 
a ostatních zájemců o radiotechniku 
a výpočetní techniku se uskuteční v so-
botu 28. března od 8 do 12 hodin v obou 
sálech Pivovaru Přerov. Pro prodejce 
budou sály Pivovaru v Komenského 
ulici otevřeny od 7.30 hodin.

aGentuRa hIt

25. 3. Dámský salon, módní přehlídka 
a služby zdraví a krásy, Hotel FIT, za-
hájení v 18.30 hod.

BLuesoVé ČtVRtKy

caFé & BouLdeR Base caMP
12. 3. Bluesová kapela Blues Gang z Pře-
rova a Česťa Beťák, poezie z děl J. Pré-
verta i z vlastní tvorby, ve 20 hod.

eXIt MusIc BaR

13. 3. Psychedelic Umami – Manon 
Meurt, Mancuso, Kangaroos in Austria, 
At Bona Fide, ve 20 hod.

LoutKoVé dIVadLo soKoL
PŘeRoV

Začátky představení vždy ve 14.00 
a 16.00 hod.
1. a 8. 3. O dvanácti měsících, pohádka 
na motivy B. Němcové.
15., 22. a 29. 3. Kašpárek vaří živou 
vodu, O Pyšné base 

5. 3. Výlet do svíčkárny v Olomouci, 
7.30–15.30 hod.
Na akce je nutné přihlásit se předem! 

JaRnÍ PRÁzdnIny BIos 
2. 3. Výprava do městského útulku, 
stolní hry, soutěže, 8–15 hod. 
3. 3. Výprava na Tesák, 9–15 hod. 
4. 3. Hry a soutěže, výtvarné tvoření 
8–15 hod.
5. 3. Výprava do Olomouce do muzea 
7.30–15 hod.

3. 3. Tvořivá dílna – dekorování skla 
(příprava a kreslení kontur), Vinary, 
od 17 hod.
3. 3. Tvořivá dílna – výroba dárků 
k MDŽ, Kozlovice, od 16 hod.
5. 3. Fimfárum Jana Wericha – akce 
pro čtenáře i nečtenáře, kteří mají rádi 
pohádky, Lověšice, od 16 hod.
5. 3. Odpoledne s pohádkou plné čtení, 
her a soutěží, Čekyně, od 16 hod.
5. 3. Nad šálkem čaje – beseda pro seni-
ory o knihách Kláry Janečkové spojená 
s ochutnávkou čaje a sladkostí čtenářek, 
Kozlovice, od 16 hod.
6. 3. Tvořivá dílna – výroba přáníček 
k MDŽ, Žeravice, od 15 hod.
7. 3. Tvořivá dílna – výroba dárků 
k MDŽ – zdobení polštářků z pohan-
kových slupek, Dluhonice, od 17 hod.
10. 3. Tvořivá dílna – dekorování skla 
(vybarvení kontur, dokončení výrobku), 
Vinary, od 17 hod.
12. 3. Tvořivá dílna – žabka meteo-
roložka – tvoříme z papíru, Čekyně, 
od 16 hod.
13. 3. Tvořivá dílna – jarní vyrábění 
kytičky z papírových ruliček, Újezdec, 
od 15 hod.
19. 3. Soutěžní odpoledne pro děti, Koz-
lovice, od 16 hod.
26. 3. Tvořivá dílna – jarní dekorace 
z papíru (určeno pro děti i dospělé), 
Kozlovice, od 16 hod.
28. 3. Tvořivá dílna – Velikonoce – zdo-
bení kraslic a velikonoční jedličky, výro-
ba ozdob, Dluhonice, od 17 hod.
31. 3. Tvořivá dílna – netradiční záložky 
do knih, Kozlovice, od 16 hod.

duha KLuB dLaŽKa

2.–6. 3. Hravý zimní příměstský tábor 
pro děti v Přerově
14. 3. Tarokový turnaj Moravské taro-
kové ligy, jídelna Prechezy
14. 3. Dlažka bál (hraje Wyjetej Wolej + 
cimbálovka Primáš), klub Teplo
19. 3. Lenka Dusilová sólo, klub Teplo 
ve 20 hod.
20.–22. 3. Putování s Aslanem, víkend 
pro děti v klubu Dlažka
20.–22. 3. Pevnost Boyard, víkend pro 
děti v Rajnochovicích
21. 3. Scrabble, kvalifikační turnaj 
na mistrovství ČR, jídelna Prechezy
26. 3. Neřež, koncert folkové skupiny, 
klub Teplo

duha KLuB RodInKa

Během jarních prázdnin – hlídání dětí 
27. 3. Velikonoční tvoření od 16 hod.  
www.rodinka.cz nebo tel. 777 821 943.

www.bazenprerov.cz                            PROVOZNÍ DOBA – PLAVECKÝ AREÁL PŘEROV – BŘEZEN 2015                            změny vyhrazeny!

dětský
bazén

50m bazén, pára
whirlpool

částečný
pronájem

ostatní
aktivity

společná sauna
z bazénu

sauna
samostatný vchod

Pondělí 9–13
6.15–7.30

9–14
6.15–7.30

9–14
imobilní

11–13
zavřeno

v párech
15–21

Úterý 15–20
6.15–7.30

13–21
6.15–7.30

13–20
18–21

ženy
14–21

Středa 14–20
6.15–7.30

13–21
6.15–7.30

13–20
aquaaerobik 

19–19.45
15–21

muži
13–21

Čtvrtek 18–20
6.15–7.30

9–16
18–21

6.15–7.30
9–16

18–20
18–21

ženy
15–21

Pátek 14–20
6.15–7.30

14–21
6.15–7.30

14–21
imobilní

14–16
15–21

muži
15–21

Sobota
10–12.30
13.30–20

10–12.30
13.30–20

10–12.30
13.30–20

společná
10–20

Neděle 10–18 10–18
imobilní 10–12

aquaaerobik 16–16.45
10–18

společná
10–18

VýJiMKY (jak se plave ve vyznačený den):

Po–Pá 2.–6. 3. 10–20 10–20
dle běžného  

provozu pouze  
do 20 hodin

SAUNA DLE 
BĚZNÉHo 
PRoVoZU

Sobota 28. 3.
11.30–12.30

13.30–20
11.30–12.30

13.30–20
11.30–12.30

13.30–20
společná

10–20

mimořádné částečné pronájmy (čás bazénu pronajata):
pondělí 2. 3., dětský den od 11; 13,30 a 16 asi půl hodiny 1 pás pro soutěže pro děti
sobota 14. 3., 17–18 hodin, 5 pásů (plave se na šířku = 16,7 m)
pátek 27. 3., 17–18 hodin, 5 pásů (plave se na šířku = 16,7 m)

setKÁVÁnÍ senIoRŮ sPoLu

centRuM sonus, PaLacKého 17a
2. 3. Rozmazlujme naše ruce – one-
mocnění rukou jejich prevence a léč-
ba i reflexní terapie, Olga Župková, 
10.15 hod.
2. 3. Praktické cvičení paměti, 
11.15 hod.
3. 3. Vycházka s trekingovými holemi: 
Žebračka. Sraz v 10.15 hod. v centru 
SONUS. Předpokládaný návrat 12.30 
hod. Vycházka se koná jen za přízni-
vého počasí. 
9. 3. Velikonoce a velikonoční zvyky – 
Emilie Šmídová, 10.15 hod. 
11. 3. Kavárna pro seniory:  Čína – Li-
buše Trucálková, 16.00 hod.
16. 3. Přerov na starých pohlednicích II. – 
Šárka Krákorová Pajůrková, 10.15 hod.  
23. 3. Anglie I. část – Bedřich Šuba, 
10.15 hod.
25. 3. Plavání. Sraz u bazénu 14.50 hod. 
Vstupné 52 Kč + 50 Kč záloha na čip.
30. 3. Rukodělná činnost: Velikonoční 
dekorace – kraslice, 10.15 hod. 
31. 3. Výlet do Záhlinic do muzea  
Fr. Skopalíka: Velikonoční mláďátka. 

sVČ atLas a BIos

16.–20. 3. Velikonoční  salon – s ukázka-
mi lidové tvořivosti. Denně 8.30–11.30 
a 13–17 hod. V pátek jen dopoledne.
30. 3.–3. 4. Velikonoční výstava v MD. 
Denně od 9.30 do 17.30 hod. , v pátek 
do 13.30 hod. 
 
JaRnÍ PRÁzdnIny atLas 
2. 3. Velikonoční keramika, 9–12 hod. 
3. 3. Zpívání s Přerováčkem i pro nové 
zájemce, 9–12 hod.

aKce PRo senIoRy PsP

U příležitosti MDŽ se koná ve čtvrtek 
19. března  setkání seniorů PSP v ka-
várně Bečva. K poslechu a tanci zahraje 
od 15 do 19 hodin Casablanca. Zváni 
jsou i bývalí zaměstnanci Přerovských 
strojíren i nečleni odborů.



16 kino/galerie

V galerii Mezi Světy od března vystavuje dra-

matik a malíř Jana Skalický z Nového Bydžova. 

Všechny jeho olejomalby mají mystický nádech 

s vlastním osobitým vyjádřením. Skalického 

tvorba směřuje od reality k abstrakci, od vidě-

ného k tušenému. Zhmotnělé bizarní představy, 

které přitahují pozornost diváka, navozují poci-

ty odhalovaného tajemství, objevování nových, 

ve tvarech ukrytých souvislostí a smyslů. 

Interiérové i exteriérové kera-

mické světelné koule a homole 

Dagmar Wallerové z Moravan 

u Brna jsou od března k vidění 

i na Trafačce. Dagmar Wallerová 

vyrábí také užitkovou točenou 

kameninu, kterou polévá speci-

álními hlínami, jež se při teplotě 

výpalu okolo 1230 °C roztaví 

a vytvoří sklovitou vrstvu. Podle 

složení se jejich barva proměňuje od tmavohnědé až do zlatavého okru. Podle 

vzorů z kuchyní našich babiček tak vyrábí děrované nádoby na uchování cibule 

a česneku, sádláky, zapékací misky nebo hrnky a květináče.

KnihKupectví a galerie Mezi Světy, Palackého 20, TEl. 731 116 622

traFaČKa – KrÁMeK prO raDOSt, Na MaRkU, PŘERoV, TEl. 608 408 295

Pětadvacet let klubu Dlažka je název výstavy, jež 

začala vernisáží 26. února a potrvá do 29. března. 

Expozice mapuje čtvrtstoletí existence nejznáměj-

šího přerovského klubu pro volnočasové aktivity. 

Slovem i hudbou provedou ti nejlepší dlažkaři. 

Návštěvníci, kterým unikla vernisáž, by si neměli 

nechat ujít Plesáž v sobotu 14. března v 17.30 ho-

din. Akce s neobvyklým názvem je oslavou před 

bálem Dlažky s básněmi a hudbou. Poslední akcí 

je Dernisáž, kdy se v neděli 19. března v 16 hodin uskuteční u příležitosti konce 

výstavy akce s netradičním chaosem s hudbou i bez ní.

V březnu v Pasáži pokračuje výstava Od lovců mamutů k cihle. V části věno-

vané stavební přeměně Předmostí mohou návštěvníci také zhlédnout krátký 

dokument z roku 1979, který zachycuje ještě původní výstavbu i její částečnou 

demolici. Na výstavě jistě zaujmou unikátní kolorované fotografie z archivu 

Ústavu Anthropos v Brně, na kterých uvidíte, jak dávná těžba sprašových hlín 

v Předmostí zcela změnila reliéf krajiny. Instalovaná scéna s modely zvířat v ži-

votní velikosti pak jistě umocní představy návštěvníků o životě lovců mamutů, 

kteří reálně vystupují z okolních obrazů vytvořených podle nejnovějších archeo- 

logických rekonstrukcí.

galerie MěSta pŘerOva, hoRNÍ NÁMĚSTÍ 1, TEl. 725 310 307

výStavní Síň paSÁž, kRaTochVÍloVa 14, TEl. 581 217 187

1. 3. v 17.30 hod. teOrie všehO, re-
publiková premiéra
1. 3. ve 20.00 hod. ghOul 3D, republi-
ková premiéra
2.–3. 3. v 17.30 hod. FOcuS
2.–3. 3. ve 20.00 hod. paDeSÁt OD-
Stínů šeDi
4. 3. v 17.30 hod. paDeSÁt ODStí-
nů šeDi
4. 3. ve 20.00 hod. Big eyeS KLUB
5. 3. v 17.30 hod. aMericKý Sniper, 
republiková premiéra  
5.–6. 3.  ve  20.00  hod.  aMericKý 
Sniper
6.–7. 3. v  17.00  hod. SpOngeBOB 
ve FilMu: hOuBa na Suchu 3D
8. 3. v 17.30 hod. paDeSÁt ODStí-
nů šeDi
7.–8. 3. ve 20.00 hod. paDeSÁt OD-
Stínů šeDi
9.–10. 3. v 17.30 hod. FOtOgraF
9. 3. ve 20.00 hod. FOtOgraF
10. 3. ve 20.00 hod. ghOul 2D
11. 3. v 17.00 hod. aSterix: SíDliště 
BOhů 2D
11. 3. ve 20.00 hod. viOlette, Dámský 
večer
12.–14. 3. v 17.30 hod. vyBíjenÁ, re-
publiková premiéra  
12.–13. 3. ve 20.00 hod. chappie, re-
publiková premiéra  
15. 3. v 17.30 hod. chappie
14.–17. 3. ve 20.00 hod. vyBíjenÁ
16.–17. 3. v 17.30 hod. vyBíjenÁ
18. 3. v 17.30 hod. hODinOvý Man-
žel, BIOsenior
18. 3. ve 20.00 hod. hODinOvý Man-
žel, BIOsenior

19.–21. 3. v 17.00 hod. pOpelKa, re-
publiková premiéra
19.–20. 3. ve 20.00 hod. reziStence 
3D, český dabing, republiková premi-
éra
21. 3. 15.00 hod. SpOngeBOB ve Fil-
Mu: hOuBa na Suchu  3D
21.–22. 3. ve 20.00 hod. vyBíjenÁ 
22. 3. v 17.30 hod. vyBíjenÁ
23.–24. 3. v 17.00 hod. SpOngeBOB 
ve FilMu: hOuBa na Suchu 2D
23.–24. 3. ve 20.00 hod. vzKŘíšení 
DéMOna 
25. 3. v 17.00 hod. expeDiČní KaMe-
ra
26.–28. 3. v  17.00  hod.  KOneČně 
DOMa 3D, republiková premiéra
26.–27. 3. ve 20.00 hod. ceSta naDěje, 
republiková premiéra
28.–29. 3. ve 20.00 hod. paDeSÁt OD-
Stínů šeDi
29. 3. v 17.30 hod. paDeSÁt ODStí-
nů šeDi
30.–31. 3. v 17.30 hod. ceSta naDě-
je
30.–31. 3. ve 20.00 hod. vyBíjenÁ 

BijÁSeK
1. 3. v 15.30 hod. zvOnilKa a tvOr 
netvOr 3D 
8. 3. v 15.30 hod. aSterix: SíDliště 
BOhů  3D 
15. 3. v 15.30 hod. SpOngeBOB ve Fil-
Mu: hOuBa na Suchu  2D 
22. 3. v 15.30 hod. pOpelKa
29. 3.  v  15.30  hod.  KOneČně 
DOMa 3D
zMěna prOgraMu vyhrazena

KinO hvězDa pŘerOv, TEl. 581 202 216, www.kiNohVEzda.cz
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