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Bezstarostný čas letních prázdnin končí
a rodičům opět nastávají starosti, jak
zabavit své dítě po vyučování. Není lehké
zvolit zájmovou činnost tak, aby si dítě
nejen odpočinulo, ale zároveň aby ho
obohacovala a dále rozvíjela.

Více na straně 15 �
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V září se zpřístupní památky veřejnosti
Přehled zpřístupněných památek v České
republice lze získat na internetových
stránkách www.ehd.cz, kde najdete
interaktivní mapu a on-line katalog.

Kostel v ulici J. Č. Drahlovského. 
Neoklasicistně orientovaná moderna z r. 1908

Nejmenší cvičenci z kroužku gymnastiky

Seznam zpřístupněných památek 
na straně 9 �

Dny evropského dědictví jsou již ně-
kolik let významnou celoevropskou
kulturně poznávací, společenskou a vý-
chovnou akcí, která má za cíl především
zlepšovaní informovanosti o jiných kul-
turách a ochranu kulturního dědictví
v nejširším slova smyslu. Každý rok je vě-
nován určitému tématu, letošní národ-
ní téma zní Památky měřené časem.

V tomto roce jsou Dnům evropského
dědictví opět věnovány dva zářijové ví-
kendy, a to dle možností vlastníků pa-
mátek. Národní zahájení Dnů evrop-
ského dědictví se bude konat ve dnech
11. až 13. září ve Šternberku, kde bude
návštěvníkům nabídnut bohatý kultur-
ní program. V našem městě byl po zku-
šenostech z minulých let zvolen jednot-
ný termín prezentace památek, a to 12.
a 13. září.

V objektech, které jsou běžně přístup-
né veřejnosti a vybírá se v nich vstupné,
může být v průběhu těchto dnů vstup
volný. Mgr. Miroslava Švástová,

odbor životního prostředí MMPr
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pořádá Den otevřených dveří, který se
uskuteční 5. září v prostorách Městské-
ho informačního centra.

„Informační koutek pro Evropskou
unii – MEIS, který letos slaví 5. výročí za-
ložení, v tento den otevře své prostory
dospělým i dětem. Pracovnice pro děti
připravily různé soutěže, například vý-
tvarnou soutěž Pozdrav kamarádovi z ji-
né země Evropské unie, a vědomostní
kviz o EU. Návštěvníci budou mít příle-
žitost zhlédnout výstavu Pozdravy z Ev-
ropy. Služba Internet pro veřejnost bu-
de po celý den zdarma. Připraveno bu-

de i občerstvení. Soutěžící mohou oče-
kávat zajímavé odměny,“ informovala
pracovnice Městského evropského in-
formačního střediska Jolana Plšková.

Putovní výstava Pozdravy z Evropy se
snaží přiblížit specifika a tradice člen-
ských států Evropské unie. Akce má ce-
loevropský rozměr, neboť k její realiza-
ce přispěli zástupci středisek Europe Di-
rect ze všech 27 členských států EU, kte-
ří zaslali pohledy a známky ze své země.

Bližší informace k akci sdělí pracovni-
ce informačního střediska, Kratochvílo-
va 14, Přerov. Šaf

■ Pozvánka na Den otevřených dveří

Městské evropské
informační středisko 

Povodně 2009
Veřejná sbírka Olomouckého kraje

Na pomoc obcím, neziskovým organizacím a jednotlivcům postiženým blesko-
vými záplavami na Hranicku a Jesenicku v červnu 2009

Číslo účtu: 24100217/0100 • Peníze můžete posílat do 30. 11. 2009
Potvrzení pro daňový odpočet obdržíte poštou na základě žádosti zaslané 

na e-mail: sbirka@kr-olomoucky.cz
Podrobnější informace: www.kr-olomoucky.cz/povodne2009

■ Výzva

Začátkem srpna se z podnětu poslan-
ce PS ČR Mgr. Zdeňka Boháče uskuteč-
nilo jednání mezi majitelem firmy MiKo
a MK bike sport Miroslavem Kolářem,
předsedou Svazu tělesně postižených
v Přerově Ing. Stanislavem Šmahlíkem
a vedoucí odboru sociálních služeb
a zdravotnictví Bc. Janou Žouželkovou,
na kterém se domluvili na dlouhodobé
spolupráci členů Svazu tělesně postiže-
ných s firmou MiKo a MK bike sport. 

„Ta bude spočívat především v nezišt-
né podnikatelské pomoci všem členům
naší organizace a zajišťování servisu pro
všechny handicapované spoluobčany
používající invalidní vozík nebo tříkol-
ku. Zabývali jsme se i myšlenkou odbor-
ného poradenství a servisu pro skupinu
handicapovaných sportovců věnujících
se cyklistice a zimním sportům. Jde však
o velmi specifickou oblast, která vyža-
duje akreditaci, tu naše organizace ne-
má. Protože informace lze zjistit na in-

ternetových stránkách, od tohoto zámě-
ru jsme upustili,“ vysvětlil Stanislav
Šmahlík. 

A jaká bude praxe? 
„Smlouva nabývá platnost 1. září a má

dvě oblasti. Její držitelé na základě před-
ložené naší členské legitimace (zelená
kartička s vozíčkem) budou mít v provo-
zovnách Miroslava Koláře (firma MiKo
sídlící ve velké pasáži a MK bike sport

v Kozlovské ulici (bývalá výměnička) sle-
vu 10 % na zakoupení zboží. Pro všech-
ny handicapované spoluobčany použí-
vající různé typy invalidních vozíků a tří-
kolek bude firma v těchto provozovnách
provádět servis se zaměřením na kola,
například dofouknutí, výměnu duše či
pláště, opravu defektu, vycentrování ko-
la apod. Klient bude pouze hradit mate-
riál, práce je zdarma v rámci dohody,“
zdůraznil předseda Svazu tělesně posti-
žených. Šaf

Nová služba pro
handicapované občany

Služby poskytne MiKo ve velké pasáži a MK bike sport v Kozlovské ulici.

V mnoha školách a školských zaříze-
ních panoval během prázdnin pracov-
ní ruch. Ředitelé těchto organizací tra-
dičně využívají dobu letních prázdnin
k zajištění údržby a oprav většího roz-
sahu, které nelze provést za běžného
školního provozu. O informace jsme
požádali Dagmar Janásovou z odboru
školství přerovského magistrátu.

„V letošním roce budou končit tři vel-
ké akce v základních školách. Základní
a Mateřská škola Pod skalkou získala do-
taci z Regionálního operačního progra-
mu regionu soudržnosti Střední Morava
na projekt Školka pro všechny ve výši té-
měř deseti tisíc korun. Peníze využije ve-
dení na úpravu a modernizaci vnitřních
prostor a nástavbu třetího nadzemního
podlaží mateřské školy. V Základní ško-
le Hranická se dokončuje celková re-
konstrukce sociálního zařízení za 9,3 mi-
lionů korun. Na Základní škole B. Něm-
cové se opravilo sociální zařízení včetně
rozvodů vody za zhruba 1 700 tisíc korun
a učebna vaření za 400 tisíc korun. I na

dalších základních školách se pracova-
lo, například v ZŠ Za mlýnem dělníci
opravili střechu nad chodbou do těloc-
vičny, v ZŠ Trávník se pracuje na opravě
části oplocení, vyměnilo se PVC. Vedení
ZŠ Želatovské se letos zaměřilo na opra-
vu sociálního zařízení,“ informovala
pracovnice odboru školství.

Prvním zářijovým dnem bude otevře-
no nové odloučené pracoviště Mateřské
školy Máchova 14 v ulici Sokolské. „Zde
se dokončují opravy vnitřní části budo-
vy, například sociálního zařízení, herny
a kuchyňky. Upravuje se zahrada a ředi-
telka pořídí nové vybavení školky včet-
ně hraček a učebních pomůcek, vše
v předpokládané výši 1 500 tisíc korun.
V dalších MŠ, například v MŠ Vinary, Ja-
sínkova a Máchova 8 a ve školních jídel-
nách Svisle a Kozlovská proběhla výmě-
na oken. V případě získání dotací z EU
se v roce 2010 počítá se zateplováním
budov základních škol Velká Dlážka,
Trávník a Hranická,“ doplnila Janásová.

Šaf

Čilý stavební ruch 
panoval na základních
a mateřských školách

■ Rozpis pohotovostních lékáren
nedûle a svátky od 8 do 18 hodin

den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

6. 9. lékárna MD, Boh. Nûmce 371 581 207 987

13. 9. lékárna U zlatého hada, âechova 41 581 209 475

20. 9. lékárna Sano, BudovatelÛ 6 581 277 956

27. 9. lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

28. 9. lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

Pohotovostní sluÏbu nevykonávají lékárny: Ústavní lékárna, Dvofiákova 7 • lékárna Dr. Pal-
ler, Îerotínovo nám. 22 • lékárna U zlatého hada, âechova 41, 

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

■ Kanceláře poslanců a senátora 
Jindfiich Valouch (âSSD)
â. Drahlovského 1040/14, 750 02 Pfierov, tel: 581 299 726, e-mail: valouch @psp.cz
Poslaneck˘ den: pondûlí a stfieda od 9 do 17 hodin

Zdenûk Boháã (ODS)
Kratochvílova 148/1, 750 02, tel.: 724 080 070 (asistent M. Zácha) e-mail: bohacz@psp.cz
Poslaneck˘ den: kaÏdé pondûlí od 8.30 do 12 hodin a od 13.30 do 17 hodin

Ladislav Mlãák (KSâM)
Palackého 94/8, 750 02 Pfierov, tel.: 581 217 262, e-mail: mlcakl@psp.cz
Poslaneck˘ den: kaÏdé pondûlí od 9 do 17 hodin

Jifií Lajtoch (âSSD)
Îerotínovo námûstí 4, 750 02 Pfierov, tel.: 581 212 444, e-mail: jiri@lajtoch.cz
Senátorsk˘ den: kaÏdé pondûlí od 13 do 16 hodin



■ Rada města Přerova
Krátce z jednání radních

12. srpna
� Schválili uzavření smlouvy o zhoto-
vení studie proveditelnosti Regenerace
městského bloku, náměstí TGM v Přero-
vě v celkové ceně 485 000 Kč. 
� Podali návrh zastupitelům schválit
Memorandum o spolupráci při rozvoji
a provozu letiště Přerov se společností
Regionální letiště Přerov a.s., stanovit roz-
voj letiště předmětem veřejného hospo-
dářského zájmu Přerova, stanovit záva-
zek veřejné služby na letišti a schválit uza-
vření smlouvy o poskytnutí dotace ve vý-
ši 500 000 Kč a.s. Regionální letiště Přerov 
� Podali návrh zastupitelům schválit me-
morandum ke společnému postupu pro
regeneraci centra Přerova, spočívající ve
vzniku pěšího propojení Žerotínova ná-
městí a Kainarovy ulice doplněného ob-
čanskou vybaveností, městským mobiliá-
řem a městskou zelení a na podporu roz-
voje obchodu a služeb a podnikatelské in-
frastruktury s firmou Opti Lens, spol. s r.o.,
Mgr. M. Petrem a Mgr. K. Mervardovou. 
� Souhlasili s umístěním areálu distri-
bučního skladu firmy Nypro hutní pro-
dej a.s. v poloze určené ve Studii prove-
ditelnosti pro Terminál kombinované
dopravy Střední Morava Přerov.
� Vzali na vědomí rozbory hospodaře-
ní města za I. pololetí roku 2009.
• Celkové příjmy (včetně financování
a fondů) města za I. pololetí jsou plněny
na 40,2 %, tj. 570 877 276,56 Kč.
• Celkové výdaje (včetně financování
a fondů) města za I. pololetí jsou čerpá-
ny na 36,9 %, tj. 513 976 597,64 Kč.
� Podali návrh zastupitelům schválit
poskytnutí dotace:
• ve výši 300.000 Kč subjektu AUTO
KLUB PŘEROV-Město v AČR, na výpla-
ty jezdcům, výplaty delegovaným činov-
níkům FIA včetně cestovních náhrad,
zápis do kalendáře závodů a licence na
schválení tratě, spojené s pořádáním
Mistrovství Evropy v autocrossu, které se
bude konat 4.–6. září 2009 v areálu Pře-
rovské rokle,
• ve výši 22.000 Kč subjektu ÚAMK-
AMK BIKETRIAL PŘEROV, na dopravu

spojenou s účastí jezdců klubu Adama
a Pavla Procházkových na Mistrovství
světa v biketrialu, které se bude konat
27.–28. srpna 2009 v Číně,
• ve výši 30.000 Kč subjektu Fitness AVE
Přerov, na nájemné sálu, náklady na
rozhodčí a ceny pro závodníky, spojené
s pořádáním sportovní soutěže ve fitness
a kulturistice, konané dne 17. 10. 2009
v Městském domě v Přerově pod ná-
zvem O pohár primátora statutárního
města Přerova,
• ve výši 30.000Kč subjektu Střední ško-
la zemědělská, Osmek 47, na částečnou
úhradu nákladů spojených s pořádáním
XIII. ročníku jezdeckých závodů o cenu
města Přerova.
� Podali návrh zastupitelům schválit
záměr:
• na poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč
Mgr. Jiřímu Vojzolovi na částečnou
úhradu nákladů spojených s výstavou
Světový sport objektivem Jiřího Vojzoly,
která se uskuteční v termínu od 12. li-
stopadu 2009 do 31. ledna 2010.
• poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč
subjektu Mateřské centrum Sluníčko,
Sokolská 26, na úhradu nákladů spoje-
ných s užíváním prostor v roce 2009. 
� Vzali na vědomí informaci o stavu na-
kládání s biologicky rozložitelnými od-
pady (BRO) a studii k investičnímu zá-
měru „Kompostárna a nakládání s BRO
ve městě Přerově“
� Schválili záměr vydat v roce 2010
v souvislosti s ukončením rozsáhlé
a dlouhodobé regenerace zámku v Pře-
rově reprezentační publikaci.
� Schválili dopis s žádostí o zastavová-
ní mezinárodních rychlíků R 202 a R 203
Chopin v Přerově, adresovaný Minister-
stvu dopravy.
� Uložili náměstkovi primátora Mgr. Jo-
sefu Kulíškovi ve spolupráci s Technic-
kými službami města Přerova, s.r.o.
předložit na jednání Rady města Přero-
va v září stav řešení odtahové služby na
území města Přerova.

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

Vážení přátelé,
čas letního odpočinku končí. Věřím, že se
vám podařilo nabrat nových sil i chuti ke
zvládání povinností, které život přináší.
Stále komplikovanější dopravní situace
v našem městě mě i uprostřed prázdnin
přinutila reagovat. Koncem července
jsem se dopisem obrátil na předsedu
vlády Jana Fischera se žádostí o pomoc.
Zdůraznil jsem, že přes řadu osobních
jednání na Ředitelství silnic a dálnic
a na Ministerstvu dopravy, stavba dál-
nice D1 má být zahájená až v roce 2011.
Námi navrhovaný průtah, který by od-
lehčil dopravu centrem, není dokonce
zařazen do státních investic vůbec. V té-
to souvislosti jsem připomněl, že Přero-
vu bylo slibováno zahájení výstavby dál-
nice D1 již v roce 2003.
V dopise předsedovi vlády jsem pouká-
zal na to, že v porovnání s ostatními
městy obdobného významu a dopravní-
ho zatížení v Olomouckém kraji vyka-
zuje Přerov jednoznačně nejhorší stav
silniční sítě. Ve městě se dosud neposta-
vila žádná větší komunikace, která by
přispěla k dopravnímu odlehčení cent-
ra. Vedení silnice I/55 v kontaktu s his-
torickým jádrem je nezáviděníhodnou
„raritou“. Opětovně jsem zdůraznil, že
tento neutěšený stav vyžaduje okamžité
řešení. Vysvětlil jsem také, že nejvý-
znamnější tranzitní doprava v Přerově
probíhá ve směru severojižním a je ve-
dena přímo středem města. Pokud ne-
bude celá tato trasa přestavěna, hrozí
kolaps dopravy především na strategic-
kých křižovatkách v Přerově a je nebez-
pečí, že se dále přenese do centra města. 
Věřím, že tento dopis předsedovi vlády
a naše osobní jednání na Ministerstvu
dopravy v polovině července pomůže
urychlit opětovné zařazení průtahu do
plánu investic.
Přestože velké dopravní stavby nás tepr-
ve čekají, museli být řidiči během po-
sledních týdnů velmi trpěliví a tole-
rantní, protože probíhala rekonstrukce
řady komunikací ve městě. Určitě ale
ocení výrazné zlepšení kvality pohybu
po městě ve svých vozech. Bližší vysvět-
lení přináší na straně 4 náměstek Mgr.
Josef Kulíšek.
Závěrem už tradičně pozvání na jedná-
ní zastupitelů, které se bude konat 7. zá-
ří. O čtrnáct dní později, 21. září, se
uskuteční další zasedání, na kterém bu-
de projednán územní plán.

■ Sloupek primátora

■ Pozvánka

Zastupitelstvo
města Přerova

v pondělí 7. a 21. září 
ve 13 hodin ve velkém sále MD

■ Podrobněji k některým
rozhodnutím radních

Přerov chce zpět
Chopina

Radní schválili dopis s žádostí o za-
stavování mezinárodních rychlíků
R 202 a R 2203 Chopin v Přerově.

„V dřívějších letech patřil Přerov k vel-
kým železničním uzlům evropského vý-
znamu. S rozvojem silniční dopravy se
jeho význam poněkud snížil, což je
umocněno také přístupem k sestavová-
ní jízdních řádů. Byl omezen počet me-
zinárodních rychlíků, které zde zastavu-
jí. Rozhodli jsme se proto zaslat návrh na
znovuobnovení zastavování vlaku R 202
a R 203 Chopin v našem městě. Předpo-
kládáme i podporu u vedení města Olo-
mouce. Záměr budu prosazovat i v se-
nátu,“ informoval primátor Jiří Lajtoch.

Rychlík Chopin přestal v Přerově za-
stavovat od 14. prosince 2008. Tímto
opatřením cestující z Varšavy, Katovic
a především z Vídně ztratili možnost
přestoupit v Přerově na spoje do kraj-
ských měst Olomouc a Zlín, čímž se sni-
žuje význam Přerova jako důležitého že-
lezničního uzlu.

„Chceme, aby si Přerov rozhodně za-
choval své významné postavení v želez-
niční dopravě a hodláme i nadále rozši-
řovat navazující infrastrukturu,“ zdů-
raznil primátor města.

Jednou z největších investic města
v současné době je rekonstrukce auto-
busového nádraží, které by se v budouc-
nu mělo stát přestupním terminálem
kombinované osobní dopravy mezi au-
tobusovou a vlakovou dopravou.

Bývalá rehabilitace
je na prodej

Radní schválili záměr na úplatný pře-
vod bývalé rehabilitace v objektu pře-
rovské nemocnice a vyhlášení výběro-
vého řízení. Objekt rehabilitace je ve
vlastnictví města a v současné době ne-
ní využíván. Uzávěrka podání přihlášek
– nabídek je 21. září v 11 hodin. 

Bude mít Přerov
kompostárnu?

Radní se seznámili se stavem nakládání
s biologicky rozložitelnými odpady (BRO)
a také studií na vybudování kompostárny
a nakládáním s BRO v našem městě.

Rozhodli se zařadit tuto investiční ak-
ci na rok 2010. Studie navrhuje umís-
tění kompostárny na pozemku souse-
dícím se skládkou tuhého komunální-
ho odpadu v Žeravicích.

„Na území města je v současnosti od-
děleně sbírán pouze odpad z údržby ve-
řejné zeleně. Je ale zařazen vzhledem ke
způsobu sběru (znečistění nežádoucími
příměsmi apod.) a nakládání (ukládání
na skládce) jako jiný biologicky nerozlo-
žitelný odpad. Toto řešení je výhledově
nepřípustné,“ vysvětlila náměstkyně
Mgr. Elena Grambličková. Předpokláda-
né investiční náklady činí okolo 40 300
tisíc korun. Město aktuálně produkuje
okolo 1.740 tun BRO. Šaf
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Stoletá Přerovanka oslavovala
V pondělí 24. srpna oslavila sté narozeniny paní Ludmila Dermíšková z Přerova.
Oslavenkyni přejeme do dalších let hodně zdraví a životního optimismu. Mezi gra-
tulanty byla i předsedkyně komise pro občanské záležitosti Ludmila Tomaníková.
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■ Dvě otázky pro …
Ve svém sloupku (na str. 3) se primátor

zmiňuje o jednáních, které město vede
v souvislosti s řešením neúnosné do-
pravní situace v Přerově. Jeho náměstek
Mgr. Josef Kulíšek nás informoval, na
čem konkrétně se v současné době pra-
cuje a zmínil se i o tom, co se chystá
v nejbližších měsících v souvislosti
s usnadněním pohybu řidičů po městě.

Mgr. Josef Kulíšek
náměstek primátora

� Co můžete říct k opravě městských
komunikací?

V současné době probíhají v někte-
rých částech města opravy komunika-
cí, které zastupitelé schválili v prosinci
2007. Jedná se o 44 dopravních staveb
na komunikacích v Přerově i jeho míst-
ních částech, což bude stát 178 milionů
korun. Tyto opravy měly být provedeny
v letech 2008 a 2009. Momentálně (20.
8. pozn. red.) je dokončeno deset staveb
a probíhá frézování čtrnácti ulic. Vzhle-
dem k ekonomické situaci a propadu
v rozpočtu města jsme museli promys-
let, jak udržet vyrovnaný rozpočet. Do

konce roku proto budou provedeny již
pouze dvě dopravní stavby, a to opraví-
me ulici U stadionu v Žeravicích a par-
koviště Pod Hvězdárnou. V roce 2010
pak bude dokončeno posledních sedm
staveb, mezi něž patří parkoviště v uli-
ci Boh. Němce, Interbrigadistů a v ulici
Alšově. V Žeravicích bude opravena uli-
ce Suchý potok, v Újezdci ulice Větrná.
V ulici Velká Dlážka se opraví chodník
i cyklostezka. Rozšíření čeká ulici Pa-
lackého. Opravy v podobě frézování
a následně položení asfaltového kober-
ce čeká celkem osm ulic. Mezi ně bude
zahrnuto nábř. Dr. E. Beneše, ulice Bez-
ručova, ul. gen. Štefánika, gen. Janouš-
ka, ulice Kabelíkova, Riedlova, silnice
v Lýskách.

Jsme si dobře vědomi, že prováděné
opravy hodně znepříjemňují život na-
šim občanům. Záměrně jsme tyto prá-
ce vyjednali s firmou Eurovia cs, a. s. na

prázdninové měsíce, kdy je ve městě
menší provoz. Bohužel právě v tuto do-
bu byly zahájeny firmou ŘSD Olomouc
opravy komunikací Polní a Dvořákova
směrem na Kozlovice. Tyto opravy jsme
dlouhodobě požadovali a stav vozovek
v těchto lokalitách byl neúnosný. Sou-
během všech těchto staveb byla již tak
špatná situace velice zkomplikována.
Děkujeme motoristům a občanům za
pochopení a doufáme, že výsledný efekt
po dokončení oprav, které jsou v nej-
větším rozsahu za posledních patnáct
let, bude odměnou za jejich trpělivost.

� Co město plánuje pro zvýšení bez-
pečnosti chodců, kteří jsou nejzranitel-
nějšími účastníky silničního provozu?

Myslíme si, že jsme hodně udělali pro
opravu komunikací, ale je potřeba zajis-
tit i bezpečnost chodců a zlepšit stav
chodníků. V nejbližší době vytipujeme
nejhorší úseky chodníků. Pochopitelně
musíme nejdříve zjistit a ověřit, zda ne-
ní v nejbližší době zde plánována opra-
va nebo budování sítí. Tyto chodníky
budou navrženy k opravě. Samozřejmě
konečná rozhodnutí ovlivní finanční si-
tuace města.

Pro zvýšení bezpečnosti na přecho-
dech radní pověřili pracovníky odboru
rozvoje zajistit vypracování dokumen-
tace pro nasvětlení 23 vytypovaných

přechodů pro chodce, včetně případ-
ných stavebních úprav. Do konce břez-
na 2010 se předpokládá vydání potřeb-
ných povolení. Touto investicí chceme
zajistit bezpečnost chodců v nefrekven-
tovanějších místech střetu motoristů
s pěšími, hlavně dětmi. Šaf

Seznam přechodů pro chodce, které
budou nasvíceny:
Ulice bfií. HovÛrkov˘ch (Penymarket – uãili‰tû,
‰kola – zimní stadion), Îelatovská (pfied ‰kolou),
U Tenisu (pfied ‰kolou), ·ífiava (2 – ‰kola, parãík
u Hasiãského záchranného sboru), ul.
Komenského (2 – u Pfierovanky, SBD),
Kratochvílova ul. (pasáÏ), Palackého ul. (2 –
u âS), B. Nûmcové (mezi Z· a OA), Pod Valy
(lávka do Michalova), Velká DláÏka, Kozlovská ul.
(zastávka MHD), Za Ml˘nem, Dvofiákova (2 –
Vsadsko, Klivarova), Dvofiákova (2 – VaÀkova),
Dvofiákova (u Meopty), Kopaniny (2 – Billa, hfii‰tû
Z· Kopaniny). 

Wurmova ulice. Komunikace dostane v nejbližších dnech nový asfaltový povrch.
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■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
komunikace/ulice druh omezení trvání
Nerudova ulice úplná uzavírka (oprava komunikace)

Komenského ulice úplná uzavírka (rekonstrukce parovodu) do 30. 9.

Lanãíkov˘ch úplná uzavírka (rekonstrukce vodovodu) 7. 9.–1. 11.

Wurmova, InterbrigadistÛ, Jasínkova opravy místních komunikací do 28. 8.

ÎiÏkova, Klivarova, Su‰ilova, ·ífiava opravy místních komunikací do 28. 8.

Pod Skalkou ãásteãná uzavírka (oprava parkovi‰tû) do 13. 9.

Hranická-Koãífie ãásteãná uzavírka (kanalizace) do 30. 9.

silnice II/436 Pfiedmostí–âekynû úplná uzavírka (motoristické závody) 27. 9.

silnice II/436 Pfiedmostí–âekynû úplná uzavírka (motoristické závody) 13. 9.

silnice II/436 Pfiedmostí–âekynû úplná uzavírka (motoristické závody) 5. a 6. 9.

U Îebraãky ãásteãná uzavírka (oprava povrchu) 1.–30. 9.

Tovární ãásteãná uzavírka 
(rekonstrukce autobusového nádraÏí ) do 16. 9.

Jaký vzduch jsme dýchali
v 1. pololetí roku

O stavu a vývoji kvality ovzduší v Pře-
rově občany pravidelně informujeme.

V uplynulém roce 2008 byly naměře-
ny na automatické imisní monitorova-
cí stanici na náměstí Přerovského po-
vstání historicky nejnižší koncentrace
sledovaných škodlivin. Poprvé od zahá-
jení měření v roce 1992 nebyly překro-
čeny legislativou stanovené imisní limi-
ty pro zdraví lidí. Zvláště potěšující byla
tato skutečnost u polétavého prachu,
který trápí Přerov nejvíce. 

Zcela opačná situace a výrazné zhor-
šení naměřených imisních hodnot pře-
devším u prašného aerosolu nastalo
hned s příchodem prvních lednových
dnů roku 2009. Podle našeho názoru
přinášelo časté severovýchodní proudě-
ní v prvním pololetí 2009 prostředni-
ctvím geomorfologického útvaru Mo-
ravská brána do Přerova mohutné emi-
se prašného aerosolu z Ostravska a zřej-
mě až z průmyslové oblasti polského
Slezska. Při takovém charakteru prou-
dění se rozhodující místní zdroje zne-
čišťování ovzduší v Přerově na tomto
zhoršení téměř nepodílely. 

Na základě vyhodnocení a posouzení
vlastních záznamů odboru ŽP a výsled-
ků měření AIM za I. pololetí 2009, které
jsou v této fázi pouze předběžné a zatím
nepotvrzené Českým hydrometeorolo-
gickým ústavem, můžeme konstatovat,
že u polétavého prachu PM10 byla na-
měřena průměrná půlroční imisní kon-
centrace ve výši téměř 34 μg/m3 oproti
29,4 μg/m3 v I. pololetí 2008 (stanovený
roční limit 40 μg/m3). Ve stejném obdo-
bí došlo ve 29 případech k překročení
24hodinového průměrného limitu sta-
noveného ve výši 50 μg/m3 s povoleným
ročním překročením 35krát, oproti 16
překročením v I. pololetí 2008. Také
imisní koncentrace ostatních měřených
znečišťujících látek (oxid dusičitý NO2,
oxid siřičitý SO2, oxid uhelnatý CO a pří-
zemní ozón O3) byla v I. pololetí 2009 ve
srovnání s I. pololetím 2008 vyšší, ne-
překročila však stanovené imisní limity. 

Dosavadní vývoj znečišťování ovzdu-
ší v Přerově dává tušit, že po loňském
příznivém roce opět dojde k překroče-
ní obou limitů u prašného aerosolu, ne-

boť jsme teprve před zimním obdobím,
které je pro znečišťování prašným ae-
rosolem nejkritičtější.

Nehodláme se smířit s nekontrolova-
telným importem cizích emisí prašného
aerosolu do Přerova prostřednictvím
dálkových přenosů z neodprášených
zdrojů znečišťování z Ostravska a Polska
(hutě, koksovny, metalurgické provozy,
zpracování uhlí apod.), a proto letos
v květnu jsme zpracovali zprávu o pro-
blematice ovlivňování imisní situace

v Přerově cizími zdroji s popisem této
situace včetně návrhu na řešení a oslo-
vili s žádostí o stanovisko odborné pra-
covníky Krajských úřadů olomoucké-
ho a moravskoslezského kraje, VŠB Os-
trava, ČHMÚ Ostrava a pět velkých
měst těchto krajů, které jsou obdobně
postiženy dálkovými přenosy prašného
aerosolu. Z jejich reakcí vesměs vyply-
nula podpora této iniciativě. Předpoklá-
dáme proto, že po volbách do sněmov-
ny a jmenování nové vlády na podzim
budou se zprávou seznámeny příslušné
centrální orgány se žádostí o řešení to-
hoto vážného problému.

Od začátku června jsou pro veřejnost
na světelných tabulích ve Velké Dlážce
a Tovární ulici k dispozici aktuální úda-
je o stavu znečištění ovzduší v Přerově
(4krát za hodinu po celý den). Tento
systém realizovaný odborem životního
prostředí přerovského magistrátu je v re-
publice zcela ojedinělý a přináší občanům
města nadstandardní informace o aktu-
álním stavu a vývoji znečištění ovzduší
s možností vydání výstražné zprávy ma-
gistrátem v případě vzniku zdraví nebez-
pečných koncentrací škodlivin.
Jan Zona, Ing. Jaroslav Čagánek, OŽP MMPr

Informační tabule v Tovární ulici
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Poskytuje dvě služby sociální péče.
Jednu zajišťuje domov pro seniory s ka-
pacitou 61 lůžek, a to občanům od 60 let,
kteří potřebují pravidelnou každodenní
pomoc a péči jiné osoby. Druhou soci-
ální službu pro dvacet klientů zajišťuje
domov se zvláštním režimem. Ta je po-
skytována občanům od 60 let věku, kte-
ří mají sníženou soběstačnost z důvodu
pokročilé ztráty paměťových a orientač-
ním schopností, osobám se stařeckou,
Alzheimerovou demencí a ostatními ty-
py demencí, jejichž situace rovněž vyža-
duje pravidelnou pomoc a péči jiné fy-
zické osoby.

Už po necelém roce získávání zkuše-
ností vedení domova podalo návrh na
změnu kritérií i bodového hodnocení
budoucích klientů domova z dubna
loňského roku. Ta byla radními města
začátkem července schválena. Na to,
v čem tato změna spočívá, jsme se ze-
ptali ředitelky domova PhDr. Marty Va-
nišové.

K výraznému bodovému navýšení do-
šlo u žadatelů ve IV. stupni závislosti na
pomoci jiné osoby a u žadatelů s trvalým
bydlištěm v Přerově a jeho místních čás-
tech. Bodově budou ohodnoceni i žada-
telé do 70 let věku, což dříve nebylo.
Z bodových kritérií jsme naopak zcela
odstranili kritérium schopnost úhrady

požadovaných služeb z vlastních fi-
nančních zdrojů. Nemá-li žadatel vlast-
ní příjem nebo jeho příjem nepostačuje

na úhradu nákladů, můžeme se dohod-
nout na spoluúčasti úhrady nákladů
s manželem, manželkou, rodiči nebo

dětmi. V případě, že se tak nestane, bu-
de úhrada snížena tak, aby budoucímu
klientovi domova zůstalo alespoň 15 %
z jeho příjmu. Tato skutečnost není dů-
vodem k nepřijetí,“ vysvětlila Marta Va-
nišová a posteskla si, že žádostí o umís-
tění je mnoho. Mnohdy nemohou vyho-
vět žadatelům, kteří to opravdu potře-
bují. Poptávka po této službě vysoce pře-
vyšuje možnosti. 

Pro hodnocení bodových kritérií žada-
telů vznikla pracovní skupina, jejímiž
členy jsou zástupci magistrátu, odboru
sociálních služeb a zdravotnictví, Soci-
álních služeb města Přerova a Domova
pro seniory v Přerově. Šaf

Domov pro seniory oslaví své první narozeniny
Prvního září uplyne rok od slavnostního otevření domova pro seniory, na který mnozí z jeho dnešních obyvatel dlouho čekali.

„Společnost pro uskutečnění svého zá-
měru požádala město o odprodej po-
zemků, které tvoří parkoviště vedle bu-
dovy. Zastupitelé se s připravovaným
projektem seznámili a koncem června
letošního roku schválili záměr převodu
pozemků pod parkovištěm na uvedený
účel. Na nejbližším zasedání budou s ko-
nečnou platností rozhodovat o případ-
ném uskutečnění prodeje,“ informova-
la Mgr. Elena Grambličková, náměstky-
ně primátora.

„Studie ukazuje obchodní dům ve zce-
la jiné podobě. Budova se sníží o jedno
patro a na střeše objektu vznikne parko-
viště pro tři stovky automobilů oproti
současným 120 parkovacím stáním.
V současné době se společně s firmou
zabýváme řešením parkování na střeše
budovy tak, aby parkoviště sloužilo ne-
jen pro zákazníky, ale i rezidentům, kte-
ří využívají stávající parkovací plochu.
Jednání s firmou přineslo ještě jednu po-
zitivní dohodu, společnost poskytne
městu finanční příspěvek na vybudová-
ní parčíku, případně hrací plochy pro
děti v blízké lokalitě podle požadavků
města. Před vlastní realizací bude uza-
vřena smlouva o budoucí kupní smlou-
vě. Tak zvanou ostrou kupní smlouvu
podepíšeme až po vybudování tří set
parkovacích míst na střeše objektu,“
zdůraznila Grambličková. Šaf

Bude mít Přerov obchodní galerii?
Od konce roku 2008 probíhají jednání s obchodní společností Prior, obchodní domy, a.s. o prodeji pozemků pro rozšíření

a modernizaci současného obchodního domu Prior v Čechově ulici na obchodní galerii.

Domov se zvláštním režimem poskytuje služby 20 klientům se sníženou soběstačností.

Pozvánka 
na Den otevřených dveří
S kvalitou a úrovní poskytovaných

sociálních služeb v Domově pro seni-
ory v Přerově se může veřejnost sezná-
mit v rámci Dne otevřených dveří,
který se bude konat 7. října od 9 do 15
hodin. Sociální služby města Přerova
se tímto zapojily do celostátní akce Tý-
den sociálních služeb, kterou vyhlási-
lo Ministerstvo práce a sociálních věcí
České republiky a Asociace poskytova-
telů sociálních služeb České republiky
na dny 5. až 11. října.

Vizualizace navrhované obchodní galerie 
– obchodní dům se sníží o jedno patro 
a na střeše vznikne parkoviště
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Evropský týden mobility je osvětová
kampaň měst, která upozorňuje na pro-
blémy se stále narůstající automobilo-
vou dopravou ve městech a zároveň na-
bízí možnosti a výhody udržitelných
druhů dopravy. Mnohá evropská města
už pochopila, že prostory v ulicích patří
také chodcům, cyklistům a veřejné do-
pravě, nejen autům. Ulice mohou být
opět místem setkávání, místem pro ži-
vot. A tomu má Evropský týden mobili-
ty pomoci.

Vyzkoušejte si symbolicky alespoň je-
den den v roce vydat se do práce, za ná-
kupy či za zábavou pěšky, na kole nebo
hromadnou dopravou. Ideální příleži-
tostí je právě úterý 22. září – Evropský
den bez aut. Nejen pro zájemce o alter-
nativní způsoby dopravy se v pondělí 21.
září uskuteční na náměstí TGM prezen-
tace elektrických skútrů a kol s možnos-
tí zkušební projížďky, kterou ve spolu-
práci s magistrátem připravila prodejna
JANKU SPORT (doba konání bude
upřesněna na infotextu Kabelové televi-
ze a v Aktualitách na internetových
stránkách města www.mu-prerov.cz).

Zaměstnanci magistrátu i letos v Ev-
ropský den bez aut uspořádají tradiční
cyklozávod Přerovskou osmicu.

Víte, že...
při použití městské hromadné do-

pravy je dopad jednotlivce na emise
skleníkových plynů až desetkrát nižší
než při jízdě autem!

RNDr. Yvona Machalová, odbor životního
prostředí Magistrátu města Přerova

Ekologická pravidla 
pro motoristy

• Zkuste svÛj automobil nepouÏívat na krátké
vzdálenosti, protoÏe studen˘ motor
spotfiebuje aÏ o 40 % paliva (i kyslíku) více
neÏ zahfiát˘ a vytváfií vût‰í zneãi‰tûní.

• Mûjte motor dobfie sefiízen˘, aby auto jezdilo
efektivnû a nezneãi‰Èovalo ovzdu‰í víc, neÏ je
nutné.

• Spotfieba paliva je závislá na nahu‰tûní
pneumatik, na rychlosti jízdy a na technice
jízdy; snaÏte se jezdit plynule, nikoli
zpÛsobem „brzda-plyn“.

• NevyjíÏdûjte sv˘m autem pfii varování
o vysok˘ch koncentracích zneãi‰tûní ovzdu‰í.

• SnaÏte se, aby autem nejela jen jedna osoba.

Evropský den bez aut bude mít v Přerově i podobu prezentace elektrických skútrů a kol s možností projížďky.

Evropský týden
mobility Vyzkoušejte jeden den bez auta

I v letošním roce se města a ob-
ce v ČR mohou opět zapojit do
celoevropských akcí konaných
při příležitosti Evropského týd-
ne mobility ve dnech 16. až 22.
září a Evropského dne bez aut,
který připadne na 22. září.

Soutěžní odpoledne pro děti uspořá-
dá v sobotu 5. září komise pro místní
část ve spolupráci s rodiči a místním
Senior klubem. Začátek je ve 14 hodin
ve dvorním traktu úřadovny.

„Tuto akci pro děti pořádáme asi po
sedmé,“ vzpomíná Jarmila Běhalíková,
předsedkyně komise pro místní část
a zároveň předsedkyně místního Senior
klubu, která jako první přišla s nápadem
pořádat tato soutěžní odpoledne. 

Během jejich konání se v minulých lé-
tech vystřídala v programu řada atrakcí.
Z nich nejzajímavější bylo předloni při-

stání vrtulníku. Letos děti i se svým do-
provodem již podruhé uvidí ukázku vý-
cviku psů Policie ČR, mohou se zúčast-
nit hledání pokladu a řady dalších sou-
těží a her. Na jejich pořádání se podílí
většinou členové Senior klubu, který se
za dobu své osmileté činnosti rozrostl na
čtyřiadevadesát členů. Kromě své pořa-
datelské činnosti si babičky a dědečko-
vé z klubu berou na soutěžní odpoledne
také vnoučata z Přerova a dalších míst.
Za pěkného počasí se proto na této akci
v Újezdci schází až přes devadesát dětí.

Miroslav Rozkošný

Jezdecká stáj Incitát v Penčicích mě-
la v červenci vzácnou návštěvu. Pra-
covníci České televize přijeli až z Pra-
hy, aby v Penčicích natočili Karla Zejdu
pro připravovaný televizní seriál Vrá-
ceno v restituci. 

Přerovského továrníka, který začátkem
září oslaví šestaosmdesáté narozeniny,
natáčeli filmaři v Penčicích při jízdě na
koni. „Den předtím jsem spadl z koně
v Kroměříži, a to jsem předtím radil mla-
dým, jak se má z koně padat. Nakonec
jsem pád z koně nechtíc předvedl sám,“
s úsměvem vzpomíná Zejda. Jízdu na
koni v Penčicích však úspěšně zvládl

a diváci jej mohou vidět na televizní ob-
razovce, ale až někdy na jaře, kdy bude
několikadílný televizní projekt dokon-
čen. Další den natáčení věnovali televiz-
ní pracovníci závodu Kazeto, kde se Ka-
rel Zejda věnuje hlavně zlepšovatelské
činnosti. „Některé záběry jsme opako-
vali a točili několikrát,“ vzpomíná Zejda
na náročnou práci s pražskými televiz-
ními pracovníky. Několikadílný televiz-
ní dokument připravuje pětapadesátile-
tý režisér Jiří Střecha, který je autorem
pořadu Něžná revoluce o sametové re-
voluci v roce 1989 a dalších televizních
dokumentů. Miroslav Rozkošný 

■ Z místních částí – Penčice

V Incitátu natáčela televize

■ Z místních částí – Újezdec

Děti v Újezdci budou
soutěžit, bavit se a hrát si 

Motto kampaně 
pro letošní rok zní 

Naše město – naše klima.
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Více než půl století byl pak Michalov
díky své výjimečné architektuře, bohaté
květinové výzdobě a ukázkové péči
chloubou Přerovanů. Brzy po 2. světové
válce se však údržbě parku začala věno-
vat čím dál menší pozornost, až nakonec
v 80. letech zde byly například i květino-
vé záhony vzácností. Původní, pečlivě
vybraný, mobiliář byl, a to jen sporadic-
ky, nahrazen nejlevnějšími odpadkový-
mi koši a lavičkami. Stejným způsobem
bylo „obnoveno“ i osvětlení, a třeba pal-
mový skleník, alpinum či jezírko zmize-
ly úplně. Své rehabilitace se park dočkal
až v novém tisíciletí.

Počátkem roku 2000 schválilo přerov-
ské zastupitelstvo komplexní program re-
generace a rozvoje největšího a nejstarší-
ho městského parku s ambiciózním cílem
vytvořit do roku 2010 reprezentativní are-
ál zahrnující historické území parku
(upravené v roce 1904 dle plánů F. Tho-

mayera), bývalé městské zahradnictví
a další rozvojové plochy tak, aby svým
pojetím odpovídal v optimální míře stá-
vajícím i perspektivním potřebám veřej-
nosti, a zajistit jeho řádný provoz, správu
a údržbu. V té době byl již park registro-
ván jako nemovitá kulturní památka, pro-
to bylo nutné obnovné práce i nové úpra-
vy pečlivě připravovat v souladu se zájmy
památkové péče a ochrany přírody.

Východiskem pro naplánování veške-
rých prací, na které byla programem vy-
členěna každoroční částka v minimál-
ním objemu 5 milionů Kč, se stala roz-
vojová studie z roku 1997 zpracovaná
ateliérem Florart-Šimek, Uherský Brod.

Realizace programu byla zahájena bez-
prostředně po jeho schválení. Převážnou
část rozhodujících investic se pak poda-
řilo zrealizovat ještě do roku 2004, kdy
park „oslavil“ 100. výročí svého založe-
ní. Za bezmála 36 milionů korun se
v průběhu necelých pěti let za účasti 80

dodavatelských firem podařilo dokončit
rozsáhlou rekonstrukci centrální části
parku a nově přičlenit přes tři hektary
dříve zanedbaných zahrad. Kromě bo-
hatých sadových úprav bylo mj. nain-
stalováno nové osvětlení a zavlažovací

zařízení, položeny nové komunikace či
zřízeno nové dětské hřiště. Do provozu
byla uvedena fontána, znovu byl vybu-
dován hudební altán, park byl vybaven
novým mobiliářem a ve své rozšířené
rozloze oplocen. V původním areálu
správce parku byla zřízena plocha pro
hostování cirkusů a lunaparků.

Ani po oslavách zmíněného jubilea
však práce v parku a jeho okolí neustaly.
Kromě drobnějších parkových úprav
a doplnění dalšího mobiliáře bylo zpří-
stupněno nové sociální zařízení pro ná-
vštěvníky zahradní restaurace, rozšířen
a zveleben objekt rychlého občerstvení
a v souladu se stanoveným provozním

režimem byl vybudován východní cyk-
listický obchvat. Na zvýšení komfortu
pro návštěvníky parku tak byly vynalo-
ženy další čtyři miliony korun.

Pro letošní rok jsou připraveny k reali-
zaci tři akce, kterými bude program re-
generace po deseti letech úspěšně do-
končen. Tou nejnákladnější je rekon-
strukce dvou skleníků v areálu správce
parku. Tyto budou částečně využity pro
dopěstování letniček určených pro jarní
výsadbu a částečně zpřístupněny veřej-
nosti formou stálé expozice převážně
subtropických rostlin (vlastní expozice
by měla být nainstalována v roce 2010).
Dále v parku, v místech někdejšího alpi-
na, přibude jezírko s vodními rostlinami
a podél nové cyklistické stezky bude vy-
měněn poslední úsek oplocení. Předpo-
kládané finanční náklady na tyto akce či-
ní přibližně 15 milionů korun, z nichž
větší část pokryje státní dotace.

Již nad rámec schváleného programu
se do budoucna počítá s vybavením trav-
naté plochy po bývalém zahradnictví
hracími prvky a hřišti pro sportovní vyži-
tí návštěvníků všech věkových kategorií.

RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru ŽP MMPr

Obnova jezírka začne
v nejbližších týdnech

V jižní části Michalova se připravuje
obnova jezírka. Jeho vodní hladina bu-
de mít plochu 300 metrů čtverečních.
V jižní části bude rozděleno poloostrův-
kem navazujícím na stávající terénní vy-
výšeninu s dřevinnou výsadbou. Z ní bu-
de dno jezírka upraveno v mírném sklo-
nu a ukončeno dvěma balvanitými sklu-
zy, na kterých vznikne umělá vodní kas-
káda. Doplňování vody do jezírka bude
zajištěno ponorným čerpadlem umístě-
ným ve vrtané studni. Se stavbou by se
mělo začít v polovině září. šaf

Práce na dokončení nových skleníků v těchto dnech finišují.
FOTO JAN ČEP

105. výročí parku Michalov
Program regenerace finišuje

V letošním roce tomu bude právě 105 let, kdy známý zahradní ar-
chitekt František Thomayer dokončil na objednávku přerovských
radních plány na zřízení městského parku Michalov. Ve stejném
roce začalo město Přerov velkorysý projekt postupně realizovat.

Finišuje stavba nových
skleníků, už se začalo
pracovat na výměně

posledního úseku oplocení
podél nové cyklistické stezky
a připravuje se vybudování

jezírka s vodními rostlinami.

Ing. Marcela
Novotná
MMPr,
odbor životního
prostředí

Nic neobvyklého, když se u kontejne-
rů na komunální odpad v ulicích Přero-
va setkáte s vyhozeným nábytkem, by-
tovým jádrem, ledničkou, televizi a dal-
šími podobnými odpady, které nedělají
pěknou vizitku našemu městu. S tímto
nešvarem občanů města, zejména v síd-
lištní zástavbě, se setkávají pracovníci
technických služeb téměř každý den.
Bohužel na tuto práci musíme vynaklá-
dat nemalé finanční prostředky, které by
mohly být použity k daleko lepšímu úče-
lu. Občan si však neuvědomuje, že tím-
to svým jednáním porušuje obecně zá-
vaznou vyhlášku města Přerova o naklá-
dání s komunálním odpadem, za což
může být udělena sankce až do výše
30 tisíc korun. Přitom postačí, aby tento
odpad odvezl do sběrného dvora v are-
álu technických služeb, který se nachází
v Přerově, v ulici Na hrázi 17. 

Do sběrného dvora můžete odevzdat
nepotřebný kusový odpad, například ná-
bytek, matrace, koberce, podlahové kry-
tiny, dřevo, umývadla, WC mísy, obaly
větších rozměrů, popřípadě další ob-
jemné odpady, kovy a nebezpečný od-
pad. Za odložení odpadů ve sběrném
dvoru občan neplatí, postačí předložit
jen občanský průkaz.

Sběrný dvůr je rovněž místem zpětné-
ho odběru některých výrobků, kde mů-
žete odevzdat elektrozařízení (lednice,
televize, počítače, monitory, mikrovlnky
a další drobná elektrozařízení), pneuma-
tiky, akumulátory a baterie. Odevzdání
zpětně odebraných výrobků ve sběrném
dvoru je pro občana také zdarma.

Čistota města, 
věc veřejná

Sběrný dvůr v areálu technických
služeb funguje od 1. července
v prodloužené provozní době 

pondělí až pátek od 6 do 17 hodin
a v sobotu od 8 do 12 hodin.
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Stromořadí u Bečvy prořídne

Rybářská alej u Bečvy je od pondělí 24. srpna pro pě-
ší i cyklisty uzavřena. Důvodem uzavírky je kácení stro-
mů, které kvůli špatnému zdravotnímu stavu hrozily
pádem. Stromořadí ze statných dřevin prohlédli od-
borníci a vytipovali patnáct javorů a čtyři břízy, které

kvůli bezpečnosti kolemjdoucích pracovníci z Povodí
Moravy vykácejí. Na stáří aleje už v minulosti upozor-
ňovali úředníci z životního prostředí, kteří navrhovali
její výrazné omlazení. Uzavírka stromořadí platí v úse-
ku lávky U Loděnice až po lávku u tenisových kurtů,
a to od 7 do 15 hodin. Kácení stromů by mělo být ukon-
čeno do 11. září. Náhradní výsadba za vymýcené dře-
viny se neuskuteční kvůli zákonu, který na hrázích
v povodí řek zakazuje jakoukoliv výsadbu. -ilo- 

Bývalá armádní budova bude patřit
městu

Město získá nejpozději do dvou měsíců do svého
vlastnictví bývalou armádní budovu v Čechově ulici.
Za tuto nemovitost přerovští radní bojují už několik let,
a přestože začátkem letošního roku tento záměr kvůli
vleklým jednáním s ministerstvy už takřka vzdávali, je-
jich úsilí se vyplatilo. Zbývá už jen podpis a město se
stane novým vlastníkem budovy. Získat bezúplatným
převodem někdejší armádní budovu nebylo pro zá-
stupce města zrovna jednoduché. „Momentálně se
nám podařilo odbourat všechny překážky a předpo-
kládáme, že nejpozději do dvou měsíců bychom moh-
li podepsat smlouvu,“ řekl náměstek přerovského pri-
mátora Josef Kulíšek. O využití této budovy má město
jasné představy. O rozlehlý objekt by se mohli v bu-
doucnu podělit úředníci magistrátu spolu s knihovní-
ky. Spolu s budovou však spadnou na zástupce města
i nové starosti. Rozsáhlý objekt totiž postrádá řadu let
využití a je značně zchátralý. Město bude muset najít
dostatek finančních prostředků na jeho opravu, která
si vyžádá nejméně 100 milionů korun. Bez dotace se
tak tato investice neobejde. -dar-

Oprava stadionu se prodraží, 
ale dokončena bude v termínu

Rekonstrukce přerovského zimního stadionu je v pl-
ném proudu, ale už teď je jasné, že se tato investice
prodraží. Důvodem jsou nečekané komplikace, které
se během stavby vyskytly. O kolik se tato investice na-
výší, zatím není jasné. Původně se však počítalo s tím,
že opravy přijdou na 41 milionů korun. Jedinou dob-
rou zprávu mají zástupci města pro hokejisty a jejich
fanoušky – rekonstrukce bude hotová v termínu. To
znamená, že hokejisté by se tak na domácí led mohli
vrátit už začátkem září. Ti neskrývají z dodržení termí-
nu radost. Jejich přípravné zápasy totiž už začaly a do-
časné zázemí hokejisté našli v okolních městech. Tré-
nují především v Kroměříži, Olomouci a Uničově. 

Rekonstrukce zimního stadionu, který má za sebou
čtyřicetiletou historii, začala v polovině května. Na sta-
dionu se opravuje ledová plocha, mantinely, tribuny,
místnost pro rolbu, ale i zázemí pro diváky a hokejisty.

Výrazná změna se dotkne také hrací plochy, která bu-
de na jižní straně zúžena o dva metry. Úpravami však
dojde také ke změně kapacity stadionu. Ta bude sní-
žena na 3 tisíce míst. -dar-

Rekonstrukce železničního uzlu
začne v září

Už příští měsíc začnou zabezpečovací práce souvise-
jící s plánovanou rekonstrukcí železničního dopravního
uzlu na Přerovsku. Samotná výstavba za použití těžké
techniky se ale rozjede až v příštím roce. Aktuálně pro-
bíhá výběrové řízení na zhotovitele. Třímiliardová in-
vestice bude částečně pokryta z peněz z Evropské unie.
Správa železniční dopravní cesty Olomouc plánuje opra-
vit mimo jiné tři podjezdy, most přes řeku Bečvu i zdej-
ší nádraží. V první etapě se nové konstrukce dočká pod-
jezd v ulici Kojetínská, v Lověšicích i ten nejzničenější -
Mádrův. Na jeho opravě se bude finančně podílet také
město Přerov. Do roku 2012 investor zrekonstruuje ce-
lou trať od Horní Moštěnice až po Přerov. -svam-

Studie regenerace náměstí TGM
přijde na půl milionu 

Úprava jihozápadní části Masarykova náměstí se za-
se o kousek víc přiblíží realitě. Přerovští radní uzavřeli
smlouvu s brněnskou projekční kanceláří, která má za
úkol vypracovat studii nazvanou Regenerace městské-
ho bloku na náměstí T. G. Masaryka. Tato studie bude
vypracována ve dvou variantách – v jedné verzi bude
radnice na náměstí zachována, v druhé bude vyčleně-
na. Studie také vyčíslí předpokládané finanční nákla-
dy na realizaci tohoto rozsáhlého projektu, jehož cílem
je oživit centrum města. Projekt počítá s demolicí ně-
kterých domů i se stavbou nových moderních objektů.
Na náměstí by měly vyrůst nové obchody, kanceláře
i byty, ale také dvě nádvoří se zelení a podzemní gará-
že. Studie proveditelnosti přijde městskou kasu na ví-
ce než půl milionu korun. -dar- 

Základna se zatím rušit nebude
Místopředseda vlády a ministr obrany Martin Barták

dementoval spekulace o rušení některých vojenských
útvarů v republice. Obavy kolovaly i mezi zaměstnanci
vrtulníkové základny v Bochoři. Dobrou zprávu přijel
vedení základny sdělit náměstek ministra pro ekono-
miku Tomáš Perutka. Jednání mezi představiteli vlády
a místní samosprávy budou probíhat až do voleb. Uva-

žované zrušení základny by poškodilo i město Přerov.
To založilo společnost, která si klade za cíl zavedení
smíšeného leteckého provozu. Její vedení nyní usiluje
o získání licence pro zahájení civilní letecké přepravy.
Jako na houpačce to vypadá s vrtulníkovou základnou
od roku 2003, kdy tehdejší ministr obrany Jaroslav Tvr-
dík rozhodl o jejím zrušení. Od té doby ji opustily stov-
ky zaměstnanců a do Náměště nad Oslavou byla pře-
velena elitní Tygří letka. Vojenské letiště v Bochoři pat-
ří mezi nejvytíženější v republice. Příslušníci základny
se aktuálně připravují na náročnou misi ISAF v Afghá-
nistánu, kam odletí v příštím roce. -svam-

www.ktvprerov.cz

FOTO GABRIELA VESELÁ

FOTO PETR LUDÍK

ESELÁ

■ Z „Přerovských aktualit“

� 9. 9. 1984 – před 25 lety zemřel v Ostravě Alois Be-
ňa, učitel a okresní školní inspektor, vlastivědný pra-
covník, organizátor učitelských spolků. Narodil se
31. 1. 1903 v Přerově.
� 10. 9. 1904 – před 105 lety se narodila v Přerově Jar-
mila Wertheimrová, roz. Oščádalová, učitelka a spi-
sovatelka, autorka knížky První žena J. A. Komenské-
ho. Zabývala se literární činností, v literárním krouž-
ku a Osvětové besedě proslovila řadu přednášek. Zem-
řela 7. 3. 1985 v Přerově.
� 11. 9. 1869 – před 140 lety se narodil v Přerově Fran-
tišek Kočí, učitel, hudebník, divadelní a hudební kritik,
zakládající člen PSMU, autor Školy hry na housle. Své
kritiky psal pod šifrou -čí. Zemřel 10. 4. 1951 v Přerově. 
� 13. 9. 1964 – před 45 lety zemřel v Přerově Jindřich
Hrbáček, učitel měšťanské školy v Přerově, v letech
1939–1940 školní inspektor, kulturní pracovník, hu-
debník, skladatel, dirigent, redaktor a vydavatel časo-
pisů Otázky dneška, Rádce učitelstva a Občan a ško-
la. Narodil se 27. 5. 1890 v Přerově.
� 15. 9. 1564 – před 445 lety se narodil v Brandýse n.
Orlicí Karel starší ze Žerotína, moravský šlechtic,
zemský hejtman, politik a spisovatel, představitel ne-
katolických stavů na Moravě. V letech 1598–1636 dr-
žitel přerovského panství a zámku, kde pobýval od ro-
ku 1633 až do své smrti dne 9. 10. 1636.
� 17. 9. 1914 – před 95 lety se narodil v Přerově-Vina-
rech Stanislav Krátký, akademický malíř, který se za-
býval převážně figurální tvorbou, maloval i květinová
zátiší a krajinky (okolí rodných Vinar). Zemřel 14. 11.
2001 v Přerově
� 18. 9. 1964 – před 45 lety zemřel Rudolf Uherek (po-
hřben v Hulíně), akademický malíř v Přerově. V jeho
tvorbě převažuje krajinářství, tvořil hlavně akvarely,
věnoval se figurální kompozici, malbě církevní, ná-
stěnné a restaurování starých obrazů. Narodil se
20. 10. 1895 v Lipníku n. B.
� 22. 9. 1834 – před 175 lety se narodil ve Věrovanech
Mořic Skála, první sbormistr přerovského Přerubu
(1862–1872), učitel Veřejné hlavní farní školy v Přero-
vě, učil i v Prostějově, kde zemřel 11.5. 1876.
� 22. 9. 1859 – před 150 lety se narodil ve Skrbeni
u Olomouce František Martínek, středoškolský pro-
fesor, v letech 1892–1898 učil na přerovském gymná-
ziu latinu, řečtinu a češtinu, sbormistr Moravské be-
sedy v Praze, olomouckého Žerotína (rok 1892), pře-
rovského ženského spolku Vlasta, v letech 1893–1898
řídil pěvecký spolek Přerub v Přerově, kde zemřel
9. 11. 1898.
� 22. 9. 1894 – před 115 lety se narodil
v Přerově Josef Přidal, profesor a ředi-
tel zemědělských škol, tělovýchovný
pracovník, zakladatel sportovní háze-
né v Přerově, organizátor sportovních
podniků, rozhodčí v lehké atletice.
Zemřel v Přerově 7. 5. 1982.
� 28. 9. 1879 – před 130 lety se naro-
dil v Přerově Jaroslav Psota, profesor
a od roku 1921 ředitel obchodní ško-
ly v Přerově, propagátor česko-rus-
kých styků, vlastivědný pracovník.
Zemřel 28. 7. 1926 v Přerově.
� 30. 9. 1879 – před 130 lety se narodil v Přerově Os-
kar Šverdík, učitel, ředitel měšťanských škol, předse-
da předválečného Svazu SČSP v Přerově, kulturní pra-
covník. Zemřel 16. 5. 1941 v Přerově (pohřben v Olo-
mouci).
� 30. 9. 1899 – před 111 lety se naro-
dil v Pohřebačce u Hradce Králové
MUDr. Jaroslav Havel, lékař, primář
očního oddělení nemocnice v Přero-
vě. Za 2. světové války člen ilegální od-
bojové skupiny Viktor. Zemřel 12. 12.
1972 v Přerově. Věra Fišmistrová

Kalendárium■
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� Před 8. 9. 1174 Oldřich, moravský vévoda, dal kos-
telu sv. Václava v Olomouci ves Uhřičice. Mezi svět-
skými svědky je jmenován přerovský kastelán Jaroš
(Jaros, castellanus de Prerou).
� 1. 9. 1201 Jindřich Vladislav, moravský markrabě,
dal klášteru sv. Štěpána na Hradisku trhovou ves Hra-
nice. Mezi svědky se objevuje přerovský kastelán Blud
(Bludo, castellanus Preroviensis). Jedná se o falzum
ze 14. stol. 
� 1. 9. 1250 český král Václav potvrdil klášteru na Hra-
disku všechny svobody, privilegia a držby, včetně krč-
my v Přerově. Mezi svědky je uveden přerovský kas-
telán Oneš (Onso, castellanus Prerouiensis).
� 11. 9. 1457 český král Ladislav dal Janu Tovačov-
skému Přerov v zástavu za zapůjčené 3 000 zl. Podle
zástavního listu měl zástavní držitel Jan Tovačovský
z Cimburka úmysl obnovit vlastním nákladem hrad
a město na kopci.
� 28. 9. 1461 Jan Tovačovský z Cimburka prodal Pře-
rovským některé své louky v počtu 90 v trubeckém po-
li (u dnešního Henčlova) za 16 grošů ročního platu.
� 17. 9. 1510 olomoucký biskup Stanislav Thurzo dal
Vilémovi z Pernštejna správní list na Popovice a jed-
noho člověka ve Vinarech.
� 8. 9. 1548 zemřel Jan z Pernštejna v bitvě s Turky
u Rábu. 
� 25. 9. 1565 umřel v Lipníku Tomáš Bezpero, jáhen,
strýc Jana Blahoslava.
� 8. 9. 1585 oblasti střední a jižní Moravy postihla sil-
ná morová epidemie.
� 21. 9. 1629 kardinál František z Ditrichštejna vyzval
přerovskou městskou radu, aby do čtrnácti dní pre-
zentovala „pořádného a jistého kněze“, neučiní-li tak,
udělá to sám. 
� 14. 9. 1632 Karel starší ze Žerotína nepovolil pře-
rovskému faráři Janu Tančíkovi, aby se zakoupil
v Přerově, a to proto, že Tančík se domáhal prodeje
na městské radě hanlivým a urážlivým dopisem.
Vztah místních obyvatel a duchovenstva byl špatný.
Tančík byl odsouzen olomouckou konsistoří k pe-
něžité pokutě 12 dukátů pro nevyhlášení papežské-
ho odpuštění a byl vážně napomenut k polepšení
svého života. 
� V září 1771 jel přes Přerov do Olomouce budoucí cí-
sař Josef II. 
� V září 1847 rozhodla městská rada o úpravě nárož-
ního domu na Dolním náměstí pro potřeby školy
� 19. 9. 1884 do pilíře nově postaveného mostu na
straně Velké Dlážky byl vložen závěrečný kámen. Ob-
sahoval krátký popis stavby mostu, letopočet, nástin
dějin města, číslo Moravského hospodáře a l exemplář
přerovského kalendáře. 
� 12. 8.–3. 9. 1893 se konala v Přerově Průmyslová,
hospodářská, národopisná a umělecká výstava.
� 17. 9. 1894 bylo na přerovském nádraží instalováno
poprvé na světě elektrodynamické zabezpečovací za-
řízení, jímž bylo ovládáno 18 výhybek, 2 seřaďovací
návěstidla a 9 hlavních návěstidel.
� 15. 9. 1903 byl pražský zahradní architekt František
Thomayer pověřen zpracováním návrhů na úpravu
Michalova.
� 12. 9. 1910 se ustavilo Družstvo tiskařské a vydava-
telské za účelem vydávání novin pod názvem Přerov-
ský Obzor. 
� 4. 9. 1934 na valné hromadě schválili akcionáři změ-
nu názvu firmy na Rolnické lučební závody, akc. spo-
lečnost v Přerově.
� 24. 9. 1994 byl na Horním náměstí posvěcen prapor
města Přerova.
� 12. 9. 1998 byla znovu zpřístupněna tzv. fortna, spo-
jující Horní náměstí s ulicí Pod valy. 
� V září 2003 zahájena rekonstrukce Žerotínova ná-
městí.

Připravila Věra Fišmistrová,SOkA Přerov

Víte, Ïe...■

V zářijovém čísle pokračujeme ve fotosoutěži, seri-
álu snímků, kdy vaším úkolem je přesně identifikovat
stavbu, ulici, sochu či různé další předměty či objek-
ty na území města Přerova a jeho příměstských částí
na základě malého detailu na fotografii. Vylosovaný
výherce bude odměněn hodnotnou knihou. Své od-
povědi zasílejte vždy do 10. dne v měsíci e-mailem na
adresu eva.safrankova@mu-prerov.cz nebo odevz-
dejte v Městském informačním centru (v pasáži). Vý-
herce ať kontaktuje redakci, tel. 724 015 273.

Výhercem fotosoutěže v prázdninovém čísle se stá-
vá Josef Šiška.

Na snímku v prázdninovém čísle vidíte sochy umís-
těné na budově Městské knihovny v Přerově. Zářijový úkol fotosoutěže

■ Fotosoutěž

Poznáte, co je na fotografii?

Ludmila Hošťálková
MMPr,
vedoucí odboru 
sociálních dávek

� K jakým zásadním změnám dochází u příspěvku na
péči?

Zvyšuje se měsíční příspěvek na péči pro osoby s nej-
těžším postižením a zmírňují se podmínky pro vznik
nároku na příspěvek na péči pro chronicky nemocné
děti do 18 let. Od nového roku 2010 nastanou změny
ve způsobu výplaty příspěvku na péči pro dospělé v I.
stupni závislosti.

� Ve kterém stupni závislosti se zvyšuje příspěvek na
péči a na jakou částku?

Příspěvek se zvyšuje pro lidi s největším zdravotním
postižením, o něž je péče nejnáročnější – jedná se o oso-
by, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve IV.
stupni, to znamená, že se jedná o úplnou závislost. No-
vá výše příspěvku činí 12 tisíc korun měsíčně.

� V čem spočívá zmírnění podmínek pro vznik náro-
ku na příspěvek na péči pro chronicky nemocné děti
do osmnácti let?

Úprava příslušných ustanovení zákona je provedena
tak, aby na příspěvek na péči dosáhly především děti
chronicky nemocné, například ty, u kterých byla dia-
gnostikována fenylketonurie, celiakie, diabetes, nádo-
rová onemocnění a další. Změna spočívá v tom, že se
snižuje počet úkonů, a to z pěti na čtyři úkony péče
o vlastní osobu z pohledu soběstačnosti.

� Jak bude vyplácen příspěvek na péči v I. stupni zá-
vislosti od ledna příštího roku?

Nově se zavádí kombinovaný způsob výplaty. Jedna po-
lovina dvoutisícové dávky bude vyplacena peněžně
a druhá formou věcného plnění. Věcným plněním se ro-
zumí výplata za pomoci poukázek, které budou uplatni-
telné pouze u registrovaných poskytovatelů služeb so-
ciální péče jako úhrada za péči. Paušální uplatnění ne-
peněžní výplaty by však v některých případech mohlo
způsobit znevýhodnění některých příjemců dávky. Mů-
že se totiž stát, že v místě, kde člověk žije, nebude vhod-
ná služba, nebo by mohlo dojít k omezení neformálních
způsobů péče především ze strany osob blízkých. Dojde-
li k těmto situacím, může být příspěvek na péči na zá-
kladě rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností i nadále poskytován v plné hodnotě v penězích. 

� Nastaly další změny v souvislosti s přijatou nove-
lou?

Ano. Novela přináší změny směrem k žadateli, po-
skytovateli služeb i pracovníkům odboru sociálních dá-
vek. Mohu uvést několik příkladů – žadatel o příspěvek
na péči je povinen již při podání žádosti uvést, jakým
způsobem a kým mu bude nebo již je péče poskytová-
na. Žadateli i poskytovateli služeb je stanovena osmi-
denní lhůta pro oznamování všech změn rozhodných
pro nárok na příspěvek na péči. Za nesplnění oznamo-
vací povinnosti lze poskytovatelům služeb, což se týká
fyzické i právnické osoby, ukládat finanční pokuty.
Upozorňuji, že obecní úřady obcí s rozšířenou působ-
ností budou moci provádět kontroly využití příspěvku
na péči efektivnějším způsobem. Je to dáno jednak tím,
že novela zákona zavedla přesný výčet okolností, kte-
ré musí být podrobeny kontrole, a jednak budou mít
pracovníci obecních úřadů k dispozici od lékařské po-
sudkové služby přesný soupis činností, ve kterých pří-
jemce dávky vyžaduje pomoc či podporu. Kontrola se
tedy bude moci zaměřit na to, zda je příspěvek využí-
ván za účelem zajištění péče, a současně na to, zda je
péče správně zacílena. Eva Šafránková

Změnily se podmínky pro
poskytování příspěvku na péči

Prvním červencovým dnem se změnily podmínky pro přidělení příspěvku na péči. S několi-
ka otázkami v souvislosti s touto změnou jsme se obrátili na Ludmilu Hošťálkovou, vedou-
cí odboru sociálních dávek přerovského magistrátu.

Chovatelům psů připomínáme povinnost nechat
označit svého psa čipem nejpozději do 30. září. Dále
jsou povinni přihlásit se do evidence označených psů
a jejich chovatelů na odboru finančním Magistrátu
města Přerova, v Bratrské ul. 34. I pokud chovatel má
psa již označeného mikročipem, je povinen rovněž se
přihlásit do evidence označených psů a jejich chova-

telů na odboru finančním. Trvalé označení psa mikro-
čipem včetně zaregistrování v Národním registru ma-
jitelů zvířat se provádí na náklady města.

Informace: odbor finanční Magistrátu města Přero-
va, Bratrská ul. 34, II. patro, kancelář č. 50, S. Bartoní-
ková, tel. 581 268 219, www.mu-prerov.cz/magist-
rát/řešení životních situací/finance/poplatky a pokuty

Už zbývá jen měsíc na označení psa čipem
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Magnetem pro návštěvníky se stalo
hned první den vystoupení legendární
skupiny Olympic s Petrem Jandou. Ná-
městí TGM během koncertu lidé zaplni-
li do posledního místečka. V sobotu se
představily v rámci Dne přátelství sou-
bory spřátelených měst z polského
Ozimku, Kedzierzin-Kozle, ukrajinského
Ivano-Frankivska. Pochopitelně ná-
vštěvníkům zahrály i místní skupiny, ja-
ko například Karel Caha duo a Colorado.

Nejpestřejší podívanou přinesl jako

obvykle nedělní program, kdy na Hor-
ním náměstí jste mohli sledovat středo-
věké hry a řemeslný jarmark. Pastvou
pro oči se stal slavnostní průvod cent-
rem města. Jím vyvrcholila historická
část hodů. 

Hody zhlédly tisíce návštěvníků. Jejich
vzrůstající počet vysvětlil mluvčí magis-
trátu Bohuslav Přidal jak tradicí, tak
i vhodnou dramatizací. Připravený žán-
rově pestrý program byl zárukou spoko-
jenosti všech návštěvníků. Šaf

■ Upozornění

Zábavu a rozptýlení přinesly
Svatovavřinecké hody

Již 7. ročník se konal tradičně druhý srpnový víkend.

� dokončení ze strany 1

FOTO JAN ČEP

V září se zpřístupní památky veřejnosti
Zpřístupnění památek v Přerově
Památka adresa sobota 12. záfií nedûle 13. záfií

Zámek Horní nám. 9–17 hodin 9–17 hodin

Mûstsk˘ dÛm Kratochvílova 9–18 hodin

Farní kostel sv.Vavfiince Kratochvílova 14–16 hodin 14–16 hodin

Mûstské hradby s fortnou

Kaple sv. Jifií Horní nám. 10.00 – 16.00 14.00 – 16.00

Kostel sv. Michaela ·ífiava 10.00 – 16.00 14.00 – 16.00

Pravoslavn˘ chrám Wilsonova 10.00 – 15.00
sv. Cyrila a Metodûje

âB kostel evangelick˘ J. â. Drahlovského 9.00 – 15.00

Mûstsk˘ park Michalov Michalov

Îidovsk˘ hfibitov Lanãíkov˘ch 10.00 – 15.00

Farní kostel sv. Máfií Magdalény Pfiedmostí 14.00 – 16.00

Památník lovcÛ mamutÛ Pfiedmostí 10–12, 13–15 hodin

UpozorÀujeme na moÏnost men‰ích zmûn v ãasech zpfiístupnûní památek

Prohlídky s v˘kladem v objektech:
Kostel sv. Mafií Magdalény v Pfierovû-Pfiedmostí v nedûli 13. 9. v 15 hodin
Kostel sv. Michaela v Pfierovû v sobotu 12. 9. v 10 hodin
Kaple sv. Jifií v Pfierovû v sobotu 12. 9. v 15 hodin

Do EHD se zapojilo i město Tovačov a zpřístupní v neděli 13. 9. tyto objekty
Zámek 13–17 hodin

Îidovská kaple 13–17 hodin

Městys Dřevohostice nabízí prohlídku zámku, a to od 9 do 17 hodin, včetně
Hasičského muzea.

INZERCE

hodin- povídání o životì z ženského úhlu pohleduLady magazín sobota od 11.00

hodin- radioburzaNekup to! pondìlí - pátek od 18.30

Rozšíření provozu sběrného 
dvora a místa zpětného odběru

Pracovníci Technických služeb města Přerova rozšířili od 1. července provoz sběr-
ného dvora v ulici Na hrázi. V pondělí až pátek je od 6 do 17 hodin a v sobotu od
8 do 12 hodin. To se vztahuje i na odkládání dalšího odpadu, jako je objemný od-
pad, jiný biologicky nerozložitelný odpad a kovy.



■ Blokové čištění města
Datum lokalita 6–14 hodin

2. 9. Îelatovská

3. 9. Gen. ·tefánika 

9. 9. Petfiivalského, Al‰ova, K. Koufiilka

10. 9. Tfiebízského 

16. 9. Tfi. 17. listopadu (dvÛr), Tománkova

17. 9. Gen. Rakovãíka 

23. 9. Jasínkova, InterbrigadistÛ

24. 9. Durychova 

30. 9. Svisle, ·ífiava, V.Novosady + parkovi‰tû
u kostela
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■

Osmek, slepá ul. 29.9.
Horní námûstí 7.9.
Bratrská, na konci 5.10.
Seifertova, u v˘stavi‰tû 14.9. 12.10.
Svornosti 21.9. 19.10.
Blahoslavova, park. u Beãvy 29.9.
Riedlova, kfiiÏovatka 7. a 21.9. 5. a 19.10.
Za ml˘nem 3 14.9. 12.10.
Sokolská, parkovi‰tû 14. a 29.9. 12.10.
Sokolská 28 7. a 21.9. 5. a 19.10.
Velká DláÏka, ‰kolní jídelna 29.9.
Petra Jilemnického, u VST 14.9. 12.10.
Na hrázi, za mostkem 7. a 21.9. 5. a 19.10.
Mervartova 9 14.9.
Palackého, za sam. 29.9. 12.10.
tfi. 17. listopadu, zezadu 7. a 21.9. 5. a 19.10.
Dluhonice, toãna 1. a 29.9.
Dluhonice, u b˘valé ‰koly 22.9. 20.10.
Dluhonice, u prodejny 8.9. 6.10.
Wurmova, za KSZ 15.9. 13.10.
JiÏní ãtvrÈ, u b˘val˘ch jeslí 1., 15. a 29.9. 13.10.
JiÏní ãtvrÈ I/4 8. a 22.9. 6. a 20.10.
JiÏní ãtvrÈ I/25, peãovatel.dÛm 22.9.
·robárova 13 1. a 29.9.
Kozlovská, parkovi‰tû 8. a 22.9. 6. a 20.10.
Pod valy, u parkovi‰tû 15.9. 13.10.
Bayerova 2 1. a 29.9.
Svisle, za samoobsluhou 8. a 22.9. 6. a 20.10.
Trávník, parkovi‰tû 15.9. 13.10.
Trávník, u Chemoprojektu 15.9. 13.10.
BudovatelÛ, parkovi‰tû 1., 15. a 29.9. 13.10.
BudovatelÛ 5–7 15.9. 13.10.
U tenisu, parkovi‰tû 8. a 22.9. 6. a 20.10.
U rybníka, u trafa 2., 16. a 30.9. 14.10.
Petfiivalského, parkovi‰tû 23.9.
JiÏní ãtvrÈ, u Barumky 21.10.
Tyr‰ova, parkovi‰tû 9.9. 7.10.
Dvofiákova, u Rusalky 2. a 30.9.
Dvofiákova, u garáÏí 9. a 23.9. 7. a 21.10.
PurkyÀova, denní pobyt 16.9. 14.10.
B. Nûmce, za VST 9. a 23.9. 7. a 21.10.
Optiky, u lékárny 2. a 30.9.
Husova, dvÛr 16.9.
·kodova, u trafa 14.10.
Pod Skalkou, parkovi‰tû 2. a 30.9.
Olomoucká, u stavebnin 9.9. 7.10.
Hranická, u b˘valé cihelny 16.9.
Hranická, park. u Z· 14. a 21.10.
1. kvûtna 23.9.
Al‰ova, u stadionu 2. a 16.9.
Pod hvûzdárnou, parkovi‰tû 9. a 23.9.
Kainarova, za Pfierovankou 14.10.
Vsadsko, parkovi‰tû 7. a 21.10.
ÎiÏkova, u ka‰ny 3.9. 1.10.
Lovû‰ice, u parku 8.10.
Lovû‰ice, DráÏní 15.10.
Lovû‰ice, U sokolovny 17.9.
VaÀkova, dvÛr 24.9. 22.10.
Kozlovice, zaãátek obce 3. a 17.9. 22.10.
Kozlovice, náves 10. a 24.9. 8.10.
Kozlovice, Na vrbovcích 1. a 15.10.
Nerudova 33 3.9.
Macharova 1. a 15.10.
Tománkova, u garáÏí 10. a 24.9. 8. a 22.10.
Wolkerova 15 17.9.
Fr. Rasche, u parku 3. a 17.9. 1. a 15.10.

Na louãkách 15 10. a 24.9. 8. a 22.10.
Velké Novosady, u kostela 3. a 17.9. 1. a 15.10.
Újezdec, Vûtrná 10.9.
Újezdec, Pod dubíãky 8.10.
Újezdec, Nová ãtvrÈ 24.9. 22.10.
kfiiÏ. Teliãkova–Sportovní 4. a 18.9. 2. a 16.10.
Popovice, U trati 11.9. 9.10.
Popovice, za kapliãkou 23.10.
Vinary, u garáÏí 4.9. 2.10.
Vinary, Ve dvofie 11.9.
Vinary, Mezilesí II 18.9. 16.10.
Vinary, RÛÏová 23.10.
Vinary, Za humny, u bytovky 25.9. 9.10.
Penãiãky, zaãátek obce 4.9.
Henãlov, náves 11.9. 9.10.
Henãlov, SokolÛ 11. a 25.9.
Henãlov, kfiiÏ. Mart., Hlin., Nová 25.9. 23.10.
Penãice, u po‰ty 16.10.
Penãice, V kótû 2.10.
âekynû, nad rybníãek 16.10.
âekynû, k sokolovnû 18.9.
âekynû, náves 25.9.
âekynû, Na ãervenici 23.10.
âekynû, Podlesí 4.9. 2.10.
âekynû, Boro‰ín 11.9. 9.10.
L˘sky, k obchodu 4.9.
L˘sky, za mostkem 18.9.
Teliãkova, u kotelny 2.10.
Pod Skalkou, park. u 17–21 16.10.
Îeravice, Na návsi 11.9.
Îeravice, Such˘ potok 25.9. 23.10.
Îeravice, Pod lesem 9.10.
V˘myslov 17.9.
Jasínkova, za Priorem 24.9. 15.10.

Zahrádkářské osady
uvedena data prvního přistavení, po naplnění bude při-
staven ještě jednou prázdný kontejner

ZO âZS ã. 1 u Îebraãky kfiiÏovatka 22.9.
ZO âZS ã. 1 parkovi‰tû u Laguny 13.10.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã.1 16.9.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã.2, 3 15.9.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã.4 15.9.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã.5 15.9.
ZO âZS ã. 16 u Kozlovic ã.1 16.9.
ZO âZS ã. 16 u Kozlovic ã.2 16.9.
ZO âZS ã. 3 naproti âSAD 22.9.
ZO âZS ã. 4 Kojetínská za sbûr. surovinami 6.10.
ZO âZS ã. 4 k Mádrovu podjezdu 6.10.
ZO âZS ã. 5 Lovû‰ice DruÏstevní 6.10.
ZO âZS ã. 3 podél cesty k Lovû‰icím ã.1 30.9.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã.2 30.9.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã.3 30.9.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã.4 30.9.
ZO âZS ã. 7 podél cesty k Lovû‰icím ã.5 30.9.
ZO âZS ã. 8 za benzinou Ekona Petrol 22.9.
ZO âZS ã. 9 Markrabiny 6.10.
ZO âZS ã. 10 Îernava - na konci 13.10.
ZOS Îernava - naproti garáÏí 13.10.
ZO âZS ã. 15 Dluhonice kfiiÏovatka u váhy 20.10.
ZOS za hvûzdárnou 20.10.
ZO âZS ã. 2, ã. 3 pod kasárna termín dle poãasí
ZO âZS ã. 3 za Linde - Technoplyn (suchá cesta)
ZO âZS ã. 7 Al‰ova u rest.Viktoria 22.9.
ZOS za Kabelíkovou ulicí 22.9.
ZO âZS ã. 13 âekynû Boro‰ín 13.10.

Stanoviště velkoobjemových kontejnerů
pro podzimní úklid – září a říjen

Rozšířený harmonogram předkládají Technické služby ve spolupráci se Statutárním městem Přerov

■ Klub českých turistů
SK Přerov – pěší turistika

Jifií ·vec, tel. 608 730 541
�3. 9. • Jívová–kolem Bystfiice–Marián-
ské Údolí, 12 km, Î. Zapletalová, odj. 7.59 hod.
�3. 9. • Brand˘s n. O.–Hrádek–Ústí n. O.,
20 km, J. Pûãek, odj. 6.37 hod.
�5. 9. • zájezd KPâ – Jifiíkov, Sovinec, Kfií-
Ïov˘ vrch-Ruda, vodopády Re‰ov, 10 km,
·vec. Odjezd BUS: Velká DláÏka 7 hod., od b˘-
valé porodnice 7.15 hod., od nádraÏí âD 7.30
hod. Návrat do 18 hod. Pfiihlá‰ky u StruÏkové do
10.8. se zálohou 100 Kã
�10. 9. • Mariánské Údolí–Radíkov–Sv. Ko-
peãek–Hluboãky, 21 km, J. Pûãek, odj. 6.37 h.
�10. 9. • Teplice n. Beãvou–Maleník–T˘n
n. Beãvou, 14 km, J. ·vec, odj. 7.21 hod.
�12. 9. • Bílá Lhota–Bouzov–Lo‰tice–Mo-
raviãany, 22 km, J. Sedláková, odj. 6.59 hod.
�17. 9. • Sv. Kopeãek–Posluchov–Velká
Bystfiice,12 km, Î. Zapletalová, odj. 7.59 hod.
�17. 9. • Dfievohostice–Bystfiice p. H.–Slav-
kov–Brusné–Hlinsko, 17 km, Garzina, odj. A8 h.
�19. 9. • Za pfierovsk˘m zubrem • 13,22 km,
odch. 8 hod., sraz u Sokolovny
�19. 9. • Lomnice u R˘mafiova–Sluneã-
ná–Dûtfiichov n. B., 13 km, âasta, odj. 6.37 h.
�24. 9. • Hrubá Voda–Jívová–Hrubá Voda,
20 km, J. Pûãek, odj. 6.37 hod.
�24. 9. • BeÀov–Marianov–DomaÏelice–
Bezuchov, 14 km, M. Garzina, odj. A6.25 hod.
�26. 9. • Láznû Podûbrady – KPâ a okolí,
20 km, J. Sedláková, odj. 5.48 hod.

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

�3.–9. 9. • Vodopády Jizersk˘ch hor, vla-
kov˘ zájezd
�9. 9. • Lipník n. B.–T˘n n. B.–Hubert–Za
Krásnicí–T˘n n. B.–Lipník n. B., 15 km,
odj.vlak 7.21 hod., L. Poláková
�16. 9. • Nov˘ Jiãín–Rybí–·tramberk–Ko-
pfiivnice, 17 km, odj. vlak 6.27 h., Punãocháfiová
�19. 9. • Turistick˘ pochod Za pfierovsk˘m
zubrem, 50, 35, 22 a 12 km a cykloturistická
jízda Na kole Pfierovskem, 105, 80, 60, 35 a
25 km. Starty i cíl akcí sokolovna 6.30–10 hod.
�23. 9. • Tesák–Skaln˘–Sv. Host˘n–Bystfii-
ce p. H., 14 km, odj. bus 9.35 h., V. Polidorová
�26. 9. • Kutná Hora, vlakov˘ zájezd, prohlídka
památek mûsta, odj. vlak 5.48 h., Punãocháfiová

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

�1. 9. v 19 hod. • schÛze v restauraci Pivovar
�4.–7. 9. • etapov˘ pfiechod sloven. Hor –
Vysoké Tatry; Polská ãást Vysok˘ch Tater; 4 dny,
Milan Bezdûk, vlak odj. 22.45 hod. VHT
�12. a 13. 9. • Beskydy, Beskydské tou-
lání, 2 dny, Josef Martinek, vlak, pû‰í
�19. 9. • Na kole Pfierovskem, DP Za pfie-
rovsk˘m zubrem, trasy dle propozic pofiadate-
le, CT 25–100 km, PT 13-50 km, TJ Spartak Pfie-
rov, sokolovna 7–10 hod., pû‰í, cyklo
�26. 9. • Svatováclavská jízda, Host˘nské
vrchy, 70–100 km, Franti‰ek Prusek, Hvûzda
8.30 hod., cyklo
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V Přerově se jede ME
v autokrosu

Mistrovství má letos vypsáno celkem
10 závodů. Ten přerovský je v pořadí
osmý a následuje hned týden po bojích
ve francouzském St. Igny de Vers. Ter-
mínem přerovského podniku je první
zářijový víkend. Dále se o titulech ve
všech třídách bude rozhodovat v Itálii
a Maďarsku. Na programu jsou katego-
rie D1, D3A a královská třída D3 vozů
s objemem motorů do čtyř litrů. 

Přerovské příznivce bude zajímat hlav-
ně divize D3A, kde máme už dvojnásob-
ného mistra Evropy slabší kubatury do
1600 ccm Ladislava Hanáka. Ten letos za-
tím nemá oslnivou formu, ale pronásle-
duje jej i smůla. Vedení v šampionátu
ovšem ztratil až po posledním odjetém
závodu ve slovenském Lučenci. Zde jej
postihl z prvního místa finále defekt a do-
jel čtvrtý. Předstihl jej další český repre-
zentant Nosálek. Tomu v polovině roční-
ku nahrály i škrty nejhorších umístění.
Našemu pilotovi byly škrtnuty body za
místo čvrté, Nosálkovi až za sedmé. Tím
se bodové zisky vyrovnaly. Přerovský pi-
lot zatím jedenkrát vyhrál, dvakrát byl
druhý, jednou třetí a dvakrát čtvrtý. No-
sálek projel pod šachovnicovým prapor-
kem jako první třikrát. Vítězství si v letoš-
ním ročníku ME připsali i Němec Bud-
delmeyer a Nizozemec Waldschmidt. Pře-
kvapením jsou výkony mladíka Tomáše
Pospíšilíka. Ten letos usedl poprvé za vo-
lant vozu kubatury D3A a hned v ME. Poc-

tivě sbírá bodík k bodíku a zatím mu pat-
ří desátá příčka. Bohužel postrádáme dal-
šího přerovského jezdce - Petra Švestku,
absolvoval jen závod MČR v Přerově, kte-
rý republikové mistrovství zahajoval.

Na startu se očekává velmi početné
jezdecké pole a vyrovnaný šampionát
slibuje líté boje. Diváky také čeká nad-
míru bohatý program, který začíná již
v sobotu před polednem, kdy piloti ab-
solvují volné seznamovací tréninky. Před
jednou hodinou odpolední odstartují
jízdy měřené, které určí nasazování jezd-
ců do rozjížděk. Ještě v podvečer pak bu-
de odstartována první série rozjížděk. To
nejhlavnější se odehraje v neděli. V 9.30

startuje druhá série rozjížděk a ve 12.45
třetí. Finálové jízdy všech tříd se roz-
běhnou v 15.15 hodin. Uvidíme, zda se
jezdcům podaří překonat již letitý rekord
na jedno kolo. Nejrychlejším mužem
přerovského autodromu je nestor čes-
kého autokrosu Jaroslav Hošek. jmb

Sokol HC Přerov bude hrát
extraligu

Sportovní příznivci budou mít v Pře-
rově jedinečnou možnost sledovat nej-
vyšší házenkářskou soutěž mužů – Zu-
br extraligu. Po odstoupení Hustopečí
doplní Sokol HC Přerov počet špičko-
vých českých celků na dvanáct. Účast

mezi elitou je i výsledkem dobré práce
přerovských sportovních diplomatů.
V roce, kdy přerovská házená bude sla-
vit kulaté jubileum 90 let od založení, je
to velmi hezký dárek. K titulárnímu
sponzoru české házené – Pivovaru Zubr,
přistupuje též přerovský celek.

Využití se dostane i tenisové hale, kde
bude Sokol HC hrát svá domácí střetnu-
tí. Hala samozřejmě dostane povrch
vhodný pro házenou.

Kádr mužstva už má zcela reálné ob-
rysy. Trenér Buček se bude opírat prak-
ticky o celý loňský kádr, který hrál 1. ligu
a doplněn bude o Perničku, Zemánka
a Kavku. Celé trio už v dresu Přerova
hrálo a jedná se o odchovance. V hle-
dáčku jsou i někteří další mladí borci, ale
jejich angažmá se bude odvíjet od fi-
nančních možností klubu. Většina hrá-
čů si už nejvyšší soutěž zahrála a má do-
statečné zkušenosti. Jsou zde ale i mladí
perspektivní házenkáři. Navíc Sokolové
doplní už tak početnou kolonii mužstev
ze severní Moravy.

V klubu vládne poměrně optimistická
nálada. Pro fandy bude atraktivní i der-
by s hranickými Cementáři. Los není
zrovna příjemný. Hned v prvních due-
lech nastoupíme proti nejsilnějším sou-
peřům se zkušenostmi i z evropských
pohárů. Pro přerovskou házenou je to
velká výzva a v premiérové sezoně bude
nejdůležitější udržení. Sázet bude nutno
hlavně na bojovnost a sehranost kádru,
který spolu hraje již déle. jmb

INZERCE

Taneční škola HIT CHEERLEADERS  zahajuje 7. září 2009 svou pravi-
delnou výuku. Kluci a holky přijďte mezi nás! Cheerleading je úžasný spor-
tovní tanec s velkou variabilitou choreografií a uplatnění. Vznikl v USA  a je
rozšířen po celém světě. 
Do agentury vítáme mladé aktivní zájemce do týmů hostesingu, or-
ganizace a modelingu.
V termínu 19. a 20. září pořádáme odborný seminář pro začínající
i pokročilé modelky.

Více na webu nebo dotazy info@agentura-hit.cz

Nov˘ ‰kolní rok

Nov˘ image agentury
Více na www.agentura-hit.cz

■ Sport

Ladislav Hanák bude největším lákadlem pro příznivce autokrosu.
FOTO PETR BENEŠ
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Letošní ročník Československého jaz-
zového festivalu byl zahájen již 19.
března festivalovým prologem, který
byl pojat jako oslava 25. výročí obno-
vení tradice pořádání jazzových festi-
valů v Přerově a také jako vzpomínka
na bývalého ředitele festivalu Pavla Ho-
líka, který se významnou měrou podílel
na pokračování festivalů. Jen pro ožive-
ní, první polovinu koncertu odehrálo
duo Stivín – Šindler a po pauze se po-
sluchačům představilo trio Roberta Bal-
zara s Johnem Abecrombiem.

A co čeká věrné příznivce v podzim-
ním termínu jazzového festivalu? Od-
povídá jeho ředitel Rudolf Neuls.

Rudolf Neuls
Československý
jazzový festival,
ředitel

Samotný festival se letos koná ve
dnech 22. až 24. října. Večerní koncerty
se uskuteční tradičně ve velkém sále
Městského domu, což je hlavní scéna. Po
koncertech budou pokračovat denně af-
ter party a propagační koncerty se bu-
dou hrát v restauraci Pivovar.

Dramaturgie je letos komornější, ale
Přerov přivítá o to větší jména ze svě-
tové scény. Smluvně je potvrzen Steve
Gadd & Friends, Brad Mehldau Trio

a Joe Lovano s Esperanzou Spalding.
Československou jazzovou scénu bude
reprezentovat Luboš Andršt, Peter Li-
pa, nová kapela s pracovním názvem
Bartoš & Tariška Big Band a Cloud Ni-
ne Jana Hály.

Předprodej vstupenek bude zahájen
1. září v Městském domě. Upozorňuji, že
letošní novinkou jsou permanentky na

večerní koncerty, kde zájemci přivítají
podstatnou slevu. 

Hlavním pořadatelem festivalu je i le-
tos Nadační fond Pjf s partnerským AB
Studiem Praha. Uskuteční se za finanč-
ní účasti města Přerova, Olomouckého
kraje a Ministerstva kultury ČR, jehož
ministr prof. Václav Riedelbauch, pře-
vzal nad festivalem záštitu. Šaf

Podzimní termín 26. ročníku jazzového
festivalu se kvapem blíží

Pozvánka

Podzimní festival
duchovní hudby

Olomouc 2009
Sobota 19. září v 19 hodin

chrám sv. Michala

Sergej Rachmaninov:
Nešpory, op.37

Otakar Brousek – recitace
Slovenský filharmonický sbor 

Blanka Juhaňáková – sbormistr

Středa 23. září v 19.30 hodin
kostel Zvěstování Páně

Komorní koncert
(u kapucínů)

G. P. Telemann, G. F. Händel, J. D. Ze-
lenka, J. L. Dusík, D. Scarlatti , S. Vorlo-

vá, C. Debussy, L.Janáček
Bořivoj Navrátil – recitace

Karolína Berková – mezzosoprán
Vilém Veverka – hoboj

Kateřina Englichová – harfa

www.podzimni-festival.cz

■ Setkávání seniorů Spolu
Centrum Sonus

Besedy na zajímavé téma
pondûlí od 10.15 hod.

�7. 9. • Vycházka s trekingov˘mi holemi
Nordic walking – vede pí Olga Îupková, od-
chod od centra SONUS v 10:15 hod., pfiedpoklá-
dan˘ návrat kolem 12:30 hod. 
�14. 9. • Evropské barokní malífiství – Mgr.
Hana M.B. NároÏná
�21. 9. • Tfiicetiletá válka – Mgr. Lubor MaloÀ
�28. 9. • Klub Spolu uzavfien – státní svátek

Rukodělné činnosti
ãtvrtek od 10.15 hod.

�3. 9. • Dekoraãní pavuãinka
�10. 9. • JeÏek na tuÏky
�17. 9. • Dárková krabiãka
�24. 9. • Skládané ubrousky

Zdravotní cvičení s lektorem
po, a ãt 9–10 hod., út 9–10 a 18–19 hod.

Internet pro začátečníky a pokročilé
po a ãt 9–13 hod. (10–12 hod. s lektorem)

Kavárna pro seniory
9. 9. od 16 hod. • Tunis – Ing. Milo‰ Coufal
Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov

Letošní kurz připravili pracovníci od-
dělení sociálně-právní ochrany dětí na
přelomu července a srpna v rekreač-
ním středisku Zákopčí, Hutisko-Sola-

nec. Zúčastnilo se jej 51 dětí ve věku 6
až 12 let. Z tohoto počtu bylo 31 dětí
z přerovského regionu a 20 dětí z regi-
onu Kojetín.

„Kurz jsme připravili v duchu celotá-
borové hry Kovbojové napříč prérií. Dě-
ti si také vyslechly přednášku o indiá-
nech žijících v Kanadě a zhlédly ukázky
práce psovodů a techniků z řad Policie
ČR a městských strážníků. Získaly řadu
dalších užitečných informací, například
z dopravní výchovy,“ přiblížila Veronika
Filipová, jedna z organizátorek kurzu
a táborová vedoucí. 

Cílem kurzu bylo naučit děti základ-
ním sociálním dovednostem, hygienic-
kým návykům, pravidlům společenské-
ho chování ve vztahu k vrstevníkům
i dospělým a mimo jiné i také podpora
integrace romské komunity do většino-
vé společnosti.

„Každým rokem se kurzu zúčastní oko-
lo 50 dětí. Je vidět, že tato práce má smy-
sl, děti si do svých rodin přinesou užiteč-
né návyky a informace. Stráví čas mimo
domov tam, kam by se díky špatné fi-
nanční situaci rodiny nemohly dostat.
Pro nás, pracovníky magistrátu, je velkým
přínosem také poznání této komunity,
jednotlivých rodin,“ vysvětlila Filipová.

Kurz se uskutečnil převážně za dotač-
ní podpory Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy určené na projekty
podpory integrace romské komunity
a přispělo i město Přerov a Kojetín. Šaf

Děti se na táboře nenudily
I v letošním roce pokračuje město v tradici pořádání výchovně rekreačních kurzů 

pro děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí.

Kurzu se zúčastnilo 51 dětí, z toho 31 z přerovského regionu.

■ Mateřské centrum
Sluníčko

�14. a 15. 9. • Dny otevfien˘ch dvefií
�Od 16. 9. bûÏn˘ provoz
�po a pá 9–12 hod. • Mimiklub pro dûti do
18 mûsícÛ • herna a besedy – pfiirozená péãe
o mimi, no‰ení, ekodomácnost • kurzy vázání
‰átkÛ, cviãení
�út–ãt 9–12 hod. • herna, cviãení pro dû-
ti, chystáme i pro dospûlé odpolední hernu a dal-
‰í zajímavé ãinnosti
�21. 9. 10 hod. • Jde to i bez plen?, beseda
�23. 9. 18 hod. • Ubrousková technika,
kreativ

www.mcslunicko.tym.cz

■ Klub přátel výtvarného
umění

�10. 9. • Kulturní památky Fren‰tátu pod
Radho‰tûm – vlakov˘ zájezd. Odjezd v 7.21
hod. z Pfierova. Návrat v 17. 51 hod. (16. 51) do
Pfierova.

Steve Gadd,
jedna z hvězd letošního
jazzového festivalu



■ Plavecký areál – koupání veřejnosti, tel. 581 736 580 • relaxace, sauna, tel. 581 209 100
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■ Muzeum Komenského

V novém školním roce 2009/2010 při-
pravili pracovníci Střediska volného
času téměř sto kroužků a také spoustu
víkendových aktivit.

Všichni, kteří chtějí poznat víc jejich
práci a nalézt pro sebe nebo své dítě ně-
jakou zajímavou volnočasovou činnost,
jsou zváni na Dny otevřených dveří
v Atlasu i Biosu. V úterý 8. září od 14 do

18 hodin vás rádi přivítají pracovníci
ATLASu, ve středu 9. září od 10 do 18
hodin se Den otevřených dveří usku-
teční v BIOSu. Využijte zářijové slevy za
kroužky.

Další informace: www.svcatlas-bios,
kde si můžete prohlédnout i fotogalerii.
Odpovědi na otázky dostanete také na e-
mailu : vedeni@svcatlas-bios.cz . red.

Hledáte pro své dítě
zajímavý kroužek?

Druhý víkend v září, v pátek 11. a v so-
botu 12. září, bude na dvorku před Ca-
fé barem Base Camp docela rušno.
Příznivci cestování a různých sportů se
rozhodli uspořádat po prázdninách fes-
tival, který by mohl být místem setká-
ní cestovatelů, turistů a výletníků. 

Nejen cestování, ale i fotografie a filmy,
které při výletech do různých vzdále-
ných i blízkých koutů světa vznikají, ma-
jí na tomto festivalu místo. 

Na co se mohou návštěvníci
těšit?

„Po dva dny bude možné v areálu Ba-
se Campu v Kainarově ulici si poslech-
nout několik přednášek různých cesto-
vatelů a zhlédnout filmy, které při
cestách vznikaly. V rámci festivalu bude
připravena i soutěžní výstava amatér-
ských fotografií na téma Cesta do hor.
Působivé záběry přijímá v elektronické
podobě tým Base Campu na adrese in-
fo@bcprerov.cz od každého, kdo by se
chtěl této soutěže zúčastnit. Získané
a vybrané fotografie budou v průběhu

festivalu vystaveny, návštěvníci rozhod-
nou svými hlasy o té nejlepší a její autor
bude odměněn,“ informovala jedna
z organizátorek Klára Mervardová.

„Na festivalu zazní i hudba. V pátek za-
hraje rocková kapela ETAVIRA, v sobotu
zazní na dvorku violoncellové kvarteto

a proběhne Jam Session nejen přerov-
ských jazzmanů.

Rádi přivítáme všechny příznivce ces-
tování a dobré muziky na zatím nultý
ročník Cestovatelského festivalu na
Dvorku,“ zve Klára Mervardová. 

Bližší informace lze najít na
www.bcprerov.cz.

Café-bar Base Camp pořádá i jiné ak-
ce, mezi něž patří například pravidelné
kurzy horolezectví a skialpinismu, závo-
dy na lezecké stěně, přednášky cestova-
telů, příměstské tábory pro děti a pak
různé akce pořádané přímo v café-baru.
Za rok a půl působení Base Campu v Ka-
inarově ulici si tento podnik našlo mno-
ho příznivců, kteří mají rádi příjemné
prostředí se zajímavými lidmi. 

Šaf

Nenechte si ujít
cestovatelský festival

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

28. 9. státní svátek, otevfieno 8.30–17, vstup
zdarma, prohlídky s prÛvodcem v 9, 10, 11,

12.30, 13, 14, 15 a 15.30 hod.
�Stálé expozice: Rekonstrukce historick˘ch
‰kolních tfiíd, Jan Blahoslav, Jan Amos Komen-
sk˘, Archeologie Pfierovska, Entomologie, Mine-
ralogie, Národopis Hané a Záhofií, Tajemství tó-
nu zvonu, Veduty Pfierova a vyhlídka z vûÏe, His-
torie odboje na Pfierovsku 1914–1989
�do 6. 9. • Pfiíbûhy hradÛ, v˘stava, Historick˘
sál. Fotografie a perokresby slovensk˘ch hradÛ
�11. 9.–1. 11. • Jaroslav ·tûpánek, v˘sta-
va obrazÛ, Galerie, vernisáÏ 10. 9. v 17 hodin
�18. 9.–31. 12. • Archeologie na hradû
Helf‰t˘nû, v˘stava, Velk˘ v˘stavní sál, vernisáÏ
17. 9. v 17 hodin). 
�18. 9.–25. 10. • Zamezte pfiíli‰nému ãte-
ní!, v˘stava z historie ‰kolních knihoven, Mal˘
v˘stavní sál.
�12. 9. ve 20 hodin • Pohoda, koncert pfie-
rovské skupiny pofiádan˘ v rámci dnÛ Evropské-
ho kulturního dûdictví. Slavnostní zámecká síÀ
pfierovského zámku

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

jindy po domluvû
28. 9. státní svátek, otevfieno 8–16 hod.

�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. 
�1. 9.–31. 12. • âlovûk a krajina, v˘stava
fotografií amatérsk˘ch a zaãínajících fotografÛ,
zachycující krajinu Vala‰ska a její promûny.
�26. 9. a 27. 9. • Expozice ekoporadny
ORNIS v rámci Okresní zahrádkáfiské v˘-
stavy âZS v Tovaãovû. âZS v prostorách tova-
ãovského zámku.
�19. 9. • Prohlídka parku Michalov s prÛ-
vodcem. Vyprávûní o historii parku, o jeho jed-
notliv˘ch ãástech, seznámení s dfievinami parku.
Odchod v 9:30 od budovy ORNIS
�26. 9. • Jableãn˘ den na SluÀákovû (Hor-
ka nad Moravou) Od 9.30 do 16.30 hodin pestr˘
program pro v‰echny, co nespadli daleko od stro-
mu – hry, jableãné pochoutky, v˘stava fotografií,
festival ‰trÛdlÛ. Lety balónem, od 15 hodin kon-
cert skupiny JablkoÀ.
�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

■ Městský dům

Den dûtsk˘ kryt˘ ãásteãn˘ venkovní pára koupání koupání sauna rekondiãní koupali‰tû
bazén 50m bazén pronájem bazén sprchy imob. obãanÛ dÛchodci stoly slender Penãice

pondûlí zavfieno 6.15–7.45 zavfieno 15–17 11.30–13.30 13.30–20.30

úter˘ 18–20 6.15–7.45, 18–21 14–18 14–15 16–17 7.30–14.30

stfieda 15–20 6.15–7.45, 15–21 15.30–16, 18–19 14–18 11.30–13.30 muÏi 13–21 13.30–20.30

ãtvrtek 18–20 6.15–7.45, 18–21 10–20 14–18 Ïeny 15–21 13.30–20.30

pátek 14–20 6.15–7.45, 14–21 10–20 14–18 15–17 muÏi 15–21 7.30–14.30

sobota 10–20 10–20 10–18 10–20 spol. 13–18 9.30–18*

nedûle 10–18 10–18 10–20 10–18 10–12 páry 13–18 9.30–18*
Výjimky: 9. 9. venkovní bazén uzavfien 19–20 • 28. 9. dûtsk˘, 50m a venkovní bazén 10–18, koupání imobilních obã. 10–12 • 14.–18. 9. plaveck˘ areál – zavfieno, pravi-

delná t˘denní odstávka • 28. 9. sauna a rekond. stoly – zavfieno * koupali‰tû Penãice v provozu jen za pûkného poãasí

■ Hrad Helfštýn
záfií dennû 9–17 hodin, 

v pondûlí zavfieno (pondûlí 28. 9. otevfieno)
�12. 9. – 28. 10. • Tvorba absolventÛ SU-
P· v Turnovû, v˘stava (Tvorba studentÛ prof.
ak. soch. A. Zetové – absolventi SUP· v letech
1976–1987). VernisáÏ v 15 hodin v Galerii na 2.
nádvofií.
�19. 9. • Vstup zdrama. V 15 hodin vy-
stoupení hudebního souboru KEEP SMI-
LING z Orlové. Repertoár tvofií smûs klasick˘ch
gospelov˘ch skladeb obohacen˘ skladbami ji-
n˘ch ÏánrÛ.
�28. 9. • Vstup zdarma
�27. 9. • Oldtimerclub Helf‰t˘n, v˘stava his-
torick˘ch vozidel v‰ech kategorií.

www.helfstyn.cz • tel. 581702030, 581797407

■ Klub Dlažka
4.–6. 9. • Mistrovství âR a mistrovství
svûta v ringu
11.–13. 9. • Kosmická bramboraãka – ví-
kend pro rodiãe s dûtmi
17.–20. 9. • Softbalweekend – sportovní
víkend pro mládeÏ i dospûlé
25.–28. 9. • na Václava na václavky – ví-
kend pro dospûlé i pro rodiãe s dûtmi
25.–28. 9. • Slovensk˘ ráj – turistika pro
mládeÏ, dospûlé i rodiãe s dûtmi

www.dlazka.cz

Vnější opevnění
hradu Helfštýna

Muzeum Komenského v Přerově, p.o.
a správa hradu Helfštýna pořádá v so-
botu 19. září tématickou vlastivědnou
vycházku.

Vycházka bude zahrnovat prohlídku
terénních pozůstatků původního vnější-
ho opevnění hradu, výklad zkušeného
průvodce o vývoji opevnění a názorné
kresebné ukázky vybraných fortifikač-
ních prvků.

Sraz účastníků je v 10.30 nebo
14.30 hodin před první hradní branou.
Doba trvání vycházky je asi 1,5 hodiny,
délka trasy okolo 2,5 km. Cílem bude
restaurace Pod hradem v Týně nad Beč-
vou. Akce je pořádána zdarma u příleži-
tosti Dnů evropského dědictví.

Pozvánka

3. a 4. 9. ãtvrtek od 17 a pátek od 16.30,
18.30 a 21.30 hod. • zahájení taneãních
kurzÛ. Termíny dal‰ích taneãních kurzÛ v záfií:
10. a 11.,17. a 18., 24. a 25. 9. 
13. a 27. 9. 13.45 – 18 hod. • Nedûlní pár-
ty pfii dechovce, k tanci a poslechu hraje de-
chová hudba Záhorská kapela. Tradiãní nedûlní
taneãní odpoledne nejen pro seniory.
22. 9. ve 9.30 hod. • Naìa Urbánková
a skupina Bokomara. Pûtinásobná Zlatá sla-

vice Naìa Urbánková. Ta se vrací na koncertní
pódia v doprovodu Lubo‰e JavÛrka a jeho do-
provodné skupiny Bokomara.
30. 9. ve 14 hod. • Divadelní Pfierov 2009.
Pfiehlídka dramatické, zájmové a taneãní tvorby
lidí s mentálním postiÏením.
www.mdpr.cz • tel.: 581 290 311, 581 215 101
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Base Camp pořádá 
i pravidelné kurzy
horolezectví 
a skialpinismu.



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

Uzávěrka příštího čísla je v úterý 15. září 2009

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

27. srpna – 11. září • Mimoza Botsin (Bulharsko) – Obrazy
Vystudovala Výtvarné gymnázium v Sofii-obor nádherné umění a Akademii vý-
tvarného umění ve Velikém Tarnově – obor grafika. Od roku 1990 vystavovala sa-
mostatně v řadě bulharských měst. Její obrazy jsou zastoupeny v soukromých sbír-
kách ve Francii, Norsku, Švýcarsku, Slovensku a České republice. V současné době
vede kurzy akademické kresby v galerii U Jakuba v Opavě.
Druhá polovina září • Vladimír Renčín, kresby. Uvidíte novou kolekci originálních
kreseb. Renčínovy svérázné postavičky s laskavým humorem, spojeným s moudrostí
a nadhledem, komentují náš dnešní rozporuplný a přetechnizovaný svět. Renčín též
ilustroval řadu knih a je spoluautorem kreslených filmů (Večerníčky apod.)
Dále si můžete v galerii prohlédnou nové bronzové plastiky sochaře Saši Zahrad-
níka z Uherského Hradiště, který je známý nejen svou komorní tvorbou, ale také
velkými realizacemi ze dřeva a kamene.

V září bude zde vystavovat Richard Drábek, který patří ke starší generaci a žije ve
Vinarech u Přerova. Vzor spatřoval ve svém spoluobčanovi z Vinar, akademickém
malíři Stanislavu Krátkém. Jeho stěžejní tvorbou je krajinářství, hlavně čerpá náměty
v okolí Vinar, blízkého Přerova, ale i z Ameriky, kterou několikrát navštívil. Hlavní
technikou je olejomalba. Své práce vystavoval u příležitosti srazu rodáků Vinar. Drá-
bek nepatří mezi profesionální malíře, ale jeho obrazy stojí za to si prohlédnout.

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

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

17. září – 14.října 
Miriam Kocurková – obrazy
Nejprve se věnovala malování miniatur,
jejichž námětem byly převážně krajinky
a fiktivní světy. V posledních pěti letech
přešla na novou kombinovanou techni-
ku, která je samovolným tvůrčím nápa-
dem a neustále se vyvíjí.
Technika je velmi náročná, pracná a vyža-
duje velkou trpělivost. Malířka intuitivně
vytváří poeticky symbolické obrazy svého
niterného světa a tvorbu užívá jako formu
sdělení duchovních myšlenek a její pravdy.
Své obrazy autorka prezentuje na různých
výstavách konaných od roku 2004. 
Z ocenění lze uvést první cenu na Czech
Art festivalu (veletrh umění), který pro-
běhl v Českých Budějovicích v roce 2007, a to v kategorii Mix media – koláže.

Vladimír Renčín

V průběhu měsíce září si v Domečku můžete pro-
hlédnout novou kolekci malovaného skla výtvar-
nice Heleny Silberové z Prahy. Dekorování skla se
již věnuje řadu let a z její dílny vycházejí zajímavě
malované vázy, stínítka, různé závěsné dekorace
a zápichy. Nejraději uplatňuje rostlinné motivy,
nebojí se ani odvážných barevných kombinací.
Miriam Štěpánová patří se svými obrázky ke kme-
novým autorům Domečku a v září zde navíc na-
jdete její drobné dárkové předměty. Z textilní díl-
ny Dagmar Mráčkové nabídneme nové hračky
a Zuzana Krajčovičová potěší svými oblíbenými
originálními taškami.

Miriam Kocurková, Modrá něha

■ Kino Hvězda ■ Galerie
�1. a 2. 9. v 17.30 hod. • HANNAH MON-
TANA (USA, rodinná hudební komedie, ãesk˘ da-
bing). ReÏie: Peter Chelsom. Hrají: Miley Cyrus,
Billy Ray Cyrus, Emily Lameh. âesk˘ dabing: Pav-
lína Dytrtová, Luká‰ Hlavica, BraÀo Holiãek.
�1. 9. ve 20 hod. • DOB¤E PLACENÁ PRO-
CHÁZKA (âR, záznam jazzové opery). Jazzová
opera Jifiího Suchého a Jifiího ·litra ve filmové po-
dobû Milo‰e Formana. ReÏie: Milo‰ Forman. Hra-
jí: Jifií Such˘, Tereza Hálová, Petr Stach.
�3.–5. 9. ve 14 a 17 hod. • HARRY POTTER
A PRINC DVOJÍ KRVE (USA, dobrodruÏn˘, ães-
k˘ dabing). ReÏie: David Yates. Hrají: Daniel Radc-
liffe, Emma Watson, Rupert Grint.
�3.–6. 9. ve 20 hod. a 7.–9. 9. v 17.30 hod.
• PIRÁTI VE VLNÁCH (VB/Nûmecko, komedie,

titulky, premiéra). ReÏie: Richard Curtis. Hrají: Phi-
lip Seymour Hoffman, Bill Nigry, Rhys Ifans.
�7. a 8. 9. ve 20 hod. • PROROCTVÍ (USA
drama, mysteriózní thriller, titulky, premiéra). Re-
Ïie: Alex Proyas. Hrají: Nicolas Cage, Rose Byr-
ne, Ben Mendelsohn.
�10.–13. 9. v 17.30 a ve 20 hod. • G. I. JOE

(USA, akãní, ãesk˘ dabing, premiéra). ReÏie: Step-
hen Sommers. Hrají: Channing Tatum, Sienna
Miller, Dennis Quaid, Karolina Kurková.
�14.–16. 9. v 17.30 hod., 14. a 15. 9. ve
20 hod. • COCO CHANEL (Francie, biografic-

k˘, titulky, premiéra). ReÏie: Anne Fontaine. Hra-
jí: Andrey Tautou, Alessandro Nivola.
�16. 9. ve 20 hod. • DRAâÍ LODù – P¤EROV
2009 (âR, premiéra, promítání z dataprojektoru).
Jeden z nejvût‰ích festivalÛ draãích lodí neklubo-
v˘ch posádek nejen v âR, ale i v Evropû probûhl
v Pfierovû i v leto‰ním roce. Kamera a stfiih: Alexan-
dr Salachov & Sa‰a Pfierov.
�17.–19. 9. v 15 a 17 hod. • DOBA LEDOVÁ
3: ÚSVIT DINOSAURÒ (USA, anim. komedie,
ãesk˘ dabing). ReÏie: Carlos Saldanha, Mike
Thurmeier. âesk˘ dabing: Jifií Lábus, Zdenûk
Mahdal, Ota Jirák, Katefiina BroÏová.
�17.–20. 9. v 20 hod. • HANEBN¯ PAN-
CHARTI (USA, akãní, váleãn˘, titulky, premiéra).
ReÏie: Quentin Tarantino. Hrají: Brad Pitt, Chri-
stoph Waltz, Eli Roth.
�21.–23. 9. v 17.30 hod. • VENI, VIDI, VI-
CI (âR, romantická komedie). ReÏie: Pavel Göbl.
Hrají: Filip Tomsa, Jitka Kocurová, Václav Po-
stráneck˘, Marek Va‰ut.

�21.–23. 9. ve 20 hod. • VDANÁ SNOUBEN-
KA (USA, romantická komedie, titulky, premiéra).

ReÏie: Griffin Dunne. Hrají: Uma Thurman, Colin
Firth, Brooke Adams.
�24.–27. 9. v 17.30 hod. • NÁVRH (USA, ro-
mantická komedie, titulky, premiéra). ReÏie: An-
ne Fletcher. Hrají: Sandra Bullock, Ryan Reynolds,
Betty White.
�24.–27. 9. ve 20 hod. • ÚNOS VLAKU 1 2 3
(USA/UK, drama/krimi titulky, premiéra). ReÏie: To-
ny Scott. Hrají: Denzel Washington, John Travolta.
�28. a 29. 9. v 17 a ve 20 hod. • TRANSOR-
MERS: POMSTA PORAÎEN¯CH (USA, akãní sci-
fi, ãesk˘ dabing). ReÏie: Michael Bay. Hrají: Shia La-
Beouf, Megan Fox, John Turturro, Josh Duhamel.

�2. 9. ve 20 hod. • CHLAPEC V PRUHOVA-
NÉM PYÎAMU (USA/UK, drama, titulky, premi-

éra). ReÏie: Mark Herman. Hrají: Asa Butterield,
Jack Scanlon, Vera Farmiga.

�9. 9. ve 20 hod. • HRANICE OVLÁDÁNÍ
(·panûlsko/USA/Japonsko, drama/krimi/thriller,
titulky). ReÏie: Jim Jarmusch. Hrají: John Hurt,
Tilda Swinton, Bill Murray.

�30. 9. v 17 a 20.15 hod. • AUSTRÁLIE (USA,
romantické drama, titulky). ReÏie: Baz Luhrmann.
Hrají: Nicole Kidman, Hugh Jackman, D. Wenham.

�6. 9. ve 14 a 17 hod. • HARRY POTTER
A PRINC DVOJÍ KRVE (USA, dobrodruÏn˘, ães-
k˘ dabing). ReÏie: David Yates. Hrají: Daniel Radc-
liffe, Emma Watson, Rupert Grint.
�13. 9. v 15.30 hod. • VZHÒRU DO OBLAK

(USA, animovaná rodinná komedie, ãesk˘ dabing,
premiéra). ReÏie: P. Docter, B. Peterson. âesk˘ da-
bing: V. Brabec, P. Li‰ka, J. Vondráãek, D. Landa.
�20. 9. v 15 a 17 hod. • DOBA LEDOVÁ 3:
ÚSVIT DINOSAURÒ (USA, anim. komedie, ãesk˘
dabing). ReÏie: C. Saldanha, M. Thurmeier. âesk˘
dabing: J. Lábus, Z. Mahdal, O. Jirák, K. BroÏová.
�27. 9. v 16 hod. • O TÉ VELKÉ MLZE (âR,
dûtské pásmo).
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