
V této souvislosti jsme požádali ředite-
le společnosti Teplo Ing. Jaroslava Klvače
o aktuální informace k chystaným změ-
nám v přerovském plaveckém areálu.

� V tisku se objevilo už několik zpráv
o připravovaných novinkách. Můžete
nám k tomu říci něco konkrétnějšího?

V současné době se u nás i v zahraničí
prosazuje trend, směřující k rozšiřování
vodních atrakcí. Z tohoto důvodu stáva-
jící areál, i když byl velice dobře udržo-
vaný, dle našeho názoru potřebuje změ-
ny. Začali jsme tím, že jsme vyměnili na
volejbalových hřištích písek tak, aby od-
povídal požadavkům na plážový volejbal.
Bylo odvezeno a následně navezeno přes
380 tun písku. O kvalitě nového hřiště
svědčí i spokojenost profesionálních hrá-

čů. Proběhly zde již krajské turnaje mu-
žů, žen a mixů.

Koncem června provedeme další změny.
Upraví se vstup do areálu z ulice Braban-
sko, kde budou instalovány nové turnike-
ty a pokladna bude vybavena novým po-
kladním a vstupenkovým systémem. Stej-
né řešení využijeme i na koupališti v Pen-
čicích. Do poloviny července nainstaluje-
me v areálu i nový kamerový systém. 

� Před námi leží studie modernizace
krytého bazénu. Můžete s ní čtenáře
detailněji seznámit?

Studie vycházela ze skutečnosti, že
veškeré změny budou muset být řešeny
ve stávajícím objektu s maximálním vy-
užitím volných prostor.

To nám potvrdila i jeho správkyně Mgr.
Marcela Kleckerová, která se netajila tím,
že snahou „helfštýňáků“ jsou spokojení
návštěvníci. Snaží se proto každým ro-
kem nabízené služby rozšiřovat. 

„Mezi mnohými přístupnými památ-
kovými objekty je hrad Helfštýn výji-
mečný tím, že po absolvování prohlídky
s průvodcem nemusí návštěvníci opus-
tit hrad, ale mohou libovolně dlouho po-

být v areálu objektu, posedět na lavič-
kách a využít nabídky venkovního ob-
čerstvení ve stáncích a teplých jídel
v restauraci na druhém nádvoří.

7–8/2008 MĚSÍČNÍK MAGISTRÁTU MĚSTA PŘEROVA • ČERVENEC–SRPEN 2008 Z OBSAHU ČÍSLA

Minianketa na léto strana 2

Obřady komise pro občanské
záležitosti... strana 5

Zranění živočichové najdou
azyl v záchranné stanici strana 7

Kašna ani maják nejsou
problémem Přerova strana 9

Základní škola U Tenisu přichází
se sportovní nabídkou strana 10

Pavel Procházka vicemistrem
Evropy strana 13

Pozvánka na výstavy strana 14

foto Jan Čep

pokračování na straně 4 �

pokračování na straně 7 �

Plavecký areál projde během následujících měsíců změnami.

Začátkem května letošního roku akciová společnost Teplo převzala od Služeb města Pře-
rova do provozování Plavecký areál a Zimní stadion v Přerově a koupaliště v Penčicích.

Nový autovláček bude jezdit celé léto o sobotách a nedělích z lipnického náměstí na Helfštýn.

Na Helfštýn vás vyveze autovláček
Bezpochyby nejčastějším 
stále atraktivním cílem 
nejen prázdninových 
výletů návštěvníků 
přerovského regionu 
je hrad Helfštýn.

Na bazénu budou zajímavé vodní atrakce

Příloha

Životní prostředí
a památková péče

v roce 2007
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Pro zpestření a odlehčení letního čís-
la Přerovských listů jsme zařadili tuto
malou anketu. Položili jsme primáto-
rovi města, jeho náměstkům a tajemní-
kovi přerovského magistrátu následu-
jící otázky. Jejich odpovědi vám třeba
trochu napovědí, jak v případě jednání
s nimi navázat neformální hovor…

Ing. Jiří Lajtoch, 
primátor 

� V každém případě dávám přednost
aktivní podobě dovolené. Mám rád tu-
ristiku, vzpomínám i na opakované výš-
lapy na vrcholy Vysokých Tater. Nedove-
du si představit relaxaci bez kola. Pěkné
dojmy mám z krajiny České Kanady, kte-
rou jsem poznával při svých cyklistických
výletech. Když by byla příležitost, rád
bych si zopakoval i plavbu na raftech, na
kterých jsem už dvakrát sjížděl Vltavu.

� Letos se už opravdu těším na týden-
ní cestování na kolech po Jižní Moravě ve
společnosti svých přátel. Těm jsem mu-
sel dokonce složit kauci, aby si mě pojis-
tili a já nakonec neodřekl a nezůstal v prá-
ci. Další týden strávím ve společnosti
svých vnuček na termálním koupališti.

Mgr. Elena 
Grambličková, 
náměstkyně 
primátora

� Klid, lesní zeleň či mořská modř
v kombinaci se sluncem, sem tam člověk
a náš pes. Tak tři týdny.

� Jsem ve fázi hledání, snad se alespoň
na deset dnů podaří částečně naplnit vý-

še nastíněnou vizi. Další kus dovolené
padne již tradičně na resty v domácnosti.

Mgr. Šárka 
Krákorová 
Pajůrková,
náměstkyně 
primátora

� Na dovolenou se těším každý rok ja-
ko na čas, který bezstarostně strávím
společně s manželem. Předem si ji nikdy
neidealizujeme, abychom pak nebyli
třeba zklamáni. Naše dovolená by měla
být co nejdelší, tři až čtyři týdny vcelku.
Budeme rádi, když se v tomto čase ocit-
neme ve zcela novém prostředí, plném
slunka a případně s mořskou hladinou
na obzoru, nezatíženi různými telefoná-
ty, pracovními úkoly a termíny. Na do-
volenou jezdíme autem, takže definitiv-
ní výběr místa svého pobytu ponechá-
váme až do odjezdu zcela otevřený. 

� V této chvíli ještě s manželem ne-
víme, kam letos pojedeme. Je pochopi-
telné, že naše představa několikatýden-
ní dovolené je nereálná. Počítáme asi
jen s desetidenním výjezdem. Doufá-
me, že během naší dovolené nebude tr-
vale pršet.

Mgr. Josef Kulíšek,
náměstek 
primátora

� Ideální dovolená se těžko specifiku-
je, ale určitě si rád odpočinu s rodinou
všude tam, kdekoliv je možné zapome-

nout na denní starosti. A protože mám
rád sport a pohyb, tak nesmí chybět na
mé dovolené možnost sportovního vyži-
tí, případně příležitost k procházkám za
poznáním. Není přitom důležité, zda
v česku či v zahraničí, u moře nebo na
horách a v lesích. 

� Naše nejmladší dcera ještě nechodí
do školy, proto nemusím vázat svůj od-
počinek pouze na dobu letních prázdnin.
Spíše jej podřizuji svým pracovním časo-
vým možnostem. Předpokládám, že tý-
den strávím v Jizerských horách a týden
plánuji u moře, využiji nabídku last minut.

Ing. Jiří Bakalík, 
tajemník 
městského 
magistrátu

� Vždy je pro mne důležité při myš-

lenkách, přáních a plánech na hezkou
dovolenou vycházet z toho, zda je má
představa totožná s představou ideální
dovolené i pro mou rodinu. S ohledem
na časovou náročnost své práce se sna-
žím spíše já vyjít vstříc své rodině. Ale
již z minulých let se nám osvědčila ide-
ální kombinace – část dovolené spoje-
ná s pasivním odpočinkem na pobyto-
vé rekreaci, okořeněná poznávacími vý-
lety, a část dovolené, obvykle ta větší,
kterou trávíme na naší zahrádce. Ale
i to považuji za vhodnou formu „dobití
energie“.

� V odpovědi na druhou otázku budu
mírně pesimistický. Letošní rok je, co se
týká časové náročnosti, pro mne mimo-
řádně zátěžový. Několik málo dnů do-
volené bych chtěl pro sebe a svou rodi-
nu vyšetřit, ovšem nejspíš to nebude to-
lik, jako v minulých letech. Na alespoň
nějaké naše koníčky, jako jsou cyklisti-
ka, výlety a již zmíněná zahrádka, však
prostor najdu. Šaf

Informace pro podnikatele
Obecní živnostenský úřad

Magistrát města Přerova, odbor Obec-
ní živnostenský úřad sděluje tímto všem
podnikatelům, že od 1. července začíná
platit rozsáhlá novela živnostenského
zákona, která přináší tyto nejvýznam-
nější změny:
• Průkazy živnostenského oprávnění

nahradí jediný dokument, výpis z živ-
nostenského rejstříku. 

• Nově se zavádí jediná volná živnost
s 80 obory s tím, že podnikatel pouze
oznámí obor činnosti, který bude
v rámci této živnosti vykonávat. 

• Nově se ruší místní příslušnost živno-
stenských úřadů. Podnikatelé budou
moci ohlašovat živnosti, podávat žá-
dosti o koncesi a plnit své ohlašovací
a oznamovací povinnosti na kterém-
koli obecním živnostenském úřadě na

celém území České republiky. 
• Oznamovací povinnost podnikatele

vůči živnostenským úřadům se bude
týkat jen změn takových údajů, které
nejsou živnostenské úřady schopny
získat z databází, které má veřejná
a státní správa k dispozici.

• Pro začínající podnikatele se výrazně
snižují nároky na povinnou praxi.

Všechna podání budou prováděna
elektronicky přímo na úřadě nebo přes
centrální adresu. Novému systému je
nutné přizpůsobit zpracování dat. Úpra-
vy systému budou probíhat od pátku
27. června do pondělí 30. června včetně.
V tyto dny nebude Magistrát města Pře-
rova, odbor Obecní živnostenský úřad
přijímat žádné žádosti podnikatelů.

Kolik zaplatí klienti nového
domova pro seniory

„Při stanovování výše úhrad se přihlí-
želo zejména k velikosti pokojů, zda se
jedná o pokoj s balkónem, dále k mož-
nostem využití nadstandardní pobytové
služby pro seniory, to znamená volba
jednolůžkového pokoje. Ukazatelem pro
stanovení vyšší ceny bylo samostatné
hygienické zázemí každého pokoje s vý-
jimkou pavilonu D, určeného pro imo-
bilní uživatele a pavilonu F určeného
pro uživatele s demencemi, kde v samo-

statném hygienickém koutku nejsou in-
stalovány sprchy, zde bude využito spo-
lečných koupelen. Pochopitelně jsme
srovnali i výši úhrad za pobyt a stravu
v okolních domovech. Na zřetel se brala
například i průměrná výše důchodů
v naší republice, která činí zhruba devět
tisíc korun a navíc v našem regionu je
nižší,“ blíže vysvětlila tvoření cenové
mapy PhDr. Marta Vanišová, ředitelka
Sociálních služeb města Přerova. Šaf 

ubytování strava celkem
UÏivatel v pokoji Kã/den Kã/mûs. Kã/den Kã/mûs. Kã/den Kã/mûs.

dvoulÛÏkovém 145 4.350 130 3.900 275 8.250
22,13–22,23 m2 (32 pokojÛ s bal.)

jednolÛÏkovém 160 4.800 130 3.900 290 8.700
12,68 m2, 13,60 m2 (2 pokoje bez bal.)

jednolÛÏkovém 170 5.100 130 3.900 300 9.000
14,25 m2 (3 pokoje s bal.)

jednolÛÏkovém 180 5.400 130 3.900 310 9.300
21,95 m2 (12 pokojÛ s bal.)

Aktivní podobě dovolené dává přednost stále více lidí
ilustrační foto

� Jakou máte představu své ideální dovolené?
� A jaká bude letošní realita?

Minianketa na léto: Blíží se hlavní dovolenková sezona



■ Rada města Přerova
Krátce z jednání radních

28. května
� Jmenovali s účinností od 1. 6. 2008 Ja-
na Poláka členem Komise životního pro-
středí, udržitelného rozvoje a environ-
mentální výchovy, odvolali s účinností
od 1. 6. 2008 na vlastní žádost z funkce
člena Komise bezpečnosti, prevence kri-
minality a BESIP Ivo Kropáče a novým
členem této komise jmenovali s účin-
ností od 1. 6. 2008 Jana Závěšického, 
� Jmenovali s účinností od 1. 6. 2008
Editu Rozsívalovou členkou redakční ra-
dy Přerovských listů.
� Podali návrh zastupitelům schválit
uzavření darovací smlouvy s Českou re-
publikou – Ministerstvem obrany, Pra-
ha 6, na peněžitý dar ve výši 10 mil. Kč
k úhradě oprav a investic na Letišti Pře-
rov financovaných municipalitami, a to
5 mil. v roce 2008 a 5 mil. v roce 2009.
� Podali návrh zastupitelům schválit
přemístění radnice na Horní náměstí
v Přerově uložili Odboru rozvoje v pří-

padě schválení zpracovat příslušné pro-
jektové dokumentace.
� Schválili přípravu Integrovaného plá-
nu rozvoje města (IPRM) „Přerov-Jih“
a jeho následné zpracování dle podmí-
nek stanovených v Integrovaném ope-
račním programu v případě kladného
doporučení Ministerstvem pro místní
rozvoj a za podmínky zajištění finanč-
ních prostředků.
� Podali návrh zastupitelům schválit
poskytnutí dotace ve výši 80.000 Kč Na-
dačnímu fondu Přerov – Cuijk.
� Podali návrh zastupitelům schválit
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč
Marcele Spáčilové na dopravu Moniky
Spáčilové na Mistrovství světa v estetic-
ké skupinové gymnastice seniorek, kte-
ré se bude konat ve dnech 10. - 15. červ-
na 2008 v kanadském Torontu.
� Podali návrh zastupitelům schválit
poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Mgr.
Otto Zehnalovi na dopravu Natálie Ze-
hnalové na Mistrovství světa v estetické

skupinové gymnastice juniorek, které se
bude konat ve dnech 22.–27. května 2008
ve španělské Cartageně.
� Neschválili nákup 1 ks plynového
sporáku, 1 ks elektrického sporáku, 1 ks
grilovaní desky, 1 ks dvojité fritézy, 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 uzavření smlouvy o partner-
ské spolupráci s Areálem pohody a spor-
tu o.p.s. 
� Schválili uzavření Smlouvy o partner-
ství mezi Statutárním městem Přerov
a subjektem Střední škola gastronomie
a služeb, Přerov, Šířava 7.
� Schválili zahraniční pracovní cestu
delegace Statutárního města Přerova ve
složení Mgr. Elena Grambličková, Ing.
Hana Mikulová, Ludmila Tomaníková
a řidič Ivo Večerka. Cesta se uskuteční ve
dnech 27.–29. června 2008 při příležitos-
ti tradičních Dnů Ozimku. Šaf
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■ Sloupek primátora

Ing. Jiří Lajtoch,
primátor města
Přerova

Za dlouhých letních dnů si najdou čas
na zdravý pohyb přírodou i rekreační
sportovci. Velmi oblíbené jsou výlety na
kolech, které si dopřejí často celé rodiny.
Chtěl bych upozornit na mapu s tipy
cykloturistických tras uveřejněnou
v tomto prázdninovém čísle Listů.
Cyklistice však věnuji v tomto sloupku
pozornost cíleně.
V květnu se jely už tradičně dva velké
cyklistické závody, a to Šela maraton
a Mamut tour. Pořadatelem toho dru-
hého je Miroslav Kolář, známý cyklista
a zakladatel přerovského oddílu Miko
cycles. Při diskuzi o přípravě a technic-
kém zabezpečení závodu a spolupráci
s městem mě požádal, zda bych si našel
čas na setkání s člověkem, jehož si veli-
ce váží a který se zúčastní závodu. Jeli-
kož jsem velkým příznivcem cyklospor-
tu, neváhal jsem přijmou tuto nabíd-
ku. Poznal jsem sympatického mladé-
ho muže, který přes hendikep se svými
výkony dokázal dostat do povědomí
veřejnosti. V jedenácti letech při auto-
nehodě přišel o nohu. Navzdory těžké-
mu úrazu si splnil svůj dětský sen
a stal se profesionálním sportovcem.
Jeho dosavadní příběh je poselstvím
o překonávání překážek, boření bariér
a touze jít za svými sny. 
Mnoho let už Jiří Ježek získává nejcen-
nější trofeje sportu hendikepovaných –
zlaté medaile na paralympijských
hrách, tituly mistra světa a Evropy. Čas-
to také startuje po boku nejslavnějších
„zdravých“ profesionálů při význam-
ných závodech po celém světě. Popřel
svůj hendikep, sportovní sny si dávno
stoprocentně splnil, a přesto jede dál.
Jeho životní příběh nás inspiroval k za-
ložení nadačního fondu MAMUT, je-
hož tváří se stane právě tento sportovec.
Fond bude pomáhat nejen hendikepo-
vaným, ale všem mladým nadějným
sportovcům v našem městě a regionu. 
Věřím tomu, že bude významným part-
nerem mnoha cyklistických soutěží
a bude pomáhat talentovaným spor-
tovcům po řadu příštích let.
Přeji Vám příjemné prožití prázdnino-
vých měsíců, hodně najetých kilometrů
na našich cyklostezkách v celém regio-
nu a těším se na poslední cyklistické
prázdninové setkání v sobotu 30. srpna
v Čekyni.

■ Pozvánka

Zastupitelstvo
města Přerova

v pondělí 8. září v 15 hodin
velký sál Městského domu

Každý zaměstnanec úřadu, ale i občan,
má nyní možnost do těchto E-boxů vho-
dit zdarma drobná elektrozařízení. Ko-
lektivní systém ASEKOL následně zajis-
tí zdarma jejich odvoz a ekologickou li-
kvidaci.

Jaká drobná elektrozařízení
lze do E-boxu vhazovat:

Nefunkční kalkulačky, drobné počíta-
čové vybavení(např. počítačové myši,

klávesnice), discmany, MP3 přehráva-
če, rádiobudíky, el. hračky (např. auto-
dráhy, vláčky), videohry, walkmeny,
ruční ovládače videoher, počítače pro
cyklistiku, sportovní vybavení s elek-
trickými nebo elektronickými součást-
mi, videokamery, telefony, DVD pře-
hrávače, sluchátka, varné konvice, el.
hodiny, žehličky, spotřebiče pro stříhá-
ní a sušení vlasů, holící strojky, el. váhy,
el. nože apod.

Do E-boxu nepatří:
baterie, monočlánky, žárovky, úspor-

né žárovky a zářivky, výbojky.

E-boxy usnadní občanům třídění vy-

sloužilých elektrozařízení. Nadále však
mohou občané odevzdávat vysloužilá
drobná, ale i velká elektrozařízení, na
sběrném dvoře v areálu technických slu-
žeb, při mobilním svozu nebezpečných
složek komunálního odpadu nebo v pro-
dejnách a opravnách spotřebičů. Cílem
je zejména zvýšit množství sebraných
malých spotřebičů. Ty totiž většinou
končí v komunálním odpadu. Pokud se
elektrospotřebič, obsahující zdraví škod-
livé látky, vyhodí spolu s běžným odpa-
dem do popelnice, nedojde k jejich re-
cyklaci, ale skončí na řízené skládce. Po-
kud je elektrozařízení odevzdáno k re-
cyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vy-
sloužilého elektrospotřebiče bude opě-
tovně využita. Šetří se tak přírodní zdro-
je a životní prostředí.

Ing. Marcela Novotná, odbor životního
prostředí přerovského magistrátu

Podrobné informace o třídění elekt-
roodpadu najdete na www.elektro-
srot.cz.

Město ve spolupráci se společností ASEKOL, zabývající se zpětným
odběrem a recyklací elektrozařízení, usnadní občanům třídění vy-
sloužilých drobných elektrozařízení. Ve veřejně přístupných pro-
storách budov magistrátu v ul. Smetanova 7, Blahoslavova 3 a Bra-
trská 34 jsou umístěny sběrné nádoby, tzv. E-boxy, které dodala
zdarma společnost ASEKOL. 

E-box umístěný v budově magistrátu v Bra-
trské ulici.

E-boxy lidem usnadní třídění drobných
elektrozařízení

nedûle a svátky od 8 do 18 hodin

Den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

13. 7. lékárna Media, Jiráskova 20 581 209 922

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

27. 7. lékárna MD, Boh. Nûmce 371 581 207 987

3. 8. lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192

10. 8. lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

17. 8. lékárna ALFA, nám. Pfierovského povstání 581 204 419

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

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

Pohotovostní sluÏbu nevykonávají lékárny: Ústavní lékárna – Dvofiákova 7, lékárna
Dr. Paller – 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
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Již při vstupu do objektu dojde k zásad-
ním změnám. Součástí vstupního vesti-
bulu bude nová recepce s novým po-
kladním a vstupenkovým systémem, pra-
cujícím na principu čipů. Dojde i ke změ-
ně v nabídce občerstvení návštěvníků.
Počítáme s novým restauračním provo-
zem, a to i pro návštěvníky uvnitř bazé-
nové haly, tak zvanou mokrou restaura-
cí. K zásadní změně dojde i v prostorách
šaten, kde vznikne společná šatna s 308
novými skříňkami a převlékacími boxy. 

Uvnitř krytého bazénu by měly být vy-
budovány dva whirlpooly, divoká řeka
a měl by se rozšířit dětský bazén
o brouzdaliště s vodními atrakcemi. Po-
čítá se i s vytvořením nových odpočin-
kových prostor s lehátky a s realizací
wellnessu s několika saunami. Nedílnou
součástí je i rekonstrukce technologic-
kého zařízení, které je v současné době
na hranici životnosti. 

Dále uvažujeme o možnosti vybudo-
vání nového rekreačního venkovního

bazénu s atrakcemi, jako jsou například
vodní hrad, divoká řeka, vodní hřib
a skluzavky.

Obecně lze říci, že se zvýší atraktivita
a komplexnost nabízených služeb v ce-
lém areálu pro návštěvníky z Přerova
i jeho okolí. S růstem návštěvnosti by zá-
konitě mělo dojít i ke zlepšení ekonomie
provozu celého zařízení.

� V jakém časovém horizontu vidíte ja-
ko reálné uskutečnění zmiňované mo-
dernizace a jaký vliv bude mít na vlast-
ní provoz?

První etapa proběhne už v prázdnino-
vých měsících. Jedná se rekonstrukci
vstupní části, kde bude zrušen stávající
vstup do šaten včetně pokladny. Projekt
počítá s vybudováním nové recepce se

vstupními turnikety a s rekonstrukcí ša-
ten. Současně zavedeme nový pokladní
a vstupenkový systém, pracující s čipy,
které budou použitelné jak pro vstup do
areálu, tak i pro zámky v nových šatních
skříňkách a v budoucnu i v oblasti ob-
čerstvení. Následující modernizace bu-
de probíhat v souvislosti se získáním fi-
nančních prostředků. Předpokládáme,
že další etapy včetně rekonstrukce tech-
nologie zahájíme na konci letošního ro-
ku. Během stavebních prací se budeme
snažit nepřerušit provoz a případná
omezení minimalizovat.

� Jaké budou alespoň orientačně ná-
klady na provedení všech záměrů?

Jmenovat nějaké částky je v této chví-
li, kdy nemáme zpracované projekty
a neproběhla výběrová řízení, předčas-
né. Předběžné náklady, uvedené ve
zpracované studii, hovoří o částce přes
30 miliónů. V současné době probíhá
zpracování podkladů pro žádost na zís-
kání dotace z Regionálního operačního

programu Střední Morava. Nemalou ro-
li v získání finančních prostředků bude
mít i město Přerov a úspory z provozu. 

� Jakým způsobem modernizace ovliv-
ní vstupné?

I zde je předčasné hovořit o výši
vstupného. Jedná se o velmi citlivou

otázku. Provoz takového areálu nebyl,
není a předpokládám, že ani nebude zis-
kový. Jedná se o zařízení, určené pro vol-
nočasovou aktivitu obyvatel.

V médiích proběhla v nedávné době
informace, že celodenní vstupné do
venkovního areálu v Přerově je nejdraž-
ší. V této souvislosti je potřeba říci, že
nelze tak jednostranně srovnávat jed-
notlivá koupaliště a jejich vstupné.
Koupaliště mají rozdílná vybavení
a jsou zde i rozdílné provozní náklady.
Jinak je vybaveno například koupaliště
v Penčicích či koupaliště v jiných ob-
cích a městech a jinak je vybaven pla-
vecký areál v Přerově. Za cenu celoden-
ního vstupného je v Přerově k dispozi-
ci venkovní pětadvacetimetrový vyhří-
vaný bazén, kvalitní zavlažovaná trav-
natá sluneční plocha, dvě hřiště pro
plážový volejbal, jedno hřiště na nohej-
bal, dětské dřevěné atrakce, kvalitní zá-
zemí a v současné době i možnost vyu-
žívat vnitřní padesátimetrový metrový
vyhřívaný bazén, šatny a sprchy s na-
hřívacími parními kabinami. 

Eva Šafránková

Vstupní hala s recepcí a turnikety
vizualizace architekta

Bazén, celkový pohled
vizualizace architekta

� pokračování ze strany 1

Na bazénu budou zajímavé vodní atrakce

Rozšířený dětský bazének s posunutou venkovní prosklenou stěnou
vizualizace architekta
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■ 2 otázky pro… 

Mgr. Josef Kulíšek,
náměstek 
primátora

Během letních měsíců budeme častě-
ji než jindy potkávat v ulicích města ci-
zí tváře. Na to, zda máme důvod před-
pokládat, že jich bude více než v minu-
lých letech, jsme se zeptali Josefa Kulíš-
ka, náměstka primátora přerovského
magistrátu.

� Domníváte se, že naše město má
svým návštěvníkům co nabídnout?

Přerov se zapojil do programu Olo-
mouckého kraje v rámci aktivit agentu-
ry pro rozvoj cestovního ruchu. Myslím
si, že naše město s tak dlouhou historií
má určitě co nabídnout. Musíme si uvě-
domit, že cestovní ruch a propagace
mají určité zvláštnosti. Ty spočívají
v tom, že není potřeba s ostatními měs-
ty soupeřit, ale naopak se domluvit na
úzké spolupráci v nabídce zajímavostí
celého regionu. Přerov se může prezen-
tovat nejstarší historií doloženou vyko-
pávkami v Předmostí. Archeologové zde
objevili pozůstatky sídliště lovců ma-
mutů. Naším cílem je, aby se dále rozví-
jel a dobudoval Mamutov v Předmostí
a stal se lákavou expozicí a destinací pro
návštěvníky našeho města a Olomouc-
kého kraje vůbec. Město má překrásný
park Michalov a jistě stojí za zmínku
Horní náměstí se zámkem a expozicí
J. A. Komenského. Svojí polohou a klid-
nými zónami s možností aktivního i pa-
sivního odpočinku je podle mého názo-
ru dobrou destinací pro kongresovou
turistiku.

� Kde spatřujete případné rezervy
ohledně kvalitnější propagace Přerova
v oblasti cestovního ruchu?

Rezervy a možnosti rozvoje cestovní-
ho ruchu a s tím související propagace
města jsou zpracovány v materiálu na-
zvaném Strategie cestovního ruchu, kte-
rý schválili zastupitelé a zájemci si jej
mohou prostudovat na vebových strán-
kách města. Je to obsáhlé téma, které si
zaslouží větší prostor. Je však třeba si
uvědomit, že marketing a propagace úz-
ce souvisí s rozšířením cestovního ru-
chu v Přerově a tím nepřímo i zviditel-
nění města v očích návštěvníků Olo-
mouckého kraje a potencionálních in-
vestorů. Když budu konkrétní, tak je po-
třeba dát městu vizuální styl, prezento-
vat město a jeho kladné stránky v médi-
ích a tiskovinách a spolupracovat
s okolními městy při nabídce turistic-
kých tras a cílených zájmů při poznáva-
cích zájezdech. Samozřejmě velká re-
zerva při propagaci Přerova je v jeho do-
pravní dostupnosti a obslužnosti, ale to
je již na další rozsáhlé téma. Šaf

Koncem května se konalo poslední le-
tošní setkání pětasedmdesátiletých ob-
čanů s představiteli města. Při této pří-
ležitosti jsme dali slovo předsedkyni té-
to komise Ludmile Tomaníkové.

V letošním roce jsme oslovili 357 ob-
čanů, kteří dovršili 75 let. Město nemá

sál pro tak velký počet jubilantů, proto
proběhla tři setkání. Jejich příjemným
zpestřením jsou vystoupení dětí ze zá-
kladních škol i zájmových organizací.
Vlastně tato setkání jsou střetáváním zá-
stupců tří generací – samotných jubi-

lantů, dětí a jejich rodičů, kteří se vždy
přijdou podívat na vystoupení svých ra-
tolestí. V letošním roce účinkovaly děti
ze Základní školy Za mlýnem, děti ze ZŠ
Předmostí – Pod skalkou a děti ze Stře-
diska volného času Atlas a Bios. V příš-
tím roce dostanou příležitost předvést
své dovednosti a talent děti z jiných škol. 

� Tato setkání s pětasedmdesátníky
však nejsou jedinou akcí, kterou pro
občany našeho města připravujete.
Můžete se zmínit o další, kterou rovněž
věnujete pozornost našim seniorům?

Navštěvujeme občany, kteří dovrší vě-

ku 80, 85 a 90 let v jejich v bytě a předá-
váme jim blahopřání k narozeninám
spolu s dárkovým balíčkem a kyticí. Bo-
hužel někdy se stává, že jsme jedinými
gratulanty, kteří si na ně vzpomenou.
Během minulého roku jsme při této pří-

ležitosti navštívili okolo 550 jubilantů.
Jen pro zajímavost a úplnost, nejstarší
obyvatelkou města Přerova je paní Ma-
rie Klesnilová, která letos dovršila 101 let.
Dále máme ve městě dvě stoleté dámy,
bohužel žádného muže, který by se do-
žil tohoto věku. Nejstaršími Přerovany
jsou tři pánové, kteří dovrší v tomto ro-
ce 95 let. Všem tímto přeji hodně zdraví.

� K dalšímu obřadu zasvěcenému star-
ším občanům města patří obřady zla-
tých a diamantových svateb.

Ano, manželé si při této příležitosti při-
pomínají významný den svého života za

účasti mnohdy celé rodiny. Obřady se
konají na Horním náměstí, na matrice,
kam mají díky bezbariérové úpravě
umožněný přístup i imobilní občané.

� Velký zájem je i o obřady vítání dětí.
Máte pravdu. Těchto příjemných set-

kání připravili členové naší komise jen
v loňském roce třicet čtyři a v letošním se
jich do poloviny června uskutečnilo
sedmnáct. Po narození dítěte rodiče ob-
drží pozvánku a je na nich, zda pozvání
přijmou. V případě, že jejich novorozené
dítě je nemocné, mohou se dostavit v dal-
ším pozdějším termínu. Právě tyto obřa-
dy navštěvují hojně babičky a dědečkové,
takže společně celá rodina prožívá slav-
nostní chvilku.

A co říci na závěr? Nezbývá, než citovat
slova předsedkyně komise Ludmily To-
maníkové: „Práce členů komise je ná-
ročná, ale krásné slavnostní chvilky pro-
žité společně s pozvanými hosty v rámci
našich akcí nám vše bohatě vynahradí.“

Eva Šafránková

Obřady komise pro občanské záležitosti 
se těší velkému zájmu

Komise pro občanské záležitosti je jednou z dvanácti komisí Rady města Přerova.

Práce jejích členů je užitečná
a Přerovany určitě kladně vní-
mána. Vždyť její pozornosti ne-
ujdou, v tom příjemném slova
smyslu, jak starší občané města,
tak ani ti právě narození.

Vítání dětí se v sobotu 7. června zúčastnila vedle dalších přerovských dětí i dvojčata Klára se Sárou se svými rodiči.
foto Jan Čep

Přerov má další stoletou. Tyto úctyhodné kulatiny oslavila 16. června paní Alžběta Carbo-
lová z Přerova.

foto Jan Čep
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Poslední květnový den se sešlo v kon-
certním sále Základní umělecké školy
Bedřicha Kozánka sedmadvacet žáků
přerovských základních škol, kteří do-
sáhli vynikajících výsledků nejen ve
studiu, ale i v různých oborech umě-
leckých, ve sportu, či úspěšně repre-
zentovali školu na olympiádách. 

Těm představitelé radnice a vedoucí
odboru školství předali cenu Scholar
2008. Vyznamenaní žáci se podepsali do
knihy zvané Scholar a jako ocenění své
píle, talentu, nadání a příkladného cho-
vání si odnesli i zajímavé dárky, například
batůžek a volnou vstupenku na bazén
a zimní stadion. Letošní pátý ročník je do-
kladem, že toto setkání úspěšných školá-
ků s představiteli města se stalo tradicí.

K závěru školního roku patří
Scholar

Jejich hodnocení je poněkud obtížněj-
ší. Studium totiž nabízí vždy značnou
rozmanitost v podobě nových nápadů,
potřeb a s tím spojené realizace. Každý
rok je proto odlišný a nesnáší slovo ste-
reotyp. Pokusím se krátce zrekapitulo-
vat především pozitivní výsledky, neboť
jsou pro nás satisfakcí za vykonanou
práci a odrazovým můstkem do dalšího
období.

Začnu výtvarným oborem, který zahá-
jil výuku v nově zrekonstruované budo-
vě v Máchově ulici. Esteticky kvalitnější
prostředí se projevilo nejen v pedago-
gické práci, ale hlavně ve výsledku a kva-
litě výtvarných prací na vernisážích, vý-
stavách, soutěžích a výzdobě školy.

V oboru tanečním je vedle již tradič-
ních úspěchů mažoretkových skupin
hlavním pozitivem nárůst a stabilizace
žáků na prvním stupni studia. Rovněž
návrat vystoupení dětí tanečního oddě-
lení do prostor Městského domu přijala
veřejnost s povděkem. A když vzpome-
nu vystoupení starších žákyň na hudbu
skupiny Beatles, spojené s projekcí nej-
zajímavějších scén a fotografií skupiny,
mám velmi dobrý pocit.

Obor hudební zažil po mnoha letech
vyznamenání za vzrůstající kvalitu de-
chového orchestru Haná v podobě po-
zvání k natáčení pořadu ČT …a tuhle
znáte? Zmíněný soubor rovněž poprvé
reprezentoval školu v ústředním kole
národní soutěže ZUŠ a zařadil se mezi
nejlepší dechové mládežnické orchest-
ry v republice. Dechové oddělení tak
ukázalo, jak má vypadat týmová práce.
V kladném hodnocení nesmím zapome-

nout na práci a vývoj obou orchestrů
smyčcového oddělení. Ti mladší ve spo-
lupráci s dětským pěveckým sborem Pri-
mavera se poprvé rozjeli do světa a star-
ší obohatili svůj repertoár o moderní fil-
movou hudbu, za kterou sklidili úspěch
na hojně navštíveném koncertě soubo-
rů a orchestrů v Městském domě. Nyní
by mělo následovat oddělení klavírní,
výborné výkony pěveckého sboru Can-
tabile, ale vzhledem k vymezenému pro-
storu tohoto článku zase někdy příště…

Bohumil Kratochvíl, 
zástupce ředitele ZUŠ B. Kozánka

Malé ohlédnutí za školním rokem v umělecké škole

Komorní orchestr mladších žáků a DPS Primavera s dirigentem Ondřejem Kratochvílem na koncertním vystoupení 14. června.
foto Jaroslav Sypěna

Tak jako na ostatních školách
i v Základní umělecké škole
Bedřicha Kozánka učitelé
uzavřeli hodnocení a rozdali
vysvědčení.

Ocenění získali tito žáci:

Základní ‰kola BoÏeny Nûmcové – Klára
Furmanová, Petr Vohnick˘, Le Thi Mai Trang
Z· J. A. Komenského, Hranická – Barbo-
ra Krzystková, Tomá‰ Tepl˘, Radek Pokorn˘
Z· Pfierov-Pfiedmostí, Pod skalkou – Marie
Havlíãková, Natálie Navrátilová, Karolína Kopcová
Z· Svisle – Adéla Kopfiivová, Marek Urbánek,
Tereza PrÛ‰ová
Z· Trávník – Karolína Markulãeková, Martin
Korda, Michal Vyvleãka
Z· U tenisu – Martina Skfiiãková, Tomá‰
Krupiãka, Ema Csákányiová
Z· Velká DláÏka – Nikol Bednafiíková, Jana
Studeníková, Ivana Veãerková
Z· Za ml˘nem – Martin Kotík, Karolína Paz-
derová, Michal Fojt
Z· Îelatovská – Nikola Seifriedová, Jakub
Dvofiák, Kristína Petrá‰ová

Jeden z oceněných žáků přebírá sošku z rukou náměstkyně primátora Šárky Krákorové Pajůrkové
foto Jan Čep

Nové školní hřiště využívají nejen žáci školy
Koncem května bylo žákům i veřejnosti zpřístupněno víceúčelové školní hřiště při Základní
škole Svisle. Stavba byla zahájena před necelými dvěma roky. 
Sportoviště jsou navržena tak, aby souběžně mohli sportovní areál využívat
žáci tří tříd školy a v době mimo vyučování a o víkendech se předpokládá
návštěvnost 70 až 90 sportujících. Moderní tartanový povrch na dvou set metrovém
běžeckém oválu, víceúčelovém hřišti uvnitř oválu pro malou kopanou, házenou, volejbal-no-
hejbal, tenis a basketbal nahradil nevyhovující škvárový běžecký ovál, travnatá a písčitá hřiště.

foto Jan Čep
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Zde si mohou posedět i majitelé pej-
sků, kteří za vstup svých čtyřnohých ka-
marádů nemusí platit. Podiv, ale i uzná-
ní projevují návštěvníci také nad tím, že
se neplatí za použití WC, která mají na-
víc bezbariérový přístup. Letos mohou
poprvé maminky využít na dámských to-
aletách připravený přebalovací pult pro
miminka, i na našem hradě jich mezi vý-

letníky očividně přibylo. Ke službám ta-
ké patří nabídka suvenýrů a uměleckých
předmětů. Letos byla rozšířená o kovo-
vou turistickou známku s motivem hra-
du, obdobu dřevěné turistické známky,
kterou sběratelé vyhledávají. Poněvadž
je hrad Helfštýn známým centrem umě-
leckého kovářství, jsou v nabídce také
kované zvonky, podkůvky a růže,“ vy-
jmenovala správkyně hradu.

A jaké akce jsou letos
připraveny pro návštěvníky
hradu?

„V průběhu prázdnin mohou turisté
zhlédnout několik doprovodných kul-
turních vystoupení. Stěžejními progra-
my jsou už tradičně Hradní bál, který se
uskuteční 12. července, a Hefaiston. Ten
je připraven na dny 30. a 31. srpna. Tý-
den před Hefaistonem zahájíme Kovář-
ské fórum, na kterém vytvoří skulpturu
J. A. Komenského akademický sochař
Igor Kitzberger. Je známý svým obdivo-
vaným Paganinim, jež vévodí palácové-
mu nádvoří. Je to právě deset let od vzni-
ku tohoto díla. Výroční (1998–2008) je ta-
ké autorská výstava instalovaná v galerii
na druhém nádvoří pod názvem Ko-
menský v díle Igora Kitzbergera. O roz-

šíření sbírky uměleckého kovářství se ta-
ké zaslouží zakázka kovaných šachových
figur, kterou realizuje ve své dílně umě-
lecký kovář Pavel Tasovský,“ informova-
la Marcela Kleckerová. 

Pro finanční náročnost se Obecně pro-
spěšná společnost hrad Helfštýn roz-
hodla uspořádat dobrovolnou finanční
sbírku, která je prezentována veřejnosti
na druhém nádvoří. Nabídka je oriento-

vána i na podnikatele či firmy, které si
mohou jednotlivé figury „zakoupit“. Na
tyto pak bude umístěn štítek se jménem
dárce. Slavnostně by měla být šachová
hra předána veřejnosti v sobotu 6. září. 

„Upozornit bych chtěla na úplnou no-
vinku, která bude pro návštěvníky zají-
mavou atrakcí, ale zároveň i příjemnou
službou. Od konce června bude celé lé-
to jezdit pravidelně o sobotách a nedě-
lích autovláček, který ve svých třech va-
gónech převeze 36 osob. Vláček vyjíždí
z náměstí T. G. Masaryka v Lipníku nad
Bečvou a zastavuje až na louce před hra-
dem. Jízdenky se kupují u řidiče. Cena je
45 korun, děti do tří let jedou zdarma.
Jízda se koná minimálně s deseti zájem-
ci,“ dodala Kleckerová.

Eva Šafránková

Objednávky pro kolektivy lze domluvit
na tel. 577 663 587. Odjezdy na hrad
z Lipníka n. B. jsou prozatím stanoveny
na 9, 10.30, 12.30, 14, 15.30 a 17 hodin.
Upozorňujeme, že pokud se tyto inter-
valy neosvědčí, mohou být změněny. Jíz-
dy se nekonají za nepříznivého počasí
a při Hefaistonu, kdy je na silnici velká
hustota osobních automobilů a dopra-
vu zajišťuje také kyvadlový autobus.

Na Helfštýn návštěvníky vyveze autovláček

Předpokladem pro vznik a fungování
stanice je vstřícný postoj města, protože
jakákoli péče o živá zvířata je možná jen
při zajištění alespoň minimálních pro-
středků na provoz. 

„K myšlence zřízení záchranné stanice
se přihlásilo město ve své koncepci en-
vironmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty a na její vybudování přispělo
rozhodující částkou 400 tisíc korun. Při-
tom pro další roky počítá s podporou
provozu tohoto zařízení. Dalším vý-
znamným příspěvkem, jehož si velmi vá-
žíme, neboť pochází ze soukromých
zdrojů, je osobní dar pana Františka Ko-
márka, držitele Medaile Jana Amose Ko-
menského a aktivního účastníka bojů
studené války. Pan Komárek přispěl ze
svých osobních úspor částkou rovných
100 tisíc korun,“ informovala Elena
Grambličková, náměstkyně primátora
přerovského magistrátu. 

„Záchranná stanice má v současné do-
bě čtyři oddělené prostorné ubikace, kte-
ré navazují na zděnou budovu skladu kr-
miva a ošetřovny. Časem by k nim měla
přibýt ještě větší rozletová voliéra, ve kte-
ré se budou adaptovat ptáci před vypuš-
těním do přírody. Veterinární péče bude
zajištěna smluvně veterinárním lékařem.
Stanice má sloužit především pro ošet-
ření a krátkodobý pobyt zejména ptáků,
postarat se ale budeme umět o všechna

zvířata do velikosti srny. Není cílem bu-
dovat v prostorách ORNIS zoologickou
zahradu, naší snahou bude přijaté ptáky
ošetřit a co možná nejdříve vypustit zpět
do volné přírody. Vyžádá-li si zranění
delší léčení nebo trvalý pobyt v zajetí,
předáme takového živočicha některému
ze specializovaných zařízení,“ vysvětlil
Zdeněk Vermouzek, vedoucí ORNISu
Muzea Komenského v Přerově.

„Slavnostní otevření záchranné stani-
ce proběhne v neděli 20. července v 16
hodin. Návštěvníci si budou moci pro-
hlédnout prostory stanice a možná se
i seznámit s jejími prvními nedobrovol-
nými obyvateli. Současně bude otevřena
i vnější expozice ochrany ptactva – Ptačí
zahrada Františka Gintera. Jménem slav-
ného přerovského učitele, ochránce pří-
rody a zakladatele ornitologické stanice
nazýváme postupně vznikající úpravy
areálu ORNIS. Plánujeme zde vybudová-

ní ukázkové přírodní zahrady,“ doplnil
Zdeněk Vermouzek.

Vlastní expozice vznikla díky grantu
Olomouckého kraje, zahradní úpravy
jsou součástí projektu Přírodě OK pod-
pořeného Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem ČR. Šaf

Slavnostní zahájení v neděli 20. 7. za-
číná v 16 hodin za účasti hostů a na zá-
věr se můžete pobavit při koncertu ob-
líbené pražské skupiny Hm…

Výstava Igora Kitzbergera Studie a plastiky J. A. Komenského
foto Magda Gladišová

Zraněného včelojeda ošetřují pracovníci ornitologické stanice J. Chytil a Z. Vermouzek 
foto Miroslav Rozkošný

� pokračování ze strany 1

V červenci letošního roku zahájí pravidelnou činnost záchranná
stanice pro zraněné živočichy. Vznikla po několika letech jednání
a shánění peněz na místě nepoužívaného skleníku v areálu ornito-
logické a biologické stanice (ORNIS, BIOS). 

Michalov má svého Otesánka
Při příležitosti letošního Dne Země byl

v Michalově slavnostně odhalen řez-
bářsky opracovaný kmen dubu. Záro-
veň byla vyhlášena veřejná anketa, pro-
střednictvím níž mohli občané podávat
návrhy na název tohoto díla mladých
řezbářů z tovačovské řezbářské školy. 

Ankety se zúčastnilo 48 čtenářů, kteří

zaslali 91 návrhů. Nejčastěji navrhova-
ným názvem (celkem dvanáctkrát) byl
Strom života. Šestičlenná porota ve finá-
le rozhodovala mezi pěti návrhy: Otesá-
nek, Dubínek, Sousedé, Noemova archa
a Michal I., z nichž nakonec zvolila název
Otesánek. Autorem vítězného návrhu se
stal Karel Prinz z Přerova. Pavel Juliš

Zranění živočichové najdou
azyl v záchranné stanici
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Byty město prodá levněji a nenabídne
je třetí osobě

Město Přerov prodá občanům tisícovku bytů za 38
procent administrativní ceny. Rozhodli o tom na svém
jednání 16. června zastupitelé. Původně město mělo
prodávat byty za cenu v čase a místě obvyklou, která
může být až o několik set tisíc korun vyšší než cena ad-
ministrativní. Ze strany komunálních politiků šlo
o vstřícný krok. Jenže důchodci a sociálně slabí lidé
z Jižní čtvrti, Kojetínské či Denisovy ulice přišli na za-
stupitelstvo demonstrovat své obavy, že je transakce
připraví o střechu nad hlavou. Přiznali strach, že měs-
to prodá byty i s nájemníky movitějšímu zájemci, kte-
rý jim pak nastaví nereálné podmínky nájmu a udělá
z nich bezdomovce. S podnětem, jak zajistit seniorům
nebo sociálně slabým nájemníkům klidný spánek, při-
šla opozice. Od komunistů vzešel návrh, aby v přípa-
dě, že o koupi bytů neprojeví zájem současný nájem-
ce, nebyla jednotka prodána třetí osobě. A tento návrh
zastupitelé svým hlasováním podpořili. -lech-

Umývali fasádu knihovny
Dva dny bojovali pracovníci úklidové firmy s počmá-

ranou fasádou přerovské knihovny a přilehlé garáže.
Mnohabarevné nápisy na zeď nastříkal neznámý van-
dal už koncem dubna a ani před měsícem se je nepo-
dařilo odstranit. Knihovně vznikla škoda okolo 20 000
korun. Terčem výtržníků se její fasáda stala už potřetí.
Budova knihovny pochází z roku 1926, kdy sloužila ja-
ko obytná vila. Knihovna se do ní přestěhovala až v ro-
ce 1957. V následujících letech ji podle plánů radnice
čeká další stěhování. To zřejmě bude přemístěna do
bývalého armádního domu v Čechově ulici. -svam-

Agentura pro boj s ghetty začne
v Přerově pracovat od července

Agentura proti sociálnímu vyloučení a pro boj s ghetty
začne od července působit v Přerově. Vznikla z popudu
ministryně pro menšiny a lidská práva Džamily Stehlí-
kové v šesti oblastech České republiky, kde se nacházejí
problematické romské enklávy. Několik chudinských
čtvrtí je i v Přerově. Romové, kteří v nich žijí jsou větši-
nou bez kvalifikace, nepracují, jejich děti mají problémy
se vzděláváním a bez pozitivní motivace nakonec stejně
jako rodiče končí v pasti dávkového systému. Agentura
má několik představ, jak změnit letité návyky Romů. Pod-
poruje například návrh, aby v začátcích pracovali jen v re-
habilitačním režimu – třeba dvě hodiny denně a po-
stupně si zvykali na pracovní režim. Posláním agentury
je rovněž koordinace práce organizací, které se na inte-
graci Romů podílejí. Na základě konkrétních výsledků si
stát po dvou letech vyhodnotí, zda působení nové slož-
ky přineslo v ghettech zlepšení situace. Pokud se přínos
potvrdí, bude možné její činnost rozjet ve větším měřít-
ku. Její pracovníci věří, že pozitivní dopad umlčí kritiky,
kteří už teď prorokují, že jde o zbytečně vynaložené de-
sítky miliony korun, které do projektu putují. -lech- 

Parkoviště v Předmostí bude dva
měsíce uzavřeno

Obrnit se trpělivostí budou muset lidé z Předmostí,
kteří až dosud parkovali v ulici Pod Skalkou. Parkoviště
totiž čeká rekonstrukce spočívající v rozšíření a propo-
jení s další vozovkou. Stavební ruch až do konce srpna
parkoviště uzavře a téměř stovka motoristů bude mu-
set pro svá vozidla najít jiné odstavné místo. Odměnou
za toto dvouměsíční omezení bude pro majitele aut 60
nových míst k parkování. Přerovský magistrát hodlá
tímto způsobem alespoň částečně zmírnit parkovací
deficit, kterým sídliště v Předmostí trpí, ale ani tato in-
vestice situaci nevyřeší – i po letošních prostorových

úpravách tam budou stále scházet asi čtyři stovky míst.
Město ještě zvažuje možnost vybudovat jedno velkoka-
pacitní parkoviště na místě někdejší cihelny. -lech-

Studenti malovali meteostanici
Měřicí meteorologická stanice na náměstí Přerov-

ského povstání změnila svou tvář. Meteostanice byla
některým lidem trnem v oku - poukazovali, že hyzdí
okolí. Český hydrometeorologický ústav proto přistou-
pil na podmínky magistrátu, že změní vzhled stanice.

Město oslovilo vedení Gymnázia Jakuba Škody, jehož
studenti a učitelé výtvarné výchovy stojí za proměnou
podjezdu do Předmostí a Památníku lovců mamutů,
aby znovu zapojilo své žáky do práce. Městská archi-
tektka potom vybrala z několika návrhů ten vítězný.
Studenti tak pod vedením pedagogů ekologicky čistý-
mi barvami vytvořili na meteostanici tepelné vlny do-
plněné vrstevnicemi, které připomínají izobarické čá-
ry, jež známe z předpovědí meteorologů. -ilo-

Odborníci ocenili Přerovské listy
Přerovské listy, které vydává Magistrát města Přero-

va, získaly významné ohodnocení. Z 300 titulů měst-
ských a obecních novin z Čech a Moravy patří Přerov-
ské listy do první dvacítky nejlépe hodnocených titulů.
Výsledky vyplynuly z červnového brněnského seminá-
ře o městských zpravodajích. Spolu s Přerovskými lis-
ty zabodoval i Chropyňský zpravodaj, Třebíčské listy
a radniční listy ze Šlapanic a ze Semil. Pozitivně byl
v případě Přerovských listů hodnocen obsah i moder-
ní grafika. Měsíčník radnice vychází v nákladu téměř
21 tisíc a zdarma jej do schránky dostává každá do-
mácnost v Přerově i jeho místních částech. -ilo-

Podjezd čeká další oprava
Do konce léta chce Ředitelství silnic a dálnic ČR pro-

vést rozsáhlou rekonstrukci podjezdu v Předmostí.
Dvacetimilionová investice by měla vyřešit problémy,
které v podjezdu způsobuje vysoká hladina spodní vo-
dy. Jejímu prosakování budou bránit nové drenážní
vrstvy. Uzavírka podjezdu bude trvat zhruba dva mě-
síce. Nejméně na pět let by však měla vyřešit jeho ne-
utěšený stav. Už začátkem prázdnin začnou práce na
výměně povrchu vozovky vedoucí přes obec Kokory.
Zatím není jasné, zda ji zhotovitel stavby zcela nebo jen
částečně zneprůjezdní po dobu tří týdnů. -eda-

Taxislužby jízdné nezdražily
I když ceny benzínu a nafty stále rostou, taxislužby

ceny jízdného nenavýšily. Ty se u přerovských taxíků
pohybují od 19 do 23 korun za kilometr jízdy. Za při-
stavení auta taxikáři navíc účtují devět až deset korun.
Pětikilometrová jízda po Přerově tak vyjde asi na 110
korun. Podle informací od přerovských taxislužeb se
jízdné v souvislosti s vyššími cenami pohonných hmot
zatím zvyšovat nebude. -ilo-

www.ktvprerov.cz

foto Gabriela Veselá

■ Z „Přerovských aktualit“

� 7. 7. 1978 – před 30 lety zemřel ve
Šternberku Čeněk Ježek, básník, di-
rigent sbormistr dětského sboru DTJ
a od roku 1934 sboru Svornost, re-
daktor časopisu Akordeon, odbojový
pracovník za 2. sv. války, autor bás-
nické sbírky „Ze záhybů času“ (v ru-
kopise zůstaly sbírky Bečva, Po letu vlaštovek a další)
a četných textů ke zpívaným sborovým skladbám
(Rodnému městu). Je autorem pohádkových her „Ča-
rovná skříňka“ a „Duhový pás“. Narodil se 6. 6. 1898
v Přerově (110. výročí narození).
� 9. 7. 1933 – před 75 lety se narodil ve Zlíně Miloš
Přidal, Ing., příznivec atletiky, sborového zpěvu a fi-
latelie, který žije a pracuje v Přerově. Spolu se svým
otcem prof. Josefem Přidalem, známým atletem
a mezinárodním rozhodčím, se stal organizátorem
přerovského atletického sportu a více než 40 let je
rozhodčím v lehké atletice, 30 let je členem Klubu
filatelistů v Přerově. Za činnost ve VOKÁLU obdržel
řadu čestných uznání a Zlatých odznaků českých pě-
veckých sborů. S oblibou se též věnuje reportážní
fotografii.
� 10. 7. 1913 – před 95 lety se naro-
dila v Přerově Milada Ganguli, roz.
Sýkorová, spisovatelka, autorka Ben-
gálských obrázků, Putování za lovci
lebek, V říši klenotů, a mnoha cesto-
pisných článků uveřejněných u nás
i v Indii. Žila trvale v Indii. V Kalkatě
založila školu, kde působila jako ředitelka. Zemřela
27. 4. 2000 v indické Kalkatě. 
� 17. 7. 1893 – před 115 lety se narodil v Přerově 
Richard Schrötter, akademický malíř, žák profesora
Thieleho. Maloval figurální obrazy, podobizny, akty
a krajiny. 
� 19. 7. 1933 – před 75 lety se naro-
dil v Kojetíně Gustav Vožda, PhDr.,
historik a vlastivědný pracovník,
dlouholetý ředitel Muzea J. A. Ko-
menského v Přerově, autor řady od-
borných studií (Přerovské povstání
1. 5. 1945, Z dějin odborů na Pře-
rovsku, Kazeto, Stoletá tradice přerovského strojí-
renství, 100 let cukrovaru Kojetín, Stoletá vřetena
a další). Je rovněž autorem regionální studie „Regi-
on Věrovany“, vycházející od roku 1991–dosud, pub-
likace „Kdysi dávno mezi Blatou a Valovou“ s podti-
tulem Deset kapitol z dějin Oplocan, rok 2003, v tém-
že roce vydal brožurku „Xavera“ (materiály o životě
a díle Františky T. E. Běhálkové).
� 22. 7. 1913 – před 95 lety zemřel
v Hranicích Leopold Riedl, MUDr.,
městský lékař v Přerově, městský
radní, vlastenec, rusofil a zakladatel
Ruského zrna, předseda řady pře-
rovských spolků (Ústřední matice
školská, Okrašlovací spolek, Kurato-
rium Městského muzea, jednatel Moravského říční-
ho a průplavního spolku a dalších). Zasloužil se
o zlepšení zdravotních poměrů ve městě (kanalizace,
vodovod, plovárna, úprava parku Michalova,výstav-
ba měšťanských škol a další). Byl čestným občanem
Hranic, Lipníka, Tovačova a řady obcí. Narodil se
10. 11. 1860 v Bystřici p. H. 
� 23. 7. 1868 – před 140 lety se narodila v Želatovicích
Anna Kalmanová, učitelka a překladatelka z němči-
ny, angličtiny, francouzštiny a italštiny. Psala pod
pseudonymem Anna Gelata. Krátce působila v Brně,
ale od roku 1899 žila v Želatovicích. Zemřela 20. 8.
1920 v Přerově.

Věra Fišmistrová

Kalendárium■
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Posluchači byli zvědavi. Ptali se i na ne-
dávno diskutovanou kašnu na náměstí
TGM a maják v novém parku u Bečvy. Je-
jich otázky vyprovokovaly Davida Vávru
natolik, že si během pořadu odskočil oba
architektonické prvky prohlédnout a po
svém návratu do sálu možná některé po-
sluchače zklamal, když řekl: „Kašna ani
maják nejsou v Přerově problémem. Na-
opak větší problém vidím ve výškovém
domě, který nedaleko odtud má vyrůst.“ 

Po skončení pořadu jsem položil obě-
ma autorům několik otázek. 

� Pánové, jaký máte dojem z premiéry? 
Lipus: Jsme rádi, že Přerované se sešli

v takovém počtu. Bylo narváno. 
Vávra: Svědčí to o tom, že Přerované

mají o své město zájem. 

� Premiéru podobnou přerovské dělá-
te i jinde, nebo je naše město výjimkou? 

Lipus: Nedá se říct, že premiérové
představení pořádáme ve všech měs-
tech. Ve většině však ano, ale vždy musí
přijít pozvání někoho místního, před-
stavitelů města, spolku nebo i jednotliv-
ce. Ve vašem případě to byla paní Jan-
dová, kdo nás pozval. Výjimečná byla
v Přerově nejen nadprůměrná návštěva,
ale i výtvarná díla, která k našemu pořa-
du vytvořili studenti Gymnázia Jakuba
Škody. To ještě nikde nebylo. 

Vávra: Já bych nezapomněl ani na le-
porela před vstupem do sálu. Doporu-
čoval bych vám je v Přerovských listech
otisknout. Třeba na pokračování. 

Lipus: Pomohlo by to podchytit zájem
dětí i středoškoláků o architekturu.

� Znali jste Přerov dříve, než jste zde
začali natáčet? 

Lipus: Přerov jsme znali také proto, že už
před časem jsme zde měli točit náš pořad.
Potom ho předběhly Hranice, poněvadž
mě nadchla knížka Tomáše Pospěcha
o hranické architektuře. Teď jsem rád, že

jsme tento dluh k Přerovu smazali, protože
zejména 20. století je zde velmi zajímavé. 

� Co považujete v architektuře Přero-
va za typické? 

Vávra: Struktura Přerova byla násilně roz-
drásána v době socialismu a bohužel tyto
rány pokračují dál. Proto o to víc by Přero-
vané měli být obezřetni v tom, jak odstra-
ňovat staré budovy. Bohužel Komuna se
stala svítícím signálem, jak se nemá za-
cházet s historickými budovami, zvláště ve
městě, kde jich není až takový nadbytek.
Brutální boření Přerova mi vadí nejvíc. 

Lipus: Přesně tak. Kdyby na místě Ko-
muny vznikla kvalitní současná archi-
tektura, třeba budova městské knihovny
nebo i zajímavě řešený bytový dům, lze
říct, že vzniklo něco stejně hodnotného
nebo i kvalitnějšího. Při ustoupení Ko-
muny unifikovanému a desurbanistic-
kému Tescu, jako v tomto případě, je
pak architektonická ztráta dvojnásobná. 

� Pře deseti lety se v našem městě hod-
ně diskutovalo také o budově bývalého
Okresního stavebního podniku na ná-
městí TGM. Je vhodná tato moderní bu-
dova do starobylé zástavby města? 

Lipus: Ne všechno, co bylo postaveno
v současnosti, je moderní. Současná ar-
chitektura může existovat v kontaktu s his-
torickým městem a dokonce musí, ale jde
o to, aby tato architektura byla kvalitní.

� Přejděme k optimističtější otázce. Co
se vám na architektuře našeho města
líbí nejvíc? 

Lipus: Je to řeka Bečva s nábřežím. Ke

zvýraznění této části města by přispěla
realizace nového Tyršova mostu dle ná-
vrhu architektky Aleny Šrámkové. Archi-
tektonicky je zajímavý i nájemní Zejdův
dům, některé vily u Michalova, sokolov-
na a v okolí zachovalý pavlovický zámek. 

Vávra: Přerov je otevřené místo, kde lze
experimentovat. Dobře nebo špatně. Pro-
to je nutné vytvořit kvalitní komisi, která
by o architektuře města rozhodovala.

� Někteří účastníci premiéry měli k va-
šemu filmu kritické výhrady. Padla zde
například otázka, proč jste v něm zcela
vynechali přerovský zámek a další pa-

mětihodnosti. Zřejmě podobně se bu-
dou v duchu ptát i diváci při televizní
repríze. Co byste jim vzkázali? 

Lipus: Scénář našeho pořadu je zamě-
řen na architekturu 19. a 20. století. Vý-
jimku jsme udělali u období lovců ma-
mutů, které pokládáme v historii Přerova
za výjimečné. Zámek jsme nezmínili také
proto, že jeho existenci pokládáme v kaž-
dém větším městě za běžnou a my chce-
me hlavně upozorňovat na památky, kte-
ré nejsou v povědomí lidí běžné. Jsme ta-
ké limitováni časem, který v případě na-
šeho pořadu činí třiadvacet minut. 

Miroslav Rozkošný

Kašna ani maják nejsou problémem Přerova, 
říkají tvůrci televizního pořadu Šumná města

V příštích týdnech by se měla objevit na
pultech knihkupectví Kniha české mysli-
vecké poezie, ve které publikuje 90 auto-
rů celkem 120 básní s motivy zvěře a lovu. 

Tvorbě myslivecké poezie se věnovali
renomovaní myslivečtí spisovatelé, jako
například J. Seidl a J. Marcha, ale i novo-
dobí klasikové, J. Seifert, J. Mahen či J. Wol-
ker. V jejich společnosti se objevuje i jmé-
no známého přerovského rodáka Mirosla-
va Sekery, který byl v roce 2006 poctěn ce-
nou města Medailí J. A. Komenského.

„Cítím to jako vyznamenání, že mě za-
řadil mezi naše nejlepší myslivecké bás-
níky Doc. MUDr. Jaromír Kovařík, CSc.,
který knihu sestavil a komentoval. Z mo-
jí tvorby vybral dvě básně, Slučí tok a Tet-
řívek,“ vyslovil své potěšení M. Sekera.

David Vávra v obležení zvídavých návštěvníků premiéry televizního pořadu Šumná města v Městském domě
foto Miroslav Rozkošný

Obyvatelé Přerova mají zájem o své město. Svědčil
o tom plný sál návštěvníků, kteří 30. května přišli do
Městského domu zhlédnout premiéru televizního po-
řadu Šumná města a poslechnout si slova jeho autorů,
režiséra Radovana Lipuse a architekta Davida Vávry.

Ukázka z knihy – 
báseň 

Miroslava Sekery

Tetřívek
V jarním rozbřesku se ozve „tšují“,
A pak něžné bublání, 
Modročerní tetřívci ohlašují, 
že začíná tok ve stráni.
Točí se, bublají, vyskakují,
Slyšet je v celém okolí, 

lásku svým družkám oznamují,
Rytíři s rudými chocholy.
Třesk a malá kulička,
Když bublat chtěl právě,
Ukončila tlukot srdíčka, 

teď ležel nehybně v trávě.
Na černém klovci ještě zbyl,
Milostné písně úryvek, 
Kterou však již nedokončil,
Starý modročerný tetřívek.

Vychází Kniha české 
myslivecké poezie

Kufřík připomínající významnou ar-
chitekturu našeho města vznikl při pří-
ležitosti natočení Šumného Přerova díky las-
kavé spolupráci s Kazetem spol. s r.o.
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Dejme však slovo jeho autorovi.

Mgr. Petr Vojáček,
ředitel Základní
školy U Tenisu

Na naší škole se dlouhodobě, už osm
let, věnujeme sportu v nejširším slova
smyslu. Pojímáme ho především jako
významný způsob emočního utváření
mladého člověka. Na tom jsme postavi-
li filosofii školy, vytvořili školní vzdělá-
vací program, personálně obsadili pe-
dagogický sbor a snažili se zajistit ma-
teriální zázemí. Jako ředitel školy jsem
přesvědčen, že už dnes je plně v našich
silách nabídnout veřejnosti víc. Jsme
připraveni pracovat i se sportovně ta-
lentovanou mládeží. Z vlastní zkuše-
nosti vím, že až příliš jsme všichni
vždycky pospíchali za sportovním vý-
konem. Byli připraveni obětovat pro ví-
tězství a prvenství všechno a hned. Ano,
vychovali jsme spousty sportovních ta-
lentů, rádi a pyšně se na ně dnes dívá-
me. Nechceme se ale bavit o tom, kolik
a proč nám jich skončilo. Já jsem dnes
přesvědčen, že rozhodování mladého
člověka by mělo vycházet z nenucené
a široké nabídky. Rozhodně by měl vy-
zkoušet hodně sportů, než se rozhodne
naplno věnovat tomu svému hlavnímu.
Sportování by se mělo stát jeho celoži-
votní potřebou. V tomto duchu chci
oslovit rodiče pohybově nadaných dětí,
osvícené trenéry prakticky všech, ze-
jména ale „malých“ sportů.

� Myslíte si, že vaše škola je schopna
naplnit tyto ambiciozní plány?

Kdybych o tom nebyl přesvědčený, ne-
troufal bych si přijít s tímto nápadem.
Jsme schopni zabezpečit kvalifikovanou
výuku tělesné výchovy důsledně zamě-
řenou na všeobecný rozvoj pohybových
vlastností, herních dovedností v širokém
spektru sportovních her, rehabilitační
a rekondiční aktivity v objemu pěti až
sedmi vyučovacích hodin týdně. Žáci
mají k dispozici dvě tělocvičny s dřevě-
nou palubovkou, jedna je vybavena pro
sportovní hry včetně florbalových man-
tinelů, druhá na gymnastiku. Školní sta-
dionek má udržované pískové hřiště na
házenou a malou kopanou, které lze
kropit a v zimě se využívá jako kluziště.
Dále mají žáci k dispozici volejbalový
kurt antukový a jedno hřiště na plážový
volejbal. Kolem hřiště je vybudovaná 210
metrů dlouhá pilinová dráha pro rozvoj

vytrvalosti a rehabilitační běhání. Ve
škole je ve dvou atriích situováno pět
stolů na stolní tenis;
již pět let aktualizu-
jeme stolně teniso-
vé žebříčky ve čtyřech kategoriích žáků.
Škola má kompletní vybavení pro mini-
tenis, spolupracuje s tenisovým klubem
Precolor a sportovním areálem v Kozlo-

vicích. Využíváme rehabilitační linku
hotelu Jana. Kolem školy vede cyklos-
tezka, která v blízké budoucnosti propo-
jí severní a jižní hranice Moravy. Ještě
v letošním roce se zahájí výstavba areá-
lu pohody a sportu v prostoru před teni-
sovou halou, vzdálenost od školy je
dvousetmetrová.

� Můžete případným zájemcům ze
strany rodičů sdělit, jaké máte dosa-
vadní zkušenosti s vedením sportovně
nadaných žáků?

Experimentálně jsme jednu takovou
třídu zprovoznili, dnes jsou chlapci
a děvčata v 8. třídě. Postavili jsme ji jako
sportovní třídu, ve které je kmenovým
sportem tenis. Má 21 žáků, kteří kromě
rozšířené tělesné výchovy absolvují nor-

mální výuku. Ve tří-
dě je skupina tenis-
tů, dále například

dva fotbalisté, tři florbalisté, dva veslaři,
stolní tenista a lehká atletka. Všichni mé-
ně či více umí různé sportovní hry, lyžu-
jí, plavou, mají výbornou kondici. Dob-

ře víme, že pokud chceme realizovat náš
projekt, neobejdeme se bez spolupráce
s oddělením tělovýchovného lékařství
a sportovní rehabilitace. Rádi bychom
získali i školního psychologa. 

� Příprava takového projektu není jed-
noduchá. Mohl byste nastínit, v jakém

časovém horizontu, a v jaké podobě,
počítáte s otevřením první třídy?

V případě zájmu zahájíme otevřením
koedukované šesté třídy ve školním ro-
ce 2009/2010. Nechceme nic uspěchat.
Naší představou je plynulé pokračování
v letech dalších až k postupné komplet-
ní soustavě čtyř sportovních tříd. Ve tří-
dě předpokládáme 22 až 24 žáků, nejlé-
pe napůl děvčat a chlapců. Zatím se jed-
ná o průzkum zájmu veřejnosti. Zároveň
je to ale výzva určená rodičům pohybo-
vě nadaných dětí, které si možná ještě
ani svůj sport nevybraly. Je to ale také vý-
zva pro trenéry takových sportů, jako je
třeba gymnastika, česká házená, kraso-
bruslení, tenis, stolní tenis, veslování,

kanoistika, nohejbal, cyklistika či lehká
atletika. Eva Šafránková

Rodiče by měli tento článek brát jako
podnět k zamyšlení, výzvu k širšímu
poznání školy, která s takovou nabíd-
kou přichází. Další informace můžete
získat na www.zstenis.com. red

Základní škola U Tenisu přichází se sportovní nabídkou
Ředitel Základní školy U Tenisu Mgr. Petr Vojáček připravuje nový
sportovní projekt, o kterém by rád informoval rodičovskou veřejnost.
Sám má mnohaleté profesní zkušenosti s vedením sportovně nada-
ných dětí, a to nejen fotbalové mládeže, ale v posledních letech
i s výchovou například tenistů, florbalistů, stolních tenistů či atletů.
Pochopitelně by je rád uplatnil a zúročil právě v tomto projektu.

Nový sportovní projekt

V Přerově působí 13 mateřských škol
zřízených městem s 5 odloučenými pra-
covišti a 2 mateřské školy zřízené sou-
kromými zřizovateli. Pracovníci odboru
školství, mládeže a tělovýchovy přerov-
ského magistrátu zjišťovali aktuální na-

plněnost přerovských mateřských škol
ke dni 10. červnu. 

Volná místa pro případné zájemce
o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou
na níže jmenovaných mateřských ško-
lách:

Hledáte ještě místo v mateřské
škole pro svého předškoláka?

Informace k aktuální naplněnosti mateřských škol v Přerově

Matefiská ‰kola poãet voln˘ch míst telefonní kontakt
(k 10. 6. 2008) na fieditelku M·

Pfierov, Le‰etínská 5 23 míst 581 210 524

Pfierov-Vinary, Za humny 1 9 míst 581 212 286

Pfierov-Újezdec, Hlavní 61 2 místa (Újezdec) 581 204 183
odlouãené pracovi‰tû Pfierov-Lovû‰ice, Mírová 19 5 míst (Lovû‰ice)

Pfierov-Pfiedmostí, Pod skalkou 11,
odlouãené pracovi‰tû Pfierov-âekynû, JabloÀová 4 6 míst (âekynû) 581 211 736

soukromá matefiská ‰kola Sluníãko, Pfierov, Bajákova 18 15 míst 581 735 358

Pfierov, U Beãvy 2 prÛbûÏn˘ zápis 581 201 801

■ Upozornění
Termíny uzavření

mateřských škol v době
letních prázdnin

1.–31. 7. M· U tenisu

1. 7.–10. 8. M· Dvofiákova

1. 7.–24. 8. M· âekynû (odlouãené pracovi‰tû)

1. 7.–31. 8. M· Jasínkova (odlouãené praco-
vi‰tû)

7. 7.–17. 8. M· Radost – Kozlovská, soukro-
má M· U Beãvy

7. 7.–24. 8. M· Újezdec, M· Lovû‰ice (od-
louãené pracovi‰tû)

14. 7.–24. 8. M· Máchova 14, M· Vinary,
M· Komenského, M· Koufiílkova, M· Le‰etín-
ská, M· Optiky, M· Pí‰Èalka – Máchova 8, M·
Pí‰Èalka – Na odpoledni (odlouãené pracovi‰tû),
M· Pod skalkou, soukromá M· Bajákova

14. 7.–31. 8. M· Kozlovice (odlouãené pra-
covi‰rû)

1.–31. 8. M· Kratochvílova

Velkému zájmu se těší už
osm let pravidelně v říjnu
pořádané mistrovství školy
malé kopané.
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Nabízí k pronájmu:

Blahoslavova ul. č. 2 v Přerově (náměstí TGM)
■ kancelář v 1.patře objektu (23,5 m2) – od 1. 9. 2008

ul. 9. května č. 2452 v Přerově 
(areál STS – ihned k pronájmu)

■ zrekonstruované prostory (55,8 m2) včetně sociálního
zařízení (7,8 m2) – vhodné pro provozovnu

■ sklad (99 m2) včetně uzavřené zastřešené rampy (53,4 m2)

Kontakt : 581 202 745, 732 773 727

INZERCE

■ Klub českých turistů
TJ Spartak Přerov

Vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 581 772 543
�12. 7. • Sedlec–Hraniãní zámek–Rybniãní
zámek–ApollonÛv chrám–U Tfií Grácií–Val-
tice, 21 km, odj. vlak 5.36 hod., vede Vl. Wnuk
�9. 8. • Bouzov–Javofiíãko–Bílá Lhota–Mla-
deã, 17 km, odj. vlak 6.05 hod., vede Vl. Wnuk.
�12.–17. 8. • Horácko, pû‰í akce, doprava
vlak, vede P. ·lesinger.
�23. 8. • Bfieclav–Charv. N. Ves–Sv. Hu-
bert–Randesvous–Rajsna–Valtice, 19 km,
odj. vlak 5.36 hod., vede Vl. Wnuk.
�30. 8. • Skfiítek–Rab‰tejn–Kamenná ho-
ra–R˘mafiov, 22 km, odj. vlak 6.05 hod., vede
Vl. Wnuk.

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

�1. 7. • schÛzka turistÛ ve Vinarech, Na Skal-
ce ve 14 hod., odj. A13.15 hod.
�3. 7. • Stfiílky–Cimburk–kazatelna–sv.
Kliment–Osvûtimany, 20 km, M. Sahaj, odj.
6.05 hod.
�5. 7. • Vys. Îibfiidovice–Podbûlka–Vys.
Îibfiidovice, 24 km, J. Pûãek, odj. 7.05 hod.
�10. 7. • Olomouc–Kl. Hradisko–Sedlisko–
Horko n. M., 16 km, Î. Zapletalová, odj. 7.05 hod.
�10. 7. • Jakubãovice–Spálovsk˘ ml˘n–
Hefimánky, 20 km, J. Pûãek, odj. 6.26 hod.
�12.–19. 7. • Náchodsko (plnûní OTO Ná-
chodsko) J. Pûãek
�17. 7. • Teplice n. B.–Mariánské údolí–
Kfiiv˘–Drahotu‰e, 12 km, V. Visnar, odj. 7.15 h.
�19. 7. • Adamov zast.–Kfitiny–Babice–
Adamov zast., 22 km, P. ·Èáva, odj. 6.39 hod. 
�19.–26. 7. • ·umava, M. Garzina
�24. 7. • Námû‰È n. H.–Krakovec–La‰-
kov–Námû‰È n. H., 16 km, Î. Zapletalová, odj.
6.28 hod.
�24. 7. • âesk˘ a Polsk˘ Tû‰ín–Tûrlická
pfieh.–Albrechtice, 20 km, L. Bafiinka, odj.
6.05 hod.
�26. 7.–2. 8. • ·umava, J. Sedláková
�31. 7. • Za‰ová–Jehliãná–Krhová–Vala‰-
ské Mezifiíãí, 15 km, M. Garzina, odj. 6.05 hod.

�2. 8. • Hovûzí–Pulãínské skály–Horní Li-
deã, 20 km, J. Pûãek, odj. 6.05 hod.
�5. 8. • schÛzka turistÛ ve Vinarech, Na Skal-
ce ve 14 hod. odj. A13.15 hod.
�7. 8. • Nov˘ Jiãín–Hodslavice–Hosta‰o-
vice, 16 km, M. Garzina, odj. 6.26 hod.
�9. 8. • Rajec Jestfiebí–Petrovice–Veseli-
ce–Blansko mûsto, 18 km, P. ·Èáva, odj. 6.39 h.
�14.–16. 8. • Beskydy – Visalaje, ·Èávová
�14. 8. • Tesák–Roso‰né–Tesák, 21 km,
J. Pûãek, odj. A6.05 hod.
�14. 8. • Hlavatá–Tfie‰tík–Bumbálka–Be-
ne‰ky–Horní Beãva, 17 km, J. ·vec, odj. 6.05 h.
�16. 8. • Údolím li‰ky Bystrou‰ky, 20 km, J.
Pûãek, odj. 6.39 hod.
�21. 8. • Moraviãany–Úsov–Troubelice,
15 km, Î. Zapletalová, odj. 7.05 hod.
�23. 8. • Tesák–Skaln˘–sv. Host˘n–Byst-
fiice p. Host., 20 km, H. ·Èávová, odj. A7 hod.
�28. 8. • Lipník n. B.–Pod Horou–Helf‰t˘n–
T˘n n. B.–Lipník n. B., 15 km, J. ·vec, odj. 7.58
�30. 8. • Blaniãtí rytífii u Rudce, 16 km,
J. Pûãek, odj. 6.39 hod.

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

�4.–7. 7. • ·tubaiské Alpy, ledovec a v˘stup
na nejvy‰‰í horu Zuckerhütl, 4 dny, T. Beránek, J.
Balcárek, mikrobus 6.00 hod. VHT
�12. 7. • Jantarová cyklostezka, Pfierov–V.
Bystfiice–Olomouc–SmrÏice–Tovaãov–Pfierov,
85 km, M. Bezdûk, sokolovna 8.30 h., kolo, cyklo
�31. 7.–4. 8. • Wilder Kaiser, v˘stupy na nej-
vy‰‰í vrcholy Ellmauer Halt, Ackerlspitze, Mauks-
pitze a Karlspitze -I.-II. + klettersteigy, 5 dnÛ, R.
·tûpanãík, vlast. Auta, VHT
�5. 8. v 19 hodin • schÛze v rest. Base Camp
�22.–25. 8. • etapov˘ pfiechod sloven. hor
– Vysoké Tatry, v˘chodní ãást Vysok˘ch Tater,
4 dny, M. Bezdûk, vlak 1.48 hod., 
�30.–31. • na Such˘ vrch na kole – Louãe-
ní s létem, Zábfieh–Svébohov–â. Voda–Such˘
vrch (995m)–Jablonné n. O.–Letohrad (noc)–Lan-
‰kroun–Ho‰tejn–Zábfieh (Mohelnice), 65, 50 (65)
km, J. Balcárek, V. Koutn˘, vlak 7.05 hod., cyklo

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
Ulice druh omezení trvání
Pfiedmostí – parkovi‰tû Pod úplná uzavírka do 31. 8.
Skalkou, M. Horákové (v˘stavba parkovi‰tû)

II/434 Kozlovice ãásteãná uzavírka do 17. 7.

Dvofiákova (na konci zástavby) ãásteãná uzavírka (pfiekop) do 17. 7.

Dvofiákova (kfiiÏovatka s VaÀkovou) ãásteãná uzavírka (pfiekopy) do 30. 6.

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

Dvofiákova (kfiiÏovatka se Vsadskem) ãásteãná uzavírka do 30. 6.

Vsadsko (kfiiÏovatka s Dvofiákovou) úplná uzavírka do 30. 6.

NádraÏní a Denisova ãervenec

Upozornění: Z důvodu oprav objektu půjčovny pro děti v Palackého ulici a jeho sta-
tického zajištění, bude toto pracoviště Městské knihovny v Přerově do 31. 8. uzavřeno.
Malí čtenáři si mohou půjčovat knihy v pobočce v Předmostí, Hranická 93/14 (stará
škola), Trávník 30 (budova Chemoprojektu), Velká Dlážka 44 (Poradna pro rodinu).

INZERCE

INZERCE

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

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

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

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

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

oddûlení pro dûti a mládeÏ zavfieno zavfieno zavfieno zavfieno
(Palackého 1)

Poboãka Pfiedmostí 9–11:30, 12.30–18 zavfieno 9–11.30, 12.30–17 zavfieno
(Hranická 93/14)

poboãka Trávník zavfieno 9–11.30, 12.30–17.309–11.30, 12.30–17.30zavfieno
(budova Chemoprojektu)

poboãka Velká DláÏka zavfieno 9–11.30, 12:30–17.309–11.30, 12.30–17.30zavfieno

stfieda a sobota – zavfieno

■ Blokové čištění města
Datum lokalita 6–14 hodin

2. 7. Vsadsko, Klivarova, Dvofiákova u Rusalky

9. 7. Sokolovská, ÎiÏkova, Prokopa Holého

16. 7. Tfi .Gen. Janou‰ka, Pod hvûzdárnou

23. 7. PurkyÀova, Dvofiákova u garáÏí

30. 7. B. Nûmce

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

akce trv

 9.6.20
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■ Sport

Konec národní
házené v Žeravicích
Národní házenkáři SK Žeravice jsou,

jak je notoricky známo, nejúspěšněj-
ším klubem historie tohoto sportu v ze-
mi. Ve své přebohaté sbírce mají 22 me-
dailí z nejvyšší mužské soutěže.

Z titulu se v této místní části města
mohli radovat třináctkrát. Stříbrných
medailí bylo sedm a dvakrát se Žeravice
umístily na třetí příčce. V nejvyšší sou-
těži působil klub nepřetržitě od sezony
1972/73. V právě skončeném ročníku ale
zaznamenal nejhorší umístění od roku
1974, až 9. místo. Sestup pak tým odvrá-
til v posledních třech kolech, kdy doká-
zal zmobilizovat síly a umístit se mimo
sestupové pásmo. Přesto ale do play off
nepostoupil. Tým v závěru táhli hráči
kombinující národní házenou s její me-
zinárodní formou. Handbalisté Zvěřina,
Pernička a Černošek nalezli v závěru
střelecké noty a spolu s navrátivším se
obráncem Rodkema a útočníkem Hro-
bárem byli oporami.

Žeravice to ale není jen prvoligový tým
mužů. Celky starších žáků, a to jak chlap-
ců, tak i dívek, bojovaly ve finále Českého
poháru. Chlapci zvítězili, dívky obsadily
páté místo. I přes nadějné mládí národní
házená v Žeravicích končí. V začátku červ-
na proběhla v klubu mimořádná valná
hromada, která rozhodla, že do podzim-
ních soutěží národních házenkářů se tý-
my již přihlašovat nebudou. Sport naší
vesnice, jak je mnohdy národní házená
nazývána, tak ztrácí svou nejtradičnější
a nejslavnější baštu. Pokud se nic nezmě-
ní, klub se bude od podzimu účastnit
handbalových soutěží na střední Moravě.

Pavel Procházka
vicemistrem Evropy

Bratrská dvojice biketrialových jezd-
ců Adam a Pavel Procházkovi patří
v posledních letech k vůbec nejúspěš-
nějším sportovcům města. 

Vozí skvělá umístění nejen z domácího
mistrovství, ale i kontinentálního a svě-
tového. Biketrialisté mají za sebou úvod-
ní podniky MČR a také evropský šampio-

nát. Na tom se dokázal prosadit Pavel
Procházka, který si v belgickém Aywavil-
le vybojoval stříbrnou příčku v kategorii
Senior. Za vítězným Švédem Levinem
zaostal jen o 4 body. Adam letos soupe-
ří spolu s profesionálními jezdci v pres-
tižní kategorii Elite. Česká republika zde
má zásluhou našeho jezdce zastoupení

po dlouhých šesti letech. Adam, jako
amatér, zatím spíše posbíral zkušenosti
a obsadil osmou příčku. Světový šampio-
nát se koná až o prázdninách a naši
úspěšní jezdci by ve všech třech podni-
cích šampionátu neměli chybět.

Hokejová sezona se
blíží

Minulá sezona se hokejistům HC 
Zubr opravdu povedla na výbornou.
Účast ve finále play off není malým ús-
pěchem. Hráči klubu důrazně zaklepa-
li na dveře 1. ligy.

V klubu ale neusnuli na vavřínech, už se
pilně připravují na nastávající ročník sou-
těže. Ta doznala řady změn a podle po-
sledních ohlasů bude ještě zajímavější
než minulá. Soutěž budou hrát další tý-
my, které druhou ligu ještě více zatraktiv-
ní a zkvalitní. Ze druhé nejvyšší soutěže
sestoupily Prostějov se Šumperkem
a o návrat na výsluní se bude snažit i Vse-
tín. Ambice si budou dělat třeba také
Břeclav nebo Pelhřimov. Domácí celek
tak zbrojí. Na lavičku se jako hlavní kouč
vrací po roce Jaroslav Beck, který spolu
s Lubomírem Václavíkem už vedl tým
v suché přípravě. Dres Zubrů obléknou
opětovně i Vladimír Kočara, Tomáš Mar-
tinák a Tomáš Halouska. S kádrem trénují
i Prinke, Kundrátek, Menšík a další. 

Známy jsou také první termíny příprav-
ných utkání. Zubři by se měli 15. srpna

utkat doma s Novým Jičínem, 26. srpna
se Šumperkem, 29. srpna s Uničovem a 9.
září s Valašským Meziříčím. Některé pří-
pravné duely jsou ale ještě v jednání. Start
nového ročníku 2. ligy je plánován na 13.
září. Soutěž, která bude mít 46 kol, od-
startujeme doma reprízou loňského finá-
le play off proti Technice Brno.

Házenkáři Sokola
HC Přerov po

sezoně
Na začátku června skončila 1. liga há-

zenkářů baráží o postup do Zubr extra-
ligy. V této baráži bojoval celek Přero-
va, který nesmírně dramatickou a vy-
rovnanou 1. ligu dokázal vyhrát.

V lize Sokol HC od prvních kol podzi-
mu hrál o špici tabulky a směřoval k ví-
tězství v soutěži. Trenéru Bučkovi se
spolu s asistentem Kudou podařilo se-
stavit hodně silný celek, který měl moti-
vaci postupu do baráže. Liga se ale roz-
hodla až v samotném závěru. Definitivu
určilo pak až úplně poslední kolo. Do
baráže proti poslednímu celku extraligy,
Hustopečím, nastoupil Přerov neohro-
ženě, ale nakonec zůstal před branami
nejvyšší soutěže.

Hustopeče osvědčily zkušenosti a náš
tým dokázaly dvakrát přehrát. Oba sou-
peři tak zůstali ve svých ligách. Pro am-
biciózní přerovské družstvo byla baráž
velmi dobrým testem schopností a mož-
ností. Hráči jsou v optimálním věkovém
složení, mají i jisté zkušenosti a kvalitu.
Nemuselo to proto být poslední slovo.
I když se soutěž, obdobně jako u hokeji-
stů, ještě více zkvalitní, Přerov nebude
zcela určitě bez šancí. 

Jaroslav Blaťák

Házenkáři Sokola HC Přerov po výborné sezoně přesto nepostoupili do Zubr extra ligy.
foto Petr Beneš

Pavel Procházka si v belgickém Aywaville vybojoval stříbrnou příčku v kategorii Senior. 
foto Jan Havelka
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1. díl
tajenky

2. díl
tajenky

3. díl
tajenky

místo 
tûÏby 

kamene

PomÛcka:
Apus, ill,
pipa, Zea

svobodn˘
‰lechtick˘

statek

provazy

‰elmy

Ovidiovo
jméno

v˘klenky

pfiedloÏka

karetní
barva

druh za-
vafieniny

pfiedloÏka

paneãku

tvrdé
bonbony

indiánsk˘
kmen

biografy

Ïal

infekce

Evropan

kód Malty

fie‰eta

noãní
podniky

v˘robek
z mléka

noãní
ptáci

moje

fyzikální 
veliãina

pfiedloÏka

‰krabák 
na pluh

citoslovce
ohrazení

anglicky
„nemocn˘“

dosna
pfiístavní

hráz
znaãka

aut

lymfa
fiezací

nástroje

náhlá 
policejní 
prohlídka

pûna
na vodû

jehliãnat˘
strom

spodní
ãást auta

lehk˘
topn˘ olej

(zkr.)

Evropská
unie
(zkr.)

zn. ampér-
závitu

nûãí

asijsk˘
stát

egyptská
bavlna

lyÏafisk˘
vlek

plemeno

leskl˘
nátûr

strojov˘
steh

anglicky 
„star˘“

slovensk˘
hudební
skladatel

âapkovo
drama

velká jiho-
americká

Ïába

balkánsk˘
smrk

ceniny

mezinár.
název

souhvûzdí
Rajka

mytím 
nevyãistit

arabské
muÏské
jméno

botanicky
kukufiice

písem-
nictví

latinsky
„a“

obr pod-
pírající

nebeskou
klenbu

nûmecké
muÏské
jméno
(Jan)

pfiestat
boletepocha

Tajenka křížovky: Řecké přísloví Autorka křížovky Marie Švarcová

Tajenka: Když promluví peníze, pravda zmlkne
���Pozvánka na výstavy do Muzea Komenského���

Výstava s názvem Gorup a Lolek – ma-
líři zvířat navazuje na loňskou výstavu
o malíři a ilustrátorovi Františku X.
Procházkovi.

Výtvarníci Josip M. Gorup (1898–1926)
a Stanislav Lolek (1873-1936) jsou stejně
jako on stěžejními autory souboru škol-
ních didaktických obrazů s názvem Čes-
ké zoologické obrazy, který vycházel v le-
tech 1921–1947 a přinesl do našich škol
na 50 velkých obrazů domácích i cizo-
krajných zvířat pro výuku přírodopisu. 

Návštěvníci si budou moci prohléd-
nout originální olejomalby i tisky obra-
zů ze sbírek oddělení dějin školství pře-
rovského muzea a blíže se seznámit s ži-
votem a tvorbou obou malířů. U Stani-
slava Lolka nebudou opomenuty ani je-
ho známé ilustrace knihy o Lišce Byst-
roušce.

Výstavu můžete zhlédnout v malém
výstavním sále přerovského zámku od
17. července do 21. září.

Mgr. Jarmila Klímová, kurátorka výstavy 

M. Gorup: Zubr evropský
foto Jitka Hanáková

Komenského mapy Moravy zaujaly návštěvníky na slavnostní vernisáži 12. června 
Jitka Hanáková

Obrazy zvířat v muzeu

Komenského mapa Moravy
Další velmi zajímavou výstavou, kterou

můžete navštívit až do 7.  září, je výstava
Komenského mapa Morav, která je in-
stalovaná v Historickém sále muzea. 

Jsou zde vystaveny všechny typy Ko-
menského map, které vycházely v atlasech
i jednotlivě v průběhu sto padesáti let,
včetně prvních výtisků z let 1624 a 1627.

V letošním roce byla tato výstava s ús-
pěchem prezentována v holandském
Naardenu. Katalog, který byl k této vý-
stavě vydán, obsahuje 12 Komenského
map Moravy. Zakoupit si jej můžete
v pokladně zámku.

PhDr. František Hýbl, 
ředitel Muzea Komenského v Přerově

Mezinárodní
hudební festival
Hanácké kvitek
Na kvalitní kapely se mohou těšit zá-

jemci, kteří zavítají 12.července na ju-
bilejní 10. ročník Mezinárodního hu-
debního festivalu Hanácké kvítek do
sokolské zahrady ve Věrovanech. 

Program začíná ve 14 hodin a návštěv-
níkům se představí dechová kapela Kra-
janka Václava Hlaváčka (Praha), Drieto-
manka (Slovensko), národopisný soubor
Ruskyj chorovod (Rusko), domácí Věro-
vanka a Stříbrňanka, která bude dopro-
vázet i večerní lidovou veselici. Modero-
vat festival přijede František Uher z Mo-
ravanky. 

V rámci festivalu proběhne setkání se-
nior klubů, k občerstvení budou připra-
veny hanácké speciality a nebude chy-
bět ani tombola o atraktivní ceny.

Více informací na: www.verovanka.cz

Pozvánka

Pozvánka

Výstava květin
Ve dnech 25. až 27. 7. se koná na zám-

ku v Brodku u Prostějova výstava lilií
a mečíků. Pořádá ji Vladimír Pernica s li-
liáři z ČR a Polska. Výstavu můžete
zhlédnout v pátek od 15 do 18 hodin,
v sobotu a neděli od 9 do 17 hodin.



KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

Den sauna solárium rekondiãní stoly
Slender

Pondělí zavřeno zavřeno 12.30–20

Úterý zavřeno zavřeno 10–17.30

Středa zavřeno zavřeno 12.30–20

Čtvrtek zavřeno zavřeno 10–17.30

Pátek zavřeno zavřeno 10–17.30

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

Výjimky: 23. 6.–6. 7. Slender stoly – zavřeno

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

Den dûtsk˘ kryt˘ koupání venkovní
bazén 50 m bazén imobilních obãanÛ bazén

Pondělí 10–20 10–20 11.30–13.30 10–20

Úterý 10–20 10–20 10–20

Středa 10–20 10–20 11.30–13.30 10–20

Čtvrtek 10–20 10–20 10–20

Pátek 10–20 10–20 15–17 10–20

Sobota 10–20 10–20 10–20

Neděle 10–20 10–20 10–12 10–20
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pondělí–neděle
9.30–19

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, J. Blahoslav, J. A. Komensk˘, Ar-
cheologie Pfierovska, Entomologie, Mineralogie,
Národopis Hané a Záhofií, Tajemství tónu zvonu,
Veduty Pfierova a vyhlídka z vûÏe, Historie od-
boje na Pfierovsku 1914–1989, Lapidárium

V˘stavy:
�do 13.7. • Svatba v prÛbûhu doby – v˘sta-
va dobov˘ch pfiedmûtÛ, oznámení, odûvÛ…
�do 31.8. • Viva Mexico – fotografie a ukáz-
ka kultury Mexica
�do 7. 9. • Komenského mapa Moravy
�24. 7.–7. 9. • Pfierovsk˘ ka‰párek 10 let
po povodni – historie loutkového divadla: foto-
grafie, kulisy, loutky, scénáfie, plakáty…
�8. 7.–14. 9. • Nouzová platidla
�17. 7.–21. 9. • Lolek a Gorup – v˘stava
‰kolních obrazÛ z doby 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 – v˘stava
o pfiírodû a lidech Indonésie. Barevné fotografie
zvífiat, rostlin, lidí a krajin, doplnûné ukázkami
exotického hmyzu, nûkter˘ch plazÛ, ukázky lido-
vého umûní a pfiedmûty ilustrující Ïivot místních
obyvatel.
�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, ve stromû a pod stromem.
Interaktivní v˘stava pfiedstavující stromy jako do-
movy pro jiné druhy rostlin a zejména ÏivoãichÛ,
plná barev, zvukÛ, obrázkÛ a her.
�20. 7. • Zahradní slavnost – do 16 hodin:
Slavnostní otevfiení Ptaãí zahrady Franti‰ka Gin-
tra a záchranné stanice pro zranûné Ïivoãichy.
MoÏnost prohlídky záchranné stanice, následuje
koncert skupiny Hm... Pod ‰ir˘m nebem. Obãer-
stvení zaji‰tûno.
�Ekoporadna projektu Pfiírodû OK – posky-
tování informací z oblasti Ïivotního prostfiedí,
pondûlí aÏ pátek 8–16 hodin.

Hrad Helfštýn
Dennû mimo pondûlí 9–17 hodin

�do 30. 10. • Expozice historické min-
covny v suterénu hradního paláce
�do 24. 8. • Igor Kitzberger – Studie plasti-
ky J. A. Komenského. V˘stava pofiádaná ke 120.
v˘roãí zaloÏení Muzea Komenského v Pfierovû.
�5.–6. 7. • Vstup do hradu po cel˘ den zdar-
ma – pfiíspûvek správy hradu ke státnímu svátku.
�12. 7. • Hradní bál. Pofiádá Muzeum Ko-
menského v Pfierovû ve spolupráci s Obecnû pro-
spû‰nou spoleãností Hrad Helf‰t˘n. Zábavn˘ pro-
gram, kost˘movan˘ prÛvod, tanec, tombola, ob-
ãerstvení. Od 16.30 hodin zaji‰tûna kyvadlová au-
tobusová doprava z Lipníka n. B. Vstupné: do-
spûlí 100 Kã, studenti, dÛchodci a dûti 60 Kã.
MládeÏ do 15 let pouze v doprovodu rodiãÛ.
�19. 7. v 11, 14 a 16 hod. • Vystoupení
skupiny historického ‰ermu REGO s pfied-
stavením Pohádka vo Honzovi. Samostatné
vstupné 20 a 40 Kã.
�20. 7. v 11 a 14 hod. • Vystoupení sku-
piny historického ‰ermu REGO s pfiedsta-
vením Pohádka vo Honzovi. Samostatné
vstupné 20 a 40 Kã.
�29.–31. 7. • VIVAT FLAUTO z Prahy. Sou-
bor zobcov˘ch fléten vystoupí prÛbûÏnû s histo-
rick˘mi skladbami pod vedením B. VyslouÏilové.
�1.–10. 8. • VIVAT FLAUTO z Prahy. Soubor
zobcov˘ch fléten vystoupí prÛbûÏnû s historick˘-

mi skladbami pod vedením B. VyslouÏilové.
�23.–28. 8. • Kováfiské fórum – 20. roãník.
Na exponátu pro hrad bude pracovat akademic-
k˘ sochafi Igor Kitzberger. Slavnostní zahájení
probûhne pfied historickou kovárnou na 3. ná-
dvofií v sobotu 23. 8. v 15 hodin. V sobotu 23. 8.
– vystoupení skupiny historické hudby CODEX.
�30. a 31. 8. • HEFAISTON 2008 – 27. roã-
ník mezinárodního setkání umûleck˘ch kováfiÛ.
Program: sobota 9-18 hodin – demonstrace ko-
váfiské tvorby na 10 pracovi‰tích, v˘stava kováfi-
sk˘ch dûl v exteriéru. Nedûle 9–13 hodin totéÏ.
Po oba dny zaji‰tûna kyvadlová autobusová do-
prava Lipník n. B.–hrad Helf‰t˘n. Vstupné 60, 40
a 20 Kã.

ãervenec a srpen

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

jindy po pfiedchozí domluvû na tel. 581 211 739

■ Hrad Sovinec
�12. a 13. 7. • Za ãest krále. Sovinec v tem-
né dobû války tfiicetileté. Îivot v obleÏeném hra-
dû, bitva, fiemesla, v˘stava zbraní.
�26. a 27. 7. • Past na medvûda. Lesnické
a sokolnické slavnosti. Draví ptáci, loveãtí psi,
právo útrpné, vãelafii a fiezbáfii. V˘stava loveck˘ch
trofejí.
�2. a 3. 8. • Soumrak loupeÏníkÛ. ·ermífi-
ské netradiãní prohlídky.
�16. a 17. 8. • Hodokvas rytífie Kobylky.
¤emesln˘ historick˘ jarmark s kejklífii, právem
útrpn˘m a dobovou kuchyní. V sobotu veãerní
program zakonãen˘ ohÀostrojem.
BliÏ‰í informace na tel. 777 205 029, e-mail: so-
vinec.purkrabi@volny.cz

■ Středisko volného času BIOS a Atlas

�19.–26. 7. • letní tábor s Taneãní ‰kolou
– Rusava
�11.–15. 8., 8–16 hod. • pfiímûstsk˘ tábor
v BIOSu

�25.–29. 8., 8–16 hod. • pfiímûstsk˘ tábor
v BIOSu
�25.–29. 8., 8–16 hod. • pfiímûstsk˘ tábor
v DDM Atlas

Volná místa na letních táborech:

Nabídku příměstských táborů rodiče školáků vítají. Děti na nudu nemají čas!
ilustrační foto

Děti budou malovat Ostrov krále zvířat
Na letní prázdniny vyhlašuje Středis-

ko volného času Atlas a Bios novou vý-
tvarnou soutěž s názvem Ostrov krále
zvířat. Děti mohou do 29. srpna malovat
obrázky k danému tématu a použít růz-
né výtvarné techniky. Na soutěžních ob-

rázcích nesmí chybět jméno, věk a tele-
fon. V září proběhne vyhodnocení sou-
těže a autoři těch nejpěknějších výtvorů
získají hezkou cenu. Všechny práce bu-
dou pro veřejnost do konce září vysta-
veny v budově Atlasu.

Svatovavřinecké hodyPozvánka

Letos se uskuteční ve dnech 8. až 10.
srpna na náměstí T. G. Masaryka. Na
sobotu 9. srpna je připravený na Hor-
ním náměstí historický program.

Město se v rámci Vavřineckých hodů
zapojí do turistické kampaně na podpo-
ru cestovního ruchu v Olomouckém kra-
ji. Její součástí bude i příjezd InfoBUSu.
Jedná se o mobilní informační centrum,
kde návštěvníci 9. a 10. srpna najdou
komplexní nabídku turistických atrakti-

vit a služeb regionů Střední Morava a Je-
seníky. Najdete zde např. materiály
s konkrétní nabídkou služeb – soukromé
subjekty, tj. hotely, sportoviště apod. ne-
bo materiály s přehlednou nabídkou –
mikroregiony, města, významné atrakti-
vity – zoo, hrady, zámky, muzea, kalen-
dáře akcí apod. Zkušený personál po-
skytne podrobné informace. 

InfoBUS bude přistaven na náměstí
TGM před prodejnou „Pražák“.

klub pro 
rodiče a děti

■ Rodinka klub pro rodiče a děti

�2.–8. 8. • tábor Do fií‰e kouzel a fanta-
zie v Bystfiici p. H. je urãen dûtem 6–12 let, dûti
3–6leté v doprovodu sv˘ch rodiãÛ.
�9.–16. 8. • semináfi jogy pro rodiny s dût-
mi v Bystfiici pod Host˘nem.
�30. 6.–4. 7. a 7.–11. 7. • pfiímûstsk˘ tá-
bor pro dûti 3–10 let. Klubovna v Îelatovské
ul. 12, od 8 do 13 hodin. Rodiãe mohou pfiihlá-
sit dûti i na jednotlivé dny.

www.rodinka.cz



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

Uzávěrka příštího čísla je ve středu 13. srpna 2008

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

Vedle souborné výstavy našich předních
autorů současných (Anderle, Benešovi,
Born, Čápová, Drábek, Faltýnek, Hüttne-
rová, John, Kitzberger, Kodet, Kulhánek,
Malík, Richterová, Suchánek,Valeš, Vel-
čovský, Zahradník, Zoubek a další) i již
nežijících (například Janeček, Kristofori,
Toyen, Trnka, Zrzavý), vám nabídneme
dvě autorské kolekce obrazů.
Obrazy první vzpomeneme našeho vý-
znamného regionálního malíře Stanisla-
va Krátkého, jehož portréty a krajiny jis-
tě potěší četné příznivce tohoto žánru.
Zcela odlišné jsou obrazy v druhé kolek-
ci. Známý zlínský malíř Josef Ruszelák
zpracovává krajinu spíše symbolicky
s důrazem na stromy a lesy. Jeho pastely
mají vzdušnost a lehkost, vytvářejí at-
mosféru klidu a pohody.

V červenci a srpnu budou vystavovat výtvarníci, kteří s minigalerií dlouhodobě spo-
lupracují. Krajinky a zátiší vystavují Miroslav Dyl, Vilém Pokorný a Vlasta Tvrdá.
Zákoutí města Přerova můžete obdivovat na obrazech Radomíry Trojanové, Len-
ky Jasenské, Pavlíny Filoušové-Haderkové a Jana Mičkala. Uměleckou keramiku
vystavuje Darja Čejková a umělecké sklo Glass Atelier Morava z Vizovic. V důsled-
ku dovolených bude provoz minigalerie v prázdninových měsících omezen.

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

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

Pro velký úspěch u návštěvníků představí v období prázdnin galerie Centrum no-
vou kolekci obrazů německé autorky Ilsy Klingelhőfer. Dále budou v galerii za-
stoupena díla stálých autorů.

Josef Ruszelák, Les, pastel

V měsících červenci a srpnu se v Do-
mečku budete setkávat s tvorbou ce-
lé řady výtvarníků: s keramickými
kachlemi Jarmily Krečmanové a Da-
vida Strnada, s kombinovanými tech-
nikami Dagmar Mráčkové, s textilní-
mi obrázky Jany Kubínové. Malova-
né hedvábí Daniely Koplové, batiko-
vaná a malovaná trička, originální ha-
leny a šaty budou v nabídce průběž-
ně po celé léto.
V letní souborné nabídce budou za-

stoupeny také tradiční dílny lidové keramiky z jižní Moravy a jižních Čech, které
jsou každoročně vyhledávány především zahraničními návštěvníky.

Ilsa Klingelhőfer, výřez z obrazu

■ Kino Hvězda ■ Galerie
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�1.–2. 7. v 17.30 hod. • INDIANA JONES
A KRÁLOVSTVÍ K¤I·ËÁLOVÉ LEBKY (USA,
dobrodruÏn˘, titulky premiéra). ReÏie: Steven Spi-
elberg. Hrají: Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia
LaBeouf, Karen Allen.
�1. 7. ve 20 hod. • SMUTEK PANÍ ·NAJDE-
ROVÉ (âR/Albánie, romantick˘ pfiíbûh, premié-

ra). ReÏie: Piro Milkani. Hrají: AÀa Geislerová, Nik
Xhelilaj, Michele Placido, Bára ·tûpánová.
�3.–6. 7. v 18.30 hod. • BLÁZNOVO ZLATO
(USA, komedie, titulky, premiéra). ReÏie: Andy
Tennant. Hrají: Matthew McConaughey, Kate
Hudson, Donald Sutherland, Ewen Bremner.
�3.–6. 7. ve 21 hod. • BOBULE (âR, letní

komedie). ReÏie: Tomá‰ Bafiina. Hrají: Kry‰tof Há-
dek, Luká‰ Langmajer, Václav Postráneck˘, To-
má‰ Matonoha, Lucie Bene‰ová.
�7.–9. 7. v 18.30 hod. • U Mù DOBR¯ (âR,

komedie). ReÏie: Jan Hfiebejk. Hrají: Jifií Schmit-
zer, Lenka Vlasáková, Josef Somr, Miroslav Vla-
dyka, Bolek Polívka.
�7.–8. 7. ve 21 hod. • MOJE BORÒVKOVÉ
NOCI (USA, romantick˘/drama, titulky, premié-
ra). ReÏie: Wong Kar Waie. Hrají: Norah Jones,
Jude Law, Natalie Portman, Rachel Weiss.
�10.–16. 7. v 18 hod. • LETOPISY NARNIE:
PRINC KASPIAN (USA, fantasy, ãesk˘ dabing,

premiéra). Letopisy Narnie jsou dosud nejrozsáh-
lej‰ím holywoodsk˘m projektem a je proto potû‰i-
telné, Ïe se na nûm mohla v˘znamnû podílet i pfie-
rovská spoleãnost Kolumbus 92. Její ãleno-
vé spolu s vedením kina Hvûzda zvou diváky na
premiérové promítání, pfied kter˘m vystou-
pí kaskadéfii v originálních kost˘mech. Re-
Ïie: Andrew Adamson. Hrají: Georgie Henley, Skan-

dar Keynes, Anna Popplewell, William Moseley.
�10.–13. 7. ve 21 hod. • SEX VE MùSTù
(USA, komedie, titulky). ReÏie: Michael Patrick
King. Hrají: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall,
Cynthia Nixon, Kristin Davis, Chris Noth.
�14. a 15. 7. ve 21 hod. • SMRT ON-LINE
(USA, thriller, titulky, premiéra). ReÏie: Gregory
Hoblit. Hrají: Diane Line, Billy Burke, Colin
Hanks, Joseph Gross.
�17.–20. 7. v 18.30 hod. • INDIANA JONES
A KRÁLOVSTVÍ K¤I·ËÁLOVÉ LEBKY (USA,
dobrodruÏn˘, titulky). ReÏie: Steven Spielberg.
Hrají: Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia LaBe-
ouf, Karen Allen.
�17.–20. 7. ve 21 hod. • HANCOCK (USA,
akãní, titulky, premiéra). ReÏie: Peter Berg. Hra-
jí: Will Smith, Charlize Theron, Jason Bateman.
�21.–23. 7. v 18.30 hod. • MEJDAN V LAS
VEGAS (USA, komedie, titulky, premiéra). ReÏie:
Tom Vaughan. Hrají: Cameron Diaz, Ashton Kut-
cher, Queen Latifah, Rob Corddry.
�21. a 22. 7. ve 21 hod. • STALO SE (USA,
thriller, titulky, premiéra). ReÏie: M. Night Shya-
malanl. Hrají: Mark Wahlberg, Zooey Deschanel,
John Leugizamo, Betty Buckley.

�2. 7. ve 20 hod. • NENÁPADN¯ PÒVAB
BURÎOAZIE (Francie, satirické podobenství, ti-
tulky, premiéra). ReÏie: Louis BuÀuel. Hrají: Fer-
nando Rey, Delphine Seyrig, Stéphane Audran,
Jean-Pierre Cassel.

�9. 7. ve 21 hod. • DRAâÍ LOëE – P¤EROV
2008 (âR, premiéra, promítání z dataprojektoru).

Napínavé ticho v oãekávání… Jeden úder bubnu
a 20 pádel vzpûní vodu… Draci letící nad hladi-
nou za boufilivého povzbuzování pfiihlíÏejících
z bfiehu… To je IV. roãník Pfierovského fes-
tivalu draãích lodí 2008 na pfierovské lagunû. 
Kamera a stfiih: Alexandr Salachov & Sa‰a Pfie-
rov. Hrají: úãastníci závodu a jejich fandové.
�16. 7. ve 21 hod. • MONGOL – âINGISCHÁN
(Rusko/Nûmecko/Kazachstán/Mongolsko, histo-
rick˘,  titulky, premiéra). ReÏie: Sergej Bodrov. Hra-
jí: T. Asano, H. Sun, K. Chuluun, O. Odsuren.
�23. 7. ve 21 hod. • ÚTùK DO DIVOâINY
(USA, psychologick˘/road movie, titulky, premi-
éra). ReÏie: Sean Penn. Hrají: Emile Hirsch, Mar-
cia Gay Harden, William Hurt, Jena Malone.

Od 24. ãervence do 6. srpna 2008 
kino nehraje – prázdniny.

BIOsenior v prázdniny nehraje.
Zaãínáme 24. záfií v 17.30 hod. ãesk˘m
filmem ZdeÀka Svûráka Vratné lahve.

Bijásek v prázdniny nehraje

■ KLUB NÁROâNÉHO ■

■ DIVÁKA ■

■ ARTKINO ■

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■


