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ČsJF – Dr. Lonnie Smith (USA)

Příznivci jazzu netrpělivě očekávají zahájení už 27. ročníku Československého jazzového festivalu, který se letos usku-
teční ve dnech 21. až 23. října. Dostatečným svědectvím toho, že ani letos nebudou zklamáni hudebním obsazením, je
program festivalu. Najdete ho na straně 15.
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Program regenerace parku Michalova je
téměř u konce. Poslední větší investiční akcí
byla obnova původních skleníků, z nichž
zejména bývalý palmový skleník tvořil
dominantu parku. Skleníky vybudované
s pomocí dotací z Regionálního operačního
programu jsou rozděleny na tři části: sbír-
kovou (expoziční), část je určena pro veřej-
nost, přípravna a reprodukční skleník slou-
ží pro potřeby Technických služeb. 

„Osazení expozičního skleníku jsme
z finančních důvodů rozdělili na dvě etapy.
První etapa, osazování exotickými rostlinami
středomořského pásma, právě skončila. Více
než 70 druhů subtropických rostlin bylo vysa-
zeno ve zvýšených záhonech lemovaných
zídkami z bílého vápence. V této etapě byla
realizována zatím jedna část, která přiblíží
návštěvníkovi současnou variabilitu biotopů
v oblasti Středomoří. Zastoupení mají citru-
sy, kaktusy, sukulenty a kvetoucí rostliny
i rostliny zavlečené z jiných oblastí světa než
jsou rostliny typické pro Středomoří. Opti-
mální prostředí skleníků je řízeno počíta-
čem,“ vysvětlila Mgr. Elena Grambličková,
náměstkyně primátora.

Nový skleník v Michalově přilákal už desítky návštěvníků

pokračování na straně 8 �
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Přerov opět uvítá světové jazzmany
Marcus Miller
(USA)
ČsJF sobota 23. 10.
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Nejmenší školáci se už pomalu stačili
přizpůsobit jinému režimu dne
a v novém prostředí školy se začínají cítit
jako doma. U Mgr. Petra Hrbka z odbo-
ru školství přerovského magistrátu
jsme zjišťovali, kolik dětí zasedlo do
lavic v prvních třídách devíti základ-
ních škol zřízených městem.

„Únorový zápis do 1. ročníků základ-
ních škol potvrdil, že děti narozené
v letech 2003 a 2004 patří mezi ročníky,
v nichž se ještě naplno neprojevila vlna
zvýšené porodnosti a zapsáno bylo 453
dětí. Rodiče některých dětí požádali

ředitele základních škol o udělení odkla-
du povinné školní docházky a 1. září
tedy zahájilo povinnou školní docházku
376 prvňáků v devíti základních školách
zřizovaných městem. Za posledních šest
školních roků byl pouze jednou překro-
čen počet 400 žáků v 1. ročníku a z toho-
to hlediska je letošní školní rok
2010/2011 jen průměrný. V nejbližší
době se již v základním školství začne
projevovat nárůst porodnosti z let 2005
až 2009 a počty nově nastupujících žáků
se budou mírně zvyšovat,“ informoval
Petr Hrbek. Šaf

Kolik máme prvňáčků

V sobotu 18. září oslavili v budově přerovské matriky manželé Zdeňka a Josef
Vančurovi z Čekyně diamantovou svatbu. Slavnostní obřad u příležitosti 60. výro-
čí sňatku pro ně připravily členky komise pro občanské záležitosti.
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Oslavili 60 let společného života
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16 27 45 39 15 93 56 40 36
2008/2009 17 30 78 30 18 86 65 47 59
2009/2010 17 26 53 35 16 71 61 53 54
2010/2011 16 21 66 37 22 69 60 32 53
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U příležitosti zahájení výstavy Výji-
mečný most na výjimečném místě 16.
září pokřtila náměstkyně primátora
Mgr. Šárka Krákorová-Pajůrková sadu
kalendářů na rok 2011, kterou vydalo
město Přerov. 

Tato sada obsahuje nástěnný kalen-
dář, který je pojmenován Výjimečný
most na výjimečném místě a věnuje se
historii místa, kde do nedávné doby stál
Tyršův most a Tyršovu mostu samotné-
mu. Stolní kalendář nese výstižný název

Řeka Bečva a přerovské mosty. Tyto
kalendáře jsou příležitostí seznámit se
s historií i současností přerovských mos-
tů a samotné řeky Bečvy. Sadu doplňují
tři kapesní kalendáříky, které znovu
zachycují výjimečné místo, kde byl
umístěn Tyršův most.

Sada kalendářů je již nyní v prodeji
v pokladně zámku na Horním náměstí,
rovněž si můžete kalendáře zakoupit
v Městském informačním centru v ulici
Kratochvílově. red.

Město pokřtilo nové kalendáře

Již za tři měsíce začne platit
přerovská „zaplachtovací“ vyhláška

Přerov je dlouhodobě zařazován mezi
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší,
a to z důvodu častého překračování
imisních limitů koncentrace prašného
aerosolu (polétavého prachu). Jednou
z nejvýznamnějších příčin znečištění
ovzduší a veřejných prostranství je praš-
nost způsobená dopravou. 

Velmi důležitým faktorem vedoucím
ke snížení prašnosti je přepravování
sypkého nebo obdobného materiálu
v uzavřeném nákladovém prostoru,
avšak tato problematika není účinně
upravena obecně závazným předpi-
sem. Z tohoto důvodu zastupitelé
schválili obecně závaznou vyhlášku
o stanovení některých povinností při
přepravě sypkých a obdobných mate-
riálů na území města Přerova. Vyhláš-
ka byla vydána pod č.2/2010 a je platná
pro území města Přerova.

Záměrně je u této vyhlášky stanovená
účinnost až od 1. ledna 2011, aby byl
dostatečný prostor pro informování
dotčených organizací (investorů, pro-
jektantů, dopravců a stavebních firem)
a pro přijetí odpovídajících opatření
z jejich strany. 

Obecně vyhláška zapadá do konceptu
Místního programu ke zlepšení kvality
ovzduší pro město Přerov. Kromě ome-
zení prašnosti by měla přispět ke sníže-
ní znečišťování vozovek a tím šetřit jak
zdraví obyvatel, tak i finance potřebné
k čištění komunikací.

Z vyhlášky vyjímáme 
to nejpodstatnější:

Pro účely této vyhlášky se rozumí syp-
kým nebo obdobným materiálem jaký-
koliv:

a) sypký substrát (zejména hlína, písek,
štěrk, drcený recyklát stavebního
odpadu, popeloviny, apod.),

b) materiál, u kterého lze vzhledem
k jeho povaze předpokládat, že
během jeho přepravy dojde k zvýše-
né prašnosti, úletu nebo úsypu jeho
části z vozidla nebo přípojného
vozidla (zejména zemědělské plodi-
ny, lomový kámen, cihly, tvárnice,
stavební suť).

Povinnost provozovatele vozidla je
popsána v článku 3 vyhlášky, který
říká:
• Provozovatel vozidla je při přepravě po

pozemních komunikacích v obci povi-
nen přepravovat sypký nebo obdobný
materiál v uzavřeném nákladovém
prostoru nebo jiným vhodným způso-
bem bránit úletům prachu a zabránit
úletům nebo úsypům tuhých částí pře-
pravovaného materiálu (zejména
zaplachtováním nákladového prosto-
ru) z vozidla nebo přípojného vozidla,
které s tímto vozidlem tvoří jízdní sou-
pravu.

• Povinnost stanovená předchozím
odstavcem není splněna pouhým
pokropením sypkého nebo obdobné-
ho materiálu.

Sankce za porušení vyhlášky mohou
dosáhnout v případě fyzické osoby
30 000 Kč a právnické osobě a fyzické
osobě, která je podnikatelem, může být
uloženo až 200 000 Kč.

Celý text vyhlášky najdete na adrese:
www.mu-prerov.cz, > Magistrát >
Obecně závazné vyhlášky a nařízení.

Ing. Jaroslav Čagánek



Ing. Jiří Lajtoch
primátor města
Přerova

Vážení přátelé,
přichází první podzimní měsíc a s ním
je tradičně spojena jedna z největších
kulturních událostí roku našeho měs-
ta, Československý jazzový festival. Je-
ho pravidelným návštěvníkům určitě
neunikly první informace o tomto hu-
debním svátku a ujistili se, že ani letos
nepřijdou i ti nejnáročnější z nich
zkrátka.
Letošní říjen se nese i v duchu blížících
se komunálních voleb. Váhal jsem, zda
mám využít již ustáleného prostoru
k úvaze na toto téma, či by bylo diplo-
matičtější, vzhledem ke své kandidatu-
ře, „mlčet“. Dal jsem přednost prvně
jmenované variantě.
V těchto dnech vrcholí předvolební
kampaň. Vím, že řada z Vás je celou
naší politickou scénou zklamána. Pře-
sto je třeba si uvědomit, že rezignovat
na příležitost podílet se na další bu-
doucnosti by nebylo nejvhodnějším ře-
šením a reakcí. 
Už se stává pravidlem, že právě v tom-
to předvolebním čase je kritika nejhla-
sitější. Mnohdy největšími oponenty
jsou právě ti, kteří svého času se na řa-
dě rozhodnutích, která dnes tvrdě kri-
tizují, podíleli. Ba co více, v momentě
realizace kritizovaných objektů, nevá-
hali „zúročit“ své kontakty a „tiše“ je
využívají k vlastnímu prospěchu. Není
tajemstvím, že údajně předražený do-
mov pro seniory se stal místem odpo-
činku pro jejich blízké v seniorském vě-
ku. Jako by najednou zapomněli, že
leckdy jsou objektivní důvody pro na-
výšení ceny zakázek, není třeba hned
za vším vidět korupci a nahrávání „ka-
marádíčkům“. Chci připomenout zná-
mé, a pravdivé, že politika je o umění,
ale mnohdy i nutnosti, kompromisu,
vždyť ve vedení radnice většinou se
musí domluvit lidé různého politické-
ho přesvědčení. Vždycky je to navíc
o korektnosti a slušném jednání, které
na komunální úrovni je patrnější
a tím pádem i kritizovatelnější.
Za čtyři uplynulé roky se řada věcí po-
dařila, o něco vedeme stále neúspěšný
boj, pochopitelně mám na mysli absen-
ci dálničního obchvatu města. Přesto
bych chtěl připomenout, že Přerov se
má čím chlubit a Vy máte svým návště-
vám co ukázat. Jsem přesvědčený, že by-
chom v žádném případě neměli litovat,
a to ani v této nelehké době, dalších in-
vestic, například do Michalova a zám-
ku. Jako užitečné vidím i peníze vložené
do nových hřišť a sportovních zařízení,
především pro naše děti a mládež.
Rád bych využil této příležitosti a podě-
koval svým kolegům zastupitelům za
všechno, co se nám společně podařilo.
A Vás rád uvidím na jejich posledním
zasedání v tomto volebním období.

■ Sloupek primátora

strana 3PŘEROVSKÉ LISTY ❙ ŘÍJEN 2010

■ Rada města Přerova
Krátce z jednání

zastupitelů 6. září 

� Schválili záměr poskytnutí dotace ve
výši 30 000 Kč Střední škole zemědělské,
Přerov na částečnou úhradu nákladů
spojených s realizací XIV. ročníku jez-
deckých závodů o Cenu města Přerova.
� Schválili poskytnutí dotace ve výši
5 000 Kč SK Mlýn Přerov na úhradu čás-
ti nákladů spojených s účastí členky klu-
bu Karolíny Jandové na Mistrovství svě-
ta v minigolfu v srpnu 2010 v Soči.
� Schválili záměr poskytnutí dotace ve
výši 15 000 Kč ÚAMK – AMK BIKETRIAL
PŘEROV na dopravu spojenou s účastí
jezdce klubu Pavla Procházky na dvou-
dílném MS 2010 v biketrialu 25. 7. 2010
ve Španělsku a 1. 8. 2010 v Itálii.
� Schválili záměr poskytnutí dotace ve
výši 10 000 Kč Střední průmyslové škole
pro studenty týmu Speed Performance
Šhow team Přerov na úhradu části
nákladů spojených s přípravou na celo-
světové finále soutěže konané v rámci
Velké ceny Formule 1 v Singapuru 2010.
� Neschválili záměr poskytnutí dotace
ve výši 750 000, Kč TJ SPARTAK PŘEROV
na provoz sportovní haly v období od 17.
5. do 31. 10. 2010.
� Schválili záměr poskytnutí dotace ve
výši 10 000 Kč Václavu Klakurkovi na
úhradu části nákladů spojených s účas-
tí na MS v terénním triatlonu v říjnu
2010 na ostrově Maui na Hawai.
� Schválili záměr poskytnutí dotace ve
výši 40 000 Kč Fitness AVE Přerov na
úhradu části nákladů spojených s účas-
tí závodníků klubu J. Páleníčka, L. Bořu-
tové, A. Králové a M. Janáčkové na MS ve
fitness a kulturistice konaném od 18. říj-
na 2010 v Los Angeles a soutěži Olympia
USA konané 6. listopadu 2010 v Reno.
� Schválili uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace mezi městem a lékárnami ve
výši 50 000 Kč.
� Schválili záměr poskytnutí dotace ve
výši 50 000 Kč Oblastní charitě Přerov na
provoz zařízení Setkávání seniorů SPO-
LU v Přerově.
� Schválili záměr města Přerova na
poskytnutí dotace ve výši 35 000 Kč Spo-
lečnosti pro podporu lidí s mentálním
postižením v ČR, o.s., okresní organiza-
ce SPMP ČR Přerov, Kosmákova 46, na
výměnu kotle, pořízení plynového ohří-
vače vody, potřebné úpravy a opravu
komínu v sídle organizace.
� Zvolili MUDr. Beátu Philippovou
členkou Rady města Přerova s účinnos-
tí od 7. 9. 2010 místo odstoupivšího Iva
Kropáče.

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

Zastupitelstvo
města Přerova

v pondělí 4. října
ve 13 hodin ve velkém sále 

Městského domu

Pozvánka

Položili jsme jim několik otázek. Nej-
prve jsme se obrátili na primátora měs-
ta Ing. Jiřího Lajtocha.

1. Co vás naplnilo největším
uspokojením v končícím volebním
období? 

2. A naopak? 
3. Kde vidíte priority rozvoje města

v příštích letech?

1. Po celé funkční období se nám
podařilo udržet vyrovnaný rozpočet. Zís-
kali jsme dotace okolo 400 milionů
korun. Myslím, že v ulicích města jsou
proinvestované peníze vidět. A nebylo
jich málo – do investic jsme vložili více
než miliardu korun. Hodně pyšný jsem
na moderní domov důchodců, kde se
nám podařilo připravit příjemné pro-
středí pro naše seniory a zároveň jsme
využili objekt školy, který již přestal slou-
žit svému původnímu účelu. Radost
mám také z modernizace dalších škol-
ních hřišť, která jsme otevřeli veřejnos-
ti. Za výrazný úspěch považuji nové
autobusové nádraží, modernizaci zim-
ního stadionu a plaveckého areálu. No
a zapomenout nemůžu ani na celkovou
obnovu přerovského zámku, kde tou
pověstnou třešinkou na dortu je nová
městská galerie. Právě v těchto dnech
jsme se pustili do nového Tyršova mos-
tu. Myslím, že to všechno je dobrá vizit-
ka práce zastupitelů. 

Ale vraťme se k rozpočtu. Ačkoliv rok
2009 byl z hlediska financí rokem kritic-
kým, podařilo se nám problémy poměr-
ně elegantně ustát. Povedlo se nám to
hlavně díky tomu, že jsme již při sesta-
vování rozpočtu přistupovali velmi stříz-
livě k jeho příjmové části. A tím pádem
jsme museli od samého počátku držet
na uzdě i výdaje, hlavně v oblasti pro-

vozních nákladů. S finančními pro-
středky jsme nakládali uvážlivě. Tak, aby
nedostatek peněz byl co nejméně zna-
telný ve všech sférách života. A pocho-
pitelně tak, aby se město nedostalo do
platební neschopnosti. To se nám celou
dobu dařilo. Tím víc mne mrzí různé
pochybné informace o zadluženosti
města, které se poslední dobou objevily
v některých novinách. 

Za úspěch považuji vydařenou restruk-
turalizaci některých našich příspěvko-
vých organizací. Z technických služeb
jsme vytvořili obchodní společnost, což
přineslo úsporu provozních nákladů,
které se mohly vložit do modernizace fir-
my a do investic města. Pozitivně hod-
notím také převedení našich sportov-
ních zařízení – zimního stadionu a pla-
veckého areálu, pod křídla naší akciové
společnosti Teplo. 

Pominout nechci ani kulturu. Dělá mi
dobře, když vidím, kolik kulturních akcí
se tady koná. A troufám si tvrdit, že vět-
šina z nich se může uskutečnit díky pod-
poře města. A to je dobře, to je ten
správný trend. Někdy se ale mluví
o absenci alternativní kultury. Možná je
tím spíš myšlen nedostatek kvalitní
zábavy pro -náctileté. Snad se podaří
kulturní nabídku pro mladé obohatit.

2. Nedořešená doprava. To je opravdu
naše bolavé místo. I když jsme nezahá-
leli a celé volební období se snažili
urychlit přípravu a výstavbu dálnice,
daleko jsme se nedostali. Jak se měnili
ministři dopravy, museli jsme naše
požadavky opakovat, objasňovat a zdů-
vodňovat stále od začátku. Snad až ta
poslední jednání vedla ke konkrétnímu
řešení. Byla zpracována odborná studie,

O prázdninách vyvrcholily naše mnohaleté vztahy s polským městem Ozimek
a ukrajinským městem Ivano-Frankivsk podpisem smluv o partnerství. Otevíra-
jí se nám tak další možnosti spolupráce, rozvoje přátelských vztahů i výměny zkušenos-
tí. Na snímku primátor se starostou Ozimku Janem Labusem těsně po podpisu smlouvy.

pokračování na straně 4 �

Volební období končí, ve dnech 15. a 16. října máte příležitost spolu-
rozhodovat o budoucím vedení města svou účastí ve volbách. Jména
stávajících představitelů města stojících v čele radnice najdete větši-
nou na předních místech kandidátních listin jejich stran. Mají ambice
pokračovat v práci komunálních politiků na stávajících pozicích.

Opět příležitost k bilancování
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Opět příležitost k bilancování
která potvrdila nutnost co nejrychleji
vybudovat průtah městem. Takže nás
čeká nové kolo jednání, musíme průtah
dostat do investic ministerstva dopravy.
A pochopitelně usnout nesmí ani pří-
prava našeho dálničního úseku – což je
vlastně obchvat Přerova. I proto jsem
s náměstky hejtmana Zlínského kraje
založil Sdružení pro rozvoj dopravní
infrastruktury na Moravě. Věřím, že se
do boje o dálnici zapojí celý region
a prosadíme urychlení této stavby.

3. V souladu se strategickým plánem
považuji za důležité opřít síly do budo-
vání specifické průmyslové zóny – ter-
minálu kombinované dopravy. Jedná se
o významný, ale i dlouhodobý projekt,
který využije možnosti železniční, sil-
niční a letecké dopravy v Přerově. Tak
vidíte, zase jsme u dopravy.

Mgr. Josef Kulíšek
náměstek primáto-
ra (oblast odboru
rozvoje, odboru
dopravy a odboru
zemědělství)

1. Na radnici jsem působil první voleb-
ní období. Ne všechny věci a problémy
města, které se mi zdály zcela jasné, bylo
možno rozhodnout během těchto čtyř
let. Snad nejvíce pozornosti si vyžádalo
řešení dopravy ve městě. Dálnice okolo
Přerova a průtah městem jsou dva klíčo-
vé problémy města. Během svého půso-
bení na radnici jsem jednal se třemi
ministry vlády a dvěma řediteli Ředitel-
ství silnic a dálnic. V současné době je
úsek Přerov – Lipník připraven k realiza-
ci. Větší problém je však s úsekem Říko-
vice – Přerov, kde z důvodu destrukcí
a žalob ekologických aktivistů se zdržela
projektová příprava a územní řízení o pět
roků. V současné době je vydáno územ-
ní rozhodnutí. Z mého pohledu a zkuše-
ností mohu říci, že nebýt soudních taha-
nic s ekologickými sdruženími, dálnice
se mohla v těchto dnech dokončovat. 

Podařilo se nám v letech 2008–2010
opravit velkou část místních komunika-
cí a vybudovat 350 nových parkovacích
míst. V oblasti dalších investic si velmi
cením vybudování nového autobusové-
ho nádraží, na které jsme získali 100
milionů dotace z evropských financí.
Vybudovali jsme dvě multifunkční hřiš-
tě pro sportovce u základních škol Žela-
tovská a Svisle a opravujeme postupně
další hřiště na sídlištích. Sportovci také
jistě ocení nově zrekonstruovaný bazén,
zimní stadion a stále se rozšiřující síť
cyklostezek. Za velký úspěch celého
týmu na odboru rozvoje považuji to, že
se nám podařilo získat na městské inves-
tice více než 400 milionů korun z evrop-
ských a státních fondů. Bez těchto peněz
bychom nikdy tak náročné investice
nemohli realizovat. Je potřeba se také
zmínit o rozvoji služeb magistrátu a jeho
fungování jak uvnitř, tak vůči občanům

města. Podařilo se snížit počet příspěv-
kových organizací z osmi na čtyři
a z Technických služeb vytvořit obchod-
ní společnost. Tyto kroky umožňují
transparentnější a efektivnější vynaklá-
dání veřejných prostředků. Před realiza-
cí je také nová struktura úřadu se snižo-
váním počtu odborů a nastavení pro-
cesního řízení. Je to právě jeden z úkolů,
který jsme do konce volebního období
nestihli realizovat
a je připraven pro
nové zastupitelstvo.

2. Nejvíce jsem
rozčarován a nespo-
kojen, že přes naše
značné úsilí se stále
oddaluje realizace
dálnice D1 okolo Přerova a nezačaly prá-
ce na 1. etapě průtahu městem, kterým
je nadjezd nad železnicí v Předmostí.
Někdy mě mrzí neúčast občanů při veřej-
ném projednávání rozvojových a kon-
cepčních otázek města a následně pak
napadání a kritika přes média.

3. V novém volebním období musí
vedení města pokračovat v tlaku na
dokončení dálnice D1 okolo Přerova
a usilovat o prosazení průtahu městem.
Jeho realizaci vidím v horizontu 5 až 7 let,
pokud věc opět nezkomplikují ekologič-
tí aktivisté. Mělo by se pokračovat v opra-
vách komunikací, tentokrát převážně
chodníků, parkovišť a rozšiřování sítě
cyklostezek. Město musí dokončit prodej
městských bytů. Je třeba vytvořit pod-
mínky pro výstavbu obytných a rodin-
ných domů, dále naplňovat fond podpo-
ry infrastruktury. Velkým úkolem je
vytvořit společně s okolními obcemi tlak
na vybudování protipovodňových opat-
ření na toku řeky Bečvy, mám na mysli
suchý poldr u Hranic. Čeká nás výstavba
nové lávky U Tenisu a dokončení nové-
ho Tyršova mostu. Chceme připravit
vybudování logistického centra, průmy-
slové zóny u terminálu kombinované
přepravy. V dalších letech budeme
pokračovat v zateplování školních budov
včetně oprav fasád, v úpravě dětských
hřišť. Důležité je v dalším volební obdo-
bí využívat evropské a státní dotační pro-
středky. A závěrem musím upozornit na
nutnost udržovat zdravou zadluženost
města na stávající úrovni 4 až 6 procent,
která je ve státním měřítku jedna z nej-
nižších a zaručuje bezproblémové finan-
cování dalšího rozvoje města.

Mgr. Elena 
Grambličková
náměstkyně primá-
tora (oblast odboru
majetku, odboru
právního a odboru
život. prostředí)

1. Na položenou otázku neumím
odpovědět. Pocit uspokojení s končícím
volebním obdobím mě neprovází. Je za
námi hodně odvedené práce a velkých
i menších investic, ale k ideálnímu sta-

vu má město pořád daleko. Pozitivně
naladěný občan určitě vidí významné
změny na tváři Přerova po stránce este-
tické i funkční, škarohlíd bude vidět vždy
jen to, co se ještě nestihlo vybudovat
a co ke spokojenému životu Přerovanů
chybí. Ale přece jen něco konkrétního.
Ze všech investičních akcí, které probí-
haly pod mým vedením, si pořád ještě
nejvíc cením parku Michalov. Jeho este-

tická i užitná hod-
nota je pro Přerov
nevyčíslitelná. Mezi
poslední investice
v parku patřilo
vybudování přírod-
ního jezírka, jehož
provoz má ještě
nějaké mouchy, kte-

ré musíme vychytat, a výstavba skleníků
se zatím nedokončenou výsadbou. Ještě
bych zpětně chtěla připomenout vysa-
zení společného stromu Přerovanů
s pseudonymem Michalovník desetní-
kový (správně dub bahenní), protože se
zakoupil z velmi úspěšné sbírky deseti
a dvacetihaléřů pod vánočním stromem,
hlavně s přičiněním školáků.

2. Jsem velmi znepokojena stavem
ovzduší v našem průmyslovém a těžkou
dopravou zkoušeném městě. V rámci
omezených možností magistrátu se sna-
žíme zejména s odborem životního pro-
středí eliminovat negativní dopady
nákladní dopravy na život občanů. Ale
například vyhláška o povinnosti
zaplachtování vozidel převážejících
prašný materiál, která bude platit od
příštího roku, je jen malou záplatou na
velké problémy, které s dopravou souvi-
sí. Nepochybný je i vliv Moravské brány,
která k nám přivádí prachové částice ze
severnějších aglomerací.

3. Prioritu budeme mít asi všichni stej-
nou: dálniční obchvat města! A přidala
bych větší investice do dalších parků
a zeleně, bezpečné cyklostezky do všech
místních částí i přilehlých obcí, nabídku
parcel pro výstavbu rodinných domů
a nové pracovní příležitosti, což je jediná
možnost, jak zastavit trend odchodu mla-
dých a vzdělaných lidí do velkých měst.

A tou nejvyšší prioritou pro všechny
politiky by měla být spokojenost obča-
nů se životem v Přerově, s bydlením,
s bezpečností, s nabídkou kultury, spor-
tovního vyžití, rozmanitých služeb,
s možnostmi podnikání i se zabezpeče-
ním ve stáří.

Mgr. Šárka Kráko-
rová-Pajůrková
náměstkyně primá-
tora (oblast odbo-
ru školství, odboru
sociálních služeb
a zdravotnictví)

1. Před čtyřmi lety, na podzim roku
2006, jsem poprvé vstoupila na přerov-
skou radnici v pozici náměstkyně pri-
mátora mající na starosti oblast školství

a sociální oblast. Do té doby jsem půso-
bila jako zastupitelka. Můj zájem smě-
řoval k oblasti kultury a památkové péče
a byl dán mou profesí historičky. Pře-
stože jsem původně předpokládala, že
se budu kultuře věnovat i nadále, běh
událostí rozhodl jinak. Dnes, na konci
volebního období, mohu konstatovat, že
rozhodnutí zabývat se školstvím a soci-
ální oblastí bylo pro mne dobrou vol-
bou. Měla jsem navíc štěstí na nejbližší
spolupracovníky. Podařilo se nám zpra-
covat řadu strategických materiálů a zre-
alizovat několik rozsáhlých rekonstruk-
cí. Nastavili jsme nové dotační zásady
pro přímé podpory a grantový program,
přijali komunitní plán sociálních služeb
i koncepci v oblasti školství pro léta
2009–2012. Ke zlepšení prostředí na
našich školách jistě přispěly rozsáhlé
rekonstrukce sociálního zařízení na ZŠ
Velká Dlážka, ZŠ Svisle a ZŠ J. A. Komen-
ského v Předmostí. Žáci ZŠ Želatovská
a ZŠ Svisle určitě ocenili nově zrekon-
struovaná školní hřiště. Za úspěch pova-
žuji také to, že se nám podařilo výrazně
rozšířit nabídku městských mateřských
škol. Od soukromého zřizovatele jsme
převzali MŠ Jasínkova a nově jsme otev-
řeli MŠ v objektu Sokolská a MŠ v míst-
ní části Henčlov. Zdárně jsme zprovoz-
nili tolik potřebný Domov pro seniory.
V uplynulém roce 2009 jsme také nově
začali organizovat veřejnou službu.

2. Obecně mohu říci, že politická kul-
tura na komunální úrovni se velmi
podobá „kultuře“ celostátní – a to bylo
a je pro mne zklamáním. Jednání se stát-
ními orgány jsou stále ještě zdlouhavá.
Například teprve po dlouhých vyjedná-
váních se nám podařilo získat budovu
v Čechově ulici, kam by se v budoucnu
měla přestěhovat knihovna, která dosud
sídlí ve zcela nevyhovujících prostorách.
A v uvádění podobných případů by se
dalo pokračovat.

3. Rozvoj města Přerova je podle mého
názoru úzce spjat s výstavbou dálnice
a s rozvojem průmyslové zóny. Velmi si
přeji, aby v Přerově lidé nacházeli tolik
potřebnou práci a neměli důvod město
opouštět. Bohužel současná hospodář-
ská krize se projevuje i v městském roz-
počtu. V oblasti školství se v budoucnu
budeme muset zabývat situací samo-
statných školních jídelen, a to v návaz-
nosti na možné změny jejich normativ-
ního financování ze státního rozpočtu.
Náročná bude také rekonstrukce budo-
vy pro knihovnu v Čechově ulici. Jako
nutné se mi obecně jeví další investice
do školských budov, školních hřišť
a zahrad. Prostřednictvím grantového
programu bychom měli nadále podpo-
rovat kulturní, sportovní a volnočasové
aktivity občanů našeho města. V oblasti
sociální bude jistě prvořadým úkolem
zajistit financování sociálních služeb
a udržet tak alespoň stávající kvalitu
jejich poskytování. Velmi potřebná je
také dostavba nového pavilonu Domo-
va pro seniory. Šaf

Vedení radnice se shoduje
v jednom: hlavní příčinou

nespokojenosti je to, 
že se nepodařilo prosadit

vybudování dálničního
obchvatu kolem Přerova.

� dokončení ze strany 3
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Radní Ivo Kropáč odstoupil kvůli
pochybení

Přerovský radní Ivo Kropáč (ODS) v pondělí 6. září
odstoupil z funkce radního a vzdal se kandidatury
v komunálních volbách. Důvod? Hlasoval pro územní
plán, a tím zhodnotil i své pozemky. Podle něj by se
měli podobně zachovat všichni zastupitelé, kteří
v minulosti nebo v budoucnosti budou hlasovat
o materiálu, který se jich nějakým způsobem osobně
dotýká. Celou kauzu otevřel Jiří Kohout z Přerova-
Újezdce. Ten se zajímal, jaké má město plány s pozem-
ky, které sousedí s jeho domem. Byl překvapený, když
se z původně orné půdy staly po schválení nového
územního plánu parcely. Jejich cena tak několikaná-
sobně vzrostla. Část z nich vlastní i Ivo Kropáč. Jiří
Kohout se proto obrátil na přerovskou opozici, a ta
kauzu medializovala. Podle politologa Pavla Šaradína
Kropáč opravdu pochybil, když hlasoval. Podle něj by
měli všichni politici před problematickým hlasováním
upozornit, že jsou ve střetu zájmů a hlasování se neú-
častnit. Ivo Kropáč i nadále zůstává zastupitelem.

–gáj-

Provoz budovy Chemoprojektu 
je ztrátový

Po dvou letech vlastnictví zhodnotilo město Přerov
koupi bývalé budovy Chemoprojektu jako chybu.
Objekt není využíván ani z poloviny a příjmy plynoucí
městu z nájmů nepokryjí veškeré výdaje, především
úhrady za energie. Jen vloni město provoz dotovalo ze

své kapsy půl milionem korun. V roce 2008 činily příj-
my jeden milion korun, výdaje byly o sto tisíc vyšší.
V roce 2009 se rozdíl navýšil o půl milionu. Za pronáj-
my město získalo jeden milion tři sta tisíc a investova-
lo milion osm set tisíc korun. Výdaje totiž výrazně zved-
la přestavba garáže pro potřeby přerovského muzea,
které tam přesunulo svou stolárnu. Aktuální obsaze-
nost bývalého Chemoprojektu je okolo 40 procent.
Město jej využívá pouze pro potřeby městské knihov-
ny a kulturních a informačních služeb. Prostory si pro-
najímají tři desítky subjektů, od projekčních kanceláří
po hudební soubory. Nájmy se pohybují od 0 do 116
tisíc korun. Co bude dál s prakticky nepotřebnou budo-
vou, kterou město draze koupilo na nátlak občanů před
dvěma lety, v tom nemají současní radní jasno.
O budoucnosti bývalého Chemoprojektu ale už roz-
hodne nová politická reprezentace. -svam-

Děti z domova se nastěhovaly 
do nové přístavby

Jedna rodinná skupina čítající osm dětí z dětského
domova v Přerově se už přestěhovala do nových pro-
stor, které vznikly přestavbou horního patra Domova
mládeže v ulici Karla Kouřilka. Vedení dětského domo-
va si rozšíření nemůže vynachválit, snažilo se o to totiž
téměř 20 let. Olomoucký kraj za celou investiční akci
zaplatil 4 miliony korun. Na nákup vnitřního vybavení
pak přispěl dalšími 70 000 korunami olomoucký nadač-
ní fond Malý Noe. Které z 24 dětí se přestěhuje do
budovy v Kouřilkově ulici, to si rozhodly po domluvě
s vychovatelkami samy. K dispozici mají pět pokojů,

kuchyňku, obývák a sociální zázemí. Uvolněné prosto-
ry v dětském domově najdou nové využití. Přerovský
dětský domov v Sušilově ulici funguje od roku 1941,
k rozšíření jeho působiště došlo poprvé. -svam-

Aukce při prodeji bytů vystřídá
obálková metoda

Těsnou většinou hlasů schválili zastupitelé výjimku
při prodeji městských bytů v již zprivatizovaných
domech. Dosavadní způsob prodeje formou výběro-
vého řízení – aukce nahradí obálková metoda. Ta se
uskuteční pouze jednou a pak se vyhodnotí. Důvodem
změny je malý zájem veřejnosti o koupi bytů na auk-
cích a skupování bytů realitními makléři. V letošním
roce pořádala Domovní správa města Přerova tři výbě-
rová řízení – aukce, kterých se celkem zúčastnilo 18
zájemců. Lidé si mohli vybrat z 18 bytů, prodalo se jich
13. Vloni proběhla pouze jediná aukce, na kterou při-
šli čtyři zájemci. Ti vydražili osm bytů z nabízených tři-
nácti. Výběrové řízení formou obálkové metody bude
vyhlášeno ještě letos. -rick-

Kasárna se zřejmě promění 
v novou městskou část

Nová obytná čtvrť by mohla vzniknout z areálu Žela-
tovských kasáren v Přerově. Plánuje ji tam vybudovat
brněnská firma, která kasárna minulý měsíc koupila od
armády za částku převyšující 26 milionů korun. Před-
seda představenstva společnosti, jež se zabývá proná-
jmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, se už
sešel s primátorem Jiřím Lajtochem. Slíbil mu, že bude
plně respektovat územní plán. Zároveň také vyvrátil
obavy některých občanů, že by plánovali do prázdných
budov sestěhovat nepřizpůsobivé občany. Nový maji-
tel vojenského areálu aktuálně pracuje na studii, kterou
představí na zastupitelstvu 4. října. Zastupitelé na svém
posledním zasedání rozhodli, že se již dále město
o Želatovská kasárna ucházet nebude. -svam-

Spálenec šel k zemi
Přerov přišel o jednu z nejstarších staveb na našem

území – někdejší mlýn Spálenec. Vystavěn byl na pře-
lomu 15. a 16. století. Dům se ale nacházel už od deva-
desátých let v žalostném stavu a jeho současný majitel
jej musel na základě statických posudků prakticky celý
zbourat – zůstala jen původní travertinová zeď. Na jeho

místě vyroste do tří let nový rodinný dům. Odkryté
podloží začali poprvé v historii zkoumat archeologové.
První písemná zmínka o tomto místě pochází z roku
1503, kdy Vilém z Pernštejna pronajal mlýn Ondřeji Šil-
hanému. Mlýn se tak stal základem technického dovy-
bavení obyvatel celého Horního města – zásoboval je
nejen potřebnou moukou, ale i vodou. Za více než pět
set let své existence byl dům několikrát přestavěn
a zažil vzestupy i pády. V roce 1749 vyhořel úplně – pro-
to jméno Spálenec a o 119 let později ho poničil další
požár. Později sloužil k bydlení i jako sídlo ochránců
přírody. Do konce devadesátých let v něm byla kultov-
ní hospoda, kde se scházeli nejen příznivci místního
undergroundu. -svam-

Protipovodňová opatření ochrání
rozvodnu v Dluhonicích

Už dvakrát v letošním roce ohrozila stoupající voda
v řece Bečvě rozvodnu v Dluhonicích. Hasiči s pomocí
armády i dobrovolníků v těchto místech budovali pro-
vizorní hráze z pytlů s pískem a nasadili i těžkou tech-
niku. Vhodnějším způsobem ochrany rozvodny, která
zásobuje elektřinou nejen Přerovsko ale i část Olo-
moucka, se nyní zabývá společnost ČEZ společně
s Povodím Moravy. V úvahu přicházejí úpravy terénu
nebo využití mobilních protipovodňových stěn. Také
společnost Dalkia, která Přerov zásobuje teplem, při-
pravuje zvýšení výkonu svého záložního zdroje pro
Teplárnu, který má v případě povodní a výpadku
nahradit hlavní zařízení. Dále řeší vyvedení co největ-
šího podílu svých technologií nad povodňovou oblast.

-ilo-

Za likvidaci skládek na Jižní čtvrti
město zaplatí 25 tisíc 

Černé skládky se v posledních týdnech rozmohly na
Jižní čtvrti a v ulici 9. května. Klestí a posečené trávy se
tímto způsobem zbavují hlavně zahrádkáři a někteří

obyvatelé rodinných domů. Pokud zahrádkáři nemají
kompostér, mohou zelený odpad odkládat do velko-
objemových kontejnerů, do sběrného dvora technic-
kých služeb nebo přímo na skládku v Žeravicích. V pří-
padě, že je u černé skládky přistihnou strážníci, hrozí
jim hned na místě tisícikorunová pokuta. Ve správním
řízení se může vyšplhat až na několik tisíc. Jen za likvi-
daci skládek na Jižní čtvrti město zaplatí 25 tisíc korun. 

-ilo-

Sběrný dvůr Na Hrázi 
je pro obyvatele Přerova zdarma

Podobným problémem jsou také skládky u kontejne-
rových stání. Téměř denně se tady přerovští popeláři
setkávají s odloženým nábytkem, koberci, vybouraným
umakartovým jádrem nebo stavební sutí. To všechno
by mělo končit ve sběrném dvoře technických služeb
Na Hrázi nebo na skládce v Žeravicích. Lidé s trvalým
bydlištěm v Přerově za tuto službu neplatí, je součástí
poplatku za komunální odpad. Sběrový dvůr je otevřen
denně kromě svátků a nedělí. Ve všední dny od 6 do 17
hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Svoz hromad nábyt-
ku a nepotřebných věcí, které nejsou v kontejnerech
přijde město každý měsíc na více než 150 tisíc korun.

-ilo-

Pozemkový fond ruší pracoviště
v Přerově

K 30. září se ruší odloučené pracoviště Pozemkového
fondu v Přerově. Kvůli stěhování bylo toto pracoviště
uzavřeno od 20. září. Důvodem je transformace Pozem-
kového fondu ČR a přechod části agend na krajská pra-
coviště. Agenda bude rozdělena mezi krajské pracoviště
pro Olomoucký kraj a odloučené pracoviště pozemko-
vého fondu ČR Olomouc. Informace jsou na webových
stránkách www.pfcr.cz, kde je uvedeno rozdělení
agend mezi krajskými a odloučenými pracovišti. -rick-

■ Z „Přerovských aktualit“

www.ktvprerov.cz
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■ Seriál o příspěvkových organizacích v majetku města Přerova

Společnost Technické služby města
Přerova, s.r.o., byla založena 2. dubna
2008, předtím fungovala jako příspěv-
ková organizace města. V současné
době zaměstnává okolo 160 zaměst-
nanců a vykonává pro město a jeho pří-
městské části 70 procent svých aktivit.
Zbylých třicet jsou služby hrazené jiný-
mi subjekty než z rozpočtu města Pře-
rova, jedná se zejména o provoz
pohřební služby či svoz odpadu okol-
ních obcí. 

Řediteli organizace jsme položili něko-
lik otázek.

Ing. Radek
Koněvalík
Technické služby
města Přerova,
ředitel

� Jakou formou spolupracujete s měs-
tem? 

Provádíme úkony, které jsou v zájmu
města a které jsou nám městem přiděle-
ny, je to zejména údržba a správa majet-
ku města. Za tuto službu poté městu dle
smlouvy fakturujeme.

� Spoléhá se vaše organizace pouze na
prostředky z rozpočtu města, nebo vyu-
žívá i různých grantů? 

Ano, využíváme prostředků z Evrop-
ských fondů. V současné době se jedná
zhruba o částku přesahující 5 milionů
korun, kterou jsme získali z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost
na projekt vzdělávání svých zaměstnan-
ců a dále jsme získali dotaci z Operační-
ho programu životní prostředí ve výši
okolo 1 milionu korun na zateplení
administrativní budovy společnosti. 

� Jakou ke své práci využíváte techni-
ku?

Jedná se o různé komunální stroj, jako
například montážní plošiny, zametací
a čistící stroje, ramenové nakladače,
vozidla pro svoz odpadu, kompaktor či
sekačky. Po Přerově nám pravidelně jez-
dí pět popelářských vozů. Stroje jsou vel-
mi drahé, kupříkladu cena svozového
vozidla, které rovněž technické služby
vlastní, se pohybuje okolo 5 milionu
korun. Proto i zaměstnanci, kteří obsta-
rávají práci s nimi, musí být pro tuto čin-
nost speciálně zaškoleni a jsou na ně kla-
deny velké nároky. Techniku průběžně
obměňujeme, v letošním roce jsme poří-
dili nový ramenový nakladač, vozidlo
pro údržbu komunikací, dvě vozidla

s hákovými nakladači a spoustu drobné
techniky. Uvažujeme i o ekologickém
vozidle – elektromobilu.

� Jak hodnotíte dnešní třídění odpadu
a kam odpad odvážíte?

Pro směsný komunální odpad využí-
váme naši skládku v Žeravicích. Tříděný
odpad bývá svážen na třídírnu, kde se
dotříduje na komodity, které je možno
dále zpracovávat. Co se týká tříděného
odpadu, tak zaznamenáváme drobné
pokroky, lidé se snaží stále více odpad
třídit. Přesto s ním stále máme hodně
práce, protože tříděný materiál bývá čas-
to znečištěný a musí být znovu přetři-
ďován, což celý proces komplikuje, zdr-
žuje a hlavně prodražuje.

� Kdy se začínáte chystat na zimní
sezonu, která bývá vždy ožehavým
tématem?

Již v září dochází z naší strany k aktua-
lizaci plánu zimní údržby, ale oficiálně
nám zimní sezona začíná 1. října. Při-
pravujeme techniku, zabezpečujeme
personální obsazení a navážíme posy-
pový materiál.

� Co vás k této práci přivedlo a co vás
na ní baví? 

Profesně jsem začínal v technických
službách v Prostějově a od 1.2. 2009
vykonávám práci na postu ředitele pře-
rovských TS. Vzhledem k tomu, že tato
společnost je zde poměrně mladá, je
mým cílem zejména vybudovat její
novou tvář. Rád bych dosáhl moderni-
zace a zavedení kvalitního informační-
ho systému ve společnosti, tak abychom
byli na trhu stále konkurenceschopní.

� Které roční období máte v souvislos-
ti s výkonem vaší práce nejraději?

Mým oblíbeným obdobím je právě to
letní, a to z jednoho prostého důvodu –
lépe se plánuje a předvídá a problémy
jsou snáz řešitelné. Jeden den nepose-
čená tráva nenadělá tolik škody, jako
zasněžené cesty v zimní sezoně. Zima je
zaručeně nejnáročnější a to jak z pohle-
du údržby strojů, tak i s ohledem na vyu-

žití zaměstnanců. Práce je rozdělena na
směny a pracovníci musejí být v neustá-
lé pohotovosti.

� Chystáte i nějaké akce pro veřejnost?
V dubnu na Den Země proběhla pre-

zentace naší společnosti na náměstí
TGM. Ve spolupráci s novou autobuso-
vou dopravou SAD Trnava jsme připra-
vili pro veřejnost přehlídku našich stro-
jů a činností. Lidé měli možnost si pro-
hlédnout svozová vozidla, vysavače
psích exkrementů, elektrický skútr či se
podívat na ukázku správného třídění
odpadů. Dopoledne se zúčastnilo zhru-
ba 250 dětí ukázky práce na třídící lince,
mimo jiné si prohlédly i skládku odpadu
v Žeravicích.

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

Velká část finančních prostředků, kte-
ré hodláme v nejbližší době investovat,
bude směřovat do obnovy naší techniky,
jedná se o částku zhruba 12 milionů
korun. Rádi bychom nakoupili nová
vozidla s využitím alternativních poho-
nů. Další 3 miliony korun by měly být
využity pro stavební účely – rekonstruk-
ce našeho zázemí, oprava hájenky
a správy hřbitova. Plánujeme společně
s městem výstavbu kompostárny v are-
álu skládky v Žeravicích. V současné
době je však záležitost ve fázi studie pro-
veditelnosti na likvidaci biologicky roz-
ložitelných odpadů. Přerované snad
budou potěšeni nákupem nových pávů,
kteří byli již v tuto letní sezonu volně
vypuštěni v parku Michalov. V Michalo-
vě byl zároveň od 9. září otevřen pro
veřejnost výstavní skleník s expozicemi,
který nám byl svěřen do správy.

Ing. Martina Kašpárková

Staráme seStaráme se 
o istotu našeho m stao istotu našeho m sta

Technické služby m sta P erova
išt ní m sta • svoz odpadu

údržba zelen  • 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 Technické služby města Přerova.

Ing. Jiří Lajtoch
primátor města

Vážení spoluobčané,
život ve městě skýtá řadu oblastí, které
ač takřka nevnímáme, jsou zcela ne-
zbytné pro chod našeho města. Tech-
nická správa a údržba našeho okolí me-
zi ně bezpochyby patří. Práce, kterou
naše technické služby odvádí pro kaž-
dého z nás, sahají od údržby zeleně,
přes svoz odpadu až po provoz měst-
ského hřbitova či parku Michalov. Po-
kud lze radnici označit za pomyslnou
hlavu našeho města a sociální služby za
pomyslné srdce města, jsou technické
služby bezesporu jeho rukama. Pomoc
při správě a údržbě města je opravdu
velmi přínosná. O to víc si cením, že
technické služby se stejně jako ostatní
příspěvkové organizace města úspěšně
zapojily do své restrukturalizace a díky
přechodu na běžnou komerční formu
společnosti s ručením omezeným po-
stupně zvyšují svou profesionalitu
i prosperitu. Technické služby se stávají
moderní obchodní společností, jejíž pr-
vořadou klientelou jsme stále my všich-
ni – občané města Přerova. 

Kontaktní údaje
¤editel: Ing. Radek Konûvalík
Adresa: Na Hrázi 316517, Pfierov I-Mûsto

750 02
Tel: +420 581 291 111
Web: www.tsmpr.cz   
Email: vedeni@tsmpr.cz 

Činnosti vykonávané pro
město a příměstské části

• Správa a údrÏba vefiejn˘ch komunikací
• âi‰tûní mûsta
• Provoz vefiejn˘ch WC
• Odpady

Svoz komunálního odpadu
Tfiídûní odpadu
Provoz sbûrného dvora
Svoz velkoobjemov˘ch kontejnerÛ
Pytlov˘ svoz
Provoz skládky odpadu
Technická evidence

• Vefiejná zeleÀ
• ÚdrÏba parku Michalov
• Vefiejné osvûtlení
• Správa trÏi‰È a parkovi‰È
• Správa hfibitovÛ
• Pohfiební sluÏba + prodejna kvûtin
• Útulek v Dluhonicích
• Lesní majetek (+ honitba, hájenka)
• ObsluÏné ãinnosti
• Odtahová sluÏba
• Správa a údrÏba dûtsk˘ch hfii‰È

Technické služby města Přerova s.r.o.

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
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■ Z místních částí – Penčice

Stálá výstava na faře v Penčicích
INZERCE

2.590,–

5.900,–

5.900,–

PŘEROV OLOMOUC BRNO
Wilsonova 11 Palackého 3 Cejl 87

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

www.victoria-ck.cz

ZIMA 2011
LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDING

od 2.590,– Kč
v ceně: 7x ubytování v apartmánu, 6-denní skipas

od 5.900,– Kč
v ceně: 5x ubytování v apartmánu, 5-denní skipas

od 5.900,– Kč
v ceně: 2x ubyt. s polopenzí, 3-denní skipas, doprava lux. busem

SLEVA ZA VČASNÉ ZÁLOHOVÁNÍ AŽ 10 % (do 31. 10.)

FRANCIEFRANCIE

ITÁLIEITÁLIE

RAKOUSKORAKOUSKO

Termín Stát Zájezd Cena od

9.–10. 10. D Berlín a aquapark Tropický ostrov
v ceně: 1x ubytování v hotelu F1,
doprava lux. busem, průvodce CK 1.665,–

9. 10., 16. 10., H Györ – termální lázně
30. 10. v ceně: doprava lux. busem, tech. průvodce CK 400,–
9. 10., 16. 10., H Mosonmagyaróvár – termální lázně
30. 10. v ceně: doprava lux. busem, tech. průvodce CK 350,–
27.–31. 10. F Paříž a Versailles

v ceně: 3x ubytování v hotelu,
doprava lux. busem, průvodce CK 4.900,–

27.–31. 10. I Řím a Florencie
v ceně: 2x ubytování v hotelu se snídaní,
doprava lux. busem, průvodce CK 5.500,–

28. 10. SK Tatralandia – termální aquapark
v ceně: doprava lux. busem, tech. průvodce CK 600,–

30.–31. 10. D Aquapark Tropický ostrov
13.–14. 11. v ceně: doprava lux. busem, průvodce CK 1.100,–
13. 11., 20. 11., H Györ – termální lázně
27. 11. v ceně: doprava lux. busem, tech. průvodce CK 400,–
13. 11., 20. 11., H Mosonmagyaróvár – termální lázně
27. 11. v ceně: doprava lux. busem, tech. průvodce CK 350,–
4.–5. 12. D Aquapark Tropický ostrov
26.–27. 12. v ceně: doprava lux. busem, průvodce CK 1.100,–
4. 12., 5. 12., A Advent ve Vídni
11. 12., 12. 12., v ceně: doprava lux. busem, průvodce CK 300,–PO

ZN
ÁV

AC
Í Z

ÁJ
EZ

DY

Doprava z Přerova a Olomouce +150,– Kč/os., kromě Tatralandia

SLEVA 10%

Využití farních budov, které už neslou-
ží duchovní správě farnosti, je problé-
mem církevních úřadů v nejednom mís-
tě. Stejně tomu bylo i v Penčicích. Posled-
ním duchovním správcem, který v pen-
čické faře bydlel, byl P. Jaroslav Drábek.
Téměř čtyřiaosmdesátiletý kněz v roce
1992 zemřel a po jeho smrti fara slouží
k nájemnému bydlení. Přesto několik
místností na faře zůstalo nevyužito. Pro-
to z podnětu současného duchovního
správce farnosti P. Jiřího Koníčka, kte-
rý do Penčic dojíždí z Kokor, vznikla
v největší místnosti v přízemí fary stálá
výstava Barokní umění na venkově. Jeho
návrh našel podporu rovněž u místního
kostelníka Miloslava Šváčka, který vedle
kostelnické služby v místě bydliště je také
předsedou světové organizace katolic-
kých esperantistů. 

Historické dokumenty pro tuto stálou
výstavu zpracovala Zdenka Mollinová
z Přerova, která se zabývá dějinami círk-
ve a církevními památkami v našem

regionu. Na úpravě prostorů k realizaci
výstavy pracoval i současný nájemce
bytu na faře se svými obětavými rodiči. 

Výstava byla otevřena za přítomnosti
papežského preláta Mons. doc. Františ-
ka Poláška 27. června. A jaké další plány
mají penčičtí farníci s výstavou? To také
především závisí na finančních pro-
středcích. „Ale prvořadá je pro nás opra-
va fasády a vnitřní omítky kostela, na kte-
ré zatím nemáme peníze,“ říká Miloslav
Šváček. Plány pořadatelů výstavy jsou
proto skromné. Zatím by alespoň chtěli
nahradit panely vypůjčené svými vlast-
ními, rozšířit výstavu o další zajímavé
exponáty, vybavit místnosti stoly a židle-
mi, kde by si návštěvníci výstavy mohli
posedět ve starobylém prostředí penčic-
ké fary a třeba při kávě si popovídat. 

Zájemci o prohlídku této výstavy si ji
mohou prohlédnout vždy po bohosluž-
bách v penčickém kostele nebo po
domluvě s panem Kamilem Šromotou
na tel. 604 780 221. Miroslav Rozkošný

Budoucnost výstavy je především v rukou pana Miloslava Šváčka.

Občané v hmotné nouzi
využívají veřejné služby

Město poskytuje od 1. července 2009
pro své občany, kteří se ocitli v hmotné
nouzi, možnost vykonání veřejné služ-
by. Veřejnou službou či dobrovolni-
ctvím lidé v hmotné nouzi mají příleži-
tost zvýšit výši svého příspěvku na živo-
bytí a zabránit sociální izolaci. O bližší
informace jsme požádali Bc. Pavla Ště-
pána z odboru sociálních služeb a zdra-
votnictví přerovského magistrátu.

„Během ročního působení tohoto insti-
tutu v Přerově bylo zaevidováno celkem
415 zájemců o výkon veřejné služby.
Z tohoto počtu vykonává činnosti ve pro-
spěch obce, tedy veřejnou službu, cel-
kem 294 klientů, kteří odpracovali již 38
360 hodin. Do organizování a vlastní rea-
lizace veřejné služby se do současné
doby zapojilo 15 nestátních a nezisko-
vých organizací, například Technické
služby města Přerova, Teplo Přerov,
mateřské školy, základní školy, Armáda
spásy Přerov, Oblastní charita Přerov,

Jsme tady o.s., Sociální služby města Pře-
rova a Středomoravská nemocniční a.s.

Veřejnou službou jsou práce ve pro-
spěch obce, jako například úklidové prá-
ce, údržba zeleně a veřejných prostran-
ství. Lidé vykonávající veřejnou službu
jsou povinni absolvovat školení o bez-
pečnosti a ochraně zdraví při práci a sou-
časně absolvovat zdravotní prohlídku.

„Aby mohli odpracovat stanovených
20–30 hodin i klienti, kteří nejsou zařa-
zeni do jednotlivých organizací
a poptávka převyšuje nabídku, rozhodli
jsme vytvořit skupinky těchto občanů,
kteří mají odpovědnost za přesně vyme-
zenou část lokality města. V závislosti na
ročním období a na potřebách obce se
mění i druh vykonávaných činností,“
vysvětlil Pavel Štěpán a uzavřel konsta-
továním, že institut veřejné služby se po
ročním působení osvědčil a město má
zájem v organizaci této služby pokračo-
vat i v budoucnu. Šaf
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Kam chodíme za kulturou
S podzimem začíná pro mnohé z nás sezona kul-

turních akcí. Zeptali jsme se Přerovanů, jakým pořa-
dům dávají přednost a kam za nimi ve městě chodí.

Helena Otáhalová
Přerov
Často navštěvuji divadelní před-
stavení v Městském domě. Upřed-
nostňuji komedie v podání zájez-
dových divadelních společností.
Mám ráda i vážnou hudbu a téměř

nevynechám žádný koncert, které pořádá město i jiné
organizace. Lituji, že si v Přerově nemohu nikam zajít
na operní představení. Vítám aktivitu kina Hvězda, kte-
ré připravuje přímé přenosy koncertů newyorské Stát-
ní opery a dalších kvalitních zahraničních těles. Nav-
štěvujeme s manželem i jazzové festivaly. Mám ráda
i výtvarné umění, za nímž chodím do místních galerií,
na výstavy do zámku i do vloni otevřené zámecké gale-
rie. Ještě si dovolím závěrečnou poznámku. Škoda, že
v Přerově není stálá divadelní scéna. Myslím, že by se
v 50tisícovém městě uživila. Na představení Dostavní-
ku chodívám, přivítala bych, kdyby vystupovali častěji.

Miroslav Rozkošný
Přerov

Účastním se různorodých kul-
turních akcí. Od jara do podzimu
vyhledávám koncerty pod širým
nebem, ať už jsou v Michalově, ve
městě nebo na výstavišti. Dávám
přednost hudebním pořadům, zejména folklórním sou-
borům a dechovkám. Do Městského domu chodím rád
na vážnou hudbu a vybírám si především programy,
v nichž mohu slyšet operní a operetní árie. Co se týká
divadelních představení, nevynechám žádnou premi-
éru Dostavníku, ale na zájezdové soubory moc necho-
dím. Navštěvuji také často výstavy výtvarného umění
a přivítal jsem i novou galerii přerovského zámku. 

Petra Kopřivová
Přerov
Jsem členkou souboru Cukrle, kte-
rý se podílí na pořádání folklorní-
ho festivalu V zámku a podzámčí
i dalších akcí, jako například Maso-
pustu, přerovských hodů apod.

Takže spíše jsem aktérem kulturních záležitostí než
divákem. Čas si však najdu na muzejní akce, ať jsou to
výstavy, vánoční dílny, vernisáže. A abych nezapo-
mněla, vystupuji také každoročně v programu Muzea
Komenského Muzejní noc, kdy v divadelních výjevech
představujeme historii přerovského zámku. Na další
kulturní akce už mi moc času nezbývá. 

Jitka Němečková
Přerov

Jsem rockerka duší i tělem, takže
se snažím nevynechat žádnou
hudební produkci toho druhu ve
městě. Mám ráda také jazz, proto
jsem přivítala letošní letní jazzovou
dílnu, která se kvůli povodním nekonala jako tradičně
ve Frýdlantu, ale v Přerově. Samozřejmě se těším na
letošní jazzový festival. Jsem ráda, že se jamsessiony
kromě Městského domu konají i v neformálnějších pro-
storách, jako je restaurace Pivovar, kde se kromě jazzu
odehrávají v průběhu roku koncerty skupin i jiných
hudebních žánrů. Do „Měšťáku“ chodím také na
Dostavník, k němuž mám osobní vztah. A nedávno mě
zaujal koncert Vokálu v pravoslavném kostele na pod-
poru oblastí postižených povodněmi. Ke konci roku se
zase chystám do zámku na vánoční expozice, které mě
překvapí vždy něčím novým. Jana Šimčíková

Anketa

V rámci celostátní akce Týden knihoven, která se
koná ve dnech od 4. do 9. října, připravují pracovní-
ci městské knihovny již tradičně řadu akcí na podpo-
ru čtenářství a zvýšení informovanosti o poskytova-
ných službách. Letošním mottem Týdne knihoven je
Knihovna pro všechny. 

V půjčovně pro dospělé je připravena oblíbená akce
Najdi si svou knihu, kdy si budou moci zájemci z řad
registrovaných uživatelů s pomocí pracovnic knihov-
ny, najít požadovanou knihu přímo ve skladu.

Pro školy jsme v průběhu celého týdne připravili Vel-
ké říjnové společné čtení pro děti na motivy pohádek
Františka Hrubína. Akce se uskuteční v půjčovně pro
děti a je určena především pro základní školy.

S mámou, s tátou do knihovny je název akce zamě-
řené na rodiče s malými dětmi. V úterý 5. října se
mohou v půjčovně pro děti v Palackého ulici rodiče se
svými dětmi zúčastnit společného čtení, povídání
a hraní v knihovně. 

Ve středu 6. října se rovněž v půjčovně pro děti usku-
teční pátrání po tom, Co ukrývá knihovna. Akce urče-
ná pro školy je zaměřena na „prozkoumání“ knihovny,
jaké poklady se v ní nacházejí. Odpoledne se pak ve
stejné knihovně a také v pobočce v Předmostí rozjede
Hráčské šílenství v podobě velkého turnaje v deskových
a společenských hrách.

Na čtvrtek 7. října, v době od 15 do 17 hodin, jsme
pro všechny dospělé zájemce v půjčovně pro děti
v Palackého ulici připravili Burzu dětských knih, na

které si mohou zájemci vzájemně prodat, koupit nebo
i vyměnit své již „nepotřebné“ dětské knížky. 

V pátek 8. října se v pobočce Velká Dlážka uskuteční
promítání komentovaného filmu pro slabozraké
a nevidomé uživatele a návštěvníky naší knihovny.

V Týdnu knihoven bude také zahájena výstava Slu-
žeb Městské knihovny v Přerově a neziskových orga-
nizací. Výstava se bude konat v Městském informač-
ním centru od 4. do 29. října.

V rámci Týdne knihovně se ve středu 13. října bude
konat beseda s Romanem Rážem a Františkem Vše-
tičkou nad jejich novou knihou Garance grotesknosti.
Uskuteční se v přednáškovém sále Agentury pro země-
dělství a venkov Přerov (budova Ministerstva země-
dělství v Přerově, Würmova ul.).

V knihovnách v místních částech Přerova jsou pro
zájemce o členství připraveny dny otevřených dveří
a řada zajímavých výtvarných a jiných soutěží.

Od 1. října bude spuštěna nová elektronická služba
pro všechny naše uživatele, tzv. „předupomínky“. Služ-
ba bude zajišťovat posílání automatických informač-
ních zpráv o blížícím se konci výpůjční doby.

Již tradičně bude pro všechny nesvědomité uživate-
le naší knihovny vyhlášena čtenářská amnestie. Pokud
tito hříšníci v pořádku vrátí všechny vypůjčené knihy,
budou jim prominuty sankční poplatky.

Informace o akcích budou k dispozici na www strán-
kách městské knihovny www.knihovnaprerov.cz.

Ing. Pavel Cimbálník, ředitel MěK

Týden knihoven
Nabídka akcí pracovníků městské knihovny

Pracovníci knihovny připravují řadu zajímavých akcí zejména pro nejmenší čtenáře.

2. 10. Evropský festival ptactva na tovačovských
rybnících

Odjezd linkového autobusu v 6.50 hodin z autobuso-
vého nádraží Přerov (stanoviště č. 16), sraz u sádek
v Tovačově v 7.30 hodin. Vede Adolf Goebel, mob. 776
064 743, e-mail: goebel@mos-cso.cz .
2.10. Evropský festival ptactva na choryňských
a hustopečských rybnících

Sraz v 8 hodin ve Lhotce nad Bečvou u vlakového
nádraží. Vedou Karel Pavelka (mobil: 737 129 019, e-
mail: karel.pavelka@centrum.cz) a Jaroslav Koleček
(mobil: 605 552 978).
3.10. Evropský festival ptactva na záhlinických
rybnících

Sraz je v 8.30 hod. v Záhlinicích u Hostince U čápa.
Vede Pavel Šálek, mob. 606 541 859, e-mail: pavelka-
lous@seznam.cz .
3. 10. Evropský festival ptactva v PR Chomoutovské
jezero

Sraz je v 7.30 hod. na parkovišti u jezera za křižovatkou
směr Březce. Na místo je spojení autobusem z Olomou-
ce, buď linkou 764 (odjezd 6.45 hod. z autobusového
nádraží v Olomouci, příjezd na zastávku Chomoutov –
škola v 7.13 hod.) nebo linkou 20 (odjezd z Náměstí
Hrdinů v 6.59 hod., příjezd na zastávku Chomoutov –
škola v 7.18 hod.). Ze zastávky se jde pěšky Písečnou uli-
cí a poté po louce kolem jezera. Vede Jan Vidlař, mob.
731 846 852, e-mail: janvidlar@centrum.cz .

Podzimní příroda láká milovníky ptactva
Exkurze Moravského ornitologického spolku k Evropskému festivalu ptactva
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K dokončení celého sbírkového sklení-
ku chybí tak zvaný středomořský dvorek
lemovaný truhlíky s myrtou a uprostřed
s dominantní vzrostlou olivou v nádobě
doplněné výsadbou okrasné traviny.
Sbírkový skleník bude opticky ukončen
paravanem s lavičkami sloužícími
k oddechu. Ty ostatně zatím chybí
i v první části skleníku. 

„Hned v prvním dnu, kdy byl skleník
zpřístupněn veřejnosti, jsme zazname-
nali nečekanou návštěvnost s velmi
pozitivními ohlasy, i když většina vysa-
zených rostlinek teprve dostává příleži-

tost se rozrůst do zajímavější podoby,“
doplnila náměstkyně. 

Návštěvní řád je zatím provizorní,
otevřeno je bezplatně ve středu
a o víkendu do konce října vždy od 10 do
16 hodin. Hromadné návštěvy lze tele-
fonicky dohodnout na tel. 724 280 127.

„V roce 2011 oslaví Přerov 755 let od
povýšení trhové vsi na město a bude
i hostitelem Sněmu Sdružení historic-
kých sídel Čech, Moravy a Slezska.
Věřím, že chybějícího půl milionu korun
na dokončení sbírkového skleníku se
v rozpočtu města podaří zajistit,“ zdů-
raznila Elena Grambličková. Šaf

Ve zvýšených záhonech lemovaných zídkami z bílého vápence bylo vysazeno
více než sedmdesát druhů subtropických rostlin.

FOTO JAN ČEP ZŠ J. A. Komenského v Přerově-Předmostí pořádá v sobotu 2. října
XIII. ročník historicko-přírodovědného putování 
Po stopách lovců mamutů
Prezence 9–10.30 h. • tel. 581 211 739 • e-mail: zsjakprerov@iol.cz

Nový skleník v Michalově...
� dokončení ze strany 1

ceny již od 899 000 Kč

volejte 773 930 933

www.brabansko.cz

Novostavba bytového domu v Přerově

atraktivní lokalita

Brabansko

výkupy nemovitostí za hotové
řešení exekucí

www.oknorealit.cz • tel. 777 641 111

INZERCE

Depozitář byl postaven v proluce ulič-
ky mezi Žerotínovým a Horním náměs-
tím za stávajícím objektem ředitelství
muzea na Horním náměstí. 

„Projekt stavby pochází již z roku 2005
a jeho zpracovatelem byl Ing. František
Malina z Olomouce. Budova je řešena
jako nepodsklepený třípodlažní objekt
s podkrovím vybavený nákladním výta-
hem o nosnosti 700 kg a zčásti točitým
ocelovým schodištěm a zčásti monoli-
tickým schodištěm. Ve 2. a 3. podlaží
jsou zpevněny podlahy pro zatížení
pojízdnými policovými regály. Ve zbý-
vajících místnostech se nachází stacio-
nární policové regály. Do přízemí je
umístěna garáž pro parkování dvou

vozidel,“ poskytl bližší informace Mgr.
Radim Himmler, ředitel Muzea Komen-
ského v Přerově.

Celková cena díla přesáhla 13,5 milio-
nu korun. Vnitřní mobiliář stál přes 750
tisíc korun. Budování stavby trvalo jeden
rok, do 30. června 2010. Díky investici
Olomouckého kraje tak muzeum získa-
lo 460 metrů čtverečních úložné regálo-
vé plochy, což umožní získání chybějící-
ho prostoru ve stávajících přeplněných
depozitářích.

„Veřejnost měla možnost prohlédnout
si nové prostory včetně regálového vyba-
vení 11. září v rámci Dnů evropského
dědictví. Budovu navštívilo celkem 156
zájemců,“ podotkl ředitel muzea. Šaf

Muzeum získalo nový depozitář 
Slavnostní otevření depozitáře Muzea Komenského 

se uskutečnilo začátkem září.
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Ve 2. a 3. podlaží jsou zpevněny podlahy budovy depozitáře, nacházejícího se
v proluce uličky mezi Žerotínovým a Horním náměstím; musí vydržt zatížení pojízdnými
policovými regály. Ve zbývajících místnostech se nachází stacionární policové regály.

Slavnostní
vzpomínkové
akce
27. 10.–17. 11.
stfieda 27. fiíjna
slavnostní síÀ pfierovského zámku, 17.00 hodin
Pfiedání Ceny mûsta Pfierova v˘znamn˘m osobnostem
velk˘ sál Mûstského domu, 19.30 hodin
slavnostní koncert k 92. v˘roãí vzniku republiky
Moravská filharmonie Olomouc
âtvrtek 28. fiíjna
námûstí T.G. Masaryka, 10 hodin
Den vzniku samostatného ãeskoslovenského státu
Vzpomínkové shromáÏdûní u pamûtní desky T.G. Masaryka

âtvrtek 11. listopadu
námûstí F. Rasche, 11 hodin
následnû u pomníku padl˘ch letcÛ na tfi. generála Janou‰ka
Vzpomínka Dne váleãn˘ch veteránÛ
Stfieda 17. listopadu 
Slavnostní síÀ pfierovského zámku, 18.00 hodin
Koncert – TRIO IUNO
nám.T.G. Masaryka, 19.30 hodin
Den boje za svobodu a demokracii
vzpomínkové shromáÏdûní u pamûtní desky se svíãkami
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■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
ulice druh omezení trvání
Vûtrná, Újezdec úplná uzavírka (oprava místní komunikace) do 15. 12.

Such˘ potok, 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, Pfiedmostí úplná uzavírka (oprava místní komunikace) do 30. 10.

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

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

MádrÛv podjezd úplná uzavírka (rekonstrukce Ïelez.podjezdu) do 31. 12.

Mostní úplná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4. 2012

krajská sil. III/04724, ãásteãná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4. 2012
Brabansko

Spálenec úplná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4. 2012

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

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

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

InterbrigadistÛ, úplná uzavírka (oprava místní komunikace) do 13. 10.
parkovi‰tû 10 stání

Tovární úplná uzavírka (oprava krajské silnice) do 27. 10.

tfi. gen. Janou‰ka ãásteãná uzavírka (pokládka nového povrchu) do 27. 10.

Palackého úplná uzavírka mimo BUS a dopravní obsluhu do 30. 10.
(uzavírka Kratochvílova)

■ Klub českých turistů
TJ Spartak Přerov

Vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 581 772 543
�2. 10. • Nectava–Plankenberk–Biskupi-
ce–Nectava, 10 km, vlak 9.05, St. Dostál
�6. 10. • Hodonín–âervené domky–Zbrod–
Mutûnice búdy, 12 km, vlak 7.23, L. Poláková
�6.–10. 10. • Po hranicích s Polskem, pû‰í
trasy, ubyt. Lipová Láznû, Wnuk
�9. 10. • Slováck˘mi vinohrady z Rohatce,
17 km, vlak 5.42 a 7.23
�13. 10. • Hosta‰ovice–Za‰ová, 10 km, vlak
6.05, V. Polidorová
�20. 10. • Troubelice–Úsov–Moraviãany,
15 km, vlak 7.05, C. Punãocháfiová
�23. 10. • Hradec n. M.–Îimrovice–Papí-
rensk˘ splav–Podhradí–Vítkov, 21 km, vlak
6.05, C. Punãocháfiová
�27. 10. • Stfiedeãní vycházka, M. Caletková

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

�2. 10. • StráÏisko–Na pohodlí–Seã–Strá-
Ïisko, 20 km, J. Sedláková odj. 7.05 hod.
�7. 10 • Jalubí–KrálÛv stÛl–Velehrad–
Modrá, 15 km, M. Sahaj, odj. 8.15 hod., ãeká ve
St. Mûstû
�9. 10. • TP Pochod slováck˘mi vinohra-
dy, 9 km, odj. 7.47 hod., Mutûnice zast.
�9. 10. • TP Pochod slováck˘mi vinohra-
dy, 17,25 km, J. ·vec, odj. 5.42 hod., Roha-
tec–Mutûnice zas.
�14. 10. • Pfierov–kolem Beãvy–Osek n.
Beãvou, 12 km, Î. Zapletalová, odch. 9 hod., sraz
u tenisové lávky

�14. 10. • Vala‰ské Mezifiíãí–RoÏnov pod
R., 22 km, J. ·pinar, odj. 6.05 hod. 
�16. 10. • Hrubá Voda zast.–Pohofiany–
Jívová Hrubá Voda, 20 km, J. Sedláková, odj.
7.05 hod.
�21. 10. • Sv. Kopeãek–Velká Bystfiice, 10
km, Î. Zapletalová, odj. 9.03 hod. 
�23. 10. • Z Brna – kfiíÏem kráÏem do Bílo-
vic n. Svitavou, 15 km, H. ·Èávová, odj. 7.39 hod.
�28. 10. • Grygov–Chlum–Pfiestavlky–Hra-
disko–Vel. T˘n–Grygov, 15 km, J. ·vec, odj.
8.03 hod.
�28. 10. • Vítkov–âermûnsk˘ ml˘n–Budi-
‰ov n. Bud., 19 km, J. ·pinar, odj. 6.26 hod.
�30. 10. • Mladkov–Vysok˘ kámen–Such˘
vrch–Jablonné n. Orl., 20 km, J. Pûãek, odj.
5.49 hod.

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

�5. 10. v 19 hodin • schÛze v restauraci
Pivovar
�8.–10. 10. • zkou‰ky vedoucích a cviãi-
telÛ VHT, cviãné skály Dráteník, Jifií Balcárek ml.,
vl. auto, 16 hod., VHT
�9. 10. • Pochod slováck˘mi vinohrady, 15
km, Milotice–DubÀany–Mutûnice, 5km: DuÀa-
ny–Mutûnice, Tomá‰ Beránek, Parník, bus 7.30
hod., pû‰í
�22.–24. 10. • StráÏovské vrchy, Faãkovské
sedlo–âiãmany (noc)–StráÏov (1213m)–Zlie-
chov–chata Homolka (noc)–Blaske–Trenãianské
Teplice, 3 dny, Tomá‰ Beránek, vlak 3.19 hod.,
VHT

■ Blokové čištění města
Datum lokalita 7–14 hodin
6. 10. Na odpoledni a parkovi‰tû, Na hrázi,

Malá Tratidla

13. 10. Fügnerova, Mervartova a parkovi‰tû,
parkovi‰tû Bayerova

20. 10. Kozlovská vãetnû parkovi‰È

■

Bratrská, na konci 4.10.
Seifertova, u v˘stavi‰tû 11.10.
Svornosti 18.10.
Riedlova, kfiiÏovatka 4. a 18.10.
Za ml˘nem 3 11.10.
Sokolská, parkovi‰tû 11.10.
Sokolská, u domu 28 4. a 18.10.
L˘sky, K bránû, u stan. separ. 11.10.
Na hrázi, za mostkem 4. a 18.10.
Palackého, za sam. 11.10.
tfi. 17. listopadu, zezadu 4. a 18.10.
Dluhonice, u b˘valé ‰koly 19.10.
Dluhonice, u prodejny 5.10.
Wurmova, za KSZ 12.10.
JiÏní ãtvrÈ, u b˘val˘ch jeslí 12.10.
JiÏní ãtvrÈ I/4 5. a 19.10.
Kozlovská, parkovi‰tû 5. a 19.10.
Pod valy u parkovi‰tû 12.10.
Svisle, za samoobsluhou 5. a 19.10.
Trávník, parkovi‰tû 12.10.
Trávník, u Chemoprojektu 12.10.
BudovatelÛ 1 12.10.
BudovatelÛ 5–7 12.10.
U tenisu, parkovi‰tû 5. a 19.10.
U rybníka, u trafa 13.10.
JiÏní ãtvrÈ, u Barumky 20.10.
Tyr‰ova, parkovi‰tû 6.10.
Dvofiákova, u garáÏí 6. a 20.10.
PurkyÀova, denní pobyt 13.10.
B. Nûmce, za VST 6. a 20.10.
·kodova, u trafa 13.10.
Olomoucká, u stavebnin 6.10.
Hranická, park. u Z· 13. a 20.10.
Kainarova, za Pfierovankou 13.10.
Vsadsko, parkovi‰tû 6. a 20.10.
Lovû‰ice, u parku 7.10.
Lovû‰ice, DráÏní 14.10.
VaÀkova, dvÛr 21.10.
Kozlovice, zaãátek obce 21.10.
Kozlovice, náves 7.10.
Kozlovice, Na vrbovcích 14.10.
Macharova 14.10.

Tománkova, u garáÏí 7. a 21.10.
Fr. Rasche, u parku 14.10.
Na louãkách 15 7. a 21.10.
V. Novosady, u kostela 14.10.
Újezdec, Pod dubíãky 7.10.
Újezdec, Nová ãtvrÈ 21.10.
kfiiÏ.Teliãkova/Sportovní 1. a 15.10.
Popovice, U trati 8.10.
Popovice, za kapliãkou 22.10.
Vinary, u garáÏí 1.10.
Vinary, Mezilesí II 15.10.
Vinary, RÛÏová 22.10.
Vinary, Za humny, u bytovky 8.10.
Henãlov, náves 8.10.
Henãlov, kfiiÏ. Mart./Hlin./Nová 22.10.
Penãice, u po‰ty 15.10.
Penãice, V kótû 1.10.
âekynû, nad rybníãek 15.10.
âekynû, Na ãervenici 22.10.
âekynû, Podlesí 1.10.
âekynû, Boro‰ín 8.10.
Teliãkova, u kotelny 1.10.
Pod Skalkou, park. u 17–21 15.10.
Îeravice, Such˘ potok 22.10.
Îeravice, Pod lesem 8.10.
Jasínkova, za Priorem 14.10.

Zahrádkářské osady
uvedena data prvního přistavení, 
po naplnění bude přistaven ještě
jednou prázdný kontejner

ZO âZS ã. 1, parkovi‰tû, u Laguny 12.10.
ZO âZS ã. 4, Kojetínská za sbûr. sur. 5.10.
ZO âZS ã. 4, k Mádrovu podjezdu 5.10.
ZO âZS ã. 5, Lovû‰ice, DruÏstevní 5.10.
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, kfiiÏ. u váhy 19.10.
ZOS, za hvûzdárnou 19.10.
ZO âZS ã. 2, ã. 3                    termín dle poãasí
pod kasárna                                   (suchá cesta)
ZO âZS ã. 13, âekynû, Boro‰ín 12.10.

Stanoviště velkoobjemových kontejnerů
pro podzimní úklid – říjen

Rozšířený harmonogram předkládají Technické služby ve spolupráci s Městem Přerov

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

den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

3. 10. lékárna Sano, BudovatelÛ 6 581 277 956

10. 10. lékárna Alfa, nám. Pfierovského povstání 581 204 419

17. 10. lékárna Komenského, Komenského 40 581 215 092

24. 10. lékárna Zlat˘ zubr, Trávník 29 581 209 920

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

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

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

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

INZERCE

INZERCE

ABIVIA S.R.O.
gen. Štefánika 5, Přerov, tel. 606 790 689

• realizace osobního bankrotu 
s kompletní dokumentací k soudu

• řešení exekucí na nemovitosti
• jednáme s věřiteli a exekutory
• finanční a právní servis
• konzultace zdarma

Zkrotíme va‰e dluhy, 
zvládneme va‰e exekuce!

Využijte zákonné možnosti a splácejte 
jen 30 % vašich závazků

Převod DB 1+1 Přerov, 
tř. 17. listopadu 1, CP 32 m2, 

možnost převodu od OV 
za 690 000,-

tel.: 728 087 932
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INZERCE

KANDIDÁTI KSâM
Volby do Zastupitelstva statutárního města Přerov 2010

SPOLEČNĚ ROZHODNEME,
JAK BUDEME U NÁS DOMA ŽÍT

ODBORNOST • KVAL ITA • SPOLEHL IVOST

Nejlepší adresa v Olomouci

Rodinné dny otevřených dveří
 parkovací místo zdarma!!!

při koupi bytu od 3+kk,

Speciální nabídka :

www. .cz 776 292 858 VCES

PROPERTY DEVELOMPENT

1. října - 14:00 - 18:002. října - 10:00 - 18:00
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Primátor města Přerova  podle § 29 zákona číslo 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:

Volby do Zastupitelstva města Přerova se uskuteční
v pátek dne 15. října od 14 do 22 hodin a v sobotu dne 16. října od 8 do 14 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku je volební místnost pro voliče podle místa, kde jsou v Přerově přihlášeni k trvalému pobytu v: 

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Přerova

Základní ‰kola Bajákova
Za ml˘nem 1 Mikulá‰kova
volební okrsek ã. 1 Seifertova

U v˘stavi‰tû
chatová oblast – Laguny 

Základní ‰kola Bezruãova
Za ml˘nem 1 Brabansko
volební okrsek ã. 2 Kopaniny

Máchova
Riedlova
Sadová
Svornosti
Za ml˘nem

Základní ‰kola Kfiivá
Za ml˘nem 1 LuÏní
volební okrsek ã. 3 Malá DláÏka

Michalov
Osmek
U Îebraãky
chatová oblast – LuÏní

Základní ‰kola Velká DláÏka – sudá ãísla
Velká DláÏka 5
volební okrsek ã. 4

Základní ‰kola Sokolská
Velká DláÏka 5
volební okrsek ã. 5

Základní ‰kola Svépomoc II
Velká DláÏka 5 Svépomoc IV
volební okrsek ã. 6 Velká DláÏka – lichá ãísla

Základní ‰kola Dluhonská
Velká DláÏka 5 Fügnerova
volební okrsek ã. 7 Jilemnického

Malá Tratidla
Mervartova
Na hrázi
Na svépomoc
Skopalova
Svépomoc I
Svépomoc III
U Strhance
chatová oblast – Rybníky
chatová oblast – Triangl 

Matefiská ‰kola Na odpoledni
Pí‰Èalka nábfi.
Na odpoledni 16 Dr. Edvarda Bene‰e
volební okrsek ã. 8

Stfiední ‰kola Kosmákova
gastronomie Kozlovská
a sluÏeb, ·ífiava 7
volební okrsek ã. 9

Stfiední ‰kola Bayerova
gastronomie Pod valy
a sluÏeb ·robárova
·ífiava 7 Îerotínovo nám.
volební okrsek ã. 10

Vysoká ‰kola Horní námûstí
logistiky o.p.s. Jateãní
Palackého 25 Jiráskova
volební okrsek ã. 11 Kainarova

Kratochvílova
Mostní
Na Marku
nám. T. G. Masaryka
Palackého
Pivovarská
Spálenec

U Beãvy
Wilsonova

Soukromá stfiední Blahoslavova
odborná ‰kola Bratrská
Ïivnostenská
Palackého 19
volební okrsek ã. 12

Obchodní Barto‰ova
akademie BoÏeny Nûmcové
a Jazyková ‰kola â. Drahlovského
Barto‰ova 24 Dr. Skaláka
volební okrsek ã. 13

Obchodní Cukrovarská
akademie Kojetínská
a Jazyková ‰kola nábfi. Protifa‰istick˘ch
Barto‰ova 24 bojovníkÛ
volební okrsek ã. 14 Tovaãovská

Velké Novosady

Základní ‰kola Hranická
Hranická 14
Pfiedmostí
volební okrsek ã. 15

Základní ‰kola Janáãkova
Hranická 14 Karasova
Pfiedmostí Kotkova
volební okrsek ã. 16 Popovická

Sportovní
Teliãkova
Tyr‰ova
U dráhy
Zahradní

Základní ‰kola Dr. Milady Horákové
a Matefiská Olomoucká
‰kola Pod skalkou 17–21
Pod skalkou 11 Prostûjovská
Pfiedmostí 1.kvûtna
volební okrsek ã. 17 Tylova

U po‰ty
Îernava

Základní ‰kola Pod skalkou 1–15
Hranická 14 Pod skalkou 2–28
Pfiedmostí
volební okrsek ã. 18

Kulturní dÛm Pfierov,
Náves 38 ãást Pfierov V-Dluhonice
Dluhonice 
volební okrsek ã. 19

budova MMPr Pfierov,
JabloÀová 6 ãást Pfierov VII-âekynû
âekynû
volební okrsek ã. 20

budova MMPr Pfierov,
ZakladatelÛ 9 ãást Pfierov VIII-Henãlov
Henãlov
volební okrsek ã. 21

budova MMPr Pfierov,
U silnice 18 ãást Pfierov IX-L˘sky
L˘sky
volební okrsek ã. 22

Základní ‰kola Hanácká
Hranická 14 Koãífie
Pfiedmostí Kováfiská
volební okrsek ã. 23 Na kopci

U trati

DÛm zahrádkáfiÛ Pfierov,
Vinary ãást Pfierov XI-Vinary
Vinafiská 7 Krátká
volební okrsek ã. 24

budova MMPr Pfierov,
Na návsi 40 ãást Pfierov XII-Îeravice
Îeravice
volební okrsek ã. 25

budova MMPr Pfierov,
Rohová 1 ãást Pfierov XIII-Penãice
Penãice
volební okrsek ã. 26

Gymnázium âechova
Jakuba ·kody Havlíãkova
Komenského 29 Husova
volební okrsek ã. 27 nám. Svobody

·kodova

Vysoká ‰kola Jaselská
logistiky o.p.s. Komenského
Palackého 25 nám. Pfierovského 
volební okrsek ã. 28 povstání

Smetanova
·ífiava
Wurmova

Gymnázium Denisova
Jana Blahoslava Jungmannova
a Stfiední Kramáfiova
pedagogická NádraÏní
‰kola nám. Fr. Rasche
Denisova 3 Su‰ilova
volební okrsek ã. 29 Tovární

Základní ‰kola InterbrigadistÛ
Svisle 13 Tománkova
volební okrsek ã. 30 Ztracená

Základní ‰kola Jasínkova
Svisle 13 R. Stokláskové
volební okrsek ã. 31 Svisle

Stfiední ‰kola tfi. 17. listopadu 
gastronomie
a sluÏeb
·ífiava 7
volební okrsek ã. 32 

Základní ‰kola Pfiíãní
Trávník 27 Trávník – lichá ãísla
volební okrsek ã. 33 U rybníka

Základní ‰kola Malá Trávnická
Trávník 27 Trávník – sudá ãísla
volební okrsek ã. 34

Základní ‰kola BudovatelÛ
Trávník 27
volební okrsek ã. 35

Základní ‰kola Dvofiákova – sudá ãísla
U tenisu 4 Dvofiákova 1–35
volební okrsek ã. 36 Vsadsko

Základní ‰kola Dvofiákova 37–73
U tenisu 4
volební okrsek ã. 37

Základní ‰kola U tenisu
U tenisu 4
volební okrsek ã. 38

SdruÏení Kabelíkova
MOST K ÎIVOTU PurkyÀova
Bohuslava Slamûníkova

Nûmce 4 
volební okrsek ã. 39

Matefiská ‰kola tfi. gen. Janou‰ka
Dvofiákova 23 VaÀkova
volební okrsek ã. 40

Základní ‰kola Jana Jiskry z Brand˘sa
Îelatovská 8 Jána Nálepky
volební okrsek ã. 41 Klivarova

Otakara Jaro‰e
Prokopa Holého
Sokolovská
por. Vodiãky
Îelatovská 1–19
Îelatovská 2–22
ÎiÏkova

Matefiská ‰kola Bohuslava Nûmce 
Optiky 14 – lichá ãísla 
volební okrsek ã. 42 Optiky

Základní ‰kola Bohuslava Nûmce 
Îelatovská 8 – sudá ãísla
volební okrsek ã. 43 Îelatovská 21–39

Îelatovská 24–38

Základní ‰kola Al‰ova
Îelatovská 8 Koufiílkova
volební okrsek ã. 44 Neumannova

Petfiivalského
Pod hvûzdárnou

Základní ‰kola bfií HovÛrkov˘ch
Svisle 13
volební okrsek ã. 45

Gymnázium 9. kvûtna
Jana Blahoslava gen. ·tefánika
a Stfiední K Mo‰tûnici
pedagogická Macharova
‰kola Na louãkách
gen. ·tefánika 10 Nerudova
volební okrsek ã. 46 Sumínova

Tfiebízského
Wolkerova

Matefiská ‰kola âsl. letcÛ 
Le‰etín Durychova
Le‰etínská 5 gen. Rakovãíka
volební okrsek ã. 47 Host˘nská

JiÏní ãtvrÈ I
Lanãíkov˘ch
Le‰etínská
Partyzánská
U hfibitova

Gymnázium JiÏní ãtvrÈ II
Jana Blahoslava JiÏní ãtvrÈ III
a Stfiední JiÏní ãtvrÈ IV
pedagogická ‰kola
gen. ·tefánika 10
volební okrsek ã. 48

budova MMPr Pfierov,
Mírová 18 ãást Pfierov III-Lovû‰ice
Lovû‰ice 
volební okrsek ã. 49

budova MMPr Pfierov,
Grymovská 47 ãást Pfierov IV-Kozlovice
Kozlovice
volební okrsek ã. 50

budova MMPr Pfierov,
Vûtrná 3, Újezdec ãást Pfierov VI-Újezdec
volební okrsek ã. 51 kromû ulice K Mo‰tûnici
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Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě
státní občanství státu, jehož občané jsou
oprávněni volit na území České republi-
ky (platným občanským průkazem, plat-
ným cestovním pasem České republiky,
jde-li o cizince, platným průkazem
o povolení k pobytu).

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny
přede dnem konání voleb hlasovací líst-
ky. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Po obdržení úřední obálky, příp. i hla-
sovacího lístku vstoupí volič do prosto-
ru určeného k úpravě hlasovacích lístků,
jinak mu okrsková volební komise hla-
sování neumožní.
a) Na hlasovacím lístku může v rámeč-

ku před jménem kandidáta označit
toho kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž
jsou uvedeni kandidáti jednotlivých
volebních stran. Takto může označit
až 35 kandidátů.

b) Na hlasovacím lístku může označit

křížkem ve čtverečku v záhlaví sloup-
ce s kandidáty volební strany nejvýše
jednu volební stranu. Zároveň může
označit v rámečku před jménem kan-
didáta křížkem další kandidáty, pro
které hlasuje, a to v libovolných
samostatných sloupcích, ve kterých
jsou uvedeny ostatní volební
strany. Takto volí předně jednotlivě
označené kandidáty, dále tolik kandi-
dátů označené volební strany, kolik
činí rozdíl počtu členů zastupitelstva,
kteří mají být zvolení (z 35členného

zastupitelstva). Po úpravě hlasovací-
ho lístku jej volič vloží do úřední obál-
ky a po opuštění prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků vloží
úřední obálku s hlasovacím lístkem
před okrskovou volební komisí do
volební schránky.

K zajištění pořádku a důstojného prů-
běhu hlasování jsou pokyny předsedy
okrskové volební komise závazné pro
všechny přítomné.

V Přerově dne 20. 9. 2010
Ing. Jiří Lajtoch, primátor města

Prezident republiky vyhlásil volby na
dny 15. a 16. října. V pátek 15. 10. začí-
nají volby ve 14 hodin a končí ve 22
hodin, v sobotu 16. 10. pak lze volební
právo uplatnit od 8 hodin do 14 hodin.

Protože volič v „místních volbách“
může uplatnit své volební právo pouze
v místě svého trvalého pobytu a ve sta-
noveném volebním okrsku, nebudou
vydávány voličské průkazy. Volební míst-
nosti jsou v Přerově ve stejných budo-
vách, jako při květnových volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

A mezi jakými volebními
stranami a jejich kandidáty

si budeme vybírat?
V Přerově se zaregistrovalo těchto 10

volebních stran a losováním jim pak
bylo přiděleno pořadí, v jakém budou
uvedeny na hlasovacím lístku. 

1. Republikánská strana âech, Moravy a Slezska

2. âeská strana sociálnû demokratická

3. Komunistická strana âech a Moravy

4. Suverenita-blok Jany Bobo‰íkové, strana
zdravého rozumu

5. Strana Práv ObãanÛ ZEMANOVCI

6. TOP 09

7. Spoleãnû pro Pfierov – koalice politick˘ch
stran Vûci vefiejné, Strany zelen˘ch
a Nezávislá volba

8. Strana pro otevfienou spoleãnost

9. Obãanská demokratická strana

10. KfiesÈanská a demokratická unie –
âeskoslovenská strana lidová (KDU-âSL)

Vzhledem k tomu, že volební strany
mohly na svých kandidátkách uvést
max. 35 kandidátů (tolik volíme v Přero-
vě zastupitelů) a vzhledem k počtu
volebních stran je možné, že hlasovací
lístek bude tištěný oboustranně. Při roz-
hodování komu dát svůj hlas, by pak
musel volič myslet i na to, že právě ten
jeho kandidát nebo volební strana může
být na rubu hlasovacího lístku. 

Jeden hlasovací lístek se všemi voleb-
ními stranami v pořadí dle vylosované-
ho čísla by měl volič obdržet nejpozději
3 dny přede dnem voleb tj. 12 října 2010.
Distribuovat je bude Česká pošta s. p.
vložením do poštovní schránky apod. 

Volič může požádat o vydání hlasova-
cího lístku ve dny voleb okrskovou
volební komisi nebo i přede dnem voleb
na Magistrátu města Přerova, ohlašovně
pobytu, Bratrská 34.

Jedině při volbách do obecních zastu-

pitelstev má volič tolik hlasů, kolik se volí
členů zastupitelstva obce. V Přerově
volíme 35 zastupitelů (je to uvedeno i na
hlasovacím lístku), volič má tedy 35 hla-
sů, může uplatnit všechny, jen několik
nebo žádný.

Jak hlasovat?
Svoji volbu volič vyznačí na hlasova-

cím lístku křížkem ve čtverečku před
volební stranou nebo rámečku před
jménem kandidáta. Je jedno jestli udělá
křížek z rohu do rohu (jako ve sportce
„X“) nebo ze strany na stranu (jako plus
„+“).
�Volič chce volit jednu vybranou

volební stranu a zároveň nechce dát
hlas žádnému kandidátu z jiné
volební strany. 
Pak označí křížkem ve čtverečku před
názvem volební strany nejvýše jednu
stranu a žádné další označení křížkem
již neudělá. Dává hlas všem kandidá-
tům označené volební strany.

�Volič chce volit jednu vybranou
volební stranu a zároveň chce dát
hlas vybraným kandidátům jiných
volebních stran.
Pak označí křížkem ve čtverečku před
názvem volební strany nejvýše jednu
stranu a zároveň označí v rámečku
před jménem kandidáta jiných voleb-
ních stran křížkem další kandidáty,
pro které hlasuje.
Takto předně dává hlas jednotlivě
označeným kandidátům. Dále dává
hlas tolika kandidátům označené
volební strany, kolik mu zbylo hlasů do
počtu 35 a to v pořadí v němž jsou kan-
didáti na hlasovacím lístku uvedeni.
Příklad: volič označí křížkem volební
stranu C a dále ve volebních stranách
A, D a F označí křížkem 25 kandidátů.
Dává hlas označeným dvacetipěti
kandidátům volebních stran A,
D a F a prvním deseti kandidátům
označené volební strany C.
Označí-li volič křížkem čtvereček před
názvem volební strany a zároveň
označí křížkem rámeček před jmé-
nem některého kandidáta v rámci
téže volební strany, pak sice svůj hlas
nepromarnil, ale k označení rámečku
před jménem kandidáta se nepřihlíží.
Tzn., že označí-li volič křížkem čtve-
reček před názvem volební strany,
nemůže již ovlivnit pořadí kandidátů
téže volební strany. Dává hlas kandi-
dátům označené volební strany
v pořadí v jakém jsou uvedeni, příp.

Volby do Zastupitelstva města Přerova

INZERCE

SEMINÁŘE
BEZPLATNÉ

JEDNODENNÍ 

ODBORNÉ

EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND

PRO ROZVOJ VENKOVA:

EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

OBNOVITELNÁ ENERGIE
- obnovitelná energie pro obce,
  domácnosti, podniky
- jak začít (zákony, předpisy)
- typy energií
- ekonomika a výkupní ceny energií
- dotace EU, příprava žádosti

PŘIHLÁŠKY A DALŠÍ INFORMACE:

http://vzdelavani.eceat.cz, tel. 605 968 705, info@eceat.cz

CESTOVNÍ RUCH
- ubytovací, stravovací
a další služby

- jak začít (zákony, předpisy)
- jak získat a udržet hosty
- stanovení cen, ekonomika
- dotace EU, příprava žádosti

SOBOTA 2.10. OLOMOUC
PÁTEK 8.10. ZLÍN
STŘEDA 20.10. OLOMOUC

SOBOTA 9.10. ZLÍN
SOBOTA 23.10. ZLÍN
ČTVRTEK 4.11. PŘEROV
SOBOTA 13.11. OLOMOUC

ODBORNÉ EXKURZE 16.10. a 6.11.

tolika kandidátům v pořadí v jakém
jsou uvedeni, kolik mu zbylo hlasů,
pokud křížkoval rámečky před jmé-
nem kandidátů v jiných volebních
stranách

�Volič chce volit vybrané kandidáty
napříč volebními stranami a zároveň
nechce volit konkrétní volební stranu.
Pak označí křížkem rámeček před
jménem vybraných kandidátů a neo-
značí křížkem žádný čtvereček před
názvem volební strany.
Takto může označit max. 35 kandidá-
tů a dává svůj hlas označeným kandi-
dátům.

Ať už se volič rozhodne pro jakýkoli
způsob udělení svých hlasů, ty se zapo-
čítávají zásadně jednotlivým kandidá-
tům (za podmínek splnění pravidel plat-
nosti hlasu).

Okrsková volební komise nejdříve zjiš-
ťuje počet hlasů pro každého kandidáta
jednotlivě čárkovací metodou a až poté
počty hlasů pro jednotlivé strany jako
součet hlasů pro její kandidáty.

Kdy volič svoje hlasy
promarní?

� Hlasovací lístek nevloží do úřední
obálky.

� Do úřední obálky vloží více než jeden
hlasovací lístek.

� Na hlasovacím lístku křížkem neo-
značí ani volební stranu ani žádného
kandidáta.

� Na hlasovacím lístku označí kříž-
kem ve čtverečku před názvem
volební strany více než jednu voleb-
ní stranu.

� Na hlasovacím lístku označí křížkem
v rámečku před jménem kandidáta
více než 35 kandidátů a to bez ohledu
na to, zda v počtu označených je
i odvolaný kandidát.

� K označení kandidáta nebo volební
strany nepoužije křížek, ale např.
kroužek, fajfku apod.

� Udělal křížek zcela mimo vyznačený
rámeček před jménem kandidáta,
přes dva nebo více rámečků nebo
mezi rámečky. Obdobně se posuzuje
označení volební strany ve čtverečku
před jejím názvem.

Další informace k volbám jsou zve-
řejněny na webových stránkách města
www.mu-prerov.cz v sekci Magistrát
upozorňuje.

Jaroslav Sláma, 
vedoucí správního odboru MMPr
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1. díl
tajenky

2. díl
tajenky

3. díl
tajenky

PomÛcka:
Adana,
A‰ant,

chanuka

chyby 
(v ti‰tûné
publikaci)

Státní
arbitráÏ
(zkr.)

holenní
kost

Ïebrák

smûs
kofiení

ãást
ruky

slovensky
„uÏitek“

ovocná
‰Èáva

pomlka

osobní
zájmeno

osud

citoslovce
ti‰ení

Divadlo
satiry

SPZ letad.
S˘rie

polská
tisk. ag.

stolní
hra

loveãtí
psi

volán

nûmecky
„den“

chÛva

anglicky
„poslední“

skica

cizí
zn. aut

pfiedloÏka

pfiístavní
hráze

africk˘
slon

zkr. vys.
‰koly

zóny

latinsky
„a“

znaãka
thulia

druh
sovy

spílati

vûzení
(expr.)

ãárka

rybáfiská
síÈ

sada

citoslovce
vrãení

nuÏe

kouzelník

ryba

oznaãení
na‰ich
letadel

divadelní
úloha

návrat do
atmosféry

filipínská
sopka

iniciály
reÏiséra
Vávry

tûlocviã-
n˘ prvek

turecké
mûsto

b˘ti zami-
lován
(expr.)

pfiesnû

ozdoba

odborník
v syntaxi

spojka

jestli rosol

‰patné
poãasí

tímto
zpÛso-
bem

citoslovce
bolesti

ohledu-
plnost

ãást
vozu

ãeská
fieka

kdo
(expr.)

zármutek

linka

Ïidovská
slavnost

vychova-
telka

lis

bojové
vozidlo

opak
dávat

znaãka
ytterbia

nepravdy

Gal

Afriãan

Tajenka křížovky: Čínské přísloví Autorka křížovky: Marie Švarcová

Tajenka: Když jíš, žvýkej, když mluvíš, mysli

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.

Říjnový úkol
Narodil jsem se roku 1914 v Přerově. Po

absolvování hranické vojenské akademie
jsem byl vyřazen v hodnosti poručíka
dělostřelectva. Po okupaci vlasti jsem
v roce 1939 odešel do Polska, bojoval
jsem ve Velké Británii, působil u 1. dělo-

střeleckého pluku 1. čs. divize ve Francii.
Od září 1944 byl již příslušníkem štábu
tankové brigády 1. čs. armádního sboru
v SSSR. Zastával jsem funkci důstojníka,
pak velitele operačního oddělení brigá-

dy. Osobně jsem se zúčastnil bitvy o kótu
534 a útoku na městečko Duklu. V závě-
rečné fázi bitvy o Dukelský průsmyk na
území Polska jsem byl jmenován velite-
lem praporu. Při útoku na kótu 578
u osady Zindranowa dne 30. 9. 1944 byl
můj tank zasažený německými střelami.
Podařilo se mi naskočit do druhého tan-
ku, Němci zapálili i tento stroj. Když jsem
zraněný vyskakoval z věže tanku, byl
jsem zasažen dávkou z kulometu. V těs-
né blízkosti čs. hranic jsem těžkým zra-
něním podlehl. Mé ostatky byly naleze-
ny až po vstupu armádního sboru na
naše území dne 8. 10. 1944 a pohřbeny
tentýž den na hřbitově v Dukelském prů-
smyku. Později byly přemístěny na nově

vybudovaný hřbitov, který se stal sou-
částí areálu Památníku dukelských hrdi-
nů. Byl jsem povýšen na kapitána,
později na majora in memoriam, začát-
kem října 1969 mi prezident republiky
Ludvík Svoboda udělil titul hrdina ČSSR
in memoriam. Na domě v Čechově ulici
v Přerově je umístěna pamětní deska
s mým jménem.

Připravila 
Věra Fišmistrová, SOkA

Vyhodnocení
zářijového úkolu

Známou osobností je
Jan Vítěz. Výherkyní se
stává Marie Pavlíková.

Soutěž Poznáte přerovskou osobnost?

Pozvánka

Jako každý podzim i letos připravili
pracovníci Muzea Komenského v Pře-
rově tradiční hrané noční prohlídky
přerovského zámku. Budete mít mož-
nost se podívat zpátky do historie
a humornou formou si oživit, nebo
i nově získat znalosti historie nejen
rodného města.

Spolu s aktéry a průvodci se tentokrá-
te můžete podívat „na zoubek“ období
od roku 1900 do konce 1. poloviny 20.
století. Vedle živých průvodců bude
němým svědkem událostí nejen Tyršův
most a stále plynoucí řeka Bečva, ale
čeká vás i celá řada dalších překvapení.
Prohlídky se uskuteční v pátek 22. října

v době od 17 do 23 hodin ve čtyřicetimi-
nutových intervalech. Časové vstupen-
ky v ceně 60 a 30 Kč si můžete zakoupit
denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin
v předprodeji v pokladně přerovského
zámku.

Předprodej bude zahájen v úterý 12.
října. Vzhledem k tradičně velkému
zájmu o noční prohlídky vám doporu-
čujeme si zajistit vstupenky s dostateč-
ným předstihem. I tentokráte budete
mít příležitost prohlédnout si noční
město z věže přerovského zámku.

Vstupenku na věž v ceně 5 korun není
nutné předem rezervovat. 

Mgr. Kristina Glacová

Noční prohlídky na zámku

Kouzelná atmosféra počátku 20. století

■ Podzimní festival
duchovní hudby Olomouc

�2. 10. v 19 hodin • Konvikt, kaple BoÏího tûla
Leo‰ Janáãek 1. smyãcov˘ kvartet Z podnûtu Kre-
utzerovy sonáty, Osvaldo Golijov Sny a modlitby
Izáka, Antonín Dvofiák 13. smyãcov˘ kvartet G dur,
Talichovo kvarteto, Karel Dohnal klarinety
�4. 10 v 19 hodin • Klá‰terní Hradisko
Francois Couperin Veãerní ãtení, Ensemble Tour-
billon, P. Wagner viola da gamba, umûleck˘ ved.
�9. 10 v 19 hodin • chrám sv. Michala
Ruské pravoslavné zpûvy, Sbor Ipatjevského
muÏského klá‰tera, Kostroma , V. Vlaskov, regent
�23. 10. v 19 hodin • dóm sv. Václava
Luigi Cherubini Requiem c moll, Giuseppe Verdi
Stabat mater & Te Deum, Slovensk˘ filharmonic-
k˘ sbor, Janáãkova filharmonie Ostrava

■ Setkávání seniorů Spolu
Centrum Sonus

Besedy na zajímavé téma, po 10.15 hod.
�4. 10. • Rukodûlná ãinnost: glazování krouÏ-
kÛ na ubrousky, v˘roba plátûn˘ch ubrouskÛ
�11. 10. • Problematika uÏívání lékÛ
u seniorÛ - Mgr. BoÏena Malinová
�18. 10. • Zdrav˘m tukem proti ‰kodlivé-
mu – Olga Îupková
�25. 10. • Rukodûlná ãinnost: du‰iãková
dekorace (vûneãky)
�âtvrtek 21. 10. • Nordic walking – vycház-
ka s trekingov˘mi holemi. Sraz u centra SONUS
v 10.20 hod. Provází Olga Îupková
Zdravotní cviã. s lektorem, po a ãt 9–10 h.
Internet pro zaãáteãníky a pokroãilé, po
a ãt 9–13 hod. (10–12 hod. s lektorem)
Kavárna pro seniory
�stfieda 13.10. od 16 hod. • JiÏní Anglie,
Západní Rakousko a jiné – Ing. Milo‰ Coufal

Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov

■ Flora Olomouc
�7.–10. 10. • podzimní zahradnická v˘sta-
va. Pfiedstaví se nejlep‰í domácí producenti ovo-

ce a zeleniny. V˘stavu doplní OLIMA, festival
gastronomie a nápojÛ s nabídkou zdrav˘ch a kva-
litních potravin. Na zahrádkáfie, chalupáfie a kuti-
ly ãekají prodejní zahradnické trhy.

www.flora-ol.cz
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■ Městský dům

�5. 10. v 19.30 hodin • GIPSY WAY TOUR
2010, houslista Pavel ·porcl a Romano Sti-
lo, slovenská cikánská kapela
�5. 10. v 8.30 a v 10 hodin • Radovanovy
radovánky, pohádka podle kníÏky ZdeÀka Svû-
ráka pro dûti M· a I. st. Z·.
�10. a 24. 10. ve 13.45–18 hodin • Nedûl-
ní párty pfii dechovce se Záhorskou kapelou
�11. 10. v 19.30 hodin • ¤ímské noci, diva-
delní drama, hrají S. Sta‰ová a O. Vízner, pfiíbûh
tfiicetiletého pfiátelství amerického dramatika T.
Williamse a italské hereãky A. Magnani
�19. 10.  v 19.30 hodin • Jakub Smolík
TOUR 2010, koncertní vystoupení s kapelou
�21.–23. 10. v 19.30 hodin • XXVII. âes-
koslovensk˘ jazzov˘ festival. Program na
www.csjf.cz nebo v pfiedprodeji MD
�25. 10. v 19.30 hodin • StraÀanka, koncert
dechové hudby ze Strání
�27. 10. v 19.30 hodin • slavnostní kon-
cert MFO Olomouc, dirigent: Petr Vronsk˘,
sólista Václav Hudeãek. Program B. Smetana –
Z ãesk˘ch luhÛ a hájÛ z cyklu Má vlast, P. I. âaj-
kovskij – Koncert pro housle a orchestr D dur, A.
Dvofiák – Symfonie ã. 8 G dur Anglická

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 dûtsk˘ 50m bazén, ostatní sauna sauna –

bazén páry whirpool aktivity z bazénu samostan˘ vchod

pondûlí 15–16 6.15–12, 15–16 imobilní 11.30–13.30 páry 15–21

úter˘ 14–15, 18–20 6.15–7.45, 9–15, 18–21 seniofii 16–17 spoleãná 18–21 Ïeny 14–21

stfieda 15–20 6.15–7.45, 9–11, 15–21 imobilní 11.30–13.30, aqua-aerobic 19–20 spoleãná 15–21 muÏi 13–21

ãtvrtek 14–16, 18–20 6.15–7.45, 9–11, 13–16, 18–21 spoleãná 18–21 Ïeny 15–21

pátek 15–20 6.15–7.45, 9–11, 12–21 imobilní 15–17, aqua-aerobic 19–20 spoleãná 15–21 muÏi 15–21

sobota 10–20 10–20 spoleãná 10–20 spoleãná 10–20

nedûle 10–18 10–18 imobilní 10–12, aqua-aerobic 16–17 spoleãná 10–18 spoleãná 10–18

Výjimky: 27.–29. 10. 10–20 • informace na www.bazenprerov.cz

Zimní putování po
červeném kontinentu

Leoš Šimánek uvede 6. října v 19
hodin velkoplošnou panoramatickou
live-diashow se sedmi projektory.
Beseda se koná v Klubu Teplo na Hor-
ním náměstí. 

Nebyla to jeho první cesta k protinož-
cům, o to více byl překvapen, kolik dal-
ších přírodních unikátů Země se mu při
tomto putování podařilo poznat!

Novou live-diashow doplňuje vydání
stejnojmenné fotografické knihy – AUS-
TRÁLIE: Křížem krážem. Více o autoro-
vi, jeho knihách a diashows najdete na
www.leossimanek.cz. Předprodej: MIC,
Kratochvílova 14, tel. 581 217 187

■ Klub Dlažka
�út a ãt 19.30–20.30 hod. • kondiãní cvi-
ãení pro dívky a Ïeny na Z· Velká DláÏka
�st 16–17.30 hod. • ringo v Michalovû
�ãt 16–18 hod. • stolní hry v klubu DlaÏka 
�Víkendy v Rajnochovicích
1.–3. 10. • Softbalvíkend Járy Cimrmana
– pro mládeÏ a dospûlé
8.–10. 10. • Dûdeãek âoko a babiãka Deli
– víkend pro rodiãe s dûtmi
15.–17. 10. • Eldorádo her a soutûÏí – 25.
roãník – pro mládeÏ i dospûlé
22.–24. 10. • Afrika – víkend pro dûti
27.–31. 10. • Tuka DlaÏka – víkend pro mlá-
deÏ a víkend v Novém Hrozenkovû 
27.–31. 10. • Piráti z Karibiku

www.dlazka.cz • tel. 581 331 438

■ Středisko Oáza Předmostí
�po 16.30–18.80 hod. • Coolna – nízkopra-
hov˘ klub pro dûti od 12 let
�ãt 8.30–11.30 hod. • Rádovánek – herna
pro batolata, cviãení, divadlo
�ãt 16–18 hod. • ekolog.-tvofiiv˘ krouÏek

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

■ Senioři PSP
�Úter˘ 5. 10. • vlakov˘ turistick˘ v˘let na
Kralick˘ SnûÏník. Odjezd vlaku z Pfierova do
Starého Mûsta pod Kralick˘m SnûÏníkem v 6.03
hodin, návrat do Pfierova v 17.21 nebo 17. 54 hod.
�Sobota 9. 10. • Pochod slováck˘mi vino-
hrady. Odjezd vlaku z Pfierova do Mutûnic v 7.23
hodin, návrat do Pfierova v 17.18 nebo 18.18 hod.

■ Muzeum Komenského
Budova přerovského zámku

út–pá 8–17 h., so–ne 9–17 h., tel. 581 250 531
�do 31. 12. • V˘jimeãn˘ most na v˘jimeã-
ném místû – Unikátní v˘stava o stavbû Tyr‰o-
va mostu v Pfierovû v r. 1903. (Velk˘ v˘stavní sál). 
�do 31. 12. • Hledání cesty pfies fieku –
Pfierovské mosty v dílech v˘tvarn˘ch
umûlcÛ, v˘stava (Galerie zámku).
�do 14. 11. • Chléb ná‰ vezdej‰í – 130 let
pekárny Tiefenbach. (Historick˘ sál).
�1. 10. v 19 hod. • Komorní koncert
dechového tria. (Slavnostní zámecká síÀ) 
�12. 10. v 17 hod. (Korvínsk˘ dÛm) • PhDr.
Jifií Lapáãek: pfiedná‰ka Firma J. Herzán a L.
Uhlífi a její pÛsobení na Moravû
�22. 10. • Procházka na mostû. Tradiãní
noãní prohlídky zámku. Více informací na stranû
14 a na www. prerovmuzeum.cz
�26. 10. v 17 hod. (Korvínsk˘ dÛm)  • Bc. Petr
Sehnálek: Îivot na Tyr‰ovû mostû a jeho
okolí v dobové fotografii. Komentovaná vir-
tuální prohlídka Tyr‰ova mostu a Ïivota v jeho
okolí na fotografiích, obrazech a pohlednicích.

Ornitologická stanice ORNIS
po–pá 8–16 hodin, tel. 581 219 910

�do 31. 10. • Pero, pefií, opefiení. V˘stava
pfiedstavuje ptaãí pero – geniální v˘tvor pfiírody
�do 30. 11. • Îivá zahrada. V˘stava o tom,
jak do zahrad pfiilákat a udrÏet v nich ptáky, hmyz,
obojÏivelníky a dal‰í Ïiváãky.
�1. 10. • Ornitologická exkurze do Tova-
ãova. Odjezd linkového autobusu v 6.50 hod.
z autobusového nádraÏí Pfierov (stanovi‰tû ã. 16),
sraz u sádek v Tovaãovû v 7.30 hod.
�2. 10. • Ornitologická exkurze do Záhli-
nic. Sraz je v 8.30 hod. v Záhlinicích U ãápa
�14. 10. v 17 hod. • Pfiírodovûdná pfied-
ná‰ka Ale‰e Tomana – Ugandou za gorilami
a ‰impanzi. Budova ORNIS
�20. 10. • Den stromÛ – park Michalov.

www.prerovmuzeum.cz

■ Hrad Sovinec
�2. a 3. fiíjna • Útûk z fiádu. Stfiedovûk˘ taju-
pln˘ pfiíbûh z podhÛfií JeseníkÛ. www.sovinec.cz

Austrálie – Křížem krážem

■ Klub přátel výtvarného
umění

�14. 10. • Hrady v˘chodního Slovenska.
Beseda s L. VyÀuchalem se koná v 16.30 hodin
v Korvínském domû na Horním námûstí.

Pozvánka

■ Klub Rodinka
�pondûlí: 9–10.30 hod. angliãtina pro
pokroãilé s hlídáním dûtí, 15–16 hod. angliã-
tina dûti 3-6 let, 16–18 herna 
�úter˘: 9–11 hod. herna pro batolata, 16–18
hod krouÏek ‰ikovn˘ch rukou a hry
�stfieda: 9–11 hod. cviãení na míãích rodi-
ãe s dûtmi (1–3let), 16–18 hod. herna pro
batolata (2–4 roky) 
�ãtvrtek: 9–11 hod. herna pro batolata,
16–17 hod. angliãtina pro pfied‰koláky pokra-
ãující pátek: 9–11 hod. cviãení na míãích
�Nabízíme v klubovnû rodinného typu v Îelatovské
ul. 12 hlídání dûtí s programem, vedou pro-
‰kolené zdravotní sestry (nutné zavolat pfiedem).
�14. 10. v 9.30 hod. solná jeskynû
�28.–31. 10. víkendovka s plaváním ve Vel-
k˘ch Losinách.

www.rodinka.cz

■ SVČ ATLAS a BIOS
�fiíjen–prosinec • Co najdete pod hladinou
– v˘stava v BIOSu
�27.10. 9–12 hod. • v˘roba keramick˘ch
betlémÛ, pfiihlá‰ky pfiedem, ATLAS 
�Keramické hrátky – páteãní od 15 do 17
hod. a sobotní od 9–12 hod., ATLAS

www.svcatlas-bios.cz

■ Hrad Helfštýn
Út–Ne 9–17 hod.

�do 31. 10. • Poldi Habermann – Skulptu-
ry. (Galerie na 2. nádvofií). 

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

21.–23. 10. 2010
Mûstsk˘ dÛm Pfierov • 19.30 hodin

ãtvrtek

21.
pátek

22.
sobota

23.

RosÈa Fra‰ & Skip Wilkins Quintet CZ/USA
Gustav Brom Big Band 

& New York Voices CZ/SK/USA

Laco Deczi 
& Celula New York CZ/SK/USA/J

Dr. Lonnie Smith Trio USA

Karel RÛÏiãka 70 
& Big Band Felixe Slováãka CZ

Marcus Miller – Tutu Revisited USA

Lampiónový
pochod za strašidly
4. ročník lampiónového pochodu za

strašidly Strašidlácký rej se koná v pátek
22. října od 18. hodin na Laguně u res-
taurace Bašta u Dokládalů. Přineste si
lampióny a baterky. Občerstvení a opé-
kání buřtů na ohni je zajištěno.

Pozvánka

AFTER PARTY Yandim Band & Krist˘na Kachtíková & Markéta Foukalová CZ
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tel./fax: 581 202 216 • www.kinohvezda.cz

Uzávěrka příštího čísla je ve čtvrtek 14. října

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 
Od 11. října • Kristian Kodet – nová kolek-
ce grafik a obrazů známého a oblíbeného
umělce, jehož díla najdete v soukromých
sbírkách a v galeriích po celém světě. 
V druhé polovině měsíce, od 25. října do
5. listopadu,  potom mohou návštěvníci
galerie Atrax zhlédnout výstavu obrazů
malířky Aleny Mazochové. Kroměřížská
autorka se profesionální výtvarnou činnos-
tí zabývá od roku 1985. Její nejoblíbenější
technikou je pastel. Maluje ráda romantic-
ká městská zákoutí, květiny, krásná zátiší
a v posledních letech i portréty. Věčnou

inspirací je jí také krajina Vysočiny ve
všech ročních obdobích. Používá ve
své tvorbě i kombinovanou techniku.
Je členkou Sdružení přátel výtvarné-
ho umění Kroměřížska, vystavuje
v galeriích po celé republice. Také
v Přerově patří ke kmenovým autor-
kám galerie Atrax a její obrazy si zde
našly již příznivce pro svoji poetič-
nost a citové zabarvení.

■ Kino Hvězda ■ Galerie
�1.–4. 10. v 17.30 hod., 4. 10. ve 20 hod.
• ROMÁN PRO MUÎE (âR, komedie). V pátek
1. 10. od 17 hod. pfiekvapení pro Ïeny pfiipravil
AVON. ReÏie: Tomá‰ Bafiina. Hrají: Miroslav
Donutil, Vanda Hybnerová, Miroslav Vladyka,
TáÀa Pauhofová, Jan Budafi.
�1.–3. 10. ve 20 hod. • WALL STREET 2:
PENÍZE NIKDY NESPÍ (USA, drama, titulky).
ReÏie: Oliver Stone. Hrají: Michael Douglas, Shia
LaBeouf, Carey Mulligan, Josh Brolin, Susan
Sarandon, Frank Langella, Charlie Sheen.
�5. a 6. 10. v 17.30 hod. a 5. 10. ve 20
hod. • EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ
(USA, akãní, titulky, premiéra). ReÏie: Sylvester
Stallone. Hrají: Sylvester Stallone, Jason Statham,
Mickey Rourke, Jet Li.
�7. a 8. 10. v 17.30 hod. • PIRA≈A 3D (USA,
horor/thriller, ãesk˘ dabing, republiková pre-
miéra). ReÏie: Alexandre Aja. Hrají: Richard Dre-
yfuss, Ving Rhames, Elizabeth Shue, Ch. Lloyd.
�7. a 8. 10. ve 20 hod. • HABERMANNÒV
ML¯N (âR/Nûmecko/Rakousko, drama, repub-

liková premiéra). ReÏie: Juraj Herz. Hrají: Karel
Roden, Mark Waschke, Hannah Herzsprung,
Zuzana Kronerová, Jan Hru‰ínsk˘, Oldfiich Kaiser.
�9. 10. v 18.45 hod. • ZLATO R¯NA
(Richard Wagner). Pfiím˘ pfienos z Metropolit-
ní opery v New Yorku. (opera, ãeské titulky). Diri-
gent: James Levine. ReÏie: Robert Lepage. Úãin-
kují: Wendy Bryn Hamer, Stephanie Blythe, Patri-
cia Bardon, Richard Croft.
�10.–13. 10. v 17.30 hod., 11. a 12. 10.
ve 20 hod.• PIRA≈A 3D (USA, horor/thriller,
ãesk˘ dabing, premiéra). ReÏie: Alexandre Aja.
Hrají: Richard Dreyfuss, Ving Rhames, Elizabeth
Shue, Christopher Lloyd.
�10. 10. ve 20 hod. • HABERMANNÒV
ML¯N (âR/Nûmecko/Rakousko, drama, premi-
éra). ReÏie: Juraj Herz. Hrají: Karel Roden, Mark
Waschke, Hannah Herzsprung, Zuzana Kronero-
vá, Jan Hru‰ínsk˘, Oldfiich Kaiser.
�14.–16. 10. v 17 hod., 18. a 19. 10. v 17
hod. • LEGENDA O SOVÍCH STRÁÎCÍCH
3D (USA, animovan˘, ãesk˘ dabing, republiko-

vá premiéra). ReÏie: Zack Snyder.
�14.–19. 10. ve 20 hod. a 17.10. v 17.30
hod. • RESIDENT EVIL: AFTERLIFE 3D (USA,
akãní/sci-fi/ horor, titulky, premiéra). ReÏie: Paul
W. S. Anderson. Hrají: Milla Jovovich, Ali Larter,
Kim Coates, Shawn Roberts.
�20. 10. ve 20 hod. • Laìa Kerndl se sv˘m
orchestrem a hostem Terezou Kerndlovou.
Koncert v rámci turné k jeho 65. narozeninám.
�21. a 22. 10. v 17 hod. • JÁ, PADOUCH
3D (USA, rodinná komedie, ãesk˘ dabing,
republiková premiéra). ReÏie: Pierre Coffin,
Chris Renaud. âesk˘ dabing: Jifií Lábus, Jan Pfie-

uãil, Jifií Hromada, Alena Kokrdová.
�21. a 22. 10. ve 20 hod. • OBâANSK¯
PRÒKAZ (âR, tragikomedie, republiková pre-

miéra). ReÏie: Ondfiej Trojan. Hrají: Anna Geis-
lerová, Jifií Macháãek, Matou‰ Vrba, Juraj Nvota.
�23. 10. v 17.45 hod. • BORIS GODUNOV
(Modest Petroviã Musorgskij). Pfiím˘ pfie-
nos z Metropolitní opery v New Yorku (opera, ães-
ké titulky). Dirigent: Valerij Gergijev. ReÏie: Ste-
hen Wandsworth. Úãinkují: Jekatûrina Semenãuk,
Aleksandrs Antonenko, Oleg Bala‰ov, René Pape.
�24.–26. 10. 17.30 a ve 20 hod. • OBâAN-
SK¯ PRÒKAZ (âR, tragikomedie). ReÏie: Ondfiej
Trojan. Hrají: Anna Geislerová, Jifií Macháãek,
Matou‰ Vrba, Juraj Nvota, Krist˘na Li‰ka-Boková
Magdalena Sidonová, Jana ·ulcová.
�28.–31. 10. v 17.30 hod. • JÍST, MEDITO-
VAT, MILOVAT (USA, dobrodruÏná komedie,
titulky, premiéra). ReÏie: Ryan Murphy. Hrají:
Julia Roberts, James Franco, Richard Jenkins.
�28.–31. 10. ve 20 hod. • ROMÁN PRO
MUÎE (âR, komedie). ReÏie: Tomá‰ Bafiina. Hra-
jí: Miroslav Donutil, Vanda Hybnerová, Miroslav
Vladyka, TáÀa Pauhofová, Jan Budafi.

�6. 10. ve 20 00 hod. • NICHOLAS WINTON
– SÍLA LIDSKOSTI (âR/Slovensko, dokument,
premiéra). ReÏie: Matûj Mináã. Hrají: Nicholas
Winton, Karel Reisz, Václav Havel, Adolf Hitler.

�27. 10. v 17.30 a ve 20 hod. • ADMIRÁL
(Rusko, drama, váleãn˘). ReÏie: Andrej Kravãuk.
Hrají: Konstantin Chabenskij, Nikolaj Burljajev, Eli-
zaveta Boyarskaya, Sergej Bezrukov, A.Kovalchuk.

�3. 10. 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.
�10. 10. v 16 hod. • SMOLÍâEK (âR, animo-
vané pásmo pro nejmen‰í).
�17. 10. v 15.30 hod. • LEGENDA O SOVÍCH
STRÁÎCÍCH 3D (USA, animovan˘, ãesk˘ dabing,
republiková premiéra). ReÏie: Zack Snyder.
�24. 10. v 15.30 hod. • JÁ, PADOUCH
3D (USA, rodinná komedie, ãesk˘ dabing,

republiková premiéra). ReÏie: Pierre Coffin,
Chris Renaud. âesk˘ dabing: Jifií Lábus, Jan Pfie-
uãil, Jifií Hromada, Alena Kokrdová.
�31. 10. v 15.30 hod. • TOY STORY 3D (USA,
animovan˘/rodinn˘, ãesk˘ dabing). ReÏie: Lee
Unkrich. âesk˘ dabing: Vladimír Dlouh˘, Zby‰ek
PantÛãek, Zdenûk Du‰ek, B. Munzarová.

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■

■ KLUB P¤ÁTEL FILMU ■

V říjnu vystavuje v minigalerii
výtvarnice Zdeňka Rambousko-
vá. Po studiu na UMPRUM pod
vedením profesorů J. Staňka a F.
Cunderly hledá vlastní sebereali-
zaci v krajinomalbě. Vyjadřuje
svůj hluboký vztah ke krajině
a snaží se přenést do svých obra-
zů sílu a pocit vyrovnanosti, kte-
rý v přírodě nalézá. Se skupinou
G-90 se v roce 1993 účastnila stu-
dijního pobytu v Paříži. Po pří-
kladu impresionismu a moderní-
ho krajinářství tvoří přímo v ple-
néru. Zde vznikají skizzy, které

potom zpracovává v ateliéru. Vedle krajinářství se zabývá tvorbou figurální, por-
trétní – technikou olejomalby, pastelu i jinými technikami. Její díla jsou zastoupe-
na jak v Evropě, tak i v USA a Austrálii.

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

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

Od 9. 10. probíhá výstava Jiřího
Kristena, malíře z Podkrkonoší.
Tematikou jeho obrazů je pře-
devším Vysočina.
Nově se v galerii setkáte s tvorbou
malířky Viktorie Chaloupkové
(nar. 1953). Pro její výtvarný pro-
jev je charakteristická vrstevnatost
motivů. Malířka maluje zásadně
oleje na karton nebo na plátna. Za
sebou má 75 autorských výstav,
vystavovala v Japonsku, Americe,
Německu, Rakousku, Portugalsku,
Slovensku i v dalších zemích.
V galerii můžete dále obdivovat
díla malíře Jana Hladkého, Ondřeje Kočárníka, Vladimíra Kočára, Ivy Pavlišové, Jürge-
na Menzingera, Heleny Hurtové, Ilji Hartingera, Soni Lebedové, Miroslava Olšanské-
ho, Pavla Vacka, Evy Siblíkové, Vladimíra Svobody, Antonína Vojtky a Vojty Noska.

Galerie města Přerova • Muzeum Komenského, Horní náměstí

Do 31. října • Sdružení nezávislých fotografů (SNAFO) – Fantastický svět kolem
nás (fotografie).

Zdeňka Rambousková, Prázdniny v Biogradu

Viktorie Chaloupková

Alena Mazochová

Kristian Kodet


