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Pozvánka na prázdninový Helfštýn
Turisté mají v létě příležitost navštívit expozici uměleckého kovář-
ství a historickou mincovnu v suterénu paláce, ale také výstavu Ko-
vové variace Kristýny Habermannové v galerii na 2. nádvoří. Během
letních měsíců je čeká bohatá nabídka zajímavých akcí.

Výlet na Helfštýn nezklame
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Na Scholaru se sešli ocenění žáci základních škol

V polovině června se uskutečnilo v koncertním sále Základní
umělecké školy Bedřicha Kozánka setkání šestadvaceti žáků
přerovských základních škol – Scholar 2009.

Již od prvního července správa hradu zpřístupní turistům tzv. Širokou hradbu

více na straně 6 �

jména oceněných si přečtete na straně 9 �
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Upozornění, varování, aktuální témata, rychlé informace.
Naleznete na webových stránkách města Přerova v sekci Magistrát upozorňuje.
Jaké jsou aktuální dopravní uzavírky, omezení pracovní doby magistrátu, dočas-
ná varování a další, to vše na www.mu-prerov.cz.

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
ulice druh omezení trvání
Nerudova úplná (oprava komunikace) do 30. 6.

Za ml˘nem (parkovi‰tû) úplná (oprava chodníku a povrchu parkovi‰tû) do 30. 6.

Tovární ãásteãná (rekonstrukce autobusového nádraÏí) do 1. 8.

âekynû – Boro‰ín úplná (kanalizace) do 31. 8.

II/436 Polní x Skopalova, Skopalova ãásteãná (kanalizace) 20. 7.–9. 8.

II/436 Pfiedmostí–âekynû úplná (motoristické závody – autokros, motokros) 15. a 16. 8.

II/434 Komenského ãásteãná (oprava parovodu) do 30. 9.

III/04721 Tovární úplná (rekonstrukce parovodu autobus. nádraÏí) do 15. 7.

Wurmova, InterbrigadistÛ, Jasínkova, ãásteãná, úplná 1. 7.–28. 8.
ÎiÏkova, Klivarova, Kramáfiova, Su‰ilova, (opravy místních 
·ífiava, Smetanova, âehova, U po‰ty, komunikací)
U rozvodny, K Rokytnici, Mírová, Za humny

Al‰ova úplná (pfiekopy ve vozovce) do 19. 7.

Oãekávané uzavírky (je‰tû nebyla podána Ïádost o uzavírku):

Polní úplná/ãásteãná (oprava komunikace) v prÛbûhu prázdnin

Nerudova úplná (oprava komunikace) v prÛbûhu prázdnin

■ Blokové čištění města

1. 7. Vsadsko, Dvofiákova u Rusalky

2. 7. Osmek parkovi‰tû, U Îebraãky 

8. 7. Klivarova vãetnû dvorÛ

9. 7. U V˘stavi‰tû, Olomoucká 

15. 7. Sokolovská, ÎiÏkova, Prokopa Holého,
Jana Jiskry z Brand˘sa

16. 7. Za Ml˘nem, 

22. 7. Tfi. Gen. Janou‰ka

23. 7. Slamûníkova,Malá Trávnická 

29. 7. Pod Hvûzdárnou

30. 7. Sumínova, Na Louãkách 

5. 8. PurkyÀova, Ot. Jaro‰e, por. Vodiãky,
J. Nálepky

6. 8. Sokolská, Velká DláÏka (parkovi‰tû
pfied panel. domy) 

12. 8. Dvofiákova u garáÏí

13. 8. Dluhonská, Na odpolední + parkovi‰tû

19. 8. Optiky

20. 8. Fügnerova, Mervartova, parkovi‰tû
Bayerova 

26. 8. B. Nûmce

27. 8. P. Jilemnického, Petfiivalského
parkovi‰tû

Datum lokalita 6–14 hodin Datum lokalita 6–14 hodin

Pfienosné dopravní znaãky budou rozmístûny 5 dní pfied termínem blokového ãi‰tûní.

Informace jsme získávali u vedoucí
Městského informačního centra v Pře-
rově Marie Hlouškové.

„Na hlavní turistickou sezonu se dů-
kladně připravujeme. Pochopitelně v let-
ním období k nám zavítá větší počet
návštěvníků než během roku. Obracejí
se na nás nejen tuzemští turisté, ale při-
bývá i zahraničních návštěvníků, kteří
přijíždějí za příbuznými. Zajímají se
o historické památky našeho města, do-
poručujeme prohlídku starobylého Hor-
ního náměstí, návštěvu Muzea Komen-
ského a jako příjemnou tečku navrhne-
me návštěvu parku Michalov. Rodičům
s dětmi doporučíme procházku naučný-
mi stezkami Po stopách lovců mamutů
a Přerovským luhem, návštěvu Ornito-
logické stanice nebo plaveckého areálu,“
informovala Marie Hloušková. 

„Máme k dispozici různé tištěné ma-
teriály o Přerově, a to i v jazyce anglic-
kém a německém, namátkou uvedu His-
torie města, Přírodní zajímavosti, Kultu-
ra a sport ve městě, Gastronomický prů-
vodce a Ubytovací možnosti. Pro letošní
sezonu připravujeme novou trhací map-
ku Přerova a propagační materiály i v ci-
zojazyčné verzi. Každý měsíc vydáváme

přehled všech kulturních, sportovních
a společenských akcí, které se budou
v našem regionu konat. Cyklistům nabí-
zíme letos vydanou novou cyklomapu
Přerovska, dále cyklomapu Lipenska
a dalších oblastí Moravy,“ doplnila
Hloušková.

„Letos jsme dobře zásobeni také mate-
riály, které vydal Olomoucký kraj. Je to
hlavně obsáhlá brožurka Turistický prů-
vodce Olomouckým krajem, dále Jesení-
ky a Střední Morava – tipy na dovolenou,
brožura Lázně a wellness a opět infor-
mace o ubytování. V našem informač-
ním centru nabízíme v prodeji turistic-

kou slevovou kartu Olomouc Region
Card, se kterou se dají získat zajímavé
slevy a vstupy zdarma do různých míst
kraje,“ zdůraznila vedoucí MIC.

Rozmanitá nabídka
upomínkových předmětů

Nabízíme také knihy a publikace o Pře-
rově, tři druhy číslovaných sběratelských
turistických známek Přerova, celou řadu
pohlednic, map a suvenýrů, jako jsou
hrnky, zvonky, CD, svíčky, zápalky, mag-
netky, štítky na hole a další. 

Výstavy a informační koutek
pro EU

V prostorách MIC si může návštěvník
také prohlédnout různé výstavy, kterých
během roku pořádáme několik. Každý
měsíc se na pokračování obnovuje vý-
stavka historických pohlednic přerov-
ských sběratelů Mizející Přerov… a do
konce srpna probíhá výstava Křižovatka
tří moří, mapující plán spojení tří řek La-
be–Odra–Dunaj.

Součástí MIC je informační koutek pro
Evropskou unii – Městské evropské in-
formační středisko, které nabízí publi-
kace o EU. 

V letošním roce získalo Městské in-
formační centrum v Přerově certifikát
jednotného značení Oficiální turistic-
ké informační centrum, které přiděluje
agentura Czechtourism každoročně na
základě splněných podmínek. Tento
krok by měl přispět k dalšímu rozvoji ce-
stovního ruchu v našem regionu. Šaf

Pozvánka 
na Den otevřených dveří

Uskuteční se v září (datum upřesníme
v dalším čísle). Pracovnice Městského
informačního centra připravily řadu
soutěží pro děti a kviz pro dospělé.

Je město připraveno na letní
turistickou sezonu?

Marii Hlouškovou těší zájem turistů o poznání našeho města. Na snímku vlevo
s kolegyní Martinou Vavrečkovou nad novou cyklomapou Přerovska
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Přerovské listy – internet Kompletní vydání Přerovských listů najdete na adrese
www.mu-prerov.cz. Přerovské listy jsou zde umístěny ve formátu PDF. Soubory lze otevřít
přímo nebo je můžete uložit do svého počítače. Pro kontakt s redakcí Přerovských listů může-
te využít také e-mail eva.safrankova@mu-prerov.cz.



■ Rada města Přerova
Krátce z jednání radních

27. května
� Schválili uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace na individuální projekt Před-
mostím až do pravěku z Regionálního
operačního programu regionu soudrž-
nosti. 
� Podali návrh Zastupitelstvu města
Přerova schválit poskytnutí dotace na
rok 2009 ve výši 10.000 Kč Základní ško-
le Přerov, Trávník 2 na úhradu nákladů
spojených s nákupem materiálu na kro-
jové součástky pro členy hanáckého
folklórního souboru Trávníček. 
� Podali návrh Zastupitelstvu města
Přerova schválit záměr umístění víceú-
čelové sportovní haly v areálu kasáren
na ul. Želatovská pod podmínkou
převodu tohoto areálu do vlastnictví sta-
tutárního města Přerova.
� Schválili přijetí nepeněžitého daru –
26 ks průkazek k bezplatnému plavání
a bruslení v zařízeních provozovaných
společností Teplo Přerov a.s. pro obdo-
bí od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010 společnos-
tí Teplo jako dárcem pro účely ocenění
žáků základních škol v rámci akce Scho-
lar 2009. 
� Schválili bezúplatný převod cimbálu
Amati z vlastnictví statutárního města
Přerova do vlastnictví sdružení Primáš
cimbálová muzika. 
� Podali návrh Zastupitelstvu města
Přerova schválit uzavření smlouvy o po-
skytnutí dotace na podporu aktivit v ob-
lasti environmentálního vzdělávání, vý-
chovy a osvěty s níže uvedenými žada-
teli na uvedené aktivity v uvedené výši:
• Muzeum Komenského v Přerově, na
aktivitu „Průvodce parkem Michalov“ ve
výši 27 000 Kč,
• Moravský ornitologický spolek – stře-
domoravská pobočka České společ-
nosti ornitologické, o.s., se sídlem Pře-
rov, na aktivitu „Ekocentrum MOS –
středisko osvětových aktivit v oblasti
ochrany přírodního prostředí“ ve výši
69 781 Kč,
• DUHA Klub Rodinka, o.j.s., na aktivitu
„Poznáváme život včel“ ve výši 35 000 Kč,
• Středisko volného času ATLAS a BIOS,
Přerov, p.o., na aktivitu „Přírodovědné
soutěže“ ve výši 39 600 Kč,
• Střední škola technická Přerov, p.o.,
na aktivitu „Ekologické stavění aneb jen
teorie nestačí“ ve výši 55 000 Kč,
• Moravský ornitologický spolek – stře-
domoravská pobočka České společ-
nosti ornitologické, o.s., na aktivitu „Pu-
tovní výstavní panely ochrany ptactva
a přírody“ ve výši 32 100 Kč,
• Muzeum Komenského v Přerově, přís-
pěvková organizace, na aktivitu „Ná-
strahy, pasti a železa na škodnou“ ve vý-
ši 46 000 Kč.

� Podali návrh Zastupitelstvu města
Přerova neschválit poskytnutí dotace na
podporu aktivit v oblasti environmen-
tálního vzdělávání, výchovy a osvěty ní-
že uvedeným žadatelům na uvedené ak-
tivity v uvedené výši:
• DUHA klub Rodinka, o.s., na aktivitu
„Korálky poznání v oblasti environmen-
tálního vnímání“ ve výši 20 000 Kč,
• Moravský ornitologický spolek – stře-
domoravská pobočka České společ-
nosti ornitologické, o.s., na aktivitu „Po-
řádání ornitologických exkurzí pro ve-
řejnost“ ve výši 41 400 Kč,
• Gymnázium Jana Blahoslava a Střed-
ní pedagogická škola, p.o., na aktivitu
„Tajemství půdy“ ve výši 52 000 Kč,
• Základní škola a Mateřská škola
Přerov-Předmostí, Pod skalkou 11, p.o.,
na aktivitu „Prožít si les“ ve výši 22 500 Kč,
• Základní škola Přerov, Trávník 27,
p.o., na aktivitu „Místo na Zemi – ekolo-
gicko vzdělávací pobytový program“ ve
výši 60 000 Kč,
� Vzali na vědomí ukončení pracovní-
ho poměru paní Evy Divinové v dřívěj-
ším termínu, to je dnem 30.6.2009 a jme-
navali Bc. Janu Žouželkovou do funkce
vedoucí Odboru sociálních služeb
a zdravotnictví Magistrátu města Přero-
va s účinností od 1. července 2009.
� Schválili přijetí nepeněžitého daru ve
formě bezplatné služby - volný dvouho-
dinový vstup na Plavecký areál v Přero-
vě pro 30 dětí s doprovodem dne 6. 6.
2009 v rámci akce Mosty 2010 společ-
ností Teplo Přerov a.s. jako dárcem.

Krátce z jednání radních
10. června 

� Schválili finanční spoluúčast města
Přerova ve výši 15.000 Kč na organizač-
ní a technické zabezpečení „Mistrovství
ČR ve vaření kotlíkových gulášů“, které
se uskuteční dne 12. 9. 2009 na přerov-
ském výstavišti.
� Schválili uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu Olomouckého
kraje na projekt Vavřinecké hody
a smlouvy o poskytnutí dotace na pro-
jekt Vydání knihy – publikace Výtvarné-
ho umění města Přerova 1900–2010.
� Podali návrh Zastupitelstvu města
Přerova vzít na vědomí podání projek-
tové žádosti příspěvkové organizace Zá-
kladní škola Přerov, Boženy Němcové 16
– multikulturní prostředí a moderní
služby pro žáky ze sociokulturně znevý-
hodněného prostředí“ v rámci Operač-
ního programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost, Rovné příležitosti dětí
a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, chválit finan-
cování nákladů speciálního pedagoga,
pedagoga volného času a psychologa

Základní školy Přerov, Boženy Němcové
16 pro školní rok 2009/2010 z rozpočtu
města Přerova. V případě, že tato zá-
kladní škola uzavře smlouvu o poskyt-
nutí dotace z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
vrátí městu finanční prostředky jím vy-
naložené. 
� Podali návrh Zastupitelstvu města
Přerova schválit záměr poskytnutí dota-
ce ve výši 4 000 000 Kč Tenisovému klu-
bu Precolor Přerov, na rekonstrukci te-
nisového areálu, spočívající v revitaliza-
ci povrchů 25 antukových dvorců, zá-
vlahového systému, spojovacích komu-
nikací v areálu, plotů kolem dvorců
a areálu v roce 2009. Záměr poskytnutí
dotace je podmíněn závazným poskyt-
nutím a uvolněním státní dotace jme-
novanému subjektu ve výši 9 000 000 Kč
k témuž účelu. 
� Podali návrh Zastupitelstvu města
Přerova schválit poskytnutí dotace pro
rok 2009 ve výši 666 667 Kč Armádě spá-
sy v ČR, se sídlem Praha 5, na provoz
Azylového domu pro matky s dětmi.
� Podali návrh Zastupitelstvu města
Přerova schválit poskytnutí dotace ve vý-
ši 15 000 Kč Národnímu institutu pro in-
tegraci osob s omezenou schopností po-
hybu a orientace České republiky, o.s.,
Krajskou organizací Olomouckého kra-
je na udržení metodické podpory a kon-
zultační činnosti v oblasti bezbariérové-
ho posouzení staveb.
� Podali návrh Zastupitelstvu města
Přerova schválit uzavření smlouvy o po-
skytnutí dotace v roce 2009 na obnovu
exteriéru památkově významných sta-
veb na území města Přerova s níže uve-
denými žadateli v uvedené výši:
1. Ladislav Martínek, na obnovu uliční
fasády, opravu a nátěr truhlářských prv-
ků a oplechování parapetů, na výměnu
klempířských prvků domu Horní ná-
městí č.p. 33, ve výši 70 000 Kč,
2. Irena Moučková, na výměnu 3ks dře-
věných oken na uliční fasádě domu Hor-
ní náměstí č.p.34, ve výši 20 000 Kč,
3. PRELAX spol. s r.o., na obnovu střeš-
ního pláště objektu Pivovarská č.p. 3, ve
výši 50 000 Kč,
4. Zuzana Mátychová, na obnovu vněj-
ší fasády a klempířských prvků objektu
Wilsonova ulice č.p. 218, ve výši
70 000 Kč,
5. Marek Dostál, na výměnu oken a vý-
kladců objektu Jiráskova č.p. 647, ve vý-
ši 70 000 Kč,
6. Julie a Radek Havlíkovi, na částečnou
výměnu dřevěných oken objektu Pro-
stějovská č.p. 184, ve výši 70 000 Kč.

Úplné znění usnesení najdete na 
www.mu-prerov.cz
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Ing. Jiří Lajtoch
primátor města
Přerova

Vážení přátelé,
polovina roku je za námi a nás čekají
příjemné dva letní měsíce, kdy se snaží-
me alespoň na několik dnů uniknout
„za hranice všedních dnů“ a rozptýlit
poznáváním jiných krajin a lidí, prostě
relaxovat a nabývat nových sil a energie.
Podobně jako další města i my se snaží-
me zvýšit atraktivitu Přerova pro turis-
ty, kteří sem zavítají v rámci svých
prázdninových cest. V souladu s plánem
na rekonstrukci parku Michalova, který
se už stal osvědčeným a vděčným cílem
všech návštěv, zde pokračuje stavba
skleníku a během několika dalších mě-
síců začnou práce na vybudování jezír-
ka, které tady bylo i v minulosti.
Město spolupracuje na česko-polském
projektu Citywalk (v překladu procház-
ka městem, pozn. red.) financovaného
z EU. Je založený na spolupráci dvou
českých a čtyř polských měst. Vítanou
novinkou pro návštěvníky díky projek-
tu budou čtyři trasy, které je provedou
jak historickou částí města, tak přírod-
ními krásami Přerova a nedalekého
okolí. V případě městských tras budou
moci využít zejména zahraniční hosté
audioprůvodce s namluveným komen-
tářem o nejzajímavějších místech ve
městě. Turisté si je budou moci zapůjčit
v Městském informačním centru. Mi-
lovníky pěší turistiky potěší, že členové
Klubu českých turistů připravují znače-
ní nových zajímavých tras, které je při-
vedou například k Tovačovským jeze-
rům a rybníkům. 
Pracovnice informačního centra jsou sa-
mozřejmě připraveny poskytnout po-
drobné informace a materiály nejen pě-
ším turistům, ale i cyklistům. Ti se už na-
učili užívat si pěkné přírody, která pro-
vází stezku kolem Bečvy. Vděčným cílem
jejich výletů je hrad Helfštýn, ke kterému
se dostanou právě po cyklotrase vedoucí
z Přerova až do Týna nad Bečvou. 
Během letních měsíců je pro Přerovany
i návštěvníky města připravena řada za-
jímavých akcí, z nichž bych upozornil
především na Svatovavřinecké hody. Ty
se budou už tradičně konat v srpnu
(7.–9. 8.). V těchto dnech přivítáme
u nás i delegace ze spřátelených měst,
které se budou podílet na programu. 
Nezbývá mi, než zakončit tento sloupek
přáním pěkné dovolené a budu se těšit
na setkání s Vámi na dalším zastupi-
telstvu.

■ Sloupek primátora

■ Pozvánka

Zastupitelstvo
města Přerova

v pondělí 7. září ve 13 hodin
ve velkém sále MD

Komise pro občanské záležitosti
■ Obřady vítání dětí, při kterých jsou novorozenci přijati mezi občany města zápisem do pamětní knihy. Přihlásit se mo-

hou rodiče, mající trvalé bydliště v Přerově, ale jejich dítě se narodilo mimo Přerov. Rodiče dětí narozených v Přerově zís-
kají dotazník na matrice při vyřizování rodného listu. 

■ Obřady zlatých a diamantových svateb manželů, kteří oslaví 50 nebo 60 let společného života. 

Bližší informace: Kancelář primátora, I. Veselá, tel. 581 268 452, e-mail: ivana.vesela@mu-prerov.cz nebo osobně Magist-
rát města Přerova, nám. TGM 2, přízemí.
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Marta Jandová
Společně pro
Přerov

Významné stavby radnic, společensky
i architektonicky, vždy patřily k chlou-
bám měst a také jim tradičně patřila do-
minantní místa na centrálních náměs-

tích. Podoba města odráží nejen histo-
rické dědictví a souvislosti, ale i místní
kulturu, způsob života obyvatel a také
hodnotový systém místní politické moci,
její zodpovědnost k místu, kde žijeme…

Rozhodnutí zastupitelů přemístit rad-
nici se čtyřmi politiky a asi dvaceti úřed-
níky do renesančních domů na Horní
náměstí je pro mne stále nepromyšle-
né, nezdůvodněné a improvizované ře-
šení. O jihozápadní straně náměstí
TGM jako o nejvhodnějším místě pro
budovu radnice se zmiňují již v doku-
mentech k architektonické soutěži
(r. 1997) arch. Petroš, PhDr. Hlobil ne-
bo arch. Kotík. V současné době jsou
pro radnici na Horním náměstí k dis-
pozici budovy matriky a klubu Tepla.
K čemu má vlastně dojít? Radnice se
přestěhuje ze dvou měšťanských domů
na náměstí TGM do dvou podobných
domů na Horní náměstí.

Nedávno představená objemová stu-
die zmapovala možnosti řešení celého
bloku budov jihozápadní strany TGM
a potvrdila tak široké možnosti využití,

které nám toto významné místo v cent-
ru nabízí. Má to být podklad pro develo-
perskou firmu, které má být území pro-
dáno. Podle mne mělo být zadání studie
variantní i s budovou radnice (což se mi
v pracovní skupině bohužel nedařilo
prosadit) a pak také bývá zvykem, že vý-
znamná místa v centrech bývají řešena
veřejnými architektonicko-urbanistic-
kými soutěžemi. Ty logicky přinášejí zís-
kání nezávislých názorů a možnosti ře-
šení, které od jednoho autora nemohou

vzejít. Nová objemová studie je k území
celkem citlivá, výhrady památkářů mo-
hou snad být předmětem dalších jedná-
ní a hledání kompromisů.

Po konzultacích s několika architekty
a urbanisty stále podporuji zachování
radnice na náměstí TGM, kontrolu měs-
ta nad architektonickou obnovou budov
a jejich funkčním využitím. Nedošlo za-
tím k serioznímu posouzení ceny nové
radnice na TGM ve stejném prostorovém
zadání, jaké je nyní uplatňováno pro Hor-
ní náměstí. Myslím, že každý si může leh-
ce představit, že v tradičním prostoru ná-
městí TGM lze v místě tří domů určených
k demolici vybudovat nevelkou, moder-
ní, reprezentativní a optimálně projekto-

vanou radnici pro svůj účel a samozřej-
mě sousední nemovitosti provozovat dá-
le komerčně. Vůbec nesdílím názor pana
náměstka Kulíška, že jestliže chceme ná-
městí oživit, musíme je celé prodat. Chce-
me tolik riskovat a předat náměstí do mo-
ci developerů, jejichž úsilí jednoznačně
podléhá diktátu ekonomického pragma-
tismu? Nemáme již svoji zkušenost s lo-
kalitou Komuny, kde byly slibovány ob-
chodní pasáže a ne market? Prodaná lo-
kalita Škodovy ulice také už dva roky če-
ká na slibované řešení. 

A často používaný argument o návra-
tu radnice na Horní náměstí, kam prý
historicky patří? Jednoduše neobstojí,
protože již před rokem 1864 obec zača-
la „úřadovat“ na Dolním náměstí (dneš-
ní TGM) a podle historických pramenů
se dá celkem jistě vyloučit, že toto řeše-
ní bylo provizorní. Město se totiž už za-

čalo rozvíjet „dole“ a tak od té doby obec
bývalou budovu radnice na Horním ná-
městí už jen pronajímala různým insti-
tucím. 

Myslím, že by bylo velmi rozumné,
vrátit se v zastupitelstvu o krok zpět a re-
vokovat usnesení o přesunu radnice na
Horní náměstí, následně zadat doplně-
ní objemové studie o budovu radnice na
TGM a další kroky nedělat bez hlubšího
posouzení věci ve vztahu k revitalizaci
celého bloku náměstí. A vše důkladně
zvážit za pomoci odborníků.

Stěhování radnice v Přerově se nesmí
stát nevratným krokem, jen za účelem
rozprodeje lukrativních ploch jihozá-
padní strany centrálního náměstí.

Pohled zastupitelky: Architektura, peníze, politika?
Začátkem června se uskutečnilo v Městském domě veřejné slyšení
s občany města na téma regenerace a revitalizace náměstí TGM.
Zde představili velmi detailně řešení této části náměstí autoři stu-
die, s jejíž podobou a vizualizací jsme vás seznámili v červnovém
čísle. Opoziční zastupitelé i někteří občané vystoupili s dotazem,
proč v tomto řešení chybí umístění radnice. Písemně se k tomu vy-
jadřuje i zastupitelka Marta Jandová (Společně pro Přerov).

Obrys navrhovaného začlenění radnice

Dle vyjádření náměstka Mgr. Josefa Kulíška, náměty a připomínky týkající se
vzhledu bloků domů mezi ulicemi Palackého, Bratrská, Blahoslavova a náměs-
tím TGM budou zohledněny v případném zadání pro řešení této lokality. Kon-
cem června (29. 6.) se bude konat další jednání komise pro regeneraci náměstí TGM,
kde budou tyto připomínky projednány. V současné době jsme zadali aktualizaci
studie na využití objektů na Horním náměstí č.p. 9, 10, 11, 12 bez objektů č.p. 11,
12 pro potřeby MMPr. Návrh na řešení jihozápadní části TGM (celého bloku bu-
dov) bude předložen orgánům města v září tohoto roku.

Je váš pes
označený čipem? 

Chovatelům psů
připomínáme jejich

povinnost nechat označit
svého psa čipem nejpozději

do 30. září 2009. 

Chovatel, jehož pes nebyl dosud ozna-
čen mikročipem, je povinen psa starší-
ho 3 až 7 měsíců nechat trvale označit
mikročipem (čipování se tak týká jak
štěňat, tak starších psů) v souladu s nor-
mami s českým národním kódem 203,
a to nejpozději do 30. září 2009. Násled-
ně je povinen přihlásit se do evidence
označených psů a jejich chovatelů u od-
boru finančního Magistrátu města Pře-
rova, v Bratrské ul. 34, a to do 30 dnů
ode dne označení psa, nejpozději však
do 30. září 2009. Tato evidence je odliš-
ná od evidence databáze poplatku ze
psů, a proto chovatel se do ní musí sám
přihlásit.

Trvalé označení psa mikročipem pro-
vede na žádost chovatele veterinární lé-
kař. Od něho si chovatel vyžádá regist-
rační kartu o označení psa a potvrzení
o zaslání údajů do Národního registru
majitelů zvířat za účelem centrální evi-
dence zvířat.

Trvalé označení psa mikročipem včet-
ně zaregistrování v Národním registru
majitelů zvířat se provádí na náklady
města, maximálně však do částky
600 Kč. Náklady budou chovateli pro-
placeny na odboru finančním po před-
ložení dokladu o úhradě, registrační
karty o označení psa a potvrzení o zare-
gistrování psa v Národním registru ma-
jitelů zvířat za podmínky, že chovatel
nemá u odboru finančního evidován
žádný nedoplatek na poplatcích nebo
na pokutách. 

Povinné čipování psů se nevztahuje na
psy, kteří se na území města zdržují po
dobu kratší než 30 dnů.

Bližší informace o zavedení povinné-
ho čipování psů získáte na odboru fi-
nančním Magistrátu města Přerova,
v Bratrské ul. 34, II. patro, kancelář
č. 50 u Stanislavy Bartoníkové, tel. 581
268 219, nebo na internetových strán-
kách statutárního města Přerova
www.mu-prerov.cz – magistrát – řeše-
ní životních situací – finance – poplat-
ky a pokuty.

Oldřiška Sedláčková
vedoucí odboru finančního MMPr

První červnový den patřil v Přerově
konferenci na téma Dvacet let novodo-
bé demokracie, kterou pro širokou ve-
řejnost uspořádal Regionální klub Mla-
dých Konzervativců Přerov spolu s Aso-
ciací přerovských neziskových organi-
zací a za podpory nadace Konrad Ade-
nauer Stiftung.

Ačkoliv se akce uskutečnila v jarním
měsíci, její obsahová náplň velmi úzce
souvisela s výročím oslav demokracie
připomínaných dne 17. listopadu. Nej-

většími lákadly konference byly přede-
vším pozvané osobnosti, mezi něž pat-
řili jak pamětníci, tak osobnosti součas-
né politické scény.

Svými příspěvky odkazujícími na po-
měry v dobách socialistického Česko-
slovenska přispěli Ing. Emanuel Ond-
ra, člen Vojenského sdružení rehabili-
tovaných Přerov, Milan Stav, člen Po-
mocných technických praporů, Franti-
šek Přeslička jako zástupce Konfedera-
ce politických vězňů, Karel Zejda, ředi-

tel a spolumajitel společnosti Kazeto
a dále za Klub angažovaných nestraní-
ků Vladimír Hučín a Ing. Jaroslav Bez-
děk. Řečníci se s přítomnými podělili
o své vlastní zkušenosti s perzekucí
a vyloučením ze společnosti v předli-
stopadové době. 

Odbornou veřejnost na konferenci za-
stupoval politolog PhDr. Petr Sokol se
svým příspěvkem přibližujícím vývoj
českého stranického systému. 

Bc. M. Vašeková, Ing. M. Kašpárková

Dvacet let novodobé demokracie v Přerově
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Domov důchodců v Pavlovicích je
příspěvkovou organizací Olomoucké-
ho kraje. Jeho zaměstnanci poskytují
pobytové sociální služby zejména seni-
orům i plně invalidním důchodcům,
a to nejen z Pavlovic u Přerova, ale ta-
ké z dalších obcí a měst. Ze stávajícího
počtu 128 obyvatel domova je 43 obča-
ny Přerova. V dubnu letošního roku na-

stoupila do vedení domova Mgr. Eva
Machová, která pochopitelně zvažovala,
jakými cestami zlepšit kvalitu života kli-
entů domova.

„Naše organizace poskytuje své služby
v objektech, které jsou v majetku města
Přerova. Ráda konstatuji, že město je
majitelem, který o svůj majetek pečuje
a investuje do oprav. Máme velmi dob-
ré vztahy nejen s vedením města, ale ta-
ké s organizacemi poskytujícími sociál-
ní služby ve městě Přerově. Dokladem je
i mimo jiné zajímavá akce, sportovní
olympiáda, která se uskutečnila začát-
kem června pod záštitou primátora Ing.
Jiřího Lajtocha pro klienty pěti domovů
důchodců z regionu Přerovska,“ infor-
movala Eva Machová.

„Těší nás, že se podařilo v září minulé-

ho roku dosáhnout snížení kapacity do-
mova ze 163 na 122 míst, a to v objektu
zámku, který byl vystavěn v roce 1890 pro
rodinu barona Alfreda Skene. Snížení ka-
pacity samozřejmě zvýšilo kvalitu života
našich klientů, protože umožnilo zrušit
vícelůžkové pokoje, zřídit společenskou
místnost a vybudovat hygienické zázemí
v pokojích,“ vysvětlila Eva Machová.

Jak nám dále sdělila, Olomoucký kraj
podporuje tyto změny také finančně.
Přestavba v objektu zámku je vyčíslena
na dva miliony korun a její realizace na-
plánována na rok 2010. Ovšem pro mno-
hé žadatele o poskytnutí služby to byla
novina, ze které neměli radost, prodlou-
žila se totiž doba jejich čekání na přijetí. 

Změny přivítali nejen samotní klienti,
ale i zaměstnanci. „Umožní nám zkva-
litnění a rozšíření služeb, promítne se to
například do stravování, volnočasových
aktivit, samotné zdravotní péče, napří-
klad ergoterapie. Určitě budeme obča-
ny průběžně informovat o podmínkách
pobytu v našem domově,“ zdůraznila ře-
ditelka a ráda by pozvala veřejnost na
Den otevřených dveří, který se usku-
teční dne 10. července. Šaf

Jak se starají o seniory
v Pavlovicích

■ Klub českých turistů červenec a srpen
SK Přerov – pěší turistika

Jifií ·vec, tel. 608 730 541
�2. 7. • Nov˘ Jiãín–Svinec–Hodslavice–
Hosta‰ovice, 18 km, M. Garzina, odj. 6.27 hod.
�2. 7. • sv. Kopeãek–Na pevnÛstce– sv.
Kopeãek, 10 km, Î. Zapletalová, odj. 7.59 hod. 
�4.–7. 7. • Bílé Karpaty, Pûãek 
�9. 7. • Osek nad Beãvou–Lipník nad Beã-
vou–KPâ, zaji‰tûn prÛvodce, 10 km, J. ·vec,
odj. 8.03 hod.
�11. 7. • Horní Beãva–MartiÀák–Smrk–
Mal˘ Smrk–Ostravice, 25 km, J. Sedláková,
odj. 6.03 hod.
�16. 7. • Nov˘ Jiãín–·tramberk, 15 km,
M. Garzina, odj. 6.27 hod.
�16. 7. • Buchlovice–Buchlov–rozhledna
Brdo–Ro‰tín, 20 km, M. Sahaj, odj. 6.14 hod. 
�18. 7. • Dolní Bojanovice–âejkovice–Vr-
bice–Kobylí, 20 km, L. Bafiinka, odj. 6.46 hod.
�23.7. • Tesák–sv. Host˘n–¤íka–Bystfiice
pod Host˘nem, 16 km, M. Garzina, odj. auto-
bus 6.05 hod.

�23. 7. • Okolo Jeseníka, 20 km, J. Pûãek,
odj. 6.37 hod. 
�25. 7. • PodÈaté–Velk˘ Javorník–Portá‰–
Halenkov, 24 km, H. ·Èávová, odj. 6.03 hod.
�30. 7. • Senetáfiov–Proklest–Kfitiny,
15 km, J. ·vec, odj. 6.39 hod. 
�30. 7. • Lan‰kroun–Lazek–Ho‰tejn, 20 km,
J. Pûãek, odj. 5.59 hod.
�1. 8. • âeská Tfiebová–Kozlovsk˘ Ko-
pec–AndrlÛv Chlum–Ústí n. O., 20 km,
P. ·Èáva, odj. 7.46 hod. 
�6. 8. • Petrov–Radûjov–rozhledna Traviã-
ná–TvaroÏ. Lhota, 18 km, M. Sahaj, odj. 5.42 h.
�6. 8. • Horka n. M.–U tfií mostÛ–Pfiíkazy,
14 km, Î. Zapletalová, odj. 6.59 hod.
�8. 8. • Hutisko-Solanec–Taneãnice–Ho-
Ïovské díly–RoÏnov pod Radho‰tûm,
19 km, J. Sedláková, odj. 6.03 hod.
�9.–15. 8. • Roháãe, ·Èávová 
�13. 8. • Námû‰È n. H.–La‰kov–Námû‰È
n. H., 13 km, V. Visnar, odj. 6.29 hod.

pokraãování na stranû 13 �

Bez kopané by sportovní a společen-
ský život na mnoha vesnicích byl mno-
hem chudší. Stejně tomu je i v místní
části Čekyně, kde členové oddílu TJ So-
kol přidali k běžné sportovní činnosti
fotbalových oddílů navíc ještě družbu
s FFK Dolná Tížina na Slovensku.

U zrodu tohoto již šestiletého přátel-
ského vztahu se slovenskými fotbalisty
z vesnice nedaleko Žiliny stál v roce 2003
Miloslav Kolský: „Znám se s Marcelem
Kubikem z Dolné Tížiny, který pracuje
v jedné přerovské firmě, slovo dalo slo-
vo a družbu jsme domluvili,“ vysvětluje
bývalý člen výboru oddílu kopané z Če-
kyně. Na svoji první návštěvu do Dolní
Tížiny odjeli čekyňští fotbalisté s původ-
ním záměrem otevírat nové fotbalové
hřiště. To však slovenští přátelé nestihli
dokončit v předpokládaném termínu

a první družební fotbalová utkání se pro-
to konala v nedalekých Gbel’anech. Dal-
ší přátelská setkání mezi čekyňskými
hráči a fotbalisty z Dolní Tížiny měla již
tradiční průběh. Vzájemné návštěvy
obou oddílů se každoročně střídají a při
nich bývají sehrány dvě přátelská utká-
ní. Tak zvaní staří páni ve věku nad pě-
tatřicet roků si v Čekyni zřejmě lépe udr-

žují formu a nad svými slovenskými sou-
peři zpravidla vítězí, zatímco pro čekyň-
ské A družstvo jsou slovenští protihráči
obvykle vyrovnaným soupeřem. 

„Nejzajímavější byl náš první zájezd do
Dolní Tížiny, protože tenkrát tam bylo
pro nás všechno nové,“ vzpomíná jed-
natel oddílu Roman Divila. Zřejmě po-
dobně pohlíží na družební setkání s če-
kyňskými fotbalisty i jejich přátelé ze
Slovenska, a proto se každá strana snaží
přidat do každoročních programů spo-
lečných setkání něco nového. Čekyňští
fotbalisté například k tradiční taneční
zábavě přidali vystoupení mažoretek.
Obohacením družebních zájezdů če-
kyňských fotbalistů na Slovensko jsou
také zastávky na cestě s prohlídkou tu-
risty vyhledávaných míst jako je rožnov-
ský skanzen. 

Letos jsou se zájezdem na řadě če-
kyňští fotbalisté a na Slovensko poje-
dou 4. července. Jako obvykle i s jejich
něžnějšími polovičkami a řadou příz-
nivců jich bude nejméně plný autobus.
Další pojedou vlastními auty, aby si po-
byt na Slovensku mohli se slovenskými
přáteli nebo podle vlastního programu
prodloužit. Miroslav Rozkošný

■ Z místních částí

S fotbalisty je život 
v Čekyni pestřejší 

Sportovni olympiády konané začátkem června se zúčastnili klienti pěti domo-
vů důchodců z regionu Přerovska.

Snímek z utkání mužstva Čekyně (stojící) s fotbalisty Dolní Tížiny
FOTO PAVLÍNA KOLSKÁ

INZERCE
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Pár tropických dnů už jsme i letos za-
žili, a proto nás zajímalo, kam se chodí
Přerované koupat. Oslovili jsme něko-
lik náhodných chodců s dotazem, kam
míří za vodou v horkých letních dnech.

Ludmila Poláková
Přerov 

Přes zimu jsem chodívala plavat kaž-
dou neděli na bazén. Od té doby, co je
přestavěný, jsem tam ale ještě nebyla. Na
bazén zajdu až opět v zimě. V létě raději
plavu v Laguně, je tam větší prostor. Po-
kud tam jsem, trávím ve vodě více času
než na břehu. Letos mě ale počasí zatím
ještě ke koupání v Laguně nezlákalo.

Marek Zapletal
Přerov

Na přerovský krytý bazén chodím tak
jedenkrát ročně, jinak jezdím na otevře-
ná a přírodní koupaliště mimo město.
Podle mého názoru v Přerově není mož-
nost dobrého koupání.

Klára Veselá
Přerov 

V Přerově chodívám pouze na bazén.
Koupat se v Laguně nebo Bečvě by mě
v životě nenapadlo.

Robert Šváb
Přerov 

V Přerově se chodím koupat na bazén
asi čtyřikrát do roka. Pokud je tam ale
zrovna hodně lidí, moc si nezaplavu, ne-
ní na to prostor. Raději plavu v přírod-
ních koupalištích mimo Přerov.

Jana Šimčíková
Přerov 

Chodím pravidelně na přerovský ba-
zén, a to jedenkrát až dvakrát týdně.
Jsem spokojená s novým systémem. Mo-
hu plavat celou hodinu, což je déle než
před provedenými změnami, a využívat
relaxační zařízení. Před lety jsem se kou-
pávala i v Laguně, teď bych si ale z hygie-
nických důvodů netroufla. Voda v ní mě
nijak neláká.

Oldřich
Bělohoubek
Přerov 

Chodíval jsem se opalovat na Lagunu,
vodu jsem ale používal jen pro osvěžení,
nekoupal jsem se v ní. Bazén mě neláká,
nemám rád uzavřená koupaliště. Za
mlada jsem se koupával na „Ostende“
v Bečvě. To byla ještě řeka čistá. Dnes
bych do té špinavé vody už nešel.

Filip Krejčíř
Přerov 

Na bazén chodíme se školou. Po jeho
opravě je více možností, jak trávit ve vo-
dě čas. Třeba nová vířivka je dobrá. Nej-
víc mě ale stejně baví plavání. Přes léto se
koupu u babičky a dědy v bazénu. Do La-
guny bych si namočil maximálně nohy.

Henrika
Ondrůjová
Přerov 

Koupu se doma ve vaně, nohy v lavo-
ru. Na letošní léto mi ale maminka sli-
buje nafukovací bazén.

Renata Gájová

Léto je v plném proudu
Anketa

Hrad Helfštýn má za se-
bou první třetinu návštěv-
nické sezony. Zatímco
utichly kovadliny při kurzech pro umě-
lecké kováře, které zde probíhaly v květ-
nu a červnu a také skončily „nájezdy“
školních výletů, zůstává prázdninovým
turistům příležitost navštívit instalova-
né prostory, které jsou již tradičně za-
měřené na umělecké kovářství a výtvar-
nou tvorbu v kovu. 

Jak nás informovala Mgr. Marcela
Kleckerová, správkyně hradu, návštěv-
ník si může projít s průvodcem expozi-
ci uměleckého kovářství a historickou
mincovnu v suterénu paláce, ale také
výstavu Kovové variace Kristýny Ha-
bermannové v galerii na 2. nádvoří. 

Co nabídne prázdninový
Helfštýn?

V průběhu prázdnin se však kromě
běžné prohlídky nabízejí kulturní ak-
ce, které zaujmou jak děti, tak i dospělé.
„Z těch nejnavštěvovanějších můžeme
upozornit na Hradní bál, který se usku-
teční v sobotu 18. července, a 28. ročník
mezinárodního setkání uměleckých ko-
vářů Hefaiston, který proběhne posled-
ní víkend v srpnu,“ informovala Klecke-
rová a upozornila, že správa hradu Helf-
štýna připravila návštěvníkům příjemné
překvapení již na začátku července, kdy
v neděli 5. a pondělí 6. července bude
vstup do hradu zdarma. Od 1. července
bude také umožněn přístup turistům
na Širokou hradbu za příplatek pěti ko-
run a to za doprovodu průvodce. Tato
služba bude nabízena návštěvníkům
vždy po ukončení klasické prohlídky. 

Návštěvníci neuvidí Kované
šachy

Jednu věc však budou návštěvníci po-
strádat. Jedná se o Kované šachy, které
byly na hradě instalovány v září loň-
ského roku. Turisté si je však mohou
prohlédnout v blízkém městě Lipníku
nad Bečvou, kde jsou umístěny na ná-

městí v rámci výstavy Kov
ve městě.
Z Lipníka bude v průběhu

celých prázdnin jezdit autovláček na
hrad Helfštýn, a to pouze o sobotách
a nedělích. 

Stavební práce na hradě
„Pokud se někteří ze čtenářů nezají-

mají jen o historii a kulturní akce, ale ta-
ké o stavební práce, které na hradě pro-
bíhají, mohou při své letošní návštěvě
sledovat zpevňování a obnovu opěrné
zdi ve třetím hradním příkopu na dru-
hém nádvoří. Na palácovém nádvoří pak
oknem do bývalé černé kuchyně mohou
spatřit výsledek archeologického výzku-
mu, který odhalil nové souvislosti v ar-

chitektonické přeměně budov u Tru-
bačské věže. Výzkum vydal i některé
hmotné artefakty, které budou předsta-
veny mezi exponáty na výstavě Archeo-
logie na hradě Helfštýně. Ta bude zpří-
stupněná v Muzeu Komenského od 18.
září na zámku v Přerově,“ informovala
správkyně hradu. 

„Tiskem již proběhla informace o zá-
měru vyčistit Čertovu studnu, která je
vytesána ve skále v příkopu pod východ-
ním křídlem paláce. Zpracované návrhy
na vytěžení studny ukazují na velkou
technickou, ale i finanční náročnost. Po
posouzení možností se rozhodne, kdy
a v jakých etapách se tato práce bude re-
alizovat. Při této příležitosti upozorňu-
jeme na dobrovolnou sbírku, kterou
formou cvočkové tabule již tradičně po-
řádá Obecně prospěšná společnost
Hrad Helfštýn,“ dodala Kleckerová.

Správa hradu Helfštýna je přesvědče-
na, že každý turista, který o prázdninách
objekt navštíví, zde najde pro sebe vždy
něco zajímavého. O tom, že zájem
o Helfštýn je stále velký, svědčí statisti-
ka návštěvnosti. V letošním roce zaví-
talo na hrad od začátku sezony do kon-
ce května 33 129 osob, což je za stejné
období největší návštěvnost od 2002.

Šaf

Absolventi kurzu tepáni v mědi se svými závěrečnými pracemi

Pozvánka 
na prázdninový

Helfštýn

Výlet na Helfštýn nezklame

Obdivujete krásu květin?
Navštivte letní Floru Olomouc

Ve dnech 20. a 23. srpna se brány Vý-
staviště Flora Olomouc otevřou za-
hradnické akci – letní etapě meziná-
rodní výstavy a veletrhu Flora Olomouc.
Na své si přijdou nejen obdivovatelé kvě-
tin, ale také zahrádkáři, zahradníci a ku-
tilové. Čeká na ně bohatá nabídka Let-
ních zahradnických trhů s prodejem kvě-
tin, rostlinného materiálu, zahradnický-
mi pomůckami a hobby potřebami.



Zaměřujeme se na energeticky úspor-
ná opatření, která nám v konečném dů-
sledku umožní snížit další provozní ná-
klady a vytvoří finanční prostředky na
modernizaci areálu. 

V současné době jsme vyměnili okna
a zahájili výměnu prosklené stěny mezi
vnitřním a venkovním bazénem, čímž
výrazně snížíme únik tepla do venkov-
ního prostředí. Plánujeme také v areálu
solární kolektory, které by měly zajišťo-
vat částečné vytápění a ohřev teplé a ba-
zénové vody. Další změny se dotknou
hlavně rodičů s dětmi. Uvědomujeme si,
že atrakcí pro děti na bazéně je mini-
mum. Zahájili jsme proto práce na roz-
šíření dětského krytého bazénku a ved-
le nového brouzdaliště přibude nová
skluzavka i další atrakce.

� Čtenáře zajímají i změny na koupa-
lišti v Penčicích.

Zde v letošním roce bude pro návštěv-
níky k dispozici nová dvouproudová
vodní skluzavka a nová dětská skluzav-
ka. Usilujeme o rozšíření parkovacích
míst pro osobní auta. 

� Ovlivnily všechny tyto změny výši
vstupného?

V souvislosti s rekonstrukcí nedošlo
k nějak významnému posunu ve vstup-
ném. Na krytém bazénu zůstala jeho ce-
na stejná jako v loňském roce. Zprovoz-
něním sauny byl zpoplatněn vstup třice-
ti korunami. V Penčicích zůstala cena na

původní výši, to je 40 korun na den pro
dospělého. Ke změně vstupného došlo
na venkovním koupališti. Celodenní
vstupné bylo sníženo.

Významná změna ale nastala u vstupu
z venkovního bazénu do vnitřního areá-
lu. Vzhledem k tomu, že u vnitřního ba-
zénu jsou nové whirlpooly, které jsou
velmi citlivé na znečištění, bylo nutné ře-
šit jejich letní provoz. Nechtěli jsme je
odstavit z provozu, protože bychom tím-
to snížili komfort těch, kteří využívají
vstup z vnitřní recepce. Jednoznačně
uzavřít vstup z venkovního koupaliště do
vnitřního areálu jsme také nechtěli,
a proto jsme nakonec přistoupili ke kom-
promisnímu řešení, kterým je omezení
vstupu z venkovního koupaliště přes tur-
nikety a zpoplatnění dvaceti korunami.

Významná změna nastala i u perma-
nentek. Permanentky jsou nabíjeny for-
mou finančního kreditu a bude je mož-
né použít jak při vstupu na krytý bazén,
tak i na saunu, na koupaliště v Přerově
a v Penčicích a po přemístění turniketů
z letních koupališť v zimě na veřejné
bruslení na zimním stadionu.

� Můžete se zmínit o finančních pro-
středcích, které už byly vložené do re-
konstrukce?

Provedené změny v loňském roce při-
šly na zhruba 21 milionů korun. Letošní
úpravy budou stát přibližně 13,5 milió-
nů korun. Eva Šafránková
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Jaroslav Klvač
Teplo Přerov a.s.
ředitel

� Co se podařilo za toto krátké období
uskutečnit? 

Většinu představ se ve spolupráci
s městem podařilo zrealizovat. Změny
jsou dostatečně vidět ve vlastním pla-
veckém areálu. Nejedná se jen o ty, se
kterými se setkávají návštěvníci, ale
i o změny v technickém vybavení bazé-
nu. Proběhla například významná re-
konstrukce vstupní části, byla zrealizo-
vána nová recepce se vstupními turni-
kety, zrekonstruovaly se šatny a součas-
ně byl zaveden nový pokladní a vstu-
penkový systém. Pokladny na venkov-
ních koupalištích v Přerově a v Penčicích
jsme vybavili turnikety. Návštěvníci
s oblibou využívají whirlpool pro zhru-
ba osm osob a nerezovou masážní vanu
pro patnáct až dvacet osob. O tyto atrak-
ce je poměrně velký zájem pro příjem-
nou teplotu vody 33 až 34 °C.

V suterénech bazénu byla vybudována
nová parní výměníková stanice, zavedli
jsme nové technologie bazénů, vyměni-
li bazénová čerpadla a provedli další
opatření směřující k bezpečnějšímu
a efektivnějšímu provozu. Začátkem le-
tošního roku proběhla i rekonstrukce
saun. Vznikla nová sauna pro vyznavače
kvalitního saunování a původní zrekon-
struovaná sauna byla zpřístupněna ve-
řejnosti vstupem přímo z bazénu.

Významnou změnou prošla i budova
ve venkovním areálu koupaliště na Bra-
bansku, dříve využívaná pouze pro letní
provoz občerstvení. Vznikla zde restau-
race s celoročním provozem. 

� Můžete nám říci, zda jmenované
úpravy měly vliv na návštěvnost a vlast-
ní provoz bazénu?

Zpočátku byly některé změny přijímá-
ny s rozpaky a s nedůvěrou, jako napří-
klad šatny. Ale zase naopak některé se
setkaly ihned po realizaci s příznivou
odezvou, například whirlpooly, sauny
a vybavení vestibulu. Obecně lze říci, že
se zvýšila atraktivita a komplexnost na-
bízených služeb krytého bazénu a ven-
kovního areálu pro všechny věkové

a zájmové skupiny návštěvníků z Přero-
va i jeho spádové oblasti. Stoupla ná-
vštěvnost a tím zákonitě došlo i ke zlep-
šení ekonomie a provozu i jeho bezpeč-
nosti a efektivnosti. 

� Jaké máte plány na nejbližší období?

Plavecký areál  rozšířil a zkvalitnil své služby
Je tomu téměř rok, kdy na stránkách Přerovských listů jsme vás in-
formovali o představách společnosti Teplo v souvislosti s provozo-
váním Plaveckého areálu v Přerově. Využili jsme tohoto malého 
jubilea a požádali ředitele Tepla Přerov Jaroslava Klvače o zhodno-
cení tohoto období.

Návštěvníci s oblibou využívají 
whirlpool pro zhruba osm osob.

Recepce s novým pokladním systémem

INZERCE

Pro nové kanceláfie v Pfierovû a KromûfiíÏi

hledáme spolupracovníka
pro pozici:

• administrativní činnost • vedení kanceláře •
Požadavky:

• čistý trestní rejstřík • komunikativnost, loajalita, flexibilita 
• znalost práce na PC • řidičský průkaz sk. B •

MoÏnost kariérního rÛstu! • Kontakt: 606 200 802
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Ocenění Výrobek Olomouckého kraje
získalo jedenáct výrobců

z Přerovska

Celkem jedenáct potravinářských výrobců z Přerovska
získalo ocenění Výrobek Olomouckého kraje pro rok
2009. Tuto soutěž, která je zaměřena na podporu regio-
nálních výrobků, už potřetí vyhlásila Agrární komora

České republiky. Do letošního ročníku se přihlásilo 34
výrobců s celkem 79 výrobky. Vítězné výrobky získaly
certifikát a právo užívat speciální logo „Výrobek Olo-
mouckého kraje 2009“. Ceny úspěšným výrobcům pře-
dal v motorestu Zemědělského družstva v Kokorách hejt-
man Olomouckého kraje Martin Tesařík. Produkty, kte-
ré v soutěži obstály nejlépe, získaly navíc ocenění TOP
Výrobek Olomouckého kraje. Z přerovského regionu
tento titul obdrželo celkem šest výrobců, například fir-
ma Trumf International, Váhala z Hustopeč, Cukrovar
v Prosenicích a pekárna Mader a synové. Ocenění TOP
výrobek si odnášeli i zástupci přerovského pivovaru Zu-
br a majitelé pekárny Tiefenbach. -dar-

V Popovicích má vyrůst devatenáct
domků

Devatenáct rodinných domků by mělo vyrůst v pře-
rovské místní části Popovice, v lokalitě zvané Kočíře.
O výstavbu zde má zájem soukromá společnost z Ji-
hlavy, která požádala město o podporu tohoto zámě-
ru. Přerovští radní tak schválili uzavření takzvané plá-
novací smlouvy mezi městem a investorem. V bu-
doucnu by město mělo investorovi přispět také na stav-
bu inženýrských sítí. Jakou částkou bude tento projekt
podpořen, o tom budou přerovští zastupitelé teprve
rozhodovat. Obvykle ale město přispívá prostřednic-
tvím programu podpory technické infrastruktury na je-
den dům až 200 tisíc korun. -dar-

Na Přerovsku došlo k poklesu
obyvatel 

Na Přerovsku se v uplynulém čtvrtletí snížil počet oby-
vatel. Na konci března zde žilo 134 605 osob, což je o 117
méně než na začátku ledna. Na tomto poklesu se pode-
psal jednak přirozený úbytek, ale také migrace obyvatel.
Od začátku roku se z přerovského regionu vystěhovalo
84 lidí, což je nejvíce ze všech bývalých okresů Olo-
mouckého kraje. Vyplývá to z aktuálních údajů Českého
statistického úřadu. První čtvrtletí ve srovnání s minu-
lým rokem přineslo v Olomouckém kraji také úbytek
sňatků a rozvodů. K největšímu poklesu sňatků ze všech
regionů v kraji došlo právě na Přerovsku. Od ledna do
března zde bylo uzavřeno pouze 40 manželství, za stej-
né období bylo zaznamenáno 74 rozvodů. -dar-

Nová kritéria pro umisťování do
domova seniorů

Vedení přerovského Domova pro seniory se po půl ro-
ce fungování rozhodlo změnit kritéria, pomocí nichž se
zájemci do tohoto zařízení umisťují. Nově mají být na-

příklad zvýhodněni žadatelé z Přerova, ale dostane se
i na ty, kteří nemají na pobyt dostatek peněz. Novinka
začne platit od 1. července a posvětila ji už i městská ra-
da. Bodové hodnocení uchazeče o místo v domově na-
vyšuje třeba částka přiznaného příspěvku na péči. Kdo
pobírá 11 000 korun, získal dříve 15 bodů. Nově si bu-
dou moci připsat až 35 bodů. Dalších 30 bodů pak získá
senior z Přerova a jeho místních částí. V přerovském
domově seniorů je z celkové kapacity 81 míst 13 zapl-
něno mimopřerovskými obyvateli. Z aktuálních 500 po-
daných žádostí by zde chtělo být umístěno dalších 17 li-
dí, kteří mají trvalé bydliště jinde než v Přerově. -svam-

Do pěti let by v Přerově mělo jezdit
17 autobusů na plynový pohon 

Město Přerov připravuje výběrové řízení na nového
provozovatele městské autobusové hromadné dopra-
vy. Dosud tuto službu zajišťuje společnost Veolia Tran-
sport Morava, které v roce 2010 vyprší smlouva s měs-
tem. Nový dopravce však musí splnit jednu podmínku,
a to do pěti let postupně vyměnit všech sedmnáct au-
tobusů tak, aby vozidla jezdila na stlačený zemní plyn.
Město si od tohoto kroku slibuje, že moderní autobu-
sy zlepší kvalitu ovzduší ve městě. Společnost Veolia
Transport Morava provozuje městskou hromadnou do-
pravu v Přerově od roku 1999, kdy vystřídala ČSAD.
Běžná jízda pro dospělého stojí osm korun, od první-
ho dubna doprava zdražila ze sedmi korun. Město kaž-
doročně doplácí na ztráty při zajišťování autobusové
obslužnosti v průměru kolem 19 milionů korun. -dar-

Loni vyčištěná Velká laguna ke
koupání příliš neláká

Voda ve Velké laguně, která byla loni na podzim zbave-
na od nánosů bahna, připadá obyvatelům města stále
znečištěná. Město si od vyčištění laguny slibovalo, že se
z této lokality stane opět hojně vyhledávané rekreační
místo. Jenže zkalená voda ani letos Přerovany příliš ke
koupání neláká. S čištěním laguny se začalo loni v polo-
vině září. Bahno tam odčerpával několik týdnů speciální
plovoucí sací bagr. Tyto práce přišly na 3,5 milionu korun.

Obyvatelé města sice přivítali, že došlo k vyčištění té-
to vodní plochy, ale do koupání se tu nijak nehrnou.
Klidnou lokalitu využívají spíše ke slunění. Cílem měs-
ta je vytvořit z Velké laguny vyhledávanou rekreační ob-
last. V minulosti tu přibyly nové dřevěné lavičky a vy-
rostl zde i areál s hracími prvky pro děti. Návštěvníci
této lokality však přiznávají, že jim zde scházejí sprchy
a kabinky na převlékání, které se v této lokalitě nachá-
zely v osmdesátých letech. Se zlepšováním okolí Velké
laguny se však bude podle zástupců města pokračovat
i v dalších letech. Počítá se s rekonstrukcí tamních
sportovišť, nevyužitého objektu a časem i s opravou
cestiček, které lemují lagunu. -dar-

O byty je zájem ve více než polovině
domech určených na prodej

Přerovští zastupitelé se budou na svém zasedání
22. června opět zabývat otázkou prodeje městských by-
tů. Konkrétně by se měli zabývat návrhem radních, kte-
ří rozhodli, že odprodány do soukromého vlastnictví bu-
dou byty i v těch domech, kde o koupi projevilo zájem
jen 60 až 70 procent majitelů. Jedná se celkem o 127 by-
tových jednotek v šesti domech, z nichž většina se na-
chází na Jižní čtvrti. Dosud platí podmínka města pro
převedení bytů do vlastnictví nájemců, že o koupi musí
projevit zájem více než 70 procent nájemníků. Tuto pod-
mínku zatím splnili obyvatelé 27 domů, v nichž je téměř
540 bytových jednotek. Některé byty se však prodávat
vůbec nebudou. Většinový zájem neprojevili nájemníci
ve 23 domech, které se nacházejí převážně v ulicích Ko-
jetínská, Denisova či Na Hrázi. Samotný prodej bytů se
podle zástupců města rozjede ve chvíli, kdy budou ukon-

čeny veškeré administrativní záležitosti. K prodeji je ur-
čeno celkem 1013 bytů v majetku města. -dar-

Restaurátoři budou opravovat sochu
Jana Blahoslava

Socha Jana Blahoslava na Horním náměstí se brzy
dočká restaurování. Opravu v hodnotě 150 až dvou set
tisíc korun bude provádět akademický sochař Josef Pe-
tr. Skulptura z hořického pískovce pochází z roku 1923
a jejím autorem je František Bílek. Restaurování sochy,
věnované učiteli jednoty bratrské Janu Blahoslavovi,
bude spočívat v odstraňování lišejníků a dalších nále-
tových vrstev, které vápencový povrch poškozují. Res-

turátoři si vezmou do péče i další pískovcovou sochu
Neptuna, která byla loni poškozena vandaly. Vládce
moří navíc přišel také o svůj trojzubec, který později vy-
lovili strážníci z řeky Bečvy. Stále se ještě vedou disku-
ze, zda socha Neptuna zůstane na stávajícím místě pod
hradbami v ulici Spálenec, nebo jí najdou památkáři ji-
né místo. -ilo-

V parku Michalov se budují nové
skleníky 

Se stavbou dvou nových skleníků se začalo už před ně-
kolika týdny v přerovském parku Michalov. Ty se budu-
jí na místě, kde skleníky už v minulosti stávaly. Jejich stav
byl však natolik zchátralý, že musely být zcela demonto-
vány. Městu se letos podařilo na stavbu nových skleníků
získat dotaci z evropských zdrojů ve výši 10 milionů. Cel-
kové náklady na tuto investici jsou předběžně vyčísleny
na 12 milionů. O využití nových skleníků má město už
jasnou představu. Jeden skleník bude sloužit k pěstová-
ní rostlin určených k výsadbě parku Michalova. Druhý
skleník bude výstavní. To znamená, že by ho obyvatelé
města mohli v rámci své procházky v parku navštívit
a pokochat se zde zajímavými druhy rostlin. Stavba skle-
níků by měla být hotová koncem prázdnin. -dar-

Na cyklostezce Bečvě se budují další
dva úseky

O další tři kilometry bude letos prodloužena cyklos-
tezka Bečva, která spojuje města Přerov a Hranice. Ne-
jen cyklisté, ale i pěší a in-line bruslaři, se na této trase
letos dočkají dvou nových vyasfaltovaných úseků. Je-
den se buduje v katastru Týna nad Bečvou, druhý me-
zi chatovou oblastí Dříň a místní částí Rybáře u Hranic.
Celkové náklady na stavbu těchto úseků jsou vyčísleny
na více než 20 milionů korun. 

Se stavbou cyklostezky v Týně nad Bečvou se začalo
v dubnu. Tento úsek dosahuje délky jednoho kilomet-
ru. První milovníci cykloturistiky by se po nové stezce
mohli projet už na podzim. Další úsek na trase cyklos-
tezky Bečva se v současné době staví nedaleko Hranic.
Stavební práce zde začaly už loni na podzim a letos se
tato investice dokončuje. Stavba zhruba dvoukilomet-
rového úseku se chýlí k závěru. Cyklisté se po nové tra-
se budou moci projet už koncem června. -dar-

www.ktvprerov.cz
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■ Z „Přerovských aktualit“
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Drahoslav Pajůrek

� Osmnáct let – věk dospělosti – si při-
pomenulo přerovské nakladatelství Šár-
ka v loňském roce. Čtenářské obci na-
bídlo za dobu svého trvání čtyři desítky
publikací. Jeho prvním letošním poči-
nem je vaše téměř stodvacetistránková
kniha čtvercového formátu, nazvaná
Odvěký sen. Proč zrovna Odvěký sen?

Název jsem si vypůjčil z prvního provo-
lání Národního výboru v Praze k českému
národu, které začíná slovy: Lide česko-
slovenský! Tvůj odvěký sen stal se skut-
kem. Knížka přináší líčení tragické udá-
losti z počátku světové války a pak – a to
hlavně – modeluje první hodiny a dny po
vyhlášení Československé republiky
28. října 1918, jak je prožívali Přerované.

� Jmenujete v ní celou řadu osob. Jde
o skutečné osoby té doby, nebo o po-
stavy smyšlené?

Všechny postavy, které jsem v knize
jmenoval, opravdu žily a jejich potomci
se v ní o nich jistě rádi dočtou. Mohou být
na ně hrdí. V případě Odvěkého snu jde
o literaturu faktu, což znamená, že jako
základ pro toto dílko posloužila skuteč-
nost, a to ne ledajaká, zrod Českosloven-
ska. Přerov v něm sehrál závažnou roli,
protože se stal průsečíkem cest všech ar-
mád vracejících se z rozpadlých front svě-
tové války domů. Vojska těchto armád
byla často znepřátelená a plně ozbrojená,
takže hrozil vznik incidentů a střetů.

� Přerov tomu zabránil?
Za to, že k nim nedošlo, vděčíme pro-

zíravému řízení chodu železničního
nádraží, a to jak čerstvě vzniklým Ná-
rodním výborem v Přerově, tak přímým

řízením železničními pracovníky a vo-
jenskou ostrahou. Přerované tu odvedli
obrovskou práci pro republiku.

� Je to až neuvěřitelné, opravdu se ne-
vyskytl žádný incident?

K žádnému incidentu skutečně nedo-
šlo. To zajisté proto, že ve všeobecně pa-
nující euforii Přerovanům nechyběla od-
povědnost. Přítomnost ozbrojených zne-
přátelených vojsk znamenala stálé ohro-
žení. Obavy vznikaly především z mož-
ných nepokojů ze strany 57. polského
pluku, umístěného ve zdejších kasárnách.
Teprve po jeho odjezdu zavládla v řadách
přerovského obyvatelstva úleva a vytvo-
řily se podmínky pro řešení nejpotřeb-
nějších záležitostí všedního života.

� V naší regionální literatuře není zmí-
něný druh literatury faktu, která tema-
ticky čerpá ze světové války, žádnou
novinkou. Už v meziválečném období
vyšla díla, převážně poezie a dramata,
čerpající z prostředí legionářských zku-
šeností. Navazujete na tyto práce, nebo
vycházíte z jiných pohnutek?

Pokud jde o žánr, rozhodně na třicátá
léta nenavazuji. Literatura faktu od té
doby urazila kus cesty vývoje a taková
návaznost by nebyla tím nejlepším. Mo-
je práce vychází ze vzpomínek pamětní-
ků, kteří byli zároveň přímými účastní-
ky událostí oněch dnů. Byli to oni, kdo
se zasloužili o klidný průjezd armád Pře-
rovem, průjezd bez krveprolití. V toku
událostí dalších desetiletí se postupně
z paměti Přerovanů vytratili a upadli
v zapomenutí. Odvěký sen by je měl při-
pomenout. Proto jsem knihu věnoval
nám všem, „občanům města Přerova,
kteří se umějí zamyslit nad hrdými dny
své minulosti“. Oldřich Fiala

Knihu lze koupit za 90 Kč u pokladny
Muzea Komenského v Přerově na Hor-
ním náměstí.

Odvěký sen
Rozhovor se spisovatelem 
Drahoslavem Pajůrkem 
o jeho nové knize

� dokončení ze strany 1

Vandalismus

Parčík zvaný Plovárna zažívá za dobu své krátké existence další projev van-
dalismu. Mimo jiné jsou zničené dva sedáky na lavici a jedno lehátko. Celková zjištěná ško-
da je vyčíslená částkou 14 435 korun. Poškození bohužel nemůže být dílem náhody nebo ne-
dbalosti, ale je projevem cílené devastace. Mgr. Elena Grambličková

V Prešově se minulý měsíc konalo vy-
hlášení již patnáctého ročníku meziná-
rodní soutěže kresleného humoru na
téma PIVO. Námět je každým rokem
stejný, a přesto 226 kreslířů ze 37 států
obeslalo tuto soutěž i letos velkým po-
čtem výkresů, porotci vyhodnocovali 601

prací. Nakonec vybrali nejlepší kresby do
čtyřiadvacetistránkového katalogu. 

Velké pocty se dostalo přerovskému
kreslíři Lubomíru Dostálovi. Jeho kres-
ba záchranného člunu plného sudů piva,
který odplouvá od potápějícího se parní-
ku, je otištěna na titulní straně. red.

Městská knihovna
Provozní doba v období letních prázdnin (od 1. července do 31. srpna)

pondûlí úter˘ ãtvrtek pátek
oddûlení pro dospûlé 8–17 8–17 8–17 8–16

studovna 9–12, 13–17 9–12, 13–17 9–12, 13–17 9–12, 13–16

ãítárna 9–12, 13–17 9–12, 13–17 9–12, 13–17 9–12, 13–16

hudební oddûlení zavfieno 9–12, 13–17 9–12, 13–17 zavfieno

oddûlení pro dûti a mládeÏ 9–11 zavfieno 9–11.30 zavfieno
(Palackého 1) 12–16 12.30–17

Poboãka Pfiedmostí 9–11.30 zavfieno 9–11.30 zavfieno
(Hranická 93/14) 12.30–18 12.30–17.30

poboãka Trávník zavfieno 9–11.30 9–11.30 zavfieno
(budova Chemoprojektu) 12.30–17.30 12.30–17.30

poboãka Velká DláÏka zavfieno 9–11.30 9–11.30 zavfieno
12:30–17.30 12.30–17.30

stfieda a sobota – zavfieno
Mimofiádná uzavfiení pracovi‰È sledujte na www.knihovnaprerov.cz.

Kreslíř a básník reprezentoval
Přerov na Slovensku

Ocenění získali tito žáci:

Základní ‰kola, BoÏeny Nûmcové Veronika Spáãilová, Katefiina Sedláãková a Nikola Smolková

Základní ‰kola, Hranická Michal Jureãka, Pavel Kubis a Jitka Valerová

Základní ‰kola, Pod skalkou Veronika ·tolfová a Klára Nûmeãková

Základní ‰kola, Svisle Martin Jurka, Marek Stejskal a Jakub Dohnal

Základní ‰kola, Trávník Petr Gallas, David RÛÏiãka a Michal Ajdarów

Základní ‰kola, U tenisu Jana Tomková, Jan Sochor a Vûra ZdraÏilová

Základní ‰kola, Velká DláÏka Jakub Jurá‰ek, Vûra Kopfiivová a Denisa Kavková

Základní ‰kola, Za ml˘nem Magdaléna Jehláfiová, Adam Podan˘ a Tuan Vu Nguyen

Základní ‰kola, Îelatovská Jakub Dosedûl, Lenka Vránová a Roman Zapletal

V letošním 6. ročníku ředitelé základ-
ních škol navrhli na ocenění dvanáct dí-
vek a čtrnáct chlapců, kteří dosáhli vy-
nikajících sportovních, uměleckých
a studijních výsledků nebo byli vzorem
pro své spolužáky svým vystupováním,
aktivitou a ochotou pomáhat. 

Sošku Scholara a další věcné dary včet-

ně roční permanentky pro volný vstup
do Plaveckého areálu a Zimního stadio-
nu v Přerově předali oceněným žákům
náměstkyně primátora Mgr. Šárka Krá-
korová Pajůrková, tajemník magistrátu
Ing. Jiří Bakalík a vedoucí odboru škol-
ství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Roma-
na Pospíšilová. Šaf

Na Scholaru se sešli ocenění
žáci základních škol
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Od 6. července začínají letní prázdni-
nové týdenní tenisové kursy pro děti od
5 do 14 let, které pořádá tenisová ško-
lička Huťka a Doseděl. Kromě kvalitního
tenisového programu si děti užijí i jiných
aktivit, například koupání, her, fotbalu,
florbalu či basketbalu. Naši tenisoví od-
borníci touto cestou nabízejí program
pro děti na letní prázdniny, ale také pří-
ležitost ke zdokonalení pohybových a vý-
konnostních předpokladů pro tenis.

Na rozhovor jsme si pozvali předsedu
klubu Ing. Františka Kokše a prezidenta
klubu Petra Huťku.

Ing. František Kokš
Tenisový klub
Precolor Přerov
předseda 

� První otázku jsme adresovali Ing.
Františku Kokšovi: Jaký prostor má re-
kreační tenis v rámci činnosti teniso-
vého klubu Precolor Přerov?

Rekreační základna se řídí hracím řá-
dem. Včetně mládeže máme dnes kolem
350 členů. Rekreační sezona začíná v po-
lovině dubna a končí v půlce října. Kaž-
dý člen klubu může odehrát 16 hracích
jednotek, o délce 45 minut, za měsíc. Se-
zonní poplatek činí 2.750 korun. Členo-
vé se na hru sami domlouvají a chtěl
bych zdůraznit, že mezi hráči panuje
velmi přátelská atmosféra. Klub pořádá
čtyři klubové turnaje ročně. Patří mezi
ně Team cup, který otevírá pravidelně
sezonu. Druhým klubovým turnajem je
na začátku června Singl Cup, kterého se
účastní přibližně padesát hráčů. Tento

turnaj je dvoudenní a v jeho závěru po-
řádáme společenský večer se slavnost-
ním vyhlášením výsledků. Na konci srp-
na se dva týdny po sobě odehrají Mix
cup a Debl Cup. Tyto turnaje jsou spor-
tovně a společensky na velmi dobré
úrovni. Každým rokem v listopadu klub
také pořádá tenisový večírek, kterého se
pravidelně účastní kolem 150 členů. Vy-
hlašují se na něm nejlepší závodní i re-
kreační hráči a hráčky.

Chtěl bych upozornit přerovskou ve-
řejnost na to, že rekreační tenis u nás ne-
ní pouze pro movitější lidi, jak už se sta-
lo rozšířeným mýtem. Jen pro doložení:
roční hrací známka u nás stojí 2.750 ko-
run, v ní máte celkem 96 hracích jedno-
tek, takže jedna přijde na necelých 30 ko-
run. Hráč má k dispozici sprchu, zázemí
a neopomenutelným kladem je i mož-
nost podílet se na společenském životě. 

Petr Huťka
Tenisový klub
Precolor Přerov
prezident 

� S dalšími otázkami jsme se obrátili
na prezidenta TK Precolor Přerov Pet-
ra Huťku. Pochopitelně jsme mu dali
příležitost pochlubit se úspěchy závod-
ních hráčů klubu.

Jen stručně na vysvětlení úvodem.
Dnes je neustále těžší a těžší udržet ně-
jakým způsobem vrcholový tenis. Za pr-
vé je to finančně náročná záležitost a za
druhé je ve srovnání s minulými roky
mnohem méně dětí, které vůbec spor-
tují. Dnešní děti a mládež tráví spoustu

času u počítače a televize. Také je to zá-
těž pro rodiče, vozit děti na tréninky, zá-
pasy a soutěže. Většina z nich je pracov-
ně zaneprázdněnější.

O to více si vážíme stávajících úspěš-
ných hráčů. Největším úspěchem tenis-
tů TK Precolor Přerov je druhé místo
v extralize. Již potřetí za sebou se poda-
řilo družstvu dospělých v extralize –
mistrovství ČR smíšených družstev
uhrát druhé místo v tak prestižní soutě-
ži. Postarali se o to hráči Lukáš Rosol (na
žebříčku ATP 160.), Pavel Šnobel (170.),
Jaroslav Pospíšil (210.), Adam Vejmelka
(270.), Zuzana Ondrášková (na žebříčku
WTA 160.), Renata Voráčová (150.) a Te-
reza Hladíková (200.).

V kádru máme několik talentovaných
nadějných mladých tenistů. Mezi ně pat-
ří například patnáctiletá P. Mendesová,
po loňské sezoně 7. hráčka Evropy,
M. Mayerová, K. Porubská – jednička v ČR
mladších žaček, Sigmundová, P. Pilař

a J. Bližňák. Rád bych vyzdvihl úspěchy
dorostenců, kteří na mistrovství ČR druž-
stev obsadili 4. místo, dále 3. místa malých
hráčů babytenisu a minitenisu a zklamá-
ním není ani 9. místo starších žáků.

� Čtenáře bude určitě zajímat, které
významné akce jste uspořádali v první
polovině roku a jaké akce připravujete
na jeho druhou polovinu?

V lednu jsme pořádali už 21. ročník tur-
naje ITF kategorie 1, jedná se o meziná-
rodní juniorský turnaj nejvyšší kategorie.
V březnu jsme odehráli již tradiční 13.
ročník turnaje primátora, koncem červ-
na se uskutečnil Akuna Cup – 13. ročník
tenisové akademie umělců. O letních
prázdninách máme naplánované turna-
je pro kategorie babytenisu, minitenisu,
mladších žáků, seniorů a také připravu-
jeme několik turnajů pro naše rekreační
klubové hráče. Začátkem září pořádáme
mistrovství Moravy družstev babytenisu
pro děti do 9 let a minitenisu určeného
dětem do 7 let. Na 28. listopad plánuje-
me Zlatého kanára, vyhlášení nejlepších
tenistů a tenistek ČR. Po Zlatém kanáro-
vi by měl následovat Zubr Cup – turnaj
žen s dotací 25 000 dolarů.

� Jak nahlížíte na budoucnost přerov-
ského tenisu?

Pokud chceme i v následujících letech
navázat alespoň na stávající úspěchy,
nezbývá než pokračovat v intenzivní
práci s nejmladšími dětmi v tenisové
školičce Huťka a Doseděl. V určitém ča-
se, kdy ti talentovaní mají 7 nebo 8 let,
musí přijít tenisový klub se zajištěním
lepších podmínek pro vybrané jedince.
Klub musí vytvářet prostředí pro talen-
tované děti z širokého okolí.

V poslední době řešení majetkových,
lépe řečeno nájemních, vztahů mezi TK
Precolor Přerov a TJ Spartak Přerov vy-
tváří určitou nejistotu právě v této ob-
lasti. Rádi bychom poděkovali Olo-
mouckému kraji a vedení našeho města
za podporu vrcholového a mládežnické-
ho sportu. Eva Šafránková

V tenisovém klubu se věnují dětským talentům
V rámci Slavností léta se v závěru měsíce června představila tenisová
akademie Petra Huťky, která nabídla Přerovanům vystoupení Hele-
ny Vondráčkové, Vašo Patejdla, Petra Jandy, Františka Nedvěda
i dalších umělců – vše pod názvem Tenisová akademie baví Přerov.

Vítězkou ženské čtyřhry se stejně jako loni stala Helena Vondráčková 
a Renata Figurová. Na snímku s Petrem Huťkou (vlevo) 
a hlavním sponzorem, jednatelem společnosti Akuna, René Lelkem

Úspěšné jsou 
děti z kategorie 
babytenisu, 
které získaly 
třetí místo
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Tento soubor se může pochlubit nejen
svou velikostí co do počtu členů, ale ta-
ké svými úspěchy v hudební branži.
S počtem 72 hrajících členů je jistě v ši-
rokém okolí největším hudebním těle-
sem, nepočítáme-li Moravskou filhar-
monii Olomouc, ale to je úplně jiná ka-
tegorie. Ačkoliv věkový průměr DO Ha-
ná činí 15,5 roku, není jeho činnost žád-
nou dětskou hrou. Kvalitou svého muzi-
círování se můžeme směle porovnávat
i s mnohými orchestry dospělých. Nej-
čerstvějším podkladem pro toto tvrzení
byly například oslavy Dne vítězství v Pře-
rově. DO Haná provázel svou hudbou
téměř celý dvouhodinový program oslav
a po odřeknutí účasti Posádkové hudby
Olomouc nahradil tento orchestr i v ofi-
ciální části programu. 

V současné době hrajeme skladby,
které jsme převzali z repertoáru nejen
Olomoucké vojenské muziky, ale na-
příklad také z repertoáru Ústřední hud-
by armády České republiky. Na našich
vystoupeních mohou posluchači slyšet
nejen „dechováckou klasiku“, ale také
Chačaturjanův Šavlový tanec, Dvořáko-
vy Slovanské tance, či orchestrální úpra-
vu písně M. Jacksona Heal the World ne-
bo The Final Countdown, původně od

skupiny Europe. Rádi si také zahrajeme
melodie z muzikálů, filmovou muziku či
Včelku Máju. 

Posluchači měli příležitost si nás po-
slechnout na tradičních promenádních
koncertech, Vánočních hvězdičkách i při
velikonočních oslavách na TGM. Také

každoroční koncert orchestrů a soubo-
rů v Městském domě si získává oblibu.
Repríza našeho televizního vystoupení
v pořadu A tuhle znáte? zaznamenala
velký ohlas nejen na Přerovsku. Úspěch
v německém Bautzenu nám vynesl po-
zvání na Mezinárodní hudební festival
konaný jednou za dva roky právě zde.

Do té doby ještě stihneme zajet na festi-
val do České kamenice, Ústí nad Labem
a německého Bad Schandau. Ve dnech
27. a 28. června oplatíme některým svým

muzikantským kamarádům jejich po-
zvání a zahrajeme si s nimi na přehlídce
dechových orchestrů Brodecký zvonek
v Brodku u Přerova. Hráli jsme i panu
prezidentovi.

I když jsme školní orchestr, nezahálí-
me ani o prázdninách. V srpnu jedeme
na setkání muzikantů do Valašských

Klobouk. Účastní se ho orchestry z mno-
ha zemí celého světa. 

E. a F. Tkadlecovi, 
Dechový orchestr Haná

Dechový orchestr Haná má za sebou úspěšný rok

Prázdninový úkol fotosoutěže

■ Fotosoutěž

Poznáte, co je na fotografii?
INZERCE

Opět je tady závěr školního roku a školy bilancují a hodnotí úspě-
chy. Patří mezi ně i Základní umělecká škola B. Kozánka v Přerově
a její, v současné době největší, soubor Dechový orchestr (DO) Haná.

Orchestr Haná na přehlídce 
Čermákovo Vysoké Mýto letos v květnu

hodin- cestovatelský magazínAž na konec svìta... každou støedu od 11.00

hodin- Pøemek Podlaha radí zahrádkáøùm a kutilùmReceptáø je náš každý pátek od 17.00

V prázdninovém čísle pokračujeme ve fotosoutěži, seriálu snímků, kdy vaším
úkolem je přesně identifikovat stavbu, ulici, sochu či různé další předměty či ob-
jekty na území města Přerova a jeho příměstských částí na základě malého detai-
lu na fotografii. 

Z úspěšných všímavých pozorovatelů a znalců našeho města vylosujeme jedno-
ho výherce, který bude odměněn hodnotnou knihou. Své odpovědi zasílejte vždy
do 10. dne v měsíci e-mailem na adresu eva.safrankova@mu-prerov.cz nebo ode-
vzdejte v Městském informačním centru (v pasáži). Vylosovaný výherce ať kon-
taktuje redakci, tel. 724 015 273.

Výhercem fotosoutěže v červnovém čísle se stává Pavel Krejčiřík.
Na fotografii jsou zachyceny sochy na domě čp. 1692 v Čechově ulici na nároží

náměstí Svobody. Dle informací PhDr. Jiřího Lapáčka plány si vypracoval přerovský
stavitel Eduard Veselský, majitel firmy Továrna na cementové zboží, podnikatelství
staveb betonových, vlastník zahrady Na Loučkách, která se stala stavebním místem,
v prosinci 1910. Dům si vystavěl v roce 1911. Fasáda domu měla bohatou štukovou
výzdobu, z níž se dodneška dochovaly jen zbytky. O autoru štukové výzdoby, pokud
vůbec je možné mluvit o autorství, není nic známo. Kupní smlouvou z 22. srpna 1917
dům získal Antonín Valla, majitel obchodu se zvířaty. Později byl v přízemních míst-
nostech obchod s potravinami, od poloviny 80. let 20. století prodejna ESO.
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INZERCE

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, TURISTIKA A CYKLOTURISTIKA
Termín Zájezd Cena za osobu

Itálie Kouzla italských Dolomit 
13.–16.7. Pustertal, Cortina d’Ampezzo, Canazei, Tre Cime, Brixen

v ceně: 3x ubyt. se snídaní, doprava lux. busem z Přerova a Olomouce 3.990 Kč
Rakousko Ennská cyklostezka 
17.–20.8. z Nízkých Taur k Dunaji

v ceně: 3x ubytování s polopenzí, lux. bus z Brna, přeprava kol 4.900 Kč
Rakousko Kolem jezer Solné komory 
24.–27.8. Cykloturistika – Mondsee, Wolfgangsee, Bad Ischl, Traunsee...

v ceně: 3x ubytování s polopenzí, lux. bus z Brna, přeprava kol 4.900 Kč
Německo Hitlerovo Orlí hnízdo 
27.8. a Berchtesgadensko

v ceně: doprava luxusním busem z Přerova a Olomouce 1.000 Kč
Francie Úžasná a nezkrotná Korsika 
4.–13. 9. Ajaccio, Bastia, Bonifaccio, Sartene...

v ceně: 7x ubytování, 2x noční trajekt, místní polatky a taxy,
doprava luxusním busem z Přerova a Olomouce 10.050 Kč

Německo Zámky Ludvíka Bavorského 
6.–8. 9. (Neuschwannstein, Linderhof, Herrenchiemsee)

v ceně: 1x ubytování se snídaní, lux. bus z Přerova a Olomouce 3.050 Kč
Německo Hitlerovo Orlí hnízdo 
10.9. a Berchtesgadensko

v ceně: doprava luxusním busem z Přerova a Olomouce 1.000 Kč

PŘEROV, Wilsonova 11, tel.: 581 217 221
po–pá 9–13, 14–18 hod

OLOMOUC, Palackého 3, tel.: 585 224 275
po–pá 9–18 hod, sobota 9–13 hod

www.victoria-ck.cz

LAST MINUTELAST MINUTE

S U P E R A KC ES U P E R A KC E

–50%–50% Aktuální
nabídky na

www.victoria-ck.cz

CELÝ TÝDEN
u moře za úžasných 1.390 Kč

Pevná cena za osobu
dítě do 12 let ZDARMA

TÝDEN V HOTELU
s polopenzí za skvělých 3.990 Kč

Pevná cena za osobu
dítě do 12 let ZDARMA

DOPRAVA AUTOBUSEM Z PŘEROVA
MOŽNOST VLASTNÍ DOPRAVY

SLEVY
NOVÁ

NEJ...

AUTO
•BOXY
•NOSIâE
•DOPL≈KY
•KOSMETIKA
•BATERIE

TOVAČOVSKÁ 638 • PŘEROV
TELEFON 581 201 666

OTEVÍRACÍ DOBA Po–Pá 8.30–17.00 • So 8.30–12.00
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O stručné informace jsme požádali An-
tonína Tománka, sportovního ředitele
Přerovského volejbalového klubu, kte-
rému jsme položili několik otázek.

Antonín Tománek
Přerovský
volejbalový klub
sportovní ředitel 

� Jaký je cíl tohoto projektu?
Rádi bychom vytvořili podmínky pro

zapojení co největšího počtu mládeže do
mimoškolních aktivit, chceme smyslu-
plně naplnit volný čas mladých lidí. Aby
se nám to podařilo, zamýšlíme zapojit
i školy a učitele. Přejeme si, aby talento-
vaná mládež byla včas podchycena a do-
stala příležitost zapojit se do vrcholové-
ho volejbalu.

� Co vás vedlo k vypracování projektu?
Nejprve několik slov k současnému sta-

vu. Volejbal v Přerově patří v posledním
desetiletí k nejúspěšnějším sportům.
Především ženská složka, působící v Pře-
rovském volejbalovém klubu – občan-
ském sdružení, patří již po několik sezon
ke špičce dívčího a ženského volejbalu
v ČR. Ženy absolvovaly již šestou sezonu
v extralize, jejich rezerva byla v 1. lize,
rovněž tak juniorky i kadetky hrají nej-
vyšší soutěže ČR v této kategorii – extra-
ligu juniorek, resp. kadetek. Žákyně, pro-
šlé sportovními třídami se zaměřením na
volejbal na ZŠ Velká Dlážka, se pravidel-

ně kvalifikují na mistrovství ČR. To klade
velké nároky na organizaci a vyžaduje
značné finanční náklady. Příspěvkem se
podílí na činnosti klubu město Přerov
i Olomoucký kraj. V posledních letech se
klub, tak jako i jiná sportovní sdružení,
potýká s nedostatkem mladých zájemců
o pravidelné sportování. Východiskem
pro zlepšení tohoto stavu může být prá-
vě náš projekt.

� V čem vidíte hlavní přínos spoluprá-
ce se školami a dalšími uvedenými sub-
jekty?

Vzhledem ke své dlouholeté tradici
a zkušenostem víme, že zlepšení můžeme
dosáhnout jen úzkou spoluprací se škola-
mi, a to již od začátku školní docházky.
Problematika zapojení co největšího poč-
tu mládeže do sportování je blízká i vede-
ní města, které významně tyto aktivity
svými dotačními programy podporuje. 

� Můžete být trochu konkrétnější v po-
pisu vlastního projektu?

Zapojením základních škol do projek-
tu se vytvoří základna pyramidy – maxi-
mální množství dětí, které budou vede-
ny k zájmu o pohybové aktivity a sport,
bude soustředěno do kroužků v rámci
mimoškolních aktivit organizovaných
školou, vedených jejich učiteli, případně
rodiči a podporovaných městem, školou
i PVK. Aktivity budou vykonávat ve vlast-
ních zařízeních – tělocvičnách a venkov-
ních prostorách škol. Jejich náplní nebu-
de jen volejbal, ale pohybové aktivity vy-
hovující jejich věkové kategorii. Cílem

bude podchytit u nich zájem o sport
obecně, to znamená budou se věnovat
míčovým hrám, atletice, gymnastice, ale
i poznávacím aktivitám. PVK se bude po-
dílet i metodicky – kroužky budou záro-
veň přípravkou PVK. Mohou se jich
účastnit jak dívky, tak i hoši příslušné vě-
kové kategorie společně.

Po dosažení věkové kategorie odpoví-
dající 6. a 7. třídě přejdou děti, které bu-
dou chtít dále pokračovat, do sportov-
ních tříd pod gescí PVK, kde budou za-
řazeny do oddílů vedených kvalifikova-
nými trenéry volejbalu a náplní jejich
činnosti bude volejbal. V rámci těchto
aktivit se již zapojí do soutěží, vypsa-
ných volejbalovým svazem pro jejich
kategorii.

Financování těchto aktivit bude zajiš-
těno PVK a ČVS ve spolupráci s rodiči.
Děti již budou zařazeny do oddílů dívčí,
resp. chlapecké kategorie. Sportoviště
pro provozování těchto aktivit bude za-
jišťovat PVK ve spolupráci s TJ a se ško-
lami, kde budou zřízeny sportovní třídy.
Již v kategorii starších žákyň a žáků bu-
dou pro ty, kteří mají předpoklady pro
vrcholový sport, vytvořeny podmínky,

aby mohly plynule přejít do vyšší kate-
gorie a startovat v nejvyšších soutěžích
v rámci ČR. 

� V jakém časovém horizontu vidíte za-
hájení projektu?

Projekt byl přijat v letos květnu. Posun
do vyšších pater trvá vždy minimálně je-
den rok, to znamená, že cíl může být na-
plněn v horizontu pěti až šesti let. V nej-
bližším termínu plánujeme uspořádat
seminář ředitelů oslovených škol a naší
snahou je zahájení projektu k počátku
školního roku 2009/2010.

Eva Šafránková

Zástupci Přerovského volejbalového klubu (dále PVK) ve spolupráci
s městem, školami v Přerově a okolí, Tělovýchovnými jednotami SK
a Pozemními stavbami Přerov připravili nový zajímavý projekt
s názvem Akademie přerovského volejbalového klubu. 

Z utkání extraligy žen VK Prostějov: PVK Přerov Precheza – hráčky Přerova při příjmu podání.

Chcete, aby vaše dítě zdravě sportovalo?
Akademie volejbalového klubu

■ Klub českých turistů
� pokraãování ze strany 5

�15. 8. • Havífiov–Petfivald–Michálkovi-
ce–Ostrava, 21 km, L.Bafiinka, odj. 6.03 hod.

�20. 8. • Velká Bystfiice–Horizont–Olo-
mouc, 10 km, Î. Zapletalová, odj. 6.59 hod.
�20.–23. 8. • Jablunkovsko, ·Èávová 
�27. 8. • Vítkovice KPâ, prÛvodce zaji‰tûn,
10 km, J. ·vec, odj. 7.27 hod.
�29. 8. • Kunovice–Louãka–Lazy–Vala‰-
ské Mezifiíãí, 16 km, J. ·pinar, odj. 7.23 hod.

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

�3.–9. 7. • ·umava, vlakov˘ zájezd
�11. 7. • âeská Tfiebová–Svinná–Suchá–
Litomy‰l, 18 km, odj. vlak 5.48 hod., O. Valá‰-
ková
�18. 7. • Lupûné–Dolní Bou‰ínov–Mírov–
Mohelnice, 22 km, odj. vlak 5.59 hod., Vl. Wnuk
�25. 7. • Polanka n. O.–podél Odry–Lan-
dek–Koblov–Ostrava hl. n., 22 km, odj. vlak
6.03 hod., Vl. Wnuk
�1. 8. • Osvûtimany–sv. Kliment–Cim-
burk–Smutn˘ Ïleb–Stfiílky, 20 km, odj. vlak
6.46 hod., Vl. Wnuk
�8. 8. • Mladûjovice–¤ídeã–Mutkov–Hor-
ní Îleb–·ternberk, 24 km, odj. vlak 6.59 hod.,
Vl. Wnuk
�15. 8. • Jakubãovice–Dobe‰ov–Na âar-
dû–Pot‰tát, 17 km, odj. vlak 6.27 hod., C. Pun-
ãocháfiová
�29. 8. • Lomnice u R˘m.–Sluneãná–Ko-
ãiãí vrch–Mor. Beroun, 19 km, odj. vlak
6.59 hod., Vl. Wnuk

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

�3.–10. 7. • Putování âeskou republikou
na kole i pû‰ky – Západoãeská vûtev, Vej-
prty–Nejdek–Plesná–Cheb–Planá u Mar. Láz-
ní–âerchov–DomaÏlice–Kdynû–Îelezná Ruda,
Václav Koutn˘, vlak, pû‰í, cyklo
�4.–6. 7. • pfiíprava na Ukrajinu, Vojensk˘
prostor Libavá, 3 dny, Josef Martinek, bus, bike
�4.–12. 7. • Tuxerské a Zillertálské Alpy,
etapové pfiechody ve dvou ãástech, pohyb v roz-
sahu 2000–3134 m, 9 dní, 6–8 hod./den, Josef
Sedláãek, vl., auto, 6 hod., VHT
�9.–12. 7. • S kolem kolem Prahy, trasy dle
pofiadatale v okolí Prahy: Berounsko, Sázavsko, Kla-
densko, Kralupsko, s podporou cyklovlakÛ,
70–90 km/den, Tomá‰ Beránek, vlak 4.46 hod.,
cyklo
�18. 7. • Jantarová cyklostezka: Pfierov–
V. Bystfiice–Olomouc–SmrÏice–Tovaãov–
Pfierov, 85 km, Milan Bezdûk, sokolovna
8.30 hod. cyklo
�18.–25. 7 • Berchtesgardenské Alpy,
8 dnÛ, Rudolf ·tûpanãík, autobus, VHT
�4. 8. • schÛze v restauraci Pivovar v 19 hod. 
�8.–16. 8. • Evropské hory–Walliské Al-
py, v˘stupy na ãtyfitisícovky Bishorn, Monte Ro-
sa, 9 dnÛ, Jifií Balcárek ml., mikrobus, VHT
�15.–22. 8. • Allgäuské Alpy, 8 dnÛ, Rudolf
·tûpanãík, autobus, VHT
�21.–24. 8. • Berchtesgadenské Alpy,
Watzman 2713 m, Ofentalhornl 2513,Traunstein,
klettersteigy, 4 dny, Václav Koutn˘, Jurá‰ Balcá-
rek, mikrobus 4 hod., VHT
�22.–29. 8. • Zakarpatská Ukrajina, toulá-
ní po Zakarpatské Ukrajinû, 8 dnÛ, Josef Marti-
nek, bus, bike
�29.–30. 8. • Louãení s létem v Leto-
hradû – Zábfieh–Svébohov–â. Voda–Such˘
vrch– Jablonné n. O.–Letohrad (nocleh)–Krá-
líky–Severomoravská chata–Zábfieh (Mohelni-
ce), 2× 65 km, J. Balcárek, V. Koutn˘, vlak
6.59 hod., cyklo
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Tajenka křížovky: České přísloví Autorka křížovky: Marie Švarcová

Tajenka: Pole má oči, les uši, chovej se všude jak sluší.

Máte rádi výlety do přírody spojené
s poznáváním středověkých panských
sídel? Potom si nenechte ujít novou vý-
stavu v Muzeu Komenského v Přerově.

Budou na ní prezentovány fotografie
slovenských hradů doplněné textovými
poznámkami, přibližujícími atmosféru
a okolnosti jejich vzniku, případně ob-
sahujícími drobné perličky z jejich his-
torie či místních pověstí. Jejich autor,
Lubomír Vyňuchal, se věnuje poznává-
ní těchto pomalu mizejících památek cí-
leně od roku 2006, kdy naplánoval svou
první větší hradařskou akci, zaměřenou
na oblast západního Slovenska. Vysta-
vené obrázky mapují tedy období po-

sledních čtyř let, během nichž se usku-
tečnilo celkem sedm vícedenních vý-

prav. Pět z nich organizačně připravil
sám autor, kdy byl na cestách provázen
svými přáteli, a dvě byly v režii příprav-
ného týmu zlínské pobočky Klubu Au-
gusta Sedláčka pod vedením Aleše Fuk-
sy. Fotografie jsou doplněny drobnou
grafikou a perokresbami hradů otroko-
vického kreslíře Milana Zikmunda. Ne-
chybí ani výběr všech druhů literatury,
která se nějakým způsobem dotýká prá-
vě hradů na Slovensku. 

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek
2. července v 17 hodin. Vystoupí na ní
přerovská country a trampská skupina
Šediváci. Výstavu můžete vidět až do
6. září. Lubomír Vyňuchal

Příběhy hradů…
Přerovský zámek • Historický sál • 3. července až 6. září

Pozvánka ■ Hrad Helfštýn
ãervenec a srpen dennû 9–18 hodin, 

v pondûlí zavfieno (pondûlí 6. 7. otevfieno)
�1. 4.–1. 11. • Expozice historické min-
covny, suterén hradního paláce
�4. 4.–30. 8. • Christine Habermann von
Hoch – Kovové variace, galerie na 2. nádvofií
�5. a 6. 7. • vstup do hradu po cel˘ den
zdarma – pfiíspûvek ke státnímu svátku
�11. 7. v 11, 14 a 16 hod. • vystoupení
skupiny historického ‰ermu REGO s pfied-
stavením Pohádka o vodníkovi. Samostat-
né vstupné 20 a 40 Kã
�12. 7. v 11 a 14 hod. • vystoupení skupi-
ny historického ‰ermu REGO s pfiedstave-
ním Pohádka o vodníkovi. Vstupné 20 a 40 Kã.
�18. 7. • Hradní bál. Zábavn˘ program,
kost˘movan˘ prÛvod, hudba, tanec, tombola,
obãerstvení. Od 16.30 hodin zaji‰tûna kyvadlo-
vá autobusová doprava z Lipníka nad Beãvou
Vstupné: dospûlí 100 Kã, studenti, dÛchodci
a dûti 60 Kã. MládeÏ do 15 let pouze v dopro-
vodu rodiãÛ. Pfiesn˘ program bude uveden na
plakátech pfied akcí
�28.–31. 7., 1. a 2. 8. • s historick˘mi
skladbami vystoupí dûtsk˘ soubor zobco-
v˘ch fléten VIVAT VISPO z Prahy pod vede-
ním B. VyslouÏilové
�4.–9. 8. • s historick˘mi skladbami vy-
stoupí soubor zobcov˘ch fléten VIVAT
FLAUTO z Prahy pod vedením B. VyslouÏilové
�8. 8. v 17. 30 hod. • veãerní koncert
Hradní zastaveníãko – soubor VIVAT FLAU-
TO a hostující varhanice Vlasta Ko‰Èálová. Kon-
cert probûhne na palácovém nádvofií. V pfiípadû
‰patného poãasí v Ateliéru Kováfiského studia
�22.–27. 8. mimo pondûlí • Kováfiské fórum
– 21. roãník. Zahájení probûhne pfied historickou
kovárnou na 3. nádvofií v sobotu 22. 8. v 15 hodin.
�29. a 30. 8. • Hefaiston 2009 – 28. roãník
mezinárodního setkání umûleck˘ch kováfiÛ. So-
bota 9–18 hodin, nedûle 9–13 hodin. Program:
demonstrace kováfiské tvorby na 10 pracovi‰tích,

v˘stava kováfisk˘ch dûl v exteriéru. Vstupné 60,
40 a 20 Kã. Po oba dny zaji‰tûna kyvadlová au-
tobusová doprava Lipník nad Beãvou (âD)–hrad
Helf‰t˘n

www.helfstyn.cz • tel. 581702030, 581797407

Pozvánka
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Druhý ročník Zahradních slavností se
bude konat v areálu Ornitologické
stanice 19. července od 16 hodin.

V rámci programu můžete si prohléd-
nout s komentářem šokující výstavu Ná-
strahy, pasti a železa na škodnou, sledo-
vat ukázku zachráněných živočichů v zá-
chranné stanici ORNIS. Váš zájem upou-
tá výstava pod širým nebem - konceptu-
ální umění MgA. Jana Spěváčka. Nezkla-
me ani koncert Petra Váši a skupiny Ty
Syčáci, kteří se představí ekopsycholo-
gickou operou Lišák je lišák. Občerstve-
ní je zajištěno. Vstup zdarma.

Svatovavfiinecké hody
Pátek
19 hodin diskotéka Hitradia Apollo – náměstí TGM
Sobota
10 hodin koncert přátelství na venkovním pódiu – náměstí TGM. Představí se soubory

a sólisté z našich partnerských měst: Ivano-Frankivsk, Ukrajina – jazzová 
skupina • Ozimek, Polsko – taneční skupina ALVARO • Děčín – hudební formace
Dr. Vomiště, folk • Kedzierzyn-Kozle, Polsko – moderní tanec SPIN 
• Přerov – sbor Cantabile, skupina Coloredo

20 hodin Olympic, koncert – náměstí TGM
Neděle
10 hodin krojovaný průvod • mše svatá v kostele, zahájení hodů farářem a primátorem 
Folklorní program na náměstí TGM – dopoledne skupina Primáš, odpoledne dechová

hudba Věrovanka
Historický program Markus M – Horní náměstí (historický jarmark, ukázky řemesel, 

vystoupení šermířů, hudební produkce) a náměstí Na Marku (dobové 
hry a atrakce) změna programu vyhrazena

pátek 7. 8. aÏ nedûle 9. 8.
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■ Plavecký areál – koupání veřejnosti, tel. 581 736 580 • relaxace, sauna, tel. 581 209 100
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■ Muzeum Komenského

V úterý 23. června proběhlo ve Středisku volného času ATLAS a BIOS slav-
nostní ukončení školního roku. Pracovníci připravili dětem pestrý program činností, di-
váci si poslechli vystoupení Přerovského dětského sboru. Své umění předvedly děti z Taneční
školy a kroužků oddělení tělovýchovy. Prezentovaly se i děti z kroužku gymnastiky, aerobiku
a bojového umění aikido. V keramické dílně byla přichystána výstavka keramiky, výtvarných
činností, plastikových modelářů a malování na hedvábí. 
Rodiče se tak mohli seznámit s bohatou nabídkou činnosti a pouvažovat již nyní před nastá-
vajícími prázdninami o aktivitách, kterým se jejich děti, popřípadě i oni sami, budou věnovat
v příštím školním roce. Zápis do kroužků na školní rok 2009/2010 proběhne v bu-
dově ATLASu – Žižkova 12 v úterý 8. září od 14 hodin a BIOSu – Bezručova 12
ve středu 9. září od 10 hodin. Bc. Jana Lukášová, SVČ ATLAS a BIOS

Den otevřených dveří v ATLASu a BIOSu

V polovině června proběhlo v Mervartově síni Muzea Komenského slavnost-
ní vyhlášení výsledků soutěže Veselé autíčko, kterou připravili pro žáky základních
škol pracovníci technických služeb. Nezávislá porota složená ze zástupců města, médií a učite-
lů vybrala z více než tří stovek výkresů nejzajímavější kresby dětí. Jejich obrázky ozdobí dva svo-
zové vozy odpadků, které můžete spatřit v ulicích města už v těchto dnech. red.

Soutěž Veselé autíčko

Budova přerovského zámku
út–pá 8–17 hod., so–ne 9–17 hod. 

�Stálé expozice
�do 30. 8. • Hurá za Ferdou Mravencem!
(Galerie, vernisáÏ 30. 5.)
�do 16. 8. • V˘znamné osobnosti ãeské
vûdy a techniky (putovní v˘stava Národního

technického muzea v Praze, Velk˘ v˘stavní sál)
�do 23. 8. • Mazel Tov! Dûjiny Ïidovské ko-
munity v Pfierovû (Mal˘ v˘stavní sál)
�3. 7.–6. 9. • Pfiíbûhy hradÛ (Historick˘ sál,
vernisáÏ 2. 7.). Jedná se o v˘stavu fotografií slo-
vensk˘ch hradÛ doplnûnou textov˘mi poznám-
kami, pfiibliÏujícími atmosféru a okolnosti jejich
vzniku, pfiípadnû obsahujícími drobné perliãky
z jejich historie ãi místních povûstí.

Korvínský dům Horní nám. ã. 31
Pfiedná‰ky v 16.30 hodin
�7. 7. • Îidovské zvyky. Pfiedná‰í Ing. Petr
Papou‰ek pfiedseda Îidovské obce Olomouc
�21. 7. • Tajemství Ïidovské kuchynû.
Pfiedná‰í PhDr. Miriam Havelková
�4. 8. • Cestování Izraelem. Pfiedná‰í Petr
Skopal

tel. 581 250 531, 581 219 380

Ornitologická stanice
po–pá 8–16 hodin, so a ne 9–17 hodin, 

jindy po domluvû
�Stálé expozice: Ptáci âeské republiky, Ptaãí
lípa, Ptaãí zahrada Franti‰ka Gintra
�do 1. 11. • Nástrahy, pasti a Ïeleza na
‰kodnou. ·okující v˘stava o lidské krutosti. 
�19. 7. • Zahradní slavnost. Areál ORNIS, od
16 hodin
�V˘ukové programy pro ‰koly ❙ do 1. 11. •
Nástrahy, pasti a Ïeleza na ‰kodnou ❙ Ptá-
ci ❙ Vodní ptáci ❙ Stromy (e-mail: kosturo-
va@prerovmuzeum.cz)
�Ekoporadna – informace z obl. Ïivot. prostfiedí

ORNIS tel. 581 219 910
www.prerovmuzeum.cz

SVČ ATLAS a BIOS
Příměstské tábory:
1.–3. 7., Hry s písničkami – pro děti do 12
let (ATLAS),
7.–10. 7., Sportovní příměstský tábor –
pro děti od 7 do 12 let (ATLAS),
13.–17. 7., Se zvířaty za zvířaty – pro dě-
ti od 10 let (BIOS),
20.–24. 7., Barevné prázdniny – pro děti
od 8 do 12 let,
24.–28. 8., Prázdninové putování – pro
děti od 7 do 13 let (BIOS). 
Pobytové tábory:
1.–8. 7., Zálesácký tábor – pro děti od 7
do 15 let,
4.–11. 7., Za kocourem na kraj světa –
pro rodiče s dětmi Chata Visalajka,
6.–12. 8., Letní tábor s Přerováčkem
a flétničkami – pro děti od 8 do 15 let,
Chata Slovan na Tesáku,
26.–30. 8., Prázdninové loučení – pro dě-
ti od 9 let a mladší děti s rodiči – Praha.

www.svcatlas-bios.cz

Duha klub Dlažka
Hravé příměstské tábory pro děti 6–13
let v Přerově a okolí – všední dny v klubu
i na hřišti, v lese, v parku, na výletě. Stol-
ní hry, míčové hry, turistika, malování
a jiné aktivity. Termíny: 1.–3. 7., 7.–10. 7.,
13.–17. 7., 20.–24. 7., 27.–31. 7., 3.–7. 8.,
10.–14. 8., 17.–21. 8., 24.–28. 8. Mimo prv-
ních dvou kratších termínů vždy pondě-
lí až pátek od 8.30 do 16.30. hod. Cena:
1100 Kč/1 týden, cena 1. tábora 650 Kč, 2.
tábora 850 Kč. Možno se zúčastnit jen
částí týdne, cena 250 Kč/den. Informace:
Duha Klub Dlažka, Palackého 1, tel. 581
331 438, 603 88 66 44, dlazka@dlazka.cz. 

Kompletní nabídka www.dlazka.cz

Brontosaurus Delfín
Vodácký puťák Lužnice, 26. 7.–2. 8., věk:
10–17 let, cena 2750 Kč. Dětský vodácký
tábor na kánoích s instruktory. 
Vesmírné záhady, 16. 8.–29. 8., věk: 8–15
let, cena 2800 Kč. Stanový tábor u Jívové.
Země pro děti, 9. 8.–16. 8., rodiče s dět-
mi 3–10 let, dítě 1500 Kč, dospělý 1800
Kč. Stanový tábor v Jívové u Olomouce. 
Informace a přihlášky: Karel Jílek, tel. 776
036 046, e-mail: delfin@brontosaurus.cz

delfin.brontosaurus.cz

Centrum pro volný
čas mládeže

Tábory na Horní Bečvě v Beskydech:
1.–10. 7., tábor pro děti od 8–12 let, cena
2800 Kč; 10.–19. 7., tábor pro mládež
13–18 let, cena 3100 Kč

tel. 608 909 916 • www.cvcm.cz 

■ Nabídka letních táborů

■ Památník lovců mamutů
Úter˘, ãtvrtek a sobota 10–12, 13–15 hodin.

V ostatní dny po pfiedchozí domluvû na tel. 581
211 739 (Z· J. A. Komenského v Pfiedmostí)

■ Rodinka
Provozní doba v klubovnû v ul. Îelatovská 12 

je 8–16 hod.
�1. a 8. 7. 9–10.30 hod. • cviãení na vel-
k˘ch míãích pro kojence a batolata, ukázka ma-
sáÏí a první v˘tvarné krÛãky
�6.–10. 7. • intenzivní kurz angliãtiny s ro-
dil˘m mluvãím pro dûti i dospûlé v Pfierovû
�10.–19. 7. • aktivní dovolená v Chorvat-
sku – camp u Poreãe
�9.–15. 8. • tábor s angliãtinou a rodil˘m
mluvãím na Sola Gratii 
Po celou dobu prázdnin nabízíme hlídání dûtí. Zá-
pisy do krouÏkÛ probíhají bûhem prázdnin.

www.rodinka.cz

Den dûtsk˘ kryt˘ venkovní koupání rekondiãní koupali‰tû
bazén 50m bazén bazén imob. obãanÛ stoly slender Penãice

pondûlí 10–20 10–20 10–20 11.30–13.30 13.30–20.30 9.30–19

úter˘ 10–20 10–20 10–20 7.30–14.30 9.30–19

stfieda 10–20 10–20 10–20 11.30–13.30 13.30–20.30 9.30–19

ãtvrtek 10–20 10–20 10–20 13.30–20.30 9.30–19

pátek 10–20 10–20 10–20 15–17 7.30–14.30 9.30–19

sobota 10–20 10–20 10–18 zavfieno 9.30–19

nedûle 10–20 10–20 10–20 10–12 zavfieno 9.30–19
Výjimky: 4.–6., 8. a 9. 7. kryt˘ 50m bazén – ãásteãn˘ pronájem 10–11 hod. • 1.–3. 7., 27.–31. 7., 17.–21. 8. slendr – zavfieno



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

Uzávěrka příštího čísla je v úterý 18. srpna 2009

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

Druhou polovinu roku zde
zhlédnete soubornou výstavou
našich předních malířů, grafiků
a sochařů. V prázdninových mě-
sících můžete v galerii již tradič-
ně vidět díla I. Hüttnerové, K. Ko-
deta, A. Borna, J. Velčovského,
O. Janečka, Z. Červinky, K. Vav-
rové, J. Anderleho, M. Richterové,
J. Salajky, J. Lieslera, D. Polakovi-
če, I. Piačky a dalších. Ze sochař-
ské tvorby Olbrama Zoubka na-
jdete v galerii jeho bronzové a cí-
nové plastiky i oblíbené otisky re-
liéfů. Od začátku července si mů-
žete prohlédnou keramická auta
– veterány Josefa Lapčíka.
První vernisáž nové podzimní
sezony se uskuteční 26. srpna
v 17 hodin. Své obrazy zde po-

prvé představí Mimoza Botsin z Bulharska. Od roku 1990 vystavovala samostatně
po celém Bulharsku. V roce 2005 vystavovala ve Slezském divadle Opava, v roce
2007 v galerii U Jakoba v Opavě. Její díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách
ve Francii, Norsku, Švýcarsku, Slovensku a České republice.

K 10. výročí otevření minigalerie zde budou vystavovat výtvarníci, kteří s ní dlou-
hodobě spolupracují. Akvarely s motivy Přerova, ale i ručně dělané náhrdelníky
a náušnice vystavuje Pavlína Haderková-Filoušová. Zákoutí Přerova představí i Ra-
domíra Trojanová a Lenka Jasenská. Velmi atraktivní jsou zátiší s květinami od
Vlasty Tvrdé. Malebné krajiny malované osobitým způsobem vystavují Vilém Po-
korný, Miroslav Teplý a Miroslav Dyl. Zajímavé je umělecké sklo z Glass Atelieru
Morava z Vizovic a reliéfy z umělého kamene od Nové Akropolis z Olomouce. Vý-
stava potrvá do 30. srpna.

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

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

Eva Jurčíková – šperky, hedvábí, vitráž
Její umělecká tvorba začala roku 1997
v Římě, kde studovala kresbu. Drátování
se věnuje devět let. „Dráteníci si předáva-
jí zkušenosti a dovednosti mezi sebou
a tak jsem se vyvíjela i já, například hod-
ně jsem získala při setkáních na jarmar-
cích v Rožnově pod Radhoštěm, kam jez-
dím jako dráteník již pátým rokem. Nej-
raději se věnuji výrobě šperků, protože mi
dovoluje experimentovat a vytvářet tak
neopakovatelné originály. Pracuji s chi-
rurgickou ocelí, polodrahokamy, perletí a jinými přírodninami. Občas organizuji
kurzy, kde se snažím vychovávat další dráteníky. Řemeslo předvádím také na vý-
stavách, především vánočních nebo velikonočních, které pořádá město Přerov,“
vysvětlila umělkyně.
Malbě na hedvábí se věnuje šestým rokem. Zaujala ji tím, jak se mezi sebou dají
míchat a kombinovat barvy tak, aby odrážely pocity nebo věci, které vidí kolem se-
be. V poslední době odhaluje krásu vitráží a zatím pátrá, jaké možnosti skýtá.

Prázdninové období v Domečku
bude jako každoročně ve znamení
souborné výstavy českých umě-
leckořemeslných dílen: široký vý-
běr užitkové keramiky, například
hrdějovické a tupeské, dále tradič-
ní kamenina v přírodních glazu-
rách, barevná majolika Jiřího Ka-
labise a Denisy Chvátalové, klasi-
ka v jemných odstínech glazur od
Jana Vichty, drátovaná keramika
Miluše Hlavinkové. Z originálních
textilních hraček a polštářů pro

děti i dospělé přibudou nové kolekce výrobků Dagmar Mráčkové a Jany Kubínové.
Přírodní pletiva budou zastoupena pracemi J. Minarčíkové – košíky, ošatkami a tá-
cy. Letní malovaná a batikovaná trička budou v nabídce také celé léto.

■ Kino Hvězda ■ Galerie
�1. 7. v 17.30 hod. • LÍBÁ· JAKO BÒH (âR,

komedie). ReÏie: Marie PoledÀáková. Hrají: Ka-
mila Magálová, Oldfiich Kaiser, Eva Holubová, Ji-
fií Barto‰ka.
�1. 7. ve 20 hod. • KRVAV¯ VALENT¯N
(USA, horor, titulky, premiéra). ReÏie: Patrick Lus-
sier. Hrají: Jensen Ackles, Jaime King, Kerr Smith.
�2.–7. 7. v 18 hod., 8. 7. v 10, 14 a 18
hod. • HANNAH MONTANA (USA, rodinná hu-

dební komedie, ãesk˘ dabing, premiéra). ReÏie:
Peter Chelsom. Hrají: Miley Cyrus, Billy Ray Cy-
rus, Emily Lameh. âesk˘ dabing: Pavlína Dytrto-
vá, Luká‰ Hlavica, BraÀo Holiãek.
�2.–5. 7. ve 21 hod. • VÍNO ROKU (USA, ko-

medie, titulky, premiéra). ReÏie: Randall Miller.
Hrají: Bill Pullman, Alan Rickman, Chris Pine, Ra-
chel Taylor. 
�6.–8. 7. ve 21 hod. • POSLEDNÍ DÒM NA-
LEVO (USA, horor, titulky, premiéra). ReÏie: Den-

nis Iliadis. Hrají: Tony Goldwyn, Monica Potter,
Sara Paxton, Joshua Cox.
�9.–12. 7. v 18.30 hod. • KÁMO· K PO-
HLEDÁNÍ (USA, komedie, titulky, premiéra). Re-
Ïie: John Hamburg. Hrají: Paul Rudd, Jason Se-
gel, Rashida Jones, Jon Favreau.
�9.–15. 7. ve 21 hod. • NA ODST¤EL (USA,

thriller, titulky, premiéra). ReÏie: Kevin MacDo-
nald. Hrají: Russell Crowe, Rachel McAdams, Ben
Affleck, Helen Mirren, Jason Bateman.

�13.–15. 7. v 18.30 hod. • HOLKA Z MùS-
TA (USA, romantická, komedie, titulky, premié-

ra). ReÏie: Jonas Elmer. Hrají: Renée Zellweger,
Harry Connick Jr., J. K. Simmons.
�16.–19. 7. v 18.30 hod. • PA¤BA VE VE-
GAS (USA, komedie, titulky, premiéra). ReÏie:
Todd Phillips. Hrají: Bradley Cooper, Ed Helms,
Zach Galifianakis, Heather Graham.
�16.–22. 7. ve 21 hod. • T.M.A. (âR, horor,

premiéra). ReÏie: Juraj Herz. Hrají: Ivan Franûk,
Lenka Krobotová, Michal Dlouh˘, Andrej Hryc.
�20. a 21. 7. v 18 hod., 22. 7. v 10, 14 a 18
hod. (147 min.) • TRANSORMERS: POMSTA
PORAÎEN¯CH (USA, akãní sci-fi, ãesk˘ dabing,
premiéra). ReÏie: Michael Bay. Hrají: Shia LaBe-
ouf, Megan Fox, John Turturro, Josh Duhamel.
�23.–28. 7. v 18 hod., 29. 7. v 10, 13, 16
a 19 hod. • DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINO-
SAURÒ (USA, anim. komedie, ãesk˘ dabing,
premiéra). ReÏie: Carlos Saldanha, Mike Thurme-
ier. âesk˘ dabing: Jifií Lábus, Zdenûk Mahdal, Ota
Jirák, Katefiina BroÏová.
�23.–26. 7. ve 20 hod. (143 min.) • VE¤EJNÍ
NEP¤ÁTELÉ (USA, kriminální thriller, titulky, pre-
miéra). ReÏie: Michael Mann. Hrají: Johny Depp,
Christian Bale, Marion Cotillard, Channing Tatum.
�27.–29. 7. ve 21 hod. • STÁHNI Mù DO
PEKLA (USA, horor, titulky, premiéra). ReÏie:
Sam Raimi. Hrají: Alison Lohman, Flor de Maria
Chahua, Justin Long, Jessica Lucas.
�30. 7.–4. 8. v 17.30 hod., 5. 8 v 10, 14
a 17.30 hod. (154 min.) • HARRY POTTER
A PRINC DVOJÍ KRVE (USA, rodinn˘, ãesk˘ da-

bing, premiéra). ReÏie: David Yates. Hrají: Daniel
Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, M. Gambon.
�30. 7.–5. 8. ve 21 hod. • P¤ÍPAD NEVùR-
NÉ KLÁRY (âR/Itálie, tragikomedie, premiéra).

ReÏie: Roberto Faenza. Hrají: Laura Chiatti, Ian
Glen, Miroslav ·imÛnek, Pavlína Nûmcová, Anna
Geislerová.


