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„SoutûÏní podmínky splnilo cel-
kem 30 pfiihlá‰en˘ch soutûÏních dûl,
coÏ je dvojnásobn˘ poãet oproti loÀ-
skému roku. V bfieznu dvakrát zased-
li ãlenové soutûÏní poroty, aby se po-
drobnû seznámili s pfiihlá‰en˘mi dí-
ly. Pochopitelnû si porotci prohlédli
fasády navrÏené do soutûÏe i v reálu.
Rozhodli podobnû jako v minul˘ch
letech udûlit vedle hlavních cen i nû-
kolik ãestn˘ch uznání. V kategorii
novostavba nebylo udûleno Ïádné

ocenûní,“ informovala nás Ing. Olga
Krãmová, mûstská architektka.

„SoutûÏní porota na vítûzné fasá-
dû v kategorii rekonstrukce, kterou
je rodinn˘ dÛm v Su‰ilovû ulici
1428/7, nejvíce ocenila komplexní
pfiístup k rekonstrukci, kvalitnû pro-
vedené práce. Objekt po rekon-
strukci pÛsobí pfiízniv˘m dojmem,
byly zachovány v‰echny architekto-
nické prvky. 

V kategorii panelový dům získal 1. místo panelový dům v Želatovské ulici 31.

Město koncem roku 2006 vyhlásilo již 4. ročník soutěže Fasáda ro-
ku. Soutěž stejně jako v loňském roce probíhala ve třech katego-
riích, a to fasáda rekonstrukce, fasáda novostavby a fasáda pa-
nelového domu.

Porota urãila nejhezãí fasády ve mûstû

pokračování na straně 4

Slovenská spoleã-
nost Immofin nabídla
odkoupení domÛ vãet-
nû pozemkÛ i s nájem-
níky za 1,5 milionu ko-
run. Místo nich posta-
ví v této zdevastované
lokalitû, kterou se lidé
obávají projít uÏ i bû-
hem dne, polyfunkãní
domy s bydlením. Ne-
budou v nich chybût
ani prostory pro ob-
chody a kanceláfie.

„V této lokalitû je 81
bytov˘ch jednotek, 
z nichÏ 55 je obsaze-
n˘ch. Pfiesn˘ poãet oby-
vatel vlastnû neznáme.
Podle údajÛ Domovní
správy je zde evidováno
okolo 280 lidí. Podmín-
kou, na kterou se vázal prodej bytÛ,
bylo zaji‰tûní náhradního bydlení pro
její stávající obyvatele,“ zdÛraznila
námûstkynû Elena Grambliãková.

Zástupce investora Bohumil Cho-
dil uvedl, Ïe se v‰emi Romy se bude
jednat individuálnû a zmínil se
i o dotacích, které chce spoleãnost

získat i prostfiednictvím Evropské
unie. „Lokalitu zaãneme bourat od-
hadem za dva roky. Máme v úmyslu
zde vybudovat okolo dvou set starto-
vacích bytÛ pro mladé rodiny,“ 
uvedl Chodil. Na otázku, ve kter˘ch
ãástech mûsta firma postaví nové by-
ty pro vystûhované pfierovské Romy,

v‰ak zatím neznal odpovûì. Podotkl
v‰ak, Ïe spoleãnost bude o nich jed-
nat spoleãnû s vedením mûsta.

Jednání zastupitelstva byla pfiítom-
na i ministrynû pro lidská práva a ná-
rodnostní men‰iny DÏamila Stehlíko-
vá, která nav‰tívila Pfierov v posled-
ních t˘dnech uÏ po tfietí, aby si potvr-

Romové, kteří přišli na jednání zastupitelstva v počtu několika desítek, projevili obavy o
svoji budoucnost.

Na svém posledním jednání 16. dubna zastupitelé téměř jednomyslně schválili prodej převážně Ro-
my obývaných devíti činžovních domů ve Škodově ulici.

Zdevastované domy ve ·kodovû
ulici jsou prodány

dila, Ïe pfierovsk˘m RomÛm nikdo
nekfiivdí. „Pfiesvûdãila jsem se, Ïe
v Pfierovû jde o naprosto jin˘ postup,
neÏ ve Vsetínû. Nyní bude dÛleÏité pfii-
mût neplatiãe, aby vyrovnali své dlu-
hy vÛãi mûstu, protoÏe pokud tak ne-
uãiní, ztratí právo na náhradní bydle-
ní“, zdÛraznila ministrynû. Šaf
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Zastupitelé na svém jednání 16. dubna přijali usnesení, kterým
kraji vzkázali: V zápase o budoucnost zdravotní péče pro občany
města a spádových oblastí se nedáme! Než aby se místo nezisko-
vé stala naše přerovská nemocnice obchodní společností, to ji ra-
ději budeme spravovat sami!

O co tady jde? Zfiizovatel akciové
spoleãnosti nemocnice Olomoucké-
ho kraje se chce vydat zvlá‰tní ces-
tou, mimochodem nikde jinde zatím
nerealizovanou. Hodlá nabídnout
k dvacetiletému pronájmu nemocni-
ce v Prostûjovû, ·ternberku a také
na‰i pfierovskou nemocnici. Na ce-
lém projektu uÏ zaráÏí samotná dél-
ka zvaÏovaného pronájmu. Díky ní
nebude moÏné v prÛbûhu dvou dese-
tiletí dojednanou smlouvu nijak
zmûnit a to ani poté, kdy pfiípadnû
dojde v demokratick˘ch volbách
k v˘mûnû politické reprezentace.

Odhadovat dopady tûchto krokÛ je
obtíÏné. Pomûrnû pfiesnû lze ov‰em
odhadnout, Ïe nikdo si nebude nic
pronajímat, pokud by na tom nechtûl
vydûlat. Je pfiece jasné, Ïe na posky-
tování zdravotní péãe nemÛÏe zbo-
hatnout pacient, ale jedinû ten, kdo
nad vefiejnou sluÏbu postaví byznys. 

Co by to na‰im obãanÛm pfiineslo?
Pfiípadní provozovatelé se jim témûfi
jistû budou snaÏit namluvit, Ïe dojde
ke zv˘‰ení komfortu zdravotnick˘ch
sluÏeb, k ‰ir‰í nabídce. Obávám se, Ïe
opak bude pravdou. Ano, je pravdû-
podobné, Ïe úroveÀ placen˘ch sluÏeb
se zvedne, stejnû tak je ale i jisté, Ïe
tak zvaná nev˘nosná oddûlení budou
zfiejmû prostû zru‰ena! Anebo také
v zájmu hospodáfisk˘ch v˘sledkÛ, kde
dÛleÏitou roli hrají mzdy, mÛÏe dojít
k náboru personálu, dost moÏná i ze
zahraniãí, ochotnému pracovat za
niÏ‰í platy. Tûchto a podobn˘ch opat-
fiení si lze pfiedstavit ostatnû i více.

Také proto jsem rád, Ïe zastupitel-
stvo odmítlo neãinnû sedût a ãekat, co
pfiípadné neovûfiené experimenty udû-
lají nejenom s majetkem nemocnice,
ale pfiedev‰ím s dostupností a kvalitou
zdravotní péãe pro spoluobãany. 

V kroku, kter˘ jsme uãinili, jsme
se opfieli o zákon. Ten mimo jiné pra-
ví, Ïe kraj, jako vlastník práva ke
v‰em vûcem, které na nûj v souvis-
losti s pfiechodem zfiizovatelské funk-
ce k pfierovské nemocnici pfie‰ly, je
povinen uãinit pfii pfievodu vlastnic-

kého práva k tomuto majetku pfied-
nostní nabídku státu, jinému územ-
nímu samosprávnému celku nebo ji-
nému vefiejnému zdravotnickému
zafiízení. Podle vefiejnû dostupn˘ch
informací byla jiÏ nabídka vÛãi státu
ze strany kraje uplatnûna. Stát o ten-
to majetek neprojevil zájem. Jiné ve-
fiejné zdravotní zafiízení, jemuÏ by se
dala nemocnice nabídnout, tu prostû
neexistuje. Na fiadu by proto mûlo
pfiijít mûsto.

ProtoÏe jsme si byli vûdomi toho,
Ïe zákon sk˘tá prostor pro rÛzné
právnické kliãky, a to zejména ve v˘-
kladu ustanovení, zda zfiizovateli sta-
ãí uãinit nabídku pouze jednomu
z citovan˘ch subjektÛ, anebo ji mu-
sí uãinit kaÏdému z nich, rozhodli
jsme se, Ïe o pfievod vlastnick˘ch
práv sami poÏádáme! Pokud do kon-
ce dubna vÛãi nám kraj neuãiní na-
bídku na pfievod vlastnick˘ch práv
k pfierovské nemocnici, podáme Ïa-
lobu s návrhem na pfiedbûÏné opat-
fiení k pfiíslu‰nému správnímu sou-
du! Tímto razantním opatfiením
chceme Olomouck˘ kraj pfiimût k to-
mu, aby okamÏitû zastavil v‰echny
právní kroky vedoucí k tak zvané
transformaci Nemocnice Pfierov a to
do doby, neÏ u nás na radnici roz-
hodneme o jeho nabídce, nebo v pfií-
padû, Ïe budeme ignorováni a nabíd-
ku nám nikdo neza‰le, do okamÏiku,
neÏ pravomocnû o na‰í Ïalobû roz-
hodne pfiíslu‰n˘ správní soud.

V neposlední fiadû jsme se rozhod-
li, Ïe vyzveme zastupitele Prostûjova
a ·ternberka ke spoleãnému jednání
o koordinovaném postupu mûst k zís-
kání nemocnic do na‰ich vlastnictví.
Myslíme si, Ïe je to správn˘ postup.
VÏdyÈ iniciátorem zrodu tûchto ne-
mocnic byla právû na‰e mûsta. SíÈ tak
zvan˘ch okresních nemocnic vznika-
la na spoleãenskou objednávku více
neÏ sto let. A my si myslíme, Ïe to v‰e
nyní nesmí skonãit.

Ing. Jiří Lajtoch, primátor města 
Přerova, kandidát ČSSD do Senátu

Nevzdáme boj 
o na‰i nemocnici

Již po deváté se uskutečnila soutěž o nejlepší webové stránky a elektronic-
ké služby měst a obcí. V krajském kole soutěže získaly internetové stránky
Přerova 3. místo v kategorii Nejlepší webová stránka města. Cílem soutěže
je přispět k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích České repub-
liky prostřednictvím rozvoje informačních služeb s využitím internetu.

Den otevfien˘ch dvefií
Sociální služby města Přerova 

pořádají 21. května v domech s pečovatelskou službou 
Trávník 1, Mervartova 9 a Fügnerova 1, U Strhance 13, 
Na hrázi 32, Přerov – Předmostí, Tyršova 68 a Jižní 1/25 

v době od 8 do 15 hodin Den otevřených dveří. Přijďte se podívat.

Pfierov se umístil ve Zlatém erbu 2007
na tfietím místû

promenádní
koncerty v mûstském parku

Michalov
KVùTEN 2007 • nedûle v 15 hodin

6. 5. Hezky ãesky – pop
13. 5. Karel Caha Duo – pop
20. 5. Mothers Follow Chairs – jazzrock
27. 5. Dechov˘ orchestr Haná a MaÏoretky ZU· 

B. Kozánka – spoleãné vystoupení

1. kvûtna 2007 ve 14 hodin
Mûstsk˘ park Michalov – hudební altán, koncert

• Synkopa „jako za mlada“

1. kvûtna 2007 v 17 hodin
Námûstí T. G. Masaryka – venkovní scéna

• D.U.B. – koncert populární, veselé kapely 
Gulo ãar, premiérové vystoupení 

Pfierovské

veselení

OSLAVA DNE OSVOBOZENÍ A VZPOMÍNKA
NA 62.V¯ROâÍ P¤EROVSKÉHO POVSTÁNÍ
OSLAVA DNE OSVOBOZENÍ A VZPOMÍNKA
NA 62.V¯ROâÍ P¤EROVSKÉHO POVSTÁNÍ
2. kvûtna 2007
12.30 hodin Odjezd autobusu z náměstí T. G. Masaryka 

do Olomouce-Lazců
13.30 hodin Pietní akt věnovaný památce obětí 

Přerovského povstání
7. kvûtna 2007
17.00 hodin Pietní akt u Památníku osvoboditelů 

u kasáren na Želatovské ulici
8. kvûtna 2007

9.15 hodin Pietní akt u Pomníku padlých letců, 
třída generála Janouška

10.15 hodin Pietní akt u Pomníku vojáků sovětské armády, 
Želatovská ulice

10.55 hodin Pietní akt u Pomníku obětí Přerovského povstání
a 2. světové války, Městský hřbitov
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Krátce z jednání radních
28. března
❖ Vzali na vûdomí informaci o navázání spolu-

práce s polsk˘m mûstem K´dzierzyn-Koêle.
❖ Schválili zab˘vat se pfiípravou projektÛ dle ma-

teriálu Postup pfii vyuÏití prostfiedkÛ struktu-
rální politiky Evropské unie pro roky 2007 aÏ
2013 podle finanãních moÏností mûsta.

❖ Rozhodli o v˘bûru nejvhodnûj‰í nabídky na
zpracování koncepãního materiálu Územní
energetická koncepce statutárního mûsta Pfie-
rova. Jako nejv˘hodnûj‰í byla vyhodnocena na-
bídka od spoleãnosti CITYPLAN spol. s r.o., Pra-
ha 1, Jindfii‰ská 17/889 za nabídkovou cenu
290 000 Kã bez DPH.

❖ Vzali na vûdomí informaci o zámûru firmy Me-
opta – optika, s.r.o., Pfierov vybudovat Muze-
um optiky Meopta, více na stranû 8.

❖ Vzali na vûdomí v˘sledky 4. roãníku soutûÏe
Fasáda roku, více na stranû 1 a 2.

Krátce z jednání
zastupitelů 16. dubna
❖ Podpofiili zámûr úplatného pfievodu budovy

Chemoprojektu do majetku mûsta na základû
zpracované studie vyuÏitelnosti, vefiejného sly-
‰ení a pfiedloÏeného znaleckého posudku na ce-
nu objektu v místû a ãase obvyklou. Podrobnû-
ji na str. 4.

❖ Neschválili zámûr realizovat prodej objektu ã.p.
735, Pfierov I-Mûsto, Bayerova 5 s podmínkou
v˘stavby nájemních bytov˘ch jednotek.

❖ Schválili poskytnutí finanãní podpory ve v˘‰i
1.200.000 Kã Vysoké ‰kole logistiky o.p.s., na
vybavení vysoké ‰koly (laboratofií, poslucháren,
knihovny, kanceláfií a uãeben) movit˘mi vûcmi,
poãítaãi, softwarem, v˘ukov˘mi materiály a pro-
gramy.

❖ Schválili uzavfiení smlouvy o poskytnutí dota-
ce ve v˘‰i 30.000 Kã PP· – institutu celoÏi-
votního vzdûlávání Pfierov, s.r.o., na podporu
konání krajské konference UdrÏiteln˘ rozvoj
integrovaného systému vefiejné dopravy v Olo-

mouckém kraji, která se uskuteãní dne 9. kvût-
na 2007 v Pfierovû.

❖ Schválili uzavfiení smlouvy o poskytnutí úãe-
lové dotace na ãást investiãních nákladÛ k vy-
budování pfiívodu a pfiedávacího bodu multi-
funkãní sítû do místní ãásti Pfierov VI-Újezdec
v celkové v˘‰i 705.267,92 Kã a na vybudování
pfiívodu a pfiedávacího bodu multifunkãní sítû
do místní ãást Pfierov VIII-Henãlov v celkové
v˘‰i 2.476.726,74 Kã, tj. celkem 3.181.994,33
Kã, pro Ïadatele Kabelová televize Pfierov, a.s.,
U Beãvy 2883, Pfierov.

❖ Schválili pfiedloÏen˘ návrh na vytvofiení Sdru-
Ïení statutárních mûst Olomouckého kraje (bez
právní subjektivity) za úãelem spolupráce pro
rozvoj v letech 2007–2013. 

❖ Vzali vûdomí Memorandum pro spoleãn˘ po-
stup pro podporu rozvoje dopravní a podnika-
telské infrastruktury Stfiední Moravy v obdo-
bí let 2007–2013, vyslovili nespokojenost
s postupem pfiípravy stavby dálnice DI v úsecích
¤íkovice–Pfierov a Pfierov–Lipník nad Beãvou,
pfiedev‰ím s neustál˘m oddalováním zahájení
realizace v˘stavby. Dopravní situace v tomto re-
gionu, zejména ve mûstû Pfierovû je velmi kri-
tická a brání rozvoji a vstupu investorÛ do ob-
lasti Pfierovska a následnû sníÏení vysoké míry
nezamûstnanosti. Îádají hejtmana Olomoucké-
ho kraje o pomoc pfii fie‰ení problémÛ s pfiípra-
vou a v˘stavbou dálnice DI povûfiili primátora
Ing. Jifiího Lajtocha a námûstka primátora Mgr.
Josefa Kulí‰ka jednat s ministrem dopravy âR,
generálním fieditelem ¤SD âR a fieditelem SF-
DI o urychlení prací v pfiípravû DI, zaji‰tûní fi-
nanãních prostfiedkÛ na realizaci a neprodleném
zahájení v˘kupÛ pozemkÛ.

❖ Zastupitelé schválili poskytnutí dotace ve v˘‰i
100.000 Kã/kalendáfiní rok spoleãnosti Sou-
kromá základní ‰kola Acorn’s & John’s scho-
ol s.r.o., Pfierov. Smlouva se uzavírá na dobu
urãitou od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2012. 

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘‰i 340.000
Kã/kalendáfiní rok spoleãnosti Speciální matefi-
ská ‰kola A & J s.r.o., Pfierov. Smlouva se uza-
vírá na dobu urãitou od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2013.

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘‰i 350.000
Kã/kalendáfiní rok spoleãnosti Základní ‰kola

a Matefiská ‰kola Sluníãko s.r.o., Lipník nad
Beãvou. Smlouva se uzavírá na dobu urãitou od
1. 9. 2007 do 31. 8. 2013. 

❖ Schválili zámûr poskytnutí dotace ve v˘‰i
750.000 Kã subjektu Hockey club MINOR
2000 Pfierov, na sportovní ãinnost v období le-
den aÏ bfiezen 2007.

❖ Schválili grantov˘ program na rok 2007 v ob-
lasti sportu, sociálních sluÏeb, zdravotnictví
a kultury, vzdûlávání a Ïivotního prostfiedí, po-
drobnûji na str. 5.

❖ Schválili Zásady pro poskytování dotací na pod-
poru aktivit v oblasti environmentálního vzdû-
lávání, v˘chovy a osvûty, podrobnûji na str. 6.

❖ Schválili dotaci ve v˘‰i 400.000 Kã Muzeu Ko-
menského v Pfierovû na vybudování a podporu
ãinnosti stfiediska environmentální v˘chovy
vãetnû záchranné stanice pro handicapované Ïi-
voãichy v areálu Stanice zájmov˘ch ãinností BI-
OS a oddûlení ORNIS Muzea Komenského
v Pfierovû.

❖ Nemocnice Pfierov, p. o.
Zastupitelé mûsta Pfierova po projednání vyzva-
li Olomouck˘ kraj, aby splnil povinnost a ne-
prodlenû, nejpozdûji do 30. 4. 2007, nabídl sta-
tutárnímu mûstu Pfierov pfievod vlastnického
práva ke v‰em vûcem, které na Olomouck˘ kraj
pfie‰ly v souvislosti s pfiechodem zfiizovatelské
funkce k Nemocnici Pfierov, p.o. a zároveÀ vy-
z˘vají zastupitele mûsta Prostûjova a ·ternber-
ka ke spoleãnému jednání o koordinovaném po-
stupu mûst k získání nemocnic do jejich
vlastnictví.

Obdivuhodné stovky se doÏila
4. dubna obãanka Pfierova-Kozlo-
vic paní Marie Klesnilová. A kdo
v této souvislosti má pfiedstavu pa-
ní, která vût‰inu dne podfiimuje,
víceménû nevnímá své okolí, obãas
nûco zmatenû prohodí, mÛÏe se
s ní rozlouãit. Naopak. Byl by moÏ-
ná aÏ pfiekvapen smyslem pro hu-
mor oslavenkynû, která sama ráda
vypráví vtipy. Paní Klesnilová, kte-
rá má dvû dûti, sedm vnukÛ a dva-
náct pravnukÛ, i dnes kaÏdé ráno
cviãí, má zájem o Ïivot kolem, rá-
da se smûje a optimismus i pfies
nelehk˘ Ïivot neztratila. Šaf

Stoletá oslavenkynû paní Marie Klesnilová

Statutární město Přerov
připravuje

veřejné projednání
záměrů města na odkoupení a využití bu-
dovy Chemoprojektu a revitalizaci západní
strany náměstí T. G. Masaryka.

Informace o termínu a místě konání budou
zveřejněny v Kabelové televizi, na plakáto-
vých plochách a internetových stránkách
města.

foto Jan Čep

Cena města 
Přerova 2007

Vedení mûsta Pfierova se obrací na ‰irokou ve-
fiejnost s v˘zvou na zasílání návrhÛ na ocenûní v˘-
znamn˘ch osobností Pfierova. Jedná se o návrhy
osobností, které bûhem svého Ïivota v˘znamnou
mûrou pfiispûly k popularizaci a propagaci Pfierova.

Oãekáváme návrhy z oblasti vûdecké práce, kul-
tury, sportu i dal‰ích ãinností, které mají vztah
k Pfierovu. Radní zodpovûdnû a objektivnû je po-
soudí a následnû pfiedloÏí zastupitelÛm mûsta ke
schválení. Vybran˘m osobnostem budou Ceny
mûsta Pfierova-medaile J. A. Komenského slav-
nostnû pfiedány v fiíjnu leto‰ního roku.

Své návrhy zasílejte nejpozdûji do 31. kvûtna
2007 na adresu: Magistrát mûsta Pfierov, kance-
láfi primátora, Bratrská 34, 750 11 Pfierov, nebo
na mailovou adresu: kp@mu-prerov.cz

Výzva

Mezi četnými gratulanty nechyběl
ani primátor města Ing. Jiří Lajtoch.
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Zrestaurovány
byly vstupní dvefie.
Zvolené barevné fie-
‰ení je v souladu
s typem provedení
fasády domu. U ví-
tûzného objektu
v kategorii panelo-
v˘ dÛm, kter˘ se
nachází v Îelatov-
ské ulici 31, pfii-
spûlo k v˘hfie kro-
mû kvalitnû prove-
den˘ch stavebních
prací také harmo-
nické, sladûné, pfií-
jemné barevné pro-
vedení fasády do-
mu. V˘razn˘m ar-
chi tektonick˘m
vkladem je zmûna
zavû‰en˘ch balko-
nÛ na pfiedsazené
panelové lodÏie,“
odÛvodnila Olga
Krãmová. V katego-
rii novostavba ne-
bylo udûleno Ïádné
ocenûní, obdrÏeli jsme pouze jednu
pfiihlá‰ku. Novostavba v‰ak neupou-
tala porotce. Vítûzové si odnesou ce-
nu ve v˘‰i 50 tisíc korun. Šaf

Výsledky soutěže
Kategorie rekonstrukce
1. místo:
Rodinn˘ dÛm, Su‰ilova ulice 1428/7
âestné uznání:
• Rodinn˘ dÛm, Martinská 7, Pfierov

VIII-Henãlov. Autor projektu: vlast-
ní návrh majitele Eduarda Nûmãáka

• Administrativní budova Pivovaru,
Komenského 35, Pfierov. Autor
projektu: Ing. arch. Lazar 

• Bytov˘ dÛm, PurkyÀova 10, 12, 14,
Pfierov. Autorem projektu je Ing.
Ivan Hrd˘ 

Kategorie panelov˘ dÛm
1. místo:
Panelov˘ dÛm, Îelatovská 31. Autor
projektu: Ing. Petr Volek
âestné uznání:
• Panelov˘ dÛm, Petfiivalského 10,

12. Autor projektu: Ing. Libor Ha-
derka

• Panelov˘ dÛm, U Tenisu 21, 23.
Autor projektu: PIK s.r.o. – Ing.
Milo‰ Mrázek, Blanka Kunová

• Panelov˘ dÛm, InterbrigadistÛ 13,
15. Autor projektu: Ludûk Adolf

• Panelov˘ dÛm, Na Odpoledni 10.
Autor projektu: Ing. arch. Jifií Vrbík

• Panelov˘ dÛm, U V˘stavi‰tû 1. Au-
tor projektu: Ing. Ivan Hrd˘

Kategorie novostavba
Nebylo udûleno Ïádné ocenûní

pokračování ze str. 1

V kategorii rekonstrukce získal 1. místo rodinný dům
v Sušilově ulici 1428/7. foto Miroslav Rozkošný

Budova Chemoprojektu je v dobrém technickém stavu. foto Miroslav Rozkošný

Porota určila nejhezčí fasády ve městěMûsto zatím nedalo souhlas
s odkoupením Chemoprojektu

Dlouhodob˘ zá-
jem o jeho odkou-
pení má chomu-
tovská firma Mira-
mart, která chce
tento objekt zbou-
rat a na jeho místû
postavit Lidl. To se fiadû PfierovanÛ
nelíbí, protoÏe zvlá‰tû v této ãásti
mûsta jsou moÏnosti, kde uspokojit
potfieby konzumu, dostateãnû napl-
nûny. Navíc má vzniknout dal‰í ná-
kupní stfiedisko na místû b˘valé Ko-
muny.

Právû na tlak PfierovanÛ vedení
mûsta zaãalo zvaÏovat, zda budovu
neodkoupit. Jde o rozhodnutí závaÏ-
né, protoÏe jeho vlastník Chemopro-
jekt Praha pochopitelnû vyuÏil zájmu
mûsta a cena objektu se vy‰plhala
v souãasné dobû na 25 milionÛ. Roz-
hodování zastupitelÛ tedy nebylo jed-
noduché, protoÏe koupû Chemopro-
jektu by zatíÏila mûsto na nûkolik let.

„Pokud bychom se rozhodli Che-
moprojekt koupit, jeden z návrhÛ,

jak cenu uhradit,
by mûl podobu
letos zaplacen˘ch
7 milionÛ, a ná-
slednû v prÛbûhu
dal‰ích tfií let
kaÏd˘m rokem

by bylo tfieba vyhradit 6 milionÛ
z rozpoãtu mûsta,“ vysvûtlila ná-
mûstkynû primátora Elena Gramb-
liãková. Dodala, Ïe v pfiípadû odkou-
pení budovy, která je v dobrém tech-
nickém stavu, by ji mûsto v nejbliÏ-
‰ích letech pronajímalo stávajícím
subjektÛm a dal‰ím zájemcÛm.

Zastupitelka NadûÏda Jaãková, kte-
rá je pfiedsedkyní finanãního v˘boru,
vyslovila nespokojenost s nav˘‰ením
ceny, která byla pfied tfiemi roky o 7
milionÛ niÏ‰í. Podle námûstka pri-
mátora Josefa Kulí‰ka je tfieba vypra-
covat podrobnou anal˘zu vyuÏitel-
nosti. Podal proto pozmûÀovací ná-
vrh, aby koneãné rozhodnutí mûsto
udûlalo aÏ na jejím základû.

Šaf

Jedním z nejdůležitějších bodů
v programu dubnového jedná-
ní zastupitelů byla odpověď na
otázku, zda budova Chemo-
projektu přejde do vlastnictví
města.

Den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon
1. 5. lékárna U zlatého hada, âechova 41 581 209 475
6. 5. lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439
8. 5. lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

13. 5. lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192
20. 5. lékárna ALFA, nám. Pfierovského povstání 581 204 419
27. 5. lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539

V sobotu dopoledne jsou otevfieny tyto lékárny: 
lékárna U Kostela – Kratochvílova 13, lékárna U nádraÏí – Husova 2, lékárna
Komenského – Komenského 40, lékárna ALFA – nám. Pfierovského povstání

Rozpis pohotovostních lékárensk˘ch sluÏeb 
v kvûtnu – nedûle a svátky od 8 do 18 hodin

Distribuci Přerovských listů
zaji‰Èuje âeská po‰ta s.p. S nesrovnalostmi v doruãování se proto obra-
cejte pfiímo na odpovûdnou vedoucí oddûlení Danu‰i Pelikánovou, telefon
581 278 203. Do vyãerpání zásob je ãasopis k dispozici v Mûstském in-
formaãním centru (malá pasáÏ v Kratochvílovû ulici).

inzerce
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„Pokud bychom srovnali tuto ãást-
ku s celkovou sumou vyãlenûnou na
granty v minulém roce, je leto‰ní
o 161 tisíc niÏ‰í. Z této ãástky
3 962 000 korun poskytlo mûsto do
oblasti sportu 2 062 000 korun.
V‰ech 76 ÏadatelÛ o grant podalo 149
projektÛ. Jejich náklady dosahují
hodnoty 32 709 310 korun a poÏado-
vaná ãástka od mûsta ãiní 13 669 576
korun. Zastupitelé schválili poskyt-
nutí grantu 53 ÏadatelÛm se 106 pro-
jekty v celkové v˘‰i 2 062 000 ko-
run,“ sdûlil Miroslav Lakom˘ z odbo-
ru ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy.

„Do oblasti sociálních sluÏeb po-
skytlo mûsto 650 000 korun. Zde
bylo zaevidováno celkem 24 Ïadate-
lÛ o grant, ktefií pfiedloÏili 35 projek-
tÛ. Jejich celkové náklady dosáhly

hodnoty 4 111 199 korun a poÏado-
vaná ãástka od mûsta ãinila 1 437 470
korun. Zastupitelé schválili granty 22
ÏadatelÛm. Ti podali 27 projektÛ
v celkové v˘‰i 650 000 korun,“ infor-
moval Miroslav Lakom˘.

„Do oblasti zdravotnictví uvolnilo
mûsto 600 tisíc korun. V této oblas-
ti bylo zaevidováno 7 ÏadatelÛ
o grant s 11 projekty, jejichÏ celkové
náklady dosáhly hodnoty 2 830 980
korun a poÏadovaná ãástka od mûsta
ãinila 1 145 120 korun. Zastupitelé
schválili poskytnutí grantu 5 Ïadate-
lÛm se 7 projekty v celkové v˘‰i
600 000 korun,“ doplnil informace
o oblast zdravotnictví Lakom˘.

„âástka 650 tisíc korun byla vy-
ãlenûna na kulturu, vzdûlávání a Ïi-
votní prostfiedí. Zde bylo zaevidová-

no 65 ÏadatelÛ o grant s 98 projekty,
celkové náklady dosáhly hodnoty
12 575 715 korun a poÏadovaná ãást-
ka od mûsta ãinila 4 467 594 korun.
Zastupitelé schválili grant celkem 46
ÏadatelÛm s 58 projekty v celkové v˘-
‰i 650 tisíc korun. V leto‰ním roce
bylo evidováno celkem 172 ÏadatelÛ
o grant, ktefií podaly 293 projektÛ,“
uzavfiel shrnutím Miroslav Lakom˘.

Šaf

Základní ‰kola Pfierov, U tenisu 4
pfiipravuje v pfií‰tím ‰kolním roce
2007/8 otevfiení specializované tfií-
dy pro Ïáky s poruchami uãení, tak
zvanou dyslektickou tfiídu. Je urãe-
na budoucím ÏákÛm druh˘ch tfiíd.

„V této tfiídû se uãí podle stejn˘ch
osnov jako na ostatních základních
‰kolách, nejedná se tedy o zvlá‰tní ãi
vyrovnávací tfiídu, ale pracuje zde spe-
ciální pedagog s maximálnû dvanácti
Ïáãky. SnaÏí se za pomoci speciálních
metod, postupÛ a pomÛcek u dûtí buì
zcela odstranit nebo co nejvíce zmír-
nit tûÏkosti vypl˘vající z dyslexie, dys-
grafie nebo dysortografie,“ vysvûtlil
fieditel ‰koly Petr Vojáãek.

„Tfiída je urãena pro dûti z celého
Pfierova i okolí, u kter˘ch se ve 2. po-
loletí v první tfiídû projevují potíÏe se
ãtením a psaním, napfiíklad zámûny,

vynechávání ãi tvarové obracení pís-
men. Zafiazení v této tfiídû je vhodné
pro dûti, které mají stejné rozumové
schopnosti, jako jejich spoluÏáci,
a pfiesto ani pfies velké úsilí a snahu
nedosahují v 1. tfiídû úspûchÛ,“ dopl-
nila tfiídní uãitelka dyslektické tfiídy
Jana Svobodová.

Rodiãe, ktefií mají zájem poradit se
o moÏnostech fie‰ení potíÏí svého
prvÀáãka a nezávaznû se informovat
o v˘uce v této specializované dyslek-
tické tfiídû, mohou nav‰tívit Základ-
ní ‰kolu U tenisu.

Informativní setkání se budou ko-
nat v úter˘ 22. kvûtna a ve ãtvrtek
7. ãervna v 16 hodin. Více informa-
cí získáte i na telefonním ãísle
581 701 613 (uãitelky Krutilová
a Zapletalová) nebo na adrese
www.zstenis.com. Šaf

RodiãÛm prvÀáãkÛ

Děti při práci ve třídě

Zastupitelé schválili granty
Na svém dubnovém zasedání zastupitelé schválili granty v oblasti
sportu, sociálních služeb, zdravotnictví, kultury, vzdělávání a ži-
votního prostředí pro rok 2007. Byla na ně vyčleněna částka
3 962 000 korun.

Uãitelé z Walesu a Dánska
opût na náv‰tûvû v Pfierovû

V rámci pokraãování 3. roãníku
mezinárodního projektu Socrates –
partnerství ‰kol opût po roce pfiiví-
tali uãitelé Základní ‰koly Trávník ve
dnech 26. a 27. bfiezna své kolegy
z dánského Ringe a walwskéhio Abe-
aeronu.

„Se‰li jsme se, abychom zhodnoti-
li v˘sledky prvního spoleãného úko-
lu, a to ‰kolní ãasopisy vytvofiené
dvojjazyãnû Ïáky jednotliv˘ch part-
nersk˘ch ‰kol a rovnûÏ promysleli
podobu a náplÀ spoleãné knihy,
kterou projekt uzavfieme do konce
‰kolního roku,“ informovala Mgr.
Marie Mifková, fieditelka ‰koly Z·
Trávník.

„Volnûj‰í ãást programu, kterou
jsme pro deset pedagogÛ pfiipravili,
vycházela ze zku‰eností z minulého
pobytu. Vloni byli na‰i hosté pfiekva-
peni, Ïe na ãesk˘ch ‰kolách pracují
v odpoledních hodinách ve ‰kolní dru-
Ïinû stfiedo‰kolsky vzdûlané vychova-
telky a jejich práce s dûtmi je velmi
zajímala. Úterní dopoledne jsme pro-
to nav‰tívili Stfiední pedagogickou
‰kolu v Pfierovû, kde pro nû pedago-
gové pfiipravili program s v˘ukou

a prohlídkou v anglickém jazyce.
Správnou volbou byla náv‰tûva Zá-
kladní ‰koly a Matefiské ‰koly Pfierov,
Malá DláÏka 4, ve které se Ïáci vyuãu-
jí podle speciálního programu se za-
mûfiením spí‰e na praktické pfiedmû-
ty. A názor zku‰en˘ch pedagogÛ byl

opût pln˘ obdivu k prostfiedí i práci
ãesk˘ch kolegÛ,“ potû‰enû konstato-
vala uãitelka Mgr. Vûra Jahodová, jed-
na z hlavních organizátorek.

„Obû odpoledne jsme vûnovali kul-
tufie. Mimofiádnû byla pro ná‰ mal˘
kolektiv zpfiístupnûna ãást zámku
i zámecká vûÏ a dal‰í den pak prosto-
ry hradu Helf‰t˘n,“ popsala Jahodová.

A ãím se bavilo pût mal˘ch hostÛ
z Walesu? „Dopoledne dûti nav‰tûvo-
valy jednotlivé tfiídy na‰í ‰koly a za-
pojovaly se do v˘uky, krátk˘ sestfiih
natoãila i kabelová televize. Po obû-
dû si prohlédly zámek, dal‰í den nav-
‰tívily ‰kolní muzeum v Pfiedmostí
a pro‰ly se stezkou mamutÛ. Zb˘va-
jí ãást dne trávily v hostitelsk˘ch ro-
dinách,“ vylíãila dûtsk˘ program fie-
ditelka a dodala, Ïe pro jejich ‰kolu
to byly dva nároãné dny plné práce,
ale i pfiíjemn˘ch setkání. Šaf

Děti z Walesu na návštěvě ve škole foto Dagmar Vaculíková
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Hlavním organizátorem pátého
roãníku národní v˘stavy bude opût
akciová spoleãnost Genoservis, která
spolu s chovatelsk˘mi svazy, sdruÏe-
ními a dal‰ími institucemi zaji‰Èuje
vystavení a pfiedvádûní hospodáfi-
sk˘ch zvífiat, a akciová spoleãnost Ve-
letrhy Brno, jeÏ zaji‰Èuje zemûdûl-
skou techniku.

„Minul˘ ãtvrt˘ roãník mohli ná-
v‰tûvníci obdivovat v˘sledky mnoha-
leté práce chovatelÛ i nové trendy
v zemûdûlské technice poprvé po do-
bu ãtyfi dnÛ, a tak jistû zaznamenali
dal‰í obrovsk˘ kvalitativní pokrok.
V˘stavi‰tû v Pfierovû nav‰tívilo za ãty-
fii dny více neÏ 40 tisíc náv‰tûvníkÛ,
ktefií na tfiináctihektarové plo‰e
zhlédli pfies tisícovku plemenn˘ch
zvífiat od více neÏ dvou stovek vysta-
vovatelÛ,“ vrátila se k poslednímu
roãníku v˘stavy jedna z jeho organi-
zátorek Kamila Stroinová.

„Také pro tento roãník budeme
pfiipravovat ty nejlep‰í kolekce zvífiat.
Kromû hol‰t˘nského skotu se pfied-
staví masná plemena skotu. Náv‰tûv-
níci zhlédnou vystavené plemenné

prasniãky a kance a chy-
bût nebudou ovce a ko-
zy. K vidûní bude roz-
sáhlá expozice drobného
zvífiectva a samozfiejmû
konû, ktefií dotváfiejí ko-
lorit v˘stavy. Náv‰tûvní-
ci mohou vyuÏít i nabíd-
ky rÛzn˘ch sluÏeb pro
zemûdûlství,“ upozorni-
la Kamila Stroinová.

„Zajímavá bude i ex-
pozice zemûdûlské tech-
niky. Vystavovatelé jiÏ
nebudou prezentovat
pouze stroje a zafiízení
pro pfiípravu krmiv
a chov hospodáfisk˘ch
zvífiat, ale ve velké mífie
také ostatní zemûdûlské
stroje, zejména pro zpracování pÛdy
a sklizeÀ. Budou zde také stroje do-
pravní a manipulaãní, malá zemû-
dûlská mechanizace, zemûdûlské
stavby a traktory,” alespon ve struã-
nosti se zmínila Stroinová.

Samozfiejmû nebude chybût ani
doprovodn˘ program. âlenové klu-

bu ovãáck˘ch psÛ âeské republiky
pfiedvedou v areálu v˘stavi‰tû ukáz-
ky práce ovãáck˘ch psÛ, pfiipraven je
i závod mezi nûkolika z nich. Zají-
mav˘ bude i sportovní program ko-
ní na venkovní plo‰e vedle kryté ha-
ly. Dotazy náv‰tûvníkÛ zodpovûdí
pracovníci laboratofie pro rozbor kr-

miv v areálu pfierovského v˘stavi‰tû.
Kulturní doprovodn˘ program zaji-
stí známí populární umûlci, napfií-
klad Jakub Smolík, Wabi Danûk
a skupina Rangers. Pfiipravena bude
oblíbená soutûÏ o nejsympatiãtûj‰í
dojnici v˘stavy, kterou vyberou sa-
motní náv‰tûvníci. Šaf

Po dvouleté přestávce se na přerovském výstavišti
uskuteční ve dnech od 17. do 20. května  Národní vý-
stava hospodářských zvířat a zemědělské techniky.

Národní zemûdûlská v˘stava opût v Pfierovû

Od pondûlí do pátku, a to od 8 do 16 hodin, od-
povídají na otázky zájemcÛ z fiad vefiejnosti, pod-
nikatelské a neziskové sféry, i pracovníkÛ vefiejné
správy t˘kající se Ïivotního prostfiedí pracovníci
novû otevfiené ekoporadny.

Specializací poradny jsou otázky z ochrany zví-
fiat a pfiírody v‰eobecnû, poranûná zvífiata, vefiejná
zeleÀ, biozahrada a samozásobitelství. Odborn˘
servis poradna v tûchto oblastech poskytuje nejen
tazatelÛm z vlastní spádové oblasti (okres Pfierov),
ale zprostfiedkovanû pro cel˘ Olomouck˘ kraj. Ob-
dobnû jsou témata, na nûÏ se poradna nespeciali-
zuje, konzultována s ostatními poradnami v rám-
ci celokrajské sítû poraden projektu Pfiírodû OK.

Dotazy telefonicky na ãísle 581 219 910, e-ma-
ilem na adrese PrirodeOK@prerovmuzeum.cz ne-
bo osobnû v budovû ORNIS v Bezruãovû ulici.
Kanceláfi ekoporadce je vybavena potfiebnou lite-
raturou, technikou, internetem. Poradna vyuÏívá
a ‰ífií jak vlastní propagaãní a informaãní materiá-
ly, tak informaãní materiály ostatních partnerÛ sí-
tû i jin˘ch environmentálních organizací. 

Tato akce je realizována v rámci projektu Pfií-
rodû Olomouckého kraje, kter˘ je spolufinanco-
ván Evropsk˘m sociálním fondem a státním roz-
poãtem âR. Ing. Jana Kosturová

Ornitologové pro milovníky pfiírody
Od ledna funguje v prostorách Ornitolo-
gické stanice Muzea Komenského v Přero-
vě ekologická poradna. Její hlavní náplní
je informovat o problematice životního
prostředí a jeho ochrany především v okre-
se Přerov.

Prasnice se selaty

„Jarní sezona zaãala
v ORNIS uÏ v bfieznu,
kdy probûhl tfietí roãník
Soví noci. Setkání s Ïi-
v˘mi sovami pfiilákalo
rekordních 200 náv‰tûv-
níkÛ. V kvûtnu budou
následovat dal‰í exkurze
za ptáky do terénu i akce v areálu ORNIS. V˘stavní
sezona byla zahájena 26. dubna slavnostní vernisá-
Ïí hmatové v˘stavy ·áhni si na ptáka, která je urãe-
na pro nevidomé a slabozraké. Pfiíprava této v˘stavy
byla velice nároãná, a proto probíhala uÏ od zaãát-
ku roku,“ vysvûtlil Zdenûk Vermouzek.

„Zastupitelé schválili pfiís-
pûvek mûsta urãen˘ na vy-
budování a provoz stanice
pro handicapované Ïivoãi-
chy. Takové zafiízení v Pfie-
rovû doposud chybûlo. Vo-
liéry se stanou základem
Stfiediska environmentální

v˘chovy vznikajícího v areálu ORNIS a BioS na zá-
kladû koncepce environmentální v˘chovy, vzdûlá-
vání a osvûty mûsta Pfierova. Záchranná stanice tak
jednak pomÛÏe potfiebn˘m zvífiatÛm, jednak se bu-
de podílet na vytváfiení vztahu náv‰tûvníkÛ, hlavnû
dûtí, k pfiírodû. V areálu ORNIS dále vznikne ven-

kovní expozice s budka-
mi, krmítky a dal‰ími
prvky moderní ochrany
ptactva, která naváÏe na
slavnou historii pfierov-
ského uãitele a velkého
propagátora ochrany
ptákÛ Franti‰ka Gintra.
Rozsah této expozice
bude závisl˘ i na darech
nebo dobrovolné pomo-
ci pfierovsk˘ch obãanÛ
a firem,“ ve struãnosti
nás seznámil s plány na
pfií‰tí mûsíce Zdenûk
Vermouzek. Šaf
Informace o akcích
ORNIS najdete na stra-
nû 15 v programu Mu-
zea Komenského.

V ORNIS pracuje
ekologická poradna Ornitologická stanice Muzea Komenského

zahajuje letošní sezonu v plné síle. Podle
slov jejího vedoucí Zdeňka Vermouzka
v areálu začne fungovat záchranná stani-
ce pro zraněné živočichy a velké změny če-
kají i zahradu kolem budovy. Požádali
jsme ho o podrobnější informace.

Pozorování ptáků je zajímavým koníčkem pro jejich obdivovatele.
foto Adolf Goebel
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Dotace, na které mûsto vyãlení v kaÏdém roce
nejménû 300 000 Kã, mÛÏe b˘t poskytnuta na 
• pofiádání osvûtov˘ch akcí pfii pfiíleÏitosti envi-

ronmentálnû v˘znamn˘ch dní (Den Zemû, Den
bez aut, Ukliìme svût apod.), k aktuálním envi-
ronmentálním problémÛm mûsta nebo k propa-
gaci pfiírodních hodnot a památek kulturního
dûdictví na území mûsta,

• environmentální poradenství,
• vydávání environmentálnû zamûfien˘ch propa-

gaãních, informaãních, v˘chovnû vzdûlávacích
a metodick˘ch materiálÛ (ti‰tûn˘ch publikací
a periodik, videokazet, CD, webov˘ch stránek
apod.),

• zapojování vefiejnosti do plánování a rozhodo-
vání v záleÏitostech t˘kajících se tvorby a ochra-
ny Ïivotního prostfiedí mûsta,

• budování, údrÏba a provoz environmentálnû za-
mûfien˘ch terénních informaãních zafiízení
(vãetnû nauãn˘ch stezek) na území mûsta,

• pravidelná ãinnost neziskov˘ch organizací vû-
nujících se poznávání a ochranû pfiírodních hod-
not a památek kulturního dûdictví na území
mûsta,

• environmentální vzdûlávání a v˘chova dûtí
a mládeÏe na v‰ech stupních a typech ‰kol na
území mûsta,

• environmentální vzdûlávání pedagogÛ pÛsobí-
cích ve ‰kolách na území mûsta.

O dotaci mÛÏe Ïádat právnická nebo fyzická oso-
ba, která pÛsobí nebo hodlá pÛsobit na území mûs-
ta v oblasti EVVO a ochrany Ïivotního prostfiedí.
V˘‰e pfiiznané dotace v jednom roce na jednu ak-
tivitu mÛÏe ãinit aÏ 70 000 Kã.

Îádost o poskytnutí dotace musí b˘t Magistrá-
tu mûsta Pfierova doruãena do 31. bfiezna kalen-
dáfiního roku, ve kterém se poÏaduje její poskyt-
nutí. Îádosti o poskytnutí dotace v roce 2007
jsou pfiijímány do 30. ãervna 2007. Z dotace lze
hradit náklady vzniklé v období od 1. ledna roku,
ve kterém byla dotace poskytnuta, aÏ do 31. srp-
na roku následujícího, coÏ jistû pfiivítají zejména

‰koly a zafiízení, které svou ãinnost plánují na nad-
cházející ‰kolní rok. Podmínkou poskytnutí dota-
ce je zahájení aktivity v kalendáfiním roce, ve kte-
rém byla schválena.

Úplné znûní schválen˘ch zásad, vãetnû po-
drobn˘ch podmínek pro podávání Ïádostí, je k dis-
pozici na odboru Ïivotního prostfiedí (Bratrská
34) nebo na internetov˘ch stránkách mûsta –
„Aktuality a dûní ve mûstû“ (www.mu-prerov.cz).

Finanãní podpora environmentálnû v˘chovn˘ch
projektÛ je naplnûním jednoho z konkrétních úko-
lÛ vypl˘vajících z Místní koncepce EVVO pro mûs-
to Pfierov na období 2006–2015, schválené v pro-
sinci 2005. Kromû dotování drobn˘ch projektÛ
schválilo zastupitelstvo zároveÀ pfiíspûvek ve v˘‰i
400 000 Kã na vybudování stanice pro handicapo-
vaná zvífiata a provoz novû vznikajícího stfiediska
environmentální v˘chovy v rámci pfierovské orni-
tologické stanice (oddûlení ORNIS Muzea Ko-
menského). Stfiedisko bude slouÏit jako v˘ukové
a poradenské centrum pro ‰koly i ‰irokou vefiej-
nost Pfierova a jeho okolí.

RNDr. Pavel Juliš, 
vedoucí odboru životního prostředí MMPr

Mûsto finanãnû podpofií ekologickou v˘chovu
Zastupitelé na svém dubnovém zasedání
schválili Zásady pro poskytování dotací na
podporu aktivit v oblasti environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO).

Pfiírodû OK!
Statutární mûsto Pfierov, jako partner projektu

Informaãní centra environmentální v˘chovy,
vzdûlávání a osvûty – Pfiírodû Olomouckého Kra-
je!, spolufinancovaného Evropsk˘m sociálním fon-
dem a státním rozpoãtem âeské republiky, vyda-
lo v leto‰ním roce následující publikace

Jak chránit Ïivotní
prostfiedí v Pfierovû?
PRAKTICKÝ KAPESNÍ RÁDCE 

Publikace urãená
‰iroké vefiejnosti
nabízí základní
informace o jed-
notliv˘ch sloÏ-
kách Ïivotního
prostfiedí v na‰em
mûstû a odpovûdi
na více neÏ stov-
ku nejãastûj‰ích
otázek t˘kajících
se problematiky
Ïivotního pro-
stfiedí. Bezplatnû
je k dispozici na

odboru Ïivotního prostfiedí Magistrátu mûsta Pfie-
rova, v Mûstském informaãním centru, v Mûstské
knihovnû a v ekoporadnû ORNIS (ornitologická
stanice Muzea Komenského v Pfierovû).

O Ïivotním prostfiedí 
si jen nepovídáme

PŘÍRUČKA NEJEN PRO PŘEROVSKÉ
UČITELE

Pfiíruãka je urãena zejména uãitelÛm a vy-
chovatelÛm pfierovsk˘ch ‰kol, vedoucím zájmo-

v˘ch krouÏkÛ nebo mládeÏnick˘ch oddílÛ. Nabí-
zí tipy na konkrétní exkurze ve mûstû a okolí
(pfiírodní a kulturní zajímavosti, expozice, sklád-
ka a tfiídírna odpadu, âOV, prÛmyslové podniky
aj.), kalendáfi environmentálnû v˘znamn˘ch dnÛ,
návod k zavedení ekologického provozu ve ‰ko-
le a seznam uÏiteãn˘ch kontaktÛ. K dispozici je
v omezeném mnoÏství na odboru Ïivotního pro-
stfiedí Magistrátu mûsta Pfierova a v ekoporadnû
ORNIS (ornitologická stanice Muzea Komen-
ského v Pfierovû).

RNDr. Yvona Machalová, 
odbor životního prostředí MMPr

1. 5. • RoÏnov pod Radho‰tûm (VS) – Vycházka
za ptactvem – Sraz u Buãiského mostu pod Hra-
diskem v 8 hodin. Odsud po trase nauãné stezky
Hradisko dále na Vápenku a zpût do RoÏnova ko-
lem Beãvy. Ukázka odchytu a krouÏkování ptákÛ.
Akce probûhne za kaÏdého poãasí. Vedou J. Kole-
ãek (j.kolecek@email.cz, tel. 605 552 978) a J. Pa-
velka (spiranthes@atlas.cz, tel.: 607 713 251).
5. 5. • Exkurze Tovaãov – V˘prava za ptákem ro-
ku 2007 slavíkem obecn˘m, ptáci Tovaãovsk˘ch
rybníkÛ – odjezd autobusu v 6.50 hod. z autobu-
sového nádraÏí Pfierov (nást. ã. 13), sraz u sádek
v Tovaãovû v 7.30 hod. Exkurze se zastaví na Kfie-
novském rybníce, kde budeme naslouchat zpûvu
slavíkÛ. Dále bude pokraãovat na Hradeckém ryb-
níce. Exkurzi povede A. Goebel (mob.: 776 064
743, e-mail: goebel@mos-cso.cz).
6. 5. • Exkurze Záhlinice – Ptáci Záhlinick˘ch
rybníkÛ, sraz v 9 hodin pfied hospodou U ãápa
v Záhlinicích. Do Záhlinic je moÏné pfiijet vlako-
v˘mi spoji od Pfierova v 8.43 hodin a od Bfieclavi
v 8.18 hod. Vede Pavel ·álek (mob.: 606 541 859,
e-mail: pavelkalous@seznam.cz).
20. 5. • Exkurze do mokfiadu Ba‰Àov. Terénní vy-
cházka do mokfiadu Ba‰Àov, kter˘ se nalézá mezi
obcemi Kvasice a StfiíÏovice u KromûfiíÏe. Sraz
u vlakového nádraÏí v Tlumaãovû. Vlak z Pfierova
pfiijíÏdí do Tlumaãova v 8.23 hodin, vlak z Otro-
kovic v 8.31 hodin. Trasa z nádraÏí povede pfies
obec po silnici okolo Kvasické pískovny, pfies sil-
niãní most nad fiekou Moravou a okolo fotbalové-
ho hfii‰tû aÏ k vlastnímu mokfiadu. Podrobnûj‰í in-
formace k mokfiadu naleznete na webov˘ch strán-
kách MOS http://www.mos-cso.cz/rezervace.ht-
ml#basnov) nebo ZO âSOP Via Hulín http://natu-
re.hyperlink.cz/basnov.htm. Vede Pavel ·álek
(mob. 606 541 859, e-mail pavelkalous@se-
znam.cz).

Pozvánka na akce
Moravského
ornitologického spolku
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Hledáme autory nápisu
Pfiiná‰íme snímek a zjednodu‰en˘ nákres ná-

pisu, kter˘ je vyryt˘ do stûny jednoho objektu
v b˘valé nûmecké rafinerii Blechhammer v Hor-
ním Slezsku (nyní na území Polska). Objevil ho
pan Waldemar Ociepski, polsk˘ historik, kter˘ se
zajímá o osudy lidí, nasazen˘ch v letech války pfii

v˘stavbû tamního velkého komplexu rafinerií
Blechhammer Nord, Blechhammer Süd a Odertal.
Byl jsem poÏádán, abych se pokusil najít jak auto-
ry nápisu, tak i dal‰í osoby, které tam tehdy pra-
covaly. Svá sdûlení prosím pfiedejte redakci Pfie-
rovsk˘ch listÛ. Josef Voltr

Z „Pfierovsk˘ch aktualit“
Ubytovna zůstává městu

Zámûr radních prodat objekt b˘valé mûstské
ubytovny v Bayerovû ulici v Pfierovû zastupitelé ne-
schválili. DÛm je od záfií minulého roku prázdn˘,
magistrát v‰echny obyvatele vystûhoval. Nûktefií si
na‰li bydlení sami, jiní vyuÏili nabídky stfiechy nad
hlavou v ubytovnû ãerveného kfiíÏe u v˘stavi‰tû.

Ubytovna je ve ‰patném technickém stavu. Proti
prodeji vystoupila zastupitelka Ludmila Tomaní-
ková (KSâM), která navrhuje objekt pfiestavût na
startovací byty pro mladé rodiny. Radní Václav Za-
tloukal (âSSD) doporuãil, aby se nejprve dokon-
ãila projektová dokumentace, která by nastínila,
kolik by oprava objektu mûsto stála, coÏ podpofiil
i primátor Jifií Lajtoch (âSSD). -gáj-

Co s budovou v Čechově ulici?
Mûsto Pfierov zatím marnû ãeká na pfievod budo-

vy v âechovû ulici v Pfierovû do svého majetku. DÛm
vlastní Ministerstvo spravedlnosti âR, které ho uÏ
nûkolik let nevyuÏívá. Stát objekt mûstu pfiislíbil bez-
platnû pfievést pfied více neÏ tfiemi lety, zatím tak ale
neuãinil a budova stále chátrá. âeká se na doloÏku
Ministerstva financí âR. Ta by podle jeho tiskového
mluvãího Ondfieje Jakoba mûla b˘t vystavena v brz-
ké dobû. Radnice by chtûla dÛm zrekonstruovat a
pfiestûhovat do nûj ãást úfiadu - oddûlení cestovních
dokladÛ, obãansk˘ch, fiidiãsk˘ch a technick˘ch prÛ-
kazÛ. V budoucnu by tam mohl b˘t zfiízen tzv. Czech
Point, prostfiednictvím kterého si lidé budou moci
na jednom místû vyfiídit v˘pisy z katastru nemovi-
tostí, obchodního rejstfiíku ãi rejstfiíku trestÛ. Ná-
klady na rekonstrukci objektu v âechovû ulici se od-
hadují na více neÏ 40 milionÛ korun. Magistrát se
pokusí na opravu získat státní dotaci. -gáj-

Meopta chce vybudovat muzeum
Meopta optika - nejvût‰í ãesk˘ v˘robce optick˘ch

pfiístrojÛ, chce v Pfierovû vybudovat muzeum
sv˘ch v˘robkÛ. Náklady spoleãnost vypoãítala na
10 milionÛ korun a doufá, Ïe se jí podafií získat do-
taci z Evropské unie ve v˘‰i 40 %. Vedení podniku
se ale zatím nemÛÏe dohodnout s pfiedstaviteli
Pfierova, kam muzeum umístí. Meopta chce vy-
stavit více neÏ 500 pfiístrojÛ, vãetnû exkluzivních
star˘ch kouskÛ jako jsou kamery nebo promítací
pfiístroje. Náv‰tûvníci budou moci na jednom mís-
tû porovnat v˘robky prvorepublikové Optikotech-
ny i její nástupkynû Meopty. Muzeum hodlá pod-
nik otevfiít nejpozdûji do kvûtna pfií‰tího roku, kdy
oslaví 75 let své existence. -svam-

Více informací najdete na www.ktvprerov.cz

foto Petr Ludík

6. 5. 1997 – pfied 10 lety zemfiel v Pfierovû Vlas-
timil Knejzlík, vydavatel ãasopisu Rádce, od roku
1948 ‰éfredaktor Rádce zahrádkáfiÛ, nositel me-
daile J. A. Komenského. Narodil se 13. 5. 1910
v Pfierovû-Pfiedmostí. 

7. 5. 1942 – pfied 65 lety zemfiel
v koncentraãním tábofie Maut-
hausen Bohuslav Nûmec, nadpo-
ruãík ãs. armády, velitel v˘sadku
ze Sovûtského svazu. Narodil se
2. 11. 1913 v Pfierovû.
7. 5. 1982 – pfied 25 lety zemfiel

v Pfierovû Josef Pfiidal, profesor
hospodáfisk˘ch ‰kol, historik, at-
let, tûlov˘chovn˘ pracovník. Byl
ãlenem Sokola, pracoval ve v˘bo-
ru SK Pfierov, byl náãelníkem Ha-
nácké Ïupy házené, od roku 1922
byl rozhodãím lehké atletiky a od

roku 1936 mezinárodním rozhodãím, funkcioná-
fiem Spartaku Pfierovské strojírny, ãlenem OV
âSTV atd. Narodil se 22. 9. 1894 v Pfierovû.

8. 5. 1892 – pfied 115 lety se na-
rodil ve Zdounkách u KromûfiíÏe
P. Alois âáp, duchovní, spisovatel,
redaktor a politik, kter˘ od roku
1922 pÛsobil v Pfierovû, pracoval
v pfierovské mûstské radû. Za oku-
pace byl ‰est let vûznûn v kon-

centraãním tábofie. Po skonãení války se v Pfiero-
vû opût vûnoval politické a náboÏensko osvûtové
ãinnosti. V letech 1949–1953 byl vûznûn. Zemfiel
9. 6. 1957 v Pfierovû.

14. 5. 1887 – pfied 120 lety zemfiel ve Vídni Alf-
réd Skene st. V roce 1859 zaloÏil na levém bfiehu
Beãvy cukrovar, kde se jako první na Moravû ‰Èáva
lisovala dostfiediv˘mi stroji. Narodil se v roce 1815
v belgickém prÛmyslovém textilním mûstû Verviers.

16. 5. 1857 – pfied 150 lety se
narodil v Pfierovû Jan Vítûz, továr-
ník a majitel realit v Pfierovû, kde
19. 12 1924 zemfiel. Zpoãátku vy-
rábûl zemûdûlské stroje, pak pum-
py, vodovody, ãerpadla. V roce
1897 dodal vodovod pro novû po-

staven˘ ZáloÏensk˘ dÛm (Mûstsk˘ dÛm) v Pfierovû.
18. 5. 1882 – pfied 125 lety zemfiel v Olomou-

ci Josef âernoch, novináfi, tiskafi, zastánce práv
ãeského národa proti germanizaãním snahám ra-
kousk˘ch úfiadÛ. PÛsobil v Brnû, Olomouci, Pro-
stûjovû. Pfied smrtí odkázal rodnému mûstu Pfie-
rovu, kde se narodil 4. 3. 1838, ãástku 1200 zl. na
zfiízení nadace pro studující na stfiedních ‰kolách
– takzv. âernochova nadace. 

25. 5. 1897 – pfied 110 lety se narodil v Pfiero-
vû-Dluhonicích Antonín Suchánek, pedagog, fie-
ditel ‰kol, kronikáfi a obûtav˘ sbûratel dokumentÛ
z minulosti obce. Psal ãlánky do zpravodaje Okres-
ního pedagogického stfiediska v Pfierovû, v ruko-
pise zÛstala kronika obce. Zemfiel 21. 3. 1983
v Pfierovû-Dluhonicích. 

29. 5. 1922 – pfied 85 lety se narodil v Pfierovû
Vojtûch Bednafiík, pedagog ZO· Pfierov, Stfiední
prÛmyslové ‰koly dfievafiské Hranice, od roku 1952
fieditel a zástupce fieditele pro teoretické vyuãová-
ní na SOU Pfierovsk˘ch strojíren v Pfierovû, v le-
tech 1974–1984 krajsk˘ ‰kolní inspektor. Zab˘val
se téÏ vlastivûdnou ãinností, autor pfiíspûvkÛ v No-
vém Pfierovsku.

30. 5. 1977 – pfied 30 lety zemfiel v Pfierovû Jo-
sef Dostál, pedagog, vlastivûdn˘ pracovník, okres-
ní konzervátor státní památkové péãe, redaktor
Kultury Pfierova a Zpravodaje OPS, autor ãetn˘ch
studií a ãlánkÛ z minulosti i pfiítomnosti mûsta
i okresu. Narodil se 9. 3. 1899 v ¤íkovicích.

Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Květnové kalendárium
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Rozhovor s Karlem Holcem, drÏitelem Ceny mûsta Pfierova – Medaile J. A. Komenského

Karel Holec se narodil se v Rokyt-
nici, ale zde Holcova rodina na dlou-
hou dobu své kofieny nezapustila.
Otec pocházel z Litomy‰le, matka
z Rychnova nad KnûÏnou, a kdyÏ ma-
lému Karlovi byly tfii roky, odstûho-
vali se mladí manÏelé s dûtmi do Pfie-
rova. V na‰em mûstû proÏil Karel Ho-
lec témûfi cel˘ svÛj Ïivot. V˘jimkou
byly dva roky vojenské základní sluÏ-
by, sedm dlouh˘ch váleãn˘ch let
a pût rokÛ sluÏby v armádû, kdy jako
voják z povolání vystfiídal nûkolik vo-
jensk˘ch posádek v âechách a na
Moravû. 
� Co vás vedlo k tomu, Ïe jste se
v ãervenci roku 1939 rozhodl pro
riskantní opu‰tûní republiky, abyste
se mohl zúãastnit bojÛ proti fa‰is-
tickému Nûmecku ? 

UÏ v dûtství jsem byl skaut a po-
zdûji také tramp. S kamarády jsme
chodili na Host˘n, Skalné, do Hlu-
boãek, za Hranice i jinde. Za sobotu
a nedûli jsme s kamarády dokázali
ujít sedmdesát aÏ osmdesát kilomet-
rÛ. S nimi jsem se domluvil, Ïe ute-
ãeme do Polska. V‰ichni jsme jiÏ mû-
li vojnu za sebou a byli jí tak naãichlí,
Ïe nebylo ani tfieba jeden druhého
k cestû za hranice pfiesvûdãovat. Já
jsem jako voják mûl uÏ zku‰enosti
z Hluãína a UÏhorodu, kde pfii zábo-
ru na‰eho území Poláky a Maìary se
stfiílelo témûfi dennû.
� Nûktefií pamûtníci vzpomínají, Ïe
zapojit se do boje proti Nûmecku ne-
bylo ani v Polsku jednoduché. Jak se
to podafiilo vám a va‰im kamarádÛm?

Do‰li jsme aÏ do Krakova, tam nás
zadrÏel policajt a byli jsme interno-
váni ve sbûrném tábofie v Branovi-
cích, ãtyfii kilometry od Krakova. Se
mnou tam byli i Pfierováci Bohuslav
Nûmec a Karel HovÛrka, ktefií po-
zdûji jako para‰utisté byli vysláni do
protektorátu. Náhodou jsem se tam
setkal i se sv˘m bratrem, kter˘ dfiív
pracoval ve zbrojovce v Dubnici nad
Váhom a pfie‰el do Polska pfies Tatry.
Bratr pak mezi prvními ode‰el s ve-
litelem Ludvíkem Svobodou na v˘-
chodní frontu do Sovûtského svazu
a odtud s jinou jednotkou na stfiední
v˘chod. Dal‰í transporty odjíÏdûly
z na‰eho tábora do Francie. Dne l.
záfií bylo napadeno Polsko a uÏ ve tfii
hodiny ráno jsme pozorovali, jak
Nûmci bombardují Krakov. Nás v tá-
bofie zÛstalo jen sto dvacet a v‰ichni
jsme 4. záfií pod vedením ‰tábního

kapitána Divokého ode‰li do Ru-
munska. Celou cestu vût‰inou pû‰ky.
� Dostat se na frontu v‰ak nebylo
ani z Rumunska jednoduché. 

Z tábora v Rumunsku nás uteklo
v‰ech sto dvacet, ale protoÏe nás ho-
nil cel˘ rumunsk˘ pluk, útûk se poda-
fiil jen nám ãtyfiiceti. V Konstanci
jsme se nalodili a v Bejrútu pfiesedli
na dal‰í loì a dopluli do Marseille.
Cestou jsme pfieãkali boufiku, o jaké
se snad nikomu ani nezdá. Ale na-
‰tûstí jsme nebyli napadáni nepfiáteli,
jak jsme oãekávali. Vystra‰ily nás jen
tfii velryby, o kter˘ch jsme si mysleli,

Ïe jsou to nûmecké ponorky. Bez pro-
blémÛ nebylo také zakotvení v pfiísta-
vu Marseille, kde nás hned nechtûli
pfiijmout, protoÏe fiádila boufie a hro-
zilo nebezpeãí utrÏení min. Po nûjaké
dobû jsme v‰ak povolení dostali.
� Jak vás Francie pfiijala?

Vlakem nás odvezli do ãeského tá-
bora v Agde na ‰panûlsk˘ch hrani-
cích, kde nás zafiadili do jednotek
a dostali jsme evidenãní ãísla. V‰ich-
ni na kovov˘ch fietízcích. Já s ãíslem
362. Byl jsem zafiazen do l. pluku, 12.
roty jako kulometãík. Vystrojeni
jsme byli uniformami podobn˘mi ja-
ko u nás nosili po‰Èáci, i s tûmi hra-
nat˘mi ãepicemi. Dokonce jsem tam
dostal i dovolenou. Tu jsem strávil ve
fabrice na sklo jako brigádník, abych
si nûco vydûlal, protoÏe necelého pÛl
franku dennû sluÏného, co jsme do-
stávali, bylo jen tak na holení. Se
mnou v rotû byli i dnes známí aten-
tátníci na fií‰ského protektora Rein-
hardta Heidricha, para‰utisté Kubi‰
a Gabãík. S nimi jsem byl i v Anglii.
� Dostali jste pfiíleÏitost zasáhnout
do bojÛ je‰tû ve Francii?

Ne. Mûli jsme mít cviãné stfielby,
ale pfii cestû na stfielnici pfii‰el rozkaz

postupovat dopfiedu smûrem k frontû
aÏ na fieku Marnu. Ale to uÏ jsme na
cestû potkávali prchající francouzské
vojáky, ktefií na nás volali, ‰pinaví ci-
zinci. Mysleli si totiÏ, Ïe jen kvÛli nám
jsou ve válce. Pfiitom civilisté nás vût-
‰inou mûli rádi. Bylo jen vidût, Ïe nûk-
tefií vojáci bojovat nechtûli. Pfiesto
jsme zaujali obranu, ale spojka nám
oznámila, Ïe Francouzi utekli a nám
nezbylo, neÏ ustoupit také. Zvlá‰È po
tom, kdyÏ se mezi na‰ím muÏstvem
roznesla zpráva, Ïe koho Nûmci chy-
tí, toho doma povûsí. Ustoupili jsme
k fiece Ruanû a Nûmci zÛstali na dru-
hém bfiehu. Stfiílet jsme v‰ak nemoh-
li, protoÏe nûmeãtí vojáci se kryli
ustupujícími civilisty, vût‰inou Ïena-
mi a dûtmi, kter˘ch byla plná cesta.
Na‰e situace ve Francii byla obtíÏná.
Nebylo jídlo a náboje, granáty byly bez
zapalovaãe a konû vinou tûÏké náma-

hy hynuli. Byl nafiízen˘ ústup, kter˘
byl pro mû nejhor‰ím záÏitkem z vál-
ky. Do‰li jsme aÏ do pfiístavu Séte
a shánûli loì. Kdyby nepomohl prezi-
dent Bene‰, museli bychom jít pfies
·panûlsko. Na Ïádost pana preziden-
ta nás dvû anglické lodû odvezly pfies
Gibraltarsk˘ prÛliv do Anglie.
� Na‰e pozemní jednotky zasáhly do
bojÛ na západní frontû aÏ pfii invazi
u Dunkerque. Jak tomu bylo ve va-
‰em pfiípadû?

Na‰e jednotka byla vylodûna aÏ
v dal‰ím sledu na území obsazeném
anglick˘mi a americk˘mi vojáky, kte-
fií pfiístav dobyli. V té dobû jsem byl za-
fiazen do tankové jednotky 2. roty,
1. praporu, jako vrchní mechanik. Mûl
jsem pfiidûlen˘ tank a dal‰í techniku.
Pod mé velení spadal radista, mecha-
nici a jiní specialisté, se kter˘mi jsme
vojenskou techniku opravovali. Také
jsme hlídali nûmecké zajatce. Pfiesto-
Ïe na‰ím úkolem nebylo pfiímo zasa-
hovat do bojÛ, padlé jsme pfii postupu
na‰eho vojska ãasto vidûli. Zahynul
i jeden z m˘ch mechanikÛ. Stalo se to
hned u Dunkerque. Mechanik ve‰el do
opu‰tûného baráku, kde vidûl trãící
drátek. Potáhl za nûho a letûl do vzdu-

chu. Dal‰í nebezpeãí jsme zaÏili hned
u Dunkerque. Zaujali jsme pozice na
louce a ta byla bez varování zaplavena
vypu‰tûnou vodou ze splavného kaná-
lu Dumid. Chlapi, ktefií pfiedtím leÏe-
li na suchu se octli ve vodû, ale vylézt
nemohli, protoÏe byli pro ostfielovaãe
jako na dlani. Veãer jsme pak museli
nûkteré vysílené vojáky z vody vyná‰et.
Z Dunkerque jsme jako opravárenská
jednotka postupovali za vojskem zá-
padních spojencÛ aÏ do první ãeské
vesnice Chocenice, kde pro nás válka
skonãila. Byli jsme ubytováni v Îinko-
vech na zámku. V této vesnici jsem se
seznámil i se svojí manÏelkou. Za rok
jsem se pro ni vrátil a byla svatba.
� Z va‰í rodiny jste byli dva bratfii
v zahraniãním vojsku. Nemûla kvÛli
tomu va‰e rodina s Nûmci problémy?

Nemûla. Bratra, kdyÏ ode‰el za hra-
nice, fabrika na Slovensku stále ved-
la v evidenci zamûstnancÛ. KdyÏ jsem
já odcházel z domu, rodiãÛm jsem
poradil, aÈ fiíkají, Ïe jsem ode‰el na
tramp. S nimi jsem se je‰tû domluvil,
Ïe kdyÏ se do pondûlí ráno nevrátím
do práce, aÈ policii nahlásí, Ïe jsem se
na trampu ztratil. Otec pak na policii
skuteãnû ‰el. SlouÏili tam b˘valí legi-
onáfii a ti tatínkovi fiekli, my víme,
kde je. Vûdûli, i kdyÏ jsem s nimi ne-
mûl Ïádn˘ kontakt. Kupodivu nikdo
z úfiedních míst se po mû neptal. Pfie-
sto rodina zaÏila strach. Nejvût‰í,
kdyÏ gestapo prohledávalo byt pozdû-
ji popravené odbojáfiky RÛÏeny Sto-
kláskové, která byla na‰í sousedkou.
Na‰tûstí se pfiitom strhla stra‰ná
boufika a gestapo odjelo.
� Nûmci vás bûhem války nehledali,
ale na va‰i sluÏbu vlasti zfiejmû ne-
zapomnûli komunistiãtí funkcioná-
fii, ktefií se po únoru 1948 sami na-
z˘vali zástupci dûlnické moci. Jistû
jste také neunikl jejich pozornosti?

V armádû mû nechali slouÏit jen do
roku 1950. Tenkrát jsem naposled
pfii‰el do kanceláfie svého velitele, kde
na stole byl poloÏen˘ dekret o mém
propu‰tûní do civilu, bez nároku na
penzi. Vrátil jsem se do Pfierova a na
pfiíkaz Okresní vojenské správy musel
nastoupit zamûstnání na Mûstském
národním v˘boru v Pfierovû. Pfiidûle-
na mi byla práce u mûstského hasiã-
ského sboru, kde jsem mûl na staros-
ti poÏární techniku a tuto práci vyko-
nával aÏ do odchodu do dÛchodu. Ve
svém volném ãase jsem vypomáhal
v zemûdûlství, o politiku jsem se ne-
staral a ani se na vefiejnosti neanga-
Ïoval. Pfiesto jsem byl sledován Stát-
ní bezpeãností. Nic mû v‰ak nemrzí,
jen s manÏelkou litujeme, Ïe na teh-
dej‰í dobu doplatily na‰e dûti. Ne-
smûly studovat, i kdyÏ se v‰echny
dobfie uãily. Miroslav Rozkošný

Z desítek Přerovanů, kteří se v době II. světové války zúčastnili bo-
jů na západní frontě proti německým fašistům, zůstali letos mezi
námi již jen dva. Jedním z nich byl jednadevadesátiletý plukovník
Karel Holec. Dne 4. dubna nás však opustil navždy. Vloni 30. pro-
since jsme natočili poslední rozhovor pro naše Listy s tímto vete-
ránem II. světové války.

Nejtěžší byl ústup z Francie, vzpomíná válečný veterán

Rotmistr Karel Holec (druhý zprava ve druhé řadě) při ukázce výcviku Česko-
slovenské armády v Anglii v roce 1942.
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor TJ Spartak Přerov

Vl. Wnuk, tel. 721 487 988

1. 5. • a) pû‰ky: Rajnochovice–Tesák–Tfii kameny–
Skaln˘–Host˘n– Bystfiice p. H., 23 km, odj. vlak 7.36
hod., vede Vl. Wnuk. b) na kole: Pfierov–Lazníky–Vel-
k˘ Újezd–pramen Odry–Slavkov–Lipník n. B.–Pfie-
rov, 52 km, odj. 9 hod. kino Hvûzda, vede B. Adam.
2. 5. • Vracov–Milotice–Vlko‰, 13 km, odj. vlak 7.36
hod., vede L. Poláková.
5. 5. • Libina–Bradlo–Úsov–Moraviãany, 23 km,
odj. vlak 7.36 hod., vede Vl. Wnuk.
8. 5. • Pot‰tát–Puchart–Pot‰tátské skalní mûs-
to–Lhotka–Hranice, 15 km, odj. vlak 6.05 hod., ve-
de Vl. Wnuk.
9. 5. • Stará Ves–Karlovice–Lí‰ná– DomaÏelice, 11
km, odj. bus 8 hod., vede Zd. Sladk˘.
12. 5. • Na kole: Pfierov–Stará Ves– Hole‰ov–Ru-
sava–Bystfiice p. H.–Pfierov, 60 km, odj. 9 hod. ki-
no Hvûzda, vede B. Adam.
19. 5. • Turistick˘ pochod 36000 vala‰sk˘ch kro-
kÛ. a) pû‰ky: Nov˘ DvÛr (arboretum)–Stûbofii-
ce–Opava, 14 km, odj. vlak 6.05 hod., vede Vl. Wnuk.
b) na kole: Pfierov–Pavlovice–Lhota–Maleník–Te-
plice n. B.–podél Beãvy–Pfierov, 58 km, odj. 9 hod.
kino Hvûzda, vede B.Adam.
23.–28. 5. • âeská Kanada, pû‰í akce, doprava vlak,
vede L. Poláková.

1. 5. • schÛzka turistÛ, Vinary-Na Skalce ve 14 hod.,
odj. A13.15 hod.
3. 5. • Tesák–Host˘n–Bystfiice pod Host˘nem, 14
km, M. Garzina, odj. A6.05 hod.
5. 5. • Velké Karlovice–Bene‰ky–SoláÀ–Karolinka,
21 km, J. Sedláková, odj. 6.05 hod.
10. 5. • Nov˘ Jiãín–Svinec–Star˘ Jiãín–Nov˘ Jiãín,
16 km, M. Garzina, odj. 6.05 hod.
10. 5. • Velká Bystfiice–Horizont– Olomouc, 12 km,
Î. Zapletalová, odj. 8 hod. 
12. 5. • Staré Mûsto p. S.–chata Paprsek–Staré
Mûsto p. S., 20 km, M. âasta, odj. 7.36 hod.
17. 5. • Odry–Jestfiábí–Fulnek, 10 km, V. Visnar,
odj. 6.05 hod.
17. 5. • Vítkov–Janské K.–KruÏberská p.–Budi‰ov
n. B., 16 km, M. Bráblíková, odj. 6.05 hod.
19. 5. • Bfieclav–Janohrad–Lednice, 15 km, P. ·Èá-
va, odj. 5.58 hod., vedoucí ãeká v Bfieclavi
24. 5. • Námû‰È n. H.–Terezské údolí–Drahanovi-
ce, 14 km, Î. Zapletalová, odj. 6.22 hod.
24. 5. • Koryãany–Cimburk–Sv. Kliment–Koryãa-
ny, 16 km, M. Bráblíková, odj. 7.58 hod.
26. 5.–2. 6. • Náchodsko, vedoucí J. ·vec
26. 5. • Lípa–Horní Lhota–Janova hora–Vizovice,
22 km, A. Dvofiák, odj. 7.36 hod.
31. 5. • Olomouc–Kl. Hradisko–Sedlisko–Horka n.
M., 13 km, Î. Zapletalová, odj. 7.25 hod.
31. 5. • PraÏmo–Velk˘ Travn˘–Morávka, 14 km, J.
Pûãek, odj. 6.05 hod.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor SK Přerov – pěší turistika

Jiří Švec, tel. 608 730 541

1. 5. • první slanûní – Tesák-Skaln˘ (lezení)–Bys-
tfiice p. H., 14 km, J. Balcárek ml., bus 7 hod., VHT
5.–8. 5. • âesk˘ ráj, Malá Skála a okolí, 4 dny, J.
Balcárek ml., vlak 6.22 hod., pû‰í
5.–8. 5. • pfiejezd ¤ípu a Kokofiínska, Roudni-
ce–¤íp–Terezín–Kokofiínsko, 40–50 km/den, J. Mar-
tinek, vlak 5.36 hod. cyklo-terén
12.–13. 5. • Host˘nské vrchy, Val. Mezifiíãí–Rajno-
chovice, 25 km, J. Zavadilová, vlak 6.05 hod., pû‰í
12.–13. 5. • podél Svratky od pramene po Mu‰ov,
bude doplnûno, V. Koutn˘, vlak 6.42 hod. cyklo
15. 5. • schÛze v restauraci Pivovar, 19 hod.
20. 5. • cviãné lezení pod Helf‰t˘nem, lezení pod
Hol‰t˘nem, M. Bezdûk, sokolovna 8 hod., kolo, VHT
26.–27. 5. • Znojemsko, okolí Znojma a Podyjí,
2×50 km, R. Havelka, vlak 7.36 hod, cyklo
31. 5.–3. 6. • Ohfie; Cheb–Karlovy Vary–Klá‰terec
n. Ohfií, 3,5 dne, 35 km/den, J. Sedláãek, vl. auta 14
hod., voda

KČT VHT TJ
Spartak Přerov

T. Beránek, tel. 602 575 673

âeské dráhy a.s. a Odborové sdru-
Ïení ÏelezniãáfiÛ spolu s mûstem
Pfierov pofiádají v areálu TK Preco-
lor 18. mezinárodní mistrovství
USIC ÏelezniãáfiÛ v tenise.

USIC, kter˘ sdruÏuje v souãasné
dobû 25 zemí, nejen Evropy, byl za-
loÏen tûsnû po válce v roce 1947 ve
Florencii. Od té doby se postupnû
zvy‰uje poãet sportÛ, ve kter˘ch Ïe-
lezniãáfii soutûÏí. Letos pfiibude k ‰i-
roké nabídce dal‰í, golf, a mistrovství
probûhne v Lucembursku. Pfierov
hostil ‰ampionáty USIC v minulosti
jiÏ dvakrát, a to v kuÏelkách. Ve vût-
‰inû sportÛ se mistrovství opakuje ve
ãtyfilet˘ch, olympijsk˘ch, cyklech.
Prezidentem USIC je v souãasnou do-
bu pfiedseda OSÎ Ing. Jaromír Du‰ek.

Mezinárodní tenisové mistrovství
probûhne na dvorcích TK Precolor ve
dnech 21. aÏ 25. kvûtna. Hrát se bu-
de kaÏd˘ den vÏdy od 8.30 hodin, od-
polední utkání se zahájí ve 14 hodin.
Do soutûÏe zasáhne celkem 17 pfii-
hlá‰en˘ch zemí. Na‰i tenisté obhaju-
jí prvenství z roku 2003, kdy se hrá-
lo v Itálii. Spolu s Francií, Indií
a Ruskem budou také patfiit k nej-
vût‰ím favoritÛm.

Jak fiekl fieditel mistrovství Petr
Laga, jinak zastupitel mûsta Pfierova:
„Pfierov‰tí tenisoví fanou‰ci se mají
opravdu na co tû‰it. Reprezentanti
jednotliv˘ch zemí ve vût‰inû pfiípadÛ
patfií do popfiedí národních teniso-
v˘ch ÏebfiíãkÛ a to zaruãuje kvalitní
tenis.“ jmb

Tenisové mistrovství USIC
ÏelezniãáfiÛ

Upozornûní pro obãany

Na www stránkách Statutárního mûsta Pfierova (www.mu-prerov.cz) v ãás-
ti Aktuality a dûní ve mûstû v oddílu Chodníky a komunikace – omezení mÛ-
Ïete získat aktuální informace o právû probíhajících uzavírkách a déle trva-
jících omezeních na komunikacích ve mûstû Pfierovû.

V Listech tyto informace pfiedkládáme v ti‰tûné podobû.

Ulice druh omezení trvání od–do
Îerotínovo nám. stavební úpravy parteru námûstí do 18. 7.
smûrem k Hornímu nám.
ul. Wilsonova 2 kontejner na stavební odpad do 6. 9. 

nábfi. PFB úplná uzavírka mimo BUS do 31. 5.
nábfi. Dr. E. Bene‰e úplná uzavírka, zastávka MHD do 31. 5. 

Dr. E.Bene‰e – SME doãasnû zru‰ena

ul. Sokolská 12, 14 umístûní le‰ení v prÛjezdu domu do 16. 10.
ul. Velké Novosady ãásteãná uzavírka – rekonstrukce kanalizace do 3. 6.

Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce

Akce je zamûfiená na zdrav˘ Ïivot-
ní styl, sport, pohyb, relaxaci a v‰e,
co s tím souvisí. Festival nabídne nej-
rÛznûj‰í sportovní aktivity, zdravot-
ní poradny za úãasti pfiedních speci-

alistÛ, prezentaci zdravotních, lá-
zeÀsk˘ch zafiízení, v˘stavy a prodej-
ní stánky s nabídkou pro zdrav˘ Ïi-
votní styl a sport. 

Více informací na www.flora-ol.cz

Pozvánka na Floru

Festival zdraví a pohybu 2007
26. 5. – V˘stavi‰tû Flora Olomouc

Bratrská na konci 7. 5.
Seifertova u v˘stavi‰tû 14. 5.
Svornosti 21. 5.
Riedlova kfiiÏovatka 7. a  21. 5.
Za ml˘nem 3 14. 5.
Sokolská parkovi‰tû 14. 5.
Sokolská u domu 28 7. a  21. 5.
P. Jílemnického u VST 14. 5.
Na hrázi za mostkem 7. a  21. 5 
Palackého za sam. 14. 5.
tfi. 17. listopadu zezadu 7. a  21. 5.
Dluhonice toãna 2. 5.
Dluhonice u b˘valé ‰koly 22. 5.
Dluhonice u prodejny 9. 5.
Wurmova za KSZ 15. 5.
JiÏní ãtvrÈ u b˘val˘ch jeslí 2. a  15. 5.
JiÏní ãtvrÈ I/4 9. a  22. 5.
·robárova 13 2. 5.
Kozlovská parkovi‰tû 9. a  22. 5.
Pod valy u parkovi‰tû 15. 5.
Bayerova parkovi‰tû 2. 5.
Svisle za samoobsluhou 9. a  22. 5.
Trávník parkovi‰tû 15. 5.
Trávník u Chemoprojektu 15. 5.
BudovatelÛ parkovi‰tû 2. a  15. 5.
U tenisu parkovi‰tû 9. a  22. 5.
U rybníka u trafa 2. a  16. 5.
JiÏní ãtvrÈ u Barumky 23. 5.
Tyr‰ova parkovi‰tû 9. 5.
Dvofiákova u Rusalky 2. 5.
Dvofiákova u garáÏí 9. a  23. 5.
PurkyÀova denní pobyt 16. 5.
B. Nûmce za VST 9. a  23. 5.
Optiky u lékárny 2. 5.
·kodova u trafa 16. 5.
Pod skalkou parkovi‰tû 2. 5.
Olomoucká u stavebnin 9. 5.
Hranická park. u Z· 16. a  23. 5.
Kainarova za Pfierovankou 2. a 16. 5.
Vsadsko parkovi‰tû 9. a  23. 5.
ÎiÏkova u ka‰ny 3. 5.
Lovû‰ice u parku 10. 5.
Lovû‰ice DráÏní 17. 5.
VaÀkova dvÛr 24. 5.
Kozlovice zaãátek obce 24. 5.
Kozlovice náves 10. 5.
Kozlovice Na vrbovcích 3. a  17. 5.
Macharova konec 3. a  17. 5.
Tománkova u garáÏí 10. a  24. 5.
Fr. Rasche u parku 3. a  17. 5.
Na louãkách 15 10. a  24. 5.
V. Novosady u kostela 3. a  17. 5.
Újezdec Pod dubíãky 10. 5.
Újezdec Nová ãtvrÈ 24. 5.
kfiiÏ.Teliãkova – Sportovní 4. a  18. 5.
Popovice U trati 11. 5.
Popovice za kapliãkou 25. 5.
Vinary u garáÏí 4. 5.
Vinary Mezilesí II 18. 5.
Vinary RÛÏová 25. 5.
Vinary Za humny u bytovky 11. 5.
Henãlov náves 11. 5.
Henãlov kfiiÏ. Mart., Hlin., Nová 25. 5.
Penãice u po‰ty 18. 5.
Penãice V kótû 4. 5.
âekynû nad rybníãek 18. 5.
âekynû Na ãervenici 25. 5.
âekynû Podlesí 4. 5.
âekynû Boro‰ín 11. 5.
Teliãkova u kotelny 4. 5.
Pod skalkou park. vzadu 18. 5.
Îeravice Such˘ potok 25. 5.
Îeravice Pod lesem 11. 5.
Jasínkova za Priorem 3. 5.

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

Harmonogram blokového ãi‰tûní – kvûten
Technické sluÏby mûsta Pfierova

2. 5. Kainarova, parkovi‰tû za Pfierovankou,
parkovi‰tû za Komunou

9. 5. Pod Skalkou vãetnû parkovi‰È
16. 5. Hranická, vãetnû parkovi‰È, Sportovní
23. 5. Dr. Horákové, Teliãkova vãetnû parkovi‰tû
30. 5. Pod Valy, Kozlovská

Besedy na zajímavé téma
pondûlí v 10.15 hodin

7. 5. • ¤e‰ení alergick˘ch reakcí volnû
prodejn˘mi pfiípravky – Mgr. B. Malinová
14. 5. • Církevní dûjiny: Od josefinis-
mu do souãasnosti – PaedDr. R. Doãkal
21. 5. • Játra, Ïluãník a co pro nû mo-
hu udûlat sám – Olga Îupková
28. 5. • V˘let do Pohankového ml˘na
·majstrla (90 Kã, pfiedem pfiihlásit)

Rukodělné činnosti
ãtvrtek v 10.15 hodin

3. 5. • Drátkovan˘ mot˘l
10. 5. • Keramika I.
17. 5. • Zdobené kameny – drátkování

24. 5. • Keramika II.
31. 5. • Barevná vitráÏ

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

od 9 do 10 hod.

Internet s lektorem i bez lektora
vÏdy v pondûlí a ve ãtvrtek 
od 10 do 12 hod. s lektorem

od 9 do 10 a od 12 do 13 hod. 
pro pokroãilé

Poplatek za uÏívání internetu 15 Kã/h.
Kavárna pro seniory

stfieda v 17 hodin
23. 5. • Indie II. ãást – Ladislav Îupka

Klub Spolu, Centrum Sonus   Palackého 17a/2833, Přerov
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� Jaká vize stála na poãátku pfiíprav
prvního roãníku závodu?

Jako aktivní úãastník maratonÛ
jsem chtûl uspofiádat v na‰em regionu
podobn˘ závod, kter˘ mûl pÛvodnû
slouÏit jako oblastní propagace na‰í
prodejny ·ELA SPORT v Pfierovû. Spo-
jili jsme síly s lipnick˘m Cykloteamem
v ãele s Milo‰em Pfiikrylem, souãas-
n˘m starostou Lipníka nad Beãvou.
Hned prvního roãníku se zúãastnilo
666 jezdcÛ a poãáteãní pfiedstavy o ve-
likosti akce vzaly za své. Star˘m fot-
kám uÏ se nechce ani vûfiit, v‰e se dû-
lalo z ãistého nad‰ení a „na kolenû“.

� Poãet závodníkÛ se zvy‰oval rok
od roku. Kolik jich stanulo na star-
tu minulého roãníku a jakou pfied-
pokládáte leto‰ní úãast?

Vloni startovalo celkem 1418 zá-
vodníkÛ ze ‰esti zemí, del‰í trasu je-
lo 818 a krat‰í 600 jezdcÛ. Nejpoãet-
nûj‰í skupinou opakovanû jsou muÏi
ve vûku 19 aÏ 40 let, tûch závodilo
920, následuje skupina muÏÛ ve vû-
ku 41 aÏ 50 let, kter˘ch se zúãastni-
lo závodu 240. Juniorek a Ïen jelo
celkem 102, juniorÛ 76. V závislosti
na poãasí pfiedpokládáme letos úãast
okolo 1600 aÏ 1700 jezdcÛ, vãetnû
úãastníkÛ dûtsk˘ch závodÛ.
� Co si myslíte, Ïe napomohlo po-
pularitû závodu?

Jednoznaãnû nejvût‰ím lákadlem je
pofiádání závodu na Helf‰t˘nû, a to ne-
jen pro místní, ale i vzdálené. Hradby
udrÏí lidi uvnitfi hradu blízko sebe
a tak závodníky v cíli ãeká atmosféra,
na kterou jinde nenarazí. Na ná‰ zá-
vod se ãasto vypravují celé rodiny po-

vzbudit své favority. Navíc nezáleÏí na
vûku, staãí mít kolo, pfiilbu a chuÈ jet.
� Jak se vyvíjely bûhem pfiedcháze-
jících let trasy závodu?

Vedení trasy je podobné od prvních
roãníkÛ. Nejprve se jede Hef‰t˘nská
strana Moravské brány s prÛjezdem
hradu, následuje pfiejezd údolí a jízda

v Odersk˘ch vr‰ích, ãásteãnû i vojen-
sk˘m v˘cvikov˘m prostorem Libavá,
zpût pfies údolí na Helf‰t˘n. První roã-
ník mûfiil 73 kilometrÛ, v dal‰ích roã-
nících jsme traÈ postupnû „vylep‰ova-
li“ aÏ na 91 kilometrÛ, a to je na zaãá-
tek sezony dost i pro trénované jezdce.
Vloni jsme pfiidali k devadesátce krat-
‰í padesátku, která závod zpfiístupnila
‰ir‰í vefiejnosti. Nejzajímavûj‰í pasáÏe
vedou kolem Ïelezniãních technick˘ch
památek, jezernick˘ch viaduktÛ, a ta-
ké slavíãsk˘m tunelem Severní dráhy
císafie Ferdinanda z Vídnû do Krakova.
Trasa samotného závodu se letos moc
nezmûní, kvÛli v˘stavbû dálnice D47
budou obû trasy o dva kilometry krat-
‰í (89 a 52 km, pozn. red.). 
� Co pfiipravujete nového pro leto‰-
ní roãník?

Rozhodli jsme se vyuÏít faktu, Ïe
úãastníci z Vídnû, Krakova i Brati-
slavy to mají na Helf‰t˘n blíÏ neÏ ti
z Prahy, a spojili jsme se se ‰esti dal-
‰ími pofiadateli maratonÛ v âesku,

Polsku, Rakousku, Maìarsku a Chor-
vatsku. „·ela“ právû letos zahajuje
mezinárodní seriál Inter mountain
series. Jeho smyslem je vzájemná
propagace národních maratonÛ
a pfiilákání úãastníkÛ z okolních ze-
mí. Kdo chce poznat terény a závody
v blízké cizinû, má jedineãnou moÏ-

nost. Vícejazyãné propozice pfiiná‰e-
jí své ovoce a tak registrujeme úãast
bikerÛ z jiÏního Tyrolska od ledovce
Stubai. Prozatím nejvzdálenûj‰í pfii-
hlá‰ka dorazila z Quita, hlavního
mûsta Equadoru. Author ·ela marat-
hon zaãíná plnit funkci produktu ce-
stovního ruchu, protoÏe start vzdá-
lenûj‰ích úãastníkÛ je spojen s více-
denním pobytem v regionu s nároky
na ubytování a stravování.

Zavádíme moÏnosti voliteln˘ch
startÛ ze dvou startovních vln, zpest-
fiením bude zavedení kategorie TIR
pro sto a více kilogramÛ tûÏké jezd-
ce na trase 89 kilometrÛ. V pátek 4.
kvûtna bude Helf‰t˘n otevfien aÏ do
veãera, náv‰tûvníci budou mít pfiíle-
Ïitost vyuÏít mimofiádné veãerní pro-
hlídky hradu s prÛvodcem, vyvrcho-
lením bude premiéra promítání fil-
mu z roãníku 2006 na hlavním hrad-
ním nádvofií. Sobota 5. kvûtna bude
vyplnûna hlavním závodem, na Helf-
‰t˘nû pobûÏí celodenní doprovodn˘
program v podobû sportovních sou-
tûÏí pro diváky a koncertovat budou
hudební skupiny aÏ do veãera. Vy-
vrcholením programu bude losování
tomboly startovních ãísel v hodnotû
pfies 130 tisíc korun.
� Zmínil jste se, Ïe nejvût‰í novinka
se bude t˘kat samotného Pfierova…

Roz‰ifiujeme program o premiérov˘
dûtsk˘ Author ·ela marathon, kter˘ se
pojede v Pfierovû v prostfiedí pfierov-
sk˘ch lagun. Pro dûti jsme pfiipravili
okruh v okolí pfierovsk˘ch Lagun, Îeb-
raãky a Beãvy. Nejmen‰í dûti budou
soutûÏit v kategorii odráÏedel, absol-
vují traÈ dlouhou 250 metrÛ. âtrnác-
tiletí uÏ vyrazí na traÈ dlouhou 13 ki-
lometrÛ. Také díky podpofie vedení
mûsta bude mít závod dobré technic-
ké zaji‰tûní. PÛsobivá bude vizáÏ zá-
vodu na nejvy‰‰í moÏné úrovni vãetnû
nafukovacích obloukÛ, velkoprostoro-
v˘ch stanÛ a dobrého ozvuãení. Díky
podpofie sponzorÛ tradiãnû pofiádáme
závody s bezplatn˘m startovn˘m, na-
víc kaÏd˘ úãastník dostane v cíli sadu
bezpeãnostních samolepek na kolo
a zúãastní se tomboly startovních ãí-
sel. Hlavní cenou jsou horská kola
Author. Doprovodn˘ program zajistí
·kola jízdy a exhibice biketrialistÛ Ada-
ma a Pavla Procházkov˘ch. BESIP plá-
nuje v˘ukové ukázky bezpeãného pou-
tání dûtí v autosedaãkách ãi správné
nastavení pfiileb na hlavách cyklistÛ.

V‰em cyklomaratoncÛm pfiejeme
jízdu bez pádÛ a vychutnání cílové
euforie, pofiadatelÛm co nejvíce spo-
kojen˘ch závodníkÛ i divákÛ.

Eva Šafránková

Author ·ela marathon se roz‰ifiuje do Pfierova
V sobotu 5. května se již poosmé uskuteční cyklistický závod Autor
Šela marathon. Příznivci této sportovní události si určitě ani tento-
krát nenechají ujít opravdu atraktivní podívanou umocněnou kuli-
sami hradu Helfštýna, kam je situovaný cíl, i krásou jarní přírody,
kterou se vine v letošním roce devětaosmdesátikilometrová trasa zá-
vodu. Nejen o zrodu maratonu jsme s povídali s jeho hlavním orga-
nizátorem Alešem Procházkou.

Kategorie dětského Author Šela marathonu
A – chlapci narození 1994–1992, B – chlapci narození 1996–1995, C – chlap-
ci narození 1998–1997, D – chlapci narození 2001–1999, E – dívky naro-
zené 1996–1992, F – dívky narozené 2001–1997, G – chlapci 5 let a mlad-
‰í, H – dívky 5 let a mlad‰í, CH – odráÏedla chlapci, I – odráÏedla dívky.

Program
10 hod. – voln˘ trénink na trati závodu, 13 hod. – start kategorií A, B –
12,4 km, 14 hod. – start kategorií C, D – 7,8 km, 14.45 hod. – start kategorií
E, F – 7,8 km, 15.30 hod. – start kategorií G, H – 800 m, 15.45 hod. – start ka-
tegorií CH, I – 250 m, 16 hod. – vyhlá‰ení vítûzÛ a tombola startovních ãísel.

Kompletní informace o Author ·ela marathonu vãetnû on-line pfiihlá‰ky
získáte na www.selasport.cz.

Start dětí přerovského závodu Laguna biker foto Vladimír Procházka



12 KVùTEN 2007

inzerce

statick˘ch poruch domÛ
■ KaÏdé rekonstrukci domu, ale i pouhé

opravû fasády, by mûla pfiedcházet pro-
hlídka domu z pohledu statika.

■ Statické poruchy se nejãastûji projevují
trhlinami ve stûnách nebo stropech.

■ Na základû prohlídky domu stanovíme
zpÛsob opravy a cenu prací – následnû
práce statického zaji‰tûní provedeme.

■ Jednou z moÏností rychlé opravy domÛ je
statické zaji‰tûní zpÛsobem sepnutí pomo-
cí pfiedpínacích lan.

■ Lana ztuÏí dÛm po jeho
obvodu a zabrání roze-
vírání trhlin stávajících
a tvorbû trhlin nov˘ch.

■ Nejmodernûj‰í techno-
logie prodlouÏení Ïivot-
nosti poru‰en˘ch domÛ.

KOS CONSULT
Havlíãkova 26, 750 02 Pfierov

tel./fax 581 210 188

kosconsult@seznam.cz

www.kosconsult,cz

15 let provádíme opravy
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Vážení zákazníci,
vaše požadavky v záležitostech spojených s odběrem zemního plynu 
a jeho vyúčtováním vám rádi pomůžeme řešit na

novém telefonním čísle Zákaznické linky
skupiny RWE 840 11 33 55.

Volat můžete v pracovní dny od 7 do 17 hod., 
vždy za cenu místního hovoru.
Nové číslo Zákaznické linky nahrazuje dosud používané číslo
840 111 115.

RWE - Váš spolehlivý dodavatel zemního plynu

Pohotovostní linka SMP 1239
(nonstop, pouze v případě poruchy) www.rwe-smp.cz

POD ZÁ·TITOU HEJTMANA OLOMOUCKÉHO KRAJE, PRIMÁTORA

STATUTÁRNÍHO MùSTA P¤EROVA A REKTORA VYSOKÉ ·KOLY LOGISTIKY

9. kvûtna 2007
V AULE VYSOKÉ ·KOLY LOGISTIKY

P¤EROV, PALACKÉHO 25

CÍL AKCE:

• ukázat podobu souãasného stavu dopravní obsluÏnosti
olomouckého kraje z pohledu v‰ech druhÛ dopravy a nástin
logistického pfiístupu k fie‰ení dopravní obsluÏnosti a dopravní
dostupnosti

• prezentovat pfiínosy integrovaného systému vefiejné dopravy
v regionu

• podpofiit zlep‰ení infrastruktury a tím také rozvoj celého regionu
• vyvolat odbornou diskuzi nad jednotliv˘mi tématy
• doporuãit strategická fie‰ení jednotliv˘ch oblastí pro období

2007–2013

Více na tel: 581 259 138, 581 259 141, 581 259 120, 
e-mailu: pps@vslg.cz 

nebo na http://www.vslg.cz

VYSOKÁ ·KOLA LOGISTIKY O.P.S. V P¤EROVù

PO¤ÁDÁ KRAJSKOU KONFERENCI

„UdrÏiteln˘ rozvoj integrovaného systému
vefiejné dopravy v Olomouckém kraji“

Komunistická strana âech a Moravy
Mûstsk˘ v˘bor v Pfierovû

Vás zve na 

vefiejné shromáÏdûní obãanÛ k oslavám

1. MÁJE
1. kvûtna 2007 od 8.30 do 13 hodin

na Horním námûstí v Pfierovû a Klubu Teplo a.s. Pfierov

Program:
Zahájení, hymna

Vystoupení poslance Parlamentu âR Ladislava Mlãáka
Beseda s poslancem PâR Ladislavem Mlãákem 

a ãleny mûstského zastupitelstva za KSâM
Krojová hudba MORAVSKÁ VESELKA

Vystoupení zpûváka DAVIDA ·KOLOUDÍKA
Vystoupení skupiny historického ‰ermu MARKUS M

Hry a soutûÏe pro dûti
Obãerstvení, tombola

8. kvûtna 2007 od 9.15 hodin
Kladení vûncÛ u pfiíleÏitosti 62. v˘roãí vítûzství nad fa‰ismem,
ve spoleãné delegaci mûsta Pfierova a Armády âR, na pietních

místech: ul. gen. Janou‰ka, ul. Îelatovská, Mûstsk˘ hfibitov

S lidmi pro lidi

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch
listech platn˘ od 1. 1. 2007

1/4 1/2 celá 
1 cm2 strany strany strana

ãerná barva
13 Kã 1 703 Kã 3 474 Kã 7 028 Kã

ãerná + azurová
17 Kã 2 227 Kã 4 543 Kã 9 190 Kã

barevn˘ inzerát
25 Kã 3 275 Kã 6 681 Kã 13 515 Kã

Slevy za opakování stejného 
inzerátu: 3–5× 3 %, 6–8× 5 %,
9–11× 7 %, 12× a více 10 %
Uvedené ceny jsou bez 19 %
DPH. Náklad Pfierovsk˘ch listÛ je
20.700 v˘tiskÛ, distribuce do
v‰ech pfierovsk˘ch domácností
zdarma. Zájemci o inzerci mohou
získat bliÏ‰í informace na tel. ãís-
le 581 225 393 – M. Fla‰ar, e-
mail: studio@elan-prerov.cz.
Elan spol. s r.o., Dluhonská 96,
750 02 Pfierov

Informace o vaší firmě si
přečtou čtenáři ve 20 500
domácnostech, a to nejen
v samotném Přerově, ale
i všech jeho místních částech.

nejniÏ‰í ceny
za inzerci
v regionu
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Na druhou polovinu kvûtna pfii-
pravuje Muzeum Komenského
v Pfierovû v prostorách ateliéru Ko-
váfiského studia na Helf‰t˘nû zají-
mavou v˘stavu s názvem Hrady
v kresbách a literatufie.

V˘stava se vûnuje v‰em druhÛm li-
teratury, která se nûjak˘m zpÛsobem
dot˘ká právû hradÛ. Naleznete zde
nejen odborné a vûdecké publikace,
prÛvodce, monografie, knihy povûs-
tí, encyklopedie, v˘pravné obrazové
tituly, literaturu pro dûti a mládeÏ,
beletrii, poezii, ale rovnûÏ i bohat˘
doprovodn˘ materiál.

Pravdûpodobnû nejvût‰ím lákadlem
pro náv‰tûvníky bude hradní premié-
ra teprve nedávno dokonãeného dfie-
vûného diorámatu s dob˘váním hra-
du. Autor díla kreslífi a ilustrátor Ivan
Kfiemeãek v‰e vyfiezal z lipového dfie-
va v rozmezí ‰esti let. „Vytvofiil jsem
ho na základû existujícího pÛdorysu
b˘valého hradu v ãeském království.

Dnes neexistuje a nejsou o nûm ani pí-
semné doklady. Místo neprozradím,
protoÏe je moje tajné, kam jezdím ãer-
pat inspiraci pro nové vtipy ze stfiedo-
vûku,“ fiekl Kfiemeãek. Zcela jistû tato
rarita, která nyní slouÏí jako trojroz-
mûrná upoutávka na autorovu knihu

Na toulkách s kreslífiem, nemá sv˘m
zamûfiením a rozsahem u nás obdoby.

Zmínûná kniha (na v˘stavû ji bude
moÏné zakoupit) je vlastnû soubo-
rem cestopisn˘ch povídek, které pra-
videlnû vycházely v ãasopise Cyklo-
turistika. Struãnû fieãeno: autor otev-

fiel mapu, vyhledal ony tajemné pod-
kÛvky oznaãující zfiíceniny, pak vzal
bicykl, spacák a kreslicí nádobíãko
a vyrazil za dobrodruÏstvím, násled-
nû v‰e sepsal a okofienil sv˘m neza-
mûniteln˘m humorem i obrázky.

V˘stavu mÛÏete poprvé nav‰tívit
v úter˘ 22. kvûtna a potrvá aÏ do po-
loviny ãervna. Jejím zpestfiením bu-
de rovnûÏ doprovodn˘ program za
úãasti Ivana Kfiemeãka a jeho pfiátel
(ukázky fiezbáfiské práce, kresby ka-
rikatur náv‰tûvníkÛ, autogramiáda
kníÏky), ov‰em pouze o víkendu
26.–27. kvûtna a v sobotu 16. ãervna
na Helf‰t˘nû.

A na samotn˘ závûr dobrá zpráva
i pro Pfierovany. Obfií hrad z lipové-
ho dfieva se letos v srpnu objeví ve
Velkém v˘stavním sále pfierovského
zámku a spolu s ním i celá v˘stava
v roz‰ífiené podobû.

Lubomír Vyňuchal
Muzeum Komenského v Přerově

Hrad vloni obdivovali i návštěvníci sportovního veletrhu v Brně.

Na Helf‰t˘nû uvidíte velké dfievûné dioráma s dob˘váním hradu

Jezdecký oddíl při Střední škole zemědělské pořá-
dá 12. května parkurové závody o Cenu SŠZe Pře-
rov – DELIKAN.
Již se stalo tradicí, že v areálu Střední zemědělské školy
v Přerově pravidelně v květnu vítáme širokou jezdeckou
veřejnost. Jezdci a koně budou soutěžit ve čtyřech dis-
ciplínách, v dětských kategoriích až po dospělé. Diváci
zhlédnou klání těch nejlepších, kterým bude závod na
výšce překážek až 130 centimetrů vysokých. Také je pro
ně připraven bohatý doprovodný program. Návštěvníci
uvidí ukázky výcviku služebních psů, zásah pořádkové
jednotky policie ČR, těžkooděnců, výstavu obrazů Zuza-
ny Dvorské-Šípové Věčné ohrady. Pro nejmenší je připra-
veno svezení na koních, dětské atrakce a spousta dobrot.
Začátek akce je v 9 hodin a hlavní program začíná ve
13 hodin. Věříme, že uspokojíme všechny milovníky ko-
ní a jezdeckého sportu. Šaf

Pozvánka na jezdecké závody

Více neÏ sto úãastníkÛ vernisáÏe
v ãele s pfiedními pfiedstaviteli této
církve zhlédlo nejv˘znamnûj‰í tiskafi-
skou produkci z Kralic, Ivanãic,
Hradce Králové, Brna a jin˘ch ães-
k˘ch i evropsk˘ch mûst. Bohat˘ bra-
trsk˘ kniÏní fond nejstar‰ího muzea
Uãitele národÛ na svûtû je nepochyb-
nû jeden z nejvût‰ích i nejv˘znam-
nûj‰ích v âeské republice. Franti‰ek
Slamûník, zakladatel pfierovského
muzea, se soustfiedil na sbûr tûchto
vzácn˘ch sbírkov˘ch pfiedmûtÛ jiÏ od
‰edesát˘ch let devatenáctého století.
V prÛbûhu Ïivota získal v‰echny ti‰-
tûné bible 15.–18. století mimo Bibli
kutnohorskou. Na v˘stavû jsou k vi-
dûní Bible praÏská (1488), benátská
(1506), norimberská (1540), Sever˘-
nova (1537), Melantrichova (1570),
Veleslavína (1613) a zvlá‰tû pak
v‰echny svazky jednodílné i ‰estidíl-
né Bible kralické obojího vydání; ne-

chybí zde ani Komenského dva Ma-
nuálníky, vydané v Amsterodamu
v roce 1658. Pozorného náv‰tûvníka
v˘stavy zaujmou i bratrské kancioná-

ly: BlahoslavÛv ·amotulsk˘ kancio-
nál z roku 1561, Ivanãické a Kralické
kancionály z let 1576–1618. Nachází
se zde i Komenského Kancionál, vy-
dan˘ v Amsterdamu z roku 1659. 

Vystaveny jsou i dal‰í v˘znamné fi-
lozofické, teologické a pedagogické
spisy Komenského, Îalmy Jifiího
Strejce a dal‰í ãeskobratrské tiskafi-
ské produkce doby star‰í i novûj‰í. Za-
ujme také ãást „bratrského pokladu“–
korespondence s Matou‰em Koneã-
n˘m, správcem mladoboleslavského
sboru, která byla nalezena v loÀském
roce ve dvou truhliãkách v prvním

poschodí tamního klá‰tera.
Jsou zde dopisy Karla star‰ího
ze Îerotína, Václava Budovce
z Budova, Jana Lanécia, uãite-
le Komenského v Pfierovû, Da-
niela Wettera a vyúãtování za-
hraniãních studií bratrsk˘ch
studentÛ a jejich sliby, Ïe po
absolvování ‰kol se vrátí do
vlasti a budou pracovat ve sbo-
rech Jednoty bratrské.

Ve Velké v˘stavní síni pfie-
rovského zámku jsou vystave-
ny také medaile, plakety, busty
a sochy J. A. Komenského a tfii
kresby Franti‰ka Bílka, mají-
cích bezprostfiední vztah k po-
mníku Jana Blahoslava na
Horním námûstí.

V˘stava Jednota bratrská 1457–2007
potrvá do 3. ãervna. Pak bude pfiemís-
tûna do praÏského Pedagogického mu-
zea J. A. Komenského a na podzim do

Muzea J. A. Komenského v Uherském
Brodû. O tuto v˘stavu má zájem také
Okresní muzeum v polském Le‰nû.

PhDr. Fr. Hýbl, ředitel MK v Přerově

Začátkem dubna byla v Muzeu
Komenského otevřena výstava
Jednota bratrská 1457–2007. 

Jednodílné a šestidílné Kralické bible

Pocta Jednotû bratrské v Muzeu Komenského Pozvánka 
na výstavu

Loutkové divadlo TJ Sokol
3. celostátní pfiehlídka sokolsk˘ch
loutkov˘ch divadel od 18. do 20. kvût-
na. Na pfiehlídce se budou prezentovat
sokolské soubory z celé âR.

KPVU
3. 5. v 16. 30 hodin • Krásy Kanady.
Beseda s pfierovsk˘mi rodáky Ïijícími
v Kanadû (Joná‰ovi) se koná ve ãtvrtek
v Korvínském domû. Termín odevzdá-
ní zálohy 250 Kã na zájezd do Hradce
Králové a Holice.

Pozvánka na výstavu
15. 5.–2. 6. • âesko-polská putovní
v˘stava INTERREG III A o úspû‰nû
zrealizovan˘ch projektech. Mûstské in-
formaãní centrum, Kratochvílova 14.
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MĚSTSKÝ DŮM
3. 5. v 19.30 hodin • Ples v operetû,
hudebnû zábavn˘ pofiad sólistÛ opere-
ty a ãinohry Národního divadla morav-
sko-slezského v Ostravû a operety Slez-
ského divadla v Opavû.
13., 20. a 27. 5. ve 13.45 hodin • Ne-
dûlní párty pfii dechovce, tradiãní ne-
dûlní taneãní odpoledne s oblíbenou
dechovou hudbou Záhorská kapela.
14. 5. v 19 hodin • skupina Screamers
– Narozeninová show, repríza velmi
úspû‰ného pofiadu z leto‰ního dubna,
nejoblíbenûj‰í travesti skupiny v âesku
17. 5. v 19.30 hodin • Chudák man-
Ïel, divadelní komedie, hrají O. Navrá-
til, J. Obermaierová, D. Syslová a dal‰í.
24. 5. v 19.30 hodin • ABBA revival –
koncert známé revivalové skupiny z Plz-
nû, patfiící k jedné z nejlep‰ích v Evropû. 
29. 5. v 8.30, v pfiípadû zájmu v 10 ho-
din • O zlé královnû – pro dûti M·
a I. st. Z·. V˘pravná pohádka na moti-
vy ãesk˘ch klasick˘ch pohádek pro dû-
ti od 3 let. Hrají herci Slezského diva-
dla v Opavû.
Pfiedprodej v MD, vchod z nám. TGM –
kavárensk˘ vchod, po–pá: 8–18 hod.,
tel.: 581 290 311, 581 215 101

MUZEUM KOMENSKÉHO
8. a 18. 5. • vstup do muzea, ORNIS
a hradu Helf‰t˘n zdarma

Budova přerovského zámku
otevírací doba v kvûtnu

úter˘ aÏ pátek 8–17 hodin
sobota a nedûle 9–17 hodin

do 27. 5. • Z pfiírÛstkÛ Muzea Ko-
menského v Pfierovû
do 27. 5. • Obrazy a tapiserie AlÏbûty
·tulcové-Divilové
do 3. 6. • Krásní v kaÏdé dobû (módní
doplÀky z let 1870–1970)
do 3. 6. • Jednota bratrská 1457–2007
8. 5. • Den otevfien˘ch dvefií (vstup
zdarma, 9–17 hod., doprov. program)
31. 5.–22. 7. • Hanácké v˘‰ivky z po-
zÛstalosti âeÀky Kovafiíkové
31. 5.–5. 8. • Poãátky ãeského stfied-
ního ‰kolství

Korvínský dům
Cyklus pfiedná‰ek z ãesk˘ch dûjin,
dûjin v˘tvarného umûní a historie
Pfierova vÏdy ve stfiedu od 16.30 do

18 hodin. Cyklus je bezplatn˘.
2. 5. • Vstfiíc k Belle epoque (realis-
mus, impresionismus a secese), Mgr.
K. Glacová
9. 5. • KdyÏ k nám pfiijel první vlak,
Mgr. Milan Chumchal
16. 5. • V˘voj památkové péãe po li-
stopadu 1989, Mgr. K. Glacová
23. 5. • Konec star˘ch ãasÛ – válka za
námi, válka pfied námi, Mgr. L. MaloÀ
30. 5. • Konec star˘ch ãasÛ. (Umûní
v letech 1914–1945), Mgr. K. Glacová

Ornitologická stanice
pondûlí aÏ pátek 8–16 hod., 
sobota a nedûle 9–17 hod.,

jindy po dohodû
1. 5.–31. 5. • Sáhni si na ptáka. In-
teraktivní v˘stava nejen pro zrakovû
handicapované.

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

Den sauna solárium, protiproud, rekondiãní stoly
perliãka, masáÏ Slender

Pondělí 15–21 společná jen v párech 13–21 7.30–21

Úterý 14–20 ženy 12–20 7.30–21

Středa 13–21 muži 13–21 7.30–21

Čtvrtek zavřeno zavřeno 7.30–21

Pátek zavřeno zavřeno 7.30–21

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

Výjimka: 1. a 8. 5. svátek – vše zavřeno.

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

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • KVùTEN 2007

koupel, zábal, masáž, 
perličková masáž

pondělí až pátek 7–18 hod.

Výjimka: 
1. a 8. 5. svátek – vše zavřeno.

LÁZNĚ BOCHOŘ (tel. 581 205 045)

VÝJIMKY – plavecký areál
1. 5. dětský a 50 m 10–18

8. 5. dětský a 50 m 10–18

26. 5. dětský a 50 m 10–12, 13.30–19

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

Pondělí zavřeno 6.15–7.45 13.30–15 11.30–13.30
Úterý 18–20 6.15–7.45 18–21 13.30–15 16–17
Středa 15–20 6.15–7.45 15–21 15–16 18–19 13.30–15 11.30–13.30
Čtvrtek 18–20 6.15–7.45 18–21 13.30–15
Pátek 15–20 6.15–7.45 15–22 21–22 13.30–15 15–17
Sobota 10–20 10–20
Neděle 10–18 10–18 10–12

Dům dětí a mládeže ATLAS
1. 5. • Vystoupení Taneãní ‰koly a tû-
lov˘chovy na Îerotínovû námûstí
4. 5. • Malování na hedvábí, od 15 hod.,
pfiihlá‰ky pfiedem
8. 5. • O Popelãin stfievíãek taneãní
soutûÏ v Uniãovû
12. 5. • Mamut tour 2007 – cyklistic-
k˘ závod pro dûti na V˘stavi‰ti v Pfiero-
vû - prezentace od 8.30 hod.
13. 5. • Vystoupení Taneãní ‰koly na
Dni matek v DomaÏelicích
17. a 18. 5. • Vystoupení roztleskáva-
ãek na V˘stavi‰ti v Pfierovû
19. 5. • Dance evolution druh˘ roãník
taneãní soutûÏe na Z· U Tenisu, zaãá-
tek v 10 hod.
19. a 20. 5. • Vystoupení maÏoretek
na V˘stavi‰ti v Pfierovû
31. 5. • Kopfiivnická bedna Kandrdá-
sek na divadelní soutûÏi v Kopfiivnici

5. 5. • Ptáci Tovaãovsk˘ch rybníkÛ.
Ornitologická exkurze, sraz v 7.30 u sá-
dek v Tovaãovû, odjezd v 6.50 z auto-
bus. zastávky ã. 13 v Pfierovû.
6. 5. • Ptáci Záhlinick˘ch rybníkÛ. Or-
nitologická exkurze, sraz v 9 hod. pfied
hostincem U ãápa v Záhlinicích.
7. 5. • Noc slavíkÛ. Vycházka do po-
temnûlé NPR Îebraãka s poslechem ve-
ãerních hlasÛ pfiírody, cestou zpût po-
dél Beãvy snad usly‰íme i slavíka. Sraz
v 19.30 hod. pfied ORNIS, Bezruãova
10, návrat do 22 hodin.
13. 5. • Vítání ptaãího zpûvu. Vycház-
ka probouzející se ranní pfiírodou s po-
vídáním o ptaãích hlasech a jejich na-
hrávání. Nebude chybût ukázka odchy-
tu a krouÏkování ptákÛ. Sraz v 6 hodin
pfied ORNIS, Bezruãova 10, Pfierov.
• Ekoporadna – informací z oblasti Ïi-
votního prostfiedí. (Po–Pá, 8–16 hod.)
• stálá expozice – Ptáci âR

Hrad Helfštýn
otevírací doba v kvûtnu

úter˘ aÏ nedûle 9–18 hod.
do 30. 10. • Expozice histor. mincovny
do 31. 10. • Expozice umûl. kováfiství
5. 5. • cyklistick˘ závod Author ·ela
marathon
7. 5. • Hrad je mimofiádnû otevfien pro
vefiejnost
8. 5.–19. 8. • Indra Stein – sochafi, de-
signer. V˘stava v Galerii na druhém ná-
dvofií (vernisáÏ 8. 5. v 16 hod.).
8. 5. v 10, 12 a 14 hod. • TILIA –
spolãení pro divadlo a ‰erm
12. 5. 13.30–14 a 14.30–15.30 hod.
• Swing Band Jindry Závodného
12. 5. ve 14 hod. • Helf‰t˘nsk˘ okruh
(10. roãník závodu histor. vozidel)
15. 5.–31. 5. • TILIA – spolãení pro
divadlo a ‰erm (program pro ‰koly, do-
mluva na tel. 603 706 941)
22. 5.–15. 6. • Hrady v literatufie
a kresbách
26.–27. 5. • Ukázky fiezbáfiské práce
a kresby portrétÛ Ivana Kfiemeãka

pro seniory PSP
1. 5. • cyklistick˘ prÛjezd vojensk˘m
prostorem Libava. Odjezd v 7.30 hodin
od sokolovny. Trasy 60–100 km. 
17. 5. • vlakov˘ turistick˘ zájezd Li-
deãko–Pulãinské skály–Zdûchov– Hus-
lenky (15 km). Odjezd vlaku z nádraÏí
âD v 7.10 hodin, smûr Vsetín.
kvûten–ãervenec kaÏd˘ t˘den cyklotu-
ristické v˘lety, organizuje R. Klein.

Pozvánky
24. 5. v 15 hodin • Jak pfiedcházet ne-
mocem a jak je léãit. Pfiedná‰ka MUDr.
Hany Svobodové se koná v klubu KSâM
v Palackého ulici. Pofiádá Svaz postiÏe-
n˘ch civilizaãními chorobami.

5. 5. • III. roãník v˘stavy vofií‰kÛ
a psÛ bez prÛkazu pÛvodu, která se ko-
ná na pfierovském v˘stavi‰ti.

V dubnu proběhlo předkolo prvního ročníku pěvecké soutěže O zá-
mecký klíč. Z celkového počtu 95 přihlášených porota vybrala 25 semifi-
nalistů, kteří se 14. května zúčastní semifinálového večerního pořadu. „Jsem
velmi mile překvapen, kolik šikovných mladých talentů se zúčastnilo sou-
těže. Těším se na spolupráci při přípravě finálového pořadu v rámci dopo-
ledního programu festivalu V zámku a podzámčí. Divákům předvede své
umění přes 200 účinkujících. Odpoledne vystoupí také taneční soubory za-
bývající se folklórem Židů, Slovenska, Maďarska, Polska, Německa, Chor-
vatska, Egypta a Saudské Arábie,“ informoval porotce soutěže Jan Pavlík.

Pûvecká soutûÏ
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Galerie a výstavy
Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

14.–25. kvûtna •
Akademick˘ malífi
Josef Velãovsk˘. 

Ve sv˘ch poeticky
ladûn˘ch obrazech
stfiídá téma Ïeny
a krajiny s lehkostí
jemu vlastní. Jeho
akrylové obrazy se
fiadí ke ‰piãkov˘m
dílÛm souãasného
surrealismu. Dove-
de, jak sám fiíká,
„vypreparovat“ jed-
notlivosti ze sou-

ãasné v‰ednosti a tím jim dá jedineãnost a neobyãejnost. 
Velãovsk˘ absolvoval AVU v Praze u prof. Souãka, rok studoval v PafiíÏi. Jeho

obrazy jsou zastoupeny v mnoha sbírkách doma i v zahraniãí. Pro náv‰tûvníky
galerie Atrax není autorem neznám˘m. V fiíjnu 2003 pfiijel do Pfierova otevfiít
vernisáÏí svoji v˘stavu obrazÛ a grafik. O jeho díla je pofiád velk˘ zájem.

V kvûtnu bude zde vystavovat v˘tvarnice Vlasta Tvrdá, která Ïije a tvofií ve
Vrchlabí. Ve své tvorbû se zab˘vá malováním kvûtin, obãas krajinomalbou. Pou-
Ïívá pfieváÏnû techniky malby olejem, temperou a akvarelem. Pravidelnû se zú-
ãastÀuje spoleãn˘ch v˘stav a mezinárodních malífisk˘ch sympozií. Své obrazy
prezentovala na samostatn˘ch v˘stavách v âeské republice i v zahraniãí, napfií-
klad v Japonsku a zejména ve Spolkové republice Nûmecko. Její díla jsou za-
stoupena v soukrom˘ch sbírkách v Evropû, Austrálii, Kanadû. V Pfierovû bude
vystavovat poprvé.

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

Kino Hvězda

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

V kvûtnu zde bude vy-
stavovat své práce nû-
mecká v˘tvarnice Ilsa
Klingelhöfer, jejímÏ stû-
Ïejním námûtem jsou
kvûtiny, krajiny a figury.
Malífika a textilní desig-
nerka Ilsa Klingelhöfer
vystudovala Vysokou ‰ko-
lu umûní a designu
v Hannoveru a pozdûji na
téÏe ‰kole i volnou tvor-
bu. Od sedmdesát˘ch let
se zaãíná znovu vûnovat
malífiství. PouÏívá pfiede-
v‰ím techniku olejoma-
leb, akvarelu a akrylÛ.

V˘stava obrazÛ bude
zahájena slavnostní ver-
nisáÏí za pfiítomnosti au-
torky ve ãtvrtek 17. kvût-
na v 17.30 hodin. Prezentace nazvaná prostû Obrazy potrvá do konce kvûtna.

1.–2. 5. v 17.30 hod. • PUSINKY (âR,
roadmovie/komedie, premiéra). Noãní
akce. Milostné zku‰enosti. Hlá‰ky. Hip-
hop. Poslední prázdniny po maturitû. 
1. 5. ve 20 hod. • BABEL (USA, dra-
ma, titulky, premiéra). Náhodn˘ pro-
pletenec nûkolika zdánlivû nesouvisejí-
cích lidsk˘ch osudÛ… Dvojice Ameri-
ãanÛ je na zájezdû v Maroku. 
3., 4. a 6. 5. v 17.30 hod., 5. 5. v 17.45
hod. • ATENTÁT V AMBASADORU
(USA, drama, titulky, premiéra). Udá-
lost, která zmûnila historii a Ïivoty
mnoha lidí. Senátor Robert F. Kennedy
pfiijíÏdí do Los Angeles pfiednést projev
v rámci své kandidatury na prezidenta...
5. a 6. 5. v 16 hod. • ·ARLOTINA PA-
VUâINKA (USA, pohádkov˘/rodinn˘,
ãesk˘ dabing, premiéra). Podle známé
dûtské kníÏky vznikla idylická „pohád-
ka“ o pfiátelství mezi mal˘m prasátkem
a moudrou pavouãicí. 
7.–9. 5. v 17.30 hod. • DREAMGIRLS
(USA, muzikál, titulky, premiéra). Pfií-
bûh zachycuje trnitou cestu za slávou
dívãího tria Dreamgirls, jejich vzestupy
a pády, obûti, které musely svému snu
pfiinést a hlavnû je pln˘ skvûlé hudby. 
3.–6. 5. ve 20 hod. • POSLEDNÍ
SKOTSK¯ KRÁL (Velká Británie, dra-
ma, titulky, premiéra). Pfiíbûh se zaãí-
ná odvíjet v okamÏiku, kdy ãerstvû vy-
studovan˘ skotsk˘ lékafi Nicholas Gar-
rigan odlétá do Ugandy. 
7. a 8. 5. ve 20 hod. • KREV JAKO
âOKOLÁDA (USA, horor/romance, ti-
tulky, premiéra). Vlkodlaãka Vivian se
zamiluje do ãlovûka Aidena… Pfied de-
seti lety zavraÏdila skupina krveÏízni-
v˘ch muÏÛ rodinu malé holãiãky...
10.–12. 5. v 17 hod. a 13. 5. v 17.30
hod. • ROBINSONOVI (USA, animova-
n˘/rodinn˘, ãesk˘ dabing, premiéra).
Pfiíbûh Lewise, geniálního kluka se záli-
bou v ‰ikovn˘ch technick˘ch vychytáv-
kách a obrovskou touhou najít rodinu. 
14.–16. 5. v 17.30 hod. • VRATNÉ
LAHVE (âR, komedie). Hrdinou je b˘-
val˘ uãitel Josef Tkaloun. Definitivnû se
rozhodl opustit Ïáky, ale rozhodnû se
nehodná smífiit s pozicí dÛchodce, trá-
vícího ãas na laviãce v parku. 
10.–13. 5. ve 20 hod. • ROCKY BAL-
BOA (USA, boxersk˘, titulky, premié-
ra). Po smrti milované manÏelky Adri-
an marnû hledá cestu k odcizenému sy-
novi Robertovi. 
14. a 15. 5. ve 20 hod. • SEJMI ESO
(USA, akãní/komedie, titulky, premié-
ra). Ve sviÏné komedii plné vypointova-
n˘ch dialogÛ a postav vyhrává ten, ko-
mu se podafií „sejmout eso“. 
17.–20. 5. v 17.30 hod. • FONTÁNA
(USA, drama, titulky, premiéra). Pfiíbûh
ze 16. století o dlouhé Ïivotní cestû mu-
Ïe, kter˘ se rozhodl svést s osudem vûã-
n˘ boj o záchranu milované Ïeny. 

21.–23. 5. v 17.30 hod. a 17.–22. 5.
ve 20 hod. • BESTIÁ¤ (âR, romantic-
ká, komedie). Mladá úspû‰ná emanci-
povaná Karolína se vá‰nivû zamiluje do
záhadného Alexe. Vztah pln˘ nejistot
s rozpolcen˘m muÏem ji niãí. 
24.–30. 5. v 17.30 hod. a 24. a 25. 5.
ve 20 hod. • SPIDER – MAN 3 (USA,
dobrodruÏn˘/fantasy, titulky, premié-
ra). Spider Man se musí vypofiádat s no-
v˘m super protivníkem, jímÏ je Sand-
man, muÏ, kter˘ je schopn˘ mûnit své
tûlesné skupenství v písek...
26.–30. 5. ve 20 hod. • VRATNÉ LAH-
VE (âR, komedie). 
31. 5.–6. 6. v 17.30 hod. • TAJNOS-
TI (âR, drama/komedie, premiéra). In-
timní komedie o manÏelství, nevûfie
a drobn˘ch ranách, které nejvíc bolí. 
31. 5.–5. 6. ve 20 hod. • OBSLUHO-
VAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
(âR, hofiká komedie). O muÏi, jenÏ tou-
Ïil naplnit svÛj Ïivot bohatstvím a krá-
sou a jehoÏ „‰tûstí bylo vÏdy v tom, Ïe
ho potkalo nûjaké ne‰tûstí“.

2. 5. ve 20 hod. • ZVEDÁ SE VÍTR
(Velká Británie, drama, titulky, premi-
éra). Snímek je klasicky natoãen˘m pfií-
bûhem jedince, do jehoÏ osudu se pro-
mítají boufilivé události jeho vlasti. 

9. 5. ve 20 hod. • NEJLEP·Í SPOR-
TOVEC STOLETÍ (Nizozem./Nûmec-
ko/·védsko, komedie, titulky, premié-
ra). Taeke, syn chudého venkovana, po-
chopil, Ïe pokud v nûãem nevynikne,
ãeká jej stejn˘ osud jako otce. 
16. 5. ve 20 hod. • GOYOVY P¤Í-
ZRAKY (USA/·panûlsko/âR, drama, ti-
tulky). Pfiíbûh se odehrává v roce 1792,
kdy Goya nastoupil na ‰panûlsk˘ krá-
lovsk˘ dvÛr jako dvorní malífi. 
23. 5. ve 20 hod. • SHERRYBABY
(USA, drama, titulky, premiéra). Po-
hledná tfiicátnice Sherry má za sebou
temnou minulost. KvÛli drogám a krá-
deÏím si odsedûla tfii roky ve vûzení...
30. 5. ve 20 hod. • VRATNÉ LAHVE
(âR, komedie). 

6. 5. v 16 hod. • ·ARLOTINA PAVU-
âINKA (USA, pohádkov˘/rodinn˘, ães-
k˘ dabing, premiéra). 
13. 5. v 16 hod. • O·KLIVÉ KAâÁT-
KO A JÁ (F/VB/I/N/D, animovan˘/dût-
sk˘/dobrodruÏn˘, ãesk˘ dabing). 
20. 5. v 16 hod. • V âERTÍCH SLU-
ÎBÁCH (âR, dûtské pásmo). Pásmo
animovan˘ch pohádek pro nejmen‰í.
27. 5. v 16 hod. • PANÍ BÍDA (âR,
dûtské pásmo). Pásmo animovan˘ch
pohádek pro nejmen‰í diváky.

■ K L U B  N Á R O â N É H O ■

■ D I V Á K A ■

■ A R T K I N O ■

■ B I J Á S E K ■

Josef Velčovský

Ilsa Klingelhöfer, Květiny

Teplé jarní kvûtnové dny budou v Domeãku probíhat ve
znamení originálních textilních dílen ãesk˘ch v˘tvarní-
kÛ. Pfiíjemnou módu Hany Stezkové budou doplÀovat
vtipnû zpracované textilní ta‰ky a pol‰táfie Petry Gada-
sové. S pouÏitím originálních tiskÛ Zuzany Krajãovião-
vé vznikají v dílnû Ivety Klímové a Hany Prokopové za-
jímavé kolekce z oblíben˘ch pfiírodních materiálÛ. Chy-
bût nebudou ani batikovaná triãka Dagmar Mráãkové
a veselá malovaná triãka Jany Kubínové.


