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V rámci třídenní návštěvy Olomouckého kraje navštívil prezident České republiky Václav Klaus také naše město. Návště-
va se uskutečnila ve středu 16. června. Po slavnostním obědu v hotelu Jana se prezident setkal s občany města na náměstí TGM, kde
uspořádal autogramiádu. Poté se přesunul na zámek, kde ho už očekávali zastupitelé a další hosté. Zde se podepsal do pamětní kni-
hy města. Návštěva hlavy státu v Přerově se uskutečnila téměř na den po třech letech.

Prázdniny začínají a někteří
rodiče mají hlavu plnou
starostí, co se svými potomky.

Ne všechny týdny se jim podařilo
„pokrýt“ ochotnými prarodiči a na dražší
pobyty nezbývají peníze. V tomto případě
radíme využít nabídky příměstských tábo-
rů, které pro děti organizují pracovníci
Střediska volného času Atlas a BIOS.

„Pro děti jsme opět připravili na letní
školní prázdniny několik příměstských
táborů. Účastníci některého z nich se
můžou podívat například do starověku, po
kraji, po stopách Malého prince, za zvířaty
nebo do přírody. Stalo se již nepsanou tra-
dicí, že ve vybraných termínech se chystá
dokonce hned několik akcí současně. Na
mnohé tábory se každým rokem hlásí tytéž
děti, které se již od zimy těší na své kama-
rády i na společně podnikané akce,“ infor-
movala nás ředitelka Střediska volného
času Mgr. Blanka Mašková.

Zajímavé prázdniny si děti užijí v příměstských táborech

více na straně 15 �

Po třech letech Přerov opět
navštívil prezident Václav Klaus

SERIÁL

Příloha

Životní prostředí
a památková péče

v roce 2008
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Mgr. Josef Kulíšek
náměstek
primátora

� Co se konkrétně plánuje v rámci
opravy Městského domu?

Jednou z dominant a zároveň charak-
teristickou stavbou Přerova je budova
Městského domu na náměstí TGM. Ta
slouží již po dlouhé roky jako významné
společensko-kulturní místo občanům
města. Posledními opravami prošla
v roce 1992. Není proto divu, že je třeba
zvážit její rekonstrukci. 

V rámci rozpočtu města byla na rok
2010 schválena částka na částečnou
opravu této budovy ve výši 8 miliónů
korun. Domníváme se však, že rekon-
strukci tak významné budovy je třeba
řešit komplexně. Městský dům si zaslou-
ží opravdu zásadní opravu, a proto jsme
zpracovali a zastupitelé schválili na
posledním jednání rámcový harmono-
gram oprav na roky 2010-2012. Tento
harmonogram nastartuje razantní opra-
vy v Městském domě tak, aby na konci
roku 2012 plně sloužil občanům jak
funkčně, tak i dále tvořil důstojnou
dominantu města. 

Ještě v tomto roce proběhne statické
zajištění budovy, která to s ohledem na

své stáří bezpodmínečně vyžaduje. Dále
bude opravena fasáda a provedeny
klempířské práce na budově. Nezbytnou
se v této první etapě jeví také rekon-
strukce oken, a to oprava a výměna těs-
nění včetně nátěrů v uliční části, což při-
spěje k zateplení budovy a snížení nákla-
dů na otop v zimních měsících. Do kon-
ce roku 2010 ještě budou vybudovány
nové šatny pro účinkující tak, aby chod
budovy nebyl závislý na pronájmu pro-
stor v budově Imotelu v Kratochvílově
ulici. Návštěvníci jistě uvítají novou tvář
zrekonstruované kavárny a opravu soci-
álního zařízení, které k ní přiléhá.

V letech 2011 až 2012 budeme investo-
vat dalších přibližně 10 miliónů korun,
přesnou částku budeme znát po zpraco-

vání projektové dokumentace. V těchto
letech by měla být zrekonstruována
vzduchotechnika, elektrotechnika, bude
provedena výměna vodovodních rozvo-
dů, oddělí se energie u části provozní,
restaurační a kulturně-společenské. Na
závěr pak dojde na opravu štukové
výzdoby, natřou se okna zevnitř a vyma-
luje se. Na zváženou ještě zůstává v pří-
padě finančních možností oprava všech
dveří včetně vstupních.

Všechny uvedené práce budou samo-
zřejmě realizovány společně pod dohle-
dem pracovníků památkové péče tak,
aby byl zachován duch a charakter
Městského domu do dalších let. 

Šaf

Chystá se 
oprava Městského domu

Posledními opravami prošla budova Městského domu v roce 1992.
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■ Otázka pro...

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

den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

4. 7. lékárna U kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

5. 7. lékárna Alfa, nám. Pfierovského povstání 581 204 419

6. 7. lékárna Sano, BudovatelÛ 6 581 277 956

11. 7. lékárna Komenského, Komenského 40 581 215 092

18. 7. lékárna U kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

25. 7. lékárna U ·tûstûny, âechova 25 581 209 238

1. 8. lékárna Sano, BudovatelÛ 6 581 277 956

8. 8. lékárna Media, Jiráskova 20 581 209 922

15. 8. lékárna Komenského, Komenského 40 581 215 092

22. 8. lékárna MD, Boh. Nûmce 371 581 207 987

29. 8. lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539

Pohotovostní sluÏbu nevykonávají tyto lékárny: Ústavní lékárna, Dvofiákova 7 • lékárna Dr.
Paller, Îerotínovo nám. 22

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

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
ulice druh omezení trvání
âsl. letcÛ, Partyzánská, Durychova, ãásteãná uzavírka do 31. 8.
gen. Rakovãíka (rekonstrukce vodov. fiadu)

VaÀkova ul. úplná uzavírka (stavební úprava vodovodu) do 30. 6.

krajská silnice III/4348 (II. etapa úplná uzavírka do 11. 7.
Vlko‰–¤íkovice) (oprava silnice)

Každý vlastník bytu, bytového domu,
rodinného domu nebo i jiné nemovi-
tosti, ve které má vzniknout nová byto-
vá jednotka má možnost požádat
o půjčku z fondu oprav, modernizací
a rozšiřování bytového fondu.

Podmínky pro poskytnutí půjčky jsou
stanoveny ve Vnitřním předpisu č.
24/07, kde jsou uvedeny jednotlivé dru-
hy půjček, maximální částky. 

Podrobné informace získáte na inter-

netových stránkách města: www.mu-
prerov.cz (řešení životních situací –
dotace a granty – půjčky z fondu bydle-
ní). Zde naleznete Vnitřní přepis č. 24/07
i formulář žádosti o půjčku.

Další dotazy ohledně půjčky vám zod-
poví Kristina Bukvaldová, (kristi-
na.bukvaldova@mu-prerov.cz) tel.: 581
268 209 nebo Ivana Jeřábková, tel.: 581
268 212 (ivana.jerabkova@mu-
prerov.cz). red.

Půjčky z fondu oprav, modernizací
a rozšiřování bytového fondu

Termín pro podání žádosti o půjčku je do 9. července.

■ Blokové čištění města
Datum lokalita Datum lokalita

7. 7. Dvofiákova, u garáÏí 4. 8. Kainarova, parkovi‰tû za Pfierovankou

14. 7. Optiky, Îelatovská 11. 8. Pod Skalkou, parkovi‰tû u domu ã. 1–9

21. 7. B. Nûmce 18. 8. Dr. Horákové

28. 7. Al‰ova, Koufiilka, Malá Trávnická 25. 8. Mikulá‰kova, Svornosti, Bajákova

Blokové ãi‰tûní probíhá v dobû od 7 do 14 hodin. V uveden˘ch lokalitách budou rozmístûny
pfienosné dopravní znaãky 5 dní pfied termínem blokového ãi‰tûní.

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa:

STRÁŽNÍK  MĚSTSKÉ  POLICIE
Požadavky: úplné střední vzdělání (s maturitou), věk nad 21 let, trestní

bezúhonnost, spolehlivost, tělesná a duševní způsobilost, komunikativní
schopnosti, pozitivní vztah k lidem, schopnost snášet zátěž.

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem a fotokopií dokladu o dosa-
ženém vzdělání přijímá do 31. 8. 2010 Městská policie Přerov, nám. T.G.M. 1.

NOVÁ TVÁŘ MĚSTA
výstava • do 27. července

Ohlédnutí za sedmi ročníky soutěže Fasáda roku 
Výstava prezentuje všechny oceněné fasády uplynulých ročníků soutěže

Fasáda roku.
Městské informační centrum (Kratochvílova 14, pasáž)

po–pá 8–17 hodin • so 8–12 hodin

Pozvánka



Ing. Jiří Lajtoch
primátor města
Přerova

Vážení přátelé,
krásný slunečný podvečer v polovině

června mě zlákal ke krátké procházce do
parku. Chtěl jsem se podívat i dále,
v jakém stavu jsou tenisové kurty opra-
vované po povodni. Až před domem
jsem si uvědomil, že květnové velké vody
mi mou oblíbenou trasu překazily.

Ještě několik týdnů od poslední povod-
ně vinou velkých dešťů byl Michalov sil-
ně podmáčený. Stoupla hladina spodní
vody a ta způsobila zatopení některých
snížených částí parku. I část cyklostezky
u Michalova byla ze stejných důvodů
pod vodou. Navíc hrozilo nebezpečí
vyvrácení silně podmáčených starých
stromů v parku, přišly totiž další příva-
lové deště. Odborníci, kteří situaci v par-
ku průběžně sledovali, rozhodli o jeho
uzavření pro veřejnost. Teprve třetí červ-
nový víkend přivítali zejména jeho pra-
videlní návštěvníci opětovnou příleži-
tost k procházkám ve svém oblíbeném
městském parku.

Ve vážném stavu je i lávka u tenisu,
kterou povodně rovněž poškodily. Stále
zde platí zákaz vstupu. Statik sice most
prohlédl, ale lávku ještě čeká zrentgeno-
vání nosné konstrukce a vyhodnocení,
zda nejsou poškozena nosná lana. Neby-
lo jednoduché zajistit tyto odborné
posudky, s výsledky můžeme počítat nej-
dříve koncem června. Pak se rozhodne,
zda postačí oprava v podobě nového
asfaltového povrchu, či se bude muset
odstranit. V tomto případě však počítá-
me s výstavbou mostu nového. 

Potěšila nás solidarita města Děčína,
který nám zaslal na odstranění povod-
ňových škod dar ve výši 100 tisíc korun.
Pardubický kraj přispěl 75 tisíci koru-
nami. A to nemluvím o nabídce mate-
riální pomoci měst Ústí nad Labem
a Prahy 7. 

Pokud lze zatím předběžně vyčíslit
škody po povodních, tak můžeme mlu-
vit o zhruba 121 milionech korun na
území Přerova. Z toho škoda na majet-
ku samotného města dělá přes 2,5 mili-
onu korun.

Rád bych poděkoval profesionálním
hasičům – příslušníkům Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kra-
je, všem jednotkám dobrovolných hasi-
čů a vojákům. Oceňuji také spolupráci
s Policií ČR a městskou policií. V nepo-
slední řadě patří poděkování i dobro-
volníkům z řad občanů našeho města.
Za své pracovní nasazení během povod-
ní si to zaslouží.

A závěrem už jen malé připomenutí
před odjezdem za zaslouženým odpo-
činkem. Pozorně si přečtěte v tomto čís-
le mimo jiné rady, jak zabezpečit svůj
majetek před zloději. Ať vás při návratu
nečeká nepříjemné překvapení.

Přeji pěknou dovolenou!

■ Sloupek primátora
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Zastupitelstvo
města Přerova

v pondělí 6. září
ve 13 hodin ve velkém sále 

Městského domu

Pozvánka

Zlatou svatbu oslavili 11. června manželé Alena a Vladimír Mánkovi. Shodou
okolností se vzali přesně před padesáti lety ve stejné budově matriky v Přerově. Slav-
nostní obřad připravili členové komise pro občanské záležitosti.

Z důvodu novelizace zákona o matrikách, která platí od 1. 7. 2008, nemůžeme man-
želským párům zasílat blahopřání s nabídkou svatebního obřadu. Pokud o obřad zla-
té nebo diamantové svatby máte zájem, kontaktujte organizační pracovnici komise,
která vám sdělí bližší informace (viz níže).
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■ Krátce z usnesení radních a zastupitelů
Město se připravuje na

opravy komunikací
Město vyzvalo firmy k podání nabídky

na realizaci veškerých prací a služeb nut-
ných k vypracování projektových doku-
mentací, související inženýrskou činnost
a získání příslušných povolení na opra-
vy dalších místních komunikací.

Jedná se o opravy místních komunika-
cí v ulicích Jaselská, Svisle, v místních
částech Lýskách v ulici Nad Struhou
a v Újezdci v ulicích Pod Dubičky a Spo-
jovací. S opravou místní komunikace
včetně sjezdu a chodníku mohou počí-
tat obyvatelé ulice U Parku v místní čás-
ti Lověšice. Opraveny budou chodníky
a cyklostezky v ulicích Na Loučkách, bří
Hovůrkových a v ulici tř. 17. listopadu.
Rekonstrukce chodníků se dočkají
i občané Lýsek v ulici U Silnice a ve Vina-
rech v ulici U Zahradnictví. Současně
s komunikací bude opraven i chodník
v ulici Dvořákova. Uvedené práce by se
měly uskutečnit v příštím roce.

V Henčlově obnoví
mateřskou školu

Radní se rozhodli opět po několika
letech otevřít mateřskou školku v míst-
ní části Přerov-Henčlov. Tato mateřská
škola bude otevřena na začátku září jako
odloučené pracoviště mateřské školy
U tenisu. Rodiče zde budou moci při-

hlásit dvacet dětí. Nejprve však budou
muset proběhnout stavební úpravy za
více než milion korun.

Přerov bude mít církevní
mateřskou školu

Po prázdninách bude v Přerově otev-
řena církevní mateřská škola olomouc-
kého arcibiskupství. Bude sídlit v budo-
vě Sonusu. Církevní mateřská škola je
určena nejen pro děti z věřících rodin, ale
také pro všechny děti, jejichž rodiče jsou
ochotni respektovat křesťanské zaměře-
ní školy. Přihlásit se mohou děti nejen
z Přerova, ale i jeho okolí.

Zastupitelé schválili dotaci ve výši 100
tisíc korun na stavební úpravy a pořízení
vnitřního vybavení školky, dále 50 tisíc
korun na její provoz po dobu tří školních
roků. Schválili rovněž poskytování školní-
ho stravování dětem zapsaným do této
školy, a to za stejných podmínek jako
dětem mateřských škol zřízených městem.

Manželé slavili zlatou svatbu

■ Rada a Zastupitelstvo
města Přerova

Krátce z jednání radních
1. června 

� Schválili přijetí peněžitého daru ve
výši 100 000 Kč od města Děčín. Účelem
je dar na částečnou úhradu škod způso-
bených povodněmi v roce 2010.
� Schválili přijetí nepeněžitého daru –
26 ks průkazek k bezplatnému plavání
a bruslení v zařízeních provozovaných
společností Teplo Přerov a.s. pro obdo-
bí od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011 pro účely
ocenění žáků ZŠ v rámci akce Scholar.

Krátce z jednání zastupitelů
14. června

� Schválili poskytnutí finanční dotace
ve výši 30 000 Kč občanskému sdružení
TS PULS na částečnou úhradu nákladů
spojených s realizací tanečního muziká-
lu Pošli to dál.
� Delegovali člena Zastupitelstva měs-
ta Přerova Bc. Iva Kropáče za zástupce
statutárního města Přerova, resp. člena
Zastupitelstva města Přerova Václava
Zatloukala za náhradníka zástupce, na
jednání valné hromady společnosti
Regionální letiště Přerov a.s. konané dne
30. 6. 2010. 
� Schválili záměr poskytnutí dotace ve
výši 5 000 Kč subjektu SK Mlýn Přerov na
úhradu části nákladů spojených s účas-
tí členky klubu Karolíny Jandové na
Mistrovství světa v minigolfu, které se
bude konat v polovině srpna 2010 v Soči.
� Schválili výjimku z nejnižšího počtu
žáků v rozsahu 6 žáků pro školní rok
2010/2011 a závazek města uhradit zvý-
šené výdaje, a to nad výši stanovenou
krajským normativem, na vzdělávací
činnost těchto žáků pro školní rok
2010/2011 do celkové výše 175 000 Kč.
� Vzali na vědomí informaci k možné-
mu přiřazení silnoproudých oborů
k Soukromé střední odborné škole živ-
nostenské Přerov, s.r.o. 
� Vydali obecně závaznou vyhlášku
o stanovení některých povinností při
přepravě sypkých a obdobných materiá-
lů na území statutárního města Přerova. 
� Schválili poskytnutí dotace 200 000 Kč
Muzeu Komenského v Přerově, p.o.
� Navrhli Bc. Ivo Kropáče do funkce čle-
na Správní rady sdružení Střední Mora-
va – Sdružení cestovního ruchu, Horní
nám. Olomouc, a navrhli Mgr. Radova-
na Rašťáka do funkce člena Dozorčí rady
sdružení Střední Morava – Sdružení
cestovního ruchu. 
� Stanovili počet členů Zastupitelstva
města Přerova na volební období
2010–2014 na 35.
� Schválili uzavření zakladatelské
smlouvy zájmového sdružení právnic-
kých osob OK4EU, delegovali Mgr. Jose-
fa Kulíška jako zástupce města Přerova
na zasedáních valné hromady, navrhli
Ing. Zdeňka Kazílka jako člena správní
rady tohoto sdružení. Schválili výši přís-
pěvku města jako partnera sdružení pro
rok 2010 ve výši 40 000 Kč.

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

Komise pro občanské záležitosti nabízí
■ Obřady vítání dětí, při kterých jsou novorozenci přijati mezi občany města

zápisem do pamětní knihy. Přihlásit se mohou rodiče, mající trvalé bydliště
v Přerově, ale jejich dítě se narodilo mimo Přerov. Rodiče dětí narozených v Pře-
rově získají dotazník na matrice při vyřizování rodného listu. 

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

Bližší informace: Kancelář primátora, I. Veselá, tel. 581 268 452, e-mail: ivana.vese-
la@mu-prerov.cz nebo osobně Magistrát města Přerova, nám. TGM 2, přízemí.
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■ Seriál o příspěvkových organizacích v majetku města Přerova

Antonín Čechák
Domovní správa
města Přerova,
ředitel 

� Jste příspěvkovou organizací, jakou
formou spolupracujete s městem? 

Zajišťujeme činnosti spojené se správou
majetku, tj. nemovitostí, bytů a nebyto-
vých prostor ve vlastnictví nebo spolu-
vlastnictví města Přerova. Provádíme
zejména správu a provoz domovního
majetku, hospodaření s ním, komplexně
zajišťujeme nájemní vztahy k bytům
a nebytovým prostorám a doprodej vol-
ných i obsazených bytů v domech, kde již
byla většina bytů odprodána.

Na naši hlavní činnost získáváme pro-
středky formou příspěvků z rozpočtu
města. Námi vybrané nájemné průběž-
ně měsíčně odvádíme do pokladny měs-
ta, které tuto částku přerozděluje. Pro-
středky tedy získáváme zpět od města:
z toho část finančních prostředků obdr-
žíme přímo na náš provoz, správu
a investice a další část získáváme pouze
na investice, a to buď přes odbor majet-
ku či přes odbor rozvoje. 

� Jak jste se k této práci dostal a co vás
na ní baví?

Bytovou problematikou se zabývám už
od roku 1979, kdy jsem začal pracovat na
Bytovém podniku, a to nejdříve jako
investiční referent, pak vedoucí investič-
ního oddělení, později náměstek bytové-
ho podniku, náměstek Domovní správy
až po funkci ředitele. Má práce je poměr-
ně pestrá, různorodá a můžu v ní využívat
svých dlouholetých zkušeností. Denně
řešíme odlišné případy v souvislosti  s pro-
nájmem a prodejem majetku města. Sna-
žím se problémy nájemců řešit rychle
a účinně, přičemž ovšem zdaleka všem
jejich požadavkům bohužel nel-

ze vyhovět, ať již v důsledku omezených
finančních možností, tak v souvislosti
s obecně závaznými předpisy, ve vazbě na
znění nájemních smluv apod.

� S jakými problémy se ve svém
zaměstnání nejčastěji setkáváte?

Domovní správa řeší jak údržbu, opra-
vy, rekonstrukce a modernizace bytů,
nebytových prostor a domů, včetně
výměn zařizovacích předmětů, tak sta-
novení nájemného a výše záloh na tzv.
služby spojené s bydlením, jejich výběr
a vymáhání a vyúčtování služeb. V sou-
časné době je hlavním problémem prá-
vě řešení reklamací na vyúčtování těch-
to služeb. Náročné je obzvláště vysvět-
lování, dokladování a obhajoba údajů
nespokojeným či nedůvěřivým klien-
tům, například u nákladů za spotřeby
studené vody, měřené jen poměrovými
bytovými vodoměry.

Dalším z problémů bylo zpracování
obsáhlé agendy slev z navýšeného dere-
gulovaného nájemného, datované k 1. 4.
2010. Na prosincovém jednání zastupi-
telstva se rozhodlo, že původně pláno-
vané navýšení nájemného se o polovinu
sníží, a to právě od 1. 4. 2010, což pro nás
znamenalo znovu připravit a doručit
nové dohody s nájemci a zabezpečit
výše zmíněnou agendu, a to včetně
smluvního zabezpečení znovunavýšení
nájemného od začátku roku 2011.

� Jaká je úspěšnost přidělování bytů
zájemcům?

Problematika přidělování bytových
jednotek již několik let není v naší kom-
petenci, tu řeší komise Rady města Pře-
rova pro hospodaření s obecními byty ve
spolupráci s bytovým oddělením Odbo-
ru sociálních služeb a zdravotnictví
magistrátu města. Velmi obecně lze sdě-
lit, že město v současné době poskytuje
klasické nájemní byty žadatelům, kteří
jsou evidování v seznamu žadatelů o byt
více než 10 let. Toto pochopitelně nepla-
tí například pro byty v domech s pečo-
vatelskou službou, bezbariérové byty
a bytové náhrady, kde čekací lhůty jsou

podstatně kratší.

� Kolik nemovitostí máte přibližně ve
správě?

V roce 2009 se jednalo v hlavní činnosti
o zhruba 2084 bytových jednotek a 127
nebytových prostor, ať již pronajímaných
nebo nepronajímaných, mezi které mimo
jiné patří kryty civilní obrany, výměníkové
stanice, kotelny a další, umístěné v obyt-
ných domech. Dalších více než 2 500 byto-
vých jednotek a nebytových prostor spra-
vujeme v rámci své tzv. doplňkové čin-
nosti, která převážně spočívá ve správě
domů a bytů jiných vlastníků.

� Jaké novinky chystáte pro své klien-
ty v blízké době?

Na základě posledního rozpočtového
opatření zastupitelů města připravuje-
me pro nové nájemce opravy přibližně
dvou desítek volných bytů, umístěných
v domech původně určených k odpro-
deji, ale z odprodeje zastupiteli vyřaze-
ných pro nedostatečný zájem nájemců
v některých z těchto domů.

� Dokážete posoudit, jaké je využití
vašich služeb veřejností?

Pokud jsou veřejností míněni nájemci
obecních bytů, tak maximální, neboť to
vyplývá přímo z naší zřizovací listiny,
nájemních smluv a domovního řádu.
Pokud jde o nájemce a vlastníky bytů
a domů mimo sféru majetku města, udr-
žujeme si již mnoho let mezi konkuren-
cí dalších správců stabilní počet klientů.

� Jak postupujete v případě, že vám
nájemce nezaplatí?

V případě, že nájemce nezaplatí a dlu-
ží více než za 3 měsíce, následuje buď
neprodloužení nájmu, tedy ukončení
nájemní smlouvy, nebo výpověď. Pokud
nám uživatel bytu nevrátí byt ani po
naší výzvě, řešíme situaci exekučním
stěhováním, a to buď do přístřeší v loka-
litách Kojetínská a Tovačovská, nebo
často bez jakékoliv bytové náhrady. A to
je bohužel ta nejméně populární čin-
nost, kterou jsme nuceni v zájmu měs-
ta, řádných nájemců i žadatelů o byt
vykonávat.

Ing. Martina Kašpárková

Staráme seStaráme se 
o bydlení v našem m sto bydlení v našem m st

Domovní správa m sta P erova
správa byt  a dom  • havarijní služby

právní pomoc • a mnohé další

innost organizace 
je fi nancována z rozpo tu

 statutárního m sta P erova.

V Přerovských listech čtenářům postupně představujeme organizace v majetku města. Jedná se o organizace zřízené městem, které hospodaří
s finančními prostředky získanými od svého zřizovatele. Smyslem těchto postupných prezentací je občany blíže seznámit s firmami, které na území
města Přerova fungují, a zejména se službami, které pro zajištění jejich všeobecné spokojenosti provozují.
V dnešním čísle vám představíme Domovní správu města Přerova.

Ing. Jiří Lajtoch
primátor města

Vážení spoluobčané,
jsem velice rád, že mohu na tomto mís-
tě uvést další z příspěvkových organiza-
cí, které magistrátu pomáhají se sprá-
vou našeho města. Domovní správa je
významným partnerem při řízení byto-
vého fondu, který vznikal pod patronací
města již před několika desítkami let.
I proto mě těší, že se dnes z domovní
správy stala moderní servisní organiza-
ce, která není jen dobrým správcem
našich bytových a nebytových prostor,
ale i užitečným pomocníkem s bydle-
ním pro každého z vás. Domovní sprá-
va tak dnes nabízí řadu doplňkových
služeb při zabezpečení kontrol a oprav
nemovitostí, právní asistence, pojištění
či jednání s úřady. Věřím, že mnozí
z vás služeb naší domovní správy pravi-
delně využívají a jsou s jejich provozem
spokojeni. Bydlení je totiž jednou ze
základních sociálních potřeb každého
z nás, o kterou bychom se vždy měli
dobře postarat.

Domovní správa města Přerova
je příspěvkovou organizací, zří-
zenou  městem Přerov k 1. 1.
1993, která zaměstnává 29
osob. Již před tímto rokem řa-
da zaměstnanců pracovala na
Bytovém podniku Přerov, po
němž  Domovní správa převza-
la správu většiny bytů a nebyto-
vých prostor v majetku statu-
tárního města Přerova.

Kulturní a informační 
služby města Přerova

Sociální služby
města Přerova

Domovní správa
města Přerova

Městská knihovna
Přerov

Přerovská 
rozvojová

Teplo
Přerov

Technické služby
města Přerova

Regionální letiště
Přerov

Hlavní vykonávaná činnost
• Správa majetku ve vlastnictví ãi spolu-

vlastnictví mûsta Pfierova
• Zaji‰Èování nájemních vztahÛ k bytÛm

a nebytov˘m prostorám
• Doprodej voln˘ch i obsazen˘ch bytÛ 
• Zabezpeãení havarijních sluÏeb

Doplňková činnost
• správa a údrÏba nemovitostí ve vlastnictví

jin˘ch subjektÛ neÏ statutárního mûsta
Pfierova

• realitní ãinnost vã. zprostfiedkovatelské
ãinnosti a zaji‰tûní znaleck˘ch posudkÛ

• zastupování spoleãenství vlastníkÛ ve sta-
vebním, vodohospodáfiském aj. fiízení

Kontakty
¤editel organizace: Antonín âechák
Adresa: Blahoslavova 3, 

750 02 Pfierov I-Mûsto
Tel: +420 581 290 111
Web: www.dsmp.cz
Mail: dsmp@prerov.cz

Domovní správa města Přerova
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plk. JUDr. 
Josef Drábek
Územní odbor
Policie ČR Přerov,
vedoucí

� Jaká je situace v oblasti tohoto dru-
hu kriminality? 

Je přibližně stejná jako za minimálně
poslední tři roky. Za srovnatelné období
prvních pěti měsíců roku 2008 vyšetřo-
vali policisté celkem 13 případů vloupá-
ní do bytů, v roce 2009 to bylo 9 a v letoš-
ním roce stejné číslo. Také počet přípa-
dů vloupání do rodinných domů je
téměř shodný a ve stejném období se
jedná o 12 až 15 případů.

Nejvíce kriminalisty zaměstnává vlou-
pání do vozidel. V letošním roce za
pět měsíců to bylo 81 případů, v loň-
ském roce za stejné období o devět více,
časté jsou také případy vloupání do res-
taurací nebo do chat. 

� Můžete uvést procento objasněných
případů? 

Procento objasněnosti u vloupání do
bytů není příliš vysoké, pohybuje se
v letošním roce do 35 procent. Největší
úspěšnost zaznamenali policisté při řeše-
ní vloupání do restaurací, kde procento
objasněnosti bylo přes 45 procent. Poli-
cisté se neobejdou v těchto případech bez
spolupráce občanů, kteří však mnohdy
„strkají tzv. hlavu do písku“ a záměrně si
nevšímají svého okolí, řídí se heslem: „Co
se mě netýká, to mě nepálí“. A to i přes to,
že je jim jasné, že by svým svědectvím
mohli pomoci k dopadení pachatele.
Každý z nás by si měl uvědomit, že i on se
může někdy stát obětí trestného činu
a bude potřebovat pomoc druhých. 

� Kudy nejčastěji se zloději do bytu či
rodinného domku dostávají? Jaká jsou
nejslabší místa v oblasti ochrany
majetku?

Z policejních statistik sestavených

podle způsobů vniknutí do objektů, pře-
devším domů a bytů vyplývá, že pacha-
telé se do objektů dostávají nejčastěji
okny, což činí 35 procent, hlavními dveř-
mi – 33,6 procent, dveřmi z garáží a zad-
ními dveřmi, například ze dvorů – 15
procent, přes mříže – asi 4 procenta
a přes okenice – 2 procenta. Mohou však
vniknout dovnitř i balkónovými dveřmi,
střechou přes střešní okna, okénkem ze
světlíku nebo také po bleskosvodu.

� Z vaší odpovědi jednoznačně vyzní-
vá, že dveře a okna jsou nejzranitelněj-
šími místy obydlí. Na ně je třeba se
zaměřit a vhodně je zabezpečit. Co bys-
te čtenářům poradil?

K zabezpečení vstupního dveřního
prostoru je vhodné použít bezpečnostní
dveře, které vyváženě respektují bez-
pečnostní i protipožární hlediska. Důle-
žité je zpevnění dveří a osazení uzamy-
kacími systémy odolnými vůči známým
způsobům překonání. Na místě je také
přídavný zámek opatřený řetízkem nebo
kovovým vymezovačem vůle pootevře-
ných dveří. K pozorování osob přede
dveřmi slouží panoramatické kukátko,
které zobrazuje i prostor těsně přede
dveřmi pod úrovní kukátka. 

� Je pochopitelné, že nejvíce lákají zlo-
děje byty přízemní...

Pochopitelně, v přízemí domu je rizi-
ko vloupání zloděje do bytu největší,
okna jsou snadno přístupná z ulice. Při
ochraně okenních prostorů a zasklených
ploch zejména v přízemí či nižších pat-
rech by měli občané věnovat pozornost
zejména pevnosti rámu, parapetům,
okenním křídlům, a především je vhod-
né zvážit možnost vybavit okna ková-
ním, okenicemi či mřížemi. Ochranné
rolety a venkovní žaluzie neposkytují
z hlediska bezpečnosti takovou ochranu
zasklených prostor jako mříže, ale jejich
přítomnost může pro pachatele zname-
nat komplikace a odradit je od vloupání.
Ke zvýšení bezpečnosti zasklených

ploch se doporučuje využít bezpečnost-
ní fólie a bezpečnostních vrstvených
nebo tvrzených skel. Lidé v panelových
domech si nechávají zasklít lodžie, což
má mnoho výhod včetně té, že slouží
jako překážka proti vniknutí. 

V dnešní moderní době není výjimkou
ani dovybavení domů a bytů detektory
a dalším signalizačním zařízením, které
reagují na pohyb zloděje uvnitř objektu,
případně ještě před vniknutím do vaše-
ho soukromí. 

� Vzhledem ke svým zkušenostem
určitě policisté věnují velký prostor
i prevenci. Jakým způsobem se snažíte
předcházet nemilým překvapením
obyvatel bytů a domů?

Máte pravdu – policisté věnují preven-
ci obecně značné úsilí a majetkové kri-
minalitě, mezi kterou se vloupání do
domů a bytů řadí, zvlášť. Podle analýzy
trestné činnosti ve vytipovaných lokali-
tách provádíme kontroly domů na síd-
lištích, zejména ve večerních a nočních
hodinách. Policisté se zaměřují na kon-
trolu uzamykání vchodů v pozdních
hodinách, kontrolu sklepních i půdních
prostor, aby zde nepřespávaly cizí oso-
by. Pořádají preventivní besedy s obča-
ny na téma, jak zabezpečit svůj dům, byt
a ochránit své soukromí, což také souvi-
sí se zvýšením pocitu bezpečí. Bezpečí
je možno docílit pouze tam, kde majite-

lé, nájemníci či družstevníci domu věnu-
jí dostatečnou pozornost jeho zabezpe-
čení. Neméně důležité jsou ovšem také
dobré vztahy mezi lidmi v domě, kdy si
všímají pohybu cizích příchozích. Míru
bezpečnosti mohou obyvatelé domu
dále ovlivnit dodržováním pořádku –
zajistit prázdné přehledné chodby, vykli-
dit půdu, které tak neposkytnou prostor
k úkrytu nezvaných hostů. Svou roli
pochopitelně také hraje dostatečné
osvětlení společných prostor, především
chodeb a sklepů, i osvětlení před
domem.

Eva Šafránková

Než odjedeme na dovolenou...
Prázdninové měsíce spojujeme s hlavní dobou dovolených, kdy
většinou opouštíme své byty či domy a odjíždíme mimo město. Na-
stává hlavní, a nutno podotknou stále „vděčná“, sezona nezva-
ných návštěvníků, zlodějů. S několika otázkami jsme se obrátili na
vedoucího Územního odboru Policie ČR Přerov.

Přehledné preventivní rady
a doporučení:

■ jestliÏe odcházíte z objektu, a to i na krátkou
dobu, vÏdy zavírejte okna a uzamykejte dvefie,

■ klíãe pod rohoÏku ani do kvûtináãe nepatfií,

■ na zvonek a ‰títek u dvefií napi‰te své pfiíjmení
v mnoÏném ãísle,

■ o svém odjezdu nemluvte, informujte jen
okruh nejbliÏ‰ích,

■ poÏádejte dÛvûryhodnou osobu, aby se starala
o byt, vûtrala, sekala trávník, vybírala schránku
na dopisy – dÛm bude pÛsobit obydlenû,

■ dbejte na to, aby u va‰eho domu kefie
a stromy nezakr˘valy velkou ãást objektu –
zlodûj má ‰anci pracovat skrytû,

■ nechlubte se pfied cizími lidmi, co máte doma
cenného,

■ nejdraÏ‰í vûci, ‰perky, hotovost ukládejte do
sejfu v bance,

■ pokud chcete cennosti pfiechovávat doma,
pofiiìte si zabudovan˘ trezor,

■ oznaãte cennosti, poznamenejte si sériová
a v˘robní ãísla, sepi‰te si jejich seznam,
vyfotografujte je – to v‰e usnadní identifikaci
v pfiípadû odcizení,

■ na zahradû nenechávejte leÏet Ïebfiík, náfiadí
ani sekaãku,

■ posekan˘ trávník a odklizen˘ sníh ukazuje, Ïe
je objekt ob˘ván,

Pamatujte, že dobré vztahy
se sousedy jsou „výhrou“

pro každého z nás
■ udrÏování dobr˘ch vztahÛ se sousedy se vyplá-

cí, v‰ímejte si vy i sousedé podezfiel˘ch osob
v blízkosti obydlí a pfii jakémkoliv podezfiení
zavolejte policii – lépe preventivnû neÏ pozdû

■ nepou‰tûjte do bytu cizí osoby, které nabízejí
zboÏí, sluÏby atd. – mohou vás vykrást nebo
jsou to tzv. tipafii, ktefií pfiedají informace
o vybavení va‰eho bytu zlodûjÛm

Co dělat, je-li objekt přesto
vykraden?

■ zachovat klid a rozvahu

■ nevstupovat do vykradeného obydlí, je
moÏné, Ïe se v nûm pachatelé je‰tû nacházejí

■ pfiivolat policisty a vyãkat jejich pfiíjezdu
v blízkosti objektu

■ v‰ímat si, kdo se v okolí pohybuje, pfiípadnû
popsat pachatele, smûr jeho útûku a vozidlo,
které pouÏil

■ nikdy se pfied pfiíjezdem policie nepou‰tûjte
do úklidu po zlodûji, zniãili byste stopy po
pachateliČastým objektem zájmu zlodějů jsou chaty.
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Procento objasněnosti vloupání do bytů je nízké, činí pouhých 35 procent.
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Vybrat opravdu ty nejlepší nebylo jednoduché, mezi
hlavní kritéria patřil nejen vynikající prospěch, talent
a nadání, ale především příkladné chování, obětavost
a snaha pomoci jiným.

Oceněným žákům předali představitelé radnice
a vedoucí odboru školství cenu Scholar 2010. Vyzname-
naní žáci se podepsali do knihy zvané Scholar a jako pří-
jemnou pozornost si odnesli zajímavé dárky, například
batůžek a volnou vstupenku na bazén a zimní stadion.
Letošní už sedmý ročník je dokladem, že toto setkání
úspěšných školáků s představiteli města se stalo tradicí.

Šaf

Ocenění získali tito žáci:
Základní ‰kola BoÏeny Nûmcové – Michaela Horváthová,
Nikola Nováková, Aminaa Tsolmon

Z· J. A. Komenského, Hranická – Jakub Trlida, Jifií âechák,
Viktor Barto‰ík

Z· Pfiedmostí, Pod skalkou – Katefiina Antonová, David
Kallab

Z· Svisle – Krist˘na Kavková, Katefiina Muchová, Michaela
Lasáková

Z· Trávník – David RÛÏiãka, Tomá‰ Dubovsk˘, Martin Gremlica

Z· U tenisu – Marie Pokorná, Jakub Végh, Petr Bill¨

Z· Velká DláÏka – Aneta O‰ãádalová, Vladimíra Trnãáková,
Michaela Pospí‰ilová

Z· Za ml˘nem – Simona Hanzlíková, Luká‰ Jochymek, Lucie
Mücková

K závěru školního roku patří Scholar■ Ohlédnutí

Začátkem června se sešlo v koncertním sále
Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka
šestadvacet žáků přerovských základních
škol, kteří dosáhli vynikajících výsledků ne-
jen ve studiu, ale i v různých oborech umě-
leckých, ve sportu či úspěšně reprezentova-
li školu na olympiádách.
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Zlaté medaile dr. Jana Janského převzalo devatenáct dárců (na snímku Pavel Polanský).
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Stalo se již tradicí, že dvakrát ročně v Přerově předá-
vá Český červený kříž medaile dr. Jana Janského bez-
příspěvkovým dárcům krve. Jde o vyjádření pocty
a poděkování jedincům, jejichž zásluhou jsou často
zachráněny lidské životy. Zástupci Českého červeného
kříže předali 19 zlatých, 31 stříbrných a 28 bronzových
medailí. Primátor města Ing. Jiří Lajtoch poděkoval dár-
cům krve a předal dárkové balíčky zlatým dárcům krve.

„Toto setkání bylo o to významnější, protože právě
před padesáti lety začalo to „pravé“ dobrovolné dár-
covství, tedy v roce 1960, kdy přišel tehdy Českoslo-
venský červený kříž s myšlenkou bezpříspěvkového
dárcovství krve. O čtyři roky později jsou uděleny prv-
ní medaile dr. Jana Janského,“ připomněla historii Ale-
na Stárková, ředitelka ČČK v Přerově.

Za toto období bylo v našem okrese uděleno 9008
bronzových, stříbrných a zlatých medailí. K tomu se
přiřadila další vyznamenání – zlaté kříže za 80, 120
a 160 odběrů, kterých bylo uděleno 171.

Zlaté medaile dr. Jana Janského za 40 bezplatných
odběrů převzali Michal Bubeník, Tomáš Čech, Vladi-
mír Dvorský, Jiří Herčík, Jaromír Jakubec, Jana Jarolí-
mová, Jan Kořenek, Roman Petráš, Lubomír Petrovič,
Petr Pietrowski, David Pokorný, Jan Polák, Pavel Polan-
ský, Pavel Rotschedl, Kamil Řezníček, Petr Slezák , Zde-
něk Špunar, Pavel Štrba, Zdeněk Tihelka. 

Za podporu dárcovství krve obdrželi od ČČK primá-
tor města Ing. Jiří Lajtoch a primář TO Přerov MUDr.
Štefan Repovský pamětní medaile k 50. výročí bezpřís-
pěvkového dárcovství krve. Šaf

Začátkem června se uskutečnilo pod taktovkou pra-
covníků Městské knihovny v Přerově slavnostní paso-
vání žáků prvních tříd přerovských základních škol
na čtenáře.

Přes 160 prvňáčků, účastníků projektu Už jsem čte-
nář – Knížka pro prvňáčka, bylo v historické třídě z dob
Jana Amose Komenského v Muzeu Komenského v Pře-
rově povýšeno do stavu čtenářského. Během slavnost-
ního obřadu skládali prvňáčci slavnostní přísahu, byli
pasováni na čtenáře pohádkovým králem a nakonec
všichni obdrželi krásnou knížku Legrační dům od spi-
sovatele Jiřího Kahouna, kterou není možné koupit
v žádném knihkupectví. Získali také i bezplatnou prů-
kazku do knihovny, platnou do konce roku. red.

Na zámku byli oceněni dárci krve
V obřadní síni zámku 7. června převzali medaile bezpříspěvkoví dárci krve

■ Ohlédnutí

Pasování prvňáčků
na čtenáře
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Marie Hloušková
Městské informační centrum,
vedoucí

Projekt Citywalk
Významnou letošní novinou je
možnost zapůjčení audioprůvodce,
které město Přerov získalo v rámci
projektu Citywalk. Audioprůvodce

je ve čtyřech jazykových mutacích, v češtině, angličtině,
němčině a polštině. Trasy a jednotlivé vysílače, u kterých

si turisté vyslechnout výklad, jsou označeny a samo-
zřejmostí je i informační leták s plánkem. Trasy jsou čty-
ři a mají výstižný název. Žlutá trasa, dlouhá 2,5 km, se
jmenuje Kulturní dědictví. Modrá, dlouhá 7,5 km, se
nazývá Předmostím až do pravěku. Zelená trasa
s názvem Přerovským luhem je dlouhá 3,5 km. Zbývají-
cí Odpočinkové odpoledne je značeno červeně a měří
1,5 km. Záleží jen na turistech, zda si vyberou trasu his-
torickým centrem města nebo přírodní zónou parku
Michalov a blízkého okolí. Zapůjčení je zdarma, pouze
na vratnou zálohu (www.citywalk.info, www.prerov.eu).

Nové infocentrum v Předmostí
První sezonu zažívá nové infocentrum v Předmostí.

I zde turisté naleznou širokou škálu informačních bro-
žur, letáčků a mapek. V blízkosti infocentra je Památ-
ník lovců mamutů, kde je k dispozici návštěvníkům
průvodce. Nachází se zde první dvě zastavení naučné
stezky Přemostím až do pravěku. Hlavní motiv naučné
stezky se odráží také v propagačních předmětech. 

Procházka s průvodcem Archeologie
v kostce

Během prázdnin nabídneme návštěvníkům pro-
cházku s průvodcem, nazvanou Archeologie v kostce.
Na trase dlouhé zhruba jeden kilometr se turisté sezná-
mí s historií Předmostí a archeologickými výzkumy.
Hodinová procházka zahrnuje návštěvu Malého škol-
ního muzea, Památníku lovců mamutů a zastavení

u bludného kamene. Zájemci budou mít příležitost
vydat se s průvodcem na tuto trasu od úterý do sobo-
ty, a to ve 13.30 hodin od infocentra. Cena je symbo-
lická, dospělý zaplatí 10 korun, děti polovinu.

Užitečné informace o regionu
Pro návštěvníky města máme připravenou celou řadu

letáčků s informacemi o kulturních a sportovních akcích
ve městě a okolí, ale také o možnostech ubytování a stra-
vování. Zájemcům poskytujeme seznam koupališť,
pěších tras a cyklotras na výlety do blízkého i vzdáleněj-
šího okolí. Máme velký výběr turistických map a cyklo-
map. K dispozici jsou tištěné materiály Olomouckého
kraje, například Turistický průvodce Léto 2010, Tipy na
dovolenou – Jeseníky a Střední Morava, Moravská brá-
na – Přerovsko, Lipensko, Hranicko a další.

Další služby 

Docela dobře jsme zásobeni upomínkovými před-
měty – v prodeji jsou nové pohlednice, keramické hrn-
ky, zvonky, medaile, přívěšky na krk, turistické znám-
ky, magnetky, trička a novinka letošního roku – vele-
jemná Zubrovka, lihovina v dárkovém balení. Mezi dal-
ší, již tradiční služby pro veřejnost, patří kopírování,
faxování, scanování, internet, předprodej vstupenek na
různé akce konané v Přerově i okolí. Velmi žádané jsou
předprodeje vstupenek sítí Ticketpro a Ticketportal.
V MIC je i sběrné místo pro výlep plakátů. Šaf

Pracovnice Městského informačního centra ochotně poradí domácím i cizím návštěvníkům.

Nové infocentrum v Předmostí zažívá první sezonu.
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Co jste připravili pro návštěvníky 
města i samotné Přerovany na letní sezonu?

Nebojíme se 
při odjezdu na dovolenou

nezvané návštěvy?
V čase prázdnin a dovolených vyrážíme za poznáním

a odpočinkem většinou mimo svůj domov. Kam mají
namířeno a zda myslí i na případné zabezpečení své-
ho obydlí před nechtěnými „nájezdníky“, jsme se
zeptali několika Přerovanů. 

Margita Nenutilová
Přerov

Na dovolené jsem nebyla už ani
nepamatuji. Před lety jsem proce-
stovala celou republiku, a také
jsem byla na mnoha místech

v Evropě. Mám však ještě velký sen navštívit sibiřskou
tajgu a některý z gulagů (bývalé internační tábory pro
nepohodlné občany z doby bývalého Sovětského sva-
zu – pozn. redakce). No a se zabezpečením bytu
nemám problém, protože jsem se nedávno přestěho-
vala a nemám ho ještě ani dovybavený. A kdyby přece
jen případní lapkové měli zájem navštívit můj příby-
tek, upozorňuji je předem, že mám náladového psa.

Kateřina Bradová
Přerov

Jedu i letos s dětmi k moři do
Řecka, do letoviska Agio Kampos.
Jsou tam hezké pláže, blízko od
apartmánu, kde budeme ubytova-
ní. No a co se týká zabezpečení našeho rodinného
domku? Tak to mám stoprocentní. Nechávám doma
manžela. 

Milan Váleček
Přerov

Dříve jsem jezdíval do Itálie. Nav-
štěvoval jsem i mnohá místa v naší
republice. Mám rád hory, hodně
jsem pobýval v Krkonoších nebo

ve slovenských Tatrách. Letos na dovolenou nemám
čas. Co se týká bezpečnostních opatření mám bezpeč-
nostní dveře a pak také dobré sousedy.

Jaroslav Brabec
Přerov

Letos pojedeme s rodinou do
tuzemska, ještě nejsme rozhodnu-
ti pro konkrétní místo. Navštívíme
zřejmě více míst, kde se zdržíme
několik dní. Musíme si vytyčit trasu a z internetu pro-
studovat potřebné údaje. Byli jsme také několikrát
u moře v Chorvatsku a v zimě v Alpách. Ale naši repub-
liku nemáme zdaleka procestovanou, takže letošní
prázdniny budeme u nás. Když jsme mimo domov,
máme byt zajištěn bezpečnostním zámkem. Zatím se
nám naštěstí nestalo, že by se k nám někdo vloupal. 

Albert Hrabálek
Přerov

Od pádu komunismu jsem na
dovolené nebyl. V době prázdnin
mívám nejvíce práce. Jsou to pro
mě v pravém slova smyslu žně.

Mám hodně zakázek ve školách, v nichž se během let-
ních měsíců opravují a rekonstruují budovy. Pokud
jsem mimo domov, mám na hlídání svého domku psa.
Samozřejmě že ne čivavu nebo yorkshira, ale ostrého
vlčáka.

Jana Šimčíková

Anketa ■ Otázka pro...
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Postřiky proti komárům už začaly
Už v polovině června začaly v Přerově postřiky proti

komárům. Specializovaná firma ošetřovala zelené plo-
chy u cyklostezky od nemocnice až na Kozlovice a také
kolem zahrádek a Malé a Velké Laguny. Komáři, kteří se
po povodních značně rozšířili, znepříjemňují život hlav-
ně lidem poblíž řeky a rybníků. Další postřiky budou
pokračovat v ulicích U Tenisu, v Seifertově, na Kopani-
nách a Osmeku – podél Strhance a v ulici Na Hrázi
a v parku Michalov. Počítá se i s postřiky v místních čás-
tech, a to v Lověšicích, Dluhonicích a Lýskách. Za spe-
ciální desinsekční ošetření město zaplatí 50 až 100 tisíc
korun. Postřiky zelených porostů provádí specializova-
ná firma pokud jsou dobré klimatické podmínky, to
znamená, že nesmí být silný vítr a pršet. -ilo-

Silnoproudé obory by se mohly učit
v živnostenské škole

Na červnovém zastupitelstvu prošel návrh možného
přiřazení silnoproudých oborů zdejší Střední školy
elektrotechnické pod Soukromou střední odbornou
školu živnostenskou. Ta se má k celé záležitosti vyjád-
řit do poloviny srpna. Pokud její vedení vydá kladné
stanovisko, ke sloučení by došlo ve školním roce
2011/2012. Silnoproudé obory mají v našem městě
65letou tradici, ale počet zájemců o ně postupně klesá.
Přerovští pedagogové se domnívají, že se to děje kvůli
sloučení s lipnickou elektrotechnickou školou, jež pro-
běhlo před čtyřmi lety. Požádali proto představitele
města, aby zvážili přebrání zřizovatelské funkce od
Krajského úřadu. To ale radní odmítli. -svam-

Nové atrakce zpříjemní pobyt
v plaveckém areálu

Na další atrakce s novým nerezovým bazénem se
mohou těšit návštěvníci Plaveckého areálu v Přerově.
Tam zároveň probíhá rekonstrukce venkovního a dět-

ského bazénu. Další novinkou je instalace slunečních
kolektorů na střeše krytého bazénu, které přinesou úspo-
ry při ohřevu vody. Venkovní areál má být otevřen 1. čer-
vence. Rekonstrukci, kterou projde i vnitřní bazén,
umožnily finanční prostředky z Regionálního operační-
ho programu Olomouckého kraje ve výši zhruba 13,5
milionu korun. Jedenácti miliony přispěl Přerov. Provo-
zovatelem plaveckého areálu je společnost Teplo Přerov,
která má na starosti také koupaliště v Penčicích. Tam
rovněž probíhají práce na instalaci slunečních kolekto-
rů. Koupaliště má být přístupné 26. června. -rick-

Zastupitelé směnili gymnázium 
za učiliště

Po třech letech jednání schválili přerovští zastupite-
lé bezúplatný převod budovy Gymnázia Jakuba Škody
do správy Olomouckého kraje, který vlastní přístavbu
této školní budovy. Město Přerov si v darovací smlou-
vě vymínilo předkupní právo v případě prodeje gym-
názia. Sjednocením vlastníka se mají odbourat problé-
my, které vznikaly při údržbě školy. Dalším důvodem

byly náklady na nutnou a zásadní údržbu historické
budovy gymnázia, jež jdou podle odhadu do desítek
milionů korun. Směnou získá Přerov elektrotechnické
učiliště, o jehož dalším využití rozhodnou zastupitelé.
Jednou z variant je i prodej nemovitosti. -rick-

Galerie Centrum opět patří umělcům
Vernisáží opavských malířů Ondřeje a Vladimíra

Kočárových byla slavnostně otevřena galerie Centrum
v Přerově. Novou galeristkou se stala Zdenka Janáč-
ková, která chce nejen stejným názvem galerie navá-
zat na předešlé desetileté působení manželů Markul-
čekových. Zdenka Janáčková chce udržet galerii co
nejdéle při životě. Počítá i s případnou její dotací ze
svých dalších podnikatelských aktivit, které začaly
v roce 1991. -rick-

Špatně zaparkovaná auta
v Předmostí komplikují dopravu

Najít v Předmostí volné parkovací místo, bývá často
problém. Někteří motoristé to řeší po svém a parkují při
okraji vozovky v Prostějovské ulici. Odstavená auta ale
v dopravní špičce na zúžené silnici zavazejí. Poukazují
na to hlavně řidiči autobusů, kterým vozidla brání v ply-
nulém provozu. Strážníci z Předmostí se na danou loka-
litu zaměřili a procházejí ji několikrát denně. Na špat-
nou průjezdnost si stěžují i tamní obyvatelé, podobná
situace je i v sousední ulici U Pošty. Strážníci neohle-
duplné řidiče nejdříve upozorňovali na špatné stání
vzkazy, po několika týdnech přikročili k represi – roz-
dávají botičky a pokuty. Přestupek přijde neukázněné
motoristy na dva tisíce korun. Úředníci magistrátu ješ-
tě zvažují umístit v těchto lokalitách dopravní značku
zákaz zastavení. Někteří motoristé totiž poukazují na to,
že tam zákaz zastavení není, ale zapomínají na povin-
nost nechat dva průjezdné pruhy. -ilo-

Rozšíření dětského domova
Přerovský dětský domov se letos rozšíří o nové pro-

story. Ty právě vznikají přestavbou jednoho celého pat-
ra v budově zdejšího Domova mládeže v ulici bří
Hovůrkových. Po ukončení stavebních pracích vznik-
ne v posledním patře budovy rodinná buňka pro osm
dětí. Nastěhovat se do ní mohou začátkem podzimu.
Dětský domov v Přerově byl otevřen před 69 lety. Teh-
dy byl 61. zařízením svého druhu v republice. Jeho
kapacita činí 24 míst. Prostory jsou již několik let nevy-
hovující, proto bylo rozhodnuto o jeho rozšíření.
V opraveném patře Domova mládeže vzniknou nejen
nové pokoje a sociální zařízení, ale také dva pokoje pro
okamžité umístění, zázemí pro vychovatele i sklady.
Investorem této investiční akce je Olomoucký kraj
a zaplatí za ni 4 miliony korun. -svam-

Hokejisté přivezli pohár mistrů světa
a šek

Hokejoví mistři světa splnili svůj slib. Petr Vampola
a Miroslav Blaťák s kapitánem reprezentace Tomášem
Rolinkem předali starostovi Troubek šek na jeden a čtvrt
milionu korun. Myšlenka poslat peníze zaplaveným
Troubkám se zrodila během šampionátu v Německu, kdy
se hokejisté dozvěděli na internetu o ničivé povodni, kte-
rá opět těžce zasáhla Troubky. Reprezentanti rovněž při-
vezli ukázat pohár mistrů světa. -rick-

Média spekulují o rušení základny
Uběhlo teprve pár týdnů od návštěvy ministra obra-

ny v Přerově a v médiích se znovu objevily spekulace
o možném zrušení zdejší 23. vrtulníkové základny kvů-
li nízkému armádnímu rozpočtu. Tuto informaci při-
nesl jako první ekonomický deník E15, který se opírá
o analýzu Velitelství společných sil, jež má údajně k dis-
pozici, a o tvrzení vysoce postaveného důstojníka. Ten

si však přál zůstat v anonymitě. Autor článku napsal:
„České armádě bude v příštím a přespříštím roce chy-
bět po dvou miliardách korun na provoz letecké tech-
niky a výcvik pilotů. Nejradikálnější varianta předpo-
kládá propuštění osmnácti stovek vojáků, z čehož by
piloti tvořili zhruba desetinu. Například by zcela zanik-
la vrtulníková základna v Přerově.“ Ministerstvo obra-
ny jakoukoli pravdivost informace odmítá s tím, že se
nezakládá na pravdě. -svam-

Nezaměstnanost na Přerovsku 
mírně klesá

Nezaměstnanost na konci května poklesla v našem
regionu o půl procentního bodu. Květnová míra neza-
městnanosti činila 11,3 %. V evidencích úřadů práce na
Přerovsku bylo 8360 uchazečů, což je oproti dubnu
méně o přibližně tři stovky lidí. Nejvíce osob – sedm-
desát – bylo umístěno na veřejně prospěšné práce. Dal-
ších šedesát nezaměstnaných najde uplatnění v okol-
ních obcích jako výpomoc při odstraňování povodňo-
vých škod. Počet volných pracovních míst se v květnu
zvýšil z 260 na 302. Největší poptávka byla o pomocné
dělníky a zedníky. Devětadvacet volných pracovních
pozic bylo v registru na pozici obchodního zástupce,
čtrnáct míst nabízely firmy zámečníkům a strojním děl-
níkům. Nadále přetrvává zájem o lékaře, strojní inže-
nýry a konstruktéry. -svam-

Studenti průmyslovky poletí 
do Singapuru

Další krok k dobytí Singapuru udělala šestice studen-
tů přerovské průmyslovky. Ti se zapojili do celosvětově
vzdělávací soutěže středních škol. Přerovský tým zvítě-
zil v sobotu v celorepublikovém finále v Brně a postou-
pil do Singapuru. Studenti soutěží se zmenšeným mode-
lem formule jedna, který si sami navrhli a vyrobili. Vel-
kým zážitkem během zářijového desetidenního pobytu
v Asii bude pro všechny soutěžící skutečná formule jed-
na – kvalifikace a pak samotný závod – Noční cena Sin-
gapuru. Na nejúspěšnější družstvo z 29 týmů z celého
světa čeká stipendium na londýnské univerzitě. -rick-

Řemesla našich předků jsou k vidění
v přerovském muzeu

Připomenout si pradávná a dávno zapomenutá
řemesla našich předků si mohou až do konce prázdnin
návštěvníci výstavy Řemeslo má zlaté dno v přerov-
ském Muzeu Komenského. Lidé narazí na pracovní

pomůcky i již hotové výrobky apatykáře, perníkáře,
oplatečníka, včelaře – brtníka i mědikovce. Zastoupe-
no je celkem 38 řemesel. Vystavené exponáty jsou jedi-
nečným dokladem zručnosti mistrů starého řemesla.
K nejcennějším patří například kostra věžových hodin
ze 17. století nebo volně instalované zařízení ševcov-
ské dílny z konce 19. století. Pro značnou část z více než
dvou set exponátů sáhli muzejníci hluboko do depozi-
táře. Veřejnost tak může prozkoumat předměty, jejichž
využití by si málokdo troufl hádat. -svam-

■ Z „Přerovských aktualit“

www.ktvprerov.cz
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Helfštýn láká prázdninové
návštěvníky atraktivní podívanou

Na Helfštýně bude tradičně živo i v letních měsících.

„První z velkých novinek jsme již měli možnost ově-
řit v praxi. Byl jí Festival vojenské historie, který se na
Helfštýně uskutečnil čtvrtý květnový víkend. Festival
byl pestrou přehlídkou skupin historického šermu,

living history, vývoje řemesel a válečnictví v průběhu
světových dějin. Měl oslovit nejširší veřejnost svou
interaktivitou a neopakovatelnou atmosférou, kterou
umocňovalo válečné ležení rozprostírající se po dva
dny přímo v areálu hradu. Načasování festivalu na
konec května mělo zaručit příjemné počasí. Letošní rok
však nemile překvapil nejen návštěvníky. Přestože jak
sobotu tak i neděli postihly přívalové deště, navštívilo
festival kolem dvou tisíc lidí. Pro vlastní orientaci jsme
v průběhu akce dělali průzkum veřejného mínění
a téměř všichni dotazovaní o akci hovořili pouze
v superlativech. Pozitivní odezva ze strany návštěvní-
ků i bezproblémová spolupráce s organizující skupi-
nou Adorea nasvědčuje tomu, že se na Festival vojen-
ské historie budeme moci těšit i v budoucnu,“ pochva-
loval si kastelán Helfštýna.

Jak se budou vyvíjet další nové body kulturního pro-
gramu, netroufá si Jan Lauro předem odhadovat.

„Vše záleží na neskutečném množství faktorů, jež
mohou průběh zábavního a kulturního programu
ovlivnit. Pořadatelskou službou počínaje a počasím
konče. Otazníky visí nad Rockovým Helfštýnem či
Hradním folkováním. Tyto hudební dny můžou polo-
žit základ pro jejich budoucí opakování, ale stejně tak
můžou být jen pokusem, který nesplní velká očekává-
ní. Pevně věříme, že se naplní první varianta,“ zdůraz-
nil Jan Lauro. 

„Změny čekají i tradiční akce. Hradní bál, který se
koná 17. července, bude oproti předchozím ročníkům
o něco pestřejší v hudební produkci. Country a popo-
vé tóny vystřídá worl music a rock s příměsí keltských
prvků. Celý program by měl probíhat v zábavném
duchu a volnou formou propojit historii hradu a jeho
dávných pánů se současnými kratochvílemi,“ popsal
Jan Lauro.

„Nejvíce energie samozřejmě věnujeme přípravám
mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hefaiston.
Letos oslaví již 29. výročí. Přípravy probíhají od konce
dubna a všechny detaily chceme mít na nejvyšší mož-
né úrovni. Sympozií s kovářskou tematikou se na celém
světě rodí každoročně desítky. Jsme však přesvědčení,
že dodržováním vysokých standardů se nám podaří
udržet nejvyšší příčku na poli pořádání uměleckoko-
vářské prezentace pod širým nebem. Míst, kde se dá
toto krásné řemeslo prezentovat, jsou tisíce. Žádné
z nich ale nemůže nabídnout prostor semknutý stře-
dověkými hradbami, v nichž se drží vůně uhlí, v ozvě-
nách zní zvonění kovadlin odrážející se od gotických,
renesančních i barokních částí nedobytné pevnosti,“
poeticky zakončil Jan Lauro, který zároveň srdečně zve
návštěvníky na všechny hradní akce. Šaf 

� 3. 7. 1880 – před 130 lety se narodil
v Praze Josef Vdolek, ing., starosta
města Přerova v letech 1919–1923
a 1927–1931. V roce 1922 se stal ředite-
lem státní průmyslové školy v Přerově.
Byl také místopředsedou Moravského
říčního a průplavního spolku, místop-
ředsedou Okresní péče o mládež, Masarykovy ligy pro-
ti TBC a Dětské ozdravovny Charlotty Masarykové
v Čekyni, předsedou výboru Městské spořitelny a dal-
ších korporací. Za jeho starostování se podařilo posta-
vit řadu obytných staveb, provedena byla rekonstrukce
městských elektrárenských podniků a vodárny, vydláž-
děna byla řada ulic, dokončena rekonstrukce zámku,
stavba chudobince a další. Zemřel 9. 2. 1931 v Přerově.
� 8. 7. 1965 – před 45 lety zemřel v Přerově Čeněk
Magerstein, profesor, ředitel hospodářských škol,
botanik, zakladatel a vedoucí vrbařské poradny, kte-
rá byla v roce 1934 přemístěna do Přerova k vyšší rol-
nické škole, autor řady odborných článků o ovocnář-
ství, uveřejňovaných především v Milotickém Hospo-
dáři a Rádci z Předmostí. Narodil se 28. 2. 1873 v Hor-
ních Heřmanicích.
� 10. 7. 1905 – před 105 lety se narodil v Podole u Jis-
tebnice František Havelka, doc., dr., ing., profesor na
přerovském gymnáziu v letech 1940–1955, později
docent a profesor na Přírodovědecké fakultě PU v Olo-
mouci, vědecký pracovník v oboru geometrie a gra-
fických početních metod, autor řady studií.
� 12. 7. 1825 – před 185 lety se narodil v Kloboukách P.
Ignác Wurm, národní buditel, spoluzakladatel Slovan-
ského muzea v Olomouci, Matice školské, Vlastenecké-
ho spolku muzejního v Olomouci, redaktor, od roku 1861
poslanec moravského zemského sněmu za náš kraj.
V Přerově se zasloužil o zřízení rolnické školy v roce 1865
a gymnázia v roce 1870. Jeho jménem je pojmenována
jedna z ulic Přerova. Zemřel 4. 10. 1911 v Olomouci.
� 13. 7. 1915 – před 95 lety se narodil v Přerově Vilém
Vignati, MUDr., odborný lékař v Luhačovicích, věnoval
se též skladbě a hře na klavír. Učil také na hudební ško-
le v Přerově, řídil Akademické orchestrální sdružení
i orchestr městské hudební školy. Zabýval se studiem
účinků léčby hudbou. Zemřel 10. 4. 1981 v Kroměříži.
� 13. 7. 1985 – před 25 lety zemřel
v Brně Oldřich Mikulášek, básník,
publicista, v 30. letech minulého stole-
tí redaktor přerovského Obzoru, pak
Lidových novin v Brně. Napsal několik
desítek básní, z nichž mnohé vyšly
samostatně v časopisech i v samostat-
ných sbírkách (Marné milování, Divoké kačeny, Běžící
luna, Křídlovka a další). Narodil se 26. 5. 1910 v Přerově. 
� 15. 7.  1905 – před 105 lety se narodil v Přerově Ladi-
slav Beníšek, ing., dr., chemik-pyrotechnik v armádě,
učitel průmyslových škol, český skladatel. V hudbě se
vzdělával soukromě,věnoval se zvláště skladbě klavír-
ních i orchestrálních doprovodů k rytmickým a sokol-
ským cvičením (zvláště skladby B. Jemelkové z Přero-
va). Zemřel 4. 6. 1977 v Litoměřicích.
� 20. 7. 1910 – před 100 lety se narodil v Přerově Vilém
Tauský, dirigent brněnského orchestru, pak Londýnské
filharmonie, světově uznávaný hudebník, dirigent
a skladatel, nejúspěšnější propagátor české hudby, čest-
ný občan Londýna. Zemřel 16. 3. 2004 ve Velké Británii. 
25. 7. 1895 – před 115 lety se narodil v Přerově Josef
Spáčil, ředitel školy,okresní školní inspektor, který od
roku 1951 trvale žil a pracoval v Přerově. Patřil k orga-
nizátorům Kulturních čtvrtků v sále zámku. Vedle
pedagogické a popularizační činnosti byla rozsáhlá
jeho činnost výtvarná – ilustroval knihy pro mládež,
pro učitele napsal příručku Vlastivěda a poznámkový
náčrtník pro 3. postupný ročník, která ale zůstala
v rukopise. Zemřel 1. 11. 1983 v Tovačově. 

Věra Fišmistrová

Kalendárium■

Festival vojenské historie navštívily dvě tisícovky lidí.
FOTO JAN LAURO

Největší pozornost věnují pracovníci hradu přípravám na Hefaiston.
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V průběhu letošní sezony se v kulturním kalendáři hradu objevilo několik nových akcí,
které obohatí již tak pestrý program. Jestli se budou opakovat a časem se z nich stanou
tradicí podložené akce, ukáže až čas, komentuje Jan Lauro, kastelán hradu. Nejprve se
vrací k poslední velké akci.

Hefaiston 2009
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Loutkové divadlo přerovského Sokola
má dlouholetou tradici. Je známé v celé
republice a přerovští loutkáři také něko-
likrát hráli v zahraničí. Na dlouholeté
tradici přerovského loutkového divadla
a jeho současné vysoké úrovni má vel-
kou zásluhu sedmdesátiletý Jan Kučera,
který vloni obdržel Cenu města Přerova
– Medaili Jana Amose Komenského. 

� Pane Kučero, co vás přivedlo k lout-
kovému divadlu? 

Loutkové divadlo mě zajímalo už od
dětství. V padesátých letech přijel do Pře-
rova Josef Skupa se svým souborem,
s Hurvínkem a Spejblem, což bylo pro mě,
desetiletého kluka, obrovský zážitek. Pan
profesor umožnil zájemcům prohlídku
zákulisí divadla a dodnes mám schovaný
program s jeho podpisem. Tato návštěva
mě utvrdila v tom, že loutkové divadlo je
to pravé, čemu se musím v životě věnovat. 

� A co podpora rodičů? Váš otec byl
v Přerově známý jako zručný opravář,
který dokázal spravit vše od jízdního
kola a šicího stroje až po starobylé
pendlovky. 

Otec mi zhotovil skládací divadélko, do
kterého zakoupil několik loutek a rekvi-
zit. Díky jeho malířským schopnostem
jsem získal mnoho dekorací a v pozdější
době také elektrické osvětlení, které
sestávalo z několika reflektorů určených
pro vybavení jízdních kol. V té době nee-
xistovala televize, a proto byl mezi dětmi
o naše představení velký zájem. Hrávali
jsme jen jednoduché hříčky, protože
počet našich loutek byl omezený a lout-
káři jsme byli jen dva. Můj kamarád lout-
ky vodil a já recitoval všechny role – od
Kašpárka přes čerta až po Kalupinku. 

� Jak skončilo vaše první vlastní lout-
kové divadlo? 

Po ukončení školní docházky jsem
musel také svá loutková představení
ukončit, protože jsem nastoupil do
učňovské školy mimo Přerov. Můj kama-
rád se dokonce z Přerova odstěhoval
a loutkové divadlo skončilo ve sklepě.
Když jsem po mnoha letech po něm pát-

ral, rodiče mi řekli, že je někomu věno-
vali. Prý budu mít v životě jiné starosti
než tahat pimprlata. Jak se později uká-
zalo, naštěstí se zmýlili. 

� Nezatoužil jste někdy také po velkém
divadle? 

V roce 1960 jsem se věnoval hraní
ochotnického divadla v tehdejším Klubu
dopravy a spojů – dodnes nazývaným

Komuna. To mě ale plně neuspokojovalo,
protože se dlouhé měsíce zkoušelo a málo
hrálo, a tak čas věnovaný tomuto druhu
divadla se mi zdál poněkud ztracený. Pro-
to jsem uvítal nabídku svého kamaráda,
který odcházel na vojnu, abych ho na tuto
dobu zastoupil v loutkovém divadle. Do
loutkového divadla jsem přicházel s vel-
kými rozpaky, neboť s velkou loutkovou
scénou jsem neměl žádné zkušenosti.
Moje obavy však byly zbytečné, poněva-
dž jsem přišel do kolektivu lidí, kteří byli
velmi vstřícní a zasvětili mě do všech tajů
loutkářského umění. Tenkrát se psal pro-
sinec 1963, a tak s různými přestávkami
vyvolanými životem jsem od té doby

dodnes příznivcem a doufám i platným
členem dřevěné Thalie. 

� Pokud vím, tak kultuře jste se věno-
val také profesionálně. 

V sedmdesátých letech jsem se stal pra-
covníkem tehdejšího závodního klubu
Přerovských strojíren, který po mnoha
desetiletí byl zřizovatelem loutkového
divadla. Díky dobré finanční situaci závo-
du bylo pořízeno mnoho nových loutek
a dekorací, byla vyměněna zcela zastara-
lá elektroinstalace divadla a hlediště bylo
vybaveno novými sedačkami. Na práci
v závodním klubu rád vzpomínám, neboť
tato činnost byla velice různorodá - přes
organizování práce souborů a kroužků až
po pořádání zájezdů, plesů, divadelních
představení a podobných akcí. 

� Vzpomeňte jen na loutkové divadlo.
Kde všude jste tenkrát hráli? 

V té době došlo k navázání spolupráce
s kulturními zařízeními v Polské lidové
republice a Německé demokratické
republice. Stalo se tak v rámci výměny
uměleckých kolektivů v žánrech, kde
nebylo důležité mluvené slovo, a pro
tento účel se jevilo loutkové divadlo jako
nejvhodnější. V oblastech našich vystou-
pení děti často viděly loutky poprvé

v životě. Pro naše účinkování v zahrani-
čí jsme nastudovali varietní program Co
loutky dovedou, ve kterém se objevil čer-
nošský jazz band, akrobat na kole, cvi-
čení sloni a v loutkovém provedení byl
velmi úspěšný i Luis Armstrong nebo
Karel Gott. Naše vystoupení byla dopro-
vázena vhodně vybranou hudbou, takže
byla srozumitelná všem návštěvníkům
bez rozdílu národnosti. Nácvik a přípra-
va těchto představení byla časově nároč-
ná a většinou jsem pro ně musel oběto-
vat svoji dovolenou. Díky pochopení
všech členů souboru, kteří museli slevit
mnoho ze svého osobního volna, se však
vždy podařilo dovést všechno až do

úspěšného konce. Při této příležitosti
bych chtěl zmínit spolupráci přerovské-
ho fotografa Františka Totha, který vše,
většinou zcela nezištně, dokumentoval.
Když si po letech prohlížím jeho ještě
černobílé fotografie, myslím si, že tato
práce nebyla zcela zbytečná. 

� Bohužel na všechno kolem loutkové-
ho divadla nelze vzpomínat s radostí. 

Úplnou pohromou pro naše loutkové
divadlo se stal rok 1997, kdy Přerov
postihla povodeň nevídaného rozsahu.
Prostory v sokolovně byly zatopeny do
výše několika metrů a vodní živel zničil
skoro vše. V prvním okamžiku se zdálo,
že divadlo je definitivně odsouzeno
k zániku, ale díky nezměrnému úsilí
několika jedinců a velkému pochopení
Tělocvičné jednoty Sokol se v průběhu
následujících let podařilo obnovit inte-
riér, vybavit jeviště potřebnou techni-
kou, a tak se mohlo s pořádáním loutko-
vých představení začít znovu. 

� Nejen vy loutkovému divadlu hodně
dáváte, ale platí to i obráceně. Co
všechno vás navzájem spojuje? 

V posledním období se věnuji, kromě
účinkování v jednotlivých hrách, zejmé-
na výrobě nových dekorací a opravám

těch starších. Spolu s několika mladými
spolupracovníky trávíme mnoho času
v dílně, abychom doplnili to, co padlo za
oběť povodni. A nebylo toho málo. Prá-
ce v loutkovém divadle mě plně uspoko-
juje. Je to užitečné vyplnění volného
času. Naše představení jsou hodně nav-
štěvována, a také pořádáme přehlídky za
účasti loutkářů z celé republiky. Jsem rád,
že mohu svým malým podílem udržovat
dlouholetou tradici loutkářství v Přerově.
Věřím, že pokud mi zdraví dovolí, budu
i po své sedmdesátce dál platným čle-
nem souboru a své zkušenosti využiji
k šíření dobrého jména přerovského
loutkářství. Miroslav Rozkošný

Vyznamenaný Jan Kučera (sedící třetí zleva) mezi svými kolegy – loutkáři a ve společnosti primátora města.
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Práce v loutkovém divadle mě plně uspokojuje
Rozhovor 

s Janem Kučerou,
držitelem Ceny

města Přerova –
Medaile Jana Amose

Komenského
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Žáci hudebních oborů
získali řadu cenných

úspěchů

V uplynulých měsících pokračovala
Národní soutěž základních uměleckých
škol krajskými a ústředními koly. Je
potěšitelné, že v obou těchto, dá se říci
vrcholných kláních, jsme měli bohaté
zastoupení. Žáci předvedli, že patří k eli-
tě nejen v regionu, ale i kraji a republice.

Krajská kola zahájila soutěž bicích sou-
borů. Ze Šternberka si soutěžící pod
uměleckým vedením učitele Michala
Bobáka přivezli diplom za 2. místo.
Následovala soutěž v komorní hře s pře-
vahou dechových nástrojů v ZUŠ Žerotín
v Olomouci. Zde získaly soubory naší
školy čtyři první, dvě druhá a jedno třetí
místo. Byli to svěřenci učitelů Elišky
Tkadlecové (Trio příčných fléten s meta-
lofonem, Duo příčných fléten s klavírem,
Kvarteto příčných fléten a Duo příčných
fléten a basso continuo), dále Františka
Tkadlece (Žesťové trio a Věžní hudba)
a konečně klarinetové kvarteto Mgr. Pav-
la Skýpaly. Soutěž v komorní hře s pře-
vahou smyčcových nástrojů proběhla
opět ve Šternberku a do sbírky ocenění

přihodila první a druhé místo. Radost
nám udělalo Klavírní trio Ondřeje Krato-
chvíla a Soubor barokní hudby Aleny
Holčákové. Ve výčtu úspěchů pokračuji
v soutěži tanečních jazzových a decho-
vých orchestrů. V krajském kole repre-
zentoval Taneční orchestr pod taktovkou
Františka Tkadlece (3. místo), Dechový
orchestr Haná téhož učitele (1. místo)
a Jazz Base Petra Stojana (1. místo).

Nejvyšší pomyslnou metou je však

účast a případné umístění v ústředním
kole soutěže, kam postoupí ti nejlepší
z celé republiky. V našem případě se to
podařilo čtyřem souborům a dvěma
orchestrům. Obrovským úspěchem je
fakt, že si všichni přivezli ocenění do tře-
tího místa - Kvarteto příčných fléten
a Věžní hudba 3. místo, Trio příčných flé-
ten s metalofonem a Klavírní trio 2. mís-
to, dechový orchestr Haná rovněž 2. mís-
to a jazzový orchestr Jazz Base dosáhl na
stupeň nejvyšší. Všichni si zaslouží podě-
kování a veliký potlesk spolu se svými
uměleckými vedoucími Eliškou Tkadle-
covou, Františkem Tkadlecem, Ondře-
jem Kratochvílem a Petrem Stojanem.

Věřím, že všechny výše jmenované
úspěchy budou motivační vzpruhou

také pro ostatní žáky a pedagogy naší
školy. Pokud rodiče a jejich děti budou
mít zájem navštěvovat naši školu, rádi je
přivítáme u zápisu, kam se musí dosta-
vit nejpozději k 1. září.

Bohumil Kratochvíl, zástupce ředitele 

Absolventi výtvarného
oboru se představili na

výstavě
S koncem roku bývá spojena i tradič-

ní přehlídka práce žáků – absolventů
výtvarného oboru naší školy. Letošní
vernisáž proběhla v květnu v klubu Tep-
lo na Horním náměstí a svým rozsahem
se řadí mezi prestižní akce ZUŠ B.
Kozánka, stejně jako absolventské kon-
certy hudebního oboru. Bohatá účast
rodičů, přátel i dalších hostů nám opět
potvrdila, že o výtvarný obor je v Přero-
vě značný zájem. Velkým dílem se o to
zasloužil především kolektiv vyučujících,
který v současnosti pracuje ve složení
Slavomíra Foretová, Vladislav Časta
a Mgr. Světlana Lašáková. Jejich záslu-
hou se v naší škole formují skuteční
výtvarní umělci, jejichž práce zdobí
nejen základní uměleckou školu, ale
i jiná veřejná místa, například přerovský
bazén nebo kavárnu Base Camp v Kai-

narově ulici za Přerovankou. Kromě
těchto důležitých akcí se výtvarný obor
aktivně podílí i na běžném chodu školy,
například výzdobami v období vánoč-
ních i velikonočních svátků nebo i výro-
bou drobných upomínkových keramic-
kých předmětů, které škola používá
k ocenění žáků zapojených do školních
soutěží – především hudebního oboru,
který na oplátku vrací spolupráci formou
hudebních vystoupení na jejich vernisá-
žích. 

Nemohu se nezmínit o žácích, kteří
s úspěchem složili přijímací zkoušky
a jsou přijati na střední a vysoké umě-
lecké školy různého zaměření, podařilo
se to třinácti žákům naší školy.

Přestože výtvarný obor bývá zpravidla
zastíněn většinově zastoupeným hudeb-
ním oborem, není jeho podíl na tvorbě
kulturních hodnot o nic menší, a proto
i učitelům a žákům tohoto oboru patří
velký dík za jejich obětavou práci
v oblasti uměleckého školství. Stejné
poděkování si zaslouží i rodiče, kteří své
ratolesti podporují v rozvoji jejich talen-
tu a také všichni ti, kteří jakoukoliv for-
mou podporují umělecké školství a při-
tom nesledují jen své osobní zájmy. 

Karel Vičan, zástupce ředitele 

Malé ohlédnutí za školním rokem v umělecké škole
Školní rok finišuje a o tom, jak jej hodnotí, nás informovali zástupci ředitele Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka

Bohuslav Kratochvíl a Karel Vičan.

Ve druhém pololetí školního roku zís-
kali několik cenných trofejí v pomysl-
ném soupeření se svými kolegy z jiných
škol stejného zaměření.

Již v březnu na 8. ročníku Mistrovství
republiky mladých kadeřníků a kos-
metiček se Jarmila Berousková, stu-
dentka třetího ročníku čtyřletého studij-
ního oboru kosmetička, která soutěžila
v kategorii dekorativní kosmetika, umís-
tila na 3. místě a získala bronzovou
medaili a pohár. Velký podíl na skvělém
výsledku má učitelka odborného výcvi-

ku Jitka Gerhardová a v neposlední řadě
i skvělé materiální zázemí školních kos-
metických salonů.

V dubnu na XV. ročníku mezinárodní
soutěže kuchařského a cukrářského umě-
ní a V. ročníku mistrovství republiky
kuchařů a cukrářů s názvem Gastro Hra-
dec 2010 v Hradci Králové získal student
3. ročníku oboru kuchař Pavel Dimiden-
ko stříbrnou medaili. Kategorie juniorů
v oblasti uměleckého cukrářství byla
zastoupena dvěma šířavskými student-
kami, a to Kateřinou Kovářovou, která zís-

kala stříbrnou medaili a Janou Pištovou.
Ta byla oceněna bronzovou medailí.

Nejčerstvějším úspěchem studentů
této školy byla jejich účast na kuchař-
ské soutěži s mezinárodní účastí. Kona-
la se v polovině května v areálu Gastro-
centra Moravia Přerov. Zde studentka
Božena Urbanová zaujala odbornou
porotu pokrmem nazvaným Kachní prsa
pečená do růžova, ragou z jater fois gras
s jablkem, cibulová marmeláda, zeleni-
nové pyré, žemlová nádivka se špená-
tem a kaštany a omáčka demi-glace.
Zaslouženě získala zlatou medaili. Velký
podíl na jejím úspěchu má i její učitelka
odborného výcviku, držitelka licence
mezinárodní rozhodčí při gastro soutě-
žích, Ludmila Horáková. Šaf

Pokud chceme hodnotit právě končící školní rok, rozhodně by-
chom neměli opomenout úspěchy studentů a učitelů Střední školy
gastronomie a služeb v Přerově.

Studenti školy získali stříbro 
na mistrovství ČR kuchařů a cukrářů.

Jazzový orchestr Jazz Base získal 1. místo v ústředním kole Národní soutěže ZUŠ.
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Květnová vernisáž výstavy v klubu Teplo se těšila velké účasti veřejnosti.

Úspěchy studentů šířavské školy
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INZERCE

INZERCE

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

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

www.victoria-ck.cz

LAST
MINUTE

–50%–50%
DDÍTĚ ZDARMA

KOMPLETNÍ KEMPOVÝ PROGRAM:
mobilhomy, chatky, karavany, 
stany

ŠIROKÁ NABÍDKA:
– hotelů s polopenzí
– apartmánů a penzionů

TÝDEN U MOŘE
červenec a srpen

Hotel SLOVENSKA PLAÎA***
s polopenzí formou bufetu,
klimatizace a bazén 6.690,–
Hotel ARKADA***
s polopenzí  formou švédských
stolů a bazénem 5.990,–

+ DÍTù ZDARMA

SLEVY
NOVÁ

NEJ...

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

TOVAČOVSKÁ 638 • PŘEROV
TELEFON 581 201 666

OTEVÍRACÍ DOBA Po–Pá 8.30–17.00 • So 8.30–12.00

Chcete být finančně nezávislí?
Přijmeme 6 komunikativních a zodpovědných lidí 
pro práci v kanceláři do nově otevřených poboček 

v Přerově a Olomouci.

Denní výplata min. 700 Kč + mzda
Časově flexibilní • Možnost brigády

☎ 603 203 744

Expresní půjčka od 30 tisíc na cokoli!
Bez registru 

a nesmyslných 
poplatků!

Volejte ihned ☎ 604 748 465

Přímý 
poskytovatel

Výplata 
do 3 dnů!

Městská knihovna
Žerotínovo nám. 36, tel. 581 219 094, www.knihovnaprerov.cz

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

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

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

ãítárna 8–17 8–17 8–17 8–16

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

pÛjãovna pro dûti 9–11 9–11 9–11 zavfieno
Palackého ul. 12–16 12–16 12–16

poboãka Pfiedmostí 9–11.30 zavfieno 9–11.30 zavfieno
(Hranická 93/14) 12.30–18 12.30–17

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

poboãka Velká DláÏka zavfieno 9–11.30 9–11.30 zavfieno
12.30–17.30 12.30–17.30

stfieda a sobota – zavfieno
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Od roku 2004, kdy byl sběr použitých
baterií ve školách zahájen, žáci sesbíra-
li celkem 10 188,5 kg použitých baterií.
Byly shromažďovány ve sběrném dvoru
technických služeb a následně předává-
ny v rámci tak zvaného systému ECO-

BAT k dalšímu zpracování. Každoročně,
po ukončení příslušného školního roku,
jsou vyhodnoceny nejlepší základní
a mateřské školy. Kritériem úspěšnosti
je množství – hmotnost odevzdaných
použitých baterií na jednoho žáka.

Vyhodnocení sběru použitých baterií
ve školním roce 2009/2010 proběhlo na
konci měsíce května. V tomto školním
roce sesbírali žáci základních škol 247 kg
a děti mateřských škol 1 556 kg použi-
tých baterií. Celkem tedy 1 803 kg. 

Z celkového počtu devíti základních

škol v Přerově sesbírali nejvíce žáci ZŠ
Předmostí, ul. Hranická, a to 38 kg,
následují žáci ZŠ Velká Dlážka, kteří
nasbírali 68 kg a žáci ZŠ Trávník s 90 kg.
Z jednadvaceti mateřských škol v Přero-
vě si opět nejlépe vedla MŠ Lověšice, kde

děti sesbíraly 295 kg použitých baterií,
což představuje 13,4 kg na žáka. Na dal-
ších místech se umístily děti MŠ Vinary
s 625 kg, za nimi pak děti z MŠ Máchova
14 se 176 kg , MŠ Újezdec s 67 kg a MŠ
Máchova 8 s 64 kg starých baterií.

Vítězné základní a mateřské školy
obdržely od města peněžité odměny
v celkové výši 13 500 korun. Tato odmě-
na poslouží školám k zakoupení potřeb
pro jejich činnost dle vlastního výběru.

Ing. Marcela Novotná, 
odbor životního prostředí MmP

Dětem není lhostejné
životní prostředí

Ve školách úspěšně probíhá sběr použitých monočlánků a baterií

Již třetí prvenství ve sběru použitých baterií patří dětem z MŠ Lověšice. Sesbí-
raly 295 kg použitých baterií, což představuje 13,4 kg na žáka.

FOTO ANTONIE TOMŠÍKOVÁ

Již sedmým rokem organizují pracovníci odboru životního prostře-
dí magistrátu v přerovských školách sběr použitých monočlánků
a baterií. Ve školním roce 2009/2010 bylo do této akce zapojeno
9 základních a 21 mateřských škol.

INZERCE

INZERCE

Nadstandardní velikosti bytů • možno i s terasou

ceny již od 899 000 Kč

tel. 844 111 141, 773 930 933

www.brabansko.cz

Novostavba bytového domu v Přerově

zahájení prodeje
– podzim 2010

volejte: 777 75 18 67, 774 32 64 86
e-mail: radek@oknorealit.cz

Realitní kancelář OknoRealit
nabízí možnost výkupu

nemovitostí.
Pro koho je výkup určen?

PRO KLIENTY, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM O PRODEJ 
SVÉ NEMOVITOSTI A VZHLEDEM K ČASOVÉ TÍSNI
NEMOHOU ČEKAT NA VYHLEDÁNÍ PŘÍPADNÉHO

ZÁJEMCE.

■ Klub českých turistů
SK Přerov – pěší turistika

Jifií ·vec, tel. 608 730 541
�1. 7 • Hole‰ov–Fry‰ták–Zlín stfied, 18 km,
J. ·pinar, odj. 7.35 hod.
�1. 7. • Vala‰ské Mezifiíãí–Hrachovec–Va-
la‰ské Mezifiíãí, 11 km, V. Visnar, odj. 6.05
hod.
�1.–4. 7. • Malá Fatra – Vrátná dolina, ·Èá-
vová
�3. 7. • Stfielná–âubÛv kopec–Franc. Lho-
ta, 20 km, J. Pûãek, odj. 6.05 hod.
�8. 7. • Velká n. Vel.–KuÏelov–âertory-
je–Luãina–KnûÏdub, 20 km, M. Sahaj, odj.
5.42 hod.
�10. 7. • Lideãko–Pulãinské skály–Maky-
ta–Huslenky, 24 km, J. Sedláková, odj. 6.05 hod.
�15. 7. • StráÏnice–Radûjov–TvaroÏná
Lhota, 16 km, M. Sahaj, odj. 5.42 hod.
�17. 7. • Konice–Ochoz. kyselka–Krako-
vec–StfiíÏov–Drahanovice, 20 km, J. Sedlá-
ková, odj. 7.05 hod.
�22. 7. • Bystfiice p. Host.–Chvalãov–Hos-
t˘n–Brusné, 15 km, M. Garzina, odj. 6.42 hod.
�24. 7. • Dlouhá Tfiebová–Kozlov–âeská
Tfiebová, 16 km, P. ·Èáva, odj. 6.37 hod.
�29. 7. • Sv. Kopeãek – zelen˘ okruh, 10
km, Î. Zapletalová, odj. 8.05 hod.
�29. 7. • Pardubice–Kunûtická hora–Par-
dubice, 20 km, J. Pûãek, odj. 5.49 hod.
�31. 7. • Blansko–âerná Hora–Doubravice
n. Svitavou, 20 km, J. Pûãek, odj. 6.39 hod.

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

�3. 7. • Kunãice p. O.–Horní âeladná–Po-
dolánky–MartiÀák–Horní Beãva, 21 km, vlak
6.05 hod., Vl. Wnuk
�11.–17. 7. • Svitavsko a Îìárské vrchy,
vlakov˘ zájezd, C. Punãocháfiová a O. Valá‰ková

�24. 7. • Pustevny–Radho‰È–RoÏnov p. R.,
15 km, vlak 6.05 hod., V. Polidorová

�31. 7. • Buchlovice–Smraìavka–Dlouhá
fieka–Buchlov–Buchlovice, 15 km, vlak 7.47
hod., Vl. Wnuk

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

�2.–6. 7. • Berchtesgádenské Alpy, Salz-
burger Hochthorn, Berghof, Hoher Göll, Schne-
ibstein, Königsee, 5 dnÛ, Václav Koutn˘, Jurá‰
Balcárek, Karel Ludvík, evangelic. kostel, mikro-
bus (Maják) 6 hod., VHT
�9.–16. 7. • Putování âeskou republikou
na kole i pû‰ky, Stfiedoãeská vûtev, dle propo-
zic, Václav Koutn˘, pû‰í, cyklo
�17. a 18 .7. • Jantarová cyklostezka, Pfie-
rov–Prostûjov–Blansko–Brno–Îidlochovi-
ce–Mikulov–Lednice–Bfieclav, 2 dny, 182
km, Milan Bezdûk, sokolovna 7.30 hod., cyklo
�24.–31. 7. • Cyklostezka Odra–Nisa, Od
pramenu Nisy k soutoku Nisy s Ondrou a dál
podél Odry aÏ k Baltiku, 8 dní, 610 km Tomá‰
Beránek, evangelic. kostel, bus 5.30 hod., cyklo

FOTO MF
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Tajenka křížovky: Japonské přísloví Autorka křížovky: Marie Švarcová

Tajenka: Kdo se směje, místo aby zuřil, je vždycky silnější

Úkolem soutěžících je poznat zajíma-
vou známou osobnost, která naše měs-
to proslavila. Vylosovaný výherce bude
odměněn hodnotnou knihou. Své odpo-
vědi zasílejte vždy do 10. dne v měsíci e-
-mailem na adresu eva.safrankova@mu-
prerov.cz nebo odevzdejte v Městském
informačním centru (v pasáži). Výherce
ať kontaktuje redakci, tel. 724 015 273.

Prázdninový úkol
Narodil jsem se v roce 1881 v Přerově.

Zde jsem navštěvoval zemskou střední
hospodářskou školu. Krátce jsem praco-
val na velkostatku, poté jsem byl prakti-
kantem přerovského Okresního soudu
a pak úředníkem poštovní správy.

Zaměstnání jsem opustil a věnoval se
studiu hermetických věd a jejich šíření.
Byl jsem redaktorem a vydavatelem
okultních spisů. V Přerově jsem redigo-

val obrázkový časopis Maják, založil
časopis ISIS a knihovnu Isidy. V Přerově
jsem založil martinistickou lóži a moje
lóžové jméno bylo Heliodorus. Mou
zásluhou se Přerov stal centrem českého
hermetického hnutí. Dle pařížského vzo-
ru jsem zde vybudoval středisko Herme-
tických studií. V Paříži mně byl udělen
titul čestného doktora hermetických věd,
později jsem se stal čestným profesorem.
Vydával jsem též Pentagram, měsíčník
Lucifer vzbudil nelibost přerovských kle-
rikálů. Astrologii jsem věnoval i spis Kos-
moskop, který byl považován za jeden
z nejvýznamnějších českých astrologic-
kých spisů. Měl usnadnit pracné vypočí-
távání horoskopů. Zajímal jsem se o jógu,

věnoval se magii, založil Bratrstvo Bílé
Lože. Bohužel, vydáváním knih a časo-
pisů jsem se zadlužil. Odešel jsem do
ústraní a živil jsem se hlavně opravová-
ním radiopřijímačů. V roce 1932 jsem
onemocněl tyfem a následně tyfovým
zápalem plic, kterému jsem téhož roku
podlehl v přerovské nemocnici. 

Připravila: Věra Fišmistrová, SOkA Přerov 

Vyhodnocení
červnového

úkolu
Známou osobností je

MUDr. Leopold Riedl.
Výherkyní se stává
Jana Navrátilová.

Soutěž Poznáte přerovskou osobnost?

Přivítáme 
obrazový materiál

k historii Tyršova mostu
V září bude v Muzeu Komenského

otevřena výstava o historii Tyršova
mostu a dalších mostů přes řeku Beč-
vu, na které budou vystaveny plány,
dobové fotografie a pohlednice. 

V souvislosti s tím si pořadatelé výstavy
dovolují požádat veřejnost o pomoc při
shromažďování obrazového materiálu.
Máme zájem o fotografie z vašich rodin-
ných alb, která zachycují provoz na těch-
to mostech a život kolem nich. Velmi
žádoucí jsou fotografie z výstavby mostů
a fotografie zachycující stavitele Karla
Herzána a Ludvíka Uhlíře. Fotografie je
možné předat v Galerii Atrax v Kozlovské
ulici, popř. kontaktovat pořadatele na tel.
581 206 518, 737 266 138.

Výzva

Servis a prodej
šicích strojů

rychle • kvalitně
Petr Dvořák

☎ 603 213 856

INZERCE

■ Hrad Sovinec
�10. a 11. 7. • Stfievíc Bílé paní Horten-
zie. Netradiãní prohlídky hradních zákoutí s pro-
gramem skupiny ‰ermu Taurus.
�17. a 18. 7. • Za ãest a krále. Historická
akce s celodenním programem. Sovinec v temné
dobû války tfiicetileté.
�31. 7 a 1. 8. • Tajemství staré almary. Kul-
turní akce s Komedianty na Káfie. Lapkové a zlo-
dûji se vûnují svému fiemeslu na loupeÏnické stez-
ce. Netradiãní prohlídka s Ïongléry a kejklífii. 
�7. a 8. 8. • Past na medvûda. Historická
akce s celodenním programem. Lesnické a sokol-
nické slavnosti. Pfiílety a v˘cvik drav˘ch ptákÛ.
�14. a 15. 8. • Îoldáci, vodníci a sliãné
panny. Kulturní akce s netradiãní vodnickou
prohlídkou. Pfiíbûh z hradního ml˘na. Roztomilá
mlynáfika a vodník ve sporu o leknín. Pohádky
divadélka Ka‰párkÛv Svût. 
�21. a 22. • Hodokvas rytífie Kobylky. His-
torická akce s celodenním programem. Tradiãní
historicko-fiemesln˘ jarmark s právem útrpn˘m
a ukázkou fiemesel. V sobotu navíc veãerní pro-
gram s country bálem zakonãen˘ ohÀostrojem.

Informace tel. 725 577 726
sovinec.purkrabi@volny.cz • www.sovinec.cz

Svatovavfiinecké hody
Pátek
18 hodin VOX, Pavel Novák ml. a Jaroslav Macíček, hlavní hvězda večera Petra Janů se

skupinou Golem – náměstí TGM
Sobota
10 hodin Koncert přátelství na venkovním pódiu – náměstí TGM. Představí se soubory

a sólisté z našich partnerských měst: Cuijk – Holandsko, Ozimek – Polsko, Děčín 
– Česko. O účasti souborů a sólistů z dalších partnerských měst se ještě jedná. 
Na závěr programu vystoupí domácí skupina Pirillo.

Neděle
9 hodin (celý den) Historický program Markus M – Horní náměstí (historický 

jarmark, ukázky řemesel, vystoupení šermířů, hudební produkce) 
a náměstí Na Marku (dobové hry a atrakce)

10 hodin Krojovaný průvod, mše svatá v kostele, zahájení hodů farářem a primátorem 
Folklorní program na náměstí TGM – dopoledne skupina Primáš, 

14 hodin dechová hudba Věrovanka s hosty a sólisty
16 hodin koncert  Ilony Csákové s její novou kapelou Ilona Band změna programu vyhrazena

pátek 6. 8. aÏ nedûle 8. 8.
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■ Městský dům
Do konce srpna kulturní prázdniny.
www.mdpr.cz • tel.: 581 290 311, 581 215 101

■ Plavecký areál – koupání veřejnosti, tel. 581 736 580 • relaxace, slender, tel. 581 209 100
Den vnitfiní venkovní slender koupali‰tû Penãice

bazén bazén sauna stoly podle poãasí

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

úter˘ 10–20 10–20 zavfieno 13.30–20.30 9.30–19

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

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

pátek 10–20 10–20 zavfieno 13.30–20.30 9.30–19

sobota 10–20 10–20 zavfieno 13.30–20.30 9.30–19

nedûle 10–20 10–20 zavfieno 13.30–20.30 9.30–19

Výjimky: 17. 7.–22. 8. vnitfiní bazén – zavfieno • 26.–30. 7. a 23.–27. 8. Slender stoly – zavfieno • informace na www.bazenprerov.cz

Pobyty v Hravých příměstských táborech nabízejí pracovníci Klubu Dlažka.
Jsou určeny dětem ve věku sedm až třináct let, po domluvě i mladším. Pestrý program
pro ně připravili jak přímo ve městě, tak i v blízkém okolí Přerova.
Více informací vlevo – Klub Dlažka

■ Klub Dlažka
�Hravé pfiímûstské tábory pro dûti 7 aÏ 13 let
(po domluvû i mlad‰í) v Pfierovû a okolí, v‰ední
dny v Klubu DlaÏka i na hfii‰ti, v lese, v parku, na
v˘letû. Stolní hry, míãové hry, turistika, malová-
ní a spousty jin˘ch aktivit. Hlavní program: pon-
dûlí – seznamovací hry, krátk˘ v˘let, sporty, stol-
ní hry; úter˘ – celodenní v˘let, varianty Rajno-
chovice, Troják, Tesák, Helf‰t˘n, zoo Kopeãek;
stfieda – stolní hry, hry v pfiírodû a na hfii‰ti, malo-
vání; ãtvrtek – celodenní v˘let; pátek - Program
na pfiání, sport, hry, stolní hry
Termíny: 12.–16. 7., 19.–23. 7., 26.–30. 7.,
2.–6. 8., 9.–13. 8., 16.–20. 8., 23.–27. 8., pon-
dûlí aÏ pátek od 8.30 do 16.30 hodin. Kde : Duha
Klub DlaÏka, Palackého 1, Pfierov, 750 02 – 2.
patro. Cena: 1 000 Kã/t˘den. V cenû obûd, ãaj
v klubu, program vã. dopravy, zdravotní poji‰tû-
ní. MoÏno se zúãastnit jen ãástí t˘dne. Pfiihlá‰ky
a informace: tel. 733 395 716, www.dlazka.cz 
�Duha Klub DlaÏka nabízí v létû pro dûti,
mládeÏ i rodiãe s dûtmi je‰tû volné tábo-
ry. BliÏ‰í informace 733 395 716. 

www.dlazka.cz • tel. 581 331 438

■ Středisko Oáza Předmostí
�24. 7. od 14 hod. • Pletení z pedigu
�21. 8. od 9 hod. • Vitráfie – Tiffany technika
�23.–27. 8. • Pfiímûstsk˘ tábor – Lovy
bezezbraní – pro dûti od 7do 12 let

Veronika Zapletalová, tel. 774 523 522
www.raj-pavlovice.cz

■ Hrad Helfštýn
Út–Ne 9–18 hod.

�do 31. 10. • Poldi Habermann – Skulptu-
ry, v˘stava (Galerie na 2. nádvofií). 
�17. 7. 18. • Hradní bál. Zábavn˘ program,
kost˘movan˘ prÛvod, hudba, tanec, tombola,
obãerstveni. Od 16.30 hodin zaji‰tûna kyvadlová
autobusová doprava z Lipníka nad Beãvou. Vstup-
né: dospûli 100 Kã; studenti, dÛchodci a dûti 60
Kã. MládeÏ do 15 let v doprovodu rodiãÛ.
�27.–31. 7. • (prÛbûÏnû) Flauto Vispo –
s historick˘mi skladbami vystoupí dûtsk˘ soubor
zobcov˘ch fléten z Prahy pod vedením B. Vyslou-
Ïilové.
�1. 8. • Flauto Vispo (prÛbûÏnû) – s historic-
k˘mi skladbami vystoupí dûtsk˘ soubor zobco-
v˘ch fléten z Prahy pod vedením B. VyslouÏilové.
�7. 8. • Hradní folkování od 19 do 23
hodin – 1. roãník nesoutûÏní pfiehlídky folkové
muziky na 2. hradním nádvofií. Samostatné vstup-
né 80 Kã.
�21.–26. 8. mimo pondûlí. • Kováfiské
fórum – 22. roãník. V historické kovárnû vytvo-
fií skulpturu pro hrad Poldi Habermann se spolu-
pracovníky. Zahájení v sobotu 21. 8. v 15 hodin.
�28. a 29. 8. • Hefaiston 2010 – 29. roãník
mezinárodního setkaní umûleck˘ch kováfiÛ. Po
oba dny zaji‰tûna kyvadlová autobusová doprava
Lipník nad Beãvou (âD)–hrad Helf‰t˘n. Vstupné
80 a 40 Kã.

www.prerovmuzeum.cz • www.helfstyn.cz
tel. 581 702 030, 581 797 407

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

tel. 581 250 531
�Stálé expozice
�do 29. 8. • Ptáci 2010, v˘stava, Galerie zám-
ku
�do 29. 8. • ¤emeslo má zlaté dno, v˘sta-
va, Velk˘ v˘stavní sál zámku
�do 18. 7. • Josef Koãí, malífi historie
a v‰edního Ïivota, v˘stava, Historick˘ sál zám-
ku

Ornitologická stanice ORNIS
tel. 581 219 910

po–pá 8–16 hodin, jindy po domluvû

�do 31. 10. • Pero, pefií, opefiení, v˘stava
�18. 7. v 16 hod. • Zahradní slavnost. Tra-
diãní setkání pfiíznivcÛ ORNIS, hudba a dopro-
vodn˘ program
�V˘ukové programy pro ‰koly, krouÏky
a jiné zájmové skupiny: Jak se nosí pefií, Ptá-
ci, Vodní ptáci, Stromy
�Ekoporadna – informace z obl. Ïivot. prostfiedí

www.prerovmuzeum.cz

Děti se nebudou nuditPrázdniny si děti
užijí v příměstských

táborech

„V pestré náplni příměstských táborů
nebude ani letos chybět hudba, sporto-
vání, výtvarné činnosti, hrátky se zvířát-
ky, turistika, výlety spojené s poznává-
ním přírody i památek, ale hlavně
spousta zábavy. Tento typ tábora získá-
vá rok od roku stále více na oblibě, a to
především díky nižší ceně oproti tábo-
rům klasickým. Je vhodnější rovněž pro
děti, které se třeba účastní tábora popr-
vé, případně chtějí zůstat přes noc ve
svém domácím prostředí,“ vysvětlila
Blanka Mašková.

„Vybrané termíny jsou v tuto chvíli už
sice obsazeny, ale volná místa se ještě
určitě najdou. Zájemci nás mohou kon-
taktovat na obou místech vzdělávání, tedy
v ATLASe i v BIOSu. Informace je samo-
zřejmě možné získat také na webových
stránkách www.svcatlas-bios.cz. Přihláš-
ky na příměstské i pobytové tábory přijí-
máme stále,“ zdůraznila Blanka Mašková. 

Mgr. Dagmar Kolomazníková, 
SVČ ATLAS a BIOS, Přerov

� dokončení z první strany

Třetí ročník oblíbené Zahradní slav-
nosti se bude konat v areálu Ornitolo-
gické stanice 18. července od 16 hodin. 

V rámci programu můžete navštívit
výstavu Pero, peří, opeření nebo si pro-
hlédnout živočichy v záchranné stanici
pro hendikepovaná zvířata. Ojedinělým
zážitkem jistě bude projížďka na dvouhr-
bém velbloudovi jménem Bak. Tento přá-
telský dvoumetrový samec o váze 500 kg
rád povozí vás i vaše děti. Nebude chybět

ani oblíbená plavba ve stylové pramičce
a pro milovníky hudby je již tradičně při-
praven koncertní program. Letos vystou-
pí indierocková skupina Jarret.

A pokud se u příležitosti své návštěvy
letošní Zahradní slavnosti ozdobíte čím-
koliv z ptačího peří, můžete se zúčastnit
soutěže o nejoriginálnější doplněk
z peří. Občerstvení je zajištěno a pro
všechny návštěvníky vstup zdarma. 

red.

Ani letos nebude chybět oblíbená plavba ve stylové pramičce.

Zahradní slavnostPozvánka

■ Klub Rodinka
�30. 6. v 16 hod. • oslava na zakonãení
‰kolního roku spojená s muzicírováním na
hfii‰ti za klubovnou.
�Prázdninov˘ provoz dennû 8–16 hodin •
jedna odpolední herna ve stfiedu 16–18 hodin,
dal‰í dle zájmu.
�7.–9. 7. 8–16 hod. • pfiímûstsk˘ minitá-
bor s v˘tvarn˘m programem 
�8.–14. 8. • tábor s angliãtinou v Bystfiici
pod Host˘nem 
�23.–27. 8. 8–16 hod. • pfiímûstsk˘ tábor
s angliãtinou 
V letních mûsících moÏnost zápisu do krouÏkÛ na
‰kolní rok 2010/2011

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

Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 16. srpna

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 
V prázdninových měsících je pro návštěv-
níky galerie připravena nová kolekce pís-
kovaného uměleckého skla z ateliéru Sta-
nislava Žampacha, které je typické svým
nezaměnitelným rukopisem a osobité
kvalitním designem. Kromě vlastní pro-
dukce spolupracuje tento autor také
například se sklárnou Moser Karlovy Vary
na vývoji nových výrobků.
Filosofující obrazy malíře Víta Johna, kte-
rý  patří dlouhodobě ke kmenovým auto-
rům galerie, si také již v Přerově našly své příznivce. Novou kolekci jeho olejů i gra-
fik nabídneme v měsíci červenci.
Po celé letní měsíce bude mít galerie ve své stálé nabídce díla našich špičkových auto-

rů: uvidíte grafiku Jiřího Anderleho,
Adolfa Borna, Vladimíra Kulhánka,
Mariny Richterové, Oty Janečka a dal-
ších. Naivní autoři se představí díly
Zdeňka Červinky, Hany Münsterové,
Ivy Hüttnerové, Jiřího Slívy, Eugene
Ivanovova, Zuzany Honsové a Jiřího
Šťastného. Sochaři Olbram Zoubek a
Saša Zahradník jsou v galerii zastou-
peni svými plastikami, reliéfy i velkým
výběrem slepotisků.
Z dalších autorů si zde můžete pro-
hlédnout díla  abstraktní tvorby Jiřího
Salajky, grafiky s regionální slováckou
tematikou Jiřího Pavlici  a dalších.

■ Kino Hvězda ■ Galerie
�1.–7. 7. v 18.30 a ve 21 hod. • TWILIGHT
SÁGA: ZATMùNÍ (USA, romantick˘ horor, titul-

ky, republiková premiéra). ReÏie: David Slade.
Hrají: Kristen Stewart (Bella Swanová), Robert Pat-
tinson (Edward Cullen), Taylor Lautner (Jacob
Black), Ashley Greene (Alice), Peter Facinelli (Dr.
Cullen), Billy Burke (Charlie Swan), Dakota Fan-
ning (Jane) ad.
�8.–10. 7. v 18.30 hod., 8.–14. 7. ve 21
hod. a 12.–14. 7. v 18.30 hod. • PRE-
DÁTO¤I (USA, sci-fi/akãní horor, titulky, repu-
bliková premiéra). ReÏie: Nimród Antal. Hrají:
Adrien Brody, Laurence Fishburne, Topher Gra-
ce, Danny Trejo, Walton Goggins.
�11. 7. v 18.30 hod., 14. 7. v 10 a ve 14
hod. • DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURÒ
(3D, USA, anim. komedie, ãesk˘ dabing). ReÏie:
Carlos Saldanha, Mike Thurmeier. âesk˘ dabing:
Jifií Lábus, Zdenûk Mahdal, Ota Jirák, Katefiina
BroÏová.
�15.–21. 7. v 18.30 hod., 15.–18. 7. ve 21
hod., 21. 7. v 10 a ve 14 hod. • SHREK –
ZVONEC A KONEC (3D, USA, animovaná kome-
die, ãesk˘ dabing, republiková premiéra). ReÏie:
Mike Mitchell. âesk˘ dabing: David Novotn˘,
Tomá‰ Jufiiãka, Kamila ·práchalová, Ale‰ Pro-
cházka.
�19.–21. 7. ve 21 hod. • ZELENÁ ZÓNA

(USA, thriller, titulky, premiéra). ReÏie: Paul Gre-
engrass. Hrají: Matt Damon, Greg Kinnear, Bren-
dan Gleeson, Amy Ryan, Jason Isaacs.
�22.–28. 7. v 18.30  a ve 21 hod., 28. 7.
v 10 a ve 14 hod. • SHREK – ZVONEC
A KONEC (3D, USA, animovaná komedie, ãesk˘
dabing, republiková premiéra). ReÏie: Mike Mit-
chell. âesk˘ dabing: David Novotn˘, Tomá‰ Jufiiã-
ka, Kamila ·práchalová, Ale‰ Procházka.
�29. 7.–1. 8. v 18.30 hod. • ZATÍM SPOLU,
ZATÍM ÎIVÍ (USA, akãní komedie, titulky, repub-
liková premiéra). ReÏie: James Mangold. Hrají:
Tom Cruise, Cameron Diaz, Maggie Grace, Paul
Dano, Viola Davis.
�29. 7.–1. 8. ve 21 hod. • A – TEAM (USA,
akãní komedie, titulky, premiéra). ReÏie: Joe Car-
nahan. Hrají: Liam Neeson, Bradley Cooper, Jes-
sica Biel, Sharlto Copley, Quinton „Rampage“
Jackson.
�1. 8. v 18.30 hod. • ZATÍM SPOLU, ZATÍM
ÎIVÍ (USA, akãní komedie, titulky). ReÏie: James
Mangold. Hrají: Tom Cruise, Cameron Diaz, Mag-
gie Grace, Paul Dano, Viola Davis.
�1. 8. ve 21 hod. • A – TEAM (USA, akãní
komedie, titulky). ReÏie: Joe Carnahan. Hrají: Liam
Neeson, Bradley Cooper, Jessica Biel, Sharlto
Copley, Quinton „Rampage“ Jackson.
�2.–4. 8. v 18.30 a ve 21 hod., 4. 8. v 10
a ve 14 hod. • SHREK – ZVONEC A KONEC

(3D, USA, animovaná komedie, ãesk˘ dabing).
ReÏie: Mike Mitchell. âesk˘ dabing: David Novot-
n˘, Tomá‰ Jufiiãka, Kamila ·práchalová, Ale‰ Pro-
cházka.
�5.–11. 8. v 18.30 a ve 21 hod. • KAJÍNEK

(âR, akãní/thriller, republiková premiéra). ReÏie:
Petr Jákl. Hrají: Tatiana Vilhelmová, Konstantin
Lavronûnko, Boguslaw Linda, Michal Dlouh˘, Vla-
dimír Dlouh˘, Werner Daehn, Václav Noid Bárta,
Deana Horváthová-Jakubisková, Ken Dunken, Ali-
ce Bendová.
�11. 8. v 10 a ve 14 hod. • GARFIELD
(3D, USA, animovaná komedie, ãesk˘ dabing).
ReÏie: Mark A. Z. Dippe. âesk˘ dabing: Vladimír
âech (Garfiled, Garzooka), René Slováãková (Arle-
ne, Starlena), Barbora Munzarová (Vetvix), Michal
Holán (Odie).
�12.–15. 8. v 18.30 hod. • SALT (USA, ak-

ãní/thriller, titulky, republiková premiéra). ReÏie:
Phillip Noyce. Hrají: Angelina Jolie, Liev Schrei-
ber, Chiwetel Ejiofor, Zoe Lister Jones, Gaius
Charles.
�12.–15. 8. ve 21 hod. • SOLOMON KANE
(USA, fantasy, titulky, premiéra). ReÏie: Michael
J. Bassett. Hrají: James Purefoy, Mark O’Neal,
Robert Orr, Richard Ryan, Ian Whyte, Max von
Sydow, Pete Postlethwaite, Marek Va‰ut.
�16.–18. 8. v 18.30 a ve 21 hod. • TWI-
LIGHT SÁGA: ZATMùNÍ (USA, romantick˘
horor, titulky). ReÏie: David Slade. Hrají: Kristen
Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Ashley
Greene.
�18. 8. v 10 a ve 14 hod. • JAK VYCVIâIT
DRAKA (3D, USA, animovaná komedie, ãesk˘
dabing). ReÏie: Dean DeBlois. âesk˘ dabing:
Matou‰ Ruml, Terezie Bebarová, Jifií Schwarz,
Tomá‰ Jufiiãka.
�19.–22. 8. v 18.30 hod. • DOPISY PRO
JULII (USA, romantická komedie, titulky, premi-
éra). ReÏie: Gary Winick. Hrají: Amanda Seyfried,
Gael García Bernal, Vanessa Redgrave, Christop-
her Egan.
�19.–25. 8. ve 21 hod. a 23.–25. 8.
v 18.30 hod. • âARODùJÒV UâE≈ (USA, fan-
tasy, titulky, republiková premiéra). ReÏie: Jon
Turteltaub. Hrají: Nicolas Cage, Monica Bellucci,
Jay Baruchel, Toby Kebbell, Alfred Molina.
�25. 8. v 10 a ve 14 hod. • TOY STORY
(3D, USA, animovan˘/rodinn˘, ãesk˘ dabing, pre-
miéra). ReÏie: Lee Unkrich. âesk˘ dabing: Vladi-
mír Dlouh˘, Zby‰ek Pantíãek, Zdenûk Du‰ek, Bar-
bora Munzarová.
�26. 8.–1. 9. v 17.30 a ve 20 hod. •
POSLEDNÍ VLÁDCE VùTRU (3D, USA, dobro-
druÏn˘, ãesk˘ dabing, republiková premiéra).
ReÏie: M. Night Shyamalan. Hrají: Jackson Rath-
bone, Dev Patel, Cliff Curtis.

V prázdninových měsících v souvis-
losti s dovolenými bude provoz Mini-
galerie částečně omezen.
Návštěvníci budou mít příležitost si
prohlédnout výtvarná díla českých
malířů Miroslava Dyla, Viléma Pokor-
ného, Vlasty Tvrdé  a Jana Mičkala.
Tito autoři zde vystaví své obrazy
s krajinami, přerovská zákoutí a zátiší
s květinami.
Můžete obdivovat i uměleckou kera-
miku od Darji Čejkové a pískované
umělecké sklo z malého rodinného
atelieru Stanislava Žampacha.

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

Vít John, Vlasy

Stanislav Žampach

Darja Čejková

Galerie Střed • Kratochvílova 22, Přerov

Do 3. července bude v galerii Střed probíhat výstava
obrazů Ondřeje a Vladimíra Kočára.
V červenci a srpnu budou v galerii vystavena díla našich
a německých umělců. Můžete vidět například práce
Ondřeje a Vladimíra Kočárových (olejomalba), Menzin-
gera (olejomalba), Ivany Pavlišové (olejomalba), Pavla
Vacka (olejomalba), Aleny Šlapákové (olejomalba), Soni
Lebedové (grafika), Ilsy Klingelhöfer (olejomalba), Ilji
Hartingera (kvaš), Jana Kristena (olejomalba), Blanky F.
Menčíkové (malba na dřevo), Vojty Noska (olejomalba)
a Břetislava Slouky (olejomalba).
Zajímavé jsou práce keramiků Romany Korečkové a Kla-
petkových. Nebudou chybět sochařské práce Aťky Švest-
kové. Obdivovat můžete šperky Viléma Vladislava a mal-
bu na hedvábí  Jitky Kláskové.

Galerie města Přerova • Muzeum Komenského, Horní náměstí

do 12. 7. • Zuzana Bobovníková – Žena a dítě v dokumentu 
Slovenská autorka Zuzana Bobovníková, už šest let žijící v Přerově, je absolvent-
kou Přírodovědné fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a od roku 2007 stu-
dentkou Institutu fotografických studií Photogenia v Brně. K fotografování ji při-
vedl otec. Později během mateřské dovolené poznala nutkavou potřebu přes foto-
grafie řešit svůj pohled na svět. Děti přinesly do jejího života velké změny. O tom
jsou i její fotky. 
Otevírací doba: úterý až pátek 9–18 hod., sobota až něděle: 9–17 hod. Galerie fun-
guje i jako kavárna.


