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Slavnostním poklepem základního kamene bude 31. srpna zahájena stavba Tyršova mostu. Přítomni budou představite-
lé města, pracovníci společnosti Povodí Moravy a Skanska i další hosté.

V tomto duchu se zamýšlí mnohdy celá rodina nad tím, který zájem
a dovednost jejich potomek má upřednostnit. Nabídka různých kroužků 
je rok od roku i zásluhou konkurujících si základních škol větší, takže i ti,
kteří nemají peněz nazbyt, si bez problému vyberou.

Dětský sbor Přerováček 
s dirigentkou Ingrid Sekerovou
foto Jan Gregovský

Mám si vybrat florbal, tanec nebo keramiku?

více na straně 8 �

Stavba Tyršova mostu konečně
dostala zelenou

SERIÁL
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V září bude na Soukromé základní
škole Acorn’s & John’s school v Přero-
vě zahájena pilotní výuka v rámci pro-
jektu Zvyšování kvality výuky pro-
střednictvím ICT pro žáky se speciál-
ními vzdělávacími potřebami finan-
covaného z prostředků Evropského
sociálního fondu a rozpočtu České
republiky.

Během školního roku bude speciální
pedagog spolu se speciálním asistentem
ověřovat výuku a výchovu žáků za
pomoci nových učebních pomůcek,
zejména speciálně vytvořeného e-lear-
ningového portálu a nakoupených note-
booků, které žákům poskytnou možnost
online přístupu i mezi učitelem a žákem

hospitalizovaným či připoutaným na
lůžko.

Speciální pedagog bude zároveň
poskytovat konzultace pro děti i jejich
rodiče, bude řešit problémy vznikající na
půdě školy, ukazovat žákům možnosti
dalšího studijního rozvoje, poskytovat
kariérní poradenství apod. 

Cílem projektu je přitom zejména
napomáhat vytvoření prostředí vhodné-
ho pro integraci dětí s nejtěžšími forma-
mi postižení s dětmi zdravými a méně
postiženými a zlepšení možnosti indivi-
duálního přístupu ke vzdělávání díky
on-line komunikaci mezi žákem a učite-
lem.
Bc. Marcela Kropáčová, Manažerka projektu

Nové pomůcky pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami

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

den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

5. 9. lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539

12. 9. lékárna Alfa, nám. Pfierovského povstání 581 204 419

19. 9. lékárna U kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

26. 9. lékárna Komenského, Komenského 40 581 215 092

28. 9. lékárna Media, Jiráskova 20 581 209 922

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

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

Primátor statutárního města Přerova Ing. Jiří Lajtoch zve rodiče žáků 
základních škol Velká Dlážka, Trávník, Hranická a rodiče žáků 

2. stupně základní školy Pod Skalkou na 

veřejné projednání

zahájení školního roku 2010/2011 
v souvislosti s realizací zateplování

školských budov
Projednání se uskuteční ve velkém sále Městského domu 

na náměstí T. G. Masaryka v Přerově:

pro ZŠ Velká Dlážka dne 31. 8. v 16.30 hod.
pro ZŠ Hranická a Pod skalkou dne 31. 8. v 17.30 hod.

pro ZŠ Trávník dne 1. 9. 2010 v 17 hod.

Z důvodu zateplování školských budov vyhlašují na začátku měsíce září ředitelé
ZŠ Velká Dlážka a Trávník pro žáky následující volné dny (ředitelské volno) 

od 2. do 3. 9. včetně.

Bližší informace k zahájení školního roku 2010/2011 v uvedených školách
naleznete na webových stránkách statutárního města Přerova, na infotextu

Kabelové televize Přerov a na webových stránkách základních škol.

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

pondûlí úter˘ ãtvrtek pátek sobota
oddûlení pro dospûlé 8–18 8–18 8–18 8–18 8–11

studovna 8–12 8–12 8–12 8–12 8–11
13–18 13–18 13–18 13–18

ãítárna 8–18 8–18 8–18 8–18 zavfieno

hudební oddûlení 10–12 10–12 10–12 zavfieno
13–18 13–18 13–16

oddûlení pro dûti a mládeÏ 9–11 zavfieno
Palackého ul. 12–17 12–17 12–17 12–16

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

poboãka Trávník 9–12 9–12 9–11.30 zavfieno
(budova Chemoprojektu) 13–17.30 12.30–17 13–17.30 12.30–16

poboãka Velká DláÏka 9–11.30 9–11.30 9–11.30 zavfieno
(Poradna pro rodinu) 12.30–17 12.30–17.30 12.30–17.30 12–16

V úterý 24. srpna oslavila sto jedna let paní Ludmila Dermíšková z Přerova.
K narozeninám s tímto úctyhodným číslem jí přišla popřát i členka zastupitelstva
a předsedkyně komise pro občanské záležitosti paní Ludmila Tomaníková (vpravo).
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Přerovanka oslavila 101 let 

Městské evropské informační stře-
disko Přerov v letošním roce zve na dvě
výstavy, které se uskuteční v prostorách
informačního centra. 

První výstava s názvem Naši evropští
sousedé bude probíhat od 2. do 30. září
a je připravena ve spolupráci s fotogra-
fem Martinem Siptákem, který předsta-
ví fotografie zemí Slovenska, Rakouska,
Polska a Maďarska. 

Druhá výstava Setkání hudebních
kultur prezentuje fotografie mezinárod-
ního projektu, kde se představí mladí
lidé z Bulharska, Polska, Rumunska
a České republiky, jejichž společným
zájmem je zpěv.

Putovní výstava je zapůjčena z ICM

Prostějov a můžete ji zhlédnout od 3. do
30. září.

I letos si můžete vyzkoušet své zna-
losti ve vědomostním kvizu Evropská
unie v otázkách, který je rozdělen do
dvou věkových soutěžních kategorii.
Kviz najdete na webových stránkách
města Přerova www.prerov.eu. Probíhá
od 1. do 15. září. Soutěží se o hodnotné
ceny: cestovní tašky, kancelářské sady,
kalendáře, diáře a další. Pokud nemáte
přístup k internetu, tento test najdete
i v tištěné verzi v informačním centru.

Projekt je spolufinancován Olomouc-
kým krajem, KISmP, Europe Direct Olo-
mouc, Statutárním městem Olomouc.

Plšková Jolana, MIC

Výstavy v městském
informačním centru

Nejlevnější inzerce
v regionu

www.mu-prerov.cz > Přerovské listy 
prerovske.listy@seznam.cz



Ing. Jiří Lajtoch
primátor města
Přerova

Vážení přátelé,
v posledních týdnech vyvolal silné emoce
fakt, že teprve koncem prázdnin se zahá-
jí práce na zateplení a výměně oken na
několika školních budovách. Považuji za
nutné říct k tomu pár vět.
Připravujeme postupně provést výměnu
oken a zateplení u všech základních
škol. To přinese hned dva efekty; jednak
snížíme energetickou náročnost, a tím
i provozní náklady, a zároveň pro naše
děti vytvoříme příjemnější prostředí. 
Po dlouhé a místy nesnadné přípravě se
nám podařilo právě v uplynulých týd-
nech zahájit práce na dvou základních
školách, Velká Dlážka a Trávník. A prá-
vě teď je před podpisem smlouva na tře-
tí připravenou stavbu, základní školu
Hranická v Předmostí, která se dotkne
také odloučeného pracoviště ZŠ Pod
Skalkou – Hranická.
Původně jsme všechny tyto investiční
akce připravovali na prázdniny.
V důsledku problémů, které jsme muse-
li během zpracování dokumentace
a výběrových řízení postupně vyřešit,
začínáme až nyní. Práce tak budou pro-
bíhat i v průběhu prvních týdnů školní-
ho roku. Uvědomuji si, že se tak nástup
dětí do školy poněkud zkomplikuje.
Věřím však, že se díky organizačním
opatřením ředitelů škol a bezvadné prá-
ci dodavatelských firem podaří bez
významnějších potíží provést urychleně
zateplení budov a výměnu oken. Jsem
připraven spolu s pracovníky magistrá-
tu operativně řešit jakékoli problémy,
které by případně vznikly při provádění
energetických úspor na objektech škol po
zahájení školního roku. 
Je fakt, že probíhající stavební práce čás-
tečně ovlivní výuku. Proto jsme se na
společných jednáních s řediteli škol
dohodli na způsobu kompenzace. Jako
malou „náplast“ dostanou ředitelé uve-
dených škol z rozpočtu města finanční
prostředky na částečnou úhradu nákla-
dů školy v přírodě, a to ve výši 500 korun
na žáka, a rovněž peníze na odměny
pedagogů vykonávajících zvýšený dozor.
Bez zvláštního finančního ocenění nezů-
stanou ani pracovníci zajišťující úklid
školy. Zastupitelé budou v září schvalo-
vat v této věci částku 750 tisíc korun.
Mám zkušenost, že někdy z nedostatku
informací vznikají různé fámy a kolují
„zaručené“ zprávy. Abych tomu přede-
šel, pozval jsem na úterý 31. srpna a stře-
du 1. září rodiče žáků dotčených škol do
Městského domu k veřejnému projed-
nání zahájení nového školního roku. Na
tomto setkání budeme rodiče blíže infor-
movat o průběhu prací na zateplování
škol a všech přijatých opatřeních. Samo-
zřejmě bude prostor i na dotazy. 
Děkuji všem učitelům, žákům i jejich
rodičům za trpělivost a pochopení.

■ Sloupek primátora
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■ Rada města Přerova
Krátce z jednání radních

11. srpna 

� Schválili uzavření smlouvy o poskyt-
nutí příspěvku na projekt Gymnastická
hala v areálu ZŠ U Tenisu v Přerově
� Konstatovali, že trvá zájem města
Přerova na prodloužení podchodu pod
nástupišti za kolejiště železnice a na
zachování průchodu pro pěší a průjez-
du pro osobní automobily pod železnič-
ní tratí Břeclav - Přerov v km 182,747
(tzv. Mádrův podjezd).
� Podali návrh zastupitelům schválit
záměr poskytnutí dotace ve výši 10 000
Kč Střední průmyslové škole v Přerově,
Havlíčkova 2, pro studenty týmu Speed
Performance Show team Přerov na
úhradu části nákladů spojených s pří-
pravou na celosvětové finále soutěže F1
in schools konané v rámci Velké ceny
Formule 1 v Singapuru 2010.
� Schválili uzavření smlouvy o vzájem-
né spolupráci v oblasti veřejné služby
mezi městem Přerov a Krajskou veteri-
nární správou pro Olomoucký kraj jako
poskytovatelem veřejné služby.
� Uložili odboru majetku do konce září
2010 řešit rozšíření šaten Městského
domu pro veškerá vystoupení.
� Uložili odboru majetku zpracovat
přehled příjmů a výdajů týkajících se
využití budovy Chemoprojektu.
� Vyhlásili konkursní řízení na obsa-
zení pracovního místa ředitele příspěv-
kové organizace Základní školy Přerov,
Želatovská 8. Schválili členy komise pro
konkursní řízení. Termín podání přihlá-
šek je do 16. září 2010, předpokládaný
nástup nového ředitele k 1. 1. 2011.
� Radní schválili poskytnutí peněžité-
ho daru ve výši 100 000 Kč pro obec Heř-
manice, 100 000 Kč pro město Raspena-
va, 50 000 Kč pro Hřensko, 50 000 Kč pro
město Chrastava 50 000 Kč pro město
Frýdlant.
Finanční prostředky, které budou ještě
schvalovat zastupitelé města, jsou urče-
ny na částečnou úhradu škod způsobe-
ných povodní. Šaf

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

Zastupitelstvo
města Přerova

v pondělí 6. září
ve 13 hodin ve velkém sále 

Městského domu

Pozvánka

■ Na aktuální téma...

Dva roky provozu
Domova pro seniory

Šárka Krákorová-
-Pajůrková
náměstkyně
primátora 

Od okamžiku, kdy byl předaný do uží-
vání přerovský Domov pro seniory,
uběhly již dva roky.

Byl vybudován přestavbou objektu
bývalé ZŠ Optická a stal se skutečným
domovem pro 81 našich spoluobčanů,
kteří pro vysoký věk nebo zdravotní stav
již nejsou schopni žít ve svém přirozeném
prostředí a bez každodenní pomoci dru-
hé osoby. Současně v něm řada Přerova-
nů našla svoji pracovní příležitost. 

První rok fungování Domova byl jistě
rokem nejtěžším: senioři si museli zvy-
kat na nové prostředí a jim dosud nezná-
mé spolubydlící, zatímco personál se
učil překonávat počáteční obtíže spoje-
né s uvedením nového zařízení do pro-
vozu. Dnes se již dá říci, že počáteční
„dětské nemoci“ mají všichni za sebou.
Přerovský Domov pro seniory se posky-
továním svých služeb zcela vyrovná
obdobným zařízením v okolí. Je to
ovšem přirozené, protože jde o objekt
nový, moderní. Snad také proto mají
senioři o umístění v něm velký zájem.
Vedení města proto již nyní činí kroky
k možné výstavbě dalšího pavilonu.

Diskutovanou otázkou do dnešních
dnů je stravování. Přerovský Domov
pro seniory nemá vlastní vyvařovnu,
takže jídlo se sem musí dovážet. V sou-
časné době zajišťuje seniorům stravu
Zařízení školního stravování Kratochví-
lova, které připravuje obědy také pro děti
a zaměstnance několika základních škol.

Domnívám se, že některé výhrady ke
složení stravy jsou přirozené, neboť co
člověk, to jiná chuť. Volání po případné
výstavbě kuchyně v rámci areálu domo-
va nepovažuji za všelék, protože nová
vyvařovna ještě neznamená záruku kva-
litnější stravy. Ta není odvislá od vyba-
vení kuchyně, nýbrž od kvalifikace
a schopností zainteresovaných pracov-
níků či pracovnic. Na jejich kvalitě prá-
ce záleží nejvíce.

Dalším „bolavým místem“ se ukazuje
stále rostoucí potřeba zaměstnanců,
poskytujících přímou péči obyvatelům
domova. Je to pochopitelné, neboť osm-
desát čtyři procent z nich je vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu velmi závislých
na pomoci druhých. Proto jsme také
v srpnu přistoupili k navýšení objemu
prostředků na platy zaměstnanců – pečo-
vatelek, rehabilitačních a provozních pra-
covnic, a to pro rok 2010 o 745 tisíc korun.
Jsme přesvědčeni, že toto zvýšení přispě-
je k udržení stávajícího renomé našeho
Domova pro seniory i nadále.

Město má zájem
o elektronickou

podobu aukcí

Mgr. Elena
Grambličková,
náměstkyně
primátora

On-line elektronické aukce patří jed-
noznačně k těm nejprůhlednějším for-
mám výběrových řízení při výběru
dodavatelů služeb, zboží i větších
investic.

Radní schválili záměr na uzavření
smlouvy na dodání potřebného softwa-
re, jehož nákladnost na dobu čtyř let činí
okolo půl milionu korun. Jedná se
o částku, která se nepochybně může do
pokladny města vrátit v průběhu něko-
lika realizovaných výběrových řízení. 

Využití elektronických aukcí nastarto-
vala účast na odborném semináři, poté
odbor majetku s pomocí zapůjčeného
software realizoval několik výběrových
řízení. Po těchto konkrétních pozitivních
zkušenostech se s principem e-aukcí
seznámili vedoucí odborů magistrátu.
Podpora ze strany magistrátních úřed-
níků byla téměř jednoznačná.

Užití software není časově limitováno
a opravňuje nás k realizaci neomezené-
ho množství on-line výběrových řízení
pro magistrát i jeho příspěvkové organi-
zace. Očekáváme zefektivnění a objekti-
vizaci výběrových řízení, zároveň se
transparentnost výběru stává silným
protikorupčním nástrojem. O průběhu
celé aukce lze okamžitě po ukončení
vytisknout protokol, a to i zpětně. Tím
systém naplňuje i archivní funkci. 

Laicky řečeno, použitím uvedeného
software budou zúčastněné firmy for-
mou dražby usilovat o získání zakázky
s tím, že nejvýhodnější nabídku vyhod-
notí přímo počítač.

V průběhu licitace má každá zúčastně-
ná firma přes počítačový program jen
omezené informace především o výši
nejlepší nabídky a v určeném časovém
limitu má možnost svoji finanční nabíd-
ku změnit. Software vyhodnocuje nejen
výši nabízené ceny, ale i další nastavená
kritéria, například záruční dobu či ter-
míny realizace u stavebních prací.

Nelze tvrdit, že systém má jenom samá
pozitiva, ale rozhodně je to jeden z nej-
lepších možných nástrojů k získání
objektivní tržní ceny vedoucí k úspoře
finančních prostředků města. 

Ke skutečné realizaci zbývá ještě jeden
zásadní krok, uvolnění finančních pro-
středků na nákup této služby. Věřím, že
radní ještě do konce svého funkčního
období schválí potřebný finanční obnos,
zvláště s ohledem na brzkou návratnost
vynaložených peněz.

Očekáváme 
zefektivnění a objektivizaci 

výběrových řízení

Město činí kroky k možné
výstavbě dalšího pavilonu

Přerovské listy na
internetu

Kompletní vydání Přerovských listů
a ceník inzerce ve formátu PDF:

www.mu-prerov.cz
Kontakt do redakce:

eva.safrankova@mu-prerov.cz
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■ Na aktuální téma...

Ing. Jiří Lajtoch
primátor města

Nová cyklostezka
Žebračka bude již

na podzim
Již začátkem září zahájíme v prosto-

ru polní cesty kolem Žebračky stavbu
dalšího úseku cyklostezky se smíšeným
provozem pro pěší. Kolaři na ni naje-
dou z ulice Osmek po panelové cestě
kolem garáží za výstavištěm.

Jsem rád, že se konečně po několika
letech obtížných jednání podařilo schvá-
lit nový územní plán, který umožňuje
tuto stavbu. Záměr komplikoval i fakt, že
trasa vede v bezprostřední blízkosti
Národní přírodní rezervace Žebračka.
Zdržení způsobily i problémy se soukro-
mými vlastníky pozemků.

Nový úsek nebude dlouhý, měří zhru-
ba tři čtvrtě kilometru. Přál bych si
ovšem, abyste tuto stezku vnímali jako
první etapu záměru propojit areál
Michalova, oblast obchodních aktivit
podél ulice Lipnické až po navázání na
Velkou Dlážku a na Předmostí.

Snažíme se tak reagovat na přání obča-
nů, kteří by se chtěli na kole bezpečně
dostat do hustě osídleného sídliště i do
obchodních center. 

Při stavbě se nevyhneme kácení stro-
mů, ale nemusíte mít obavu. V blízkosti
její trasy vysadíme třináct set nových
stromů, které doplní lužní les. Bohužel,
z důvodu ochrany vzácných druhů hmy-
zu, nám nebylo povoleno vybudovat zde
veřejné osvětlení. I díky tomu cena vybra-
né společnosti Strabag, která předložila
nejvýhodnější nabídku, nedosahuje čtyř
milionů korun. Uvědomte si, že kilometr
cyklostezek stojí v průměru kolem 6 mili-
onů korun. Stavbu finančně podporuje
i Státní fond dopravní infrastruktury.

Věřím, že po nové cyklostezce se spo-
lečně projedeme ještě v tomto roce.

Co přinesla
transformace

technických služeb
Myšlenkou na přeměnu některých

našich příspěvkových organizací na
obchodní společnosti jsem se zabýval
již řadu let.

Počátkem tohoto volebního období
nazrála situace a přesvědčil jsem o mož-
né změně i zastupitele ze všech politic-
kých stran. Již v roce 2008 se nám poda-
řilo uvést do života Technické služby
města Přerova jako společnost s ručením
omezeným. Myslím, že občané ani změ-
nu formy nezaregistrovali. Čeho si snad
ale lidé všimli, to je změna způsobu
jejich práce. 

Možná Přerované ani netuší, jak roz-
sáhlý balíček služeb pro nás firma zajiš-
ťuje. Její pracovníci udržují a čistí téměř
100 km komunikací, 150 km chodníků
a více než 20 tisíc parkovacích míst. Vel-
ký díl jejich činností spočívá v údržbě
veřejné zeleně, parku Michalova, laguny
a mládeží oblíbeného skateparku.
Náročným úkolem je údržba dětských

hřišť, s důrazem na jejich bezpečnost.
Nemůžeme podceňovat ani starost
o veřejné osvětlení. Velkou pozornost
věnují vánoční výzdobě ve městě. 

Ovšem největší podíl jejich služeb
tvoří svoz komunálního odpadu, pro-
vozování skládky a třídírny. Cením si
toho, že se rozšířily bezplatné služby
sběrného dvoru pro občany. Ale bohu-
žel ne všichni toho využívají a město
„zdobí“ bezpočet černých skládek. Tím
se zvyšují náklady na úklid, které nako-
nec zaplatí všichni občané, včetně těch
pořádných. 

Opomenout nelze ani správu a údržbu
lesního majetku, provozování útulku pro
zvířata a správu přerovských hřbitovů. 

Jsem toho názoru, že pod novým vede-
ním se společnost zmodernizovala
a myslím, že je to i vidět. Díky dobrým
hospodářským výsledkům přistoupili
k razantní obměně technického parku. Za
dva roky působení pořídili novou vyso-
kozdvižnou plošinu pro údržbu veřejné-
ho osvětlení, různou techniku na ošetřo-
vání zeleně a vysavače na psí extremen-

ty. Zvládnout zvýšené nároky na zimní
údržbu chodníků usnadnil nákup sněho-
vé frézy a zametacích kartáčů. Letos došlo
zatím k největšímu rozmachu společnos-
ti. Odrazilo se to v pořízení několika vět-
ších speciálních vozidel, ale i drobné
techniky, kterou můžete prakticky denně
vidět v akci v ulicích města.

Za krátkou dobu existence firmy došlo
k modernizaci pracovního prostředí
zaměstnanců, společnost získala dotaci
na zateplení budovy sídla. Novinkou je
komplexní vzdělávací program pro
kmenové zaměstnance, na který získali
dotaci z Evropského sociálního fondu
přes 5 milionů korun. Vážím si toho, že
vedení společnosti je ochotné věnovat
se práci v oblasti tak zvané veřejné služ-
by a zaměstnává také ty, kterým byl
vyměřen alternativní trest.

Občas slyším, že transformací jsme
docílili pouze zvýšení ceny. Abychom
těmto řečem předešli, vypsali jsme na
jaře na požadované činnosti výběrové
řízení. Hlavním důvodem bylo vymezit
přesně rozsah objednávaných služeb
a docílit optimální ceny. Jsem rád, že
smlouva s technickými službami je již
připravena k podpisu. 

Co říci závěrem? Při takovém objemu
služeb nemusí mít všichni občané s tech-
nickými službami jen samé dobré zkuše-
nosti. Přesto tvrdím, že tato společnost
funguje dobře. Těší mne, že to není jen
můj názor. Když jsme se zastupiteli
vyhodnocovali výsledky transformace,
shodli jsme se v tom, že klady převažují.

Mgr. Josef Kulíšek
náměstek
primátora

Stavba Tyršova
mostu začne 1. září
Po dlouhých osmi letech, během kte-

rých proběhla architektonická soutěž,
uskutečnila se veřejná jednání s obča-

ny o vzhledu nového Tyršova mostu
a byla připravena projektová doku-
mentace, jsme 10. srpna podepsali
smlouvu na zhotovení díla s firmou
Skanska. 

Stavba začne demontáží lávky u soko-
lovny, která jako provizorium nakonec
sloužila řadu desetiletí. Přípravné práce
jsou spojeny s nahrazením přeložek
inženýrských sítí novými a v říjnu by
mělo dojít k demolici stávající lávky. Se
samotnou stavbou mostu se začne na
jaře 2011. Harmonogram prací je stano-
ven na základě připomínek a povolení
Povodí Moravy. Dokončení mostu je
plánované na konci příštího roku
a následovat bude budování nových
nábřežních zdí a samozřejmě terénní
úpravy. S ukončením celé stavby se
počítá v květnu 2012. 

Stavba se nedotkne zásadnějším způ-
sobem dopravy. Ulice Pod valy zůstane
průjezdná, protože stavět se bude na
pontonech a vozidla těžké techniky
budou pracovat pod mostem. 

Nový Tyršův most bude realizovaný
podle vítězného návrhu brněnské archi-
tektky Aleny Šrámkové. Jedním z výraz-
ných zdobných znaků bude bronzová
plastika zubra, uprostřed mostu bude
umístěn pták a dále tři stromy z betonu
(viz vizualizace na str. 1).

Přemístěna bude zastávka městské
hromadné dopravy k restauraci U labu-
tě. Součástí stavby nového mostu je
i úprava předpolí v ulici Brabansko.
Opačná strana ulic Na Marku a Pod valy
se bude rekonstruovat později. Na tyto
práce žádáme peníze z Regionálního
operačního programu a náklady jsou
odhadnuty na 20 milionů korun. 

Pochopitelně prosíme Přerovany, kte-
ří tuto pěší cestu dosud používali
a budou muset zvolit jinou přes řeku
Bečvu, most Míru či lávku k parku
Michalovu, o shovívavost a pochopení
po celou dobu výstavby nového Tyršova
mostu.

Primátor Jiří Lajtoch ocenil dobré hospodářské výsledky, které umožnily společ-
nosti razantní obměnu technického parku.

Vizualizace nového Tyršova mostu dle vítězného návrhu brněnské architektky Ale-
ny Šrámkové. Jedním ze zdobných prvků bude bronzová plastika zubra.

pokračování na straně 5 �

S ukončením stavby 
se počítá v květnu 2012
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Masivní nárůst automobilové dopravy
v posledních letech s sebou přináší
zejména ve městech, Přerov nevyjímaje,
celou řadu negativních vlivů. Vznikají
dopravní zácpy, roste hlučnost i znečiš-
tění ovzduší. To vše má vliv na naši
dýchací, oběhovou i nervovou soustavu.
Nejvíce přitom trpí děti a starší lidé. Klí-
čovou úlohu v boji proti stresu z moto-
rizované dopravy sehrává pravidelný
fyzický pohyb. Kampaň Evropský týden
mobility se proto letos zaměřuje na pro-
pagaci každodenní fyzické aktivity,
například v podobě pravidelné chůze
nebo jízdy na kole.

Zkuste i vy udělat něco pro své zdraví
a symbolicky se alespoň jeden den
v roce – ve středu 22. září, v Evropský
den bez aut – se vydejte do práce, za
nákupy či za zábavou pěšky, na kole
nebo hromadnou dopravou. Možná zji-
stíte, že je to v současné době v našem
městě nejen zdravější, ale i nejrychlejší
způsob dopravy.

RNDr. Yvona Machalová, odbor ŽP MMPr

Ekologická pravidla pro motoristy
■ Zkuste svÛj automobil nepouÏívat na

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

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

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

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

■ SnaÏte se, aby autem nejela jen jedna osoba.

Od roku 1993 se podařilo ve městě
v rámci cyklistické infrastruktury vybu-
dovat a vyznačit téměř 19 km cykloste-
zek, které jsou vzájemně propojeny
místními komunikacemi a tvoří ucele-
nou propojenou síť. Cyklostezky vedou
nejen centrem města, ale směřují do
místních částí a propojují tak místní čás-
ti s městem.

Evropský týden mobility
a Evropský den bez aut

Také v letošním roce se města a obce v České republice mohou za-
pojit do celoevropských akcí Evropský týden mobility, ve dnech
16. až 22. září, a Evropský den bez aut, 22. září. Tato osvětová
kampaň, letos pod heslem Prodluž si život – buď aktivní!, již tra-
dičně upozorňuje na problémy s automobilovou dopravou ve měs-
tech a zároveň nabízí jiné, bezpečnější a zdravější, alternativy.

Jaká budoucnost
čeká lávku u Tenisu
Začátkem srpna byla po dlouhé době

otevřena lávka u Tenisu. Lávka byla uza-
vřena při květnových povodních na zákla-
dě předchozího ohledání. Při zatěžkáva-
cích statických a dynamických zkouškách
bylo zjištěno, že povodně lávku značně
poničily a je konstrukčně narušena. Pro-
ti původnímu stavu je o 1,5 metru prově-
šena a pilíř je o několik desítek centimet-
rů nakloněný a pootočený. Závěrečná
zpráva auditorské firmy hovoří o tom, že
provoz lávky je povolen a časově omezen
na dobu tří let. To v případě, že nepřijde
velká voda, která by lávku definitivně
narušila a učinila nepouživatelnou.

Stávající stav je provizorní, umožňuje
pohyb pouze chodcům a cyklistům, pro-
to pracovní skupina složená ze zástup-
ců města, Povodí Moravy, odboru
životního prostředí a auditorské firmy
doporučila vypracovat studii na novou
lávku. Časově to znamená, že do dvou
let by mohly být ukončeny přípravné
práce k výstavbě nové lávky. Děkuji
občanům za pochopení během neprů-
chodnosti lávky. Zpřístupnění bez před-
chozího posudku stavu by znamenalo
všechny, kteří využívají tohoto spojení
přes řeku Bečvu, vystavovat nebezpečí.

Prázdninové měsíce
ve znamení oprav

komunikací
Během července a srpna přistoupilo

město ke třem fázím oprav komunika-
cí a parkovišť na území Přerova. Smě-
řování na prázdninové dny bylo záměr-
né, protože v letních měsících je na
komunikacích města nejmenší doprav-
ní zátěž. 

Velké problémy při průjezdu městem
činí oprava ulice Kratochvílovy, kde
v důsledku nadměrného provozu těž-
kých vozidel, zejména městské hromad-
né dopravy, byly vyjety hluboké koleje.
Tato oprava probíhá v rámci záruky od
firmy, která stavbu realizovala.

Celou situaci, která je v Přerově již tak
dosti složitá, ještě komplikuje oprava
komunikací ve vlastnictví kraje a státu.
Jedná se o ulice Kojetínská a Tovární. Na
tomto místě však musím zdůraznit, že
o opravy těchto komunikací, které nejsou
ve správě našeho města, jsme dlouhodo-
bě usilovali. Doufáme, že ještě na pod-
zim se také opraví ulice Dvořákova.
Zahájení opravy této ulice je vázáno na
termín ukončení prací na komunikaci
I/55 z Hulína na Otrokovice. Poté také
opadne provoz kamiónů, které na tuto
stranu přes Přerov projížděly a ničily
komunikace a znečišťovaly ovzduší polé-
tavým prachem. 

V podzimních měsících ještě začne
náročná oprava čtyřproudové komuni-
kace od pekárny směrem na Lověšice.

Eva Šafránková

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

Bezruãova, Pfierov ãásteãná uzavírka (oprava místní komunikace) do 30. 8.

Riedlova, Pfierov úplná uzavírka (oprava místní komunikace) do 30. 8.

Tovární ãásteãná uzavírka (oprava místní komunikace) 15. 9.–31. 10.

Vûtrná, Pfierov-Újezdec úplná uzavírka (oprava místní komunikace) do 15. 12.

Such˘ potok, Pfierov-Îeravice úplná uzavírka (oprava místní komunikace) do 15. 12.

B. Nûmce - parkovi‰tû 14 stání úplná uzavírka (oprava místní komunikace) do 15. 10.

Pod Skalkou, Pfierov-Pfiedmostí úplná uzavírka (oprava místní komunikace) do 30. 10.

Al‰ova - parkovi‰tû 63 stání úplná uzavírka (oprava místní komunikace) 15. 11.

Kabelíkova ãásteãná uzavírka (oprava místní komunikace) do 31. 8.

U silnice, Pfierov IX-L˘sky úplná uzavírka (oprava místní komunikace) do 15. 11.

tfi. gen. Janou‰ka ãásteãná uzavírka (oprava místní komunikace) do 31. 8.

Tyr‰Ûv most úplná uzavírka (rekonstrukce mostu) od 30. 8. 2010
do 30. 4. 2012

Kratochvílova úplná uzavírka (oprava komunikace – II. etapa) 5. 9.–5. 10.

Kratochvílova úplná uzavírka (oprava komunikace – III. etapa) 6. 10.–30. 10.

InterbrigadistÛ úplná uzavírka (oprava místní komunikace) 13. 9.–13. 10.
- parkovi‰tû 10 stání

Pro přehled uvádíme termíny uzavírek komunikací na území města do konce roku

■ Na aktuální téma...
� dokončení ze strany 4

V duchu celotáborové hry Cesta
kolem světa orient expresem se usku-
tečnil začátkem srpna týdenní výchov-
ně rekreační kurz pro děti ze sociálně
znevýhodňujího prostředí.

Kurz tak pokračoval v dlouholeté tra-
dici, která se datuje od dob fungování
Okresních úřadů. I letos jej uspořádali
pracovníci oddělení sociálně-právní
ochrany přerovského magistrátu a koje-
tínského úřadu. 

Týden v rekreačním středisku Zákopčí,
Hutisko-Solanec strávilo třicet dětí z regi-
onu Přerovska a Kojetínska. Program
kurzu byl zaměřen jednaik na odpočinek

a volný čas dětí, ale také výchovným
směrem. Děti hrály různé sportovní hry,
soutěžily na olympiádě, ale také řešily
kvizy, luštily křížovky a plnily znalostní
úkoly. Snahou bylo rozvinout veškeré

stránky osobnosti dítěte. Zároveň se uči-
ly spolupráci s ostatními, toleranci,
pomoci mladším, dodržování časového
režimu, hygienických návyků a také spo-
lečenskému chování. 

Finanční stránku kurzu zajistilo město
Přerov, město Kojetín a Ministerstvo
školství mládeže a tělovýchovy ČR z pro-
gramu integrace rómské komunity.

Veronika Zaoralová, kurátorka pro mládež

Děti na cestě kolem světa

Odbor Sport pro všechny při Spor-
tovním klubu Přerov zahájí v pondělí
13. září pravidelné cvičení v oddílech.
V pondělí v 17 hodin v tělocvičně ZŠ
Želatovská cvičí rodiče s dětmi a v 19
hodin ženy. Ve čtvrtek v 17 hodin cvičí
předškolní děti a v 19 hodin ženy.

Náplní cvičebních hodin je všeobecná
gymnastika, míčové a závodivé hry.
Ženám je určena rytmická gymnastika,
kondiční cvičení a zdravotní tělesná
výchova. Ve středu v hale Sportovního
klubu Přerov ve 20 hodin hraje oddíl
rekreačního sportu volejbal.

Cvičte s námiOznámení

Do dvou let budeme
připraveni na stavbu nové

lávky – stávající je provizorní
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■ Seriál o příspěvkových organizacích v majetku města Přerova

Knihovna má v současnosti 26
zaměstnanců a 10 dobrovolných kni-
hovníků v místních částech Přerova.

Celkově pod její správu spadá pět
objektů, přičemž navíc zajišťuje i knihov-
nické služby v místních částech Přerova.
Hlavní budova se nachází na Žerotínově
náměstí, kde návštěvníci mají k dispozi-
ci půjčovnu pro dospělé, studovnu, čítár-
nu a hudební oddělení. Půjčovna pro děti
se nachází v Palackého ulici. Městská kni-
hovna má pět poboček: v Předmostí v
budově staré školy (Hranická 93/14), dále
je to pobočka Trávník (Trávník 30 – budo-
va Chemoprojektu), pobočka Velká Dláž-
ka (Velká Dlážka 44 – budova Poradny
pro rodinu). Dále jsou to pobočky v míst-
ních částech Čekyně, Dluhonice, Henč-
lov, Kozlovice, Lověšice, Lýsky, Penčice,
Újezdec, Vinary, Žeravice.

Několik otázek jsme položili řediteli
organizace.

Ing. Pavel
Cimbálník
Městská knihovna
v Přerově,
ředitel

�Jak dlouho v Přerově společnost fun-
guje?

Počátky čtenářské iniciativy spadají až
do roku 1862, kdy vznikl čtenářský spo-
lek, který však sloužil pouze jeho členům
a veřejnosti nebyl přístupný. Čtenářský
spolek se přesto snažil vyjít vstříc potře-
bám i veřejnosti a od roku 1892 se snažil
zřídit s obecní podporou veřejnou lido-
vou knihovnu. 

V roce 1919, byly obě tyto knihovny,
spolková a veřejná, odevzdány do nově
vznikající Masarykově veřejné městské
knihovny. Rok 1919 je považován jako
počátek existence knihovny v Přerově,
jejímž prvním knihovníkem se stal dr.
Leopold Calábek a posléze dr. Eduard
Kvasnička. 

V roce 1951 byla Masarykova veřejná
knihovna předána Okresnímu národní-
mu výboru a ten rozhodl o zřízení nové
organizace – Okresní lidové knihovny
v Přerově. Knihovna v té době plnila pře-
devším funkci městskou. Od roku 1958
byla knihovna pověřena metodickou
činností pro místní knihovny a později
další knihovny okresu Přerov. Od roku
1964 se začal na okrese Přerov budovat
střediskový systém a knihovna byla pře-
jmenována na Okresní knihovnu v Pře-
rově. K 31. 12. 2000 byla Okresní kni-
hovna v Přerově zrušena a od 1. 1. 2001

vznikla nová organizace Městská kni-
hovna v Přerově, příspěvková organiza-
ce, jejímž zřizovatelem je město Přerov. 

�Přibližně jaký podíl tvoří dotace měs-
ta na vašem celkovém ročním rozpo-
čtu?

V roce 2009 činil náš rozpočet zhruba
14 689 tisíc korun, z toho město do něj
přispělo částkou ve výši přibližně 13 350
tisíc korun, tedy 91% výše celkového roz-
počtu. Významnou částkou našeho roz-
počtu je příspěvek Olomouckého kraje
na výkon tak zvaných regionálních funk-
cí. V roce 2009 částka činila zhruba 1 249
tisíc korun. Navíc získáváme finanční
prostředky od dárců a celkem úspěšně
čerpáme dotace z různých grantových
projektů Ministerstva kultury (v roce
2008 to bylo 216 tisíc korun, o rok pozdě-
ji 90 tisíc korun a v letošním roce bude-
me čerpat přibližně 150 tisíc korun).

�Co chystáte za aktivity do konce
roku?

Po prázdninách se uskuteční v dubnu
zrušená beseda s PhDr. Olgou Vilímko-
vou o životě Mayů v současnosti. V říjnu
máme domluveno setkání s prozaikem,
autorem rozhlasových a televizních her
a filmovým scénáristou Romanem
Rážem, kterému v září vyjde nová kniha
Garance grotesknosti. Knihu napsal spo-
lečně s Františkem Všetičkou, se kterým
se na této besedě setkáme také. V dalších
měsících plánujeme besedu s Jaromírem
Holubcem doplněnou o promítání filmu
o zatmění Slunce v Africe, kterého se sám
zúčastnil a besedu s Evženem Jechem,
sochařem, grafikem, architektem, spiso-
vatel a novinářem v jedné osobě na téma
Tváře evropských metropolí.

�Jaké novinky chystáte pro své klienty
v blízké době?

Poslední dva roky se snažíme rozšiřovat
služby jak pro registrované čtenáře, tak
i pro veřejnost. Knihovna by neměla být
jen o půjčování knížek, ale naší snahou je
z ní vybudovat komunitní centrum, tedy
místo, kde se lidé budou rádi scházet

a diskutovali nejen o knihách. S těmito
aktivitami pomalu začínáme prostřed-
nictvím realizací různých výstav, besed,
seminářů či kurzů. Bohužel jsme však
limitováni nedostatečným prostorem. 

�Kolik knih máte přibližně ve správě
v městské knihovně?

Městská knihovna měla ke konci roku
2009 ve své správě něco přes 176 tisíc
knihovních dokumentů. Z tohoto počtu
tvoří zhruba 143 tisíc svazků knihy měst-
ské knihovny a všech jejích pracovišť,
přes 4 tisíc CD nosičů, 430 zvukových
knih (knihy určené pro čtenáře nevido-
mé, slabozraké či pro osoby s jiným
handicapem, který jim znesnadňuje čte-
ní knihy). Dalších 28 tisíc svazků knih
tvoří fond pro zabezpečení tzv. regio-
nálních funkcí. Ve fondu knihovny je
také 215 titulů periodik.

�Jaká je věková skladba návštěvníků
knihovny? 

V současné době z celkového počtu
našich uživatelů tvoří děti ve věku do 15
let celkem 23,4 % návštěvníků a studen-
ti a ostatní uživatelé ve věku 16 až 25 let
16,89 % návštěvníků. Celých 46,51 %
uživatelů tvoří návštěvníci ve věkové
kategorii 26 až 65 let, jenž jsou rovno-
měrně rozprostřeni v celkovém počtu
této kategorie. Senioři ve věku nad 65 let
tvoří 13,20 % našich návštěvníků.

�Mohou se čtenáři v dohledné době
těšit na nové prostory knihovny? 

Budova knihovny byla a je neustále
diskutovaným tématem, jelikož součas-
né zázemí je pro její další činnost a růst
nevyhovující. Rádi bychom na jedno
místo přesunuli knihovnu ze Žerotínova
náměstí, půjčovnu pro děti z Palackého
ulice a depozitní sklady z Předmostí.
Všechny ostatní pobočky by zůstaly
zachovány. Záměrem je přemístit výše
uvedená pracoviště a sklady do bývalé
budovy vojenského soudu v Čechově
ulici. V současnosti probíhají jednání
a přípravy na budoucí využití tohoto
objektu přerovskou knihovnou.

Ing. Martina Kašpárková

Staráme seStaráme se 
o váš volný aso váš volný as
M stská knihovna P erov

m stské knihovny • vzd lávací akce
internetové centrum • a mnohé další

innost organizace 
je fi nancována z rozpo tu

 statutárního m sta P erova.

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

Ing. Jiří Lajtoch
primátor města

Vážení spoluobčané,
jednou z nejstarších institucí v našem
městě je bezpochyby místní knihovna,
která již vychovala několik generací
přerovských čtenářů. Nejen stravou je
člověk živ, a právě proto má literatura
v životě člověka nezastupitelnou roli.
Jsem velice hrdý, že naše město má
vlastní knihovní fond, který je v dnešní
době internetu pro naši mládež tak
důležitý. Knihovna byla vždy místem,
které skrze stránky svých knih nejen
rozvíjelo fantazii každého z nás, ale
i předávalo velkou dávku našich kultur-
ních hodnot. Městská knihovna v Pře-
rově však nežije jen svou minulostí.
Naopak, naše knihovna se stala moder-
ním kulturním, vzdělávacím a infor-
mačním centrem, které jde takzvaně
s dobou. Pořádá zajímavé besedy, pro-
vozuje internetové centrum, propaguje
neziskové aktivity nevládních organi-
zací. Knihovna má co nabídnout kaž-
dému z nás a já ji do budoucna přeji
mnoho nových příznivců.

Kulturní a informační 
služby města Přerova

Sociální služby
města Přerova

Domovní správa
města Přerova

Městská knihovna
Přerov

Přerovská 
rozvojová

Teplo
Přerov

Technické služby
města Přerova

Regionální letiště
Přerov

Kontaktní údaje
¤editel organizace: Ing. Pavel Cimbálník
Adresa: Îerotínovo nám.

211/36, 750 02 Pfierov
Tel: +420 581 217 761
Fax: +420 581 738 863
Web: www.knihovnaprerov.cz

Poskytované služby:
• pÛjãování knih, periodik, audio CD nosiãÛ,

zvukov˘ch knih, mluveného slova
• bibliograficko-informaãní sluÏby, regionál-

ní informace
• ãítárna
• hudební oddûlení
• vefiejn˘, pro registrované uÏivatele bezplat-

n˘, internet
• v˘stavy
• besedy
• koncerty
• soutûÏe
• celostátní akce (Bfiezen – mûsíc ãtenáfiÛ,

Bfiezen – mûsíc internetu, Noc s Anderse-
nem, Celé âesko ãte dûtem, KníÏka pro
prvÀáãka)

Městská knihovna v Přerově, p.o.
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�12. 9. 1925 – před 85
lety zemřel v Přerově
František Bayer, učitel
na měšťanské škole,
vlastivědný pracovník,
spisovatel – autor
Dějin města Přerova,
sběratel lidových písní a pověstí, redak-
tor časopisu Koleda. Narodil se 29. 3.
1853 v Rožnově pod Radhoštěm.
�12. 9. 1925 – před 85
lety se narodil v Přero-
vě Jan Jirka, JUDr.,
čestný člen ČAS, nosi-
tel ceny města Přerova
(medaile J. A. Komen-
ského), sportovní orga-
nizátor, historik atletiky, odborný spi-
sovatel, ředitel ústřední správy českých
tělovýchovných zařízení, ředitel Spor-
tovní haly v Praze. V letech 1943–1947
dirigoval přerovský Orchestr mládeže
a orchestr hudební školy Přerub. Složil
řadu písní, hudbu k pódiovým vystou-
pením, je autorem několika znělek pro
mistrovství světa. V letech 1945–1949
byl jedním z vedoucích činitelů přerov-
ské atletiky. Obdržel roku 1995 Zlatou
jehlu EAA jako výraz ocenění za celoži-
votní práci pro atletiku u nás i v Evropě.
V dubnu 2005 byl jmenován čestným
členem atletiky. Nadále vykonává funk-
ci redaktora Historického almanachu
ČAS. Žije v Praze, spolupracuje s pře-
rovským okresním archivem. 
�15. 9. 1855 – před 155 lety se narodil
v Přerově František Rund, lidový kapel-
ník, zakladatel dechové i smyčcové
hudby v Přerově, autor řady skladeb
(pochod Moravěnka a Přerovská chasa,
směs Morava ve zpěvu a tanci, a další).
Zemřel 25. 10. 1905 v Přerově.
�17. 9. 1940 – před 70 lety se narodil
v Olomouci Karel Vrba, MUDr., lékař,
primář očního oddělení přerovské
nemocnice, nositel medaile J. A.
Komenského za celoživotní práci
v oblasti očního lékařství.
�20. 9. 1945 – před 65 lety se narodil
v Přerově Petr Markulček, malíř, autor
prací ze skla, kreslíř, grafik, sochař,
autor realizací do architektury ( písko-
vané sklo, barevné štuko-lusto) a v obo-
ru užitého umění (artpotisy, svítidla).
Člen uměleckých skupin a spolků (Unie
výtvarných umělců Olomoucka, Svaz
českých výtvarných umělců). Jeho prv-
ní ateliér se nacházel v posledním pat-
ře Městského domu. Zemřel 9. 2. 2007
v Přerově.
�23. 9. 1890 – před 120 lety se narodil
v Beňově Alois Chmelař, učitel a ředi-
tel školy v Horní Moštěnici, Staré Vsi
a Přerově (Blahoslavova škola a Za mlý-
nem). Jako ruský legionář popsal své
útrapy z ruského zajetí. Bojoval v bitvě
u Zborova a do vlasti se vrátil z Vladi-
vostoku celou sibiřskou anabází. 
Jako učitel vštěpoval žákům vlastene-
cké cítění. Byl kronikářem, cvičitelem
v Sokole, pořadatelem tělovýchovných,
divadelních i recitačních vystoupení,
zabýval se včelařstvím. Zemřel 22. 8.
1971 v Přerově. Věra Fišmistrová

Kalendárium■
Na Jižní čtvrti začala

výstavba hřiště
Do dvou měsíců vyroste na Jižní čtvrti

IV nové dětské hřiště. Stavební práce sice
už začaly, ale deštivé počasí je zbrzdilo.
Budoucí dětský areál tak zatím připomí-
nají jen hromady hlíny. Jeho součástí
bude oplocené hřiště, hrací prvky – sklu-
zavka, houpačky, lezecká stěna a nebu-
de chybět ani pískoviště. V rámci stavby
na sídlišti přibude také nové kontejnero-
vé stání. Hřiště za dva miliony korun
bude dětem sloužit od konce října. -ilo-

Zastávka se bude stěhovat
Poslední srpnový den – v úterý 31. srp-

na se v 10 hodin uskuteční slavnostní
poklep základního kamene nového Tyr-
šova mostu. V září už začnou bourací
práce na nábřeží a stavební dělníci

budou překládat inženýrské sítě. Původ-
ně jen provizorní lávka u sokolovny defi-
nitivně zmizí do konce října. Kvůli sta-
vební činnosti bude nutné přemístit také
autobusovou zastávku u sokolovny, ta se
přestěhuje jen o několik desítek metrů
dál směrem ke sportovnímu centru
v bývalém Kryškově mlýně. Nový most
z architektonické dílny Aleny Šrámkové
bude dokončený v dubnu 2012. -ilo-

Neplacení parkování se
může prodražit

Dva zcela nové parkovací automaty za
260 tisíc korun zakoupily na parkoviště
na náměstí Přerovského povstání a u
Přerovanky Technické služby města Pře-
rova. Ty staré byly velmi poruchové a
zvlášť za mrazivých dnů byly nespoleh-
livé. V současné době je v Přerově nain-
stalováno osm parkovacích automatů –
placená parkoviště jsou na Masarykově
a Žerotínově náměstí, Na Marku, na
Horním náměstí, na náměstí Přerovské-
ho povstání a u nádraží. Motoristé tu
zaplatí za hodinu stání deset korun. Nej-
dražší parkování je v Kratochvílově uli-
ci, tady v určitém časovém úseku hodi-
na stání přijde na stokorunu za hodinu.
Nezaplatit za parkování se v příštích
dnech nevyplatí, zaměstnanci Technic-
kých služeb se ve spolupráci s městskou
policií zaměří právě na platby motoris-
tů na placených parkovištích. -ilo-

Městské byty se už
nebudou prodávat v aukci 
Domovní správa v Přerově mění

systém prodeje městských bytů v priva-
tizovaných domech. Dosud si je zájem-
ci mohli koupit v aukcích, které se kona-
ly v Městském domě tak čtyřikrát do
roka. Nyní je hodlá prodávat obálkovou

metodou, to znamená, že bude stanove-
na minimální kupní cena a zájemce
nabídne částku. Důvodem je fakt, že vol-
né byty většinou skupují realitní maklé-
ři. Záměr prodeje bytů obálkovou meto-
dou budou ještě muset schválit zastupi-
telé. Zájem o pronájem městských bytů
je velký, v pořadníku je asi pět stovek
žádostí a čekací doba na obecní byt se
pohybuje okolo 13 let. -ilo-

Před plaveckým areálem
vznikají parkovací stání

Dvaadvacet parkovacích míst vznikne
do konce září před Plaveckým areálem
v Přerově. Dvě stání jsou učena pro inva-
lidy. Součástí právě probíhající stavby
bude i nový chodník ze zámkové dlažby,
který povede od bazénu až na Malou
Dlážku. Parkoviště před bazénem často
motoristé kritizovali kvůli špatnému
nájezdu, který komplikoval odvodňova-
cí kanál, ten po přestavbě zmizí. Zají-
mavostí je, že původně měla celá inves-
tice město přijít na milion 300 tisíc
korun, v elektronické aukci vítězná sta-
vební firma cenu stáhla téměř na polo-
vinu, a to přesně na 685 tisíc korun. -ilo-

Laguna přišla o svou
dominantu – dřevěný hřib 
Laguna, v minulosti často vyhledáva-

ná rekreační zóna, přišla o jednu ze
svých dominant. V době, kdy byla u bře-
hů instalována dřevěná mola, fungoval
plavčík a vybíralo se vstupné za koupá-
ní,vznikl z torza stromu velký dřevěný

přístřešek přezdívaný hřib. Pod ním se
scházeli mladí lidé a denně kolem něj
procházely desítky lidí.Technické služ-
by tuto stavbu odstranily v polovině srp-
na na popud magistrátu. Důvodem byla
zejména narušená statika po letošních
povodních, kdy hrozilo zřícení. Přerov-
ský magistrát v současné době neuvažu-
je o využití uvolněné plochy podobným
prvkem. Nicméně v budoucnosti nevy-
lučuje tuto možnost, záležet bude ale na
finančních možnostech města. -rick-

Zastavení železničních
staveb

Nový ministr dopravy Vít Bárta zasta-
vil s okamžitou platností veškeré rozjeté
stavby na českých železnicích a nařídil
najít možnosti, jak při jejich realizacích
ušetřit. V rámci celé republiky se jedná
o 15 investičních akcí, za něž by stát
letos zaplatil 10 miliard korun. Řadí se
mezi ně i rekonstrukce a modernizace
železničního uzlu Přerov. Tato význam-
ná modernizace přijde na téměř čtyři

miliardy korun a je naplánována do roku
2014. Ministerstvo chce zkontrolovat
každou korunu, která byla do rekon-
strukce železničních koridorů vložena.
Auditoři budou procházet veškeré záz-
namy, stavební deníky, termíny plnění,
časové harmonogramy a reálně prove-
dené práce. 

Rekonstrukce železničního uzlu Přerov
započala vloni v zimě v Horní Moštěni-
ci a pokračuje směrem do Přerova.
Hotová je už také část kolejí v Lověšicích
a tento týden byla zahájena rekonstruk-
ce kolejiště od lověšického podjezdu na
Říkovice. Realizace nového železniční-
ho uzlu Přerov obsahuje také několik
přidružených staveb. Například v šesti-
metrové hloubce vzniká v Přerově štola,
v níž bude uchována veškerá kabeláž
pro zdejší nádraží. Souběžné s tím se od
loňského ledna intenzivně buduje také
objekt nového dispečerského pracoviš-
tě, odkud budou řízeny vlakové spoje po
celé Moravě. Železniční stavby se ale
shodují, že není možné ukončit veškeré
práce ze dne na den, ale že je zapotřebí
nejdříve dokončit to nejnutnější. Jedná-
ní s investory a ministrem dopravy stále
probíhají. -svam-

Na nábřeží vyroste další
polyfunkční dům

Po zastavění proluk mezi domy ve Wil-
sonově ulici a na Horním náměstí bude
zaplněno další volné prostranství. Na
nábřeží Protifašistických bojovníků
v blízkosti barevného polyfunkčního
domu, který byl vybudován před šesti
lety, vyroste další objekt s šesti nadzem-
ními podlažími. Sloužit bude pro bydle-
ní i podnikání. Cena nadstandardních
bytů se bude pohybovat okolo 27 tisíc
korun za m2. Vyprojektovaná obytná plo-
cha 23 bytů se pohybuje od 76 do 160
metrů čtverečných. Samozřejmostí jsou
balkony a terasy, šatna, sociální zázemí,
obývací pokoj a kuchyně, a to buď
v oddělené nebo spojené variantě. V hor-
ních patrech se budou nacházet luxusní
mezonetové byty. S výstavbou investor
začne ještě letos na podzim a skončí
zhruba za rok. Předpokládané náklady se
přiblíží ke 100 milionům korun. -svam-

Vandalové poničili
infocentrum v Předmostí
Nové informační centrum Památníku

lovců mamutů v Předmostí se znovu sta-
lo terčem vandalů. Zlákaly je dřevěné
lavice i fasáda. Jednu z laviček poškrá-
bali a druhou opálili. Ohořelá byla i fasá-
da. Škodu zatím Kulturní a informační
služby města Přerova, které infostánek
spravují, nevyčíslily. Poničený majetek
se ale pokusí vyspravit vlastními silami.
Centrum bylo otevřeno vloni na podzim
a poskytuje turistům informace nejen
k nedalekému památníku lovců mamu-
tů, ale k celé této světoznámé archeolo-
gické lokalitě. Už letos musel správce
řešit rozbitou výlohu. V tomto případě
byl ale pachatel, jímž byl nezletilý chla-
pec, dopaden a předán policii. -svam-

■ Z „Přerovských aktualit“

www.ktvprerov.cz
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Mgr. Blanka
Mašková
Středisko volného
času ATLAS a BIOS,
ředitelka

� Jaká je nabídka zájmových kroužků,
které připravujete pro děti v nastávají-
cím školním roce?

V letošním roce nabízíme nejen pro děti
a mládež, ale i pro rodiče s dětmi a dospě-
lé, na 130 kroužků v pravidelné činnosti.
V nabídce si mohou najít „své“ děti
i dospělí s nejpestřejším spektrem zájmů.
Nabízíme různé sportovní i taneční
kroužky. Pro zpěváčky a muzikanty má
otevřené dveře nejen Přerovský dětský
sbor, ale i jeho přípravná oddělení a dal-
ší hudební kroužky. V keramické dílně se
mohou realizovat děti, ale i celé rodiny.
Dětem i dospělým jsou připraveni lekto-
ři zajistit kvalitní výuku cizích jazyků.
Zajímavou činnost šikovným dětem zajis-
tí vedoucí rukodělných nebo technických
kroužků, a to nejen v budově ATLAS. Stře-
disko ekologické výchovy BIOS už svou
polohou blízko Laguny láká malé příro-
dovědce, chovatele nebo budoucí ekolo-
gy. Své zázemí tam dlouhodobě mají
Vodáci i Zálesáci, kteří byli letos bohužel
nejvíce postiženi povodní a jejich klu-
bovny celé léto opravujeme, aby v září
přivítaly staré i nové členy.

� Zaznamenala nabídka zásadnějších
změn?

Když jsem přišla na ATLAS, zažila jsem
období „rozkvětu“ jazykové školy a počí-
tačů, protože si to tak zvaně žádala doba.
Je přirozené, že společnost a její poža-
davky ovlivňují také nabídku takových
zařízení jako je naše Středisko volného
času; a tak dnes například patří mezi
hodně žádané kroužky rukodělné
a sportovní. Proto si nemyslím, že jsou
nutné zásadní změny, ale spíš pohotová
reakce na aktuální „požadavky“ a situa-
ci. Ještě před pár lety jsme například byli
jediní, kdo nabízel příměstské tábory,
současná ekonomická situace mnohých
rodin na Přerovsku přivedla k příměst-
ským táborům i zapřisáhlé organizátory
pouze pobytových akcí. 

� Už máte připravený definitivní pře-
hled všech kroužků a aktivit?

Nabídka je vždy tvořena na základě
„poptávky“. Každý rok je pro nás ještě
v září malou tajenkou, protože nemusí
být pravda, že když jeden rok máme
například „přeflorbalováno“, bude příš-
tí rok stejný. Ještě v září proto částečně
upravujeme nabídku a rozvrhy činností
a snažíme se přizpůsobit co nejvíce
malým i větším zájemcům o volnočaso-
vé aktivity. Naším cílem je, aby se v ní
odrazily hlavně požadavky nebo lépe

řečeno přání, která vyslechneme na
schůzkách s rodiči nebo akcích pro veřej-
nost, takže každý rok čekají na potenci-
ální zájemce nějaké novinky nebo i urči-
té organizační změny v kroužcích, které
jsou již našimi evergreeny. Základní
nabídka je daná již v srpnu tak, abychom

na Dnech otevřených dveří mohli rodiče
i děti s ní co nejlépe seznámit. 

� Které kroužky či činnosti v nabídce
vašeho zařízení jsou novinkami?

V loňském roce se nám podařilo otev-
řít například loutkové divadlo, tvořivou
dílnu, základy uměleckého tance nebo
kroužek Vesmír kolem nás. Letos při-
pravujeme zajímavou nabídku pro stře-
doškoláky s názvem Hudba trochu jinak,
chystáme kroužek pro mladé literáty ze
základních škol nebo taneční kroužek
zaměřený na Street dance. Opravdu
musím s uspokojením konstatovat, že
z počtu kroužků se velmi těžko vybírá,
každý má své kouzlo a najde si své vděč-
né návštěvníky. Svou novinku má každé
oddělení našeho zařízení.

� V dnešní době není „od věci“ vědět,
kolik zaplatí zájemce o kroužek? 

Jsme školskou příspěvkovou organiza-
cí, která si ale provoz musí pokrýt čás-
tečně z vlastních zdrojů. Ceny kroužků
jsou tvořeny na základě provozních
nákladů spojených s činností. Abychom
umožnili účast na zájmovém vzdělávání
co největšímu počtu dětí, hledáme stále
více další zdroje financování tak, aby-
chom nemuseli markantně navyšovat
kurzovné. Zatím se ceny kroužků pro děti
a mládež drží již několik let na téměř stej-

né úrovni. Kurzovné vybíráme na celý
rok, přičemž platby v září mají rodiče
o něco výhodnější. Ve většině kroužků se
děti i dospělí schází jednou týdně v prů-
měru na dvě vyučovací hodiny, vše však
se odvíjí nejen od věku dětí, ale také
například záleží na zaměření činnosti
a její náročnosti. Také tyto aspekty se pak
odráží v ceně. Stále ale mluvím o abso-
lutně minimálních částkách v rámci
rodinných rozpočtů.

Dny otevřených dveří 
v budově ATLASu se budou konat 

14. září od 14 do 18 hodin 
a v BIOSu o den později 15. září 

ve stejném časovém rozpětí.
Informace ke kroužkům najdete také
na stránkách www.svcatlas-bios.cz.

nebo tel. 581 201 246.

Zajímalo nás, jaké volnočaso-
vé aktivity nabízejí i ředitelé
základních škol. Obrátili jsme
se na některé z nich. 

Mgr. Vladimír Peška
ZŠ J. A. Komenského, Přerov-
-Předmostí, ředitel 

Nabízíme žákům sportovní kroužky,
jako například florbal, bedminton a fot-
bal, výuku hry na flétnu, kroužek šikov-
ných rukou, divadelní kroužek, kroužek
vaření, kroužky cizích jazyků, literární
kroužek, práci s počítačem, muzejní
kroužek a technický kroužek.

Počet kroužků bohužel postupně klesá,
protože nabídka je limitována jednak
snižujícím se počtem žáků ve škole, pře-
devším pak nedostatkem vedoucích
kroužků. To je dáno stále nižším počtem
učitelů na škole, kteří kroužky vedou. Zís-
kat nějakého vedoucího z řad rodičovské

veřejnosti je obtížné. Právě osobnost
vedoucího má hlavní vliv na skladbu
nabídky a vlastní náplň kroužků. Činnost
kroužků dotuje finančně zřizovatel, kte-
rým je město, takže pro žáky je práce
v kroužcích zdarma, výjimkou je kroužek
vaření, kde si žáci nosí suroviny z domu.
V případě potřeby nám finančně pomá-
há občanské sdružení Komenius.

Mgr. Petr Vojáček
ZŠ U tenisu, ředitel 

Děti mají k dispozici pravidelně zhru-
ba 50 kroužků, polovina z nich je spor-
tovního charakteru, soutěžního zaměře-
ní. Drtivá většina vedoucích kroužků jsou
pedagogičtí pracovníci školy. Rodiče
mají již dnes k dispozici sportovní kalen-
dář školy, což je v podstatě harmono-
gram školních a následných turnajů.
Netřeba zdůrazňovat, že k těm nejpopu-
lárnějším patří mistrovství školy v malé
kopané, stolním tenise, florbale, mini-
golfu, vybíjené a dalších sportovních dis-
ciplínách. Osobně se domnívám, že způ-
sob financování zájmové činnosti žáků je
magistrátem nastaven dobře. Po rodičích
žádnou úhradu nepožadujeme. Krouž-
kovou činnost pracovníci školy berou
jako velmi dobrou příležitost proniknout
do blízkosti žáka přes prožitkovou sféru. 

Mgr. Marie Mifková
ZŠ Trávník, ředitelka 

Zatím nevíme přesný počet kroužků,
jelikož nabídku připravujeme v září
a kroužky začínají běžet od října. Vzhle-
dem k tomu, že každým rokem máme
zhruba 50 kroužků, nebude se počet
výrazně lišit ani v novém školním roce.
Musím konstatovat, že žáci ztrácejí
zájem o sportovní kroužky a převažuje
zájem o rukodělné, například keramiku,
výtvarné a počítačové kroužky. V posled-
ních dvou letech sledujeme velký zájem
o lyžařský kroužek. Děti se mohou při-
hlásit do libovolného množství kroužků
a platí celkem 100 korun na celý rok, bez
ohledu na to, zda navštěvují jeden nebo
více kroužků. Peníze využijeme na
zakoupení materiálu, sportovních
pomůcek či počítačových programů.

Mgr. Božena Přidalová
ZŠ Kopaniny, ředitelka 

Během září děláme nábory do zájmo-
vých kroužků, jejichž nabídku najdete
webových stránkách naší školy. Vedou-
cími jsou hlavně učitelé naší školy, ale
i externí pracovníci. V minulém školním
roce u nás pracovalo 46 zájmových
kroužků, podobně jako rok předtím. Vel-
ká část zájmových kroužků je zaměřena
na sport všeobecně, ale především na
fotbal, dále na výtvarné činnosti, škola
má vybudovanou keramickou dílnu
a vlastní keramickou pec. Pro žáky
9. ročníků jsou určeny zájmové kroužky
zaměřené na matematiku a český jazyk
jako příprava pro přijímací zkoušky
k dalšímu studiu. Své místo v nabídce
mají i kroužky hudební, dramatické aj.
Rodiče se zatím nepodílí na financová-
ní kroužků. Eva Šafránková

Mám si vybrat florbal, tanec nebo keramiku?

Tradičně velký zájem mají děti o rybářský kroužek.

Jedním ze zařízení, které už tradičně se pyšní největší a nejrozmani-
tější nabídkou zájmových kroužků, je Středisko volného času ATLAS
a BIOS. S několika otázkami jsme se obrátili na jeho ředitelku.

� dokončení ze strany 4

Pozvánka
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V září se zpřístupní památky veřejnosti
Dny evropského dědictví jsou již více

než jedno desetiletí významnou celo-
evropskou kulturně poznávací, spole-
čenskou a výchovnou akcí, která má za
cíl především zlepšovaní informovanosti
o jiných kulturách, ochranu kulturního
dědictví v nejširším slova smyslu a respek-
tování všech kultur bez ohledu na jejich
rozšíření. Každý rok je věnován určitému
tématu, a tak Národní téma vyhlášené pro
EHD 2010 zní: Duše památek.

V roce 2010 jsou EHD opět věnovány
dva zářijové víkendy, a to dle možností
vlastníků památek. Národní zahájení
Dnů evropského dědictví se bude konat
dne 11. září v moravském městě Příbor.
V našem městě byl po zkušenostech
z minulých let zvolen jednotný termín
prezentace památek, a to 11. a 12. září.

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

Doprovodné akce
Prohlídky s průvodcem v objektech:
• Kostel sv. Maří Magdalény v Před-

mostí v neděli 12. 9. v 15 hodin
• Kostel sv. Michaela – sobota 11. 9. v 10

hodin
• Kaple sv. Jiří – sobota 11. 9. v 15 hodin
• Muzeum Komenského (zámek) – viz

článek níže
Výstavy:
• Výstava z dějin církevní obce, pravo-

slavný chrám sv. Cyrila a Metoděje –
sobota 11. 9.

• Minimuzeum civilní obrany – nově
otevřené muzeum představuje objekt
pozorovatelny, postavené roku 1963
pro potřeby štábu CO okresu Přerov.
Svůj původní vzhled ze 60. let získala po
rozsáhlé rekonstrukci. Podle informací
jde o jedinou opravenou pozorovatel-
nu CO v celé ČR. K vidění je zde přístroj
na měření síly atomového výbuchu.

Přehled zpřístupněných památek v Čes-
ké republice lze získat na interneto-
vých stránkách na adrese www.ehd.cz,
kde zájemce nalezne interaktivní mapu
a on-line katalog.

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

FOTO JAN ČEP

Jste spokojeni
s úrovní zájmových
kroužků svých dětí?

Zeptali jsme se rodičů i prarodiče.

Šárka Tomková,
Přerov

Oba moji synové
ve věku 13 a 16 let od
šesti let hrají fotbal
za FK Viktorii Pře-
rov. Trénují pod
zkušeným vedením

dvakrát až třikrát týdně. Zápasy mají vždy
o víkendech a na jaře a na podzim se
účastní krajských přeborů. Kluky to baví,
mají dostatek pohybu a také možnost
poměřit si své schopnosti a síly v kolekti-
vu hráčů. Mladší syn navštěvuje ještě
sportovní kroužek na Gymnáziu Jana Bla-
hoslava a SPgŠ Přerov a čtvrtým rokem
výtvarný obor na ZUŠ B. Kozánka v Pře-
rově. S vedením mimoškolních aktivit
jsme spokojeni jak děti, tak i my s man-
želem a cenově jsou také akceptovatelné. 

Iveta Skřečková,
Přerov

Šestnáctiletou dce-
ru baví tanec a tak
již několik let chodí
do taneční školy
Duckbeat. Trénuje
jednou až třikrát
týdně. Frekvence zkoušek se odvíjí pod-
le toho, zda mají před vystoupením
nebo ne. Cena za kroužek je vyhovující
a podle dobrých výsledků souboru usu-
zuji, že i vedení je kvalitní.

Marcela
Nižníková, Přerov

Mám tři vnuky, nej-
mladší ještě není
školou povinný, nej-
starší už má po škole,
ale ten prostřední
chodí do třetí třídy

ZŠ a navštěvuje Základní uměleckou ško-
lu B. Kozánka v Přerově. Má hudební talent
a rodiče ho přihlásíli do pěveckého sboru
Cantabile, který vede pan učitel Michal
Sabadáš. Vnoučka to baví a my jsme také
rádi, že má tak ušlechtilou zábavu. Aby se
mohl i sportovně vyžít, rodiče mu ještě pla-
tí soukromě trenéra na tenis. S oběma
mimoškolními aktivitami jsou vnuk i rodi-
če po všech stránkách spokojeni. 

Dana Bártlová,
Přerov

Čtrnáctiletý syn
hrál donedávna fot-
bal za Želatovice,
dnes už má jiné
zájmy. Dcera sice
ještě nenavštěvuje
školu, ale již vloni začala tancovat v Hed-
víčatech, což je taneční kroužek Středis-
ka volného času Atlas a BioS Přerov pro
nejmladší děti. S cenou i vedením krouž-
ku jsme spokojeni a chceme ji tam při-
hlásit i v nadcházejícím školním roce.

Jana Šimčíková

Anketa

Muzeum Komenského v Přerově se
v sobotu 11. září připojuje k akcím
pořádaným při příležitosti Dnů evrop-
ského kulturního dědictví.

A co svým návštěvníkům v této sou-
vislosti pracovníci muzea nabídnou?
O bližší informace jsme požádali Mgr.
Kristinu Glacovou, vedoucí výstavního
a programového oddělení Muzea
Komenského v Přerově.

„Na zámku budou již tradičně bez-
platně otevřeny stálé expozice muzea
přístupné s průvodcem vždy v 9, 10, 11,
12.30, 13, 14, 15 a 15.30 hodin. Kromě
toho mají Přerované možnost absolvo-
vat Archeologickou procházku Horním
náměstím stopami jeho středověké
minulosti v přesně stanovených časech,
a to v 10, 13 a 15 hodin. Zde se seznámí
formou komentovaných zastavení
s nemovitými objekty, popřípadě místy
významných archeologických objevů,
týkajících se středověkého osídlení Hor-
ního náměstí. Na závěr bude možno
zhlédnout v Korvínském domě prezen-
taci vybraných archeologických nálezů

z Horního náměstí doplněnou výkladem
Bc. Jana Mikulíka a Mgr. Zdeňka Schen-
ka. Sraz účastníků vycházky je na Hor-
ním náměstí před fortnou. Průvodcem
šesti zastaveními na Horním náměstí je
Mgr. Aleš Drechsler. Doba jedné pro-
cházky včetně prohlídky Korvínského
domu trvá zhruba jednu a půl hodiny.
Zcela mimořádně bude otevřena i nová
přístavba depozitáře Muzea Komenské-
ho v Přerově u budovy č. 7 na Horním
náměstí, a to v době od 9 do 13 hodin.

Dny evropského kulturního dědictví
oslavíme i na  hradě Helfštýně.

„I zde mají návštěvnici možnost 11.
září si prohlédnout hrad v době od 9 do
17 zdarma. V 10.30 a ve 13.30 hodin je
pro ně připravena vlastivědná vycházka
na téma Vnější opevnění hradu Helfštý-
na, která bude zahrnovat postupnou
prohlídku terénních pozůstatků původ-
ních zemních fortifikací hradu s výkla-
dem zkušeného průvodce Dalibora Fige-
ľa o vývoji opevnění s názornou kreseb-

nou ukázkou vybraných opevňovacích
prvků,“ informovala Kristina Glacová.
Nezbývá než doplnit, že sraz účastníků
bude před první hradní branou. Vycház-
ka o celkové délce zhruba dvou a půl km
trvá zhruba jednu a půl hodiny a končí
v Týně nad Bečvou u restaurace Pod
hradem. Šaf

Dny evropského kulturního dědictví oslaví i muzeum

Zpřístupnění památek
Památka adresa sobota 11. záfií nedûle 12. záfií

Zámek (Muzeum Komenského) Horní nám. 9–15.30 

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 10–15

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

Mûstsk˘ park Michalov Michalov

Îidovsk˘ hfibitov Lanãíkov˘ch 10–15

Farní kostel sv. Máfií Magdalény Pfierov-Pfiedmostí 14–16

Památník lovcÛ mamutÛ Pfierov-Pfiedmostí 10–12, 13–15

Minimuzeum civilní obrany Pfierov-Dluhonice 9–17 9–17

Hrad Helf‰t˘n T˘n nad Beãvou 9–17

V rámci EHD proběhnou i další
doprovodné akce, které pořadatelé
avizují v regionálním tisku samostat-
ně. Upozorňujeme na možnost změn
v časech zpřístupnění památek.

Muzeum Komenského (zámek) v Pře-
rově i hrad Helfštýn budou zpřístupně-
ny veřejnosti i v neděli 12.9., ovšem již za
plné vstupné.

Mgr. Miroslava Švástová, odbor ŽP MmPř
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Oslavy 850 let Žeravic připravuje pře-
rovský magistrát ve spolupráci s osad-
ním výborem místní části Žeravice a SK
Žeravice na dny 25. a 26. září.

V historické literatuře se objevuje od
různých autorů několik rozličně datova-
ných prvních zmínek o Žeravicích. Nej-
starší dokonce z roku 1078. Podle archi-
váře a historika Jiřího Lapáčka však lze
bezpečně považovat za první zmínku
o Žeravicích teprve zápis z roku 1160,
kterým král Vladislav I. potvrzuje vlast-
nictví vsi Žeravice premonstrátskému
řádu nově dosazenému na Hradisko
u Olomouce. 

Program oslav
Oslavy budou zahájeny v sobotu 25.

září ve 13.30 hodin na hřišti SK Žeravi-
ce utkáním házené mužů mezi SK Žera-
vice a HC Baník Karviná. Sportovní klá-
ní bude zpestřeno vystoupením skupiny
hranických mažoretek Panenky. Násle-
dovat bude pestrý kulturní program. Po
mažoretkách vystoupí skupina historic-
kého šermu Markus M a poslechneme si
dobovou hudbu v podání hudební sku-
piny Rabussa. Tóny fléten v podání flét-
nového Intermezza ze Žeravic nás pře-
nesou do dnešní doby. V 16 hodin uvítá-
me na hřišti lidového vypravěče Jarosla-
va Kubíka z Veselí na Moravě a decho-
vou hudbu Moraváci. Vystoupení břiš-
ních tanečnic ze skupiny Isanda z Pře-

rova završí podvečerní program oslav.
Večerní program bude pokračovat v 18
hodin taneční zábavou s dechovou hud-
bou Moraváci a popovou skupinou Hal-
lo. Slavnostní odpoledne a večer vyvr-
cholí ve 22 hodin ohňostrojem a lidová
veselice bude dále pokračovat. Po celý
den bude zajištěno bohaté občerstvení-
myslivecké speciality, makrely a specia-
lity z udírny.

Nedělní program bude zahájen
v 9 hodin mší svatou v kapli sv. Václa-
va Na Návsi. Po mši bude posvěcena
pamětní lípa u příležitosti oslav 850 let
od první zmínky o Žeravicích. Oslavy
budou pokračovat průvodem občanů
a všech účastníků k pomníkům padlých
z 1. a 2. světové války. Slavnostní atmo-
sféru nedělních oslav podtrhne vystou-
pení pěveckého komorního ansamble
pod vedením Heleny Supové-Halířové
a dechové hudby Moraváci v průběhu
celého nedělního dopoledne. 

Od 25. do 28. září bude v budově úřa-
dovny Na Návsi zpřístupněna všem
zájemcům výstava o historii a součas-
nosti Žeravic Žeravice v proměnách
času.

U příležitosti oslav bude vydána pub-
likace o Žeravicích autorů Jiřího Lapáč-
ka a Aleše Drechslera. 

Pořadatelé srdečně zvou občany, rodá-
ky a všechny příznivce obce Žeravice. 
Miroslav Rozkošný, Ludmila Landsmannová

INZERCE

INZERCE

■ Z místních částí

Žeravice oslaví 850 let

PŘEROV OLOMOUC BRNO
Wilsonova 11 Palackého 3 Cejl 87

tel.: 581 217 221 585 224 275 545 213 101

www.victoria-ck.cz

ZIMA 2011ZIMA 2011

LÉTO 2011LÉTO 2011

POZNÁVACÍ ZÁJEZDYPOZNÁVACÍ ZÁJEZDY

KOLEKTIVY 2011
● nejlepší podmínky pro organizátory
● až 5 poukazů ZDARMA
● NEJNIŽŠÍ MOŽNÉ CENY!

TÝDEN LYŽOVÁNI VE FRANCII

již od 4.700,– Kč/os.
7x ubytování, 6-denní skipas, doprava lux. busem

TÝDEN U MOŘE

již od 3.540,– Kč/os.
doprava, 7x ubytování, 7x rozšířená polopenze

LAGO DI GARDA NA KOLE

již od 7.700,– Kč/os.
doprava, 4x ubytování s polopenzí v hotelu
přeprava kol, služby sportovního instruktora

VÍDEŇ již od 300,– Kč/os.
doprava lux. autobusem, služby průvodce

● ITÁLIE
● FRANCIE
● RAKOUSKO

● POBYTOVÉ
ZÁJEZDY

Chorvatsko, Itálie, Francie

Katalogy zašleme na požádání zdarma



strana 11PŘEROVSKÉ LISTY ❙ ZÁŘÍ 2010

Letošní, v pořadí již 27. ročník, byl
zahájen jarním prologem, který byl uve-
den jako samostatný večerní koncert,
a to již 29. dubna. Byla to malá vzpo-
mínka na nedožité 88. narozeniny zakla-
datele tradice jazzových festivalů v Pře-
rově, Rudolfa Neulse st.

V duchu oslav bude probíhat hlavní
část festivalu, který se letos bude konat
ve dnech 21. až 23. října, tradičně ve vel-
kém sále Městského domu.

A na co se návštěvníci
mohou těšit?

Čtvrtek 21. října
První festivalový den oslavíme 70 let
vzniku orchestru Gustava Broma, a tak

pořadatelé pozvali adekvátní gratulanty
– světovou vokální skupinu New York
Voices a snad nikomu nebude vadit, že
u nás již jednou zpívali. O druhém sou-
boru se ještě stále jedná, jasno snad
bude koncem srpna.

Pátek 22. října
Páteční večer je pojat komorněji, první
polovinu odehraje Ondřej Pivec a jeho
Organic Quartet a ve druhé části to bude
také hráč na varhany, světový mág
vystupující pod jménem Dr. Lonnie
Smith Trio a věřte, že je na co se těšit.

Sobota 22. října
V sobotu budeme slavit hned dvakrát.

Odpoledne v kostele sv. Vavřince osla-
vencem bude pětašedesátník Josef Vej-
voda se svými spoluhráči, smíšeným
pěveckým sborem a komorním orchest-
rem a večer celebration pro Karla Růžič-
ku s Big Bandem Felixe Slováčka – je to
k nevíře, ale Kája oslavil 70! Závěrečná by
měla být ještě lepší a tak nás čeká jedno
z nejlepších, co dnes nabízí světový jazz,
Marcus Miller Band, famózní hráč na
basovou kytaru a adekvátně k jeho výko-
nům postavená kapela, určitě se bude-
me mít na co dívat a hlavně poslouchat.

Propagační koncerty se hrají i letos
v restauraci Pivovar a hned ten první
koncert, který začne ve čtvrtek 21. října
v 18 hodin, se určitě zapíše do dějin jaz-
zových festivalů v Přerově. Posluchači
budou mít příležitost slyšet Andrease
Varadyho, Davida Hodka a jejich přáte-

le. Ti první dva jmenovaní mají teprve
dvanáct let, ale již dnes začínají být v jaz-
zu pojmem. Šaf

Kulturní podzim opět ve znamení jazzu

Dr. Lonnie Smith

Léto končí a organizátoři nejvýznamnější kulturní události, Česko-
slovenského jazzového festivalu, mají plné ruce práce. V jakém sta-
diu jsou přípravy jsme zjišťovali u jeho ředitele Rudolfa Neulse.

INZERCE

INZERCE

VITALINKA: 773 300 150
w w w. v i t a c re d i t . c z

nízká úroková sazba rychlé vy ízení do 10 dn

splatnost 6 - 120 m síc vyplácíme zástavy a exekuce

bez poplatku zprost edkovateli P sobnost v celé R

� Jaký program připravujete pro nastá-
vající sezonu?

Nová kulturní sezona, mimochodem
již dvanáctá za mého působení v oblasti
kultury v Městském domě, se zásadně
neliší od předchozích. Určitý mix žánrů
je opět nastaven tak, aby zaujal co nej-
širší okruh kulturní veřejnosti. Diváci se
mohou těšit na tři divadelní představení
s řadou oblíbených herců. Například
v Římských nocích uvidí S. Stašovou a O.
Víznera, v komedii Vrátila se jednou
v noci V. Vydru a L. Švormovou, v Diva-
delní komedii J. Švancarovou, L. Mrkvič-
ku a L. Vaculíka. Z připravovaných dal-
ších pořadů návštěvníky jistě zaujmou
koncerty s Radůzou, N. Urbánkovou, J.

Smolíkem, dechovou hudbou Straňan-
ka, V. Redlem, J. Samson Lenkem
a S. Janouškem. Přední místo v oblibě si
drží tradiční vánoční koncerty s V. Hyb-
šem, V. Hudečkem, nově s The Back-
wards-Beatles revival Košice, Spirituál
kvintetem a závěrečný koncert, tentokrát
s P. Břínkovou a J. Ježkem. Posledně jme-
novaný je náhradou za tradiční vánoční
koncert s Ondřejem Havelkou, který je
tou dobou mimo republiku. Podzimním
bonbónkem bude Gipsy Way Tour 2010
v unikátním spojení virtuozity houslisty
Pavla Šporcla s bratislavskou cikánskou
kapelou Romano Stilo, který se uskuteč-
ní v říjnu. Koncert plný vášně, energie
i pestrosti slibuje nevšední kulturní záži-

Městský dům zahajuje novou sezonu
Návštěvníky Městského domu bude zajímat, které umělce budou
mít možnost vidět a slyšet v nové sezoně. Se žádostí o bližší informa-
ce jsme se obrátili na manažera kultury Městského domu Jana Vrbu.

tek. Nemohu opomenout oblíbenou tra-
vesti show se skupinou Screamers z Pra-
hy. Rovněž připomínám, že už 12. září
zahajují hojně navštěvované Nedělní
párty s dechovkou. 

� Kteří umělci zavítají do Přerova
poprvé?

Jsem velmi rád, že se na prknech Měst-
ského domu představí v úvodním kon-
certu sezony 13. září zpěvačka, šansoni-
érka, písničkářka, harmonikářka
a hudební skladatelka Radůza. K dalším
nováčkům patří slovenská kapela Roma-
no Stilo, o té již padla zmínka. Poprvé
uvidí a uslyší veřejnost dechovou hudbu
Straňanku, jednu z nejžádanějších
dechovek, absolutního Mistra Evropy
2009. Diváci určitě rádi přivítají i trojici
osobitých českých folkových písničkářů
Reda, Janouška a Samson Lenka. Při-
znávám se, že ani sám nevím, zda-li
někdy v minulosti v Městském domě
společně vystoupili. Podobně je to s kon-
certním vystoupením Tour 2010 Jakuba
Smolíka, romantika s kytarou. Šaf

Radůza
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■

Osmek 27.9.
Horní námûstí 6.9.
Bratrská, na konci 4.10.
Seifertova, u v˘stavi‰tû 13.9. 11.10.
Svornosti 20.9. 18.10.
Blahoslavova, park. u Beãvy 27.9.
Riedlova, kfiiÏovatka 6. a 20.9. 4. a 18.10.
Za ml˘nem 3 13.9. 11.10.
Sokolská, parkovi‰tû 13. a 27.9. 11.10.
Sokolská, u domu 28 6. a 20.9. 4. a 18.10.
Velká DláÏka, ‰kolní jídelna 27.9.
P. Jílemnického, u VST 13.9.
L˘sky, K bránû, u stan. separ. 11.10.
Na hrázi, za mostkem 6. a 20.9. 4. a 18.10.
Mervartova 9 13.9.
Palackého, za sam. 27.9. 11.10.
tfi. 17. listopadu, zezadu 6. a 20.9. 4. a 18.10.
Dluhonice, toãna 29.9.
Dluhonice, u b˘valé ‰koly 21.9. 19.10.
Dluhonice, u prodejny 7.9. 5.10.
Wurmova, za KSZ 14.9. 12.10.
JiÏní ãtvrÈ, u b˘val˘ch jeslí 14. a 29.9. 12.10.
JiÏní ãtvrÈ I/4 7. a 21.9. 5. a 19.10.
JiÏní ãtvrÈ I/25, peãovatel. dÛm 21.9.
·robárova 13 29.9.
Kozlovská, parkovi‰tû 7. a 21.9. 5. a 19.10.
Pod valy u parkovi‰tû 14.9. 12.10.
Bayerova 2 29.9.
Svisle, za samoobsluhou 7. a 21.9. 5. a 19.10.
Trávník, parkovi‰tû 14.9. 12.10.
Trávník, u Chemoprojektu 14.9. 12.10.
BudovatelÛ 1 14. a 29.9. 12.10.
BudovatelÛ 5–7 14.9. 12.10.
U tenisu, parkovi‰tû 7. a 21.9. 5. a 19.10.
U rybníka, u trafa 1., 15. a 29.9. 13.10.
Petfiivalského, parkovi‰tû 22.9.
JiÏní ãtvrÈ, u Barumky 20.10.
Tyr‰ova, parkovi‰tû 8.9. 6.10.
Dvofiákova, u Rusalky 1. a 29.9.
Dvofiákova, u garáÏí 8. a 22.9. 6. a 20.10.
PurkyÀova, denní pobyt 15.9. 13.10.
B. Nûmce, za VST 8. a 22.9. 6. a 20.10.
Optiky, u lékárny 1. a 29.9.
Husova, dvÛr 15.9.
·kodova, u trafa 13.10.
Pod Skalkou, parkovi‰tû 1. a 29.9.
Olomoucká, u stavebnin 8.9. 6.10.
Hranická, u b˘valé cihelny 15.9.
Hranická, park. u Z· 13. a 20.10.
1. kvûtna 22.9.
Al‰ova, u stadionu 1. a 15.9.
Pod hvûzdárnou, parkovi‰tû 8. a 22.9.
Kainarova, za Pfierovankou 29.9. 13.10.
Vsadsko, parkovi‰tû 6. a 20.10.
ÎiÏkova, u ka‰ny 2. a 30.9.
Lovû‰ice, u parku 7.10.
Lovû‰ice, DráÏní 9.9. 14.10.
Lovû‰ice, U sokolovny 16.9.
VaÀkova, dvÛr 23.9. 21.10.
Kozlovice, zaãátek obce 2. a 16.9. 21.10.
Kozlovice, náves 9. a 23.9. 7.10.
Kozlovice, Na vrbovcích 30.9. 14.10.
Nerudova, 33 2.9.
Macharova 30.9. 14.10.
Tománkova, u garáÏí 9. a 23.9. 7. a 21.10.
Wolkerova 15 16.9.

Fr. Rasche, u parku 2., 16. a 30.9. 14.10.
Na louãkách 15 9. a 23.9. 7. a 21.10.
V. Novosady, u kostela 2., 16. a 30.9. 14.10.
Újezdec, Vûtrná 9.9.
Újezdec, Pod dubíãky 7.10.
Újezdec, Nová ãtvrÈ 23.9. 21.10.
kfiiÏ.Teliãkova/Sportovní 3. a 17.9. 1. a 15.10.
Popovice, U trati 10.9. 8.10.
Popovice, za kapliãkou 24.9. 22.10.
Vinary, u garáÏí 3.9. 1.10.
Vinary, Ve dvofie 10.9.
Vinary, Mezilesí II 17.9. 15.10.
Vinary, RÛÏová 22.10.
Vinary, Za humny, u bytovky 24.9. 8.10.
Penãiãky, u malého obchodu 3.9.
Henãlov, náves 10.9. 8.10.
Henãlov, SokolÛ 10. a 24.9.
Henãlov, kfiiÏ. Mart./Hlin./Nová 24.9. 22.10.
Penãice, u po‰ty 15.10.
Penãice, V kótû 17.9. 1.10.
âekynû, nad rybníãek 15.10.
âekynû, k sokolovnû 17.9.
âekynû, náves 24.9.
âekynû, Na ãervenici 22.10.
âekynû, Podlesí 3.9. 1.10.
âekynû, Boro‰ín 10.9. 8.10.
L˘sky, k obchodu 3.9.
L˘sky, za mostkem 17.9.
Teliãkova, u kotelny 1.10.
Pod Skalkou, park. u 17–21 15.10.
Îeravice, Na návsi 10.9.
Îeravice, Such˘ potok 24.9. 22.10.
Îeravice, Pod lesem 8.10.
V˘myslov 16.9.
Jasínkova, za Priorem 23.9. 14.10.

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

ZO âZS ã. 1 u Îebraãky, kfiiÏovatka 14.9.
ZO âZS ã. 1 parkovi‰tû, u Laguny 12.10.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã.1 8.9.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 2, 3 7.9.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 4 7.9.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 5 7.9.
ZO âZS ã. 16 u Kozlovic ã. 1 8.9.
ZO âZS ã. 16 u Kozlovic ã. 2 8.9.
ZO âZS ã. 3 naproti âSAD 14.9.
ZO âZS ã. 4 Kojetínská za sbûr. surovinami 5.10.
ZO âZS ã. 4 k Mádrovu podjezdu 5.10.
ZO âZS ã. 5 Lovû‰ice, DruÏstevní 5.10.
ZO âZS ã. 3 podél cesty k Lovû‰icím ã. 1 21.9.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 2 21.9.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 3 21.9.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 4 21.9.
ZO âZS ã. 7 podél cesty k Lovû‰icím ã. 5 21.9.
ZO âZS ã. 9 Markrabiny 5.10.
ZO âZS ã. 10 Îernava, na konci 12.10.
ZOS Îernava, naproti garáÏí 12.10.
ZO âZS ã. 15 Dluhonice, kfiiÏovatka u váhy 19.10.
ZOS za hvûzdárnou 19.10.
ZO âZS ã. 2, ã. 3 pod kasárna termín dle poãasí

(suchá cesta)
ZO âZS ã. 7 Al‰ova, u rest. Viktoria 14.9.
ZOS za Kabelíkovou ulicí 14.9.
ZO âZS ã. 13 âekynû, Boro‰ín 12.10.

Stanoviště velkoobjemových kontejnerů
pro podzimní úklid – září a říjen

Rozšířený harmonogram předkládají Technické služby ve spolupráci se Statutárním městem Přerov

■ Klub českých turistů
SK Přerov – pěší turistika

Jifií ·vec, tel. 608 730 541
�2. 9. • Jindfiichov na Moravû–Branná, 16
km, J. ·pinar, odj. 6.20 hod.
�2. 9. • Bfieclav–JanÛv hrad–Loveck˘ zá-
meãek–Lednice, 13 km, J. ·vec odj. 7.23 hod.
�4. 9. • Bílovice nad Svitavou–Ochoz–
Bílovice nad Svitavou, 20 km, J. Pûãek odj.
6.39 hod.
�9. 9. • Nov˘ Jiãín–Straník–Hodslavice–
Hosta‰ovice, 14 km, M. Garzina, odj. 6.26 hod.
�11. 9. • Mohelnice–Mírov–Vy‰ehorky–
Lo‰tice, 20 km, J. Sedláková, odj. 7.05 hod.
�16. 9. • Velká Bystfiice–Horizont–Olo-
mouc, 10 km, Î. Zapletalová, odj. 8.05 hod.
�16. 9. • Luhaãovice–Malenisko–Provo-
dov–BfiezÛvk, 15 km, J. ·vec, odj. 6.15 hod.
�23. 9. • Svitavy–Kukle–Svitavy, 20 km,  J.
Pûãek, odj. 6.37 hod.
�23. 9. • Val. Mezifiíãí–Pod Kamenem– Jeh-
liãná–Hosta‰ovice, 13 km, V. Visnar, odj. 6.05
�25. 9. • Karl‰tejn–lom–Mexiko–Ameri-
ka–Dobfiichovice, 20 km, J. Sedláková, odj.
5.49 hod.
�25.–28. 9. • Drahanská vrchovina, ·Èávová
�30. 9. • Zlín–Malenovice–Karlovice–Pru-
sínky–Napajedla, 20 km, J. Pûãek, odj. 7.23 h.

■ Blokové čištění města
Datum lokalita 7–14 hodin
1. 9. Seifertova

8. 9. tfi. 17. listopadu (dvÛr),
Svisle dvÛr (za samoobsluhou)

15. 9. Pod Skalkou (vãetnû parkovi‰È)

22. 9. Osmek (parkovi‰tû), U Îebraãky

29. 9. P. Jilemnického, Dluhonská

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

INZERCE



strana 13PŘEROVSKÉ LISTY ❙ ZÁŘÍ 2010

Se žádostí o bližší informace jsme
oslovili hlavní aktéry výstavy. Jedním
z kurátorů je také Radim Zapletal.

� Co vás přivedlo k nápadu uspořádat
výstavu?

Problematiku Tyršova mostu sleduji již
od roku 2001, kdy se zkoumala možnost
jeho obnovy jako repliky a současně se
začínalo mluvit o vypsání soutěže pro
srovnání této varianty s moderními pro-
jekty. Škoda, že se v tomto trendu nepo-
kračovalo. Uspořádat výstavu o nejvý-
znamnější přerovské stavbě 20. století
mi připadá zajímavé a logické ve chvíli,
kdy budou definitivně odstraněny i pilí-
ře původního mostu a reálně hrozí, že se
na průkopnické působení pánů Herzá-
na a Uhlíře v našem regionu zapomene.

Během přípravy výstavy mě příjemně
překvapilo, kolik se podařilo dohledat
roztroušených stavebních dokumentů
a fotografií, ovšem na druhé straně se
nám nepodařilo zcela objasnit životní
osudy obou stavitelů. Například podobu
obou pánů se podařilo získat až porov-
náním řady pracovních fotografií z růz-
ných archivních zdrojů. 

Z modelů které budou na výstavě
k vidění a také k vyzkoušení, někoho jis-
tě zaujme téměř funkční model bucha-
ru v životní velikosti, nebo si návštěvní-
ci budou moci pořídit pohlednici z vlast-
ní a zaručeně poslední procházky po
secesním Tyršově mostě.

V průběhu příprav jsem se seznámil
s řadou nových informací a zůstávám
stále příznivcem stavby repliky.

Další osobností, která věnovala
přípravě výstavy hodně času
a především využila své odbornosti,
je dr. Jiří Lapáček.

� Proč jste se rozhodl podílet se na pří-
pravě této výstavy? 

Archivy uchovávají paměť národa, kra-

je i jednotlivých sídel. Pečují rovněž
o doklady lidské vynalézavosti, podnika-
vosti a umu. A přerovský železobetonový
most z roku 1903 k nim bezesporu patří. 

Během přípravy výstavy jsem si ověřil,
že most stavěný firmou K. Herzán a L.
Uhlíř systémem Hennebique, jehož byli

oba výše jmenovaní pánové koncesioná-
ři, patří k velmi významným technickým
a architektonickým počinům a předsta-
voval milník v používání nového staveb-
ního materiálu – železobetonu – v čes-
kých zemích.

O to víc zamrzí, když si uvědomíme,
o jaký skvost nás připravil výbuch nálo-
ží, kterými Němci 8. května zlikvidovali
přerovské mosty. Kdyby most stál, a ješ-
tě lépe, kdyby stály i dva další mosty, kte-
ré firma v krátké době po přerovském

postavila, totiž v Hranicích a Valašském
Meziříčí, byla by to skvělá ukázka pro-
gresivních přístupů českých radnic na
počátku 20. století v zavádění nových
technologií a materiálů. Význam těchto
aktivit byl již v minulosti ihned zřejmý,
projevil se uváděním přerovského mos-
tu v přehledech betonových staveb, a to
na čestném prvním místě. Především
v důsledku válečných událostí, jak již
bylo řečeno, se však ztratilo povědomí
o tom, co přerovský most znamenal
v historii stavitelství u nás.

Výsledky bádání, na němž jsem měl
možnost se podílet a které budou na
výstavě prezentovány, snad přispějí
k docenění úlohy, kterou firma K. Her-
zán a L. Uhlíř svými stavebními aktivita-
mi sehrávala na začátku 20. století na
Moravě, v Čechách a celé rakousko-
uherské monarchii.

Na uskutečnění výstavy se
pochopitelně podílel i ředitel muzea
Mgr. Radim Himmler.

� Proč se Muzeum Komenského roz-
hodlo výstavu uspořádat?

Už při výběru námětů výstav v loň-
ském roce nás téma Tyršova mostu zau-
jalo, a proto jsme jej zařadili jako hlavní
výstavní projekt 2. poloviny roku 2010.
Kromě toho, že letos uplynulo 65. výro-
čí od zničení původního mostu, je toto
téma pro Přerov významné a svým způ-
sobem živé až do současnosti. Muzeum
Komenského se snaží dokumentovat
regionální historii Přerova, ke které Tyr-
šův most neodmyslitelně patří. Domní-
váme se, že výstava bude pro Přerovany
atraktivní i proto, že se blíží termín
vybudování nového mostu.

� Můžete prozradit okolnosti přípravy
výstavy?

Výstava vznikala poněkud netradičně
ve spolupráci s externisty. Autor námě-
tu výstavy Radim Zapletal byl pro nás
zárukou neotřelého výtvarného i tech-
nického řešení, kterým je proslulý již od
dob spolupráce s Muzeem při pokusech
s historickou obléhací technikou na hra-
dě Helfštýně. Garantem odbornosti
a perfektní znalosti historické proble-
matiky místa byl pak ředitel Státního
okresního archivu Jiří Lapáček. Poděko-
vání patří také dalším spoluorganizáto-
rům Martě Jandové a Romanu Zapleta-

lovi. Věřím, že návštěvníci výstavy
výsledky této spolupráce ocení. Kromě
výstavy pracoval tento tým také na vzni-
ku doprovodného katalogu k výstavě
s bohatou textovou i obrazovou částí. 

� Připravujete v rámci výstavy i nějaké
doprovodné akce?

Kromě vernisáže, která se uskuteční, ve
čtvrtek 16. září v 17 hodin, připravujeme
v souvislosti s touto výstavou v průběhu
října a listopadu speciální přednáškový
cyklus v rámci muzejních úterků. O his-
torii a architektuře mostů budou zají-
mavě z různých pohledů přednášet
pozvaní odborníci. Celý cyklus by měl
být završen přednáškou jednoho z před-
ních teoretiků moderní architektury
prof. Rostislava Šváchy o osobnosti a díle
autorky návrhu Tyršova mostu, který se
má realizovat, prof. Aleny Šrámkové. Na
22. říjen jsou naplánované oblíbené noč-
ní prohlídky přerovského zámku, tento-
krát s názvem Procházka na mostě. Jed-
nou z doprovodných akcí bude i sou-
borná výstava autorů, kteří ve svých
dílech zachytili v různých časových hori-
zontech mosty na řece Bečvě nebo jejich
okolí. Výstava Hledání cesty přes řeku –
přerovské mosty v dílech výtvarných
umělců bude zahájena 16. září. 

Eva Šafránková

Výjimečný most na výjimečném místě
Výstava v Muzeu Komenského

Pozvánka

Na hotová bednění oblouků mostu jsou pokládány armatury kleneb.

Stavba mostu v roce 1903 trvala pět měsíců a deset dní.

S tímto názvem připravuje Muzeum Komenského v Přerově ve spo-
lupráci s externisty zajímavou výstavu, kterou návštěvníci mohou
zhlédnout od 16. září do 30. prosince ve velkém výstavním sále
zámku. Výstava bude zahájena vernisáží 16. září v 17 hodin. 
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Tajenka křížovky: Arabské přísloví Autorka křížovky: Marie Švarcová

Tajenka: Pozorný posluchač je lichotníkem beze slov

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

Zářijový úkol
Narodil jsem se roku 1857 v Přerově

a v rodném městě jsem zemřel v roce
1924. Můj otec, přerovský měšťan, se
zasloužil o vznik nejstarší záložny na
Moravě. V rodném městě jsem založil
vlastní závod, vedle zemědělských stro-

jů jsem později vyráběl též pumpy,
vodovody, čerpadla. V roce 1897 jsem
dodal vodovod do nově postaveného
Záloženského domu (Městský dům),
o dva roky později hydranty a transmise
do přerovského pivovaru. V mé továrně
se vedle větrných motorů využívala nová
hnací síla pro vodohospodářské stroje -
benzínové motory, kolem roku 1905
jsme uvedli novinku - pojízdnou zahrad-
ní stříkačku, sací tlačné čerpadlo. Byl
jsem též jednatelem výboru „Průmyslo-
vé, hospodářské, národopisné a umě-
lecké výstavy v Přerově“, rok 1893. Půso-
bil jsem ve funkci pokladníka a předse-
dy Úvěrního spolku záložny přerovské,
byl členem obecního výboru a předse-

dou finančního odboru, MŠR (místní
školní rada), Okresního silničního výbo-
ru a správní rady Prvního moravského
akciového pivovaru se sladovnou v Pře-
rově, jednatel hasičského sboru. Praco-
val jsem i v kuratoriu technologického
muzea v Brně a v OŽK Olomouc
(obchodní a živnostenská komora).

Připravila Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Vyhodnocení
prázdninového

úkolu
Známou osobností je

Otokar Karel Griese.
Výherkyní se stává
Marie Malátková.

Soutěž Poznáte přerovskou osobnost?

VI. ročník
Mistrovství České republiky
ve vaření kotlíkových gulášů

se bude konat 11. září na výstavišti.
Do volné divácké soutěže se může při-

hlásit každý. Do „souboje mistrů o kot-
lík Nowaco musely týmy uspět v kvalifi-
kaci. V rámci mistrovství ve vaření kotlí-
kových gulášů se bude konat ochutnáv-
ka oceněných regionálních potravin
Olomouckého kraje.

V letošním 40. roce působení přerov-
ského divadla Dostavník na hudební
amatérské scéně uvede soubor premi-
éru hudebního eposu Zdeňka Hilberta
Odysseus aneb Leporelo ro(c)ku.

Předlohou scénáře byl autorovi Homé-
rův hrdinský epos Osyssea. Zdeňkovi
Hilbertovi se po „Robinu Hoodovi“
podařil již druhý hatrick, když si v Odys-
sey připsal autorství scénáře, hudby
a s Čestmírem Beťákem i texty písní.

Velkoformátovou inscenaci s nároč-
nými vokály a choreografií se souborem
nastudovala Vlasta Hartlová. Kostýmy
a scénu navrhla Hana Dostálová. Hraje
a zpívá kompletní Dostavník.

Dostavník oslaví jubileum
Netradičně se premiéra rockového

muzikálu Odysseus uskuteční 20. září
v 19. 30 hodin ve velkém sále Městské-
ho domu. Ivo Kolařík, umělecký vedoucí

Pozvánka

Pozvánka

Přerov, město pro život
Architekt Jan Horký a Mgr. Helena

Netopilová připravili přednášku s deba-
tou s názvem Přerov, město pro život.
Jejím hlavním tématem bude rozvoj
života ve městě, urbanismus a jeho
neviditelná role v každodenním bytí
a soudobé trendy práce s dopravou ve
městech. Uskuteční se ve čtvrtek 9. září
v 18 hodin v sále Loutkového divadla
v Přerově. Vstupné je dobrovolné.

Přednášet a diskutovat bude Ing. arch.
Petr Hurník, Ing. arch. Pavel Šimeček,
a Ing. Tomáš Tužín.

Městský dům na nábřeží
v Přerově: moderní

architektura na dosah
Výstavba domu na nábřežní rohové

parcele na Malé Dlážce v Přerově byla
letošním tématem bakalářských prací
studentů Fakulty architektury VUT
v Brně. Vzniklo na devadesát návrhů,
z nichž několik desítek nejlepších bude
k vidění v kině Hvězda od 2. do 16. září.

Podzimní festival 
duchovní hudby Olomouc
Zářijový koncert se uskuteční v sobotu
25. 9. v chrámu sv. Mořice v 19 hodin.
Uslyšíte Stabat mater J. B. Foerstera
a Glagolskou mši Leoše Janáčka. Zazpí-
vá C. Boross (soprán), Y. Škvárová (alt),
Jaroslav Březina (tenor) a Martin Gurbaľ
(bas). Na varhany bude hrát Petr Rajno-
ha. Vystoupí Kühnův smíšený sbor se
sbormistrem Markem Vorlíčkem. Hraje
Filharmonie Brno, dirigent J. M. Krygel.



strana 15PŘEROVSKÉ LISTY ❙ ZÁŘÍ 2010

■ Městský dům
�12. a 26. 9. 13.45–18 hodin • Nedûlní
párty pfii dechovce, Záhorská kapela.
�13. 9. v 19.30 hodin • RadÛza, koncertní
vystoupení zpûvaãky, multiinstrumentalistky
a autorky hudby i textÛ.
�20. 9. v 19.30 hodin • Odysseus, rockov˘
muzikál divadla Dostavník Pfierov, premiéra.
�29. 9. v 19.30 hodin • Naìa Urbánková
a skupina Bokomara v novém programu.

www.mdpr.cz • tel.: 581 290 311, 581 215 101

■ Plavecký areál – koupání veřejnosti, tel. 581 736 580 • relaxace, slender, tel. 603 523 905
Den 50m venkovní speciální plavání tûlocviãna

bazén areál od 20. 9. sauna slender stoly

pondûlí 6.15–17 12–18 11.30–13.30 imobilní spoleãná 15–21

úter˘ 6.15–20 12–18 16–17 seniofii Ïeny 14–21

stfieda 6.15–20 12–18 11.30–13.30 imobilní muÏi 13–21

ãtvrtek 6.15–20 12–18 Ïeny 15–21

pátek 6.15–20 12–18 15–17 muÏi 14–21

sobota 10–20 10–20 spoleãná 10–20

nedûle 10–20 10–20 10–12 spoleãná 10–18

Výjimky: od 20. 9 zmûna provozní doby• od 20. 9. venkovní areál podle poãasí • veninformace na www.bazenprerov.cz 

Nejen o mayských tradicích a ritu-
álech, spojených s posvátným
kalendářem, ale také o slavných
mayských památkách a hlavně
o životě současných Mayů v Gua-
temale bude vyprávět PhDr. Olga
Vilímková, Ph.D., zakladatelka Nadač-
ního fondu Inka, na besedě Mayové
dnes: život a duchovní svět současných
Mayů, kterou pořádá Městská knihov-
na v Přerově. Součástí besedy bude
také výstavka Mayovské kultury.
Beseda se uskuteční v úterý 15. září
v 17 hodin v budově Agentury pro
zemědělství a venkov Přerov (Minis-
terstvo zemědělství), Wurmova ul. (ved-
le Finančního úřadu). Vstup zdarma.

■ Klub Dlažka
�4. a 5. 9. • 23. mistrovství svûta v ringu
+ Mistrovství republiky v ringu, velk˘ turnaj
smí‰en˘ch druÏstev v ringu, Rajnochovice
�31. 8.–3. 9. • Hravá DlaÏka, víkend pln˘
sportu, Rajnochovice
�6.–10. 9. • Vodáááá, vodácko-turistická akce
�10.–12. 9. • Poprázdninové setkání na
tajemném ostrovû, akce pro rodiãe s dûtmi
i samostatné dospûlé, Rajnochovice
�24.–28. 9. • âeská Kanada, cyklotur. v˘prava
�24.–26. 9. • Pevnost Boyard, víkend pro
mládeÏ, Rajnochovice
�25.–28. 9. • Teplo, teplo, teplíãko, to
chce na‰e tûlíãko, akce pro dospûlé a rodiãe
s dûtmi, Velk˘ Medûr, Slovensko 
�út a ãt 19.30–20.30 hod. • Cviã. na hudbu

www.dlazka.cz • tel. 581 331 438

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

tel. 581 250 531
�Stálé expozice
�17. 9.–2. 1. 2011 • V˘jimeãn˘ most na
v˘jimeãném místû – v˘stava o stavbû Tyr‰o-
va mostu v Pfierovû v roce 1903. (Velk˘ v˘stavní
sál zámku). VernisáÏ 16. 9. v 17 hodin.
�17. 9. • Hledání cesty pfies fieku – Pfie-
rovské mosty v dílech v˘tvarn˘ch umûlcÛ,
v˘stava. (Galerie pfierovského zámku).
�24. 9.–14. 11. • Chléb ná‰ vezdej‰í – 130
let pekárny Tiefenbach, v˘stava (Historick˘ sál)
�3. 9. • Koncert âesko-slovenské doteky
II. Vystoupí pfierovská rocková kapela Pohoda5

a hosté Roman Hambálek, Ivana NároÏná a první
slovenská Superstar Katka Ko‰ãová. (Nádvofií
zámku, v pfiípadû nepfiíznû poãasí Slavnostní
zámecká síÀ).
�11. 9. • Dny evropského kulturního
dûdictví. Vstup do zámku zdarma. MoÏnost
archeologické vycházky na Horní námûstí
a náv‰tûva novû postaveného depozitáfie muzea.

Ornitologická stanice ORNIS
tel. 581 219 910

po–pá 8–16 hodin, jindy po domluvû

�Stálé expozice
�do 31. 10. • Pero, pefií, opefiení. V˘stava
pfiedstavuje ptaãí pero – geniální v˘tvor pfiírody
�do 30. 9. • Chráníme pfiírodu pro ptáky
i pro lidi. V˘stava prezentuje ochranáfiskou ãin-
nost pfierovsk˘ch ornitologÛ, pfiipomíná také více
neÏ 77letou historii MOS.
�do 30. 11. • Îivá zahrada. V˘stava o tom,
jak do zahrad pfiilákat a udrÏet v nich ptáky, hmyz,
obojÏivelníky a dal‰í Ïiváãky.
�4. 9. • Evropská noc pro netop˘ry. Pfied-
ná‰ka o netop˘rech s ukázkou odchytu do nára-
zov˘ch sítí. Sraz v 19.30 u restaurace Michalov
�16. 9. v 16 hod. • Tvofiivá dílna – deko-
rování textilu v budovû ORNIS. Je tfieba se pfie-
dem pfiihlásit do 10. 6. telefonicky na ãísle 581
219 910 nebo e-mailem na adrese: ornis@pre-
rovmuzeum.cz , poãet míst je omezen˘.
�18. 9. • Prohlídka parku Michalov. Vyprá-
vûní o historii a zajímavostech parku Michalov,
seznámení s dfievinami parku. Sraz v 9.30
u budovy ORNIS v Bezruãovû ulici.
�V˘ukové programy pro ‰koly, krouÏky
a jiné zájmové skupiny: Jak se nosí pefií, Ptá-
ci, Vodní ptáci, Stromy
�Ekoporadna – informace z obl. Ïivot. prostfiedí

www.prerovmuzeum.cz

Výstava Mayové dnes

■ Klub přátel výtvarného
umění

�16. 9. • Opava – vlakov˘ zájezd. Odjezd v 8.11
hod. z Pfierova, návrat v 18.37 hod.

■ Mateřské centrum
Sluníčko

Od 6. 9. bûÏn˘ provoz
�13. a 14. 9. • Dny otevfien˘ch dvefií
�po a pá 9–12 hod. • Mimiklub pro dûti do 21
mûs. • herna a besedy – pfiirozená péãe o mimi,
ekodomácnost • kurzy vázání ‰átkÛ, cviãení 
�út–ãt 9–12 hod. • herna, cviãení 
�22. 9. 10 hod. • Závod odráÏedel, Michalov

Sokolská 26, www.mcslunicko.tym.cz

Pozvánka

Pozvánka

Vybrané dívky z taneční školy HIT
CHERRLEADERS se zúčastnily prázdni-
nového odborného školení s předními
americkými lektory. Mnoho zážitků
s nejlepšími týmy ČR, výuka v angličti-
ně a nové poznatky byly pro ně velkým
přínosem. 
Předání zkušeností dalším, i novým, čle-
nům taneční školy je plánováno již od
začátku školního roku. (více na
www.agentura-hit.cz ).

Krásné prázdniny dívek z taneční školy

■ Klub Rodinka
�po 9–10.30 hod. • angliãtina pro pokro-
ãilé ❙ 16–18 hod. • cviãení + v˘tvarka 
�út 9–11 hod. • herna pro batolata ❙
16–18 hod. • krouÏek ‰ikovn˘ch rukou
a stolní hry (dûti 6–10 let) 
�st 9–11 hod. • cviãení míãích, rodiãe s dût-
mi ❙ 16–18 hod. • herna pro batolata
�ãt 9–11 hod. • herna pro batolata ❙
16–17 hod. • angliãtina pro pfied‰koláky
�pá 9–11 hod. • cviãení na míãích, rodiãe
s dûtmi (3 mûs–1,5 let) 
�19. 9. od 9 hod • turistická vycházka do
âekynû ke Dni bez aut s Bubnováním pro radost
�22. 9. v 18 hod. • indiánsk˘ kruh, sdílení
se Zibbym v klubovnû.

www.rodinka.cz

Mykologický klub Přerov zve všechny
příznivce houbaření a přírody na tra-
diční podzimní výstavu hub, která se
uskuteční 17. a 18. září v klubu Teplo
na Horním náměstí.

Otevřeno bude po oba dny od 9 do 19
hodin. Uvidíte houby rostoucí v našem

regionu, ale i vzácné druhy z různých
koutů Čech a Moravy. Během výstavy se
uskuteční tématické přednášky našich
předních mykologů. Po celou dobu
výstavy můžete využít služeb houbařské
poradny. 

Miloš Šidlo, mykologický klub Přerov

Začátkem července nastoupil na orni-
tologickou stanici nový preparátor Jiří
Polčák. Nadšený ornitolog, v posledních
letech ještě nadšenější houbař, který se
svými znalostmi dostal na úroveň profe-
sionálních mykologů. Jiří Polčák bude
každé pondělí a úterý mezi 7.30 až 16.
hodinou po víkendových sběrech radit
nejen s určením hub, ale také s jejich
nejlepší přípravou. Houby můžete sem
přinést i mimo tyto dny. Poradí i na tel.
737 716 979. Josef Chytil, ORNIS

Výstava hub
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Mykologická poradna i v budově ORNIS

■ SVČ ATLAS a BIOS
�Zápis do krouÏkÛ: 14. 9. od 14 do 18 hod.
ATLAS, 15. 9. od 14 do 18 hod. BIOS, pfiihlá‰ky,
platby do krouÏkÛ, informace – ATLAS tel.
581 201 246, 581 209 353, BIOS 581 735 009.
�18. 9. v 9.30 hod. • Lodiãková soutûÏ pro
rodiny s dûtmi, Laguna. Rulíková tel. 581 735 009

www.svcatlas-bios.cz

■ Hrad Helfštýn
Út–Ne 9–18 hod.

�do 31. 10. • Poldi Habermann – Skulptu-
ry. V˘stava (Galerie na 2. nádvofií). 
�11. 9. • Dny evropského kulturního
dûdictví. Vstup do hradu zdarma. MoÏnost vlas-
tivûdné vycházky po vnûj‰ím opevnûní hradu
Helf‰t˘na.
�26. 9. • Závûr sezóny Oldtimer Clubu
Helf‰t˘n

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

Od 1. 9. pfiebírá provoz
tûlocviãny a slendr stolÛ

Karel Caha, 
tel. 603 523 905,

permanentní vstupenky
zÛstávají v platnosti.
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tel./fax: 581 202 216 • www.kinohvezda.cz

Uzávěrka příštího čísla je v úterý 14. září

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 
13.–24. září • Petr Malík – Můj svět ... tak nejlé-
pe se dá vyjádřit obsah výstavy obrazů naivního
malíře Petra Malíka, přerovského rodáka, jehož
mládím prošly dvě známé osobnosti českého
výtvarného umění – akademický sochař Josef
Baják a akademický malíř Jaroslav Kapec. Roz-
hodujícím podnětem však byly později obrazy S.
Dalího a H. Rousseaua.
Petr Malík je známý malíř, jehož obrazy jsou
zastoupeny v soukromých sbírkách v Německu,
Švédsku, Rakousku, Anglii a USA. Také ve sbír-
kách českých sběratelů najdete jeho obrazy -
zvláště v Praze, Plzni, na Zlínsku a samozřejmě
jeho dílo přináší pohodu a radost v domácnos-
tech Přerovanů.
Wilhelm Uhde, francouzský estetik, který
povznesl insitní (naivní) umění na úroveň jiných
výtvarných směrů, měl pravdu, když ho nazýval
„uměním svatého srdce“ – protože srdce je čisté
a evokuje naše představy.

Z Malíkových obrazů na
vás dýchne romantika
a hlavně fantazie, se sna-
hou vyjádřit barevnost
a rozmanitost krás příro-
dy a života. Přijďte se
podívat na jeho zcela
novou kolekci devatenác-
ti olejů do galerie Atrax,
kde malíř pravidelně
pořádá výstavy svých děl
již 19 let.

■ Kino Hvězda ■ Galerie
�1. 9. v 17.30 hod. a 1. 9. ve 20 hod. •
POSLEDNÍ VLÁDCE VùTRU (3D, USA, dobro-
druÏn˘, ãesk˘ dabing). ReÏie: M. Night Shyamalan.
Hrají: Jackson Rathbone, Dev Patel, Cliff Curtis.
�2.–5. 9. v 17.30 hod. • LET’S DANCE 3D
(USA, romantick˘/hudební/drama, titulky, repub-

liková premiéra). ReÏie: Jon Chu. Hrají: Harry
Shum Jr., Adam G. Sevani, Sharni Vinson,Rick
Malambri.
�2.–7. 9. ve 20 hod. a 6.–8. 9. v 17.30
hod. • KAJÍNEK (âR, akãní/thriller). ReÏie: Petr

Jákl. Hrají: Tatiana Vilhelmová, Konstantin Lav-
ronûnko, Boguslaw Linda, Michal Dlouh˘, Vladi-
mír Dlouh˘, Werner Daehn, Václav Noid Bárta,
Deana Horváthová-Jakubisková, Ken Dunken, Ali-
ce Bendová.
�9.–12. 9. v 17.30 hod. a 9.–12. 9. ve 20
hod. • AGORA (USA, historick˘/drama/romantic-
k˘, titulky, premiéra). ReÏie: Alejandro Amenábar.
Hrají: Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac.
�13.–15. 9. v 17 hod. a 13.–15. 9. ve 20
hod. • POâÁTEK (USA, sci-fi, titulky, premié-

ra). ReÏie: Christopher Nolan. Hrají: Leonardo
DiCaprio, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt,
Marion Cotillard, Ellen Page, Tom Berenger,
Michael Caine.
�16.–19. 9. v 17.30 hod. • (K)LAMAâ SRD-
CÍ (Francie/Monako, romantická komedie, titul-

ky, premiéra). ReÏie: :Pascal Chaumeil. Hrají:
Vanessa Paradis, Romain Duris, Julie Ferrier,
Francois Damiens.
�16.–21. 9. ve 20 hod. • KAJÍNEK (âR, akã-
ní/thriller). ReÏie: Petr Jákl. Hrají: Tatiana Vilhel-
mová, Konstantin Lavronûnko, Boguslaw Linda,
Michal Dlouh˘, Vladimír Dlouh˘, Werner Daehn,

Václav Noid Bárta, Deana Horváthová-Jakubisko-
vá, Ken Dunken, Alice Bendová.
�20. a 21. 9. v 17 hod. • SAMMYHO
DOBRODRUÎSTVÍ (3D, Belgie, animovaná kome-
die, ãesk˘ dabing). ReÏie: Ben Stassen. âesk˘
dabing: Kry‰tof Hádek, Vladimír Brabec, Ota Jirák.
�23.–30. 9. v 17.30 hod. a 23.–29. 9. ve
20 hod. • ROMÁN PRO MUÎE (âR, komedie,

republiková premiéra). ReÏie: Tomá‰ Bafiina.
Hrají: Miroslav Donutil, Vanda Hybnerová, Miro-
slav Vladyka, TáÀa Pauhofová, Jan Budafi, Filip
âapka, Igor Chmela, Pavel ¤ezníãek.
�30. 9.–3. 10. ve 20 hod. • WALL STREET
2: PENÍZE NIKDY NESPÍ (USA, drama, titulky,

republiková premiéra). ReÏie: Oliver Stone.
Hrají: Michael Douglas, Shia LaBeouf, Carey Mul-
ligan, Josh Brolin, Susan Sarandon, Frank Lan-
gella, Charlie Sheen.

�8. 9. ve 20 hod. • DRNOVICKÉ CATENA-
CCIO ANEB CESTA DO PRAVùKU EKONO-
MICKÉ TRANSFORMACE (âR, dokument, pre-
miéra). ReÏie: Radim Procházka.

�22. 9. v 17.30 a ve 20 hod. • MAMAS &
PAPAS (âR, komedie). ReÏie: Alice Nelis. Hrají:
Zuzana BydÏovská, Petr Franûk, Filip âapka, Zuza-
na âapková, Natalia Volkova, Ivan Shvedoff,
Michal âapka, Martha Issová, Václav Jiráãek.

�5. 9. v 15.30 hod. • SHREK – ZVONEC
A KONEC (3D, USA, animovaná komedie, ãesk˘
dabing). ReÏie: Mike Mitchell. âesk˘ dabing:
David Novotn˘, Tomá‰ Jufiiãka, Kamila ·prácha-
lová, Ale‰ Procházka. 
�12. 9. v 15.30 hod. • JAKO KOâKY A PSI:
POMSTA PROHNANÉ KITTY (USA, rodinn˘,

ãesk˘ dabing, premiéra). ReÏie: Brad Peyton.
�19. 9. v 15.30 hod. • SAMMYHO DOBROD-
RUÎSTVÍ (3D, Belgie, animovaná komedie, ães-
k˘ dabing). ReÏie: Ben Stasse. âesk˘ dabing:
Kry‰tof Hádek, Vladimír Brabec, Ota Jirák.
�26. 9. v 15.30 hod. • TOY STORY: 3D (USA,
animovan˘/rodinn˘, ãesk˘ dabing). ReÏie: Lee
Unkrich. âesk˘ dabing: Vladimír Dlouh˘, Zby‰ek
Pantíãek, Zdenûk Du‰ek, Barbora Munzarová.

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■

■ KLUB P¤ÁTEL FILMU ■

V září zde vystavuje výtvarník Bohumil Nečas. Tento umělec patří ke střední gene-
raci, žije a tvoří na Blanensku. Nevěnuje se výhradně malování, ale také grafice. Jeho
hlavním motivem je žena, kterou obklopuje například písmenky abecedy. Někdy
autor dívčí postavu nebo tvář zamění za strom, skupinu stromů či jiný výrazný prvek.
Malíř Bohumil Nečas dobře ví, co chce a dokáže své vize adekvátně ztvárnit.
K malování používá většinou kombinovanou techniku, olej v různých obměnách,
při tvorbě hledá nepříliš obvyklé postupy. Jeho obrazy a grafiky jsou zastoupené
v soukromých sbírkách mnoha zemí Evropy, USA a v Kanadě. V České republice
pravidelně vystavuje v Praze, Brně, Zlíně a v dalších městech.

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

Petr Malík, Bazar, olej

Petr Malík, Zimní zátiší, olej

Galerie Střed • Kratochvílova 22, Přerov, tel. 581 201 571

14. 9.–5. 10. • Jiří Kristen 
Malíř z Vysočiny rozděluje svůj umělecký zájem mezi zátiší a krajinu. Obrazy jsou
vyznáním obdivu a lásky k ní, zobrazením v ročních proměnách, pojednané větši-
nou strukturální malbou kombinovanou technikou. Dominantní úlohu sehrávají
barvy. Mezi vystavenými kombinovanými technikami budou i ukázky zátiší, na kte-
rých se objeví květinové motivy. Výstava bude zahájena vernisáží 14. září v 17 hodin.
V galerii můžete dále obdivovat mimo jiné díla malíře Jana Hladkého, Ondřeje
Kočárníka, Ivy Pavlišové, Heleny Hurtové, Ilji Hartingera, Soni Lebedové, Mirosla-
va Olšanského, Pavla Vacka, Evy Siblíkové, Vladimíra Svobody a Antonína Vojtky.

Galerie města Přerova • Muzeum Komenského, Horní náměstí

do 7. září • Antonín Lukavský – Komu-
nikace (obrazy)
Narodil se 9.1.1947 v Hradci Králové.
Žije a pracuje v Těšíkově. O sobě říká:
„Měli jsme doma štosy Volných směrů.
Jako klučík jsem v nich neustále listoval
a černobílé reprodukce v nich pastelka-
ma vybarvoval. Ve škole mi kreslení
vylepšovalo průměr. Otec, sám skvělý
kreslíř, mne podporoval, ale doba neby-
la příznivá ke svobodné tvorbě a rodič
uvažoval zodpovědně a prakticky. Stu-
doval jsem techniku. Ale touha malovat
byla čím dál silnější...“
17. září – 31. října • Sdružení nezávislých fotografů (SNAFO) – Fantastický svět
kolem nás (fotografie)

Antonín Lukavský


