
Bezstarostný čas letních prázdnin,
který umožnil oddychnout si od více
méně přísného režimu školního roku,
končí a rodiče přemýšlejí, jak zabavit
své děti po vyučování. Není lehké zvo-
lit zájmovou činnost tak, aby si během
ní dítě nejen odpočinulo, ale zároveň,
aby tato rozvíjela a obohacovala jeho
osobnost. Musí také pečlivě zvážit, zda
své dítě už nepřetěžují a volit jeho vol-
nočasové aktivity tak, aby ho především
bavily a těšily. A netlačit, aby směřova-
lo k naplnění jejich vlastních nerealizo-
vaných představ.

Velkou nabídku zájmových kroužků
nabízí Středisko volného času DDM AT-
LAS a BIOS, které připravilo na 9. září
Den otevřených dveří. Proběhne v bu-
dově ATLASu od 14 do 18 hodin a v bu-
dově BIOSu 10. září od 10 do 18 hodin.

„Snahou vedení Střediska volného
času je pokračovat v činnosti vzdělá-
vání a zároveň zkvalitnit svou nabíd-
ku. Chceme se stát pevnou ochrannou
sítí pro děti a mládež, nabídnout co
nejvíce zajímavých činností a aktivit
pro volný čas. V letošním školním ro-
ce otevíráme pro děti, mládež a do-
spělé téměř sto kroužků. Chystáme se
oslavit 30 let Přerovského dětského
sboru a v dubnu příštího roku oslaví-
me 35 let existence jedné části našeho
střediska, ATLASu,“ zdůraznila tradi-
ci Střediska volného času jeho ředitel-
ka Mgr. Blanka Mašková.

Více informací včetně kompletní
nabídky zájmových kroužků najde-
te na www.svcatlas-bios, e-mail: 
vedeni@svcatlas-bios.cz .
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Domov pro seniory přivítá své první klienty

Jak tráví volno vaše dítě?
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Bezstarostný čas letních
prázdnin končí a rodiče

přemýšlejí, jak zabavit své
děti po vyučování. 

V tyto dny se slavnostně otevřou dve-
ře nového domova pro seniory v Optic-
ké ulici. V rámci Dne otevřených dveří
si mohou Přerované jeho prostory pro-
hlédnout 5. a 6. září od 8 do 16 hodin.

„Předpokládáme, že první obyvatele
domova přivítáme v druhé polovině zá-
ří. Všichni finišujeme a na novou práci
i obyvatele se těšíme. Chceme, aby naše
zařízení se jim stalo opravdovým domo-

vem. Jsme připraveni poskytovat odbor-
né služby s kvalifikovaným personálem.
Všechna výběrová řízení na pracovní
pozice se prováděla velmi zodpovědně.

pokračování na straně 2 �

Pavilony nového domova pro seniory si prohlédl ještě pár dnů před jeho oficiálním otevřením
i primátor města Jiří Lajtoch. Na snímku v doprovodu ředitelky sociálních služeb Marty Vanišové.
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Dobře jsme si uvědomovali, že stejně
důležitý jako odbornost, je i lidský pří-
stup personálu, vlídné slovo pracovníků,
jejich empatie,“ sdělila PhDr. Marta Va-
nišová, ředitelka Sociálních služeb měs-
ta Přerova. Zdůraznila, že zatěžkávací
zkouškou budou procházet nejen oni,
zaměstnanci domova, ale také ti, kteří se
rozhodli jejich služby využívat. Na mís-
tě bude proto oboustranná tolerance,
pochopení a trpělivost. Jejich snahou je
zajistit klientům prostředí důstojné, bez-
pečné a klidné a vytvářet takové pod-
mínky, které umožní seniorům žít plno-
hodnotně, aktivně a kvalitně. 

Podle jejích slov začne už v srpnu pra-
covat v tomto novém zařízení na 54 za-
městnanců. O umístění v novém domo-
vě pro seniory je velký zájem. 

„Zatím jsme přijali více než čtyři stov-
ky žádostí. Příspěvek na péči, který je
vlastně nejlepším indikátorem potřeb-
nosti pomoci, pobírá z tohoto počtu asi
150 žadatelů. Celková kapacita domo-
va je 81 míst. V domově je 17 jednolůž-
kových a 32 dvoulůžkových pokojů.
Všechny pokoje mají svoje samostatné
hygienické zázemí,“ informovala Mar-
ta Vanišová. 

Zájemci o ubytování byli zařazeni do
pořadníku a začátkem září bude defini-
tivně rozhodnuto o přijatých. 

Domov pro seniory v Přerově bude po-
skytovat dva druhy pobytových sociál-
ních služeb. První skupinu budou tvořit

senioři starší 60 let, kteří mají sníženou
soběstačnost a jejichž situace vyžaduje
pomoc druhé osoby. Ve druhé skupině,
pro kterou je z celkového počtu 81 míst
vyčleněno 20 lůžek, jsou zařazeni lidé tr-
pící stařeckou demencí a vyžadují pra-
videlnou pomoc a péči jiné osoby.

„V domově klienti budou mít mimo ji-
né zajištěnou celodenní stravu. Za důle-
žité považujeme zprostředkovávání kon-
taktu s lidmi mimo domov, poskytneme
jim také pomoc a rady právní. Zajistíme
pochopitelně i péči lékařskou, ošetřova-
telskou a rehabilitační,“ doplnila ředi-
telka sociálních služeb. Pracovníci počí-
tají i s pomocí při zajišťování dalších so-
ciálních služeb prostřednictvím jiných
organizací. Dle domluvy mohou být po-
skytnuty služby fakultativní, to zname-
ná nasmlouvané, například služby ka-
deřnické, holičské a pedikúra. Ve vstup-
ní části do objektu bude v provozu bu-
fet,“ doplnila ředitelka sociálních služeb.

Za dvoulůžkový pokoj, včetně stravy,
zaplatí senioři měsíčně 8 250 korun, za
jednolůžkový bez balkonu 8 700 korun,
za menší jednolůžkový 9 tisíc a největší
jednolůžkový pokoj 9 300 korun.

Eva Šafránková
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Domov pro seniory přivítá své první klienty
� pokračování ze strany 1

nedûle a svátky od 8 do 18 hodin

den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

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

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

21. 9. lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192

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

Pohotovostní sluÏbu nevykonávají lékárny: Ústavní lékárna, Dvofiákova 7 • lékárna Dr. Pal-
ler, Îerotínovo nám. 22 • lékárna U zlatého hada, âechova 41, 
V sobotu dopoledne jsou otevfieny lékárny: lékárna U kostela, Kratochvílova 13 • lékárna
U nádraÏí, Husova 2 • lékárna Komenského 40 • lékárna Alfa, nám. Pfierovského povstání

■ Rozpis pohotovostních lékárenských služeb

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
Ulice druh omezení trvání
Pfiedmostí – parkovi‰tû Pod úplná uzavírka do 17. 10.
Skalkou, M. Horákové (v˘stavba parkovi‰tû)

II/436 Pfiedmostí–âekynû úplná uzavírka (autokros) 30. a 31. 8.

I/55 Ïelezniãní podjezd Pfiedmostí úplná uzavírka záfií–fiíjen

Ředitelství silnic a dálnic Olomouc připravuje rekonstrukci silnice I/55 pod želez-
niční tratí v Přerově-Předmostí. V době prací bude komunikace pod železniční tra-
tí uzavřena pro veškerou automobilovou dopravu. V současné době probíhají jed-
nání ve věci uzavírek a objízdných tras, které si vynutí tato náročná oprava. 
Se zahájením prací se počítá kolem 8. září letošního roku. Předpokládaná doba tr-
vání opravy podjezdu bude trvat zhruba dva měsíce. Řidiči předběžně mohou po-
čítat s objížďkou pro osobní vozidla přes Lýsky do Předmostí. Tato trasa bude slou-
žit i pro autobusy městské hromadné dopravy. Změny v jízdních řádech v součas-
né době připravuje dopravce Veolia transport. Objízdná trasa pro nákladní vozid-
la bude vedena z Olomouce po krajské komunikaci do Dluhonic k železničnímu
přejezdu a kolem Prechezy na ulici Tržní. 
Konečné rozhodnutí o této problematice bude dořešeno na jednání všech účast-
níků začátkem září. Občané získají informace o změnách v mediích. red.

Využijte služeb sociálních
a finančních poraden ČR

Již od července poskytují bezplatně
své služby pracovníci Občanského sdru-
žení sociálních a finančních poraden.
Poradnu najdete v ulici Boženy Němco-
vé, 1652/9 v Přerově. Úředním dnem je
každé pondělí od 13 do 16 hodin.

Poradna nabízí kontakt na bezplatné
právní, sociální, daňové a psychologic-
ké služby pro všechny občany. Bližší in-
formace: tel. 739 623 273,739 446 788 ne-
bo e-mail financniporadna.OL@se-
znam.cz.

Blíží se zahájení opravy
podjezdu do Předmostí
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■ Upozornění

Ke dni 30. 6. 2008 byla zrušena příspěvková organizace Technické 
služby města Přerova. V dubnu 2008 vznikla obchodní společnost 
Technické služby města Přerova, s.r.o., jejímž jediným společníkem 

je Statutární město Přerov. Tato společnost působí od 1. 7. 2008 
ve stejném rozsahu jako původní příspěvková organizace.

Uvádíme kontakty – emailové adresy pro styk s obchodní společností.

vedení@tsmpr.cz
obchod@tsmpr.cz
provoz@tsmpr.cz

poruchy@tsmpr.cz

Oprava potrvá dva měsíce 
při úplné uzavírce.

Život v penzionu zpříjemní seniorům
i posezení v altánku s jeho pěkně
upraveným okolím.



■ Rada a Zastupitelstvo města Přerova
Krátce z jednání zastupitelů 16. a 23.

června
� Schválili sloučení příspěvkové organizace Sociální
služby města Přerova, Ústav sociální péče – denní po-
byt pro mentálně postižené a Městské jesle do jedné
příspěvkové organizace s názvem Sociální služby měs-
ta Přerova s účinností od 1. 1. 2009.
� Schválili zachování samostatné příspěvkové orga-
nizace Městská knihovna v Přerově.
� Schválili uzavření darovací smlouvy s Českou re-
publikou - Ministerstvem obrany, Tychonova 1, Praha
6 na peněžitý dar ve výši 10 mil. Kč k úhradě oprav a in-
vestic na Letišti Přerov financovaných municipalitami,
a to 5 mil. v roce 2008 a 5 mil. v roce 2009.
� Schválili přemístění radnice na Horní náměstí v Pře-
rově.
� Schválili přípravu a podání žádosti o dotaci v rámci
6. výzvy Regionálního operačního programu projektů,
a to na Modernizaci krytého bazénu v Přerově a Za-
traktivnění venkovního plaveckého areálu v Přerově za
podmínky zajištění finančních prostředků.
� Schválili poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč Fitness
AVE Přerov na dopravu a startovné spojené s účastí zá-
vodníků klubu Lenky Červené (Bořutové) a Jana Pále-
níčka na Mistrovství světa ve fitness, které se bude ko-
nat ve dnech 13.–15. června 2008 v kanadském Torontu. 
� Schválili poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč Marce-
le Spáčilovéna dopravu na Mistrovství světa v estetické
skupinové gymnastice seniorek, které se bude konat ve
dnech 10.–15. června 2008 v kanadském Torontu. 
� Schválili poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč Mgr. Ot-
to Zehnalovi na dopravu Natálie Zehnalové na Mist-
rovství světa v estetické skupinové gymnastice junio-
rek, které se bude konat ve dnech 22.–27. května 2008
ve španělské Cartageně. 

Krátce z jednání radních 26. června
� Neschválili poskytnutí příspěvku na jízdenku ve vý-
ši Kč 300 na osobu a rok občanům starším 70 let, kteří
jsou držiteli osvědčení o příslušnících československé
armády v zahraničí a o některých jiných účastnících
národního boje za osvobození majících trvalý pobyt na
území města Přerova.
� Podali návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit
poskytnutí dotace 10.000 Kč Alexandru Salachovovi na
náklady spojené s výstupem na horu Elbrus v rámci vý-
jezdu na Kavkaz, který se bude konat na přelomu čer-
vence a srpna 2008.
� Podali návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč Janu Spáčilovi
a Pavlu Vinklárkovi na dopravu na Mistrovství světa
v bowlingu, které se bude konat ve dnech 20. - 31. srp-
na 2008 v Thajsku.
� Schválili uzavření Smlouvy o partnerství mezi Sta-
tutárním městem Přerov a subjektem Hotel Jana, a.s. 
� Odvolali dnem 30. 6. 2008 pana Ing. Pavla Suchán-
ka z funkce ředitele příspěvkové organizace Technické
služby města Přerova.

Krátce z jednání radních
16. července

� Doporučili pro účely Marketingového plánu cestov-
ního ruchu města Přerova stanovit identitu města
v kulturně-historické oblasti s důrazem na přerovské
archeologické naleziště.
� Neusnesli se ve věci podání návrhu Zastupitelstvu
města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 55.000
Kč KAPPA-HELP na částečnou úhradu nákladů spoje-
ných s vydáním propagačního CD přerovské skupiny
IMPERIO.
� Schválili zřízení pobytové služby Krizové pomoci
v Přerově, v budově stávajícího Azylového domu pro
matky s dětmi v Přerově, ul. 9. května 107, rovněž

schválili úhradu za ubytování ve výši 100 Kč denně pro
jednotlivou samostatnou osobu, jde-li o rodinu s ne-
zletilými dětmi 70 Kč denně za dospělou osobu a 40 Kč
denně za dítě, včetně provozních nákladů souvisejících
s poskytnutím ubytování. 
� Schválili demolici objektu č.p. 750 na ulici Bratrská
v Přerově. Je v havarijním stavu.
� Schválili přijetí neinvestičního příspěvku ve výši
20.000 Kč na vybavení dvou jednotek sboru dobrovol-
ných hasičů Olomouckým krajem.

Krátce z jednání radních 20. srpna
� Vzali na vědomí publikování ankety zaměřené na
obsahovou náplň Přerovských listů v říjnovém vydání
zmíněného periodika. 
� Schválili zapojení města Přerova do projektu Cesto-
vání časem v rámci OP Přeshraniční spolupráce Česká
republika – Polsko.
� Podali návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit
poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč ÚAMK - AMK BI-
KETRIAL PŘEROV na dopravu jezdců klubu Adama
a Pavla Procházkových na finálový závod Mistrovství
světa v biketrialu, které se bude konat 23. - 24. srpna
2008 v Japonsku.
� Podali návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit po-
skytnutí dotace ve výši 25 000 Kč TJ SPARTAK PŘEROV
na sportovní činnost oddílu sálové cyklistiky v roce 2008. 
� Podali návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit
poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč Moravské hasičské
jednotě - hasičský sbor Přerov na úhradu dopravy ha-
sičského družstva žen na Mistrovství republiky v ha-
sičském sportu, které se bude konat 13. září 2008
v Ivančicích u Brna. 
� Podali návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit
poskytnutí dotace ve výši 5 420 000 Kč Sportovnímu
klubu Přerov na rekonstrukci atletické dráhy a sektorů
technických disciplín a automatickou závlahu na hlav-
ním fotbalovém hřišti ve sportovním areálu na Alšově
ulici v roce 2008. Poskytnutí dotace je podmíněno zá-
vazným poskytnutím a uvolněním státní dotace jme-
novanému subjektu ve výši 10 000 000 Kč na rekon-
strukci výše uvedené atletické dráhy a sektorů tech-
nických disciplín. 
� Neschválili zapojení města Přerova do programu za-
jištění integrace azylantů v oblasti bydlení.
� Schválili nákup 1 ks plynového sporáku, 1 ks elek-
trického sporáku, 1 ks grilovaní desky, 1 ks dvojité fri-
tézy, 1 ks vodní lázně, 1 ks elektrického kotle 100 l a 1 ks
konvektomatu pro provoz kuchyně a jejich instalaci
v Městském domě v Přerově.
� Schválili nákup 210 ks židlí a 200 ks židlí s područ-
kou do velkého sálu Městského domu v Přerově.
� Doporučili Zastupitelstvu města Přerova schválit
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200 000
Kč Muzeu Komenského v Přerově, p.o., na podporu
činnosti střediska environmentální výchovy včetně zá-
chranné stanice pro handicapované živočichy v areá-
lu oddělení ORNIS Muzea Komenského v Přerově.
� Schválili pro rok 2008 uhradit zvýšení prokazatelné
ztráty 476.000 Kč dopravci Veolia Transport Morava a.s.
v městské a příměstské dopravě z prostředků města
Přerova za podmínky zajištění potřebných finančních
prostředků. Vybrala Eva Šafránková
Úplné znění usnesení najdete na www.mu-prerov.cz
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■ Sloupek primátora

Ing. Jiří Lajtoch,
primátor města Přerova

Milí přátelé,
čas letních dovolených pomalu končí. Věřím, že jste
jej využili k nabrání sil potřebných na zvládání sta-
rostí, které přináší náš pracovní i soukromý život. 
Podle zpráv ze svého okolí mám velmi kladnou odez-
vu především na projížďky stezkami kolem Bečvy.
Cyklisté z Přerovska už ji berou jako něco samozřej-
mého, ale ti, kteří tuto možnost aktivního pohybu
přírodou nemají, nám ji závidí. Mohu to doložit re-
akcí prostějovského starosty, kterého jsem pozval na
návštěvu. Byl nadšen projížďkou kolem řeky Bečvy do
Lipníka nad Bečvou.
Jsem rád, když slyším, že systém budování cykloste-
zek i přímo v našem městě máme nadstandardní.
Myslím si, že potěšíme především za prací dojíždějící,
kteří se dopravují na nádraží na kole. Samozřejmě
nám neuniklo, že situace s odstavením kol před nád-
ražím je neúnosná. Připravujeme projekt, podle kte-
rého přibudou stojany nejen ve stávajícím prostoru,
ale nově i na protější straně ulice Husovy podél fronty
obchodů, což by se mělo podařit už do jara příštího
roku.
Jsem přesvědčený, že pozornost věnovaná cyklistům
je zejména za stávajících podmínek v dopravě měs-
tem více než nezbytná. Už tak komplikovaný pohyb
po Přerově autem se od září ještě zhorší. V první po-
lovině tohoto měsíce se totiž začne opravovat pod-
jezd do Předmostí a doprava bude řešena objížďka-
mi minimálně po dva měsíce. Rekonstruovat se bude
komunikace až po odbočení do Rokytnice. Těší mě,
že se mi z pozice senátora podařilo urychlit přísun
peněz na tyto práce. Cesta autem po městě bude dále
ztížená opravami povrchu komunikací, které jsou
dlouhodobě ve velmi špatném stavu. Věříme, že
i průpich, s jehož realizací by se mělo začít v násle-
dujícím roce, pomůže řešit nejpalčivější problémy
zejména s nákladní dopravou či městem jen projíž-
dějícími auty. Úroveň a kvalitu cestování bezpochy-
by zvýší i rekonstrukce autobusového nádraží, kte-
rou připravujeme zahájit na počátku příštího roku.
Přínosem snad bude i zvýšení zájmu o cestování
hromadnými dopravními prostředky a tím odlehče-
ní města od individuální automobilové dopravy,
která se už řadu posledních let nejvíce podílí na zne-
čistění ovzduší v našem městě. Pochopitelně se sna-
žíme o dodržení plánovaných termínů zahájení bu-
dování dálničního obchvatu.
Ale vraťme se do přítomnosti k události, která si urči-
tě zaslouží pozornost. Už za několik dnů slavnostně
otevřeme nový domov pro seniory. Jeho první obyva-
telé se začnou stěhovat v polovině září. Nebylo jedno-
duché dotáhnout tento záměr odsouhlasený zastupi-
telstvem již v roce 1 999 až do cíle, a to nejen z důvo-
dů větších finančních nákladů. Těší mě, že už nemu-
síme umisťovat naše seniory do domova především
v Hranicích a platit za jejich pobyt. A rozhodně zpří-
jemníme život i jejich blízkým, kteří nebudou muset
ztrácet čas cestováním.
Závěrem bych opět rád pozval občany města na příští
zastupitelstvo, které se bude konat v pondělí 8. září
ve 13 hodin tradičně ve velkém sále Městského domu.

■ Pozvánka

Zastupitelstvo
města Přerova

v pondělí 8. září ve 13 hodin
ve velkém sále Městského domu
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Proč tomu tak bylo, nám vysvětlil Ing.
Zdeněk Dostál z odboru rozvoje přerov-
ského magistrátu.

„Původně byl termín zahájení prací
stanoven na začátek srpna. I přes vynětí
velké laguny z národní přírodní rezerva-
ce v lednu letošního roku, zůstala v plat-
nosti výjimka základní ochranné pod-
mínky Správy Chráněné krajinné oblas-
ti Litovelského Pomoraví týkající se
ochrany zvláště chráněného druhu živo-
čicha velevruba malířského. Ta nám ne-
dovolila uskutečnit záměr v srpnovém
termínu. Pracovníci Správy CHKO LP po-
važují za vhodný termín provedení pra-
cí období od 15. září do 30. listopadu, kdy
bude možné provést odbahnění laguny
při sníženém riziku úhynu těchto orga-
nismů. Více než měsíční zpoždění se za-
hájením vlastních prací znamenalo pře-
devším přeorganizovat průběh sklizňo-
vých prací obilovin v Moravské země-
dělské akciové společnosti a zajištění pří-
pravy pozemku k novému termínu pro
vývoz bahna a jeho následné zapravení
do půdy,“ vysvětlil Zdeněk Dostál.

V současné době byly provedeny pří-
pravné práce spočívající ve vybudování
mezideponie odtěženého bahna v pro-
storu za vstupní branou do areálu lagu-
ny a dále byl převezen a na hladinu la-
guny spuštěn plovoucí sací bagr. 

„Vlastní odbahnění bude probíhat ve
dvou na sebe navazujících fázích. V prv-
ní fázi se bahno ze dna laguny pomocí
speciálního plovoucího sacího bagru do-
praví plovoucím potrubím do větší vy-
budované nádrže, kde dojde k usazení
bahna a odvodnění. Přepadem z této
velké nádrže se jemný kal dostane do
druhé menší nádrže k dalšímu usazení

a odtud se voda vrátí přes další přepado-
vé potrubí zpět do laguny. Tímto od-
zkoušeným systémem docílíme toho, že
na zemědělské pozemky bude vyváženo
bahno a ne voda z laguny. Poté sací bag-
ry budou z velké nádrže čerpat a odvážet
bahno na zemědělské pozemky v katast-
ru obce Prosenice. Odbahnění potrvá
zhruba šest týdnů. Vrstva bahna na dně

laguny dosahuje až 90 centimetrů
a předpokládaný celkový objem bahna
k odtěžení je dle zpracovaného projektu
okolo 3700 kubických metrů,“ přidal dal-
ší podrobnosti plánovaných prací Dostál.

Celkové náklady na realizaci této eta-
py regenerace činí 3,5 milionů korun.
Počítáme s dotací ve výši 2,7 milionů ko-
run ze státního rozpočtu. Šaf

Okolo 3700 kubických metrů bahna bude odtěženo ze dna laguny a převezeno na zemědělské pozemky v katastru obce Prosenice.

velevrub malířský
foto Luboš R. Kolouch

Přerovany překvapilo, že pří-
pravné práce na vyčistění lagu-
ny byly už v prvních srpnových
dnech zastaveny.

O stavu a vývoji kvality ovzduší ve
městě Přerově v roce 2007 byla přerov-
ská veřejnost velmi podrobně infor-
mována v příloze prázdninového vydá-
ní Přerovských listů č.7-8/2008. Mimo
jiné zde bylo konstatováno, že u nejsle-
dovanější základní znečišťující látky
v ovzduší města, polétavého prachu, pro
jehož vysokou koncentraci a překračo-
vání stanoveného imisního limitu je Pře-
rov zařazen mezi oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší, došlo ke skokovému
meziročnímu zlepšení imisní situace. 

Vzhledem k tomu, že ani u většiny
ostatních měřených znečišťujících lá-
tek nedošlo v roce 2007 k překročení
platných imisních limitů, s napětím
jsme očekávali, jak se bude dále imisní
situace v Přerově vyvíjet v první polo-
vině roku 2008.

Na základě vyhodnocení předběžných
a dosud neverifikovaných podkladů za
první pololetí 2008, získaných od Čes-
kého hydrometeorologického ústavu
v Ostravě, můžeme konstatovat, že i na-
dále pokračuje nadějný trend ve vývo-
ji imisní situace u polétavého prachu,
u kterého byla naměřena průměrná půl-
roční imisní koncentrace ve výši 29,4
μg/m3 (limit 40 μg/m3). Ve stejném ob-

dobí došlo v 16 případech k překročení
24hodinového limitu ve výši 50 μg/m3

(povolené roční překročení 35krát). Ta-
ké imisní koncentrace ostatních zne-
čišťujících látek byla v prvním pololetí
hluboko pod stanovenými imisními li-
mity, znovu s výjimkou přízemního ozó-
nu O3, jehož tvorbu prostřednictvím fo-

tochemického procesu stimuluje kromě
výfukových plynů především intenzivní
sluneční záření v letních měsících. 

Dalším významným faktorem ovliv-
ňujícím kvalitu ovzduší ve městě je
směr proudění vzduchových vrstev.
Ukazuje se, že pro kvalitu ovzduší města
je mnohem příznivější čerstvé, teplé

a vlhké západní atlantické proudění,
ovšem s rizikem častějšího dopadu tech-
nologického zápachu z areálu Prechezy,
než je tomu u studeného a suchého se-
verovýchodního nebo východního prou-
dění s častými inverzemi, při kterém pů-
sobí Moravská brána jako spolehlivý
transportní prostředek emisí škodlivin ze
zdrojů znečišťování ovzduší v lokalitách
umístěných po celé délce tohoto útvaru.

Právě převažující proudění západních
směrů během posledních dvou let a také
postupná realizace Místního programu na
zlepšení kvality ovzduší ve městě Přerově,
společně s vytěsňováním používání pev-
ných paliv v lokálních zdrojích, se podle
našeho názoru podílí na dílčím zkvalitně-
ní ovzduší v Přerově v uplynulých letech.

V zájmu zlepšení informovanosti pře-
rovské veřejnosti i ostatních zájemců
posuzují pracovníci životního prostředí
v současné době technické a finanční
aspekty instalace multifunkční infor-
mační světelné tabule v centru města,
prostřednictvím které by bylo možno
zveřejňovat aktuální informace o zne-
čištění ovzduší ve městě, případně další
informace z magistrátu. 

Ing. Jan Zona, 
odbor životního prostředí MMPr 

Meteorologockou stanici v centru města vyzdobili studenti Gymnázia J. Škody v Přerově.
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Jaký vzduch jsme dýchali v první polovině roku

Co je důvodem pozastavení prací na Laguně
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Od prosince loňského roku měla širo-
ká veřejnost možnost vyjádřit se k zá-
kladním zadávacím podmínkám pro
zpracování záměru na vybudování více-
účelového areálu Mamutov v Předmos-
tí. Na základě námětů a připomínek
uplatněných v průběhu tří měsíců a na
dvou veřejných projednáních zpracova-
la zvláštní pracovní skupina rady města
vizi budoucího areálu, která byla letos
v dubnu představena veřejnosti. 

Vize areálu Mamutov v Předmostí
Mamutov je turisticky atraktivní více-
účelové zařízení rozkládající se v okolí
archeologické lokality Hradisko v Před-
mostí. Originálním způsobem návštěv-
níkům všech věkových kategorií celo-
ročně umožňuje poznání místní histo-
rie (zejména období lovců mamutů),
sportovní vyžití i pasivní odpočinek.
Místním obyvatelům slouží jako netra-
diční městský park.
Zhruba šestihektarový areál v maxi-
mální míře využívá původní terén a po-
rosty, citlivě doplněné přírodě blízkými
parkovými úpravami. Provedení veške-
rých stavebních objektů a doplňků, me-
zi kterými nechybí modely pravěkých
zvířat v životní velikosti, prehistorické
obydlí, rozhledna, objekt pro výukové
programy a zájmovou činnost, sporto-
viště pro malé i velké či zábavní atrak-
ce pro celou rodinu, navozuje iluzi pů-
vodní krajiny a připomíná způsob živo-
ta pravěkého člověka.
Vstup do oploceného areálu je zdarma,
pouze vybrané služby jsou zde poskyto-
vány za úplatu. K dispozici je hygienické
zařízení a občerstvení. V těsné blízkosti
je dostatek parkovacích míst pro osobní
automobily i autobusy. V nočních hodi-
nách je areál uzavřen a střežen. Kom-
plexní údržbu a provoz areálu zajišťuje
správce Památníku lovců mamutů a in-
focentra. Zaměstnanec správcovské or-
ganizace je v areálu denně přítomen.

V červenci byla zpracována Ideová
studie areálu Mamutov, Přerov-Před-
mostí. Jedná se o první studii, která řeší
zejména širší vztahy (např. možnosti do-
pravního napojení), možnosti funkční-
ho využití specifického terénu a přede-
vším ideové pojetí „srdce“ celého areá-
lu – venkovní prezentace způsobu živo-
ta pravěkého člověka. Studie je nyní
předkládána k veřejnému projednání
a na základě jeho výsledků bude záměr

upřesněn a předložen orgánům města,
které rozhodnou o jeho další realizaci.

Vystihuje studie obsah dohodnuté vi-
ze? Neopomíná něco, co by podle vás
nemělo v areálu rozhodně chybět? Na-
padá vás lepší název pro areál?...

Jakékoliv náměty a připomínky
k uvedené studii můžete zasílat do 5.
září odboru životního prostředí Magis-
trátu města Přerova (Bratrská 34, Pře-
rov 2, 750 11 nebo elektronicky zp@mu-
prerov.cz). S případnými dotazy se mů-
žete obracet rovněž na odbor životního
prostředí – Pavel Juliš (pavel.julis@mu-
prerov.cz, tel. 581 268 232) nebo Miro-
slava Švástová (miroslava.svastova@mu-
prerov.cz, tel. 581 268 234).

Studie je vystavena v budově Magist-
rátu na Bratrské ul. 34 (ve dvorním trak-
tu v přízemí) a elektronicky na www.mu-
prerov.cz (aktuality).

RNDr. Pavel Juliš, Odbor životního pro-
středí Magistrátu města Přerova

Stále máte příležitost
ovlivnit podobu 

Mamutova

■ Z místní částí: Penčice

Hasiči se podíleli na
světovém rekordu zapsaném

v Guinessově knize
Pokusu o překonání světového re-

kordu v dálkové dopravě vody ručními
vahadlovými stříkačkami se 12. čer-
vence zúčastnili v Předměstí u Svoja-
nova členové Sboru dobrovolných ha-
sičů z Penčic. 

Rozhodčími tohoto zápolení byli zá-
stupci agentury Dobrý den, kteří dopo-
ručili dosažený výkon 2,7 km k zápisu
v Guinessově knize rekordů. „Zatím však
máme pouze certifikát, že jsme se této
akce zúčastnili, ale uznání světového re-
kordu trvá déle než měsíc,“ říká Daniel
Studénka, který se zúčastňuje všech ak-
cí s penčickou historickou stříkačkou, li-
dově nazývanou koňka, poněvadž pů-
vodně byla tažena koňmi. 

Do Předměstí u Svojanova přijeli hasi-
či z Penčic už v pátek, den před zaháje-
ním pokusu a domů odjížděli až v nedě-
li, kdy končily oslavy stého výročí zalo-
žení SDH Předměstí. V pokusu o překo-

nání rekordu dostali hasiči z Penčic
v pořadí sborů hned druhé místo, pro-
tože měli stříkačku téměř s největším vý-
tlakem. Jejich úkolem bylo proto tlačit
vodu do kopce. „Byla to pořádná fuška,“
shodují se mladí penčičtí hasiči. Čer-
padlo koňky v úmorném vedru ručně
obsluhovali vždy tři a tři hasiči na každé
straně po dobu dvě a tři čtvrtě hodiny.
Podobně tomu bylo i u dalších pětatři-
ceti sborů, které se překonání rekordu
účastnily a společně vytlačily vodu
z Čech na Moravu, poněvadž Předměstí
leží na pomezí obou historických zemí. 

Překonání rekordu v Předměstí u Svo-
janova však nebylo první akcí penčic-
kých hasičů s vahadlovou stříkačkou.
„Na začátku byla pobídka starších hasi-
čů Josefa Kohouta a Milana Volčíka st.
nám mladým, abychom koňku udržova-

li,“ vzpomíná Studénka. Nápadu se cho-
pili Milan Volčík ml., Luděk Cigánek,
Martin Vašín, Michal Rusek a další. Pře-
vážně o sobotách a nedělích provedli je-
jí rekonstrukci a první akce s historickou
koňkou, zakoupenou penčickým sbo-
rem v roce 1922, které se hasiči zúčast-
nili již před sedmi lety, byla doprava vo-
dy z Máchova jezera. Na této velkolepé
podívané se podílelo 1202 mužů ze 131
hasičských sborů. Hned následující rok
se penčičtí hasiči stali účastníky pokusu
o překonání českého rekordu v dálkové
dopravě vody historickými stříkačkami,
které se konalo v Roztokách u Jílemnice. 

Členové SDH Penčice však nejsou se
svojí koňkou známi jen daleko v Če-
chách, ale také ve svém nejbližším oko-
lí. Letos se zúčastnili oslav výročí zalo-
žení hasičských sborů v Nelešovicích
a Henčlově. „V Nelešovicích jsme jeli
v průvodě vesnicí a naši stříkačku táhli

koně původem z napajedelského hřeb-
čína. Byla to paráda,“ vzpomíná Stu-
dénka. Ještě slavnostněji by účast pen-
čických hasičů vypadala, kdyby se při
podobných akcích mohli ukázat v histo-
rických krojích. Ale z původních domá-
cích jim zbyly jen čtyři přilby, ale i o ně
přišli při sérii krádeží v hasičských zbroj-
nicích na Přerovsku. Pořízení jejich rep-
lik je však příliš drahé. K dostání jsou
i historické stejnokroje. Na nové si však
penčičtí hasiči netroufají a jsou vděčni
i za pomoc, která se jim dosud dostává
od několika sponzorů. K těm význam-
nějším patří především firma Resta Pře-
rov, zabývající se recyklací inertního od-
padu a také město Přerov, které každo-
ročně dotuje požadavky penčických ha-
sičů alespoň ze sedmdesáti procent. 

Miroslav Rozkošný

Penčičtí hasiči se pokusili o překonání světového rekordu

Vstupní objekt – rozhledna
vizualizace, Architektonická 

kancelář, Ing. arch. Pavel Šimeček, Brno

Hlavní příchod do areálu
z Hranické ulice
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U příležitosti tohoto výročí jsme po-
ložili několik otázek jejímu řediteli.

PhDr., PaedDr., Bc.
Oldřich Baďura
ředitel SŠGS

� Pochopitelně nás zajímala historie
školství tak, jak se odvíjela v souvislos-
ti se změnami celé společnosti.

Škola měla původně soukromý charak-
ter s církevním zaměřením. Na počátku
50. let minulého století se hledaly nové
cesty přípravy mládeže pro dělnická po-
volání. Tehdy, v roce 1958, Učňovská ško-
la na Šířavě, předchůdkyně dnešní SŠGS,
převzala teoretickou výuku čtyř odbor-
ných učilišť státních pracovních záloh při
národních podnicích Rozvody Olomouc,
Přerovské strojírny, Meopta Přerov a Mo-
ravostav Přerov. Od školního roku
1964/1965 začalo docházet ke zřizování
odborných učilišť při velkých přerovských
závodech. Postupně zahájily svoji činnost
Odborné učiliště n.p. Přerovské strojírny,
Severomoravské energetiky Přerov, Po-
zemní stavby Olomouc a Meopta Přerov.
Na tomto místě si dovolím s malou nad-
sázkou konstatovat, že naše škola je pra-
máti učňovského školství v Přerově.

� Jak se dále v souvislosti se vznikem
nových učilišť v následujících letech
měnila struktura vyučovaných oborů
na šířavské škole?

V roce 1979 byla učňovská škola změ-
něna na střední odborné učiliště. K vý-
znamné změně došlo po listopadu 1989.
Díky úsilí ředitelství školy získala 12. li-
stopadu 1990, jako jedna z prvních, práv-
ní subjektivitu. Tím se otevřel prostor
k výrazné profilaci školy. Škola se trans-
formovala na Integrovanou střední ško-
lu obchodu, služeb, podnikání a mana-
gementu a začala zabezpečovat výuku
budoucích zaměstnanců terciární sféry,
ale i výuku ve studijních oborech zakon-
čených maturitní zkouškou. V souvislos-
ti s reformou státní správy se zřizovate-
lem školy stal od roku 2001 Olomoucký
kraj a škola se transformovala na Střední
školu gastronomie a služeb. Rok 2008 je
tedy rokem 50. výročí vzniku školy.

� Střední škola gastronomie a služeb je
školou, která se může pyšnit vysokým
počtem studentů. Bezesporu v tomto
směru nemá v rámci středoškolského
vzdělávání v Přerově konkurenta…

Naši školu bude v nastupujícím škol-
ním roce navštěvovat 800 studentů, kteří
se připravují ve tříletých oborech kuchař,
kuchař-číšník, číšník, cukrář, prodavač,
kadeřník a čtyřletých maturitních obo-
rech kosmetička a hotelnictví a turismus.

Absolventi tříletých učebních oborů pak
mohou studovat ve dvouletých denních
a tříletých dálkových oborech podnikání.
I tyto nástavbové obory jsou zakončeny
maturitou. Jejich teoretickou a praktic-
kou výuku bude zajišťovat 61 pedagogů. 

� V posledních letech bojují více či mé-
ně všechny střední školy s nedostat-
kem žáků. Jak jste se vyrovnali s touto
situací? Počet studentů vaší školy ne-
potvrzuje tento problém.

I naše škola, stejně jako jiné v regionu
i v republice, se potýká s poklesem de-
mografické křivky. Přesto mohu konsta-
tovat, že zájem o námi nabízené učební,
studijní i nástavbové obory je velký. V ně-
kterých učebních oborech, a zejména pak
v oborech studijních, jsou naše kapacitní
možnosti omezené, a tak ne všichni zá-
jemci o studium můžou být uspokojeni.
Jsem přesvědčen o tom, že zájem o školu
je dán mimo jiné skvělou prací učitelů te-
oretického a praktického vyučování a ze-
jména pak dlouhodobě vynikajícími vý-
sledky na národních i mezinárodních
soutěžích odbornosti. S oprávněnou hr-
dostí pak konstatuji, že zejména studen-
ti gastronomických oborů patří k junior-
ské elitě České republiky a Přerov se po-
stupně stává významným bodem na po-
myslné gastronomické mapě.

� V dnešní době řada středních škol
právě vzhledem k nedostatku žáků se
slučuje či přímo ruší. O to více si za-
slouží ocenění „životaschopnost“ vaší

školy. V čem spatřujete příčiny? Vždyť
máte konkurenty ve školách stejného
či podobného zaměření v blízké Olo-
mouci a Prostějově…

Když jsem se stal ředitelem školy, sna-
žil jsem se spolu s ostatními kolegy při-
pravit absolventy školy na řešení stan-
dardních i nestandardních situací, aby si
uvědomovali, že v rychle se měnícím svě-
tě je třeba dělat rychlá rozhodnutí, po
kterých následuje čin. Rychlá reakce,
správné rozhodnutí a čin je součástí stra-

tegie naší školy. Snažíme se jít nevyšla-
panou cestou, předvídat, reagovat a jed-
nat. Základní filozofií koncepce vzdělá-
vání naší školy je to, že profesní příprava
našich žáků je permanentní proces,
v němž systém odborné přípravy musí
být neustále konfrontován s měnícími se
podmínkami tržního hospodářství. Sna-
žíme se pružně reagovat sledováním na-
bídky a poptávky na pracovním trhu, ne-
podceňujeme spolupráci s partnery. 

� Určitě právě vzhledem k vaší schop-
nosti správně vyhodnotit neustále se
měnící podmínky pro rozvoj školy, ne-
mohu se vyhnout obligátní otázce: Jaké
máte plány do nejbližší budoucnosti?

To je poměrně jednoduché. Nejen udr-
žet, ale ještě zvýšit prestiž školy, vybavit
naše absolventy vysokou adaptabilitou
a uměním nacházet řešení, protože dnes
za nás nikdo nic nevymyslí, nevyřeší, ne-
zařídí a samozřejmě nezlepší. Součástí
mého dalšího působení pak bude výcho-
va v tom smyslu, že práce je tvůrčí proces

vyžadující nejen rutinu, ale i invenci, osob-
ní seberealizaci a vysokou profesionalitu. 

Hodně si slibujeme od již schválené
velké rekonstrukce a dostavby Střediska
odborné přípravy restaurace Bečva, kde
vznikne vedle nejmodernějších prostor
pro výuku žáků také školící středisko pro
učitele odborného výcviku gastronomic-
kých oborů pro kraje Olomouc a Zlín.

� Studentům školy dáváte příležitost
předvést své dovednosti i veřejnosti.

O výborné přípravě našich studentů se
přerovská veřejnost může přesvědčit na
vlastní oči při návštěvě Střediska odborné
přípravy v restauraci Bečva, stejně jako
v kadeřnictví v Kozlovské ulici a budově
školy. Kromě toho nabízíme i cukrářské vý-
robky a možnost odborného ošetření ple-
ti v kosmetickém salonu rovněž v budově
školy na Šířavě. Na objednávku poskytuje-
me i cateringové služby.

� Přerovskou veřejnost, a to nejen kan-
torskou, bude zajímat, co v souvislosti
s daným výročím připravujete. Můžete
ve stručnosti nastínit průběh oslav?

Oslavy 50. výročí založení školy jsme
naplánovali na pátek 26. září. K tomuto
datu připravujeme Den otevřených dve-
ří, kdy návštěvníci si mohou prohléd-
nout prostory školy, jednotlivé učebny
i provozovny. Ve 13 hodin se mohou zú-
častnit slavnostní mše v chrámu sv. Vav-
řince. Pro pozvané hosty bude připrave-
ný odpolední raut v restauraci Bečva.

Eva Šafránková

Střední škola gastronomie a služeb slaví
Letošní rok je rokem 50. výročí vzniku školy na Šířavě. Ovšem budova dnešní Střední školy gastronomie a služeb (SŠGS)

slouží školním účelům již více než 150 let.

Zejména studenti gastronomických oborů patří k juniorské elitě České republiky.
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Žel, už ale není mezi námi. Svou pouť
ukončil dne 28. prosince 2007, aby v srd-
cích těch, kteří ho milovali, zanechal
hluboký kráter, jizvu, která se stále ote-
vírá a nechce zacelit.

Malíř, grafik, autor realizací pro archi-
tekturu. Studoval výtvarné obory na FF
University Palackého v Olomouci
(1956–1960). V letech 1960–1977 učil na
LŠU v Olomouci, později samostatný vý-
tvarník. Od roku 1963 člen Unie výtvar-
ných umělců Olomoucka.

Když jsem v roce 1999 psala o přerov-
ských malířích, on vozil můj koncept
stále v autě a byl natolik skromný, že si
nepřál, aby se o něm psalo. A pak se mně
zeptal, odkud ho vlastně znám.

Vyprávěla jsem mu moje první setkání
s jeho obrazem. Bylo to v olomoucké ga-
lerii. Jeho triptych mě uchvátil natolik, že
jsem se na něj chodila dva týdny dívat.
Byly na něm jeho oblíbené, modré irisy,
pivoňky a blankytně modrá obloha.

Pavel Kotas ve své tvorbě neusiloval ni-
kdy o lacinou popularitu a okamžitý ko-
merční úspěch, šlo mu vždy o pravdivost
a závažnost malířského sdělení, ať to již
bylo ztvárnění krajiny evropského stře-
domoří, anebo obloha nad nízkým hori-
zontem se vzrušenými útržky mračen…

V době poslední pak zobrazuje své
představy o vesmíru, které vystavuje
v únoru 2005 v přerovské galerii Cent-
rum, spolu se svou ženou, akademickou

malířkou Věrou Kotasovou, Petrem Mar-
kulčekem a Jiřím Ryšavým.

Podstata uměleckého myšlení Pavla
Kotase má lyrickou povahu. Vyjadřuje se
v tématických cyklech se snahou o mno-
hovrstevné pochopení problému v ča-
sově neohraničených intervalech. Neu-
stále hledá duchovní prostor v dimen-
zích obecných hodnotových významů.
Nevyhýbá se experimentům technické
a technologické povahy, zkouší a uplat-
ňuje řadu postupů, které se vymykají
způsobům tradiční štětcové malby.

Jeho paleta se projasňuje jihem a na
významu nabývá bílá barva – při poby-
tech v Andalusii. Obdivuje se námětům
zcela prostým, ve formách ovoce, rostlin
i mořských živočichů. Maluje rybáře
a mořské zátiší, opuštěnou loď, kámen
jitřní i půlnoční, večerní let, krajinu s pi-
niemi i bílé rogalo, hortenzie i hyacint,
španělské zátiší i balkon, ženy i domy ry-
bářů, ale i Sisyfa a Pygmaliona.

Vnímá vulkanické útvary skalních
hmot i žhavou lávu. Z pobytu na Kanár-
ských ostrovech vzniká cyklus nazvaný
Sopečné ostrovy, ale i Bloudění Odysse-
ovo, Pláž s granátovým jablkem, Pláž -
vrak lodě, Amfora, Zánik ostrova, Erup-
ce, Večerní plavba a řada dalších. Velkou
inspirací je i ostrov Santorin i baladický
ostrůvek v Kykladách… vyplouvá na mo-
ře pro svá podobenství o člověku a při-
pomíná tak Hemingvaye, samotu člově-

ka v nekonečnosti prostoru… A pak za-
se maluje lávu a proudy magmatu…

V posledních cyklech zobrazil doutna-
jící oheň a dým, nazvané Oživování
ohně, Hoření, Dohořívání, Kaligraf i Zá-
nik planety.

Neméně fascinující je cyklus z Tuniska,
jeho pouštní růže. Byl to on, kdo mě se-
známil s minerálem růže z Tuniska, kte-
rou tvoří shluky nedokonalých krystalů
sádrovce (i kalcitu a barytu), obsahující
uzavřený písek. Jeho nadšení pro krásy
přírody bylo nakažlivé. (Jela jsem tam
poté dvakrát, abych vše viděla na vlastní
oči). Cyklus podmanivých a tajemných
pouštních růží nazval TUNISIA.

I když v roce 1997 byla část jeho díla
zmařena povodněmi, maloval dál. Jako-
by jeho mottem bylo: Správný čas tvého
života je dnes. Desítky obrazů jsou
v soukromých sbírkách doma i v zahra-
ničí a v řadě galerií.

Vystavoval nejen v České republice, ale
i na Slovensku,v Polsku, v Německu,
v Paříži… a je držitelem řady ocenění.

Přerovská veřejnost v něm ztratila nejen
vynikajícího malíře, ale i skvělého člověka,
spontánního, upřímného, otevřeného…

Jeho obrazy mi ho stále připomínají,
doma i v ateliéru. Cítím vůni barev, ale
on tu chybí. Dívá se na nás z fotografie,
kterou jeho žena umístila hned vedle zr-
cadla, u vstupních dveří atelieru. Je tu
bez něj smutno. Ale jeho duch je s námi.
Člověk, který nás opustí, je jako slunce,
které zapadá. Ale něco z jeho světla zů-
stane navždy v našich srdcích. Protože
láska je jako moře: překrásné, nekoneč-
ně daleké a neuchopitelné. Její přítom-
nost nás uklidňuje a její vzdálenost nás
naplňuje touhou….

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte se mnou.

Alžběta Kőnigová

Pláž – granátová jablka, 85 x 70, olej, výřez Tunisia I, 1999, výřez

Jakoby to bylo včera, kdy jsme si povídali v jeho atelieru a kdy mi
vyprávěl o svých obrazech i podnětných zážitcích z cest na jih, kte-
ré mu byly inspirací. Ještě dnes cítím vůni barev a chci porozumět
sdělenému.

NEZAPOMÍNKA k nedožitým sedmdesátinám Pavla Kotase
Přerovský akademický malíř Pavel Kotas by se 2. srpna 2008 dožil sedmdesáti let.
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Slévárna Heinik se hroutí 
Slévárna šedé litiny Heinik je už několik let v havarij-

ním stavu. Nemovitost určená k demolici patří městu,
ale magistrát k odstranění stavby zatím nepřistoupil
z důvodu velké finanční náročnosti. Teď je ale situace
více než kritická - minulý týden se totiž jedna ze zdí bý-
valé továrny zřítila přímo do obytné zóny ve Škodově
ulici, kde žijí početné romské rodiny. Vedení města ne-
chalo místo zajistit a nyní hledá možnosti, jak situaci
vyřešit. Každopádně ze strany magistrátu ještě nebylo
o demolici ani požádáno a úřední řízení se může pro-
táhnout až na několik měsíců. Pokud ovšem bude měs-
to s demolicí otálet, může se při vydatnějších deštích
zřítit i další část objektu. Hrozbou jsou pro zříceninu
i takzvaní „sběrači kovu“, pro které je bývalá továrna
velkým lákadlem. -lech- 

Za poplatky lidé dluží magistrátu devět
milionů

Magistrát města Přerova eviduje ke konci července
6 385 dlužníků, kteří do konce prvního pololetí neza-
platili poplatek za komunální odpad. Z celkového po-
čtu obyvatel města se tak jedná o 13 procent lidí. Letos
poprvé radnice přistoupila k sankcionování dlužníků
a pokud poplatník nezaplatil včas pětisetkorunovou
částku, po termínu se poplatek zvýšil na 750 korun.
V případě, že lidé své dluhy vůči městu nedorovnají
v náhradním termínu, přistoupí radnice k daňové exe-
kuci nebo využije služeb soudního exekutora. Celková
výše nedoplatků v Přerově, a to i z předcházejících let,
činí 9 milionů korun. -ilo-

Archeologové poprvé zkoumají nádvoří
zámku

Masivní, téměř dva metry široké zdivo, odkryli arche-
ologové pod přerovským zámkem a posunuli tak o kus
dál domněnky o umístění původního středověkého hra-

du. Ten měl údajně stávat právě v těchto místech a zá-
mek byl vystavěn na něm. Výzkum probíhá v souvislosti
s rekonstrukcí nádvoří a je o to cennější, že pod dlažbu
nádvoří odborníci nahlédli zcela poprvé. Archeologové
pravděpodobně odkryli hradbu a vstupní část do cír-
kevního objektu. Nádvoří ukrývalo také množství lid-
ských i zvířecích kostí a vrstvu se zbytky shořelých dře-
věných srubů z období husitů. -svam-

Kandidáti do Senátu se už
zaregistrovali

Také přerovský region už zná všechny uchazeče
o post senátora. Do úterý 12. srpna se ve volebním síd-
le s číslem 63 zaregistrovalo sedm kandidátů. Dosa-
vadní senátor a primátor Přerova - sociální demokrat
Jiří Lajtoch. Za Klub angažovaných nestraníků kandi-
duje bývalý zpravodajec Vladimír Hučín. O senátor-
skou židli se už podruhé uchází i tajemník přerovské-
ho magistrátu - lidovec Jiří Bakalík. Už poněkolikáté
vstupuje do senátních voleb asistent poslance a pod-

nikatel - komunista Josef Nekl. Nezávislé bude repre-
zentovat právnička Vlasta Jančárová. Za Občanskou de-
mokratickou stranu kandiduje spolumajitel hranické
nemocnice Eduard Sohlich. A o přízeň voličů se bude
za Stranu zelených ucházet i ředitel Centra pro komu-
nitní práci Roman Haken. Volby do Senátu se usku-
teční ve dnech 17. a 18. října. -lech-

Vyhřívací lůžko pomohlo financovat
město

Primátor města Přerova Jiří Lajtoch předal 11. srpna
novorozeneckému oddělení zdejší nemocnice nové vy-
hřívací lůžko s fototerapií. Jeho pořizovací cena je bez-

mála 168 tisíc korun. Město na něj přispělo sto tisíci,
zbytek doplatila nemocnice ze svého rozpočtu. Přístroj
je určen novorozencům s nižší porodní váhou a dětem
lehce nezralým, které nepotřebují kyslík, ale po něko-
lik dní podporu vlastní termoregulace. Kromě vyhříva-
cích těles zajišťujících tepelné optimum, lůžko dispo-
nuje monitorem ke sledování okolní teploty, zvlhčova-
čem vzduchu a má zabudovanou fototerapii. -svam-

Vzrostlé stromy u domu jsou jablkem
sváru

S žádostí o vykácení stromu se obrátili na přerovský
magistrát lidé bydlící v jednom z domů na třídě Gene-
rála Janouška. Strom je podle jejich mínění příčinou
spousty problémů. Kořeny nazvedávají zeminu v oko-
lí stromů a do sklepů při silných deštích zatéká. Jehličí
z borovice zase ucpává odtokový kanál na silnici
a u kmenu stromu v blízkosti kanalizační přípojky se
propadla zemina. Asi metr hluboká průrva se stala do-
movem potkanů, kteří pobíhají kolem domu. Úřední-
ci z odboru životního prostředí i zmocněnci z hnutí
Duha posoudili stav borovice, označili ji za zdravou
a její odstranění nedoporučili. Podle jejich názoru je
domněnka o poškozování základů a kanalizační šach-
ty kořeny stromu spekulativní a vyvrácení borovice ne-
hrozí. Lidem ze třídy generála Janouška magistrát při-
slíbil alespoň zasypání průrvy hlínou. Pokud se trhlina
u borovice objeví znovu, znamená to nutnou opravu
kanalizační přípojky, a tu si budou muset obyvatelé do-
mu uhradit ze svého. -ilo- 

Proluka u Neptuna je už jen
vzpomínkou 

Přerované v těchto dnech přicházejí nenávratně
o takzvanou proluku u Neptuna ve Wilsonově ulici, kte-
rá byla celá léta vyhledávaným místem k odpočinku.
Přímo v centru města z ní byl výhled na hradby i na zá-
mek. Teď bude zastavěna domem a jedinečný výhled
si může dopřát už jen jeho majitel Vladimír Míček, kte-
rý parcelu koupil před šesti lety za dva miliony korun
od restituentů. Lukrativní pozemek v historické části
města tehdejší vedení města odkoupit nechtělo a teď
čelí kritice občanů Přerova, kteří se domnívají, že rad-
ní nebyli v této věci dostatečně prozíraví. -lech-

www.ktvprerov.cz

foto Gabriela Veselá

foto Martin Necid

■ Z „Přerovských aktualit“

stalo se v září
� 21. 9. 1512 český král Vladislav povolil přerovským
soukeníkům mít svou pečeť a pečetit sukna městským
znakem „totiž dvě věže a uprostřed věží hlava zubřičí“. 
� 16. 9. 1531 umřel Vít, přerovský lékař, muž čistý, po-
stavou veliký, tlustý, kadeřavý. Kantor v přerovském
sboru mnoho let. Byl jáhnem, potom se oženil, dal se
na lékařství, ve kterém se mu dařilo. Potom se v Pře-
rově rozmohly čarodějnice, které připravily mnohé li-
di o život, mezi jinými i tohoto lékaře otrávily.
� 4. 9. 1583 Jan z Pernštejna i na místě nedospělého
bratra Maxmiliána potvrdil Přerovským dřívější privi-
legia od Jana z Pernštejna z let 1535 a 1555.
� 28. 9. 1597 Fridrich ze Žerotína potvrdil městu
všechna dřívější privilegia Přerovských, přenechal jim
užívání rolí a luk, zahrad i stodol, kostela, fary, školy
a kostela a hřbitova na Šířavě, učení evangelické augš-
burského vyznání, zachování sirotčího práva a osazo-
vání obyvatel.
� 18. 9. 1605 Karel st. ze Žerotína ohlásil svůj příjezd
do města a při té příležitosti žádal o zajištění 2-3 po-
kojů ve městě, protože na zámku nebylo dost vhod-
ných pokojů.
� 3. 9. 1671 napomenula olomoucká konzistoř měst-
skou radu, aby bezpodmínečně poslouchala církevní
nařízení faráře. V opačném případě hrozila městu ex-
komunikace.
� 25. 9. 1722 byla posazena báň a kříž na šířavský kos-
tel sv. Michala.
� 1. 9. 1841 se konala první komisionální jízda vlaku
na trati Uherské Hradiště-Přerov.
� 28. 9. 1850 začalo v Přerově pracoval obecní před-
stavenstvo na základě prvních obecních voleb (sta-
rosta Lazar Gross, histinský a řezník).
� 1.–4. 9. 1883 se konala výstava plemenných býků
a jalovic spojená s průmyslovou výstavou hospodář-
ských strojů na poli za dnešní Smetanovou a Havlíč-
kovou ulicí patřící Alfredu Skenemu (základ celostát-
ních výstav plemenných zvířat). 
� 10. 9. 1910 obdržel Karel Číhalík povolení k posta-
vení stanu pro kinematografické divadlo. Bylo zříze-
no v jateční ulici pod názvem První stálé elektrické di-
vadlo OLYMPIA.
� 1. 9. 1919 z odborné školy strojnické vznikla pře-
měnou státní průmyslová škola. 
� 19. 9. 1921 v 11 hod. se v Přerově na nádraží na půl
hodiny zastavil prezident T. G. Masaryk, kerého po-
zdravil starosta města Ing. Josef Vdolek. Na všech do-
mech v ulicích k nádraží visely vlajky. 
� 13. 9. 1936 byla otevřena nová sokolovna na pravém
břehu Bečvy.
� 1. 9. 1950 začalo působit Pedagogické gymnázium
pro vzdělání učitelek mateřských škol, vzniklé pře-
měnou z Vyšší sociální školy v Přerově, od 1. 9. 1953
Pedagogická škola. 
� 13. 9. 1950 sestry z Kongregace sester III. řádu sv.
Františka Neposkvrněného Početí Panny Marie mu-
sely opustit klášter a odjet z Přerova.
� 28. 9. 1957 došlo ke slavnostnímu znovuotevření
Okresního vlastivědného muzea J. A. Komenského
v Přerově. 
� 1. 9. 1982 byla otevřena ZŠ Kopaniny. 
� 26.–28. 9. 1985 byl obnoven Přerovský jazzový fes-
tival.
� 10. 9. 1992 historické jádro Přerova bylo vyhlášeno
městskou památkovou zónou, později byl přijat plán
jeho regenerace.
� 24. 9. 1994 zahájila 4. samostatná stíhací letka pře-
sun letounů MiG 21 z přerovského letiště do Čáslavi.
� V září 1998 byla přestavěna křižovatka v ulici Če-
chova, Bayerova a 17. listopadu na kruhový objezd.

Připravila Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Víte, Ïe...■
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Studenti se podíleli 
na mezinárodním

projektu

Mezinárodní projekt pro studenty
členských států Evropské unie se konal
v červenci v německém Dingdenu ne-
daleko Düsseldorfu. Českou republiku
reprezentovala pětice studentů Gym-
názia Jakuba Škody pod vedením pro-
fesorky Heleny Krejčířové.

Akademie Klausenhof, vzdělávací stře-
disko s dlouholetou tradicí, se pro nás na
dva týdny stala místem sbližování a po-
znávání jiných kultur a zajímavých lidí.
Každý den jsme trávili ve společnosti
vrstevníků z Estonska, Lotyšska, Litvy,
Malty, Slovenska a Německa.

Projekt si kladl za cíl ukázat, že i přes
zdánlivou velikost a rozdílnost jednotli-
vých částí Evropy funguje Evropská unie
jako suverénní celek. Rozděleni do me-
zinárodních skupin jsme se zamýšleli
nad odpovědí na důležité otázky, napří-
klad co je Evropa, jak funguje, s čím se
musí denně potýkat či kam směřuje. 

K řešení některých již zmíněných otá-
zek nám pomohla návštěva Evropského
parlamentu v Bruselu. K rozšíření na-
šich obzorů rovněž přispěly exkurze i do
dalších evropských měst, například do
Amsterodamu, Kolína nad Rýnem
a Düsseldorfu.

studenti Gymnázia Jakuba Škody v Přerově

Mladí konzervativci
diskutovali s odborníky 
Nad zájmy České republiky

v EU se v Přerově sešli
přední odborníci

Je Evropská unie za zenitem? Čerpáme
dost financí z evropských fondů? Ohro-
žuje přijetí Lisabonské smlouvy národní
zájmy a postavení ČR? Proč se zajímat
o dění v EU? Stojí za to volit do EP?

Tyto a mnohé další otázky se staly stě-
žejním motivem konference Silné Česko
ve zdravé Evropě pořádané v Kongreso-
vém sálu hotelu Fit v Přerově za podpo-
ry Hanns Seidel Stiftung a Regionálního
klubu Mladých konzervativců Přerov
v posledním předprázdninovém týdnu.

Konference sklidila velký úspěch, a to
jak vybranými tématy, tak personálním
zajištěním a dle organizátorů se nejed-
ná o poslední akci v tomto roce. 

Členové Klubu mladých konzervativ-
ců pokračovali ve svých aktivitách
i v první polovině srpna, kdy uspořádali
pětidenní letní kemp u velkého Bolevec-
kého rybníka v Plzni. Na programu byla
i diskuse s primátorem a radními města
Plzně. Zajímavá byla i povídání s minist-
rem zemědělství P. Gandalovičem a mi-
nistrem spravedlnosti J. Pospíšilem. Ne-
chyběla prohlídka města a exkurze do au-
tomobilových závodů Škoda Plzeň.

Nezbývá než dodat: „Kéž by takto kva-
litních konferencí a akcí nebylo jako ša-
fránu!“

Ing. Martina Kašpárková,
Bc. Marcela Vašeková

O informace jsme požádali jeho ředitele.

Rudolf Neuls
ředitel 
Československého
jazzového 
festivalu

„Festival se uskuteční ve dnech 22. až
25. října ve velkém sále Městského domu,
takže i letos jsou připraveny čtyři večerní
koncerty. Zahajovací prolog bude na po-
čest 50. výročí založení kapely Academic
Jazz Band, jen pro neznalé – v době vzni-
ku to byl Dixieland XI. A, a gratulanty bu-
dou VV – Revival & Traditional Jazz Band
z Bratislavy a letitý partner Academicu,
IKS Big Band z Německa,“ sdělil Neuls. 

„Ve čtvrtek se uskuteční první festiva-
lový koncert, dramaturgie vychází z na-
staveného a osvědčeného modelu let
minulých. V první půlce hraje kapela
českých a slovenských muzikantů a po
nutné technické pauze vystoupí zahra-
niční host. V pátek však bude podstatná
změna, neboť nás čeká další významné

výročí a tím je 25 let Československého
jazzového festivalu. Smím prosit? je ná-
zev společenského galavečera XXV. Čes-
koslovenského jazzového festivalu v ryt-
mu hudby 20. až 40. let minulého stole-
tí, na kterém budou hrát Ondřej Havel-
ka a jeho Melody Makers a Bratislava
Hot Serenaders pod vedením Mgr. Jura-
je Bartoše,“ seznámil s programem ředi-
tel festivalu a předem upozorňuje, že
tancechtivé publikum je vítáno ve Swin-
gové tančírně pro začátečníky i pokroči-
lé. Netančícím je vstup rovněž povolen,
dokladem je stolová úprava v sále. Závě-
rečný koncert bude zcela zámořský, obě
kapely jsou z USA. Ta první The Bad Plus
představuje novou generaci a závěr pat-
ří mistrům, legendární Count Basie Or-
chestra se svými sólisty. 

Stejně jako každý rok, tak i letos bude
připraveno pro návštěvníky festivalu hra-
ní po koncertech v předsálí Městského
domu a po loňském úspěchu nebudou
chybět propagační koncerty v restauraci
Pivovar. Připravena bude vzpomínková
výstava fotografií. Silným zážitkem bude
sobotní koncert v kostele sv. Vavřince.

Šaf

Program letošního festivalu:

22. fiíjna
Festivalov˘ prolog – 50 let AJB

• Academic Jazz Band CZ

• VV – Revival & Traditional Jazz Band SK

• IKS Big Band D
23. fiíjna
• Matú‰ Jakabãic CZ – SK Big Band CZ/SK

• Take Six USA

24. fiíjna
Spoleãensk˘ galaveãer XXV. âsjf – Smím prosit?

• Ondfiej Havelka & His Melody Makers CZ

• Bratislava Hot Serenaders SK

25. fiíjna
• The Bad Plus USA

• Count Basie Orchestra USA

Slovem provází Ale‰ Benda
Po koncertech
• Lubo‰ Andr‰t Group CZ

• Rhythm Desperados CZ

• AghaRTA Gang feat.
·tûpán Markoviã CZ

Podrobnosti najdete na www.csjf.cz.

Přerované se po svých cestách cizinou
nebo krásnou českou krajinou vracejí
ke svým zaběhlým stereotypům. Pro
mnohé k nim patří i pravidelná návště-
va představení a koncertů v hlavním
kulturním stánku, Městském domě. 

O několik informací jsme požádali
manažera kultury Městského domu.

Jan Vrba
manažer kultury
Městského domu

�Můžete svým „skalním“ návštěvníkům
alespoň ve stručnosti nastínit, na co se
mohou těšit v první polovině sezony?

Opět je připravena pestrá paleta diva-
delních představení. Nebudou chybět
herci takového formátu jako je v Pudlu
a magnolii herečka Iva Janžurová, v hlav-
ní roli vynikající britské komedii Je úžas-
ná Jarmila Kretschmerová, dále Naďa
Konvalinková a Ladislav Potměšil, v bláz-
nivé komedii Klec bláznů Radek Brzobo-
hatý spolu se synem Ondřejem, v české li-
dové operetě Na tý louce zelený Josef Zí-
ma, případně ve španělské klasice Don
Quijote Jiří Lábus a Oldřich Kaiser. Z dal-
ší nabídky připomínám talk show zpě-
vačky Yvetty Simonové a zábavný pořad
známého baviče Andera z Košíc, košické
The Backwards-Beatles revival. Mezi pod-
zimní vrcholy bude patřit koncert Marie

Rottrové se skupinou Flamingo a koncert
houslového bohéma Pavla Šporcla. Opo-
menout nechci ani Popové Vánoce Vladi-
míra Hrona, oblíbenou travesti skupinu
Screamers, koncert Evy a Vaška, nové talk
show Haliny Pawlowské, vánoční Stříbr-
ňanku a v závěru roku již tradiční předvá-
noční vystoupení Ondřeje Havelky a jeho
Melody Makers. Nabídku doplňují kon-
certy pořádané městem. Prvním je kon-
cert k 90. výročí vzniku samostatného čes-
koslovenského státu, na kterém vystoupí
soubor Musica Dolce Vita z Prahy a kla-
vírní virtuóz prof. Jiří Pazour, druhým
koncert Moravské filharmonie Olomouc. 

� Co vám dělá největší „vrásky na čele“
při zajišťování kulturní nabídky? 

V poslední době to jsou především stá-
le rostoucí náklady na kulturní pořady,
o které je v Přerově zájem a následně za-
chování přijatelné hranice ceny vstupné-
ho. Navyšují se ceny jak divadelních před-
stavení, tak koncertů, výjimkou není 120
tisíc korun i více. Rostou i ceny dopravy,
cestovného, ubytování, energie a tepla
a až neúnosně poplatky autorským hu-
debním či divadelním agenturám, které
činí někdy i 15 procent z hrubé tržby. To
není vše, co je nutné promítnout do ceny
samotného vstupného, na kterém je do ji-
sté míry závislá i návštěvnost. Přitom sou-
časné ceny vstupného jsou již na hranici
samotné rentabilnosti při maximální ná-
vštěvnosti. Bez finanční spoluúčasti měs-
ta bychom se neobešli. Šaf

Městský dům zahajuje sezonu se známými
hereckými tvářemi

Letošní jazzový festival – dvojnásobná oslava!
Už tradičně nejvýznamnějším kulturním svátkem blížícího se podzimu bude jazzový festival.

I. Janžurová a S. Remunda zahájí 22. září přerovskou sezonu v Městském domě.
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■ Klub českých turistů
TJ Spartak Přerov

Vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 581 772 543
�3. 9. • SvatoÀovice–KruÏberk–Lubli-
ce–Mladecko, 14 km, odj. vlak 6.26 hod., ve-
de L. Poláková. 
�6. 9. • RoÏnov p. R.–CH Mír–Rade-
gast–Radho‰È–RoÏnov p. R., 23 km, odj.
vlak 6.05 hod., vede Vl. Wnuk.
�10. 9. • Val‰ov–Koãov–Uhlífisk˘ vrch–Brun-
tál, 10 km, odj. vlak 6.28 hod., C. Punãocháfiová.
�17. 9. • Hrubá Voda zast.–Jedová–Poho-
fiany–Hluboãky, 12 km, odj. vlak 7.05 hod., ve-
de V. Polido
�20. 9. • Turistick˘ pochod Za pfierovsk˘m
zubrem. Starty tras 50, 35, 22 a 12 km nádraÏí âD
Hranice, 6.30–10 hod., cíl tamtéÏ. Starty tras 22 a
13 km téÏ sokolovna Pfierov 7–9 hod., cíl tamtéÏ.
�20. 9. • Cykloturistická jízda Na kole
Pfierovskem, trasy 105, 80, 60, 35 a 25 km,
starty sokolovna Pfierov, 7–9 hod., cíl tamtéÏ.

SK Přerov – pěší turistika
Jifií ·vec, tel. 608 730 541

�2. 9 • schÛzka turistÛ, Vinary – Na Skalce
ve 14 hod. odj. A13.15 hod.
�3. 9. • Lysá hora–Malchor–Ivanãena– Fr˘d-
lant n. O.–KPâ, 15 km, J. ·vec, odj. 5.05 hod.
�4. 9. • Hodonín–Dolní Bojanovice–Mutû-
nice, 17 km J. Pûãek odj. 7.36 hod.
�6. 9. • Brumov–Okr‰lisko–Kosák–Konãi-
tá–Stfielná, 24 km J. Sedláková odj. 6.05 hod.
�11. 9. • Grygov–Království–Blatec, 10 km,
Î. Zapletalová, odj. 8.05 hod.
�11. 9. • Host˘n–Skaln˘–Pardus–Rusava,
12 km V. Visnar, odj. 6.58 hod.
�13. 9. • Kunovice–rozhledna–sv. Roh–Uher-
ské Hradi‰tû, 15 km, M. Sahaj, odj. 6.28 hod.
�13. 9. • DP Lan‰krounská kopa, 25 km,
J. Pûãek odj. 6.05 hod.
�18. 9. • Buhoslavice–KameÀák–Kyjov, 20
km J. Pûãek, odj. 6.28 hod.
�18. 9. • Tesák–Hutû–Holíkova rezerva-
ce–DrÏková, 15 km, J. ·vec, odj. A6.05 hod.
�19.–21. 9. • Such˘ u Boskovic, ·Èávová
�20. 9. • Za pfierovsk˘m zubrem, 12,25 km,
odch. 8 hod., sraz u Sokolovny
�25. 9. • Velká Bystfiice–Horizont–Olo-
mouc, 10 km, Î. Zapletalová, 8.20 hod.
�25. 9. • Bystfiice p. H.–Chvalãov–Rusa-
va–Hlinsko, 16 km, M. Garzina, odj. 6.28
�27. 9. • Lan‰krounsko, 20 km, J. Pûãek, odj.
6.05 hod.
�27. 9. • Praha–Troja–botanická zahra-
da–KPâ, 20 km, J. Sedláková, odj. 5.50 hod.
Informace o turistick˘ch vycházkách na-
jdete ve v˘vûsní skfiíÀce v Bratrské ulici. 
INFO Pfierov C11 – teletext kabelová te-
levize Pfierov sport 255–259.

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

�2. 9. • schÛze v restauraci Pivovar, 19 hod.
�5.–7. 9. • Kutnohorsko–Posázaví, Hvûzdi-
cové trasy, 50–70 km/den, J. Zavadilová, vlak,
5.50 hod., cyklo, pû‰í
�12.–14. 9. • Oblastní turistick˘ sraz ve
Starém Mûstû p. S., pfiechod Kralického SnûÏ-
níku z polské a ãeské strany, 2,5 dne, F. Prusek,
Z. Prusková, vlak, 16. 20 hod., VHT
�20. 9. • Na kole Pfierovskem, DP Za pfie-
rovsk˘m Zubrem, CT 20–120 km, PT 12–50 km,
sokolovna 7–10 hod., PT Hranice, âD 7–10 hod,
cyklo, pû‰í
�19.–22. 9. • Bieszczady, 4 dny, 25 hod.,
3200 m, T. Beránek, J. Balcárek, mikrobus
4 hod., VHT
�27. 9. • Svatováclavská jízda na Velk˘
Javorník, 85(115) km, F. Prusek, J. Balcárek,
vlak 6.05 hod. cyklo

■

Osmek, slepá ul. 1.9. a 29.9.
Horní námûstí 8.9.
Bratrská na konci 6.10.
Seifertova u v˘stavi‰tû 15.9. 13.10.
Svornosti 22.9. 20.10.
Na odpoledni u lékárny 1.9.
Blahoslavova, park. u Beãvy 29.9.
Riedlova, kfiiÏovatka 8. a 22.9. 6. a 20.10.
Za ml˘nem 3 15.9. 13.10.
Sokolská, parkovi‰tû 1., 15. a 29.9. 13.10.
Sokolská, u domu 28 8. a 22.9. 6. a 20.10.
V. DláÏka ‰kolní jídelna 1. a 29.9.
P. Jílemnického, u VST 15.9. 13.10.
Na hrázi, za mostkem 8. a 22.9. 6. a 20.10.
Mervartova 9 1. a 15.9.
Palackého, za sam. 29.9. 13.10.
tfi. 17. listopadu, zezadu 8. a 22.9. 6. a 20.10.
Dluhonice, toãna 2. a 30.9.
Dluhonice, u b˘valé ‰koly 23.9. 21.10.
Dluhonice, u prodejny 9.9. 7.10.
Wurmova, za KSZ 16.9. 14.10.
JiÏní ãtvrÈ, u b˘val˘ch jeslí 2., 16. a 30.9. 14.10.
JiÏní ãtvrÈ I/4 9. a 23.9. 7. a 21.10.
JiÏní ãtvrÈ I/25, peãovatel. dÛm 23.9.
·robárova 13 2. a 30.9.
Kozlovská, parkovi‰tû 9. a 23.9. 7. a 21.10.
Pod valy, u parkovi‰tû 16.9. 14.10.
Bayerova 2 2. a 30.9.
Svisle, za samoobsluhou 9. a 23.9. 7. a 21.10.
Trávník, parkovi‰tû 16.9. 14.10.
Trávník, u Chemoprojektu 16.9. 14.10.
BudovatelÛ, parkovi‰tû 2., 16. a 30.9. 14.10.
BudovatelÛ 5–7 16.9. 14.10.
U tenisu, parkovi‰tû 9. a 23.9. 7. a 21.10.
U rybníka, u trafa 3. a 17.9. 1. a 15.10.
Petfiivalského, parkovi‰tû 24.9.
JiÏní ãtvrÈ, u Barumky 22.10.
Tyr‰ova, parkovi‰tû 10.9. 8.10.
Dvofiákova, u Rusalky 3.9. 1.10.
Dvofiákova, u garáÏí 10. a 24.9. 8. a 22.10.
PurkyÀova, denní pobyt 17.9. 15.10.
B. Nûmce, za VST 10. a 24.9. 8. a 22.10.
Optiky, u lékárny 3.9. 1.10.
Husova, dvÛr 17.9.
·kodova, u trafa 15.10.
Pod skalkou, parkovi‰tû 3.9. 1.10.
Olomoucká, u stavebnin 10.9. 8.10.
Hranická, u b˘valé cihelny 17.9.
Hranická, park. u Z· 15. a 22.10.
1. kvûtna 24.9.
Al‰ova, u stadionu 3. a 17.9.
Pod hvûzdárnou, parkovi‰tû 10. a 24.9.
Kainarova, za Pfierovankou 1. a 15.10.
Vsadsko, parkovi‰tû 8. a 22.10.
ÎiÏkova, u ka‰ny 4.9. 2.10.
Lovû‰ice, u parku 9.10.
Lovû‰ice, DráÏní 11.9. 16.10.
Lovû‰ice, U sokolovny 18.9.
VaÀkova, dvÛr 25.9. 23.10.
Kozlovice, zaãátek obce 4. a 18.9. 23.10.
Kozlovice, náves 11. a 25.9. 9.10.
Kozlovice, Na vrbovcích 2. a 16.10.
Nerudova 33 4.9.
Macharova 2. a 16.10.
Tománkova, u garáÏí 11. a 25.9. 9. a 23.10.
Wolkerova 15 18.9.
Fr. Rasche, u parku 4. a 18.9. 2. a 16.10.

Na louãkách 15 11. a 25.9. 9. a 23.10.
V. Novosady, u kostela 4. a 18.9. 2. a 16.10.
Újezdec, Vûtrná 11.9.
Újezdec, Pod dubíãky 9.10.
Újezdec, Nová ãtvrÈ 25.9. 23.10.
kfiiÏ. Teliãkova – Sportovní 5. a 19.9. 3. a 17.10.
Popovice, U trati 12.9. 10.10.
Popovice, za kapliãkou 26.9. 24.10.
Vinary, u garáÏí 5.9. 3.10.
Vinary, Ve dvofie 12.9.
Vinary, Mezilesí II 19.9. 17.10.
Vinary, RÛÏová 24.10.
Vinary, Za humny, u bytovky 26.9. 10.10.
Penãiãky, zaãátek obce 5.9.
Henãlov, náves 12.9. 10.10.
Henãlov, SokolÛ 12. a 26.9.
Henãlov, kfiiÏ. Mart., Hlin., Nová 26.9. 24.10.
Penãice, u po‰ty 17.10.
Penãice, V kótû 19.9. 3.10.
âekynû, nad rybníãek 17.10.
âekynû, k sokolovnû 19.9.
âekynû, náves 26.9.
âekynû, Na ãervenici 24.10.
âekynû, Podlesí 5.9. 3.10.
âekynû, Boro‰ín 12.9. 10.10.
L˘sky, k obchodu 5.9.
L˘sky, za mostkem 19.9.
Teliãkova, u kotelny 3.10.
Pod skalkou, park. u 17–21 17.10.
Îeravice, Na návsi 12.9.
Îeravice, Such˘ potok 26.9. 24.10.
Îeravice, Pod lesem 10.10.
V˘myslov 18.9.
Jasínkova, za Priorem 27.9. 16.10.

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

ZO âZS ã. 1 u Îebraãky, kfiiÏovatka 16.9.
ZO âZS ã. 1 parkovi‰tû u Laguny 7.10.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 1 10.9.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 2, 3 9.9.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 4 9.9.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 5 9.9.
ZO âZS ã. 16 u Kozlovic ã. 1 10.9.
ZO âZS ã. 16 u Kozlovic ã. 2 10.9.
ZO âZS ã. 3 naproti âSAD 16.9.
ZO âZS ã. 4 Kojetínská, za sbûr. surovinami 30.9.
ZO âZS ã. 4 k Mádrovu podjezdu 30.9.
ZO âZS ã. 5 Lovû‰ice, DruÏstevní 30.9.
ZO âZS ã. 3 podél cesty k Lovû‰icím ã. 1 23.9.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 2 23.9.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 3 23.9.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 4 23.9.
ZO âZS ã. 7 podél cesty k Lovû‰icím ã. 5 23.9.
ZO âZS ã. 8 za benzinou Ekona Petrol 16.9.
ZO âZS ã. 9 Markrabiny 30.9.
ZO âZS ã. 10 Îernava – na konci 7.10.
ZOS Îernava – naproti garáÏí 7.10.
ZO âZS ã. 15 Dluhonice, kfiiÏovatka u váhy 14.10.
ZOS za hvûzdárnou 14.10.
ZO âZS ã. 2, 3 pod kasárna termín dle poãasí
ZO âZS ã. 3 za Linde – Technoplyn (suchá cesta)
ZO âZS ã. 7 Al‰ova, u restaurace Viktoria 16.9.
ZOS za Kabelíkovou ulicí 16.9.
ZO âZS ã. 13 âekynû, Boro‰ín 7.10.

Stanoviště velkoobjemových kontejnerů
pro podzimní úklid – září a říjen 2008
Rozšířený harmonogram předkládají Technické služby ve spolupráci s Městem Přerov
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Jejím cílem je především zlepšovaní
informovanosti o jiných kulturách,
ochrana kulturního dědictví a respek-
tování všech kultur bez ohledu na jejich
rozšíření. Každý rok je věnován určité-
mu tématu, a tak národní téma vyhlá-
šené pro letošní dny zní Památky v kra-
jině a krajina jako památka.

Národní zahájení Dnů evropského dě-
dictví se bude konat ve dnech 12.
a 13. září v Českých Budějovicích. V na-
šem městě byl po zkušenostech z minu-
lých let zvolen jednotný termín prezen-
tace památek, a to 13. a 14. září.

Přehled zpřístupněných památek lze
získat na internetových stránkách
www.ehd.cz, kde zájemce nalezne in-
teraktivní mapu a on-line katalog. 

V objektech, které jsou běžně přístupné
veřejnosti a je v nich vybíráno vstupné,
může být v průběhu dnů vstup volný.

Památky prezentované v Přerově:
Památka adresa sobota 13. záfií nedûle 14. záfií
Zámek Horní nám. 9–17 9–17

Mûstsk˘ dÛm Kratochvílova 9–18

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

Mûstské hradby s fortnou

Kaple sv. Jifií Horní nám. 10–16 14–16

Kostel sv. Michaela ·ífiava 10–16 14–16

Pravoslavn˘ chrám sv. Cyrila a Metodûje Wilsonova 10–16

âB kostel evangelick˘ J. â. Drahlovského 9–15

Mûstsk˘ park Michalov Michalov

Îidovsk˘ hfibitov Lanãíkov˘ch 10–15

Farní kostel sv. Máfií Magdalény Pfiedmostí 14–16

Památník lovcÛ mamutÛ Pfiedmostí 10–12, 13–15

Kostel sv. Michaela na Šířavě
foto Jan Čep

Upozorňujeme na možnost menších
změn v časech zpřístupnění památek.

Probíhat budou i doprovodné akce,
které pořadatelé avizují v regionálním
tisku samostatně. 

Zatím potvrzenou doprovodnou akcí
je koncert smíšeného pěveckého sboru
Vokál v pravoslavném chrámu sv. Cyrila
a Metoděje v Přerově 13. září v 10 hodin.

Miroslava Švástová

Modernizujeme školky a školy

Mgr. Šárka Kráko-
rová Pajůrková, 
náměstkyně pri-
mátora

Obzvláštně napilno měli v posledních
prázdninových dnech řemeslníci, kteří
pracovali v budovách přerovských ma-
teřských a základních škol.

Vzhledem k tomu, že velká část přerov-
ských školních budov je panelového typu
a pochází ze 70. a 80. let minulého stole-
tí, zaměřilo se město na jejich zateplová-
ní a výměnu starých dřevěných oken za
plastová, opravu střech a rekonstrukce
sociálního zařízení ve školkách i školách.

Mezi mateřské školy, v nichž se během
prázdnin vyměňovala okna, patří MŠ
v ulici Dvořákově, Kratochvílově a Má-
chově. V MŠ v Újezdci a na odloučených
pracovištích Jasínkově ulici, Kozlovicích
a Lověšicích došlo k celkové opravě so-
ciálního zařízení. Dokončena byla také
revitalizace zahrady včetně jejího osaze-
ní herními prvky v MŠ Kozlovské ulici.

Rozsáhlou rekonstrukcí prošlo i odlou-
čené pracoviště v ulici Na Odpoledni.
Zde jsme přistoupili, díky tomu, že jsme
získali dotace z EU, ke kompletnímu za-
teplení celého objektu školky včetně vý-
měny oken a opravy střechy. Obdobně
se upravovaly i další dva městské objek-
ty v Bajákově ulici a Malé Dlážce, které
slouží školám, jejichž zřizovatelem je
Olomoucký kraj a soukromý subjekt. 

Nezapomněli jsme ani na základní ško-
ly. V řadě z nich byly realizovány během
letních prázdnin mnohé investiční akce.
Někteří naši školáci se mohou těšit na
nově zmodernizované školní prostory.
Například budovy ZŠ Velká Dlážka, Tráv-
ník, U Tenisu a Želatovská byly osazeny
novými okny za bezmála 6 miliónů ko-
run. Přistoupili jsme také k rozsáhlé in-
vestiční akci na ZŠ Svisle, která kvůli ha-
varijnímu stavu sociálního zařízení po-
třebovala jeho kompletní rekonstrukci.
Ta si vyžádala 5,7 miliónů korun. Při mo-
dernizaci pochopitelně nezapomínáme
ani na školní jídelny. Značné finanční
prostředky jsme proto investovali také do
zkvalitnění provozu ve školní jídelně
Hranická a menšími úpravami prošly i jí-
delny Svisle, Trávník a Želatovská.

Evropský týden mobility je osvětová
kampaň pro občany měst, které upozor-
ňuje na problémy se stále narůstající au-
tomobilovou dopravou ve městech, a zá-
roveň jim nabízí možnosti a výhody udr-
žitelných druhů dopravy. Mnohá evrop-
ská města už pochopila, že prostory
v ulicích patří také chodcům, cyklistům
a veřejné dopravě, nejen autům. Ulice
mohou být opět místem setkávání, mís-
tem pro život. A tomu má Evropský tý-
den mobility pomoci. V letošním roce se
kampaň zaměří na téma Čistý vzduch
všem, tedy na zlepšení kvality ovzduší ve
městech.

Vyzýváme všechny občany našeho
města – vyzkoušejte si symbolicky ales-
poň jeden den v roce vydat se do práce,
za nákupy či za zábavou pěšky. Nakonec
možná zjistíte, že ve zdejší složité do-
pravní situaci je chůze nejrychlejším
a nejčistším „dopravním prostředkem“.
Ideální příležitostí je právě pondělí 22.
září, které je označeno jako Evropský
den bez aut. Kdo z různých důvodů pěš-
ky nemůže, má možnost použít ke své
přepravě alespoň kolo, městskou hro-
madnou dopravu nebo vlak.

A pro ty, kteří se bez svého auta nemo-
hou obejít, nabízíme několik jednodu-
chých pravidel pro celý rok:

Ekologická pravidla pro motoristy:

1. Zkuste svůj automobil nepoužívat
na krátké vzdálenosti, protože stu-
dený motor spotřebuje až o 40 % pa-

liva (i kyslíku) více než zahřátý a vy-
tváří větší znečištění.

2. Mějte motor dobře seřízený, aby
auto jezdilo efektivně a neznečišťo-
valo ovzduší víc, než je nutné.

3. Spotřeba paliva je závislá na nahuš-
tění pneumatik, na rychlosti jízdy
a na technice jízdy; snažte se jezdit
plynule, nikoli způsobem „brzda-
plyn“.

4. Nevyjíždějte svým autem při varo-
vání o vysokých koncentracích zne-
čištění ovzduší.

5. Snažte se, aby autem nejela jen jed-
na osoba.

Magistrát města Přerova podpoří 
Evropský týden mobility 
následujícími akcemi:

• zaměstnanci magistrátu si kampaň při-
pomenou již tradičním cyklozávodem
Přerovská osmica, který se uskuteční
ve čtvrtek 18. září,

• na služebně Městské policie, nám.
T. G. Masaryka 1, probíhá stálá bez-
platná evidence jízdních kol. Pod-
mínkou zápisu do registru je předlože-
ní dokladu o původu kola (doklad
o koupi, záruční list apod.) a dobrý
technický stav,

• školy obdrží pro vlastní osvětovou
kampaň propagační plakáty, které při
příležitosti této aktivity vydalo Minis-
terstvo životního prostředí.

RNDr. Yvona Machalová, odbor životního
prostředí Magistrátu města Přerova

V září se zpřístupní památky veřejnosti
Dny evropského dědictví jsou již několik let významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí.

foto Jan Čep

I v letošním roce se města a obce v naší republice mohou opět za-
pojit do celoevropské akce Evropský týden mobility (16.–22. září)
a Evropský den bez aut (22. září), která se letos bude v Evropě ko-
nat už posedmé.

Evropský týden mobility
a Evropský týden bez aut 2008

I Základní škola Malá
Dlážka se dočkala 

nové fasády
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Krev může darovat každý zdravý člověk ve věku od 18 do 60 let.
Před odběrem je vhodná netučná večeře a snídaně, dostatek tekutin.

Registrace dárců je každé úterý a středu od 6 do 7.30 hodin.

Děkujeme všem dárcům krve za jejich ochotu pomoci druhým.

Hematologicko-transfúzní oddělení, SMN a.s., Nemocnice Přerov o.z.
Dvořákova 75, 751 52 Přerov, tel. 581 271 350

INZERCE

INZERCE

Darovat krev? A proč ne?
Stačí málo a zachrání život.

Otevírací doba – září

pondûlí úter˘ stfieda ãtvrtek pátek sobota

oddûlení 8–18 8–18 zavfieno 8–18 8–18 8–11
pro dospûlé

studovna 9–12 9–12 zavfieno 9–12 9–12 8–11
13–18 13–18 13–18 13–18

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

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

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

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

poboãka Trávník (bu- 9–12 zavfieno 9–12 9–11.30 zavfieno
dova Chemoprojektu) 13–17.30 12.30 – 17 13–17.30 12.30–16

poboãka Velká DláÏka 9–11.30 9–11.30 zavfieno 9–11.30 zavfieno
12.30–17 12.30–17.30 12.30–17.30 12–16

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

Degustace jakostních a pfiívlastkov˘ch lahvov˘ch vín

Záfií Veltlínské zelené
pozdní sbûr z vinafiství Vajbar
Zweigeltrebe
pozdní sbûr z vinafiství Livi DubÀany

¤íjen Ryzlink r˘nsk˘
pozdní sbûr z vinafiství Vajbar
Cabernet Moravia
jakostní z vinafiství Livi DubÀany

Listopad Tramín ãerven˘
v˘bûr z hroznÛ z vinafiství Tomá‰e Krista
Modr˘ portugal
pozdní sbûr z vinafiství Livi DubÀany

Prosinec Sauvignon
pozdní sbûr z vinafiství Livi DubÀany
Merlot 
pozdní sbûr z vinafiství Tomá‰e Krista

Srdeãnû Vás zve Moravská vinotéka a likérka
â. Drahlovského 3, 750 02 Pfierov, tel. 581 210 490

Po–Pá 9–18 hod. • So 8,30–12 hod

VÍTE, CO PIJETE?
U NÁS ANO!

VÏdy v úter˘

ZDARMA
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■ Sport

Od roku 2004 brázdí řeku Bečvu dra-
čí loď přerovského klubu Moravian
Dragons. Její posádka se dnes řadí k ev-
ropské klubové špičce a na mezinárod-
ních regatách starého kontinentu zača-
la školit i týmy ze zemí, kde tento sport
zapustil kořeny před desítkami let. 

Letos v srpnu se Přerováci zapsali i me-
zi světovou elitu. Celou dosud neskonče-
nou sezonu věnovali dragoni jedinému
cíli – přivézt aspoň jednu medaili z mist-
rovství světa klubů dračích lodí v Penan-
gu v Malajsii. V exotické destinaci se jim
toto přání splnilo. Ze tří soutěžních star-
tů do Přerova přivezli dva tituly mistrů
světa a jedno stříbrné místo. První zlato
se jim na krku houpalo ještě dříve, než se
stačili vzpamatovat z předlouhého cesto-
vání. Kvůli potížím s navazujícím přípoj-
ným letem vystoupili z letadla doslova na
start vytrvalostního dvoukilometrového
závodu bez jakékoliv možnosti aklimati-
zace a alespoň krátkého tréninku. 

Další vítězství slavili přerovští dračáci
naopak na nejkratší sprinterské trati 200
metrů. Na půl kilometru přidali ke dvě-
ma prvenstvím ještě stříbrnou medaili,
když skončili za věčnými rivaly z Nym-
burka, a stali se nejúspěšnějšími účast-
níky šampionátu. České týmy tak při své
první účasti na světové akci převzaly ab-
solutní vládu nad světovým klubovým
dragonboatingem. Nezastavily je ani po-
sádky z tradičních asijských bašt zápole-
ní na legendami opředených plavidlech. 

Na letošní veleúspěšnou mistrovskou
sezonu i předchozí úspěchy na evrop-
ském poli chtějí Moravian Dragons na-

vázat i příští rok svou účastí na konti-
nentálním klubovém mistrovství dračích
lodí v Budapešti a následně ve vybra-

ných podnicích evropského poháru. Fa-
noušci dragonboatingu z řad neregist-
rovaných závodníků se pak můžou těšit
na další pokračování Přerovského festi-
valu dračích lodí. 

Jakub Grmela

Vítězný tým přerovských dračáků po závodech v Malajsii
foto Lenka Zbytovská

Rekondice jak má být

Úspěchy přerovských dračáků

Josef Nekl
do Senátu!

Společně pro přítomnost i budoucnost!
Budu se zasazovat o:
1. Rovné postavení pfied zákonem pro v‰echny. Úctu k tûm, kte-

fií dodrÏují zákony a pravidla dobr˘ch mravÛ. Tvrd˘ postih
pro ty, ktefií zneuÏívají své postavení. Tvrd˘ postih pro ty,
ktefií nedodrÏují pravidla souÏití, ohroÏují mravní v˘chodu
dûtí, parazitují na sociální síti. A to bez rozdílu pohlaví, spo-
leãenského postavení, svûtonázorového vyznání a barvy pleti.

2. Podstatné zkvalitnûné dopravního systému.
3. Dostupnost a kvalitu zdravotní a sociální péãe.
4. Rozvoj uãÀovského ‰kolství v návaznosti na podnikatelské

aktivity.
5. Obnovu, rekonstrukci a ochranu kulturních, historick˘ch

a pfiírodních památek.
6. Odpovídající postavení zemûdûlské prvov˘roby.
7. Dokonãení protipovodÀov˘ch opatfiení.
8. Zavedení smí‰eného provozu na leti‰ti Pfierov – Bochofi.
9. âist˘ vzduch, ãistou vodu, nekontaminovanou pÛdu.

Nikoho, kdo poÏádá o pomoc neodmítnu. Chci po-
máhat obãanÛm pfii fie‰ení problémÛ, které nevidí,
nechtûjí vidût a nefie‰í odpovûdné instituce.

INZERCE

Okresní výbor svazu postižených ci-
vilními chorobami pořádá pravidelně
každým rokem rekondiční pobyty pro
zdravotně postižené.

Účastnil jsem se letos vertebro rekon-
dice, která se konala v Beskydech v ho-
telu Sukenička. Krásné prostředí, čistý
vzduch a samotné cvičení bylo uzpůso-
beno přiměřeně tak, že ho zvládnul kaž-
dý účastník. Přednášky a vycházky po
okolí byly velice kvalitní, za to děkujeme
naší cvičitelce paní V. Spáčilové, stejně

tak za citlivý přístup k jednotlivým účast-
níkům. I rodinné prostředí hotelu a cho-
vání personálu bylo příjemné. Poděko-
vání si zaslouží také vedoucí rekondice
pan J. Smejkal a celý kolektiv, který byl
jedinečný.

Chcete-li prožít krásné chvilky, přijď-
te mezi nás do Palackého ulice. Schází-
me se každý čtvrtek v klubu KSČM v 17
hodin, kde pořádáme cvičení pro zdra-
ví i krásu.

Miroslav Fiedor, předseda ZO SPCCH 3

Ranní rozcvička pod vedením V. Spáčilové

■ Čtenáři píší



14 PŘEROVSKÉ LISTY ■ ZÁŘÍ 2008
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Tajenka křížovky: Perské přísloví Autorka křížovky: Marie Švarcová

Tajenka: Tajenkou křížovky je perské přísloví: Nekupuj dům, kupuj souseda
Juraj Kaman: Svět pouští – pouště světa

výstava fotografií • 11. září až 30. listopadu v Muzeu Komenského

Mnohotvárnost a především pestro-
barevnost pouštní krajiny přijede do
Přerova prezentovat prostřednictvím
svých fotografií cestovatel, publicista,
průvodce a člověk mnoha dalších pro-
fesí Juraj Kaman. 

Z jeho fotografií zajisté většina ná-
vštěvníků dojde k poznání, že i poušť
dokáže vyvolat závislost, které se mno-
zí nezbaví po celý život. Mnoho světo-
běžníků, včetně například Marca Pola či
horolezce Reinholda Messnera, již hle-
dalo odpověď na otázku: „Čím je krás-
ná poušť?“ Mnoho lidí si většinou doká-
že vybavit slova, jež pronesl známý spi-
sovatel Antoine de Sant-Exupéry:
„Poušť je krásná právě tím, že někde
skrývá studnu“.

Zda se nějaká taková studna skrývá i na
naší výstavě, můžete se brzy sami pře-
svědčit v prostorech přerovského zám-
ku. Poprvé ji můžete navštívit již 11. zá-
ří a ukončení je naplánováno až na ko-
nec listopadu. Během trvání výstavy se
v rámci Muzejních úterků uskuteční rov-
něž setkání s autorem, zpestřené někte-
rou z jeho cestovatelských diashow.

Cestovatel, fotograf a publicista Juraj
Kaman (*1970) se vydal na svoji první
větší expediční cestu v roce 1997. In-
spirován svými sny a touhou po pozná-
ní, stejně jako lákavými obrázky a příbě-

hy jiných světoběžníků, vyrazil do Asie.
Zážitky z bezmála čtyřměsíčního puto-
vání po Íránu, Pákistánu, Indii a Nepálu
zpracoval knižně pod názvem Cesta za
splněným snem. Cestopis vyšel v roce
1999, krátce poté, co odjel na dva měsí-
ce poznávat blízkovýchodní Sýrii, Jor-
dánsko, Izrael a Egypt. Přemíru duchov-

na a svéráznost zážitků z Východu prů-
běžně prokládal cestami po Spojených
státech amerických a Kanadě. Budhis-
tické Thajsko a Barma, které navštívil
v roce 2001 spolu s Malajsií a Singapu-
rem, rozšířily seznam jeho oblíbených
destinací.

Ačkoli jeho cesty v posledních pěti le-
tech vedly spíše po Evropě a severní Afri-
ce, na Asii nedá dopustit, a čeká na chví-
li, kdy se do ní vrátí. Juraj Kaman získal
za své snímky řadu ocenění. 

Pokud máte zájem Juraje Kamana
poznat osobně, určitě doporučuji jeho
autorská diashow (cestopisné před-
nášky spojené s promítáním diapoziti-
vů). V současnosti jich autor nabízí cel-
kem 15 a pokud by snad někdo zhlédl
celou nabídku, virtuálně by se mohl pro-
jít celkem 55 státy světa. Aktuální infor-
mace s přehledem přednášek a výstav
můžete zjistit na internetu: www.ka-
man.cz.

Přerovská výstava je od roku 2000, kdy
se uskutečnila první autorova veřejná
prezentace, již jubilejní dvacátou pátou
v pořadí. Věřím, že přiláká do prostor
Muzea Komenského řadu spokojených
návštěvníků.

Spolu s autorem se na ně bude těšit
kurátor výstavy 

Lubomír Vyňuchal

Pozvánka

Pozvánka

Pozvánka

Besedy na zajímavé téma
pondûlí od 10.15 hodin

�1. 9. • Zdrav˘ salát – Olga Îupková (pfied-
ná‰ka je spojena s ochutnávkou)
�8. 9. • Renesanãní ¤ím – Mgr. Z. Mollinová
�15. 9. • Francouzské baroko – Mgr. Hana
M. B. NároÏná
�22. 9. • Rukodûlná ãinnost – nafukovací
barvy (obrázek)
�29. 9. • Minerály a stopové prvky (pfiíprav-
ky ve volném prodeji) - Mgr. BoÏena Malinová

Rukodělné činnosti
ãtvrtek od 10.15 hodin

�4. 9. • Keramika
�11. 9. • M˘dlo k zavû‰ení
�18. 9. • Netradiãní váziãka 
�25. 9. • V˘let do zámku v Chropyni – od-
jezd od SONUSU v 10.15 hod. (nutné se pfiedem
pfiihlásit u Zuzky Kuchtíkové tel. 608 139 073)

Zdravotní cvičení s lektorem
pondûlí a ãtvrtek od 9 do 10 hodin

úter˘ od 9 do 10 a od 18 do 19 hodin

Internet s lektorem 
i bez lektora

pondûlí a ãtvrtek od 9 do 13 hodin
(od 10 do 12 hodin s lektorem)

Zájezd
�17. 9. • V˘let do Litovle, Mladeãsk˘ch
jeskyní a do muzea tvarÛÏek v Lo‰ticích.
Odjezd autobusu od centra SONUS v 8.30 hod.;
pfiedpokládan˘ návrat v 15.30 hod. Pfiihlá‰ky
– Zuzka Kuchtíková nebo u Jana Zavadilová pfií-
mo v SONUSu nebo na tel. 608 139 073.

Kavárna pro seniory
�10. 9. v 16 hod. • Republika Indonésie –
ostrov Bali – Vladimíra Pfiehnalová

■ Setkávání seniorů Spolu 
Centrum Sonus

Cestování po horké
Indii s K. Wolfem

Beseda s cestovatelem, fotografem
a přírodovědcem Karlem Wolfem se bu-
de konat 17. září v 18 hodin v budově Mi-
nisterstva zemědělství ČR, Wurmova 2. 

Prostřednictvím diapozitivů a zážitků
ze čtyřměsíční cesty po jižní a jihový-
chodní Asii se podělíte s cestovatelem
o jeho nevšední zážitky.

Stromy jako domy
Až do 12. října mají návštěvníci Ornito-

logické stanice Muzea Komenského pří-
ležitost zde vidět výstavu Stromy jako do-
my. Představuje rostliny a živočichy, kte-
ří žijí ve společenství čtyř vybraných stro-
mů: dubu, smrku, vrby a jabloně. Výstava
je přizpůsobena zrakově postiženým.



■ Plavecký areál – koupání veřejnosti • tel. 581 735 045

Den sauna solárium rekondiãní stoly
Slender

Pondělí zavřeno zavřeno 13.30–20.30

Úterý zavřeno zavřeno 7.30–14.30

Středa zavřeno zavřeno 13.30–20.30

Čtvrtek zavřeno zavřeno 13.30–20.30

Pátek zavřeno zavřeno 7.30–14.30

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

Výjimky: žádné

■ Plavecký areál – relaxace a sauna v • tel. 581 209 100

Den dûtsk˘ kryt˘ ãásteãn˘ koupání koupání venkovní
bazén 50 m bazén pronájem imobilních obãanÛ dÛchodci bazén

pondělí zavřeno 6.15–7.45 11.30–13.30 14–18

úterý 18–20 6.15–7.45, 18–20 16–17 14–20

středa 15–20 6.15–7.45, 15–20 15.30–16, 18–19 11.30–13.30 14–20

čtvrtek 18–20 6.15–7.45, 18–20 14–20

pátek 15–20 6.15–7.45, 15–20 14–15 15–17 14–20

sobota 10–20 10–20 10–18

neděle 10–18 10–18 10–12 10–18

Výjimky: 19. a 20. 9. – 50m krytý bazén – 19–20 hod. Od 1. do 15. 9. bude vstup pro veřejnost pouze přes Brabansko, a to do 20 hod.
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sobota a neděle
9.30–18

■ Koupaliště Penčice

■ Muzeum Komenského
Budova přerovského zámku

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

�Stálé expozice • Rekonstrukce historick˘ch
‰kolních tfiíd, Jan Blahoslav, J. A. Komensk˘, Ar-
cheologie Pfierovska, Entomologie, Mineralogie,
Národopis Hané a Záhofií, Tajemství tónu zvonu,
Veduty Pfierova a vyhlídka z vûÏe, Historie odbo-
je na Pfierovsku 1914–1989, Lapidárium
V˘stavy:
�do 31. 8. • Viva Mexico, fotografie a ukáz-
ka kultury Mexica
�do 7. 9. • Komenského mapa Moravy
�do 7. 9. • Pfierovsk˘ ka‰párek 10 let po
povodni, historie loutkového divadla.
�do 14. 9. • Nouzová platidla
�do 21. 9. • Lolek a Gorup, v˘stava ‰kolních
obrazÛ z doby 1. republiky
�11. 9.–30. 11. • Juraj Kaman
�18. 9.–31. 12. • 120 let muzea Komen-
ského v Pfierovû
�28. 9.–30. 11. • Doba 1. republiky

Ornitologická stanice
pondûlí aÏ pátek: 8–16 hodin, 

soboty a nedûle 9–17 hodin, jindy po domluvû
�Stálé expozice • Ptáci âeské republiky,
Ptaãí lípa, Ostrovy Sandokana.
�do 30. 9. • Oologie aneb Z ãeho se vy-
klubu, v˘stava ptaãích vajec ze sbírek ORNIS
�do 12. 10. • Stromy jako domy aneb Îi-
vot na stromû.
�Ekoporadna projektu Pfiírodû OK

Hrad Helfštýn
Dennû mimo pondûlí 9–17 hodin

�do 30. 10. • Expozice historické min-
covny v suterénu hradního paláce
�6. 9.–28. 10. • VernisáÏ V˘stavy prací
studentÛ SP· a VO· Technická Brno v ga-
lerii na 2. nádvofií
�7. 9. • Vstup do hradu zdarma
�28. 9. • Vstup do hradu zdarma
�30. a 31. 8. • HEFAISTON 2008, 27. roãník
mezinárodního setkání umûleck˘ch kováfiÛ. Pro-
gram: sobota 9–18 hodin – demonstrace ko-
váfiské tvorby na 10 pracovi‰tích, v˘stava kováfi-
sk˘ch dûl v exteriéru; nedûle 9-13 hodin – to-
téÏ. Kyvadlová doprava Lipník n. B.–hrad Helf‰t˘n.

záfií

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

jindy po pfiedchozí domluvû na tel. 581 211 739

■ Středisko volného času Atlas a BIOS

Pozvánka na Den otevřených dveří

Přerovský dětský sbor s dirigentkou Ingrid Sekerovou letos oslaví 30. výročí svého založení.
ilustrační foto

Cvičte s námi
Odbor Sport pro všechny při Sportov-

ním klubu Přerov zahájí 8. září pravi-
delné cvičení v tělocvičně ZŠ Želatovská.

Rodiče a děti cvičí v pondělí od 17 ho-
din, předškolní děti ve čtvrtek od 17 ho-
din, ženy rytmická gymnastika v pondě-
lí od 19 hodin a kondiční a zdravotní cvi-

čení ve čtvrtek od 19 hodin. Náplní cvi-
čebních hodin pro žactvo je všeobecná
gymnastika a závodivé hry.

Pro oddíl rekreačních sportů je vyhra-
zena hala SK Přerov vždy ve středu od 20
hodin. Dospělí i dorost hrají volejbal
a nohejbal.

■ Rodinka klub pro rodiče a děti

�Pondûlí
15.30–17.30 hod. • cviãení a v˘tvarná v˘-
chova – pro dûti od 2 do 6 let.
17.30–19 hod. • dramatick˘ a v˘tvarn˘
krouÏek pro dûti od 5 do 10 let.
�Úter˘
16.15–17.15 hod. • jóga pro dûti od 2 do 6 let
17.30–19 hod. • nûmãina pro stfiednû po-
kroãilé s hlídáním, pro skupinu 5 zájemcÛ
19–20 hod. • bfii‰ní tance pro Ïeny RE:TARA 
�Stfieda
15.30–16.30 hod. • cviãení na velk˘ch
míãích pro dûti od 15 do 24 mûsícÛ
17–18 hod. • taneãní hrátky + relaxace
pro dûti od 5 do 10 let
18.30–20 hod. • cviãení pro rodiãe i prarodiãe
�âtvrtek
8.30–9.30 hod. • cviãení na velk˘ch mí-
ãích pro dûti od 3 do 7 mûsícÛ 
10–11 hod. • cviãení na velk˘ch míãích
pro dûti od 7 do 15 mûsícÛ 
16–17.30 hod. • nûmãina pro zaãáteãní-
ky s hlídáním pro skupinu 5 zájemcÛ
17.30–18.30 hod. • country tance pro dû-
ti od 5 do 10 let
18.30–20 hod. • bfii‰ní tance pro Ïeny 
�Pátek
15–16.30 hod. • tvofiivá dílna pro dospûlé
a ‰koláky
�19.–21. 9. • potáborová víkendovka
v Host˘nsk˘ch horách

www.rodinka.cz

■ Zimní stadion – bruslení veřejnosti • www.zimakprerov.wz.cz

Den datum bruslení dûtí do 8let bruslení vefiejnosti
sobota 6. 9. 10.15–11.15 14.45–15.45

neděle 7. 9. 9–10 13.30–14.30

sobota 13. 9. 15.45–16.45 17–18

neděle 14. 9. 8.15–9.15 13.30–14.30

sobota 20. 9. 15.45–16.45 17–18

neděle 21. 9. 8.15–9.15 13.30–14.30

sobota 27. 9. 15.45–16.45 17–18

neděle 28. 9. 8.15–9.15 13.30–14.30

■ Městský dům
14. a 28. 9. ve 13.45–18 hod. • Nedûlní
párty pfii dechovce. K tanci a poslechu hraje
oblíbená dechová hudba Záhorská kapela. Ne-
dûlní taneãní odpoledne nejen pro seniory.
22. 9. v 19. 30 hod. • Pudl a magnolie, sati-
rická divadelní komedie. Hrají Iva JanÏurová, Stani-
slav Remunda, Theodora/ Sabina Edmundovy. Las-
kavá satira o lásce i nelásce, nevûfie i dÛvûfie, o he-
reck˘ch snech, zákulisních milostn˘ch intrikách. 
30. 9. ve 14 hod. • Divadelní Pfierov 2008,
kaÏdoroãní pfiehlídka dramatické, zájmové a ta-
neãní tvorby lidí s mentálním postiÏením.
Zmûna programu vyhrazena! BliÏ‰í informace
v pfiedprodeji MD, vchod z nám TGM, tel.:
581 290 311, 581 215 101, od 4. srpna: 8–18 hod.

Velkou nabídku zájmových kroužků
nabízí Středisko volného času DDM
ATLAS a BIOS. Na 9. září připravilo Den

otevřených dveří, který proběhne v bu-
dově ATLASu od 14 do 18 hodin a v bu-
dově BIOSu 10. září od 10 do 18 hodin.

■ Klub přátel výtvarného
umění

�11. 9. • Kulturní památky Lipníka nad
Beãvou, vlakov˘ zájezd. Odjezd v 7.58 hodin
z Pfierova. Sraz pfied nádraÏím v Lipníku nad Beã-
vou v 8. 15 hodin.

■ Blokové čištění města
Datum lokalita 6–14 hodin

3. 9. Svisle, ·ífiava, V. Novosady 
vã. parkovi‰tû u kostela

10. 9. Osmek, U v˘stavi‰tû, U Îebraãky

17. 9. Za ml˘nem, Mikulá‰kova, Svornosti,
Bajákova

24. 9. Seifertova

■ Hrad Sovinec
�20. a 21. 9. • Na pfiíkaz císafie. Netradiãní
vinobraní v kraji brambor.

BliÏ‰í informace na tel. 777 205 029, 
e-mail: sovinec.purkrabi@volny.cz



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

Uzávěrka příštího čísla je v úterý 16. září 2008

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

15.–26. září • Ilja Hartinger 
Známého a oblíbeného ma-
líře netřeba zevrubně před-
stavovat. Je již mnoho let stá-
licí ve výtvarném světě a jeho
poetické valašské krajiny
zdobí nejednu domácnost. 
Narodil se roku 1935 ve
sklářské rodině v Karolince.
V letech 1952–1963 studoval
střední a následně vysokou
školu uměleckoprůmyslo-
vou. Po ukončení školy se
vrací do rodné Karolinky, kde
žije a tvoří dosud. Do pově-

domí zájemců a milovníků umění se zapisuje především jako krajinář. Jeho výtvarná
práce se však zakládá na široké škále výtvarných technik – maluje olejem i akvare-
lem, nejčastěji v kombinaci s kvaší a pastelem, zabývá se volnou i užitou grafikou,
zvláště linorytem, je tvůrcem řady artprotisů, vitráží a leptů. 
Na výstavě můžete vidět valašské krajiny malované akvarelem a kvaší, ale také oleje.

V září bude zde vystavovat výtvarnice Zdeňka Rambousková, která žije v Šumper-
ku. Po studiích na UMPRUM pod vedením profesorů J. Staňka, F. Cundrly a J. Hu-
dečka hledala seberealizaci v krajinomalbě. Ve svých pracích chce vyjádřit svůj hlu-
boký vztah ke krajině. Se skupinou G-90 se zúčastnila i studijního pobytu v Paříži.
Vedle krajinářství se zabývá tvorbou figurální, portrétní – technikou olejomalby, pas-
telu i jinými grafickými technikami. Je členem Unie výtvarných umělců Olomoucka.

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

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

4. – 30. září • Miloslav Kolář
– grafik a ilustrátor narozen
14. 12. 1943 v Praze. V roce
1969 ukončil studia na vý-
tvarné škole v Praze. Po ab-
solutoriu odjel na dvouletou
odbornou stáž do Brém, kde
pracoval jako grafik u firmy
Werbelicht-Konzeptstudio.
Od roku 1971 žije a pracuje
v Praze. Ve své profesi užité
grafiky a vědecké ilustrace
získal řadu ocenění doma
i v zahraničí. Je autorem řa-
dy kulturních plakátů, jed-
notného vizuálního stylu
mnohých firem, logotypů
a ochraných značek. Od ro-
ku 1985 se věnuje též volné
grafice, barevné litografii. Ve svých námětech volně navazuje na tvorbu z oblasti
užité grafiky, a to zejména medicínské ilustrace.

Ilja Hartinger, Město katedrál

V září bude pokračovat v Domečku
souborná výstava barevné majoli-
kové keramiky Jiřího Kalabise a De-
nisy Chvátalové, která navazuje ve
stejném regionu na tradiční techno-
logii tupeské keramiky, ovšem již se
současnými vzory. Dále si můžete
prohlédnout skleněné misky a svíc-
ny manželů Šikových, figurální ke-
ramiku Ludmily Kocmanové a oblí-
benou užitkovou keramiku Zuzany
Strakové s figurálními motivy zvířat.
V nabídce bude i nová kolekce origi-

nálního textilu Zuzany Krajčovičové, tentokrát v teplých podzimních odstínech.

Miloslav Kolář

Majoliková keramika Denisy Chvátalové

■ Kino Hvězda ■ Galerie
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�1.–3. 9. v 17 hod. • ZAPOMENUT¯ OST-
ROV (USA, rodinn˘/dobrodruÏn˘, ãesk˘ dabing,
premiéra). ReÏie: Jennifer Flackett, Mark Levin.
Hrají: Abigail Breslin, Jodie Foster, Gerard But-
ler, Michael Carman.
�1. a 2. 9. ve 20 hod. • JAK UKRÁST NE-
VùSTU (USA, romantická komedie, titulky, pre-
miéra). ReÏie: Paul Weiland. Hrají: Patrick Dem-
psey, Michelle Monaghan, Kevin McKidd, Syd-
ney Pollack.
�4.–6. 9. v 17 hod. • VALL – I (USA, animo-
van˘, rodinn˘, ãesk˘ dabing, premiéra). ReÏie:
Andrew Stanton. âesk˘ dabing: Jan Maxián, Te-
reza Bevarová, Milan ·teindler, Ale‰ Háma.
�4.–7. 9. ve 20 hod. a 7.–10. 9. v 17.30
hod. • MUMIE: HROB DRAâÍHO CÍSA¤E
(USA, dobrodruÏn˘, ãesk˘ dabing, premiéra). Re-
Ïie: Rob Cohen. Hrají: Brendan Fraser, Jet Li, Ma-
ria Bello, Luke Ford.
�8. a 9. 9. ve 20 hod. • BATHORY
(SR/âR/UK/HU, historick˘ thriller, ãesky s ang-

lick˘mi titulky). ReÏie: Juraj Jakubisko. Hrají: An-
na Friel, Vincent Regan, Hans Matheson, Karel
Roden, Franco Nero, Jifií Mádl.
�11.–14. 9. v 17.30 hod., 15. a 16. 9. v 20
hod. • MÁJ (âR, historick˘, premiéra). ReÏie:

F. A. Brabec. Hrají: Jan Tfiíska, Sandra Lehnerto-
vá, Matûj Stropnick˘, Juraj Kukura, Kry‰tof Hádek.
�11.–14. 9. ve 20 hod. a 15.–17. 9.
v 17.30 hod. • AKTA X: CHCI UVù¤IT (USA,
sci-fi thriller, titulky, premiéra). ReÏie: Chris Car-
ter. Hrají: David Duchovny, Gillian Anderson,
Amanda Peet, Billy Connolly.
�18.–20. 9. v 17 hod. • LETOPISY NARNIE:
PRINC KASPIAN (USA, fantasy, ãesk˘ dabing).
ReÏie: Andrew Adamson. Hrají: Georgie Henley,
Skandar Keynes, Anna Popplewell, William Mo-
seley.
�18.–21. 9. ve 20 hod. a 21.–23. 9. v 17.30
hod. • TOBRUK (âR, váleãné drama, premiéra).
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ReÏie: Václav Marhoul. Hrají: Jan Meduna, Petr
Vanûk, Robert Nebfiensk˘ a dal‰í.
�22. a 23. 9. ve 20 hod. • ROLLING STO-
NES (USA, hudební dokument, titulky, premié-

ra). ReÏie: Martin Scorsese. Hrají: Mick Jagger,
Keith Richards, Martin Scirsese, Bill Clinton,
Christina Aquilera.
�25.–30. 9. v 17.30 hod. a 25.–28. 9. ve
20 hod. • MAMMA MIA! (USA, muzikál, titul-
ky, premiéra). ReÏie: Phyllida Lloyd. Hrají: Meryl
Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan
Skarsgard.
�29. a 30. 9. ve 20 hod. • FUNNY GAMES
USA (USA, thriller, titulky, premiéra). ReÏie: Mi-
chael Haneke. Hrají: Naomi Wats, Tim Roth, Mi-
chael Pitt, Brady Corbet.

�3. 9. ve 20 hod. PROJEKT 100/2008 • OB-
RAZY STARÉHO SVùTA (âSSR, ãernobíl˘, so-

ciální dokument, obnovená premiéra). ReÏie: Du-
‰an Hanák. Úãinkují: Verona Ralíková, Adam Ku-
ra, Anton Miãek. Komentáfi: Ladislav Chudík.

�10. 9. ve 20 hod. • UMùNÍ PLAKAT (Dán-
sko, drama, titulky, premiéra). ReÏie: Peter Scho-
nau Fog. Hrají: Jamník Lorenzen, Jesper Asholt,
Julie Kolbech.
�17. 9. ve 20 hod. • RENÉ (âR, dokumentár-
ní film, premiéra). ReÏie: Helena Tfie‰tíková.

�24. 9. v 17.30 a ve 20 hod. • VRATNÉ
LAHVE (âR, komedie). ReÏie: Jan Svûrák. Hrají:
Zdenûk Svûrák, Daniela Koláfiová, Tatiana Vilhel-
mová, Jifií Macháãek, Pavel Landovsk˘.

�7. 9. v 15.30 hod. • VALL – I (USA, animo-
van˘, rodinn˘, ãesk˘ dabing, premiéra). ReÏie:
Andrew Stanton. âesk˘ dabing: Jan Maxián, Te-
reza Bevarová, Milan ·teindler, Ale‰ Háma.
�14. 9. v 16 hod. • POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI
A KOâIâCE (âR, dûtské pásmo).
�21. 9. v 15 hod. • LETOPISY NARNIE: PRINC
KASPIAN (USA, fantasy, ãesk˘ dabing). ReÏie: An-
drew Adamson. Hrají: Georgie Henley, Skandar Ke-
ynes, Anna Popplewell, William Moseley.
�28. 9. v 15.30 hod. • NEJKRÁSNùJ·Í
HÁDANKA (âR, klasická hraná pohádka). ReÏie:
Zdenûk Tro‰ka. Hrají: Jan Dolansk˘, Veronika Ku-
bafiová, Ladislav Potmû‰il, TaÈjána Medvecká.

■ KLUB NÁROâNÉHO ■

■ DIVÁKA ■

■ ARTKINO ■

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■


