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V prvních měsících roku milovníci tance a společenského života vůbec mají jistotu, 
že si z bohaté nabídky vyberou. Plesová sezona je v plném proudu 
i v reprezentačních prostorách Městského domu, 
kde se uskuteční  28. února ples primátora. 
Máte příležitost se ho zúčastnit.
více na straně 14 �
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Děti se nemusí
během jarních
prázdnin nudit
Přerovští školáci si letos
užijí jarních prázdnin až
v prvním březnovém týd-
nu. Mnozí rodiče, zvláště ti,
kteří si nemohou z různých
důvodů vzít dovolenou
a navíc po ruce nejsou
ochotní dědeček a babička,
však potřebují získat s urči-
tým časovým předstihem
informace o možnostech,
jak zabavit své děti v tyto
dny. Z těchto důvodů zve-
řejňujeme už v únorovém
čísle, jaké aktivity připravi-
li pro děti během jarních
prázdnin nejenom pracov-
níci Střediska volného času
ATLAS a BIOS.

pokračování na straně 10 �

Dne otevřených dveří v BIOSu 
i letos děti využijí k prohlídce exotických živočichů.
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Ludmila
Hošťálková, 
odbor sociálních
dávek MMPr,
vedoucí 

Osoby, které nebudou mít po šesti
měsících pobírání příspěvku na živoby-
tí počínaje datem 1. lednem 2009 příjem
z výdělečné činnosti, podporu v neza-
městnanosti či při rekvalifikaci a které
nebudou vykonávat krátkodobé za-
městnání zprostředkované úřadem prá-
ce či dobrovolnickou nebo veřejnou
službu v rozsahu alespoň 20 hodin v ka-
lendářním měsíci, budou mít částku na
živobytí, která u jednotlivce činí 3 126
korun, sníženou na částku existenčního
minima. To je stanoveno částkou 2 020
korun. Nejdříve tedy dostanou sníženou
dávku od 1. července 2009. Toto usta-
novení se nevztahuje na osoby, u kte-
rých se nezkoumá možnost zvýšit si pří-
jem vlastní prací. Mezi ně patří napří-
klad osoby starší 65 let, poživatelé sta-
robního důchodu, osoby plně invalidní,
osoby pobírající peněžité dávky nemo-
cenského pojištění z důvodu těhotenství

a mateřství. Ustanovení se nevztahuje
rovněž na rodiče celodenně, osobně
a řádně pečující alespoň o 1 dítě po do-
bu pobírání rodičovského příspěvku,
dále rodiče celodenně pečující alespoň
o 1 dítě, které z vážných důvodů nemů-
že být umístěno v jeslích, mateřské ško-
le nebo obdobném zařízení a osoby pe-
čující o osobu závislou na pomoci. Rov-
něž jsou to nezaopatřené děti a osoby,
které byly uznány dočasně práce ne-
schopné.

Zároveň se od 1. ledna letošního roku
zavádí institut „veřejné služby“ k rozší-
ření možností pracovního uplatnění pro
osoby v hmotné nouzi. Veřejnou službu
lze vykonávat na základě smlouvy uza-
vřené mezi obcí a osobou v hmotné
nouzi a to k zabezpečení pomoci v zále-
žitostech, které jsou konány ve prospěch
obce a jejích občanů. Jde zejména
o zlepšování životního prostředí v obci,
udržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství, pomoc v oblasti kulturní-
ho rozvoje a sociální péče. Za výkon ve-
řejné služby nenáleží odměna.

Bližší informace obdrží občané
v hmotné nouzi u pracovnic odboru
sociálních dávek Magistrátu města
Přerova. Šaf

Opět se zpřísňují podmínky
pro poskytování dávek

I v letošním roce mohou fyzické nebo
právnické osoby na území města žádat
o dotaci na podporu aktivit v oblasti en-
vironmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty. Výše přiznané dotace na jed-
nu aktivitu v jednom roce může činit až
70 tisíc korun.

Žádosti o poskytnutí dotace musí být
doručeny na podatelnu Magistrátu měs-
ta Přerova, Bratrská 34, 750 11 Přerov, do
31. března 2009 v zalepené obálce ozna-
čené Žádost o poskytnutí dotace – EV-
VO. Z dotace lze hradit náklady vzniklé
v období od 1. ledna roku, ve kterém by-
la dotace poskytnuta, až do 31. srpna ro-
ku následujícího.

Úplné znění schválených zásad, včet-
ně podrobných podmínek, formuláře
a seznamu příloh pro podávání žádostí,
je k dispozici na odboru životního pro-
středí (Bratrská 34) nebo na interneto-
vých stránkách města – „Magistrát – For-
muláře – odbor ŽP“, článek Poskytování
dotací na podporu aktivit v oblasti EVVO
(www.mu-prerov.cz). 

Konzultace ke zpracování žádosti po-
skytne RNDr. Yvona Machalová (tel.
581 268 221, e-mail: yvona.machalo-
va@mu-prerov.cz).

RNDr. Yvona Machalová , 
odbor životního prostředí MMPr

Město i letos bude podporovat
ekologickou výchovu

S účinností od 1. ledna 2009 se zákonem čís. 382/2008 Sb., noveli-
zuje zákon čís. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Zeptali
jsme se vedoucí odboru sociálních dávek na nejvýznamnější změny
novelizace výše uvedeného zákona.

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
Ulice druh omezení trvání
âekynû, Zámecká úplná uzavírka (oprava vozovky) do 14. 2.

Magistrát Přerova se obrací na přerov-
ské instituce, podniky, organizace, ško-
ly, občanská sdružení a další se žádostí
o zaslání materiálů, které se stanou pod-
kladem pro zápis kroniky za rok 2008.

Uveďte stručnou charakteristiku a pod-
statné události, které nastaly v roce 2008
ve vaší firmě, organizaci, místní části
apod. U škol zasílejte příspěvky za školní

rok 2007/2008. Vítaným materiálem pro
městskou kroniku jsou také ročenky, pro-
pagační publikace, letáky a fotografie.
Příspěvky očekáváme do 30. června 2009. 

Příspěvky zasílejte elektronickou poš-
tou na adresu ivana.vesela@mu-pre-
rov.cz, nebo písemně: Magistrát města
Přerova, Ivana Veselá, kancelář primá-
tora, Bratrská 34, 750 11 Přerov.

Připravujeme kroniku
města Přerova za rok 2008

■ Rozpis pohotovostních lékárenských služeb
nedûle a svátky od 8 do 18 hodin

den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

1. 2. lékárna U ·tûstûny, âechova 25 581 209 238

8. 2. lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192

15. 2. lékárna Sano, BudovatelÛ 6 581 277 956

22. 2. lékárna Alfa, nám. Pfierovského povstání 581 204 419

V sobotu dopoledne jsou otevfieny lékárny: lékárna U kostela, Kratochvílova 13 • lékárna
U nádraÏí, Husova 2 • lékárna Komenského 40 • lékárna Alfa, nám. Pfierovského povstání

Nevíte, na koho se na magistrátu obrátit?
Využijte webové stránky města.

Kontakty na pracovníky magistrátu naleznete v sekci Kontakty. Můžete hledat
podle jména, organizační struktury nebo podle umístění odborů v jednotlivých
budovách magistrátu. U každého pracovníka naleznete medailonek s e-mailem,
telefonem, umístěním v budově a základní informací o jeho činnosti.

www.mu-prerov.cz

■ Výzva

Poradnu najdete v ulici Boženy Něm-
cové, 1652/9 v Přerově. Úředním dnem
je každé pondělí od 13 do 16 hodin.
Poradna nabízí kontakt na bezplatné
právní, sociální, daňové a psychologic-
ké služby pro všechny občany. 
Občané spotřebitelé, ale i podnikatelé se
mohou na pracovníky ČOI obracet s do-
tazy ohledně prodeje výrobků, zboží
a poskytování služeb na vnitřním trhu,
či jiné obdobné činnosti nebo ohledně
poskytování spotřebitelských úvěrů. 
Například:
■ jak postupovat při uplatnění odpo-

vědnosti za vady výrobků (reklamace)
a jaké jsou povinnosti prodávajícího,

■ jak postupovat při reklamaci u zakou-

peného zboží na „předváděcích ak-
cích“,

■ jak postupovat při uzavření kupní
smlouvy, na co má spotřebitel právo
a co mu prodávající sdělit nemusí,

■ co požadovat od podnikatele při uza-
vření „smlouvy o dílo“,

■ jaké má možnosti, když se spotřebitel
dozví v médiích, že zakoupený výro-
bek může být „nebezpečný“,

■ co musí být uvedeno na výrobku a kdy
musí vydat doklad o zakoupení zboží
nebo poskytnuté službě,

■ informace o možnosti pořízení zboží
v rámci tzv. „splátkového prodeje“.

Ing. Vladimír Kubeša, 
vedoucí Živnostenského úřadu

Využijte služeb Občanského sdružení
sociálních a finančních poraden ČR

Již od července 2008 poskytují bezplatně služby pracovníci
Občanského sdružení sociálních a finančních poraden.



■ Rada a Zastupitelstvo města Přerova
Krátce z jednání radních

17. prosince 2008
� Zrušili s účinností k 31.12. 2008 komi-
si pro místní část Popovice, odvolali
z funkce předsedy Vladimíra Pavlištíka
a z funkce členů Vladimíra Rösse, Josefa
Suchánka, Romana Horkého a Ing. Dag-
mar Beranovou.
� Odvolali s účinností k 31.12.2008 na
vlastní žádost Pavla Šamořila z funkce
člena komise pro místní část Čekyně
a Alenu Verbichovou z funkce členky ko-
mise pro místní část Újezdec.
� Schválili přijetí peněžitého daru ve vý-
ši 15 000 Kč od MUDr. Zdeňka Zbořila,
účelem je zlepšení životních podmínek
opuštěných zvířat umístěných v útulku. 
� Schválili zřízení pracovní skupiny,
která bude řešit koncepční záměr města
týkající se výherních hracích přístrojů:
předseda Ing. Jiří Lajtoch, členové sku-
piny Mgr. Josef Kulíšek, Bc. Ivo Kro-
páč, RSDr. Josef Nekl, Ing. Marta Valen-
číková, Václav Zatloukal, Hana Kliková.
� Vzali na vědomí vzdání se pracovní-
ho místa ředitelky příspěvkové organi-
zace Základní škola Přerov, Svisle 13
Mgr. Eleny Grambličkové ke dni 1. led-
na 2009 a uložili odboru školství, mláde-
že a tělovýchovy Magistrátu města Pře-
rova připravit vyhlášení konkursního ří-
zení na obsazení pracovního místa ředi-
tele Základní školy Přerov, Svisle 13.
� Odvolali Svatavu Michalcovou z funk-
ce ředitelky příspěvkové organizace
Ústav sociální péče – Denní pobyt pro
mentálně postižené ke dni 31. 12. 2008
a odvolali ke stejnému datu Helenu Za-
tloukalovou z funkce ředitelky příspěv-
kové organizace Městské jesle. V rámci
restrukturalizace bude řídit tyto institu-
ce ředitelka Sociálních služeb města Pře-
rova PhDr. Marta Vanišová.
� Vzali na vědomí prodej nepotřebné-
ho movitého majetku ve vlastnictví přís-
pěvkové organizace Služby města Pře-
rova a souhlasili s prodejem nákladního
automobilu Ford Transit 100 2,5 D. 

Krátce z jednání radních
14. ledna 

� Vzali na vědomí návrh členů komise
pro cestovní ruch, kulturu a kulturní pa-
mátky na pořízení a umístění pamětní
desky věnované Růženě Stokláskové ve
městě Přerově. Tato přerovská učitelka
působila na Základní škole B. Němcové,
a proto deska bude umístěna na této
škole. R. Stoklásková byla první ženou-
zastupitelkou v Přerově. Pro své angažo-
vání v odboji byla gestapem zastřelena
v Brně roku 1942.
� Vzali na vědomí doporučení komise
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Ing. Jiří Lajtoch
primátor města
Přerova

Vážení spoluobčané,
již od konce loňského roku zazname-
návám znepokojené diskuse k nabídce
města na odkoupení bytů. Mnozí lidé
jsou přesvědčeni, že tato nová vlna od-
prodeje se odehrává za jiných, pro ku-
pující podstatně nevýhodnějších pod-
mínek. Zdá se jim, že předpokládané
ceny bytů i souvisejících pozemků jsou
příliš vysoké. 
Jak tedy privatizace bytového fondu
v Přerově probíhala? Městské byty se
začaly prodávat zhruba před deseti lety
podle předem stanovených a schvále-
ných podmínek. Dnes nám tehdejší ce-
ny připadají nízké. Tehdy však vyvola-
ly podobné reakce jako naše dnešní na-
bídka. A někteří si byty nezakoupili
a zůstali v nájemním vztahu. O větši-
nu nabídnutých bytů však lidé měli zá-
jem a myslím, že jejich vztah k vlastní-
mu majetku je na přerovských byto-
vých domech opravdu vidět. Nová ok-
na, zateplení, barevné fasády, nové
rozvody, zrekonstruované výtahy ...
Pochopitelně téměř každý by chtěl žít
v hezkém a dobře udržovaném domě.
Proto se na nás již delší dobu obraceli
nájemníci s žádostí, aby i jim bylo
umožněno byty odkoupit. A tak již v ro-
ce 2007 probíhala jednání k aktualiza-
ci koncepce bydlení a zásad prodeje by-
tů. Je zřejmé, že ceny všech druhů zboží
a služeb se v posledních deseti letech
změnily. A to platí také o cenách nemo-
vitostí. I když zůstalo zachováno zvý-
hodnění stávajících nájemců a nejnižší
nabídková cena je stejně jako v minu-
losti stanovena ve výši 38% ceny znalec-
kého posudku, jsou dnešní předpoklá-
dané nabídkové ceny podstatně vyšší.
Cena bude stanovena teprve po prove-
dení aktuálních znaleckých posudků
na jednotlivé objekty bydlení, které bu-
dou odrážet také jejich technický stav.
U domů, které v posledních letech ne-
byly modernizovány a nejsou v nejlep-
ším stavu, bude cena ještě nižší. 
Při jednáních na radnici se stále vrací-
me spíše k cenám pozemků. Pokud ne-
dojde k podstatným změnám, budeme
zřejmě na dubnovém zasedání zastupi-
telstva předkládat návrh na snížení je-
jich ceny. Hovořit o tom, jak velké by to-
to snížení mělo být, je zatím předčasné.
Chápu, že pro mnohé lidi je těžké po-
soudit výhodnost či nevýhodnost na-
bídky. Nikdo z nájemníků není do
koupě bytu nucen, každý má právo
rozhodnout se podle svých představ
a možností. I ten, který nakonec nedo-
sáhne na finální cenu, bude mít – a to
chci zdůraznit, jistotu, že z bytu nebu-
de vystěhován. A to je myslím velmi
důležité.

■ Sloupek primátora
bezpečnosti, prevence kriminality a BE-
SIP a uložili odpovědným odborům za-
bývat se připomínkami ke světelným či
reflexním označením na komunikacích,
a to způsobem evidentně zvyšujícím
přehlednost a bezpečnost těchto míst.
� Odvolali s účinností od 1. 2. 2009 na
vlastní žádost Zdenku Geiersbergovou
z funkce organizačního pracovníka ko-
mise zdravotní a sociální pomoci a jme-
novali s účinností od 1. 2. 2009 organi-
začním pracovníkem komise zdravotní
a sociální pomoci Blanku Hrubou.
� Schválili účast města Přerova na vele-
trhu Real Vienna 2009 ve společné ex-
pozici s Olomouckým krajem. Schválili
Ing. Janě Císařové zahraniční cestu za
účelem reprezentace města na veletrhu
Real Vienna ve dnech 25.–28. 5. 2009.
� Vzali na vědomí usnesení konkursní
komise ve věci konkursního řízení na

obsazení pracovního místa ředitele přís-
pěvkové organizace Základní škola Pře-
rov, Boženy Němcové a jmenovali na je-
ho základě s účinností od 1. 2. 2009 Mgr.
Ilonu Bočinskou ředitelkou této školy.
� Vzali na vědomí podání žádosti o na-
dační příspěvek na revitalizaci školního
pozemku při Základní škole Přerov,
Trávník z Nadace ČEZ pro projekt Oran-
žové hřiště.
� Schválili strategické partnerství měs-
ta Přerov v projektu Informační centra
environmentální výchovy, vzdělávání
a osvěty (Přírodě Olomouckého kraje!
plus) a pověili náměstkyni primátora
Mgr. Elenu Grambličkovou podepsáním
prohlášení o strategickém partnerství.

Šaf

Úplné znění usnesení najdete na
www.mu-prerov.cz

■ Pozvánka

Zastupitelstvo
města Přerova

v pondělí 2. února
ve 13 hodin

ve velkém sále 
Městského domu

■ Upozornění

Komise pro občanské záležitosti
Komise nabízí obřady vítání dětí, při kterých jsou novorozenci přijati mezi obča-
ny města zápisem do pamětní knihy. Přihlásit se mohou rodiče, mající trvalé byd-
liště v Přerově, ale jejich dítě se narodilo mimo Přerov. Rodiče dětí narozených
v Přerově získají dotazník na matrice při vyřizování rodného listu.
Komise i nadále zajišťuje obřady zlatých nebo diamantových svateb. Pouze ne-
může manželům zasílat blahopřání s nabídkou obřadu. Důvodem je novelizace
zákona o matrikách, kterou bylo omezeno získávání informací z matričních knih. 
Pokud o obřad svatby budete mít zájem, kontaktujte organizační pracovnici ko-
mise, která vám sdělí bližší informace: I. Veselá, kancelář primátora, tel. 581 268
452, e- mail: ivana.vesela@mu-prerov.cz nebo osobně, Magistrát města Přero-
va, nám. T. G. Masaryka č. 2, přízemí.

Jedná se o návrhy osobností, které bě-
hem svého života významnou měrou při-
spěly k popularizaci a propagaci Přerova.

Očekáváme návrhy z oblasti vědecké
práce, kultury, sportu i dalších činností,
které mají vztah k našemu městu. Radní
zodpovědně a objektivně je posoudí
a následně předloží zastupitelům města
ke schválení.

Vybraným osobnostem budou Ceny
města Přerova – medaile J. A. Komen-
ského slavnostně předány v říjnu letoš-
ního roku.

Návrhy zasílejte nejpozději do
31. května 2009 na adresu: Magistrát
města Přerov, kancelář primátora, Bra-
trská 34, 750 11 Přerov, nebo na mailo-
vou adresu: kp@mu-prerov.cz

■ Výzva

Cena města Přerova 2009
Vedení města Přerova se obrací na širokou veřejnost
s výzvou k zasílání návrhů na ocenění významných

osobností Přerova.

Michal Korytar se stal 
prvním přerovským dítětem 

roku 2009. 
Narodil se 1. ledna ve 12.46 hodin 

v místní porodnici.

Blahopřejeme.
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Ještě do 23. února máte
možnost získat půjčku

z fondu bydlení
O půjčku může požádat každý vlastník

bytu, bytového nebo rodinného domu
i jiné nemovitosti, ve které má vzniknout
nová bytová jednotka. Podmínky pro
poskytnutí půjčky jsou stanoveny ve
Vnitřním předpisu č. 24/07, kde jsou
uvedeny jednotlivé druhy půjček, maxi-
mální částky, které je možné na jednot-
livé druhy půjček čerpat, lhůta splatnos-
ti (6 let) a výše úroku (4 % p.a.). 

Podrobné informace získáte na inter-
netových stránkách města: www.mu-
prerov.cz. Dotazy ohledně půjčky vám
zodpoví Kristina Bukvaldová, (kristi-
na.bukvaldova@mu-prerov.cz) tel. 581
268 209 nebo Ivana Jeřábková, tel. 581
268 212 (ivana.jerabkova@mu-pre-
rov.cz). 

Přihlášky do soutěže
o fasádu zasílejte 

do 16. února
Do soutěže je možno přihlásit čelní fa-

sádu objektů situovaných ve správním
obvodu města Přerova, která je součástí
řádně ukončené stavby v roce 2008. 

Přihlášku do soutěže si můžete vy-
zvednout na Magistrátu města Přero-
va, odboru rozvoje, pracovišti archi-
tektury a urbanismu nebo ji najdete
spolu se soutěžními podmínkami na
internetových stránkách města Přero-
va (www.mu-prerov.cz).

Soutěž je stejně jako v loňském roce
vypsána ve třech kategoriích, a to fasáda
novostavby, fasáda rekonstrukce a fasá-
da panelového domu. Vítězné dílo v kaž-
dé kategorii získá stejně jako v minulých
letech ocenění ve výši 50 000 korun. Spo-
lu s peněžní částkou vítěz obdrží i kovo-
vou desku, kterou je možno na fasádu
umístit. Vyhodnocení provede soutěž-
ní porota nejpozději do 31. března.

Do 11. února máte možnost
získat grant

Zastupitelé schválili grantový program
pro rok 2009. Jeho cílem je podpora pro-
jektů v oblastech sportu, kultury, volné-
ho času, sociální a zdravotnictví.

Písemné žádosti o finanční podporu se
podávají na předepsaných formulářích
se všemi požadovanými přílohami do
11. února. Formuláře žádostí jsou k dis-
pozici ke stažení z webových stránek
statutárního města Přerova (www.mu-
prerov.cz, cesta: Magistrát, Granty
a dotace, Dotace města - Odbor škol-
ství, mládeže a tělovýchovy nebo Gran-
ty a dotace z oblasti sociální a zdravot-

nické nebo Kancelář primátora), nebo
k vyzvednutí na příslušných odborech
Magistrátu města Přerova (dle jednot-
livých podporovaných oblastí)
a v Městském informačním centru.

Při vyplňování a předkládání formulá-
ře žádosti o finanční podporu a přísluš-
ných povinných příloh je nezbytné, aby
žadatelé postupovali dle pokynů uvede-
ných v zásadách grantového programu
pro danou podporovanou oblast. Zása-
dy grantového programu pro jednotli-
vé podporované oblasti jsou k dispozi-
ci na webových stránkách statutárního
města Přerova (www.mu-prerov.cz,
cesta: Magistrát, Granty a dotace, Do-
tace města – Odbor školství, mládeže
a tělovýchovy nebo Granty a dotace
z oblasti sociální a zdravotnické nebo
Kancelář primátora) a k nahlédnutí na
příslušných odborech Magistrátu měs-
ta Přerova (dle jednotlivých podporo-
vaných oblastí).

Konzultace poskytují příslušné odbo-
ry Magistrátu města Přerova (dle jedno-
tlivých podporovaných oblastí).

Žádat lze pouze o finanční podporu
položek nákladů stanovených statutár-
ním městem Přerov. Tyto položky pro
jednotlivé podporované oblasti jsou sta-
noveny v příloze č. 5 výše uvedených zá-
sad grantového programu (viz vzor
smlouvy o poskytnutí dotace, článek I).

Žádosti zasílejte na adresu:
Magistrát města Přerova
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

(žádosti o finanční podporu v oblasti
sportu nebo v oblasti volného času)

Odbor sociálních služeb a zdravotnictví
(žádosti o finanční podporu v oblasti
sociální nebo v oblasti zdravotnictví)

Kancelář primátora (žádosti o finanční
podporu v oblasti kultury)

Bratrská 34, 750 11 Přerov 2.

V případě osobního podání musí být
žádosti zaevidovány na podatelně Ma-
gistrátu města Přerova nejpozději 11.
února 2009 do 17 hodin. V případě za-
slání žádosti poštou je rozhodující pro
dodržení termínu uzávěrky datum poš-
tovního razítka, nejpozději 11. února.
Žádosti o finanční podporu nelze podá-
vat elektronickou poštou. Šaf

Nezmeškejte termín
Stavby malého rozsahu budované odborem majetku města
Odbor majetku města, oddělení ostat-

ního majetku, jeho správy a provozu re-
alizuje stavby malého rozsahu, to zna-
mená s výší nákladů do 500 tisíc korun.
Jedná se o různé akce na úseku komuni-
kací a chodníků, vodního hospodářství
a péče o vzhled obcí. Stavby jsou do plá-
nu investic na daný rok zařazeny přede-
vším na podnět komisí pro místní části
a obyvatel města Přerova.

Celkově oddělení v loňském roce hos-
podařilo s finančním objemem v částce
16 milionů korun. 

V roce 2008 byly realizovány z více
než čtyřicítky finančně náročnějších
staveb, to znamená s náklady vyššími
než 100 tisíc korun, například tyto:
� rekonstrukce účelové komunikace ke

střelnici v Žeravicích, 
� odvodnění komunikací v Čekyni

a v Újezdci,
� zhotoveno vodorovné dopravní zna-

čení parkoviště v Předmostí v ulici Te-
ličkově a svislá dopravní značení dle
požadavků, 

� byla provedena úprava autobusového
zálivu v Čekyni, zbudován nový chod-
ník u podjezdu na Předmostí,

� zbudován nový přechod v ulici Ztra-
cená v Přerově,

� bylo rozšířeno veřejné osvětlení ve Vi-
narech v ul. Krátké, v Dluhonicích v ul.
Školní a v Přerově v ul. Budovatelů,

� na veřejných plochách ve městě byla
vybudovaná dětská hřiště v ulici Žela-
tovské, Velké Novosady a Velká Dlážka.,

� v místní části Lýsky byl vybudován
nový bezdrátový rozhlas,

� uskutečnila se demolice WC v národ-
ní přírodní rezervaci Žebračka,

� v místní části Penčice byly opraveny
dvě autobusové zastávky. 

Celkově oddělení v roce 2008 hospoda-
řilo s finančním objemem v částce 16
milionů korun. 

Pro rok 2009 jsou naplánované
následující akce přibližně ve stejném
finančním rozsahu:
� příprava zpracování lesního hospo-

dářského plánu na NPR Žebračka a ná-
sledně jeho zpracování i na polesí
v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou,

� bude dokončeno odvodnění komuni-
kace v Předmostí v ulici U Pošty,

� v Žeravicích bude předlážděna zpev-
něná plocha u kaple. 

� v Lověšicích plánujeme opravu chod-
níků v parku u kaple, 

� v Újezdci připravujeme zpevnění ná-
jezdu u objektu SDH a rozšíření roz-
hlasu v ulici Přerovská, 

� v Čekyni bude odvodněna ulice Na
Červenici včetně napojení dvou ulič-
ních vpustí. V ulici Jabloňová a ulici
Slunečná bude rozšířeno veřejné
osvětlení,

� v Penčicích počítáme s vybudováním
příčné vpustě v ulici Lipňanská, pro-
dloužením kanalizačního řadu v ulici
Na vrchu a odvodněním účelové ko-
munikace v chatové oblasti,

� v Přerově se uskuteční odvodnění
chodníku v ulici Palackého 2, 4, v uli-
ci Budovatelů 3. V ulici Kopaniny
u krytého bazénu proběhne oprava
parkoviště. Parkoviště u PRIORu za-
znamená drobné stavební úpravy
včetně vodorovného dopravního zna-
čení. Uskuteční se úprava přechodu
v ulici Kozlovská. Bude zrekonstruo-
ván chodník u domu 21–29 na tř. gen.
Janouška. V ulici Dvořákova, Jižní
čtvrť I a Želatovská budou postavena
nová dětská hřiště. V prostoru před
nádražím ČD budou instalovány sto-
jany na kola. V parku Michalov bude
zrekonstruováno oplocení kolem cyk-
lostezky a propojí se sportovní plocha
u bývalého zahradnictví s parkem,

� jako každoročně budou realizovány
výsadby dřevin na území samotného
města i v místních částech.

Současně oddělení ostatního majetku
zajišťuje další činnosti, například drob-
né úpravy komunikací, rozbory odpad-
ních vod, čištění svodnic, likvidaci sklá-
dek, demolice objektů, údržby kašen,
údržby ploch v majetku města, opravy
veřejných rozhlasů, zadávání technic-
kých pomocí a projektových dokumen-
tací různého rozsahu. A samozřejmě vy-
řizuje žádosti a podněty obyvatel města,
které spadají do jeho kompetence.

Svatava Doupalová, 
oddělení majetku přerovského magistrátu

Možná se letos dočkáte
opravy chodníku ve vaší ulici

Pozůstatek WC v národní přírodní rezervaci Žebračka byl zlikvidován v roce 2008.
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Přerovské listy 
na internetu
Kompletní vydání Přerovských listů
a ceník inzerce ve formátu PDF najde-
te na adrese www.mu-prerov.cz. Pro
kontakt s redakcí Přerovských listů
můžete využít také e-mail eva.saf-
rankova@mu-prerov.cz.
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Ing. Jitka Palková
Hospodářská
komora okresu
Přerov, ředitelka

� V čem vidíte největší přínos práce
hospodářské komory v oblasti podpo-
rování přerovských firem v uplynulém
roce 2008?

Určitě si považujeme finanční injekce
z evropských fondů na zvýšení konku-
renceschopnosti firem formou zvýšení
odbornosti zaměstnanců a kvality říze-
ní firem, která činila zhruba 1,5 milionů
korun pro přerovské firmy. Dotaci ve vý-
ši 73 % na odborné vzdělávání svých za-
městnanců využilo více než 70 přerov-
ských firem. HK okresu Přerov realizo-
vala v roce 2008 projekt zaměřený na
zvýšení konkurenceschopnosti na trhu
EU, a to vzděláváním zaměstnanců. Fir-
my vyškolily zaměstnance v oblasti kva-
litního řízení firmy, životního prostředí,
bezpečnosti práce, vedení obchodních
jednání, komunikace uvnitř a vně firmy.
Kromě otevřených seminářů a kurzů vy-
šla HK Přerov vstříc firmám a připravila
i individuální firemní vzdělávání na zá-
kladě konkrétních potřeb daného pod-
niku, šité na míru přímo ve firmě.

V rámci projektu, jehož celková hod-
nota je 6 milionů korun, jsme dosáhli vy-
nikajících výsledků. Za stejné peníze
jsme vyškolili více zaměstnanců, než
jsme plánovali. Kurzů se zúčastnilo 2310
zaměstnanců z 208 firem v rámci celého
Olomouckého kraje.

� Určitě jste se snažili usnadnit vstup
firmám na světový trh i dalšími aktivi-

tami. Můžete uvést konkrétnější infor-
mace?

HK Přerov zajišťuje od roku 2000 jako
jediná hospodářská komora na území
Olomouckého kraje činnost regionální
pobočky proexportní agentury Minister-
stva průmyslu a obchodu ČR – Czech-
Trade. Usilovali jsme o získání nových
zakázek pro firmy a jejich kvalitní při-
pravenost v oblasti obchodního jazyka
jednak zprostředkováním nových ob-
chodních příležitostí v zahraničí a jednak
pořádáním jazykových kurzů. Více než
50 přerovských firem využilo odborné
pomoci zahraničních kanceláří CzechT-
rade při získávání nových obchodů na
světovém trhu. Měly zájem o Bulharsko,
Dánsko, Nizozemsko, Polsko, Pobaltí,
Rakousko, Rumunsko, Rusko i Spojené
arabské emiráty. Na podzim jsme reali-
zovali dva kurzy obchodní angličtiny pro
manažery exportních oddělení.

� Jaké nové požadavky firem chcete
uspokojit v roce 2009?

ČR je otevřenou ekonomikou, stejně
tak to cítí firmy v Přerově. Český trh je
malý, firmy musí do světa. Už několik let
se nám potvrzuje, že mezi firmami je vy-
soká poptávka po obchodním jazyko-
vém vzdělávání. To nás nasměrovalo
k tomu, abychom připravili projekt Z re-
gionu na světový trh, který by umožnil
pracovníkům obchodních úseků čerpat
až stoprocentní dotaci na jazykové kur-
zy angličtiny, němčiny a ruštiny. 

Současně na základě poptávky firem
našeho regionu po získávání a rozvíjení
obchodu se sousedním Polskem jsme
připravili společně s polskou Regionální
obchodní a průmyslovou komorou v Bi-
elsko-Biala projekt Aktivní hospodářský
prostor – česko-polské příhraničí, který

byl už v září 2008 schválený a doporuče-
ný k financování. Projekt řeší finančně
dotovanou odbornou pomoc českým
i polským podnikům. Jeho cílem je pod-
pořit jejich obchodní spolupráci a zvýšit
konkurenceschopnost. Polsko je vý-
znamným obchodním partnerem ČR,
a samozřejmě i firem podnikajících pří-
mo na území Přerova. V našich vzájem-
ných obchodních vztazích se stále více
vedle prostého vývozu a dovozu prosa-
zují složitější formy výrobní a obchodní
spolupráce, jako montáž, kooperace, vy-
tváření konsorcií, zakládání společných
firem a kapitálová účast, spolupráce na
třetích trzích. 

Jedná se pilotní projekt v této oblasti.
Už na začátku roku 2008 provedla HK
okresu Přerov průzkum potřeb u firem
z našeho regionu v oblasti požadovaných
informací pro další rozvoj česko-polské
obchodní spolupráce. Ten prokázal, že
firmy mají zájem o náročné odborné po-
radenství, marketingovou podporu, od-
borné semináře v oblasti vývoje obcho-
du s Polskem a kurz obchodní polštiny.
Aktivity projektu budeme realizovat od
ledna 2009 do prosince 2010, a to formou
vytvoření dvou informačních míst pro
podnikatele na úřadě přerovské hospo-
dářské komory a na úřadě Regionální ob-
chodní a průmyslové komory v Bielsko-
Biala pro podnikatele z polské strany.

Bližší informace najdete na webové
stránce projektu na internetových
stránkách obou komor.

A jak vidí současnou situaci,
určitě nějakým způsobem
poznamenanou celosvětovou
krizí, předseda Hospodářské
komory okresu Přerov?

Požádali jsme ho o aktuální informa-
ce týkající se stávajících problémů ma-
lých a středně velkých firem přerovské-
ho regionu.

Ing. Miloslav Kácel
Hospodářská
komora okresu
Přerov, předseda

Jednoduše a v krátkosti charakterizovat
jejich současnou situaci není jednodu-
ché. Stejně tak, jak individuální je každá
firma, je rozdílná i její pozice, pokud se
na situaci budeme dívat z pohledu spo-
lečného jmenovatele, kterým bezesporu
je současná „krize“. Ta není a nebude
jednoduchá. Nemohu se však ubránit
konstatování „a kdy byla“. Podnikatel,
živnostník řeší problémy neustále. Máte
zakázky a nemáte zdroje, máte zdroje
a nejste schopen zajistit si zakázky. S ne-
dostupností finančních zdrojů má jistě
každý, kdo kdy podnikal, své zkušenosti.
Exportéři již přežili několik skokových vý-
kyvů kurzu naší měny. Nutno říci, že ty
byly v konečném důsledku pro naši mě-
nu vždy posilující. Ztratili jsme ale tím ji-
stou konkurenční výhodu. 

Dnešní situace je přece jen něčím no-
vá a složitější. Přicházíme o možnost,
privilegium, dodávat své výrobky a služ-
by, není o ně zájem, klesá poptávka. Co
horšího může být, když o vaši práci ni-
kdo nestojí! Těžká budoucnost, která nás
čeká, prověří, kdo na základě svých
schopností si tuto výsadu udrží a koho
kola dějin semelou. Protože věřím v ne-
konečnou lidskou inteligenci, jsem pře-
svědčen o tom, že se firmám podaří vy-
myslet taková řešení, která je posunou
dále. Jisté je, že síto nám zhoustlo, všich-
ni neprojdeme, nutně musí dojít k se-
lekci. Silní a zdravě hospodařící budou
pokračovat. Jen čas ukáže, jak velké vý-
sady nám naši zákazníci poskytnou a jak
se jim za to dokážeme odvděčit. Všem
v tomto snažení přeji hodně štěstí.

Eva Šafránková

Hospodářská komora připravuje zajímavé projekty
S ředitelkou Hospodářské komory okresu Přerov (dále HK Přerov)
jsme se ohlédli za uplynulým rokem a zároveň se zajímali, co nové-
ho komora chystá na rok 2009.

Možná, že ne všichni občané Přerova
mají informace o tom, že již několik
měsíců mohou pro separaci nebezpeč-
ných složek komunálního odpadu
a zpětný odběr využít novou halu.

Během posledních let docházelo k po-
stupnému nárůstu množství odebíra-
ných nebezpečných složek odpadu
a nově byl zavedený zpětný odběr elek-
trozařízení. Současné sběrné místo
v areálu Technických služeb již para-
metrově a technicky nevyhovovalo.
Uskladnění odpadu pracovníci řešili
formou velkoobjemových kontejnerů na
ploše o rozloze necelých 120 m2, což již
kapacitně nestačilo a nebezpečné slož-
ky odpadu byly vystaveny povětrnost-
ním vlivům počasí.

Město proto zahájilo v červenci 2008
výstavbu nové haly sloužící k tomuto
účelu. Je umístěna v areálu Technických

služeb města Přerova v ulici Na hrázi
a byla zprovozněna už v průběhu měsí-
ce října 2008.

„Cílem celého projektu bylo zajiště-
ní likvidace nebezpečných složek ko-
munálního odpadu a dalších druhů
odpadu, především elektrozařízení
a světelných zdrojů, pro obyvatele Pře-
rova a okolí. Pochopitelně vedení měs-
ta usilovalo o vytvoření kvalitních pod-
mínek pro sběr odpadu, aby zamezilo
škodám ze špatného skladování ne-
bezpečného odpadu a hlavně reagova-
lo na zvýšení podílu recyklovaných
složek komunálního odpadu,“ vysvět-
lil mluvčí přerovského magistrátu Mgr.
Bohuslav Přidal.

Náklady na stavbu činily zhruba 3 mi-
liony 200 tisíc korun. Město na tuto in-
vestici získalo dotaci od státu a z pro-
středků Evropské unie. Šaf

Technické služby mají v provozu novou
halu pro likvidaci nebezpečného odpadu

foto archiv Technických služeb

Přerov 
– včera, dnes a zítra

Výstavu si můžete prohlédnout 1. až
28. února ve výstavním sále Městského
informačního centra (ulice Kratochví-
lova 14, velká pasáž).

Provede vás významnými investicemi
města minulých let. Zároveň ale nahléd-
nete do budoucnosti a seznámíte se
s plánovanými projekty a investičními
záměry.

Můžete se také zapojit do soutěže o ce-
ny, která proběhne v rámci výstavy. 

Pamatujete si, jak probíhala oprava
parku Michalov a víte, co ho v budoucnu
čeká? Máte představu o tom, kolik fi-
nančních prostředků bylo vynaloženo na
regeneraci sídliště Předmostí? Víte, jak
bude vypadat nové autobusové nádraží?

Odpovědi nejen na tyto otázky vám dá
výstava Přerov – včera, dnes a zítra.

Ing. Jana Císařová, odbor rozvoje MMPr

■ Pozvánka na výstavu
o rozvoji města
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O stavu a vývoji kvality ovzduší ve
městě Přerově v první polovině roku
2008 byla přerovská veřejnost infor-
mována v zářijovém vydání Přerov-
ských listů.

Mimo jiné jsme zde konstatovali, že
u nejsledovanější základní znečišťující
látky v ovzduší města, polétavého pra-
chu, pro jehož vysokou koncentraci
a překračování stanoveného imisního li-
mitu pro zdraví obyvatel, je město Pře-
rov dlouhodobě zařazováno mezi oblas-
ti se zhoršenou kvalitou ovzduší ve
smyslu zákona č.86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší, došlo během sledovaného ob-

dobí 1. pololetí 2008 k pokračování ně-
kolikaletého nadějného trendu snižová-
ní znečištění ovzduší touto škodlivinou.

S napětím jsme
proto očekávali,
jak se bude imisní
situace vyvíjet dá-
le. Především nás
zajímalo, jaké kon-
centrace všech měřených znečišťujících
látek budou na automatické imisní mo-
nitorovací stanici (dále AIM) umístěné
na náměstí Přerovského povstání na-
měřeny za celý rok 2008. 

Na základě vyhodnocení a posouzení

vlastních záznamů odboru ŽP a výsled-
ků měření AIM za rok 2008, které jsou
v této fázi pouze předběžné a zatím ne-

potvrzené Českým
hydrometeorologic-
kým ústavem, může-
me konstatovat, že
u polétavého prachu
PM10 byla naměřena

průměrná roční imisní koncentrace ve
výši 29,6 μg/m3 (stanovený limit 40
μg/m3). Ve stejném období došlo v 33
případech k překročení 24hodinového
průměrného limitu stanoveného ve vý-
ši 50 μg/m3 s povoleným ročním překro-

čením 35krát. Také imisní koncentrace
ostatních měřených znečišťujících látek
(oxid dusičitý NO2, oxid siřičitý SO2, oxid
uhelnatý CO a přízemní ozón O3) byla
v roce 2008 hluboko pod stanovenými
imisními limity. Převažující západní
proudění však přinášelo do obydlených
části Přerova častější emise zápachu
z technologického provozu Precheza a.s. 

Pokud budou výše uvedené předběž-
né údaje odboru životního prostředí
Magistrátu města Přerova potvrzeny
a verifikovány Českým hydrometeoro-
logickým ústavem, pak by se v kvalitě
ovzduší města Přerova jednalo histo-
ricky o nejnižší naměřenou koncentra-
ci znečišťujících látek od instalace sta-
nice AIM v roce 1995, při níž navíc po-
prvé nebyly překročeny legislativou
stanovené imisní limity pro zdraví oby-
vatel pro denní i roční koncentraci po-
létavého prachu.

S platnými výsledky měření imisní
koncentrace znečišťujících látek v Pře-
rově za rok 2008 včetně analýzy a ko-
mentáře seznámíme veřejnost v Přerov-
ských listech v rámci pravidelného vy-
hodnocování stavu životního prostředí
v Přerově za uplynulý rok. 

V zájmu zlepšení informovanosti pře-
rovské veřejnosti i ostatních zájemců
posuzovali pracovníci odboru životní-
ho prostředí v uplynulém roce technic-
ké a finanční aspekty instalace multi-
funkční informační světelné tabule
v centru města, prostřednictvím které
by bylo možno zveřejňovat aktuální in-
formace o znečištění ovzduší ve městě,
případně další informace z Magistrátu. 

Vzhledem k předpokládané vysoké fi-
nanční náročnosti tohoto projektu však
bude pozornost v roce 2009 zaměřena na
možnost zveřejňování aktuálních infor-
mací o znečištění ovzduší na stávajících
světelných tabulích umístěných v lokali-
tě Velká Dlážka a Tovární ulice v Přerově. 

Jan Zona, odbor životního prostředí MMPr 

Veřejnou sbírkou pro handicapované
živočichy se podařilo nasbírat maxi-
mální finanční částku od doby, kdy
město sbírky zaštiťuje. Celkový výnos
padesátníkové sbírky pro handicapo-
vané živočichy činí 42 855 Kč, z toho pa-
desátihaléřů se nasbíralo 56 176 kusů. 

Významně pomohli školá-
ci a děti z mateřských škol,
kteří na zraněná zvířata při-
spěli částkou 20 514 korun (z toho 37 162
padesátníků). Na sbírku zareagovali i ob-
čané či některé organizace i z okolních
obcí. Všem patří náš dík a ubezpečení,
že celá částka poslouží výhradně uvede-
nému účelu, to znamená pro ošetření či
krmení a další nezbytnou péči o potřeb-
ná zvířátka, která najdou svůj nechtěný
azyl na ORNISu v Bezručově ulici. 

Mgr. Elena Grambličková, náměstkyně 
primátora přerovského magistrátu

Ze základních škol si nejlépe vedly
děti ze Základní školy Za mlýnem, kte-
ré nasbíraly 7 835 padesátníků, za nimi
následují děti ZŠ Trávník s 5 942 nasbí-
ranými padesátníky a trojici nejlepších
uzavírají děti ZŠ U tenisu, daly dohro-
mady 4 778 padesátníků. 

Nejúspěšnějšími „sběrači“
v kategorii předškolních dě-
tí se staly děti z Mateřské

školy U tenisu (1 196 padesátníků), ná-
sledují je děti z MŠ Dvořákova (1065 pa-
desátníků) a děti z MŠ Máchova (14 992
padesátníků).

Pro zajímavost – v rámci sbírky 2008
byl překonán rekord sbírky deseti a dva-
cetihaléřů na strom v městském parku
Michalov, kdy bylo vybráno 35 tisíc ko-
run. V roce 2007 činil výtěžek vánoční
sbírky 10.340 korun. Šaf

Padesátníková sbírka zaznamenala rekord
Vánoční naladění našich občanů se neslo v roce 2008 na štědré struně.

Jaký vzduch dýchali Přerované v loňském roce

Zimní pohled na imisní monitorovací stanici na náměstí Přerovského povstání
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Ve druhém pololetí 2008
byly naměřeny nejnižší

koncentrace znečišťujících
látek v historii měření.

42 855 Kč

Zdeněk Vermouzek:

Vysílená potápka roháč 
byla po zotavení 

v záchranné stanici 
vypuštěna na řeku Bečvu.
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Mgr. Šárka
Krákorová
Pajůrková,
náměstkyně
primátora

Tento strategický materiál se zabývá
základními směry rozvoje školských za-
řízení, jejichž zřizovatelem je město Pře-
rov. Dokument popisuje nejen současný
stav přerovského školství, ale vytyčuje cí-
le a následně uvádí opatření, pomocí kte-
rých chce stanovených cílů dosáhnout. 

Velkou pozornost věnovali tvůrci kon-
cepce opatřením, která povedou k vy-
tvoření optimální sítě mateřských a zá-
kladních škol, včetně školních jídelen.
Koncepce stanovuje aktivity, například
zřizování přípravné třídy, podporování
nadstandardních pedagogických služeb
i integraci žáků se speciálními vzděláva-
cími potřebami, pomocí nichž chce za-
jistit rovnost příležitostí všech dětí při je-
jich základním vzdělávání. Uvedený do-
kument dále předpokládá pokračování
oblíbené akce Scholar, jejímž smyslem

je ocenění žáků základních škol za vyni-
kající prospěch, kamarádský přístup, ús-
pěch v soutěži nebo například za hrdin-
ský čin. 

Další část koncepce je věnována záj-
movému vzdělávání dětí. Město bude
v následujících letech pokračovat ve fi-
nanční podpoře zájmových kroužků zří-
zených v jednotlivých základních ško-
lách. Garantuje také zachování středis-
ka volného času při Základní škole a Ma-
teřské škole Přerov v Předmostí. Kon-
cepční dokument nově zavádí periodic-
ké hodnocení práce ředitelů škol a škol-
ských zařízení, které by mělo přispět
k lepší informovanosti vedení města
a samotné ředitele by mělo motivovat ke
zvýšení kvality jejich práce.

Důležitou částí koncepce je také pro-
blematika financování škol a školních
zařízení. Město poskytuje svým školám
a školským zařízením příspěvek na pro-
voz, nutné opravy a údržbu budov.
V uvedené koncepci se zavazuje zlepšit
stavebně technický stav školských ob-
jektů, hřišť i zahrad. Předpokládá také
poskytnutí finančních prostředků na
učební pomůcky. Šaf
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■ Otázka pro…

Radní jmenovali na svém lednovém
zasedání novou ředitelkou Základní
školy Boženy Němcové Mgr. Ilonu Bo-
činskou.

Vzali tak na vědomí výsledek konkurs-
ního řízení, které se uskutečnilo na po-
čátku letošního roku. Mgr. Ilona Bočin-
ská nastoupí do funkce ředitelky školy
dne 1. února 2009. 

Ke změně na postu ředitele dojde
v brzké době také na Základní škole
Svisle. Rada města Přerova vyhlásila
konkursní řízení na obsazení uvedené-
ho pracovního místa s termínem pro po-
dání přihlášek do 20. února. Zároveň
schválila sestavení konkursní komise
a jmenovala její členy. Nový ředitel by
měl nastoupit 1. dubna. red.

Změny na základních školách

K zahájení povinné školní docházky
se do 1. ročníků základních škol zapi-
sují děti, které do 31. srpna 2009 dovr-
ší šesti let. Požádá-li o to zákonný zá-
stupce dítěte, lze ve stejném termínu
zapsat i děti, které jsou tělesně i du-
ševně přiměřeně vyspělé a dosáhnou
šestého roku věku do 31. prosince
2009.

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl
v roce 2008 odložen začátek povinné
školní docházky o jeden školní rok, se
dostaví opět i s dítětem k zápisu do prv-
ního ročníku základního vzdělávání, a to
do základní školy podle svého výběru. 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní
docházky vydává ředitel základní školy,
kde bylo dítě u zápisu, a to na základě
písemné žádosti zákonného zástupce
dítěte a po předložení doporučujícího

posouzení příslušného školského pora-
denského zařízení a odborného lékaře.

Zákonní zástupci dítěte mají ze záko-
na právo volby školy. Ředitel spádové
školy je povinen přednostně přijmout
žáky s místem trvalého pobytu ve škol-
ském obvodu této školy. Uvedená vy-
hláška je vyvěšena na všech základních
školách. O přijetí dítěte k základnímu
vzdělávání rozhoduje ředitel základní
školy ve správním řízení. Krajský úřad
Olomouckého kraje rozhoduje o odvo-
láních proti tomuto rozhodnutí ředite-
le podle školského zákona.

Při zápisu rodiče předloží rodný list dí-
těte a doklad o trvalém pobytu.

Pokud lze zjistit údaje obsažené ve vý-
še uvedených dokladech z občanského
průkazu rodičů, je možné tyto doklady
občanským průkazem rodičů nahradit.

Zápis dětí
do 1. ročníků základních škol v Přerově proběhne

v pondělí 9. února a v úterý 10. února od 14 do 18 hodin

• ZŠ Hranická – Předmostí • ZŠ a MŠ Pod skalkou – Předmostí • ZŠ Svisle 
• ZŠ Velká Dlážka • ZŠ Boženy Němcové • ZŠ Trávník • ZŠ Želatovská 
• ZŠ U tenisu • ZŠ Za mlýnem • Soukromá základní škola Acorn’s and

John’s school s.r.o. (Máchova 3)

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna. Období
školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Přerov stanoveny 
od 2. do 8. března. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. a pátek 10. dubna. 

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července do pondělí 31. srpna.

Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne v úterý 1. září.

Školní rok 2008/2009
v základních a středních školách

Organizace II. pololetí

Jakou podobu má koncepce pro oblast školství na léta
2009–2012, kterou schválili zastupitelé na svém

prosincovém zasedání?

Přerov se prezentoval na mezinárodním veletrhu
Regiontour a GO v Brně

Ve dnech 15. až 18. ledna proběhly na brněnském výstavišti mezinárodní veletrhy Regiontour
(veletrh turistických možností v regionech) a GO (veletrh průmyslu cestovního ruchu). Obou
těchto veletrhů se úspěšně účastnil i Přerov. Na veletrhu Regiontour se naše město prezento-
valo společně s Olomouckým krajem. Na veletrhu GO jsme ve společném stánku dvou českých
a čtyř polských měst představili projekt Městské turistické trasy jako integrovaný produkt ces-
tovního ruchu měst česko-polského příhraničí. Ten si zaslouží samostatnou prezentaci, kterou
pro čtenáře Přerovských listů připravujeme do některého z příštích čísel. Zdeněk Daněk

■ Ohlédnutí
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�1. 2. 1899 – před 110 lety se narodil ve Vítkovicích
Stanislav Žalud, hudební skladatel, varhaník, dirigent,
učitel zpěvu na gymnáziu a učitelském ústavu v Pře-
rově. V letech 1927–1931 a 1938 byl kapelníkem hud-
by RUND, která se stala první dechovkou střední Mo-
ravy. Zemřel 10. 11. 1967 v Přerově. 
�1. 2. 1919 – před 90 lety zahájila svou činnost pře-
rovská Městská knihovna.
�2. 2. 1949 – před 60 lety zemřel v Olomouci Franti-
šek Válek, pedagog, přední organizátor českého uči-
telského, kulturního a hospodářského života na se-
verní Moravě před 1. světovou válkou. Původně byl
kresličem u místní stavební firmy a pomocníkem ot-
ce, tesařského mistra v Přerově. Narodil se 18. 7. 1859
v Přerově-Předmostí.
�7. 2. 1994 – před 15 lety zemřel v Moravském Berou-
ně František Halma, hudebník, violoncellista, působil
v Olomouci, kde byl členem Moravského klavírního
tria, člen a koncertní mistr pražského orchestru Čs. roz-
hlasu, člen Pražského klavírního tria, pak Heroldova
a Kocianova kvarteta. Narodil se 16. 10. 1912 v Přerově. 
�8. 2. 1934 – před 75 lety zemřel v Pře-
rově Jaroslav Strojil, zakladatel zná-
mé přerovské knihtiskárny. Jako vyu-
čený sazeč pracoval na několika mís-
tech, od roku 1909 se trvale usadil
v Přerově. Zakoupil zde malý závod B.
Bartheldyho, který později přenesl do
Kratochvílovy ulice, rozšířil jej a zmodernizoval. Tiskl
se zde časopis Rádce z Předmostí, v letech 1910–1920
také Přerovský Obzor, jízdní řády, brožurky a knihy pro
různá nakladatelství, časopisy pro hasičské jednoty,
nejrůznější tiskoviny pro spolky a organizace, pro Stát-
ní úřad statistický apod. Závod si vedl dobře. Knihtis-
kárna a knihařství Jaroslava Strojila prosperovalo tak,
že v letech 1922–1924 postavil její majitel do ulice
v přední části původního objektu třípatrovou budovu.
J. Strojil se věnoval i kulturní činnosti. Byl předsedou
pěveckého spolku Přerub i divadelního spolku Tyl, po-
dílel se na založení Dětské ozdravovny Ch. Masaryko-
vé v Čekyni, pracoval v obecním zastupitelstvu i v měst-
ské radě. Narodil se 10. 3. 1878 v Malenovicích u Zlína.
�9. 2. 1884 – před 125 lety se narodil v Přerově Ri-
chard Klimeš, PhDr., JUDr., pedagog, zabýval se dě-
jinami hudby a zpěvu. Zemřel 2. 8. 1970 v Přerově.
�11. 2. 1969 – před 40 lety zemřel
v Přerově Rudolf Macháček, učitel
v Beňově, Horní Moštěnici, Koko-
rách, ředitel Slaměníkovy školy v Pře-
rově, správce Komenského muzea,
komeniolog, vlastivědný pracovník,
člen Přerubu, dlouholetý člen re-
dakční rady Kultury Přerova, autor řady článků. Na-
rodil se 16.11. 1897 v Beňově.
�16. 2. 1859 – před 150 lety se narodil v Želči u Vyš-
kova Donát Tichý, MUDr., lékař, který provozoval
svou ordinaci ve Wilsonově ulici až do začátku 30. let
20. století, starosta města Přerova v letech 1910-1913.
Zemřel v Přerově 1. 3. 1945. 
�25. 2. 1929 – před 80 lety zemřel v Brně František
Neumann, profesor, dirigent a hudební skladatel, od
roku 1919 šéf brněnské opery, od roku 1925 ředitel ND
v Brně. Narodil se 16. 6. 1874 v Přerově. 
�27. 2. 1954 – před 55 lety zemřel
v Brně Stanislav Kovanda, profesor,
spisovatel, básník, který působil šest
let na přerovském gymnáziu, sbor-
mistr Přerubu v letech 1916–1918. Po-
zději byl ředitelem gymnázia ve Zvo-
lenu, kde dirigoval pohronské pěvec-
ké sdružení. Je autorem pěti sbírek realistických po-
vídek, dvou románů, divadelní hry, sbírky básní a ně-
kolika literárních studií. Narodil se 28. 1. 1878 v Ne-
dvězí v Čechách. Věra Fišmistrová

Kalendárium■

Rehabilitační oddělení přerovské
nemocnice změnilo působiště

Rehabilitační oddělení přerovské nemocnice se pře-
místilo ze svého dosavadního působiště do nově zre-
konstruovaných prostor v budově Léčebny dlouhodo-
bě nemocných. Nová rehabilitace i nadále poskytuje

všechny dosud aplikované procedury – tedy léčebnou
tělesnou výchovu spolu s technikami myoskeletální
medicíny, elektroléčebné a vodoléčebné procedury, la-
seroterapii, metody alternativní medicíny i služby ma-
séra. Vedení přerovské nemocnice má do budoucna
navíc v plánu rozšířit rehabilitaci i o lůžkovou část.

-lech-

Ze tří organizací města se stane
jedna

Městské jesle a Ústav sociální péče – Denní pobyt pro
mentálně postižené spadají od 1. ledna letošního roku
pod Sociální služby města Přerova. Ze tří příspěvko-
vých organizací města se tak stala jedna s cílem uspo-
řit městské peníze. Došlo k tomu v rámci restruktura-
lizace příspěvkových organizací, o které vloni rozhod-
li přerovští zastupitelé. Zatím se touto změnou poda-
řilo ušetřit plat jednoho pracovníka. Klientů se trans-
formace nijak nedotkla. Zda se plánovaný efekt dosta-
ví a město ušetří peníze, se teprve ukáže. Podle ná-
městkyně primátora Šárky Krákorové Pajůrkové pro-
běhne první vyhodnocení za půl roku až za rok. -gáj-

Na bazéně chybí občerstvení
Na podzim loňského roku zahájil provozovatel pře-

rovského plaveckého areálu, společnost Teplo, rekon-
strukci restaurace v ulici Brabansko. Ta sloužila v let-
ních měsících návštěvníkům venkovního bazénu k ob-
čerstvení. Přestavba objektu zahrnovala zbudování no-
vé kuchyně, baru s výčepem, sociálního a technického
zázemí. V prvním patře jsou připraveny prostory pro
provoz restaurace. Celková investice si z městského
rozpočtu vyžádala 3 miliony 800 tisíc korun. Už tento
měsíc by měly být známy výsledky výběrového řízení
na nájemce stravovacích zařízení bazénu. Zatím se je-
ho návštěvníci musí obejít bez občerstvení. -eda-

Poptávka po práci se zvyšuje
V prosinci loňského roku zaevidoval přerovský úřad

práce téměř 500 nových uchazečů o zaměstnaní. Míra
nezaměstnanosti se tak koncem roku zvýšila ze 7,3 pro-
cent na 8 procent. Aktuálně je bez práce zhruba 5 a půl
tisíce lidí převážně se základním vzděláním či výučním
listem. Trh poptává kvalifikované pracovníky přede-
vším z technických oborů. Ve službách je zájem o pro-
davače, číšníky a kuchaře. Koncem roku se do eviden-
ce uchazečů o zaměstnání přihlásilo 73 osob, které
ukončily podnikatelskou činnost. Je to zhruba o 10 pro-
cent více než v loňském roce ve stejném období.

-eda-

Hotel Jana čeká přestavba za 66
milionů korun

Přerovský hotel Jana získá přes 33 milionů korun
z Regionálního operačního programu, jehož cílem je
posilování konkurenceschopnosti regionů prostřed-
nictvím eurodotací například do dopravy nebo právě
do oblasti cestovního ruchu. Uvedenou finanční injekci
hotel obdržel na základě zpracovaného projektu, kte-
rý počítá s rekonstrukcí 17 hotelových pokojů, ven-
kovního posezení a s výstavbou nové restaurace s pó-
diem a tanečním parketem pro zhruba 200 hostů. No-
vá stavba vyroste do dvou let vlevo od vchodu do ho-
telu. Management Jany si od uvedených změn slibuje
zvýšení ubytovacího standardu, zkvalitnění nabízených
doplňkových služeb a hlavně zvýšení tržeb. Práce na

dostavbě hotelu začnou už tento měsíc. Celkové in-
vestiční náklady na realizaci projektu se vyšplhají až na
66 milionů korun. S kolaudací se počítá v červenci ro-
ku 2010. -eda-

Nemocnost se zvýšila
Každý dvacátý pátý obyvatel přerovského regionu tr-

pí zánětem horních cest dýchacích. Nejhůře jsou na
tom děti do pěti let. V průběhu vánočních svátků ne-
mocnost poklesla. V posledním týdnu roku ale začala
znovu stoupat. Přerovsko je v Olomouckém kraji na
druhém místě ve výskytu akutních respiračních one-
mocnění hned za Jeseníkem, odkud hlásí rekordní pří-
růstek nových případů. Nejodolnější jsou, jak se zdá,
obyvatelé Šumperka. -eda-

Přerovský bazén ozdobí plastiky ryb
Provozovatel plaveckého areálu v Přerově, společnost

Teplo, požádal Základní uměleckou školu Bedřicha Ko-
zánka o spolupráci při výzdobě nově zrekonstruova-
ného vstupu do šaten bazénu. V listopadu loňského ro-
ku připravili pedagogové výtvarného oboru návrhy de-
korací recepce, které budou kombinací malby a kera-

mických reliéfů. Na již hotovou podkladovou barvu ze
studených tónů budou asi za dva měsíce umístěny
plastiky ryb vycházející z fantazijních představ žáků
umělecké školy. –eda-

foto Martin Necid

foto Gabriela Veselá

foto Petr Ludík

■ Z „Přerovských aktualit“

www.ktvprerov.cz
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stalo se v únoru
�27. 2. 1464 po smrti Jana Tovačovského z Cimburka
zdědil panství Hranice i s Přerovem a Tovačovem je-
ho syn, význačný stavovský politik a právník, autor tzv.
Knihy tovačovské Ctibor Tovačovský z Cimburka.
�22. 2. 1508 Vilém z Pernštejna povolil přerovským
měšťanům Mikulášovi a Janovi Hulínským vystavět
v Přerově na pravém břehu Bečvy tzv. Malý mlýn
o třech kolech moučných a čtvrtém k opichování. 
�6. 2. 1513 Vilém z Pernštejna potvrdil Přerovským
privilegia, slíbil je zanechat při dosavadní víře a změ-
nil jim roboty (při žních a na louce Markrabině hrabat
seno a vozit ho) v roční peněžitý plat. 
�18. 2. 1520 Vilém z Pernštejna obnovil a rozmnožil
obyvatelům horního Přerova dříve jim udělené svo-
body. 
�17. 2. 1547 Jan z Pernštejna dal právovárečným měš-
ťanům a sladovníkům v Přerově artikule. 
�25. 2. 1557 Vratislav z Pernštejna udělil společnému
cechu kovářů, nožířů, kolářů a zámečníků v Přerově
cechovní artikule. 
�4. 2. 1561 Vratislav z Pernštejna potvrdil přerovským
soukeníkům cechovní artikule a některé další jim při-
dal. 
�19. 2. 1628 psal z Náměště Žerotín Přerovským, že ho
potěšila zpráva o tom, že se již zbavili císařských vojá-
ků. Dále se rozepsal o dluhu, který mělo město Přerov
vůči ratibořské kapitule a který měl být s příslušnými
úroky směnou převeden na olomoucké jezuity. 
�6. 2. 1721 vypukl oheň na Dolním náměstí u Fran-
tiška Adolfa, sežehl dva velkoměšťanské domy a pět
chalup a olejní lis jistého Stikara. 
�1. 2. 1858 byl dán do provozu dvoukolejný železnič-
ní úsek Přerov–Lipník n. B.
�28. 2. 1866 ve schůzi obecního výboru podal Franti-
šek Kramář návrh, aby město Přerov požádalo o svo-
lení zřídit reálné gymnázium. 
�9. 2. 1894 z jednání valné hromady Hospodářského
spolku kojetínsko-přerovského vzešel návrh na zalo-
žení akciové společnosti a zahájení výstavby výrobny
kyseliny sírové a superfosfátu. Iniciativu vyvinuli pro-
fesor střední hospodářské školy Jan Adamec a posla-
nec Jan Rozkošný z Křenovic. 
�1. 2. 1899 zničil požár hlavní budovu akciového pi-
vovaru, která byla následně opět vystavěna. 
�28. 2. 1904 se konala ustavující valná hromada Děl-
nické tělocvičné jednoty v Přerově v hostinci U Haa-
sů. Počátky je možné spatřovat v červnu 1903.
�24. 2. 1918 byla obnovena činnost Dělnické tělový-
chovné jednoty Přerov.
�1. 2. 1919 vznikla přerovská Městská knihovna, prv-
ním knihovníkem se stal Leopold Calábek. 
�28. 2. 1919 byla založena Středomoravská elektrár-
na, spol. s r. o. (SME). 
�3. 2. 1920 byla poprvé otevřena pro veřejnost měst-
ská knihovna v místnostech Městského domu. 
�15. 2. 1933 byl založen plachtový odbor Masaryko-
vy letecké ligy v Přerově, bratři Dvořáčkové začali sta-
vě kluzák.
�V únoru 1941 se Veřejná odborná škola pro ženská
povolání dočkala moderní školní budovy v Denisově
ulici, ale školu načas zabrala německá armáda.
�9. 2. 1946 byly v úřadovně Zemského národního vý-
boru v Brně otevřeny obálky s pěti zaslanými návrhy
soutěže na revizi regulačního plánu města Přerova.
�18. 2. 1994 začaly vycházet městské noviny Přerov-
ský obzor. 
�15. 2. 1996 byla v Přerově-Henčlově slavnostně otev-
řena novostavba Státního okresního archivu Přerov. 
�25. 2. 1999 na Horním náměstí vybuchla trhavina,
která zničila část historického sloupu. 
�V únoru 2002 začal vycházet měsíčník přerovské
radnice Přerovské listy, který nahradil dosavadní titul
Přerovské echo. Připravila Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Víte, Ïe...■

V některých obcích je slavili s „právem“, které sym-
bolizovala šavle oděná do bílé dětské sukénky a ozdo-
bená pentlemi. Chasa se stárkou a stárkem, vybraný-
mi ze svých řad, šla s touto šavlí a s muzikou k rychtá-
řovi, aby požádala o vydání „práva.“ Po složení slibu
a rychtářově napomenutí stárek právo převzal a všich-
ni odešli do hospody, kde bylo „právo“ obřadně za-
píchnuto do trámu ve stropě.

Pondělí bylo ve znamení průvodu maškar. V dopro-
vodu muziky vesnici obcházely maškary a u každé cha-
lupy, kde se zastavily, zazpívaly a vytancovaly hospo-
dyni. Za to byly odměněny pohoštěním. K tradičním
masopustním maškarám patřil medvěd s medvědářem,
policajt, cikánky, kominík, žid s nůší, kobyla aj. Dříve
byla maškarní obchůzka záležitostí čistě mužskou,
dnes v průvodu chodí i děvčata. Třetí den ostatků,
v úterý, se tančilo pouze do půlnoci. O půlnoci rychtář
oznámil konec masopustu, děvčata a ženy odešly do-
mů, v hospodě zůstali jen muži a muzikanti, aby „po-
chovali basu“ na znamení začátku postního období.

V dnešní uspěchané době bychom však, k naší ško-
dě, jen stěží našli čas na třídenní veselení, proto se
omezíme pouze na maškarní obchůzku městem. Zve-
me všechny, kteří se nebojí vesele se „odvázat“, aby se
s námi, v maskách i bez masek, do průvodu zapojili.

Pohoštění získají pouze maškary, proto jsme při-
pravili pro vás, a zejména děti, v sobotu a neděli 14.
a 15. února dílnu, ve které si budete moci své vlastní
masky připravit. Dílna bude otevřena od 10 do 18 ho-
din v prostorách občanského sdružení Cukrle (v bu-
dově bývalých jeslí – U Bečvy 1). Takto vybaveni vlast-

noručně vyrobenými maskami společně vyrazíme za
týden, v sobotu 21. února v 10.30 hodin od Cukrlete
vstříc masopustním radovánkám, které zakončíme
odpoledním posezením u cimbálu opět na Cukrleti.
Zazpívat nebo i zatančit si s námi můžete od 12 do 16
hodin (nebo déle?).

Již nyní se na všechny moc těšíme a vězte, bez vaší
účasti bude masopust nešťastný.

Za občanské sdružení Cukrle Kristina Glacová 

Autorka se ve svých divadelních hrách věnuje neob-
vyklým tématům, jako jsou AIDS nebo prostituce. 

„V této hře sledujeme osudy a současné problémy
přežití pětice prostitutek žijících na rohu 72. ulice
a Broadwaye,“ přiblížil děj premiérové hry umělecký
vedoucí divadla Ivo Kolařík.

Zhudebněnou činoherní inscenaci upravila a režie se

ujala Vlasta Hartlová, členka Moravského divadla Olo-
mouc, za hudební spolupráce dr. Vladimíra Čecha
a Zdeňka Hilberta.

Nejstarší řemeslo aneb Natoč ten gramofon – sólo
pro pět žen a jeden gramofon uvede premiérově di-
vadlo Dostavník 23. února v 19.30 hodin ve velkém
sále Městského domu v Přerově. Šaf

Medvěd patří k tradičním masopustním maškarám.

Přípravy na premiéru v těchto týdnech vrcholí.
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Ve městě oslavíme masopust

Dostavník se připravuje na novou sezonu
V letošní 39. divadelní sezoně přichází známé přerovské divadlo Dostavník

tradičně s novou premiérou, hudební komedií Nejstarší řemeslo 
americké dramatičky Pauly Vogel, nositelky Pulitzerovy ceny.

Povzbuzeni pozitivním ohlasem, s jakým se setkala předvánoční Cukrlata v prosinci, jsme
se rozhodli představit Přerovanům další z lidových tradic, a to masopust. Co si však pod
tím představit? Posledními třemi dny masopustu, od neděle do úterý, tak zvanými ostatky,
vrcholilo masopustní veselí zahajující předvelikonoční post.
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■ zámek se zámeckým mostem, příko-
pem a ohradní zdí – Horní nám. 1

■ městské hradby s 10 baštami a fortnou
■ farní kostel sv. Vavřince s kaplí P. Ma-

rie a křížem – nám. T. G. Masaryka
■ bývalá zámecká kaple sv. Jiří – Horní

nám.
■ měšťanský dům – Horní nám. č.p. 9,

vč. bývalého hostince U kapličky
(č.p. 8)

■ bývalá radnice s dvorní přístavbou -
Horní nám. čp. 10

■ měšťanský dům – Horní nám. č.p. 11
■ měšťanský dům – Horní nám. č.p. 12
■ měšťanský dům – Horní nám. č.p. 13
■ měšťanský dům – Horní nám. č.p. 17
■ měšťanský dům – Horní nám. č.p. 22
■ měšťanský dům – Horní nám. č.p. 31,

zv. Korvínský
■ měšťanský dům – Horní nám. č.p. 32
■ měšťanský dům – Horní nám. č.p. 33
■ měšťanský dům – Horní nám. č.p. 34
■ bývalý Záloženský dům – nám. T.G.

Masaryka č.p. 148 (Městský dům)
■ městský park Michalov
■ pravoslavný chrám sv. Cyrila a Meto-

děje – Wilsonova ul. 16
■ budova železniční stanice – Husova

č.p. 632
■ obytný dům s tiskárnou Strojil – Kra-

tochvílova č.p. 121
■ budova SPŠ strojní (dílny a obytná bu-

dova) – Havlíčkova č.p. 702

■ budova okresního úřadu – Smetano-
va č.p. 2015

■ administrativní budova SME – nábř.
Dr. E. Beneše č.p. 1917

■ rodinný dům – Sadová 8
■ budova IPB – Kratochvílova č.p. 147
■ evangelický kostel – ul. Č. Drahlov-

ského 912
■ nájemní dům – Bartošova č.p. 2300
■ rodinný dům – ul. Dr. Riedla 8
■ židovský hřbitov
■ vila – Máchova č.p. 1560
■ budova gymnázia J. Blahoslava – gen.

Štefánika č.p. 2200
■ úřední a obytný dům SME – Husova

č.p. 10
■ sokolovna – Brabansko č.p. 566
■ obytný dům – Macharova 39 (tzv. Ko-

vaříkova vila)
■ zámek s areálem parku, náhrobníkem,

ohradní zdí a hospodářskou budovou
– Čekyně

■ kaple sv. Jana a sv. Pavla – Čekyně
■ stavení č.p. 15 – Dluhonice
■ brána na bývalém hřbitově (u kostela

sv. Petra a sv. Pavla) – Penčice
■ farní kostel sv. Maří Magdalény s ná-

hrobkem Kateřiny Kunšové z Vrchla-
bí – Předmostí

V návaznosti na prohlašování objektů
za kulturní památky je seznam průběž-
ně doplňován.

Nemovité kulturní památky
ležící na území města Přerova zapsané v Ústředním

seznamu nemovitých kulturních památek ČR 
(mimo uměleckých děl)

� dokončení ze strany 1
„Pestrý program čeká na děti již od prv-

ního dne prázdninového volna. Od 2.
března si postupně vyzkouší mnoho zá-
bavných aktivit, které zcela jistě zaujmou
nejen menší, ale i starší děti. V pondělí
budou tvořit v keramické dílně, a to v AT-
LASu i BIOSu, různé dárečky k Velikono-
cům, nebo jen tak pro radost. Pak přijdou
na řadu různé soutěže, hry a rébusy se
spoustou legrace. Úterý bude patřit Dnu
otevřených dveří BIOS. Ten letos oživí
odpolední soutěž nazvaná O nejkrásněj-
ší sněhové zvíře. Na atlasácké úterní do-
poledne jsou nachystané hrátky s anglič-
tinou, při kterých si začátečníci i mírně
pokročilé děti zopakují formou hry zá-
klady jazyka a slovíčka. Odpoledne pak
děti zavítají na pracoviště BIOS, kde si
v rámci Dne otevřených dveří prohléd-
nou exotické živočichy a dozví se mnoho
zajímavých informací.

V úterý proběhne v ATLASu i Den
s gymnastikou, určený nejen děvčatům
z kroužků gymnastiky, ale i ostatním dív-
kám školního věku se zájmem o spor-
tovní gymnastiku. Pod dohledem trené-
rek s odbornou kvalifikací si zacvičí hlav-
ně akrobacii, vyzkouší si také kladinu,
hrazdu nebo přeskok. Těšit se mohou na
pohybovou improvizaci na hudbu. Na
videu zhlédnou vrcholné gymnastické
a akrobatické výkony a dozví se o Otev-
řené gymnastické soutěži. Ta sice pro-
běhne až v červnu, ale kdo se bude chtít
zúčastnit, už by měl začít s přípravou. 

Na středu je pro děti připravený celo-
denní výlet autobusem do zimní zoo na
Kopečku v Olomouci. Své zážitky pak
účastníci zúročí ve výtvarné soutěži s té-
matikou zoo,“ vyjmenovala zábavný
a pestrý program činností pro děti ředi-
telka Střediska volného času ATLAS a BI-
OS Mgr. Hana Mašková. Kromě těchto

akcí budou během jarních prázdnin pro-
bíhat různá soustředění zájmových
kroužků. Pondělí bude patřit gymnasti-
ce, čtvrtek Aikidu a celý týden soustře-
dění dívek z Taneční školy. „Žhavou no-
vinkou pro tento rok je výstava Brambo-
ry – skrytý poklad, která potrvá v BIOSu
od 2. března až do 30. dubna,“ prozradil
vedoucí ekologického střediska BIOS Ivo
Růžička.

Počet volných míst na všechny aktivi-
ty je omezen, je nutné přihlásit a zapla-
tit jednotlivé dny co nejdříve. 

Bližší informace a přihlášky získají
zájemci na adrese SVČ ATLAS a BIOS,
Žižkova 12, Přerov, případně Bezručo-
va 12, nebo na tel. číslech 581 209 353
ATLAS, 581 735 009 BIOS.

Mgr. Dagmar Kolomazníková 
s přispěním Daniely Hrdličkové,

Středisko volného času ATLAS a BIOS, 
Přerov

Děti se nemusí během jarních prázdnin nudit

1. Statutární město Přerov vyčlení každý
rok ve svém rozpočtu částku ve výši ne-
jméně 200 000 Kč určenou pro poskyto-
vání dotací na obnovu exteriéru památ-
kově významných staveb na území sta-
tutárního města Přerova (dále „dotace“).
2. Obnovou exteriéru se pro účely těch-
to zásad rozumí oprava nebo obnova
vnější fasády, výplní otvorů, střešního
pláště, klempířských prvků a uměleckých
prvků, a to na uličním průčelí stavby ne-
bo na jinak z veřejně přístupných míst
pohledově exponovaných plochách.
3. Dotace může být poskytnuta na ob-
novu exteriéru
a) staveb v městské památkové zóně

Přerov vymezené vyhláškou Minister-
stva kultury ČR č. 476/1992 Sb., o pro-
hlášení historických jader vybraných
měst za památkové zóny (viz příloha),

b) staveb v ochranném pásmu městské
památkové zóny Přerov vymezeném
rozhodnutím Okresního úřadu Pře-
rov, referátu kultury č.4/95 z 21. 1.
1995 (viz příloha),

c) nemovitých kulturních památek
(NKP) na území města Přerova, zapsa-
ných v Ústředním seznamu NKP ČR
(seznam NKP na území města Přerova
je zveřejněn a průběžně aktualizován
na internetových stránkách města),

d) ostatních historicky cenných staveb
na území města Přerova.

4. Dotace na obnovu exteriéru jedné
stavby činí nejvýše 70 000,-Kč a zároveň
nejvýše 50% celkových nákladů na pro-
váděnou obnovu exteriéru. Při stanove-
ní výše dotace v jednotlivých případech
se zohlední
a) míra komplexnosti a rozsah prací na

obnově exteriéru stavby,
b) poloha a historická hodnota stavby,
c) soulad prací na obnově exteriéru stav-

by s požadavky státní památkové péče,
d) celkové náklady na obnovu exteriéru

stavby,

e) celková výše finančních prostředků
vyčleněných v příslušném roce v roz-
počtu města pro poskytování dotací.

5. O dotaci může žádat vlastník stavby
uvedené v odstavci 3 nebo jiná osoba
oprávněná k provedení obnovy exterié-
ru takovéto stavby (dále jen „žadatel“).
Žadatel požádá o poskytnutí dotace pí-
semným podáním učiněným u Magist-
rátu města Přerova do 30. dubna roku,
kdy budou dokončeny práce, na jejichž
provedení je žádáno o dotaci (dále jen
„práce“). Žadatel k žádosti doloží
a) doklad o vlastnictví stavby nebo ná-

jemní smlouvu či jiný doklad oprav-
ňující žadatele k provedení prací,

b) kopii projektové dokumentace (pří-
padně dokumentaci k ohlášení sta-
vebních úprav a udržovacích prací)
včetně nákladového rozpočtu na pro-
vedení prací,

c) kopii kladného závazného stanoviska
orgánu státní památkové péče k pra-
cím na stavbách uvedených v odstav-
ci 3 písm.a)-c) (k pracím na stavbách
uvedených v odstavci 3 písm.d) si vy-
žádá město písemné vyjádření Ná-
rodního památkového ústavu, dislo-
kovaného pracoviště Přerov),

d) kopii pravomocného stavebního po-
volení prací, případně sdělení staveb-
ního úřadu k ohlášení prací, apod.

e) čestné prohlášení, že žadatel není
dlužníkem města, městem založe-
ných nebo zřízených právnických
osob nebo právnických osob, v nichž
je město účastníkem.

6. Na poskytnutí dotace není právní ná-
rok. Statutární město neposkytne dota-
ci v případě, že z doložené dokumenta-
ce nebude jednoznačně zřejmý rozsah
a kvalita prací.
7. O poskytnutí dotace rozhoduje Za-
stupitelstvo města Přerova na doporu-
čení Rady města Přerova. Dotace se po-
skytuje v témže roce, ve kterém bylo roz-

Zásady pro poskytování dotací na obnovu exteriéru
památkově významných staveb na území města Přerova

Nabídka táborů 
na jarní prázdniny
Zimní lyžařský tábor Olšinka

1. až 6. březen
Pro děti ve věku 8–17 let, zaměřený na

sjezdové lyžování a snowboarding. Je
možná účast rodičů. Tábor se koná v Je-
seníkách v chalupě ve skiareálu Olšanka
u Starého města pod Sněžníkem. Cena
2800 Kč (včetně vleků). Informace a při-
hlášky: K. Jílek, Hnutí Brontosaurus DEL-
FÍN Přerov, Boh. Němce 15, Přerov, tel:
776 036 046, e-mail: delfin@brontosau-
rus.cz, web: http://delfin.brontosaurus.cz.

Hravý týden – tábor v Přerově 
2. až 6. března

Pro děti 7 až 15 let v Přerově od 8.30 do
16.30 v Klubu Dlažka, ale i na hřišti, v tě-
locvičně, na výletě – stolní hry, míčové
hry, turistika, malování a jiné aktivity.

Cena 950 Kč, Duha Klub Dlažka, Palac-
kého 1, Přerov, 750 02, tel. 603 88 66 44) 

hodnuto o jejím poskytnutí. Podmínkou
poskytnutí dotace je dokončení prací ve
stejném roce. V odůvodněných přípa-
dech může Zastupitelstvo města Přero-
va rozhodnout jinak.
8. Rada města Přerova upraví vnitřním

předpisem postup při přijímání a vyři-
zování žádostí o poskytnutí dotace.

Bližší informace včetně doporučeného
formuláře naleznete na www.mu-pre-
rov.cz/magistrát/formuláře/odbor ži-
votního prostředí).
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„Chceme především poděkovat všem
štědrým dárcům, kteří přispěli do kasi-
ček tříkrálových koledníků a pomohli tak
na Přerovsku shromáždit celkem 616 806
korun, které jsou určeny na pomoc lidem
v nouzi u nás i v zahraničí. Náš velký dík
patří všem, kteří pomohli s realizací sbír-
ky, především koledníkům, studentům
a pedagogům Střední zdravotnické ško-
ly a Střední odborné školy gastronomie
a služeb Šířava. Děkujeme také přerov-
skému faráři Pavlu Hofírkovi a všem kně-
žím přerovského děkanátu, pracovní-
kům magistrátu a starostům okolních
obcí i pracovníkům Policie ČR a Městské
policie Přerov, bez jejichž podpory a spo-
lupráce by sbírka nebyla možná,“ vyslo-
vila poděkování Martina Krejčířová.

Tříkrálová sbírka se v Přerově a okol-
ních obcích konala ve dnech 3. až 11.
ledna. Letos koledovalo celkem 137 sku-
pinek ze 36 obcí, v Přerově to bylo 36
skupinek. V samotném Přerově činil vý-
těžek 100 692 korun. 

„Vybranou částku jsme odeslali na kon-
to Charity Česká republika a po jejím pře-
rozdělení se zpět do Přerova vrátí pětaše-
desát procent. Oblastní charita Přerov
chce finanční prostředky získané ze sbír-
ky využít na pomoc pro rodiny s dětmi,
které se během roku dostanou do tíživé
životní situace. Část peněz půjde na kou-
pi kompenzačních pomůcek pro imobil-
ní klienty Charitní ošetřovatelské a pečo-
vatelské služby. Na humanitární pomoc
České katolické charity v zahraničí je vy-

členěno deset procent z celkové částky.
Česká katolická charita pomáhá v zemích
jako je například Pákistán, Rumunsko

a Etiopie, ale i v řadě jiných zemích pod-
le aktuální potřeby,“ upřesnila použití vy-
braných peněz Martina Krejčířová. Šaf

Koledníci vybrali více než 600 tisíc korun
V polovině ledna úřednice přerovského magistrátu a pracovnice
Oblastní charity v Přerově dokončily sčítání peněz, které se podaři-
lo nashromáždit v kasičkách z Tříkrálové sbírky. A jak hodnotí vý-
sledek sbírky Martina Krejčířová, koordinátora Tříkrálové sbírky na
Přerovsku?

Částka 616 806 korun – tolik činila výsledná suma po spočítání peněz vysypaných z kasiček.
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„Jsme zde blíže městu a myslíme si
proto, že za našimi koňmi nalezne cestu
víc lidí,“ říká spolumajiteka společnosti
Incitát a trenérka Kateřina Ilíková. 

Zájemcům o jezdecký sport nebo jen
rekreační projížďku na koni nabízí nově
zřízená stáj v Penčicích jízdu na koních
zdarma, jen za pomoc při ošetřování
zvířat a práce s tím spojené. Pro zájem-
ce je ve stáji Incitátu k dispozici třináct
koní. Z nich tři již prokázali své schop-
nosti na dostizích v celé republice. Dal-
ší dva letošní dvouletky chce trenérka
představit na dostihových drahách již
v nastávající sezoně. 

V současné době je ve stáji Incitátu

v Penčicích zvlášť živo, poněvadž zde
probíhají stavební práce na vybudování
dvaceti boxů. Nebude chybět ani box
mycí a solární, určený k léčení zdravot-
ních potíží. A poněvadž právě budovaná
kapacita stáje převýší současný stav ko-
ní, nabízí společnost Incitát ustájení ko-
ní i dalším zájemcům. Cena za jednoho
koně je tři a půl tisíce za měsíc. 

Této možnosti využívá ve stáji Inciátu
už delší dobu několik majitelů koní. Na-
opak novinkou penčické stáje je rehabi-
litační jízda na koni. Tento způsob tera-
pie začal Incitát provozovat pro zájem-
ce už v měsíci září minulého roku.

Miroslav Rozkošný

Hipoterapii se věnuje v Penčicích i pětaosmdesátiletý přerovský podnikatel Ka-
rel Zejda. „Na koni jezdí jednou týdně a jak říká, pokud by na jeho ježdění měla děvčata čas,
rád by na koni jezdil i častěji. Díky hipoterapii se jeho zdravotní stav značně zlepšil. V sedle vydr-
ží i dvě hodiny a než dokola, raději jezdí na vyjížďky,“ říká trenérka Kateřina Ilíková.

■ Fotosoutěž

Poznáte, co je na fotografii?
V lednovém čísle vyšel první díl nové soutěže, kterou redak-

ce připravila pro čtenáře Přerovských listů. Vaším úkolem je
přesně identifikovat stavbu, ulici, sochu či různé další před-
měty či objekty na území města Přerova a jeho příměstských
částí na základě malého detailu na fotografii. 

Z úspěšných všímavých pozorovatelů a znalců našeho měs-
ta vylosujeme jednoho výherce, který bude odměněn hod-
notnou knihou. Své odpovědi zasílejte vždy do 10. dne v mě-
síci e-mailem na adresu eva.safrankova@mu-prerov.cz nebo
odevzdejte v Městském informačním centru (v pasáži).

Pokud chcete být zařazeni do losování, uveďte, pochopitel-
ně kromě odpovědi, i své jméno a telefonní kontakt.

Výhercem fotosoutěže v lednovém čísle se stává Šárka Moj-
zíková. Správně rozpoznala, že na fotografii je zachycena soš-
ka madony umístěné nad vchodem do penzionu na rohu ná-
městí Svobody a nám. Fr. Rasche.

Milovníci koní a jezdeckého sportu najdou v regionu našeho města
nové možnosti pro uspokojování svých zálib. Nabízí je jezdecká
stáj Incitát, která v polovině listopadu loňského roku opustila do-
sud využívaný objekt bývalého zemědělského družstva na Zákřově
a vhodné ustájení svých koní nalezla v bývalé porodně prasnic Ze-
mědělského družstva Kokory v Penčicích.

Výzva pro fotografy
Sdružení historických sídel Čech, Mo-

ravy a Slezska vyhlásilo koncem ledna
3. ročník fotografické soutěže. Tato
soutěž je organizována v rámci Dnů ev-
ropského dědictví. Sdružení bylo oslo-
veno hlavním pořadatelem – Radou Ev-
ropy, aby soutěž v České republice orga-
nizovalo a převzalo nad ní záštitu.

Na stránkách www.shscms.cz se mů-
žete podívat na odkaz s loňskými vý-
sledky soutěže a sledovat, jaké podmín-
ky a témata čekají účastníky letos. Na
těchto stránkách bude zveřejněn i způ-
sob podávání přihlášek a termíny odevz-
dání soutěžních prací. Slavnostní vyhlá-
šení vítěze proběhne 16. dubna ve Špa-
nělském sále Pražského hradu. Vítězové
soutěže obdrží hodnotné ceny. red.

■ Z místních částí: Přerov-Penčice

Incitát našel vhodnou stáj v Penčicích
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INZERCE

probíhá již od 12. ledna
každé pondělí a středu 

od 18.30 do 19.30 hodin
v tělocvičně SŠ gastronomie a služeb

Šířava 7, Přerov (boční vchod naproti EMOSu)

Těší se na vás Lenka Pavelková

BODY STYLING
AEROBIC MIX✘Okresní a městský výbor KSČM Přerov

Vás srdečně zvou na

XVI. Ples levice
pátek 20. února 
od 20 do 2 hodin
Klub Teplo, 
Horní náměstí 
v Přerově

K poslechu a tanci hrají
Záhorská kapela 

– velký sál
Dandy Band 

– malý sál
Karibský večer 

– vinárna

Slosovatelná vstupenka s místenkou 
a malým občerstvením 150 Kč

Předprodej rezervace vstupenek: 
OV KSČM Přerov, Palackého 8, tel. 581 817 262–3

Připravujeme:

MDŽ   6. března v 16 hodin
Klub Teplo na Horním náměstí
estrádní pořad, k tanci hraje skupina MINI

Soukromá střední
odborná škola

živnostenská
Přerov, s.r.o.

nabízí ve školním roce 2009/2010
pro žáky s ukončenou povinnou školní 
docházkou 4-leté denní vzdělávání 
ukončené maturitní zkouškou

� Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 (Logistika)
nový obor vzdělávání s velmi dobrým uplatněním absolventů na trhu práce,
případně s přímou návazností na Vysokou školu logistiky, o.p.s.

� Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 (Podnikání, řízení a obchod)

� Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 (Právní administrativa)
tradiční obory vzdělání s širokým spektrem odborných činností, umožňující
těsné sepětí teorie a praxe

� Pro absolventy tříletých učebních oborů dvouleté denní (resp. tříleté dálkové) ná-
stavbové studium v oboru vzdělání Podnikatelství malých firem 63-41-L/511

Den otevřených dveří
4. února 2009 v době od 14 do 17 hodin
Palackého 1380/19, 750 02  Přerov I-Město, tel./fax: 581 218 018, –019

http://www.sszprerov.cz, e-mail: ssosz@sszprerov.cz

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch listech platn˘ od 1. 1. 2008

inzerce v regionu
Velikost inzerátu ãerná barva ãerná + azurová barevn˘ inzerát
1/4 strany (100 × 136 mm) 2 040 Kã 2 584 Kã 3 672 Kã
1/2 strany (204 × 136 mm) 3 884 Kã 4 994 Kã 7 213 Kã
1/2 strany (100 × 276 mm) 3 864 Kã 4 968 Kã 7 176 Kã
celá strana (204 × 276 mm) 7 320 Kã 9 572 Kã 14 076 Kã
jin˘ rozmûr – 1 cm2 16 Kã 20 Kã 28 Kã

Slevy za opakování stejného inzerátu: 
3–5× 3 %, 6–8× 5 %, 9–10× 7 %, 
11× a více 10 %

Uvedené ceny jsou bez 19 % DPH. 
Distribuci zaji‰Èuje âeská po‰ta do
v‰ech pfierovsk˘ch domácností zdar-
ma. Zájemci o inzerci mohou získat
bliÏ‰í informace na telefonním ãísle
581 225 393, Miloslav Fla‰ar, e-ma-
il: studio@elan-prerov.cz. Elan spol.
s r.o., Dluhonská 96, 750 02 Pfierov

Nejlevnûj‰í

PŘEROV

Lověšice Újezdec

Kozlovice
Dluhonice

Henčlov

Žeravice

Předmostí

Čekyně

Lýsky
Vinary

Popovice

Penčice KaÏd˘ mûsíc 

20 700
v˘tiskÛ
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1. liga házené
v polovině ročníku
V minulé sezoně dosáhli házenkáři

Sokola HC Přerov historický úspěch. Ja-
ko vítěz druhé nejvyšší soutěže se prali
v baráži o postup do elitní společnosti.
Po prohře s Hustopečemi jim nakonec
brány Zubr extraligy zůstaly uzavřeny.
Přesto Přerov odehrál skvělou sezonu.

Podle postavení v tabulce před zimní
pauzou, kde jsme pátí, se zdá, že jsme
trošku zůstali za očekáváním. Celek ale
v poměrně rychlém sledu přišel o řadu
velmi kvalitních hráčů. Přišli sice noví
borci, ale mezeru po Bergendim, Zvěři-
novi, Perničkovi, Zemánkovi a Kavkovi se
nepodařilo zcela zacelit. Je pravdou, že
Bechný je kanonýrem poloviny 1. ligy,
když nastřílel 91 gólů a nikdo z dalších
hráčů soutěže se k němu ani nepřiblížil,
ale chybí zapojení více střelců. Valášek
nastřílel 55 gólů, dále je však už mezera. 

Přerovský celek sehrál podzim se zají-
mavými výsledky. Všechny týmy pořadí
před ním dokázal porazit, s výjimkou ve-
doucího Dvora Králové. Vítězství jsme
přivezli z Kostelce na Hané a doma po-
razili i juniorku Karviné a Košutku Plzeň,
tedy týmy umístěné před námi. Nedaři-
lo se nám ale v Napajedlích či Náchodu,
kde jsme trochu překvapivě neuspěli.
K největším překvapením pak patřila do-
mácí remiza s KP Brno, kde jsme bod
ztratili velkými chybami až posledních
momentech střetnutí. Čeká nás tak vel-
mi náročné jaro.

Druhá polovina odstartuje v závěru
února a my doma přivítáme své největ-
ší konkurenty, což může být výhodou.
Utkáme se postupně s Kostelcem, Plzní,
Dvorem Králové, Napajedly i Nácho-
dem. Celá soutěž bude končit v polovi-
ně května. Před startem ale čeká práce
nejen tým v přípravě, ale i funkcionáře
při jednání o posílení kádru.

Úspěchy tenistů
Přerovský tenis má dlouhou a úspěš-

nou tradici, na kterou navázal i v roce
2008. Platí to nejen o úspěších pořada-
telských, ale i sportovních. Vedle dvou

velkých mezinárodních turnajů, tedy
zimního ITF juniorů a podzimního 
Zubr Cupu, se v Přerově hrály i další
mládežnické turnaje, a to i v miniteni-
su nejmladších.

Největším úspěchem tenistů TK Preco-
lor je umístění v extralize smíšených druž-
stev. Celek, který se opíral o vlastní hráče,
postoupil až do finále celé soutěže. Zde si-
ce už na Prostějov plný zahraničních hrá-

čů nestačil, ale je bezesporu družstvem,
které odborníci řadili hodně vysoko. 

Vedle Lukáše Rosola, který dosáhl ně-
kolika zajímavých výsledků na turnajích,
se hlavně v závěru roku prosadila i Tere-
za Hladíková. 

Turnaj Zubr Cup žen, kterému se po-
malu daří navazovat tradici, se opět hrál
s dotací 25 tisíc dolarů. Začátek prosin-
ce přilákal do přerovské haly tenistky
z dlouhé řady zemí. O to větší radost
můžeme mít z domácích, přerovských
tenistek. Tereza Hladíková se pak stala
vůbec nejúspěšnější hráčkou turnaje.
Vyhrála jak singl, tak čtyřhru, a to se svou
oddílovou kolegyní Voráčovou. Cestu
k výhře neměla ani v jedné ze soutěží
jednoduchou. Vedle soupeřek bojovala
i se zraněním, ale vše dobře dopadlo.
Hladíková musela v průběhu turnaje
odehrát dlouhou řadu třísetových zápa-

sů a také osvědčit velkou vůli po vítěz-
ství. Ve finále dvouhry porazila chorvat-
skou hráčku Savič 6:4 a 7:5. Ve čtvrtfiná-
le vyřadila šestou nasazenou Floris z Itá-
lie a v semifinále turnajovou pětku naši
Hlavačkovou. Ve čtyřhře Hladíková s Vo-
ráčovou, nasazené jako pár číslo 2, po-
razily po boji ruskočeský pár Lykina,
Vaňková 6:0, 3:6 a 10:3.

Rok 2009 zahájil už v lednu nový roč-
ník halového turnaje ITF juniorů a bude
pokračovat dalšími v průběhu roku.

Příprava fotbalistů
na jaro

Fotbalistům 1. FC Přerov se v KP se
podzim příliš nepovedl a tak je jistě přes
zimní pauzu čeká náročná příprava.
Možná dojde i některým změnám v kád-
ru. Bohužel už nemůžeme počítat s ka-
nonýrem dorosteneckého týmu Filipem
Riedlem, který na podzim hostoval ve
zlínské Tescomě. Přes zimu se uskuteč-
nil přestup tohoto nadějného borce, kte-
rý se už v Tipsport cupu zapojil do týmu
Gambrimus ligy. Přerov měl právě v pro-
měňování šancí a střelbě gólů největší
slabiny. Až 13. místo před zimní pauzou
je hodně za očekáváním a to hlavně po
velmi dobrém startu do soutěže. 

Zimní příprava začala již v lednu a nej-
větší díl zápasové přípravy absolvují hrá-
či na turnaji 1. HFK Olomouc na hřišti
s umělou trávou v Holici. Dříve využíval 1.
FC turnaj v Hulíně či na domácí umělce.
Bohužel rozměry našeho hřiště jsou vhod-
né spíše pro mládežníky a tak se muži do-

mácího zimního turnaje nezúčastní. Ten
sehraje 8 mužstev regionu povětšinou do-
rosteneckých nebo kombinovaných. Je-
diným ryze seniorským týmem bude So-
kol Újezdec. Turnaj vyvrcholí v posled-
ních dnech února. Mužstvo 1. FC Přerov,
které na podzim vedl Luboš Ditrich má
v plánu i soustředění v Luhačovicích
a další duely mimo ZT v Olomouci.

Podzimní část krajského přeboru byla
poněkud delší, kdy svaz využil dobrého
počasí k odehrání větší poloviny roční-
ku. Na start jara si tak fanoušci fotbalu
ve městě budou muset počkat do první-
ho jarního dne. Jaroslav Blaťák

Házenkáři Sokola HC Přerov odehráli skvělou sezonu.
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Tereze Hladíkové blahopřeje k vítězství v Zubr Cupu Petr Huťka.
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■ Ohlédnutí za sportem■ Klub českých turistů
SK Přerov – pěší turistika

Jifií ·vec, tel. 608 730 541
�5. 2. • DomaÏelice–Hradãany–Bezuchov–
Dfievohostice, 13 km, M. Garzina, odj. A8.05 h.
�7. 2. • Tr‰ice–Daskabát–Lazniãky–Ve-
selíãko–Osek, 21 km, L. Bafiinka, odj. A8.20 h. 
�12. 2. • Zlín–Mladcovské kopce–Zlín
stfied, 16 km, J. Pûãek, odj. 6.56 hod.
�12. 2. • Grygov–U bíl˘ch hlín–stará ces-
ta–Grygov, 10 km, V. Visnar, odj. 7.59 hod.
�14. 2. • Brno–Bílá hora–Bílovice n. Svi-
tavou–Obfiany, 20 km, H. ·Èávová, odj. 7.39
hod., ved. ãeká v Brnû 
�19. 2. • âekynû–Záb.Lhota–Sobí‰ky–Vi-
nary–Pfiedmostí, 11 km, Î. Zapletalová, odj.
A7.50 hod. 
�21. 2. • Odry–Jakubãovice–Dobe‰ov–Od-
ry, 20 km, J. Sedláková, odj. 6.03 hod.
�26. 2. • Pfierov–L˘sky–âekynû, 9 km, V.
Visnar, odch. 9 hod., sraz u tenisové lávky
�28. 2. • Hranice mûsto–Teplice
n. B.–Rybáfie–Drahotu‰e, 15 km, M. âasta,
odch. 8.58 hod. 

TJ Spartak Přerov
Vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 581 772 543

�4. 2. • Horní Mo‰tûnice–Lovû‰ice–Pfie-
rov, 10 km, vlak 9.42 hod., L. Poláková.
�11. 2. • Horní Mo‰tûnice–BeÀov–Pru-
sy–Dfievohostice, 13 km, vlak 7.42 hod., C.
Punãocháfiová.
�14. 2. • Sv. Kopeãek–Lo‰ov–Velká Bys-
tfiice–Olomouc, 14 km, vlak 7.59 hod., C. Pun-
ãocháfiová.
�18. 2. • Prosenice–Buk–Zábe‰tní Lho-
ta–Penãice, 10 km, vlak 8.58 hod., V. Polido-
rová.
�21. 2. • Osek n. B.–Dolní Újezd–Stamû-
fiice–Svrãov–Tr‰ice, 14 km, vlak 8.58 hod., V.
Vaculík.

VHT – TJ Spartak Přerov
Tomá‰ Beránek, tel. 602 575 673

�3. 2. v 19 hod. • schÛze v restauraci Pivovar 
�5.–8. 2. • âesk˘ zimní turistick˘ sraz Bû-
lá nad Radbuzou – lyÏafiské a pû‰í tratû podle
programu, 4 dny, F. Prusek a Z. Prusková, vlak
7.46 hod., bûÏky 
�7. a 8. 2. • Beskydy Bíl˘ KfiíÏ–M. Polom–Ba-
bí vrch–chata Ostr˘ (nocleh a jídlo)–Ropice–Ro-
piãka, 20 + 15 km, J. Sedláãek, vlak, bûÏky 
�7. a 8. 2. • Na bûÏkách po Vítkováku,
SvatoÀovice–ZáluÏné–Lhotka–Podhradí–Vítkov,
Vítkov–Klokoãov–Maria‰tajn–Hefimánky,
21 + 11 km, V. Koutn˘, vlak 6.27 hod. do Svato-
Àovic, bûÏky 
�14. a 15. 2. • pfiejezd Orlick˘ch hor, Ole‰-
nice–·erlich–Pûticestí–Haniãka–Orlická cha-
ta–pfiejezd busem na Severomoravskou chatu
(noc), okruhy na Jefiábu, 42/32/24+16 km, T. Be-
ránek, bus 5.30 hod., bûÏky
�21. 2. • Hostynské vrchy, Val. Mezifiíãí–Tro-
ják–Bystfiice p. H., 38 km, J. Balcárek ml., vlak
6.03 hod., bûÏky 
�21. 2. • Jeseniky Ramzová–Staré Mûsto
p. Sn., 25 km, J. Martinek, vlak, bûÏky
�28. 2. • Okolo Paprsku OstruÏná–Papr-
sek–Smrk–Staré Mûsto p. S., 25 km, J. Bal-
cárek, vlak 5.59 hod. bûÏky
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Tajenka křížovky: Latinské přísloví Autorka křížovky: Marie Švarcová

Tajenka: Kdo šetří viníky, trestá nevinné.

Po loňské instalaci v Lipníku n. B. při-
chází i do Přerova výstava Obrazy slov.
Hravá i podněcující díla Ivana Dostála
a Marty Konířové představí přerov-
ským návštěvníkům výstavy méně zná-
mou tvář literatury – konkrétní poezii. 

Tato vizuální či také experimentální
poezie vznikla v 60. letech 20. století, ale
její kořeny sahají přes kaligramy Guil-
lauma Apollinaira až ke carmen figuran-
tum, obrazovým veršům. Konkrétní bá-
seň experimentuje s podobou, formou

a významem slov, písmen, číslic či jiných
grafických symbolů, sestavuje je do ori-
ginálních kompozic a konfigurací. Vzni-
kají tak básně-obrazy, díla pracující zá-
roveň s psaným i obrazovým sdělením.
Od slovních hříček až po záměnu vý-
znamů vyvolávající přesah a zamyšlení,
to vše je konkrétní poezie obou autorů.
Všechny texty vybízejí diváka k aktivní
účasti, k hledání skrytého významu, pře-
tvářejícího frázi ve vtip a ustálená spoje-
ní v proměnlivou hru.

Výstavu téměř padesáti básní dopl-
ňují trojrozměrné objekty a instalace
PET artu (umění využívající plastových
lahví). I ony jsou spíše hrou s jazykem
a smyslem slov, protože jejich výpověď
jako samostatných objektů je ovlivněna
a změněna jejich názvem, který je zde
nepominutelnou součástí díla a nosite-
lem významu.

Vernisáž výstavy Obrazy slov proběh-
ne ve čtvrtek 19. února v 17 hodin
v přerovském zámku. Součástí vernisá-
že bude další varianta hry s písmem,
tentokrát v orientálních tancích, které ve
svých tanečních variacích zahrnují prv-
ky arabské kaligrafie. S vlastní choreo-
grafií Andak Andak vystoupí přerovská
rodačka Martina Kvapilová.

Výstavu Obrazy slov si můžete pro-
hlédnout/přečíst od 20. února do
3. května. -glac-

Pozvánka na výstavu do muzea Obrazy slov
Mezi výtvarným uměním a literaturou

Apetit, Marta Koňířová

Vztahy, Ivan Dostál

■ Městský dům
Reprezentační

a stužkovací plesy
Únor

�1. 2. od 14 hodin • Ma‰karní karneval
(stolová úprava). Dûtsk˘ ma‰karní karneval s pro-
gramem. Pofiádá IMIT s.r.o. Vyhlá‰ení a udûlení
ceny nejpûknûj‰ím maskám, malé obãerstvení za-
ji‰tûno. Od 13 hodin otevfiena ‰atna v pfiedsálí,
zahájena v˘roba nafukovacích zvífiátek Jura Ma-
gic, Ballon Twisting-Javorsk˘. Vstup: masky
zdarma, dospûlí 50 Kã, dûti a mládeÏ 25 Kã.
�6. 2. ve 20 hodin • Stfiední pedagogická
‰kola, stuÏkovací ples 4.AP a 4.BP
�13. 2. ve 20 hodin • Gymnázium Jakuba
·kody, stuÏkovací ples 4.B
�14. 2. v 19 hodin • Obchodní akademie
a Jazyková ‰kola, stuÏkovací ples
�20. 2. ve 20 hodin • Stfiední ‰kola gas-
tronomie a sluÏeb, ·ífiava 7, XV. reprezentaã-
ní ples
�21. 2.ve 20 hodin • Stfiední prÛmyslová
‰kola, repre a stuÏkovací ples 
�27. 2. ve 20 hodin • VÚ 1535, reprezentaã-
ní ples posádky Hranice

�28. 2. ve 20 hodin • Statutární mûsto
Pfierov, ples primátora. Program:
• hlavní sál – Pavel Novák se skupinou Family
• slavnostní polonéza
• mal˘ sál – Dandy Band
• restaurace – Duo Karel Caha a Olga Nováková
• diskotéka v Magic Café
• taneãní ukázky v prÛbûhu veãera
• host veãera a pÛlnoãní pfiekvapení

Bfiezen
�7. 3. v 19.30 hodin • PROGRESS OK a.s.,
âesko-slovensk˘ ples
�13. 3. ve 20 hodin • Gymnázium Jakuba
·kody, reprezentaãní a stuÏkovací ples oktávy A
�14. 3. ve 20 hodin • VÚ 4574, Leteck˘ ples
�20. 3. ve 20 hodin • Gymnázium Jana
Blahoslava, stuÏkovací ples 4.B
�27. 3. ve 20 hodin • Stfiední odborná
‰kola Ïivnostenská, stuÏkovací ples 4.D
�28. 3. ve 20 hodin • SO· a SOU technic-
ké, Koufiílkova, stuÏkovací ples

Duben 
�3. 4. ve 20 hodin • Mûstsk˘ dÛm, DÏínov˘
bál se Synkopou
�18. 4. ve 20.30 hodin • IMIT s.r.o., IV. ko-
runov˘ ples

■ Setkávání seniorů Spolu
Centrum Sonus

Besedy na zajímavé téma
pondûlí od 10.15 hod.

�2. 2. • Vyluãovací ústrojí (ledviny, moãov˘
mûch˘fi) – Olga Îupková (zdravotní sestra)
�9. 2. • Velká Morava a poãátky vlády
PfiemyslovcÛ – Mgr. Lubor MaloÀ 
�16. 2. • Dûdictví, závûÈ – JUDr. E. KoÏí‰ková 
�23. 2. • Archeologické nálezy v okolí cír-
kevních objektÛ v Pfierovû – Mgr. ZdeÀka
Mollinová

Rukodělné činnosti
ãtvrtek od 10.15 hod.

�5. a 12. 2. • Hedvábná ‰ála
�19. a 26. 2. • V˘roba mu‰lí

Zdravotní cvičení s lektorem
dopoledne vÏdy v pondûlí, úter˘ a ãtvrtek 

od 9 do 10 hod., veãer v úter˘ od 18 do 19 hod.

Internet pro začátečníky
a pokročilé

vÏdy v pondûlí a ve ãtvrtek od 9 do 13 hod. (od
10 do 12 hod. je k dispozici lektor)

Kavárna pro seniory
�9. 2. od 16 hod. • âína – Václav Koutn˘

Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov



■ Plavecký areál – koupání veřejnosti • tel. 581 735 045 • Vstup pouze hlavním vestibulem

Den sauna rekondiãní stoly
Slender

pondělí párová 15–21 13.30–20.30

úterý ženy 14–20 7.30–14.30

středa muži 13–21 13.30–20.30

čtvrtek ženy 15–21 13.30–20.30

pátek muži 13–21 7.30–14.30

sobota společná 12–18 zavřeno

neděle zavřeno zavřeno

■ Plavecký areál – relaxace a sauna

Den dûtsk˘ kryt˘ ãásteãn˘ pára, sprchy koupání koupání
bazén 50 m bazén pronájem vefiejnost 1D imobilních obãanÛ dÛchodci

pondělí zavřeno 6.15–7.45, 15–16 6.15–7.45, 15–16 15–16 11.30–13.30

úterý 18–20 6.15–7.45, 14–15, 18–21 6.15–7.45, 14–15, 18–19 14–15 16–17

středa 15–20 6.15–7.45, 15–21 6.15–7.45, 15–16, 18–19 11.30–13.30

čtvrtek 18–20 6.15–7.45, 14–16, 18–21 6.45–7.45, 14–15 14–16

pátek 15–20 6.15–7.45, 15–21 6.15–7.45, 15–17, 20–21 15–17

sobota 10–20 10–20

neděle 10–18 10–18 10–12 10–12

Výjimky: 4. 2. dětský a 50m 15–20 • 7. 2. dětský 10–20, 50m 10–18 • 21. 2. dětský 10–20, 50m 10–12, 14–19
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■ Muzeum Komenského
Budova přerovského zámku

út–pá 8–17 hod., so–ne 9–17 hod. 
Stálé expozice: Rekonstrukce historick˘ch
‰kolních tfiíd, Jan Blahoslav, Jan Amos Komen-
sk˘, Archeologie Pfierovska, Entomologie, Mine-
ralogie, Národopis Hané a Záhofií, Tajemství tónu
zvonu, Veduty Pfierova a vyhlídka z vûÏe, Historie
odboje na Pfierovsku 1914–1989, Lapidárium
�20. 2.–3. 5. • Obrazy slov – v˘stava kon-
krétní poezie a PET artu (vernisáÏ 19. 2. v 17 hod.
– vystoupení orientálních tancÛ ANDAK - ANDAK

Korvínský dům
Horní nám. ã. 31, zaãátky v 16.30 hod.

�4. 2. • Tfiicetiletá válka – Mgr. L. MaloÀ
�11. 2. • Mezi erupcí a morem (man˘rismus
a rané baroko) – Mgr. K. Glacová. KPVU
�12. 2. • V˘tvarné styly a smûry v kostce
III. – Mgr. K. Glacová
�18. 2. • âeskobratrská tradice v Pfiero-
vû – Mgr. M. Chumchal

Ornitologická stanice
pondûlí aÏ pátek 8–16 hodin, jindy po domluvû

�Stálé expozice: Ptáci âeské republiky, Ptaãí
lípa, Ptaãí zahrada Franti‰ka Gintra
�V˘ukové programy pro ‰koly: Ptáci – v‰e
ze Ïivota ptákÛ, Vodní ptáci – o ptácích kolem
vody a na vodû, Zimní – o ptácích na krmítku
a pfiikrmování, Stromy – v˘ukov˘ program pro
matefiské, základní a stfiední ‰koly v parku Micha-
lov, Informace a pfiihlá‰ky v ORNIS, tel. 581
219 910, e-mail: kosturova@prerovmuzeum.cz 
�Ekoporadna – poskytování informací z oblasti
Ïivotního prostfiedí, pondûlí aÏ pátek 8–16 hodin

■ SVČ ATLAS a BIOS
�pátek 15–17 hod., sobota 9–12 hod. •
keramické hrátky, pfiihlá‰ky pfiedem
�9. 2. • Karneval Pohádkové pondûlí
�20. 2. od 15 hod. • kurz drátkování
�28. 2. • âlovûãe, nezlob se! soutûÏ pro dûti

■ Duha Klub Dlažka
�2. aÏ 6. 3. • Hrav˘ t˘den – tábor v Pfie-
rovû pro dûti 7 aÏ 15 let, dennû od 8.30 do
16.30 v Klubu DlaÏka, ale i na hfii‰ti, v tûlocviã-
nû, na v˘letû. Cena 950 Kã.

Palackého 1 • tel. 581 331 438, 603 88 66 44 
www.dlazka.cz

■ Zimní stadion – bruslení veřejnosti
Datum bruslení dûtí do 8 let bruslení vefiejnosti

1. 2. 9–10 18.15–19.15

7. 2. 11–12 12.15–13.15

8. 2. 14.45–15.45 16–17

14. 2. 17.15–18.15 18.30–19.30

15. 2. 9–10 14.15–15.15

21. 2. 9–10 18–19

22. 2. 9–10 14.15–15.15

28. 2. 15.45–16.45 17–18

■ Městský dům
�10. 2. v 19.30 hodin • Kornelovy vdovy,
maìarská tragikomedie. Hrají: Michaela Dolino-
vá, Miriam Kantorová, Radka Stupková, Milena
Steinmasslová. Nahofikle vtipná a sviÏná tragiko-
medie dává hlavním aktérkám-znám˘m hereãkám
pomûrnû velk˘ prostor, kter˘ s chutí jim vlastní
náleÏitû vyuÏijí.
�15. 2. 13.45–18 hodin • Nedûlní párty pfii
dechovce. Hraje Záhorská kapela. Dal‰í termí-
ny aÏ v bfieznu 
�17. 2. v 19.30 hodin • Spirituál kvintet,
koncert
�18. 2. v 8.30 a v 10 hodin • O pejskovi
a koãiãce, pohádka Hravého divadla Brno. Dra-
matizace 3 znám˘ch pfiíbûhÛ z âapkovy knihy: Jak
pejsek a koãiãka myli podlahu, O panence, která
tence plakala a Jak pejsek a koãiãka dûlali dort.
Pro dûti 3–9 let.
�23. 2. v 19.30 hodin • Nejstar‰í fiemeslo,
premiéra hudební komedie – Divadlo Dostavník

�25. 2. v 19.30 hodin • Veselé dovednosti,
vystoupení poloprofesionálního Vojenského
umûleckého souboru Ondrá‰ z Brna. Zatanãí pût
párÛ a zahraje kompletní cimbálová muzika ve
folklórním pofiadu vycházejícím z lidov˘ch tradic. 

Informace tel.: 581 290 311, 581 215 101

■ Akademie III. věku
�18. 2. v 15 hodin • Akupunktura – lék
proti bolesti. Pfiedná‰í MUDr. Ludmila Klöp-
ferová. Zasedací místnost jídelního bloku pfie-
rovské nemocnice, 1. poschodí.

■ KPVU
�12. 2. v 16.30 hodin • V˘tvarné styly
a smûry v kostce III. Beseda s Mgr. Kristinou
Glacovou se koná v Korvínském domû na Horním
nám. Poslední termín zaplacení zájezdu do Prahy.

■ Hrad Helfštýn
v únoru zavfieno

■ Rodinka
klub pro rodiãe a dûti

�Pondûlí 8.30–10 hod. • nûmãina pro po-
kroãilé s hlídáním dûtí. 10–11.30 hod. • nûm-
ãina pro zaãáteãníky s hlídáním dûtí.
15.30–17.30 hod. • zdravot. cviãení, v˘-
tvar. v˘chova, zpívánky, divadlo, dûti 2–6 let 
�Úter˘ 9–11 hod. • herna pro batolátka s v˘-
tvarnou v˘chovou. 16.15–18.15 hod. • zdra-
votní cviãení, tvofiení, stolní hry, dûti 4–8 let
�Stfieda 8.30–9.30 hod. • cviãení na vel-
k˘ch míãích pro dûti 3–8 mûsícÛ. 10–11 hod.
• cviãení na velk˘ch míãích pro dûti 8–15
mûsícÛ. 16–18 hod. • cviãení na míãích
a tvofiení pro batolátka 1–4 roky. 18–19
hod. • re:tara – relaxaãní tanec pro radost
s Dá‰ou urãen˘ Ïenám a dívkám kaÏdého vûku.
�âtvrtek 10–11.30 hod • angliãtina pro
mírnû pokroãilé s hlídáním dûtí. 16.30–18
hod. • herna pro batolátka s v˘tvarnou v˘-
chovou. 16.30–18 hod. • nûmãina pro za-
ãáteãníky s hlídáním dûtí 
�Pátek 15.30–17.30 hod. • tvofiivá dílna
pro dospûláky a ‰koláky
�Pfiipravujeme angliãtinu pro dûti pfied-
‰kolního vûku od 1,5 let.
�âtvrtek 5. 2. 18.30–20 hod. • proÏitkov˘
semináfi – astrologické Ïivly – co potfiebujeme
ke svému Ïivotu
�19. 2. 18.30–20 hod. • proÏitkov˘ semi-
náfi – znamení zvûrokruhu – umûní harmonic-
k˘ch vztahÛ
�13.–15. 2. • Valent˘nská víkendovka
s lyÏováním na Tesáku pro rodiny s dûtmi.

www.rodinka.cz

Otevírací doba

pondûlí úter˘ stfieda ãtvrtek pátek sobota
oddûlení 8–18 8–18 zavfieno 8–18 8–18 8–11
pro dospûlé
studovna 9–12 9–12 zavfieno 9–12 9–12 8–11

13–18 13–18 13–18 13–18
ãítárna 9–12 9–12 9–12 9–12

13–18 13–18 zavfieno 13–18 13–18 zavfieno
hudební oddûlení 10–12 10–12 zavfieno 10–12 zavfieno zavfieno

13–18 13–18
oddûlení pro dûti 12–17 12–17 zavfieno 12–17 9–11 zavfieno
a mládeÏ(Palackého 1) 12–16
poboãka Pfiedmostí 9–11.30 zavfieno 9–11.30 zavfieno zavfieno
(Hranická 93/14) 12.30–18 12.30–17 12.30–17
poboãka Trávník (bu- 9–12 zavfieno 9–12 9–11.30 zavfieno
dova Chemoprojektu) 13–17.30 12.30 – 17 13–17.30 12.30–16
poboãka Velká DláÏka 9–11.30 9–11.30 zavfieno 9–11.30 zavfieno

12.30–17 12.30–17.30 12.30–17.30 12–16

Městská knihovna v Přerově, p.o.
Žerotínovo nám. 36, tel. 581 219 094, www.knihovnaprerov.cz

■ Pozvánka do knihovny

Osudové Thajsko
Ve středu 18. února v 18 hodin pořá-

dá Městská knihovna v Přerově besedu
Osudové Thajsko. Přerovský cyklotu-
rista Miroslav Pavelka bude vyprávět
o své druhé cestě do této exotické země,
kde najezdil na kole přes 24 tisíc km.

Výtvarné soutěže
Děti, pozor, červená!

Členové komise bezpečnosti, prevence
kriminality a BESIP společně s městem
vyhlašují výtvarnou soutěž s bezpečnost-
ní tématikou s názvem Děti, pozor, čer-
vená! Je určena dětem od 4 do 15 let.

Výtvarné práce odevzdávejte do 31.
března na podatelnu Magistrátu města
Přerova, Bratrská 34, Přerov. Vernisáž
dětských prací v kině Hvězda v Přerově.
Úspěšným autorům všech tří kategorií
budou předány diplomy a věcné ceny.

Sněhulákovy radovánky
Středisko volného času ATLAS a BIOS

vyhlásilo výtvarnou soutěž Sněhulákovy
radovánky pro děti všech věkových ka-
tegorií. Uzávěrka soutěže je 20. února. 



tel./fax: 581 202 216 • www.kinohvezda.cz

Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 16. února 2009

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

Výběr slovenské grafiky
V tomto měsíci se v galerii představí
špičkoví autoři slovenské grafiky. 
Behem posledních desetiletí slovenské
výtvarné umění vykrystalizovalo v oso-
bitý fenomén a slovenští autoři svými
díly dlouhodobě sklízejí velké úspěchy
u nás i v zahraničí. 
I díky Albínu Brunovskému, jehož žá-
ky také mezi vystavujícími autory na-
jdete, se vytvořil postupem času mezi-
národně akceptovatelný termín Slo-
venská grafická škola. Díla jejích vy-
znamných umělců si můžete ted pro-
hlédnout také v Přerově. 
Představíme vám grafiku těchto auto-
rů: Albín Brunovský, Dušan Polakovič,
Igor Piačka, Katarína Vavrová, Dušan
Kalláy, Igor Benca, Karol Felix, Peter
Augustovič, Robert Jančovič, Karol
Ondreička, Peter Klúčik.

V únoru zde můžete obdivovat umělecké sklo Glass Atelier Morava z Vizovic. Zámě-
rem tvůrčí křehké krásy je výroba sortimentu, který dokonale slouží svému účelu
a zároveň potěší srdce ladnou křivkou svých tvarů. Charakteristickým znakem je
kombinace křišťálu s modrou a zelenou barevkou, obohaceným o celou řadu pest-
rých různobarevných frit. Dočasně do konce února ceny výrobků mají slevu až 30 %.

Minigalerie Žerotín Z.H. • Komenského 2, tel. 581 217 508

Domeček uměleckých řemesel
Jasínkova 2 (za Priorem), tel. 581 209 170 

Od 15. února • Darja Čejková
První setkání autorky s kera-
mickou hlínou nastalo již v roce
1981. Maličké dózy, reliéfy pro
své děti či kořenky přinesly ne-
popsatelný pocit a radost z prá-
ce s tímto tvárným materiálem.
Nekonečná zvědavost, jak do-
padnou její sny, nálady a fanta-
zie, které neustále spojuje s in-
spirací v přírodě a vkládá je do
svých, dnes již převážně ab-
straktních děl s náznakem rea-
lity a tušení něčeho známého, ji
poutá ke své tvorbě i dnes. Již
řadu let neustále hledá barvu
i tvar pro svou tvorbu. Střízlivé barevné řešení nechává volný prostor pro vyniknu-
tí tvaru plastik nebo obsahu reliéfu. K proslunění tmavých odstínů povrchu autor-
ka používá detaily, které glazuje a zlatí čtyřiadvaceti karátovým zlatem. Takto zpra-
covaný povrch vyžaduje náročnější technologii glazování, větší počet výpalů v peci
a tím je i časově náročnější, než běžné techniky. Nemalý důraz dává autorka i na po-
jmenování svých děl. Již v názvech, jako je Hlavonožka, Argonauta, Víla křídel, Oro-
sená či Návraty, se můžete setkat se vzpomínkami a fantazií autorky.

Albín Brunovský, výřez z grafiky

16. 2. až 27. 2. • Vlasta Švejdová,
grafika
Známá brněnská malířka a ilustrá-
torka se narodila v roce 1946 v Brně.
Vystudovala Střední uměleckoprů-
myslovou školu, obor drobný umě-
lecký průmysl – loutkářství a hračky. 
Na počátku své umělecké dráhy se
věnovala novinové ilustraci a přede-
vším psaní krátkých příběhů a pohá-
dek, které ilustrovala. Brzy se také
stala kmenovou autorkou časopisu
Dikobraz.
V osmdesátých letech spolupracova-
la s Filmovým studiem Barandov a vy-

tvořila sedm kreslených filmů. Napsala a nakreslila dvě knížky pro děti. Ilustrovala 93
knížek převážně pro děti, rovněž mnoho učebnic. Také navrhuje obaly CD pro gra-
mofonové závody. V současné době se věnuje převážně olejomalbě a perokresbě.

Darja Čejková, Argonauta, keramika

■ Kino Hvězda ■ Galerie
�1.–4. 2. v 17 hod. a 1. 2. v 15.30 hod. •
LOVECKÁ SEZONA 2 (USA, animovaná kome-

die, ãesk˘ dabing, premiéra). ReÏie: M. O’Callag-
han, T. Wilderman. âesk˘ dabing: Ondfiej Brzo-
bohat˘, Jitka JeÏková, Tomá‰ Racek.
�1.–3. 2. ve 20 hod. • SNùÎENKY A MACH-
¤I PO 25 LETECH (âR, nostalgická komedie).

ReÏie: Viktor Tau‰. Hrají: Jan Antonín Duchoslav,
Michal Suchánek, Eva Jeníãková, Václav Kopta.
�5.–8. 2. v 17.30 hod. • STMÍVÁNÍ (USA,
romantick˘ horor, titulky). ReÏie: C. Hardwicke.
Hrají: Kristen Steward, Robert Pattinson, Taylor
Lautner.
�5.–8. 2. ve 20 hod. • JAK SE ZBAVIT
P¤ÁTEL A ZÒSTAT ÚPLNù SÁM (VB, kome-
die, titulky, premiéra). ReÏie: Robert B. Weide.
Hrají: Simon Pegg, Kirsten Dunst, Megan Fox,
Jeff Bridges.
�9.–11. 2. v 17.30 hod. a 9.–11. 2. ve 20
hod. • DENÍK NYMFOMANKY (·panûlsko, ero-
tické drama, premiéra). ReÏie: Christian Molina.
Hrají: Belén Fabra, Geraldine Chaplin, Leonardo
Sbaraglia.
�12.–17. 2. v 17 hod., 18. 2. ve 14 hod.
a 15. 2. v 15 hod. • PEKLO S PRINCEZNOU

(âR, komediálnû ladûná pohádka, premiéra). Re-
Ïie: Miloslav ·mídmajer. Hrají: Tereza Vofií‰ková,
Jifií Mádl, Petr NároÏn˘, Zlata Adamovská, Václav
Postráneck˘.
�12.–15. 2. ve 20 hod. • OCAS JE·TùRKY

(âR, drama, premiéra). ReÏie: Ivo Trajkov. Hrají:
David ·vehlík, Karel Zima, Marie Durnová, Kris-
t˘na Li‰ka Boková.
�16. a 17. 2. ve 20 hod. • VE¤EJN¯ NE-
P¤ÍTEL â. 1 (Francie/Kanada/Itálie, Ïivotopisn˘
gangstersk˘, titul., prem.). ReÏie: Jean-Francois

Richet. Hrají: Vincenc Cassel, Cecile De France,
Gepard Depardieu, Roy Dupuis.
�19.–22. 2. v 17 hod. a 22. 2. v 15.30 hod.
• CESTA NA MùSÍC 3D (USA/Belgie, 3D ani-
movan˘ dobrodruÏn˘, ãesk˘ dabing, premiéra).
ReÏie: Ben Stassen.
�19.–22. 2. v 19.15 hod. • PODIVUHODN¯
P¤ÍPAD BENJAMINA BUTTONA (USA, drama,
titulky, premiéra). ReÏie: David Fincher. Hrají:
Brad Pitt, Cate Blanchett, Julia Ormond, Jason
Flemyng.
�23. a 24. 2. v 17.30 hod. • YES MAN (USA,
komedie, titulky, premiéra). ReÏie: Peyton Reed.
Hrají: Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Co-
oper, Rhys Darby.
�23. a 24. 2. ve 20 hod. • VE¤EJN¯ NE-
P¤ÍTEL ã. 1: EPILOG (Francie/Kanada Ïivoto-
pisn˘ gangstersk˘, titulky, premiéra). ReÏie: Je-
an-Francois Richet. Hrají: Vincent Cassel, Mathi-
eu Amalric, Ludivine Sagnier.
�26. 2.–1. 3. v 17.30 hod. • MUZIKÁL ZE
ST¤EDNÍ 3: MATURITNÍ ROâNÍK (USA, ro-
dinn˘/muzikál/komedie, ãesk˘ dabing). ReÏie:
Kenny Ortega. Hrají: Zac Efron, Vanessa Hudges,
Ashley Lucas Grabeel, Corbin Bleu. âesk˘ dabing:
Michal Hru‰ka, Ivana Korolová, Klára ·umanová,
Kry‰tof Hádek.
�26. 2.–1. 3. ve 20 hod. • KAMARÁDOVA
HOLKA (USA, komedie, titulky, premiéra). ReÏie:
Howard Deutch. Hrají: Kate Hudson, Dane Cook,
Jason Biggs, Alec Baldwin 

�4. 2. ve 20 hod. • CHE GUEVARA – REVO-
LUCE (USA/·panûlsko/Francie, biografické vá-
leãné drama, premiéra). ReÏie: Steven Soder-
bergh. Hrají: Benicio Del Toro, Demián Bechir,
Santiago Cabrera.

�25. 2. ve 20 hod. • REMBRANDTOVA NOâ-
NÍ HLÍDKA (VB/Nizozemí/Polsko historick˘/Ïi-

votopisn˘, premiéra). ReÏie: Peter Greenaway.
Hrají: Martin Freeman.

�25. 2. v 17.30 hod. • BOBULE (âR, kome-
die). ReÏie: Tomá‰ Bafiina. Hrají: Kry‰tof Hádek,
Luká‰ Langmajer, Václav Postráneck˘, Tomá‰
Matonoha, Lucie Bene‰ová.

�1. 2. v 15.30 hod. • LOVECKÁ SEZONA 2
(USA, animovaná komedie, ãesk˘ dabing, premi-
éra). ReÏie: M. O’Callaghan, T. Wilderman. âes-
k˘ dabing: Ondfiej Brzobohat˘, Jitka JeÏková, To-
má‰ Racek.
�8. 2. v 16 hod. • SOBÍK NIKO (Finsko/Dán./
Nûmec./Irsko, animovan˘/rodinn˘, ãesk˘ dabing,
premiéra). ReÏie: M. Henger, K. Juusonen
�15. 2. v 15 hod. • PEKLO S PRINCEZNOU
(âR, komediálnû ladûná pohádka, premiéra). Re-
Ïie: Miloslav ·mídmajer. Hrají: Tereza Vofií‰ková,
Jifií Mádl, Petr NároÏn˘, Zlata Adamovská, Václav
Postráneck˘.
�22. 2. v 15.30 hod. • CESTA NA MùSÍC
3D (USA/Belgie, 3D animovan˘ dobrodruÏn˘,
ãesk˘ dab., premiéra). ReÏie: Ben Stassen.

■ KLUB P¤ÁTEL FILMU ■

■ ARTKINO ■

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■

Vlasta Švejdová


