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Soutěž stejně jako v minulých letech probíhala ve
třech kategoriích – fasáda rekonstrukce, fasáda
panelového domu a fasáda novostavby. V kategorii
rekonstrukce soutěžilo 7 a v kategorii panelový dům
17 objektů. Do kategorie novostavba byly přihláše-
ny v letošním ročníku 3 objekty. 

„Celkem splnilo soutěžní podmínky 27 objektů, což
je shodou okolností stejný počet jako v loňském roce.
Zastoupení v jednotlivých kategorií už je ale odlišné.
Letos jsme zaevidovali více panelových domů i novo-
staveb, oproti tomu v kategorii rekonstrukce objektů
bylo přihlášek méně,“ informovala městská archi-
tektka Klára Koryčanová a doplnila: „Od vzniku této
soutěže v roce 2003 měl počet přihlášených objektů
vzestupnou tendenci až do roku 2009, kdy byl poprvé
menší než předešlý rok. Tento pokles pramení zřejmě
z ekonomické krize, která postihla i oblast stavebnic-
tví. Příští rok, doufejme, bude situace lepší. Tradičně
se nejvíce objektů hlásí v kategorii panelový dům. To
je dáno především nutností tyto objekty rekonstruo-
vat, neboť jsou zastaralé. Postupem času bude počet
přihlášených panelových domů ubývat s rostoucím
počtem opravených a zateplených domů. Neustálý
zájem o bydlení v bytových či rodinných domech
patrně nabídne navýšení přihlášených objektů v kate-
gorii novostavba.“

Odborná porota vybrala nejhezčí fasády

více na straně 7 �

Panelový dům U Výstaviště 5, 
1. místo v kategorii panelový dům

Červen už tradičně patří folklornímu festivalu V zámku a podzámčí, jehož pořadatelem 
od roku 2007 je Folklorní soubor Haná Přerov ve spolupráci s Muzeem Komenského

a místním občanským sdružením Cukrle.

Folklorní festival oživí lidové tradice

Město na začátku roku vyhlásilo již 8. ročník soutěže Fasáda roku.

pokračování na straně 6 �



Dvě samostatné výstavy, zaměřené na
seznámení návštěvníků se zajímavými
místy Evropy, připraví pracovnice
Městského evropského informačního
střediska v červnu a červenci.

Obě expozice se uskuteční v rámci pro-
jektu o Evropské unii, v prázdninových
měsících budou navíc doplněny vědo-
mostním Eurokvizem o hodnotné ceny.

První výstava Vojvodina na dlani
představí kolekci fotografií srbských
amatérských fotografů, kteří přiblíží
život a kulturu Srbů. Instalována bude
od 21. června do 10. července.

Druhá expozice s názvem Evropská
města ve fotografiích bude autorskou
výstavou snímků Martina Siptáka. Autor
prezentuje fotky navštívených států

Evropské unie a zároveň návštěvníkům
představí kulturu a přírodu Slovenska
a Belgie. Snímky budou vystaveny od 12.
do 30. července. 

I letos si příchozí ve stejných prosto-
rách mohou vyzkoušet své znalosti ve
vědomostním Eurokvizu pro celou rodi-
nu, jež bude zaměřen na EU. Test bude
rozdělen do dvou věkových soutěžních
kategorií, uskuteční se od 1. července do
31. srpna. K dohledání bude na webo-
vých stránkách města Přerova www.pre-
rov.eu. Zároveň bude k dispozici v tiště-
né podobě v informačním centru.
Výherci se mohou těšit na hodnotné
ceny, například přenosný DVD přehrá-
vač, paměťové karty či nástěnné kalen-
dáře. red.
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Výlep plakátů má svá
pravidla

Před několika týdny se objevil v regi-
onálním tisku článek, ve kterém prin-
cipál známého cirkusu Jiří Berousek si
postěžoval, že město mu neumožnilo
výlep plakátů.

„Celá záležitost mě mrzí, o to víc, že
byla podaná v trochu nafouknuté podo-
bě. V této souvislosti bych rád podotkl, že
jsem byl iniciátorem jednotného systé-
mu informování občanů Přerova. Je tře-
ba si uvědomit, že tento zohledňuje
i bezpečnost směrem k občanům – není
možné, aby si kdokoliv vyrobil „na kole-
ně“ vlastní nosiče, které vinou použitých
materiálů mohou být nebezpečné napří-
klad malým dětem. Vždycky jsme se
v minulých letech s panem Berouskem
dohodli a určitě by se našel přijatelný
kompromis akceptovatelný jak pro pana
Berouska, tak i pro město,“ vyhodnotil
situaci primátor Ing. Jiří Lajtoch. 

V této souvislosti jsme se obrátili na
ředitele Služeb města Přerova Rudolfa
Neulse s otázkou, jak funguje současný
výlepový systém sloužící informova-
nosti Přerovanů.

Rudolf Neuls
Kulturní
a informační služby
města Přerova,
ředitel

Kulturní a informační služby (KIS)
města Přerova mají ve městě pro zájem-
ce sto kusů reklamních panelů typu
A společně s 51 plakátovací plochou.
Takzvaná áčka, oboustranné panely for-
mátu A1, které slouží klientům pro pre-
zentaci jejich firmy či zboží, KIS na
základě poptávky zákazníků pořídily
proto, aby ulice města nehyzdily
nevzhledné sololitové panely, které

bývaly dříve umístěny nejčastěji na slou-
pech veřejného osvětlení či na kmenech
stromů podél cest. Zejména po dešti či
po útocích vandalů zůstávala na komu-
nikacích roztrhaná a rozházená torza
těchto papírových reklam. Abychom
tomu předešli, rozhodli jsme reklamu
touto formou nepodporovat. 

A jaké služby v této souvislosti pracov-
níci KIS nabízejí?

Panely typu A je možné v rámci celého
města a jeho místních částí rozvézt dle
přání zákazníka. K reklamě jej firmy
i jednotlivci mohou již třetím rokem
využít kterýkoli den mimo úterý, jeden
kus je možno instalovat za dvacetikoru-
nu na den. Plakát s reklamou je v „áčku“
chráněn fólií proti nepříznivým vlivům
počasí. Stejně tak jsou zabezpečeny pro-
ti sněhu a dešti i dodané tištěné reklamy
v panelech typu „horizont“ o formátu
A1. Jedná se o velmi exponované a žáda-
né plochy na sloupech veřejného osvět-
lení, které jsme schopni dle objednávek
měnit každé pondělí či středu na přání
klientů. V pondělí můžeme nabídnout
90 kusů a ve středu 120 kusů. Cena za
jeden panel činí 112 korun za týden.

Za jakých podmínek mohou zájemci
využít plakátovací plochy?

KIS disponuje také 41 lokalitou v Pře-
rově a místních částech, v nichž je umís-
těno 51 plakátovacích ploch. Na deseti
nejfrekventovanějších místech v centru
města jsou vždy dvě plakátovací plochy
vedle sebe. Výlepový den je vždy v úterý,
příjem plakátů do výlepu je nejpozději
v pondělí do 17 hodin v Městském infor-
mačním centru v Kratochvílově ulici,
v Pasáži. Formáty pro výlep jsou A4, A3,
A2 a A1. Ceník zájemci naleznou na
www.kisprerov.cz. Šaf
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V Městském informačním středisku si můžete prohlédnout až do konce června i sou-
bornou výstavu fotografií žáků a studentů z Olomouckého kraje – 10. ročník fotosou-
těže Příroda kolem nás a vybraných obrázků účastníků výtvarné soutěže Namaluj pří-
rodu. Obě soutěže vyhlašuje a pořádá Středisko volného času ATLAS a BIOS.

Výstava fotografií v městském
informačním centru

Výstavu fotografií a soutěž o Evropské unii uspořádá v létě
Městské evropské informační středisko v Přerově.

Pozvánka

Připomínáme, že
město připravilo jednoduché, kom-
plexní a pohodlné řešení, jak pro obča-
ny rozšířit možnosti informovanosti.
Zajistili jsme rychlý systém zveřejňová-
ní důležitých informací ze života
v našem městě. Od dnešního dne může-
te využívat novou službu SMS InfoKanál
městský rozhlas „do kapsy“. 

Tato nová služba umožňuje zasílání
důležitých informací z městského úřadu

na zaregistrovaná čísla vašich mobilních
telefonů formou krátkých textových
zpráv (SMS). Včasná informovanost
občanů se již několikrát ukázala jako
naprosto nezbytná zejména při krizové
komunikaci v případě povodní, zhorše-
ní stavu ovzduší apod. Tento systém je
pro občany zcela zdarma, veškeré nákla-
dy hradí město. red.

Bližší informace najdete na webových
stránkách města www.prerov.eu.

Upozornění

Máte zájem o zasílání
informací v podobě SMS?

Prodám byt 3+1 v rekonstruovaném paneláku 
v klidné části Přerova – 2. podlaží, balkon, nové omítky.

Volný ihned. Cena 990 000 Kč. 
Ne přes realitku! Kontakt: 602 825 508

INZERCE
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■ Otázka pro...

Ing. Jiří Lajtoch
primátor

Na svém posledním jednání v květnu
radní schválili nové vedoucí odborů, kte-
ří byli jmenováni na základě výběrových
řízení. Ta musela být vypsána, protože
počet odborů klesl v rámci restruktura-
lizace z šestnácti na polovinu. Obrátili
jsme se na primátora Ing. Jiřího Lajtocha
s otázkou:

� Jak hodnotíte výsledky výběrových
řízení na vedoucí odborů magistrátu?

Úvodem je třeba zdůraznit, že bylo
z koho vybírat. Samozřejmě, že do výbě-
rových řízení se přihlásili stávající
vedoucí. Celkem jsme přijali 46 žádostí,
z toho nejvíce se hlásili zájemci o post

vedoucího odboru vnitřní správy (11),
nejméně na odbor sociálních věcí a škol-
ství (7). 

Z jednotlivých pohovorů bylo patrné,
že uchazeči o tuto pozici ve své přípravě
nic nepodcenili a překvapili poměrně
vysokou úrovní svých znalostí. 

Vedoucím Odboru stavebního úřadu
a životního prostředí byl jmenován
RNDr. Pavel Juliš. Funkci vedoucího
Odboru majetku a komunálních služeb
bude zastávat Mgr. Zdeněk Vojtášek. Na
post vedoucího Odboru evidenčních
správních služeb a obecního živnosten-
ského úřadu byla vybrána Bc. Jitka Koči-
cová. Odbor sociálních věcí a školství
povede Mgr. Romana Pospíšilová.
Vedoucím odboru vnitřní správy se stal
Mgr. Petr Karola. Všichni výše uvedení
vedoucí odborů jsou jmenováni do
svých pozic s účinností od 1. července,
tedy ve stejném termínu, ve kterém
vstoupí v účinnost nová organizační
struktura magistrátu. Šaf

Pokud srovnáme tuto částku s penězi
vyčleněnými na granty v minulém roce,
je ta letošní o 206 500 korun nižší. 

„Z celkové částky
2 415 500 korun
poskytlo město do
oblasti sportu 1 270
tisíc korun (vloni 1
435 tisíc Kč). V této
oblasti bylo zaevi-
dováno celkem 46
žadatelů s 91 pro-
jekty,“ informoval
Miroslav Lakomý
z odboru školství,
mládeže a tělovýchovy. „Do oblasti soci-
ální poskytlo město 528 tisíc korun, což
je o 17 tisíc méně než vloni. Částka 400
tisíc byla vyčleněna na kulturu. Ve srov-

nání s minulým rokem je to částka téměř
o 50 tisíc vyšší,“ vyhodnotil Lakomý. „Do
oblasti zdravotnictví uvolnilo město

částku 67 500
korun, což je částka
o víc než polovinu
nižší než v roce
2010. Do oblasti vol-
ného času bude
směřovat 150 tisíc
korun. Zde se jedná
o stejnou částku
jako vloni,“ porov-
nal Miroslav Lako-
mý.

Pracovníci magistrátu zaevidovali cel-
kem 139 žadatelů o grant s 212 projekty.
V porovnání s rokem 2010 je to o 27
žadatelů a o 28 projektů méně. Šaf.

Zastupitelé schválili granty
Na dubnovém zasedání zastupitelé schválili granty v oblasti
sportu, v oblasti sociální, kultury, zdravotnictví a volného

času. Vyčlenili na ně částku 2 415 500 korun.

Zastupitelstvo
města Přerova

v pondělí 20. června
ve 13 hodin v Klubu Teplo

na Horním náměstí

Pozvánka

Jak částečně již v minulých letech, tak
především při vyúčtování tzv. služeb
spojených s bydlením v obecních
bytech za rok 2010 se objevilo několik
případů, kdy nájemci mají doplácet
desetitisícové částky, v jednom přípa-
dě i částku přes sto tisíc korun. Důvo-
dem je nadměrná spotřeba vody, způ-
sobená dlouhodobým protékáním
splachovače nebo vodovodní baterie.

Dovolujeme si tedy i touto formou
upozornit na to, že opravy splachovačů
a baterií vč. jejich protékání si dle pří-
slušných ustanovení nařízení vlády
č. 258/95 Sb. v platném znění zajišťuje
a opravu hradí přímo nájemce, a to nad
rámec nájemného.

I u bytů, kde se nájemci spoléhají na
to, že nemají bytový vodoměr na stude-
nou vodu, je nadspotřeba zjistitelná
např. propočtem rozdílu naměřených
hodnot na fakturačním domovním
vodoměru VAKu v daném roce a prů-
měrem let předchozích.

Současně upozorňujeme na mnohdy
ze strany nájemců podceňovaný fakt, že
při nesplácení dluhů k nim musíme při-

počítávat poplatky z prodlení, které činí
2,5 promile denně.

Při ročním prodlení s placením se tedy
původní dluh zvedne téměř na dvojná-
sobek. Situace se dále pro dlužníka zhor-
ší v případě, kdy dluh je vymáhán soud-
ně (nárůst o soudní náklady) a dále, když
dluh vymáhá exekutor, neboť ten si při-
počítá svou odměnu a náklady na vlast-
ní činnost. 

Poněvadž jsme nuceni kvůli narůstají-
címu počtu dlužníků i výši dluhů využí-
vat služeb exekutora stále více, upozor-
ňujeme na tuto skutečnost mimo jiné
s tím, že i když dlužník dávno v obecním
bytě nebydlí a na výzvy, platební rozka-
zy a korespondenci nereaguje, má exe-
kutor podstatně větší možnosti jej
dohledat a dlužnou částku se vším tzv.
příslušenstvím od něj vymoci.

Evidujeme již první případ, kdy dluž-
ník, jde o bývalého nájemce obecního
bytu, přišel v exekuci o dům. Další
obdobné případy jsou v řešení a dříve či
později zřejmě budou následovat. 

Antonín Čechák, 
ředitel Domovní správy města Přerova

Upozornění nájemcům obecních bytů

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

5. 6. lékárna U NÁDRAÎÍ, Husova 2 581 205 539

12. 6. lékárna U zlatého hada, âechova 41 581 209 475

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

26. 6. lékárna ALFA, nám. Pfierovského povstání 581 204 419

Pohotovostní sluÏbu nevykonávají tyto lékárny: Ústavní lékárna, Dvofiákova 7 • lékárna Tab-
letka Dr. Paller, 9. kvûtna 84 • lékárna U Hygie, Komenského 13 • V sobotu dopoledne jsou otev-
fieny lékárny: lékárna U Kostela • lékárna U nádraÏí • lékárna Komenského • lékárna ALFA

Pokud má váš prvňáček potíže se čte-
ním, psaním a ve škole se nedokáže
soustředit, je možné, že se u něj proje-
vuje některá z poruch učení – dyslexie,
dysgrafie či dysortografie.

Nápravou těchto poruch se už 16 let
zabývají učitelky Základní školy U Teni-
su. V případě dostatečného počtu maxi-
málně 12 žáčků zde bude v příštím škol-

ním roce otevřený 2. ročník specializo-
vané dyslektické třídy pro děti z Přerova
i okolí. 

Více informací o výuce získáte při
návštěvě ZŠ U Tenisu v úterý 31. května
nebo ve čtvrtek 2. a 9. června v 16 hodin.
Jiný termín je možno domluvit telefo-
nicky na čísle 581 70 16 13 u Mgr. Jany
Svobodové. red.

Upozornění pro rodiče prvňáčků

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
ulice druh omezení trvání
MádrÛv podjezd, Pfierov úplná uzavírka (rekonstrukce Ïelezniã. podjezdu) do 31. 12.
krajská silnice ã. II/436, úplná uzavírka 18. 6.
Pfiedmostí–âekynû (motoristické závody na Pfierovské rokli)
krajská silnice II/434, ãásteãná uzavírka (rekonstrukce kanalizace) do 30. 6.
ul. Dvofiákova
silnice I/55, ul. Gen. ·tefánika úplná uzavírka (oprava komunikace) do 30. 6.
Mostní, Pfierov úplná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4. 2012
krajská sil. III/04724, ãásteãná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4. 2012
ul. Brabansko
ul. Spálenec úplná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4. 2012
Tyr‰Ûv most, Pfierov úplná uzavírka (rekonstrukce mostu) do 30. 4. 2012
nábfi. Dr. E. Bene‰e úplná (rekonstrukce parovodu) do 20. 8.

Město ve spolupráci s agentu-
rou pro sociální začleňování v rom-
ských lokalitách a za přispění Olo-
mouckého kraje pořádá 23. června
v 9 hodin ve školící místnosti magist-
rátu Smetanova 7a, konferenci na téma
sociální podnikání.

Konference je určená pro zástupce
obcí, drobných podnikatelů a nezisko-
vých organizací. Jejím cílem je předsta-
vit formy podpory, které lze využít při
zaměstnávání znevýhodněných skupin
obyvatel a povzbudit tak podnikání
zohledňující potřeby uvedených skupin.
Organizátoři seznámí přítomné s nově
vypsanou výzvou k dotaci na sociální

podnikání a s novými nástroji
aktivní politiky zaměstnanosti a mož-
nostmi podpory sociálního podnikání ze
strany obcí. Dále účastníci konference se
seznámí s novými možnostmi rozvoje
sociálního podnikání včetně praktických
příkladů. Rovněž budou mít k dispozici
seznam kontaktů, na kterých bude mož-
né získat informace a domluvit si pora-
denství pro jednotlivé oblasti sociálního
podnikání a podporovaného zaměstná-
vání.

Bc. Jana Žouželková, vedoucí odboru
sociálních služeb a zdravotnictví

Mgr. Martin Navrátil Ph.D., odbor pro
sociální začleňování v romských lokalitách

Pozvánka
Konference na téma sociální podnikání

■ Blokové čištění města
Datum lokalita 7–14 hodin

1. 6. Vsadsko, Dvofiákova u Rusalky, ÎiÏko-
va, P. Holého, J. Jiskry z Brand˘sa

8. 6. Klivarova vãetnû dvorÛ, Petfiivalského

15. 6. tfi. gen. Janou‰ka, Îelatovská

22. 6. Pod hvûzdárnou, Sokolovská

29. 6. tfi. 17. listopadu (dvÛr),
Svisle dvÛr (za samoobsluhou)

Magistrát má nové vedoucí odborů
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Letos slavily více než tři
stovky pětasedmdesátníků

V polovině května se uskutečnilo ve Městském domě třetí,
letos poslední, setkání pětasedmdesátníků.

Toto slavnostní posezení jubilantů se
stalo už mnohaletou tradicí. Několik
otázek jsme položili Ludmile Tomaní-
kové, předsedkyni komise pro občanské
záležitosti, jejíž členové setkání připra-
vují.

Ludmila
Tomaníková
komise pro
občanské záležitosti,
předsedkyně

Myslím si, že je to velmi pěkná tradice,
kdy se setkávají jubilanti nejen s před-
staviteli města, ale je to zároveň setkání
tří generací. Spolupracujeme totiž se
základními školami. Žáci si připraví kul-
turní vystoupení, jejich rodiče se přijdou
podívat na své děti a pětasedmdesátní-
ci si zavzpomínají na svůj život, mládí.
Mnozí vidí na jevišti vystupovat své vnu-
ky. Letos vystupovaly děti ze ZŠ Za mlý-
nem, ze ZŠ a Mateřské školy v Předmos-
tí a program květnového setkání připra-
vily děti ze ZŠ Želatovská. Poslední set-
kání jubilantů bylo ve znamení číslic 5
a 7 - město slaví 755 let, jubilanti 75 let
a děti ze ZŠ Želatovská 55 let založení své
školy.

� Kolik pětasedmdesátníků přijalo
pozvání v letošním roce? Můžete toto
číslo porovnat s minulými roky? 

Počet jubilantů se pohybuje od 330 do
350. Například letos se setkání zúčastni-
lo 332 pětasedmdesátníků, z toho 208
žen a 124 mužů. Z toho je zřejmé, že
ženy se i v Přerově dožívají vyššího věku.

Jen pro zajímavost – nejstarší občankou
města je žena dožívající se letos 103 let;
102 let oslaví v tomto roce rovněž žena
a rovnou stovku završí tři ženy. Nejstar-
ší muži, kteří letos oslaví 97 let, jsou tři.

� Jak vy sama hodnotíte tato setkání,
jaké máte na ně ohlasy ze strany
pozvaných? 

Jubilanty těší, že si na ně vedení měs-
ta vzpomnělo. Jen někteří si postesknou,
že jsou rozděleni do tří skupin a nemo-
hou se tak mnohdy setkat se spolužáky
a svými vrstevníky. Bohužel město nemá
tak velký sál, kde by při stolovém uspo-
řádání se mohlo sejít 330 jubilantů,
kolem 50 až 70 dětí a jejich rodičů, kteří
je doprovázejí.

� Vzhledem k rostoucímu počtu pěta-
sedmdesátiletých občanů nezvažuje
vedení města posunutí věkové hranice
oslavenců?

Zatím ne, je třeba si uvědomit, že lidé
se sice dožívají vyššího věku, ale přece
jenom přicházejí zdravotní problémy,
které by jim mohly znemožnit setkání se
zúčastnit. Ovšem na tomto místě bych
chtěla zdůraznit, že město věnuje senio-
rům jubilantům obecně velkou pozor-
nost. Členové naší komise a spolupra-
covnice navštěvují občany, kteří dovrší
80, 85, 90 let a pak každým dalším
rokem, předávají jim blahopřání primá-
tora města a malý dárek. Tyto aktivity
města představují určitou finanční část-
ku, ale je třeba si uvědomit smutnou rea-
litu, že město je mnohdy jediným gratu-
lantem, který si vzpomene.

Eva Šafránková
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Pozvání na setkání pětasedmdesátníků přijali i manželé Mencovi (na snímku). Slav-
nostní akce se konala v pondělí 16. května ve velkém sále Městského domu. Pestrý kul-
turní program připravili žáci ze Základní školy Želatovská, která letos oslaví 55 let svého
trvání. O dobrou pohodu se postarala hudební skupina Mini.

Poplatek je povinna zaplatit každá
fyzická osoba, která má na území města
(Přerov I-Město až Přerov XIII-Penčice):
• trvalý pobyt (poplatek činí 500 Kč),
• ve vlastnictví stavbu určenou nebo

sloužící k individuální rekreaci, ve kte-
ré není hlášena k trvalému pobytu žád-
ná fyzická osoba (poplatek činí 250 Kč). 
Povinnost platit poplatek se vztahuje

i na cizince s trvalým pobytem v Přero-
vě. Jestliže poplatek nebude uhrazen do
30. 6., bude stejně jako v uplynulých
letech zvýšen o půlnásobek sazby tj. na
750 Kč a 375 Kč.

Poplatek lze zaplatit:
• na všech pokladnách Magistrátu měs-

ta Přerova, kde lze platit i platební
kartou. Pokladny se nachází v ul. Sme-
tanova č. 7, Bratrská č. 34 a na nám.
T. G. Masaryka č. 16. Doporučujeme
využít pokladnu v ul. Smetanova č. 7,
kde se netvoří velké fronty a budete
zde proto obslouženi v kratší době než
na ostatních pokladnách. Pokladní
hodiny jsou zde v pondělí až pátek od
8 do 11 hodin, v pondělí a ve středu od
12.15 do 16 hodin, v úterý a ve čtvrtek
od 12.15 do 14 hodin. 

• bezhotovostním převodem z účtu na
účet statutárního města Přerov č. 19-
-1884482379/0800 (uvést variabilní sym-
bol – číslo, které vám bylo v minulosti
pro placení poplatku za komunální
odpad přiřazeno z registru poplatníků).
V případě, že platbu provádíte jedním
příkazem za více osob, musíte sdělit
jejich jména.

• na poště prostřednictvím poštovní

poukázky, kterou si vyžádáte na odbo-
ru finančním. 

• prostřednictvím SIPO (ti, kteří mají
zřízené SIPO a přihlásili se na finanč-
ním odboru k úhradě touto formou).
Pokud nebude poplatek uhrazen do

30. června a nebude uhrazen ani
v náhradní lhůtě, bude vymáhán daňo-
vou exekucí, případně prostřednictvím
soudního exekutora a dluh se tak
výrazně prodraží.

Současně sdělujeme, že rok 2011 při-
nesl výrazné změny v oblasti právní
úpravy zákona o místních poplatcích
v souvislosti s nabytím účinnosti daňo-
vého řádu. Ty nejpodstatnější změny
jsou následující:
• byla zrušena možnost prominutí

poplatku, neboť správci poplatku byla
vzata pravomoc daň nebo její příslu-
šenství prominout,

• zrychluje se exekuční řízení; správce
poplatku po marném uplynutí náhrad-
ní lhůty stanovené v platebním výmě-
ru přistoupí k daňové exekuci,

• minimální výše exekučních nákladů
se zvýšila z 200 Kč na 500 Kč.
Další informace získáte na odboru

finančním, na tel. číslech 581 268 230,
581 268 296, 581 268 297 nebo na inter-
netových stránkách města Přerova
(magistrát – řešení životních situací –
finance – poplatky a pokuty – místní
poplatek za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů). 

Oldřiška Sedláčková, vedoucí odboru
finančního Magistrátu města Přerova

Zaplatili jste poplatek za odpad?
Poplatek za komunální odpad je splatný do 30. června.

■ Klub českých turistů
SK Přerov – pěší turistika

Jifií ·vec, tel. 608 730 541
�1.–5. 6. • Velké Karlovice, ·pinar 
�2. 6. • Olomouc – historické centrum, 10

km, Î. Zapletalová, odj. 8.04 hod.
�2. 6. • Za‰ová–Obrázek–Krhová–Vala‰-

ské Mezifiíãí, 13 km, M. Garzina, odj. 6 hod.
�4. 6. • Brno–·umbera–Ochoz–Mariánské

údolí, 20 km, H. ·Èávová, odj. 6.39 hod.
�9. 6. • Valtice–Lednickovaltick˘ are-

ál–Hlohovec, 20 km, M. Sahaj, odj. 5.46 hod.
�11. 6. • Velké Karlovice–SoláÀ–Taneãni-

ce–N. Hrozenkov, 23 km, Sedláková, odj. 6 h.
�16. 6. • Vítkov–Radkov, 18 km, J. ·pinar,

odj. 6.25 hod.
�16. 6. • Fry‰ták–Lukov–hrad Lukov–Vlã-

ková–DrÏková, 14 km, J. ·vec, odj. A 8 hod.
�18. 6. • BrÀov–Bystfiiãka–Klenov–Du‰-

ná–Vsetín, 24 km, J. Sedláková, odj. 6 hod.
�23. 6. • Sv. Kopeãek – zelen˘ okruh, 10

km, Î. Zapletalová, odj. 8.04 hod.
�23. 6. • Senetáfiov–Proklest–Kfitiny, 15

km, J. ·vec, odj. 6.39 hod., Ïel. st. Vy‰kov
�25. 6. • Lípa nad Dfievnicí–Horní Lho-

ta–Luhaãovice, 17 km, J. ·pinar, odj. 8.14 h.
�30. 6. • â. Tfiebová–Mloãí dÛl–Tfiebovská

stûna–â. Tfiebová, 15 km, J. ·vec, odj. 7.47 h.

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

�4. 6. • Toulky Litovelsk˘m Pomoravím
v Litovli, vlak 8.04, V. Vaculík

�8. 6. • Námû‰È na H.––Velk˘ Kosífi–Sla-
tinice, 15 km, vlak 7.47, C. Punãocháfiová

�11. 6. • Stínava–Malé Hradisko–Repe‰-
sk˘ Ïleb–Vícov, 20 km, vlak 7.04, E. Znojilová

�15. 6. • Tesák–Sv. Host˘n–Bystfiice p. H.,
13 km, bus 9.35, V. Polidorová

�18. 6. • OstruÏná–·erák–Keprník–Voz-
ka–Branná, 22 km, vlak 6.04, Vl. Wnuk

�22. 6. • Stfiedeãní vycházka, M. Caletková
�25. 6. • Konické ‰trapáce + Na kole oko-

lo Konice, pû‰ky 10–50 km, na kole 20–120
km, start 6.30–9.30 v Konici

�29. 6. • Mladûjovice–Komárov–Chabiãov
–Mladûjovice, 13 km, vlak 7.04, E. Znojilová

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

�2.–5. 6. • Murská cyklostezka Muhr–Knit-
telfeld–Graz, 255 km, J. Sedláãek, bus 5 h., cyklo

�4.–6. 6. • Cviãné klettersteigy v RAXu,
Rudolf ·tûpanãík, Jifií Balcárek ml., vl. auta, VHT

�7. 6. v 19 hod. • schÛze v restauraci
Pivovar, promítání z akcí

�10.–13. 6. • Krkono‰e, ubytování na Bartlo-
vé lávce, J. Balcárek, J. Vojáãek, vlak 6.37 hod.

�17.–18. 6. • Noãní pfiechod Host˘nsk˘ch
vrchÛ, Petr Jakubíãek, vlak 18 hod., pû‰í

�17.–19. 6. • Drahanská vrchovina na kole,
85, 50, 90 km, J. Halífi, sokolovna 13.45 hod.

�25. 6. • Konické ‰trapáce a Na kole oko-
lo Konice Konice, PT 50, 35, 20, 10 km, CT
120, 90, 60, 40, 20 km, Konice 6.30–9.30 hod.

�25.–26. 6. • Na Bumbálku na kole, soko-
lovna 8 hod.

�25.–27. 6. • Nízké Tatry, Jurá‰ Balcárek,
Karel Ludvík, vlak 3.24 hod.
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npor. PhDr. David
Štěpánek
Dopravní 
inspektorát
v Přerově,
vedoucí

� Jaká je četnost nehod, ve kterých
figuruje cyklista?

Můžeme s uspokojením konstatovat,
že jejich počet se snižuje. Jen pro ilus-
traci – v roce 2009 cyklista figuroval v 64
dopravních nehodách, v roce 2010 to
bylo 58 dopravních nehod. V prvních
měsících letošního roku jsme zatím šet-
řili 20 dopravních nehod. Pokud se na
tyto nehody podíváme z pohledu cyklis-
ta – viník nehody, tak v roce 2009 to bylo
35 dopravních nehod, v roce 2010 cyk-
lista zavinil 32 dopravních nehod
a v roce 2011 to bylo už 11 dopravních
nehod. Zvláštní pozornost bych věnoval
nehodám, ve kterých viníkem byl cyklis-
ta pod vlivem alkoholu, v roce 2009 to
bylo ve 20, o rok později v 15 a během
prvních čtyř měsíců letošního roku ve
4 případech. 

Zajímavá jsou také čísla, vypovídající
o následcích dopravních nehod, kterých
je přítomen cyklista. I zde sledujeme příz-
nivý trend - v roce 2009 zemřel na násled-
ky nehody 1 cyklista, 13 skončilo s těžkým
a 41 s lehkým zraněním. O rok později
žádná nehoda neskončila pro cyklistu
smrtelným zraněním, 12 cyklistů utrpělo
těžké a 39 lehké zranění. Letošní proza-
tímní bilance je příznivá absencí úmrtí
cyklisty, bohužel už 6 jich skončilo s těž-
kým zraněním. Na nehodách se mnohem
větší mírou podílejí muži, například
v roce to bylo 48 mužů a pouze 16 žen,
v roce 2010 se číslo u mužů snížilo na 40
a u žen na 12 viníků. 

� Můžete vyjmenovat nejčastější příči-
ny střetů cyklistů? Mezi kým dochází
nejčastěji ke kolizi? 

Mezi nejčastější příčiny střetů patří

nedání přednosti v jízdě, jízda v nespráv-
ném jízdním pruhu a náhlá změna jízdy,
při které cyklista nedá včas a zřetelně
znamení o změně směru jízdy paží. 

Nejčastější dopravní nehody jsou mezi
cyklistou a autem, což je z pochopitel-
ných důvodů pro cyklistu nejnebezpeč-
nější. Často dochází ke střetu cyklisty
s chodcem. Mnohdy je na vině rychlá
a bezohledná jízda cyklisty, který napří-
klad nerespektuje pravidla a kličkuje
mezi chodci například na přechodech či
jede v pruhu pro chodce na městských
cyklostezkách. Bohužel mezi časté příči-
ny nehod patří požití alkoholických

nápojů. Cyklista si musí uvědomit, že
i u něho alkohol zpomaluje rychlost
reakcí a navozuje neoprávněný pocit
neohrozitelnosti. Ojediněle asistujeme
u dopravní nehody, ke které dojde při
střetu cyklisty s cyklistou.

� Zaznamenáváte větší odpovědnost ze
strany cyklisty jako účastníka silniční-
ho provozu? Jinými slovy, je už cyklis-
ta „uvědomělejší“?

Bohužel nezbývá mi než konstatovat,
že nikoliv. Mám pro to jednoznačné
doklady – cyklisté si stále neuvědomují,

že jsou málo vidět, obzvláště za snížené
viditelnosti, za šera a ve večerních hodi-
nách. Jednak jsou nedostatečně osvětle-
ní a navíc mívají zpravidla tmavé oble-
čení. Myslím si, že rozhodně se vyplatí
pořízení kvalitních předních i zadních
LED světel, reflexních proužků na ruce
i nohy, případně přímo reflexní vesty. 

� Jaká doporučení byste si v závěru
našeho rozhovoru nerad odpustil?

Budu stručný – především vyvarovat se
požívání alkoholických nápojů a mít
správně vybavené jízdní kolo. Bez
povinné výbavy kola (viz vpravo) cyklis-
ta nesmí jet na kole po silnici. Může kolo
jen vést, a pak pro něj platí stejná pravi-
dla jako pro chodce. 

� Určitě součástí práce dopravních
policistů je i preventivní práce.

Policisté dopravního inspektorátu for-
mou přednášek na základních školách
prohlubují znalosti a vědomosti dětí

z oblasti dopravní výchovy. Ve spolu-
práci se Střediskem volného času Atlas
a Bios se každoročně zúčastňují doprav-
ní soutěže Mladý cyklista, kterou připra-
vujeme pro žáky základních škol. Samo-
zřejmě neopomíjíme ani starší obyvate-
le. Na přednáškách je seznamujeme
s tím, jak se chovat v silničním provozu.
Další z preventivních aktivit dopravní
policie jsou akce, při kterých kontroluje-
me vybavenost jízdních kol a cyklistů
samotných, obzvláště v časných ranních
nebo večerních hodinách. 

Eva Šafránková

Povinná výbava kola: 
Dvû na sobû nezávislé úãinné brzdy (umoÏÀují
v pfiípadû potfieby zpomalit nebo rychle zastavit). 

Pfiední odrazka bílé barvy (za sníÏené viditel-
nosti zv˘razÀuje cyklistu jak zepfiedu, tak zeza-
du). 

Zadní odrazka ãervené barvy (za sníÏené viditel-
nosti zv˘razÀuje cyklistu zepfiedu i zezadu). 

OranÏové odrazky na obou stranách pedálÛ
(cyklista je dobfie viditeln˘ zejména pro fiidiãe,
ktefií jej zrovna pfiedjíÏdûjí). 

Boãní odrazky na paprscích kol (zv˘razÀují cyk-
listu z boku). 

Zaslepení koncÛ fiídítek (zátkami, rukojeÈmi ap.).

Zakonãení ovládacích páãek brzd, mûniãÛ pfie-
vodÛ a rychloupínaãÛ nábojÛ kol musí b˘t oba-
leno materiálem pohlcujícím energii. 

Uzavfiené matice nábojÛ kol, pokud nejsou kfiíd-
lové, rychloupínací nebo s krytkou konce náboje.

Za sníÏené viditelnosti musí mít kolo pfiední
svûtlomet svítící bíle na vzdálenost nejdále 20
metrÛ (mÛÏe svítit pfieru‰ovanû, je-li vozovka
dostateãnû a souvisle osvûtlena).

Zadní svítilnu ãervené barvy, která mÛÏe svítit
pfieru‰ovanû (ãiní cyklistu dobfie viditeln˘m
zezadu). 

Zdroj elektrického proudu - dynamo nebo bate-
rie s kapacitou pro svícení po dobu 1,5 hodiny
bez pfieru‰ení (zaji‰Èuje svítivost pfiedního svût-
lometu a zadní svítilny). 

Přidáváme i několik rad 
pro cyklisty: 

Mûl by jezdit co nejblíÏe u pravého okraje
silnice a sledovat pozornû provoz kolem sebe,
aby vãas mohl zpomalit nebo zastavit pfied
moÏn˘m nebezpeãím.

Nikdy by nemûli jezdit dva cyklisté vedle sebe,
ani na jednom kole. Nevozit pfiedmûty, které by
mohly cyklistu nebo dal‰í osoby zranit. 

Vãas a zfietelnû dávat znamení o zmûnû smûru
jízdy paÏí. 

Na pfiechodu pro chodce, zejména odboãuje-li
cyklista vpravo nebo vlevo, dát pfiednost
pfiecházejícím chodcÛm.

V pfiípadû hustého provozu vést radûji jízdní
kolo opatrnû po chodníku.

Respektovat svûtelné signály, dopravní znaãky
a pokyny policistÛ. 

Pfii jízdû si vÏdy chránit hlavu cyklistickou
pfiilbou (cyklistická pfiilba zabrání 85 % úrazÛ
hlavy a 88 % úrazÛ mozku). 

Za sníÏené viditelnosti nezapomenout vãas
rozsvítit svûtlo. 

Oblékat si barevné a svûtloodráÏející obleãení.

Chovají se cyklisté na silnicích bezpečně?
Na našich silnicích se i přičiněním slunečných teplých dnů už pár
měsíců objevují vedle celoročních uživatelů kol i rekreační cyklisté.
Mnozí si stále neuvědomují, že jsou rovněž plnohodnotnými účast-
níky silničního provozu a musí dodržovat jasně daná pravidla. 
Zajímalo nás, jaké mají dopravní policisté zkušenosti s chováním
cyklistů na silnicích. S několika otázkami jsme se obrátili na vedou-
cího Dopravního inspektorátu v Přerově.

Po osazení centra města novými
dopravními značkami IP 25a – Zóna
s dopravním omezením – dojde v oblas-
ti centra ke zpřísnění regulace provozu
na pozemních komunikacích. 

Věříme, že většina řidičů zná význam
daných symbolů, ale nebude na škodu si
jej zopakovat:

Pokud je součástí zónové značky sym-
bol zákazu stání, tak to znamená, že řidi-
či vozidel v celé oblasti zóny mohou par-
kovat pouze na místech k tomu vyhra-

zených, tedy na parkovištích. Mimo par-
koviště je možno vozidlo uvést do klidu
jen na dobu nezbytně nutnou k nepro-
dlenému nastoupení nebo vystoupení
přepravovaných osob anebo k nepro-
dlenému naložení nebo složení nákladu
a jen na místech, kde neohrožují bez-
pečnosti silničního provozu. 

Pod těmito pojmy si v žádném přípa-
dě nelze představovat, že lze zastavit a jít
provádět nákup nějakého zboží nebo
zastavit a čekat na osobu, která provádí

nákup zboží či dělá jinou činnost (např.
výběr financí z bankomatu a pod.). Za
naložení či složení nákladu se nepova-
žuje ani dodání fakturačních či jiných
administrativních materiálů.

Za porušení zákazu stání může stráž-
ník na místě udělit blokovou pokutu až
do výše 2000 Kč. 

Další omezení spočívá ve snížení rych-
losti na 30 km/hod. a zákazu vjezdu
vozidlům nad stanovenou mez 3,5 t. 

Bc. Omar Teriaki, ředitel Městské policie 
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V centru města se objeví nové značkyUpozornění
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INZERCE

„Porota na vítězné fasádě v kategorii
rekonstrukce, kterou je školní restaura-
ce Bečva na nábř. PFB, ocenila zachová-
ní původního rázu a zároveň její oboha-
cení o nástavbu dalšího podlaží. Svým
výtvarným pojetím v podobě parníku
koresponduje s umístěním u nábřeží
řeky Bečvy. Barevnost je jednoduchá,
decentní. Přínosem jsou i stavební úpra-
vy, které umožnily letní posezení na tera-
se,“ zdůvodnila ocenění Koryčanová.

„U vítězného objektu v kategorii
rekonstrukce panelového domu U výsta-
viště 5 nejvíce porota hodnotila přede-
vším komplexní řešení s jednotnou
úpravou stavebních a technických detai-
lů, jako například jednotné zasklení
nově vzniklých lodžií a zkvalitnění byd-
lení nejen v domě samotném, ale i zlep-
šení vzhledu i pro široké okolí,“ vysvět-
lila městská architektka.

„V poslední kategorii rekonstrukce
novostavby byl nejvýše ohodnocen
rodinný dům s ateliérem v Čekyňské uli-
ci 31b v Žeravicích. Jedná se o novostav-
bu, která je velmi odvážná. Porotci oce-
nili výborně zvolenou podélnou dispo-
zici, která se vyrovnává s úzkým a tudíž
těžko zastavitelným pozemkem. Body
domu přineslo elegantní moderní řeše-
ní, které pracuje se svažitým terénem,
a použití netradičních materiálů,“ při-
blížila Krčmová. Závěrem konstatovala,
že kvalita fasád soutěžících objektů byla

letos na vysoké úrovni, což je dokladem
stoupající kvality architektonických
návrhů a stavebního provedení. O oce-
něních mnohdy rozhodovaly jen drob-
né detaily. Vítězové soutěže v jednotli-
vých kategoriích si odnesou cenu ve výši
50 tisíc korun. Šaf

Výsledky soutěže:

KATEGORIE PANELOV¯ DÒM
1. místo:

Panelov˘ dÛm, U V˘stavi‰tû 5

âestné uznání: 

Panelov˘ dÛm, Na Odpoledni 14

Panelov˘ dÛm, U Tenisu 5

Panelov˘ dÛm, Kozlovská 11, 13, 15

Panelov˘ dÛm Dvofiákova 41, 43

KATEGORIE REKONSTRUKCE
1. místo: 

·kolní restaurace Beãva, nábfi. PFB 21, Stfiední
‰kola gastronomie a sluÏeb, ·ífiava 7

âestné uznání: 

Bytov˘ dÛm, Barto‰ova 33

Administrativní budova SBD, Kratochvílova 43

Rodinn˘ dÛm, âsl. letcÛ 7

KATEGORIE NOVOSTAVBA
1. místo: 

Rodinn˘ dÛm s ateliérem, âekyÀská 31 b,
Îeravice

âestné uznání:

V˘robní hala, Tovaãovská 3296

Rodinn˘ dÛm, Za Ml˘nem 30

Odborná porota vybrala nejhezčí fasády
� dokončení ze strany 1 Školní restaurace Bečva na nábř. PFB 21, 

Střední škola gastronomie a služeb, Šířava 7, 
1. místo v kategorii rekonstrukce

Rodinný dům s ateliérem, Čekyňská 31 b, Žeravice,
1. místo v kategorii novostavba

Den otevřených dveří 
v léčebně dlouhodobě nemocných

Oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných zve veřejnost na Den otevřených dve-
ří 15. června od 12 do 16 hodin. Koná se v nemocnici, pavilonu léčebny dlouho-
době nemocných. Návštěvníci se seznámí s problematikou následné péče, pro-
hlédnou si oddělení a budou se moci poradit s odborníky nejen o správné výživě
ve vyšším věku. Více informací na www.nempr.cz.

Střevotour ve znamení 
prevence rakoviny tlustého střeva

Obří maketu tlustého střeva, která má za cíl upozornit na nedostatečnou preven-
ci rakoviny tlustého střeva a konečníku v České republice, si budete moci pro-
hlédnout v pátek 24. června v rámci kampaně občanského sdružení Onkomaják.
Akce s názvem Střevotour se uskuteční na náměstí TGM.
Maketou budou provádět proškolení pracovníci Onkomajáku, zdravotní sestry z gast-
roenterologického oddělení Nemocnice Přerov a studentky zdravotní školy. Návštěv-
níci obdrží základní informace a letáky a o nemoci se budou moci poradit také
s odborníky. Můžete se i objednat na vyšetření do ambulance Nemocnice Přerov.

Pozvánka

Pozvánka na veletrh
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Jeho pořadatelem je od roku 2007 Folklorní soubor
Haná Přerov ve spolupráci s Muzeem Komenského
a místním občanským sdružením Cukrle. Letošní roč-
ník je věnovaný lidovým zvykům spojeným s letním
slunovratem.

Akci zahájí v pátek dopoledne vzdělávací program
pro školní skupiny nazvaný Hledání zlatého kapra-
dí. Děti si připomenou mnoho zajímavých lidových
zvyků a naleznou poklad. Večer pak mohou Přerované
v areálu Loděnice u řeky Bečvy přivítat spolu s cimbá-
lovou muzikou Primáš léto a trochu si začarovat s kou-
zelnými bytostmi. 

Hlavní program festivalu bude probíhat v sobotu 18.
června na Horním náměstí. Již od rána, od 9.30 do 17
hodin, budou moci děti i dospělí soutěžit v různých
hrách, jejichž hlavním cílem je opět nalezení zlatého
kapradí. Od 10 hodin vystoupí vybrané dětské folklorní
soubory z Moravy, které se umístily na krajských postu-
pových přehlídkách lidových tanců. Kolem poledne

bude patřit podium na Horním náměstí patnácti fina-
listům dětské pěvecké soutěže O zámecký klíč. Ve 14
hodin pak začne pásmo lidových souborů Na svatého
Jána létu otvírá se brána. Nejprve se představí soubory
z okolí Hané, poté přijdou na řadu soubory domácí, tedy
hanácké. Jako první, kolem 15.30 hodin, zahájí své
vystoupení dětský soubor Trávníček při ZŠ Trávník.
A pak již budou následovat dospělé hanácké soubory.
Během první části odpoledního pořadu bude také pro-
bíhat speciální soutěž pro dospělé, která spočívá v co
nejpřesnějším rozpoznání bylinných likérů. Na závěr fes-
tivalu pak budou mít dospělí i s dětmi příležitost navští-
vit představení loutkového divadla na nádvoří zámku.

V rámci festivalu se v muzeu koná od 2. června do
4. září výstava dětských výtvarných prací Kouzelný
slunovrat. Právě na Mezinárodní den dětí, tedy 1. červ-
na v 17 hodin, proběhne vernisáž a vyhlášení výsledků
stejnojmenné dětské výtvarné soutěže. 

Mgr. Lubor Maloň, ředitel festivalu

Folklorní festival oživí lidové tradice
Červen už tradičně patří folklornímu festivalu V zámku a podzámčí • 17. a 18. června

Na začátku května byla v muzeu zahájena nová
výstava Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko, kte-
rá až do poloviny září představí široké veřejnosti kni-
hy, které daly vzniknout tzv. českému Japonsku, tedy
poněkud romantické představě Čechů o zemi vychá-
zejícího slunce. Vernisáž byla ozvláštněna krátkým
divadelním představením, které vzniklo na motivy Zey-
erova Večera u Idálie. Během května již proběhly čtyři
přednášky a jeden workshop z cyklu Japonsko ze všech
stran, které vlastní výstavu doplňují. 

I v červnu se mohou Přerované těšit na mnoho zají-
mavých doprovodných akcí.

Přednášky budou i nadále probíhat každé úterý od
17 hodin v Korvínském domě na Horním náměstí. Dne
24. června se uskuteční v Klubu Teplo na Horním
náměstí netradiční a unikátní divadelní představení

občanského sdružení Malé divadlo kjógenu z Brna, kte-
ré dostalo název Sežeru tě nato tata. Zmíněný soubor
je ojedinělým divadelním seskupením působícím za
hranicemi Japonska, které se systematicky věnuje
pěstování tohoto tradičního japonského uměleckého
žánru. Všechny hry jsou předváděny v češtině. Kjógen,
v překladu umně vyšperkovaná slova, reprezentuje
komickou divadelní formu, která se vyvinula z původ-
ně čínských her sarugaku. V nepřerušené tradici je ten-
to žánr provozován už od 14. století. Pro přerovské
vystoupení byly vybrány tři krátké frašky, které patří ke
klasice tohoto žánru. Celé představení bude uvedeno
krátkou přednáškou.

Bližší informace ke všem akcím naleznete na
www.prerovmuzeum.cz a Facebooku.

Mgr. Lubor Maloň, Muzeum Komenského v Přerově

Muzeum nabízí v červnu další zajímavé akce

Každoroční zábavné dopoledne pro malé děti v režii
Pavla Nováka a skupiny Family se spoustou zábavy
zahrnující písničky, kouzla, tanec, tombolu či malo-
vání na obličej a tradiční tenisová akademie umělců
a osobností, která vyvrcholí koncertem známých zpě-
váků, se uskuteční jako každý předposlední červno-
vý týden i letos od 19. do 26. června. 

Slavnosti léta
Slavnosti léta, které magistrát zorganizuje pod hlavič-

kou oslav 755. výročí povýšení Přerova na královské měs-
to, symbolicky ukončí školní rok a nastartují příchod
tolik očekávaných prázdnin pro nejmenší i dospělé. 

„Dopolední komponovaný pořad začne v pátek 24.
června od 9 hodin buď v Michalově nebo na náměstí

T. G. Masaryka, místo konání musíme vždy aktuálně
přizpůsobit počasí. Program kromě muziky zahrne
například i populární facepainting zdravotně nezá-
vadnými barvami na obličej, vystoupení klauna Hop-
salína nebo balónkovou show Jiřího Hadaše. Děti
z mateřských škol a žáci prvního stupně základních
škol, pro něž je představení určeno, se dočkají i kouzel
v podání kouzelné víly Magic Sorrel, nebudou chybět
ukázky disco dance show nebo hip hopu,“ přiblížil
pestrý program ředitel Kulturních a informačních slu-
žeb města Přerova Rudolf Neuls.

Pro každé dítě bude také nachystán lístek do tombo-
ly a všechna školská zařízení mohou soutěžit o fotoa-
parát či další ceny. 

Tenisová akademie
Ve stejný den, 24. června, je na náměstí T. G. Masa-

ryka naplánován jako každoročně koncert tenisové
akademie Petra Huťky s názvem Akuna show 2011.

Nebudou zde chybět taková esa české pop-music
jako Helena Vondráčková, Vašo Patejdl, Felix Slováček,
Josef Náhlovský, Josef Mladý, Petr Rychlý, Petr Janda,
Pavel Nový, Josef Laufer, Ivo Jahelka, Mirek Paleček,
Karel Šíp nebo Zdeněk Merta. Tenisová akademie
umělců a osobností se sjede na přerovských dvorcích
už po patnácté od 19. do 29. června, celý sportovní
týden bude zakončen turnajem ve čtyřhrách v sobotu
25. června.

Lada Galová, 
Kulturní a informační služby města Přerova

Slavnosti léta potěší hlavně školáky a tenisové fanoušky

Mezi hosty Tenisové akademie 
bude stejně jako loni 
Helena Vondráčková.

Výstava Tou knihou 
jsem si zamiloval Japonsko

Finalistky loňské pěvecké soutěže
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Školka v Čekyni přijme další
děti

Přerovský magistrát otevře další třídu
v Mateřské škole v Čekyni. Důvodem je
velký počet dětí, které se po zápisu
nedostaly do mateřinky v Předmostí.

Rodiče přitom nebudou muset děti vozit
až do Čekyně, o jejich svoz s pedagogic-
kým doprovodem se postará Základní
a Mateřská škola Pod Skalkou, pod kte-
rou právě spadá mateřinka v Čekyni.
Nové oddělení, které začne fungovat od
1. září, vznikne ve druhém patře školky.
Na dovybavení nové třídy uvolní město
zhruba 200 tisíc korun. Za peníze se
pořídí nábytek, hračky a osvětlení. -rick-

V Předmostí přibudou
parkovací místa a cyklostezka

Nová cyklostezka a další parkovací
místa přibudou letos v Předmostí. Ta
vzniknou rekonstrukcí stávajícího par-
koviště v ulici Milady Horákové, které
zvýší svou kapacitu o 33 stání na celkem
139 parkovacích míst. Zároveň tam
dojde k vybudování kontejnerových stá-
ní a proběhnou tam sadové a terénní
úpravy. Stavební práce mají začít v čer-
venci. Součástí osmé etapy programu
regenerace panelového sídliště je také
vybudování cyklostezky v Hranické uli-
ci v úseku mezi ulicemi Prostějovská
a Pod Skalkou. Na stavbu cyklostezky
přispěje krajský úřad částkou 150 tisíc
korun, čtyři miliony korun činí dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj na úpra-
vu parkoviště. Obě akce, které jsou
financovány z městského rozpočtu, při-
jdou celkem na deset milionů korun.

-rick

Do bývalé výtopny budou
lidé chodit na nákupy 

a za sportem
Opuštěné výměníkové stanice a býva-

lé kotelny se za posledních deset let
změnily k nepoznání. Tam, kde dříve
byla změť potrubí a technických pří-
strojů, dnes pulsuje život. V Přerově
našlo nové využití šest bývalých výmě-
níkových stanic. Jsou z nich prodejny
sportovního zboží, fitcentra, nábytková
studia nebo restaurační zařízení. Nej-
rozsáhlejší přestavba probíhá od loň-
ského roku v bývalé kotelně v Předmos-
tí. Dlouhá léta byla nevyužitá, určitou
dobu sloužila coby stavební bazar
a zámečnická dílna, obývali ji také bez-
domovci. Až nový majitel se rozhodl
osud chátrajícího objektu změnit. Oby-
vatelé největšího sídliště v Přerově v něm
najdou potravinový market, restauraci

a další obchody. Příznivci sportovního
vyžití zase bowling, badminton, fitness,
saunu a zrcadlový taneční sál. Přestavba
bývalé kotelny přišla na více než 50 mili-
onů korun, dokončená bude do konce
června. -ilo-

Nastávajícím maminkám
usnadní porod inhalace

směsi plynů
Téměř bezbolestný porod bez epidu-

rálu či tlumících léků mohou mít rodič-
ky v přerovské nemocnici. Gynekologic-
ko porodnické oddělení začalo jako jed-
no z mála v republice nabízet starono-
vou metodu tlumení bolesti – vdecho-
vání tzv. rajského plynu. Inhalační anal-
getikum pomáhá ženě překonat porod-
ní bolesti a je pro maminku i miminko
zcela bezpečné. Směsice plynů, známá
pod názvem Entonox, dokáže na krátký
čas zvýšit práh bolesti a žena tak zvládá
porod lépe. Inhalaci si řídí sama –
nadechnout se plynu může kdykoliv
v průběhu porodu. -svam-

Přístroj odhalí oční vadu 
už u malých dětí

Dětské lékařky v Přerově mají unikát-
ní přístroj na zjištění očních vad
u malých dětí. Dříve se musely v ordina-
cích spoléhat na spolupráci s malými
pacienty, těm se často zakrývání jedno-
ho oka příliš nelíbilo. Teď je všechno
jinak, vyšetření je bezbolestné a pro dítě
není nepříjemné. Z přístrojového vyšet-
ření si rodiče odnášejí certifikát, který
předávají oftalmologovi. Podle odhadů
v Česku trpí každé dvanácté dítě ve věku
čtyř let nezjištěnou oční vadou. Děti
samy o ní nevědí a rodiče také nic neob-
vyklého nepozorují. Preventivní oční
vyšetření je přitom velmi důležité,
odborníci jej doporučují už v jednom
roce dítěte. Čím dříve je totiž oční vada
zjištěna, tím je větší šance na její vyléče-
ní, a to samozřejmě provádí odborník –
oční lékař. -ilo- 

Nové osvětlení kolem
hradeb přijde na 300 tisíc

Vandalové, kteří začátkem roku rozbi-
li osvětlení kolem hradeb v ulici Spále-
nec, zůstávají bez potrestání. Policii se je
do dnešního dne nepodařilo vypátrat. Za
své tak vzalo dvacet světel uložených
v zemi kolem hradeb, sochy Neptuna
i ve fortně. Škodu ve výši 200 tisíc korun
tak městu uhradí pojišťovna. Nové spe-
ciální nárazuvzdorné osvětlení je už
objednané z Itálie a město přijde na 271
tisíc korun. Do konce května jej firma,
která osvětlení zajišťuje, přislíbila nain-
stalovat. Terčem vandalů se už několi-
krát stala i socha vládce moří, naposle-
dy přišel Neptun o ruku a trojzubec. -ilo

Lidé v Kojetínské ulici budou
mít parčík i hřiště

Dvůr hrůzy – tak mnozí Přerované
nazývají sídliště v Kojetínské ulici. Velké
pěkné byty, v nichž dříve bydleli zaměst-
nanci Českých drah, jsou dnes zdeva-

stované a slouží jako přístřeší pro nepla-
tiče. Ve dvorním traktu po každém deš-
ti stojí voda a všude je bláto. Přerovská
radnice to chce změnit a oblast revitali-
zovat v rámci Integrovaného plánu roz-
voje města, na který poskytují peníze
evropské strukturální fondy. Jako první
přijde na řadu kompletní přestavba
dvorního traktu. Ten se musí odvodnit
a zpevnit. Hlínu a štěrk vystřídá asfalt
a zámková dlažba, přibude kontejnero-
vé stání i veřejné osvětlení, nové chod-
níky i silnice. V prostoru vznikne také
parčík s lavičkami a areál pro děti. Star-
ší budou mít k dispozici víceúčelové
hřiště pro míčové hry a mladší děti hřiš-
tě s houpačkami a pískovištěm. Aby pře-
stavba mohla začít letos na podzim,
museli radní schválit výjimku ze staveb-
ní uzávěry, která platí pro tuto oblast
kvůli mimoúrovňovému křížení. V tuto
chvíli už probíhá územní řízení. -gáj-

Hostýnská ulice se rozroste
o další domy

V Hostýnské ulici se bude stavět dal-
ších 16 rodinných domů, město už
s investorem společností AVČ podepsa-
lo plánovací smlouvu. Její součástí je
vybudování nové infrastruktury – pro-
dloužení hlavního řadu plynovodu,

vodovodu, kanalizace, slaboproudých
rozvodů, připojení odběrných zařízení
k elektrice a vybudování komunikace.
Město zatím na infrastrukturu nepřispí-
vá, stavebník může požádat o dotaci
z Programu podpory výstavby technické
infrastruktury. Stejnou plánovací smlou-
vu k výstavbě dalších 12 domů město
podepsalo se stavebníky v Újezdci. I tam
by mělo vyrůst dalších 12 rodinných
domů. -ilo-

Město letos koupí čtyři
bezbariérové byty

Čtyři bezbariérové byty koupí přerov-
ský magistrát do svého vlastnictví
v rekonstruovaném domě v Bayerově
ulici č. 5. Za jeden třípokojový, dva dvou-
pokojové a garsonku magistrát zaplatí
společnosti Ekoinvest čtyři miliony dvě
stě tisíc korun bez DPH, částka je zatím
jen orientační. Přerov v současné době
vlastní 42 bezbariérových bytů, na odbo-
ru sociálních služeb a zdravotnictví evi-
dují 17 žádostí o bezbariérový byt. Soci-
ální pracovnice už vytipovaly vhodné
adepty – tři z nich jsou upoutaní na inva-
lidní vozík a čtvrtá žadatelka je nevido-
má. První nájemníci by se do nových
bytů v bývalé vojenské ubytovně mohli
nastěhovat už na podzim. -ilo-

■ Z „Přerovských aktualit“

www.tvprerov.cz
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1. 6. 1931 – před 80 lety zemřel v Praze
Rudolf Přidal, bankovní úředník,
výkonný atlet, závodník, hráč a rozhod-
čí kopané, Sokol, operní a operetní
sólista, předseda Akademického klubu
v Přerově, kde se narodil 19. 3. 1889.
10. 6. 1961 – před 50 lety zemřel v Orlo-
vé Vladimír M. Strojil (po smrti otce
Jaroslava převzal v Přerově knihtiskár-
nu). Zajímal se o hudbu, divadlo a dra-
mata, přispíval do Obzoru a Hané. Je
autorem povídek a dramat Tomův nej-
větší zločin, Silnější než smrt, Přerovský
kašpárek svým hodným dětem. Narodil
se 11. 7. 1905 v Rokycanech.
10. 6. 1941 – před 70
lety se narodil v Citově
František Hýbl, PhDr.,
historik, komeniolog,
autor řady odborných
článků, studií a publi-
kací (Nejvzácnější pře-
rovské komeniologické unikáty, Josef
Krumpholc, Tragédie na Švédských
šancích v červnu roku 1945, Moravský
soubor Veškerých spisů J. A. Komen-
ského a Ján Kvačala a mnoho dalších),
býv. ředitel Muzea Komenského v Pře-
rově, člen redakční rady časopisu Stu-
dia comeniana et historica, Přerovské
echo, člen vědecké rady Pedagogického
muzea J. A. Komenského v Praze.
S výsledky svého bádání seznamuje his-
toriky na četných přednáškách, konfe-
rencích a sympoziích. Řadu přednášek
proslovil na oblíbených přerovských
Muzejních útercích. Gratulujeme! 
11. 6. 1926 – před 85 lety zemřel v Pře-
rově Josef Čapka Drahlovský, hudební
skladatel a varhaník, sbormistr přerov-
ského Přerubu, který učil zpěvu na
gymnáziu 21 let. Je autorem více než
200 hudebních děl, která byla ve své
době velmi populární (Moravské trojz-
pěvy, Dvojzpěvy, orchestrální skladba
Moravské tance a další). Jeho jménem
je pojmenována jedna z přerovských
ulic. Narodil se 13.12. 1847 v Drahlově
u Olomouce.
18. 6. 1891 – před 120 lety se narodil
v Němčicích n. H. Alois Beneš, Ing., sta-
vitel v Přerově, absolvent VUT v Brně
a Praze, kde zemřel 1. 10. 1947. 
22. 6. 1901 – před 110
lety se narodila v Lju-
bušce (Jugoslávie)
Růžena Stoklásková,
pokroková učitelka,
která dlouhá léta půso-
bila v Přerově. Za
odbojovou činnost během 2. světové
války byla zatčena a dne 10. 6. 1942
popravena v Brně-Kounicových kole-
jích. V roce 2009 byla na budově ZŠ B.
Němcové odhalena pamětní deska
věnovaná této pedagožce.
23. 6. 1571 – před 440 lety se narodil
v Trzebnici (Polsko) Jan Willenberger,
malíř a dřevorytec, ilustrátor, který
v mládí žil v Přerově. Je autorem nej-
staršího zobrazení města Přerova a celé
řady moravských, českých i německých
měst. Zemřel 28. 10. 1613 v Praze. 

Věra Fišmistrová

Kalendárium■



strana 9PŘEROVSKÉ LISTY ❙ ČERVEN 2011

Projekt bude slavnostně zahájen ve
čtvrtek 9. června v Galerii města Přero-
va a potrvá až do 28. srpna.

Jak již název napovídá, nebude se jed-
nat pouze o ojedinělou výstavu. Na téma
přerovské historie budou totiž navazo-
vat další Toulky, jež budou seznamovat
místní ale i návštěvníky Přerova s jeho
bohatou historií. „Expozice v galerii
naváže na úspěšnou publikaci Přerovský
zámek a zahrne archeologické nálezy,
obrazové materiály s popisem vývoje
středověkého města a jeho opevnění,
dokumenty o budování zámku a Horní-
ho náměstí, dobové i moderní fotogra-
fie, plány, historické mapy a listinné pra-
meny,“ popsal autor projektu Karel
Žurek. 

Výstavu v galerii zahájí 9. června
v 9 hodin první ročník odborného
semináře Historický Přerov I, jež
odstartuje sled setkávání historiků, kte-
rá se budou v městské galerii pořádat
opakovaně vždy po dvou letech. „Letoš-
ní bienále jsme se rozhodli zasvětit nej-
starším dějinám města, věnovat jej
archeologii a in memoriam Jiřímu
Kohoutkovi, archeologovi a historikovi,
jehož vědecká stopa se nesmazatelně
zapsala do poznání dějin Přerova. Po

semináři plánujeme také vydání odbor-
ného sborníku,“ upřesnil Žurek. 

Součástí vernisáže Toulky přerov-
skou minulostí bude i slavnostní otev-
ření nově vybudované letní divadelní
scény na zámku 9. června v 19.30
hodin. Vůbec prvním představením
mezi hradbami bude koncert středově-

ké hudby v moderním kabátu s titulkem
Pijácké mravy aneb Když se krčma baví
v podání brněnského souboru Quanti
Minoris. Součástí projektu bude i čte-
nářská soutěž pořádaná ve spolupráci
s městskou knihovnou, zaměřená na
otisky přerovské historie v literatuře,
nebo komentované prohlídky Horního
náměstí se zastaveními u památkově
chráněných domů.

Vernisáž vyvrcholí odhalením kované
plastiky Donna con Velo z dílny italské-
ho umělce Maria Converia, která bude
umístěna na stěně objektu Galerie měs-
ta Přerova. 

Na této významné a pro Přerov ojedi-
nělé akci, nad níž převzal záštitu primá-
tor Jiří Lajtoch, se podílí i ředitel Státní-

ho okresního archivu v Přerově Jiří Lapá-
ček a dva významní přerovští archeolo-
gové Zdeněk Schenk a Jan Mikulík. Vel-
ký letní projekt organizátoři pořádají
u příležitosti 755. výročí povýšení Přero-
va na královské město. 

Lada Galová, 
Galerie města Přerova

Toulky přerovskou minulostí nabídnou v městské galerii
atraktivní program

Letní 
divadelní scéna 
mezi hradbami
v areálu zámku

Slavnostní otevfiení se koná 
ve ãtvrtek 

9. ãervna v 19.30 hodin
První pfiedstavení Pijácké mravy 

aneb KdyÏ se krãma baví v podání
souboru Quanti Minoris (stfiedovûká
hudba v novém moderním kabátu)

Archiváři si 9. června připomínají
Mezinárodní den archivů.

O jeho oslavě rozhodli na generálním
shromáždění Mezinárodní archivní rady
v Québecu v listopadu 2007 zde přítom-
ní zástupci národních archivů. Oslava je
připomínkou toho, že v roce 1948 byla
v Paříži při UNESCO založena meziná-
rodní archivní organizace ICA.

Posláním archivů je smysluplné ucho-
vávání archivních dokumentů jako
zásadní podmínka dobré vlády, trans-

parentnosti a zodpovědnosti. V archi-
vech jako jedné z paměťových institucí
je uchována paměť národa v podobě
pergamenových, posléze v převážné
míře papírových dokumentů. České
archivnictví se usilovně připravuje i na
trvalé ukládání elektronických dat.

Státní okresní archiv Přerov, který je
vnitřní organizační jednotkou Zemské-
ho archivu v Opavě, spravuje v součas-
nosti 4450 běžných metrů archiválií, kte-
ré jsou uloženy v 1849 fondech. Jedná se

o archiválie obcí, měst, cechů, spolků,
okresních úřadů, soudů, škol s působ-
ností v hranicích okresu Přerov do roku
2002. Nejstarší archiválií, která je v pře-
rovském archivu uložena, pochází
z roku 1306.

Zajímavým přírůstkem z poslední
doby v přerovském archivu jsou rukopi-
sy několika básní J. S. Machara ze začát-
ku 20. století.

PhDr. Jiří Lapáček, 
ředitel Státního okresního archivu Přerov

Mezinárodní den archivů

Odborný seminář historiků, výstavu navazující na úspěšnou publi-
kaci Přerovský zámek, komentované prohlídky Horního náměstí,
čtenářskou soutěž zaměřenou na otisky historie v regionální litera-
tuře či slavnostní otevření letní divadelní scény mezi hradbami
v areálu přerovského zámku – to vše nabídne letní zábavně vzdě-
lávací projekt historika Karla Žurka a Galerie města Přerova s ná-
zvem Toulky přerovskou minulostí I.

Pozvánka

Letní zábavnû vzdûlávací projekt historika Karla Îurka 
a Galerie mûsta Pfierova pfiipraven˘ ve spolupráci s Jifiím Lapáãkem, 

ZdeÀkem Schenkem, Janem Mikulíkem a Davidem ·pilerem. Toulky
pfierovskou
minulostí I

Akce pofiádána pod zá‰titou primátora statutárního
mûsta Pfierova ing. Jifiího Lajtocha

Galerie mûsta Pfierova
9. ãervna–28. srpna

slavnostní vernisáÏ 9. ãervna v 18 hodin

V˘stava navazuje na publikaci Pfierovsk˘ zámek
a nabídne:
~ archeologické nálezy
~ v˘voj stfiedovûkého mûsta a jeho opevnûní
~ dokumenty o budování zámku
~ v˘voj Horního námûstí v dobové dokumentaci
~ fotografie, plány, historické mapy, listinné prameny

Doprovodn˘ program:
~ 9. ãervna v 9 hodin, odborn˘ semináfi Historick˘ Pfierov I
~ 9. ãervna v 19.30 hodin, slavnostní otevfiení letní divadelní

scény mezi hradbami, premiérové pfiedstavení Pijácké mravy
aneb KdyÏ se krãma baví v podání souboru Quanti Minoris
(stfiedovûká hudba v novém moderním kabátu)

~ komentované prohlídky Horního námûstí se zastaveními
u památkovû hodnotn˘ch domÛ

~ prohlídky stfiedovûkého opevnûní Pfierova
~ literární soutûÏ zamûfiená na otisky historie v regionální literatufie
~ odhalení plastiky Donna con Velo

Historick˘ Pfierov I
K nejstar‰ím dûjinám mûsta Pfierova
In memoriam PhDr. Jifiímu Kohoutkovi, CSc.

Bienále historick˘ch semináfiÛ, zahajovací roãník 
pofiádá PhDr. Karel Îurek ve spolupráci s Galerií mûsta Pfierova. 

Pfiíspûvky:
Z. Schenk – J. Mikulík ~ V˘sledky archeologick˘ch v˘zkumÛ 

realizovan˘ch na nádvofií pfierovského zámku
J. Mikulík – Z. Schenk ~ Vrcholnû a pozdnû stfiedovûké osídlení 

mûsta Pfierova ve svûtle nov˘ch archeologick˘ch v˘zkumÛ
A. Drechsler ~ Historie archeologick˘ch poznání mûsta Pfierova 

a v˘zkumy Muzea Komenského v Pfierovû
R. Procházka ~ Ranû stfiedovûká sídelní aglomerace Pfierov
J. Lapáãek ~ Pfierov ve stfiedovûku na základû archivních pramenÛ
Prezentace:
J. Mikulík – D. Bazika ~ Pfiipravovan˘ projekt Mamutov v Pfiedmostí u Pfierova

9. ãervna v 9 hodin v Galerii mûsta Pfierova
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Další boje o mistry ve vaření kotlíkových gulášů
vypuknou už za několik týdnů v Henčlově. Soutěžící,
kteří oslní porotu svým kulinářským uměním, si zajis-
tí postup na mistrovství České republiky, které pro-
běhne v září v Přerově. Kuchařská soutěž, která si našla
stovky příznivců nejen v řadách profesionálů, ale hlav-
ně amatérů, je každým rokem nejnavštěvovanější akcí
na Přerovsku. Letošní kvalifikace se uskuteční v sobo-
tu 25. června v Henčlově na hřišti u místní sokolovny.
Soutěž bude od dvanácti hodin dopoledne doprovázet
i bohatý kulturní program. Autoři nejlepších gulášů si
z Henčlova odvezou nejen ceny, ale především mož-
nost předvést svůj kuchařský um na již sedmém roč-
níku mistrovství republiky, které se koná 10. září na
přerovském výstavišti. red.

Poměrně ojedinělou zvláštností místní části Žera-
vice je Výzkumná stanice včelařská. Na Moravě jsou
celkem tři a v Čechách jen dvě. Všechny patří pod
Výzkumný ústav včelařský v Dole u Libčic nad Vlta-
vou, který má dlouholetou tradici. 

Také stanice, která sídlí od roku 2002 na návsi v Žera-
vicích, se může pochlubit bohatou minulostí. Založe-
na byla v roce 1927 v Židlochovicích a v roce 1940 změ-
nila sídlo do Prostějova. Městské prostředí s narůstají-
cí zástavbou však včelám a včelařům přestalo vyhovo-
vat a nové prostory pro svoji práci nalezli proto v Žera-
vicích a okolí. Zajímavou lokalitou pro pastvu jejich
včelstev je například chráněné území přerovské Žeb-
račky, kde česnek medvědí svojí vůní silně ovlivňuje
aroma stáčeného medu. „Později se však tato vůně
ztrácí,“ vysvětluje RNDr. Pavel Krieg, CSc., vedoucí sta-
nice. Prodej medu od sto padesáti včelstev je jedním
ze zdrojů příjmu výzkumné stanice. Jeho cena za
posledních dva roky narostla asi o dvacet korun za kilo-
gram, ale přesto zisk z jeho prodeje nestačí plně finan-
covat výzkumnou práci stranice. Část nákladů na plně-
ní různých výzkumných úkolů je proto hrazena z dota-
cí a služeb stanice pro včelaře. Dalším zdrojem příjmu
včelařských výzkumníků ze Žeravic je prodej včelích
matek, na jejichž chov se stanice specializuje. Dlou-
holeté šlechtění původně z Rakouska dovezených vče-
lích matek umožnilo pomocí inseminace a dalších ple-
menářských metod v současnosti jejich vývoz nejen
zpět do Rakouska, ale i do vzdálenějšího Dánska či Vel-
ké Britanie. Včelí matky nakoupené v Žeravicích mají
ve svém chovu především čeští a moravští včelaři. Ně-
kteří z nich tvrdí, že jejich zásluhou měli v minulém
roce medu dost, přestože z hlediska snůšky medu je
uplynulý rok považován v mnoha oblastech Moravy za
nejhorší za posledních třicet let. Miroslav Rozkošný

Boje o nejlepší guláš letos
odstartují v Henčlově

■ Z místních částí

Žeravice jsou známé
daleko v zahraničí

Rádi bychom se jako koalice Společně pro Přerov vyjád-
řili k návrhu fy. ArchDesign na řešení JZ strany náměstí
TGM, žel s ohledem na redakční uzávěrku Přerovských
listů se můžeme vyjádřit pouze v obecnější rovině.

Je chvályhodné, že se město zabývá lokalitou
v samotném srdci města. Proto je však velmi zarážejí-
cí, že na takto zajímavé a významné místo má pro aktu-
ální zadání zpracovánu jednu jedinou studii (případ-
ně ve variantách), a to ostudně bez veřejné architekto-
nické soutěže! Klademe si otázku, zda při výběru zpra-
covatele nové podoby náměstí má být hlavním hod-
notícím kritériem nejnižší cenová nabídka projektan-
ta? Ta totiž zdaleka nemusí znamenat nejkvalitnější,
a tedy pro město nejpřínosnější, návrh! V únoru toho-
to roku proběhla v kině Hvězda výstava osmnácti (!)
návrhů studentů brněnské architektury, které přinesly
mnoho rozličných pohledů a byly jednotlivě hodnoce-
ny veřejností. Je nám opravdu líto, že se město a prio-
ri ochuzuje o bohatost názorů a podnětů. Zvláště při
hledání podoby domů na hlavním náměstí!

Již delší dobu sledujeme v České republice trendy, jež
nebývají k veřejnému prostoru přínosné – většinou
bohužel obráceně. Za prvé je to prodej těch nejlepších

a nejlukrativnějších pozemků ve městech soukromým
developerům, než aby se to dělo právě naopak: deve-
loper by mohl přijatelnou cenu koupit pozemky méně
zajímavé a svou investicí by zhodnotil nejenom je, ale
nepřímo i široké okolí.

Druhým nedobrým trendem je čistě „developerské“
chování měst – projekty jsou posuzovány čistě na
základě ekonomické výhodnosti a návratnosti, a to na
úkor ostatních aspektů, jako je například společenský
přínos. Máme bohužel obavy, že i Přerov zasáhly oba
negativní trendy.

Pokud by čistě náhodou mělo dojít k prodeji pozem-
ků a domů na TGM, zásadně budeme požadovat jejich
prodej rozdílným, nepropojeným subjektům, zavázá-
ní předkupním právem města a stanovení rámcového
regulační plánu alespoň pro tento blok domů.

Protože bychom rádi znali Vaše názory na uvedené
problémy, nabízíme Vám možnost napsat jakékoliv při-
pomínky na naši mailovou adresu: info@spolecnepro-
prerov.cz .Vděční budeme i za další podněty týkající se
obecně života v našem městě.

Ing. arch. Jan Horký, Marta Jandová, 
Ing. Anna Pospíšilová, Mgr. Helena Netopilová

Vůně čerstvých jahod, úhledně naskládané pórky,
bedýnky plné zralého ovoce, med přímo od včelaře,
místní speciality, překrásné řezané květiny pro potě-
šení a bylinky na dochucení oběda. Takový obraz
můžeme zažít na mnoha městských trzích a tržnicích
po celém světě, a to včetně Hané. Žel v Přerově je to
obrázek značně útlejší. Začali jsme si klást otázku, proč
i u nás není náměstí plné trhovců, proč nemáme ve
městě trhy jako dříve? 

Z historie víme, že po několik staletí se v Přerově
konaly týdenní trhy – vždy v úterý a v pátek. Navíc
i pozitivní vlna „farmářských trhů“, šířící se úspěšně po
celé republice, Přerov nevyjímaje, dokazuje zájem
občanů nakupovat i prodávat místní produkty. Trh, to
není jen místo směny zboží, ale také místo potkávání.
Trh, to je místo, kde město žije.

Napadlo nás tedy, proč trhy na veřejných místech
v Přerově příliš nefungují a co by se dalo udělat pro
dobro věci? Po rozhovoru s několika trhovci vyplynu-
lo, že cena za tržní stůl na Žerotínově náměstí je vyso-
ká a mnohdy na ni ani neutrží. A to ještě musíme při-
počíst dvacetikorunu za každou hodinu parkování.
Například ve srovnání s Prostějovem je u nás cena trž-
ního místa pro zelináře až 3x vyšší. Myslíme, že je tře-
ba poplatky radikálně snížit, případně poskytnout
trhovcům po dobu prodeje parkování zdarma. Město
na několika levnějších tržních místech zase tolik tratit
nebude, a naopak podpoří místní lid.

Novinkou, kterou budeme prosazovat, je možnost

pořádat pravidelné, například čtvrteční, trhy alespoň
na polovině Žerotínova náměstí tak, aby měli zákazní-
ci široký sortiment čerstvých potravin a dalších míst-
ních výrobků alespoň jednou týdně. Uvítáme vše-
stranné podněty, které bude možno navrhnout do
nového tržního řádu.

Příklady z jiných měst a zahraničí dokazují, že trh stá-
le žije! Budeme se této problematice věnovat a těšíme
se, že už letos si vybereme na dobře obsazených trzích
výpěstky místních zemědělců a zahrádkářů. Raději čer-
stvě utrženou ředkvičku z Hané, než zcestovalou z Itá-
lie, nemyslíte?

Ing. arch. Jan Horký, Ing. Martin Kolařík, spolecnepro-
prerov@seznam.cz

Jak to vidíme...
■ Neredigované příspěvky

Zastupitelé se v závěru minulého roku shodli, že rozšíří míru otevřenosti magistrátu směrem k občanům Pře-
rova. Poskytujeme proto na této stránce prostor zástupcům politických stran, včetně opozičních. 

Osud jihozápadní strany náměstí TGM

Dočká se Přerov trhu v centru?

Minulý měsíc jsme čtenáře infor-
movali o projektu studentů Gymnázia Jakuba Škody
zaměřeném na městskou cyklistiku v Přerově.

První z akcí se bude konat v úterý 14. června v 17.30
hodin v budově Gymnázia Jakuba Škody. Jde o setká-
ní s Jaroslavem Martinkem – odborníkem na městskou
cyklistiku. Od června 2009 je republikovým koordiná-
torem pro cyklistickou dopravu a ve spolupráci
s ministerstvem dopravy a centrem dopravního výzku-

mu vede projekt Cyklostrategie.cz zaměřený nejen na
sportovní využití kola, ale také na to, aby kolo bylo
chápáno jako moderní dopravní prostředek a součást
životního stylu všech společenských vrstev ve městě.
Projekt také pomáhá všem, kteří chtějí zlepšit pod-
mínky pro cyklisty v ČR, ať se to týká budování infra-
struktury pro cyklisty, komunikace s úřady, využití
zkušeností z ciziny atd.

Helena Netopilová, studenti sexty b, GJŠ

Projekt Cyklocity – přednáška a beseda
Pozvánka

KOLÁŽ JAN HORKÝ
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INZERCE

AUTOBOXY
NOSICE

Kojetínská 60, Přerov • telefon 581 201 666

www.piccolam.cz

ˇ

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání
studentů OA Přerov prostřednictvím využití ICT při výuce
jednotlivých předmětů, které jsou rozděleny do 4 sekcí – cizí
jazyky, ekonomické, přírodovědné a všeobecně vzdělávací
předměty. Partnerem projektu je OA Mohelnice.

Dílčí cíle projektu:
• zakomponování prvků ICT do výuky a inovace vyučovacích

metod s podporou ICT
• vybavení projektového týmu a učeben potřebnými

informačními a komunikačními technologiemi
• proškolení pedagogických pracovníků v oblasti využívání

moderních technologií při výuce 
• zvýšení počítačové gramotnosti žáků i pedagogických

pracovníků
• zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity výuky
• zvýšení povědomí žáků o ochraně životního prostředí

a obnovitelných zdrojích

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0037

Název projektu: Zavádění nových vyučovacích metod využívajících
ICT při výuce předmětů na OA Přerov

Název a číslo globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém
kraji, CZ.1.07/1.1.04

Číslo a název oblasti podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Realizace projektu: 01. 12. 2010 – 30. 06. 2012

Poslanec Parlamentu České republiky Josef Nekl
spolu s občanským sdružením Přerovské byty Vás zvou na

Poslanecký den
dne 13. června v 15 hodin v malém sále Pivovaru Přerov 

na velmi aktuální téma

Nájemné po ukončení regulace
• levicové návrhy zákonů o nájemném
• cenové mapy nájemného a jejich využití pro stanovení nájmu
• připravované změny občanského zákoníku v oblasti bydlení
• příspěvek a příplatek na bydlení

Hostem poslaneckého dne bude poslankyně Parlamentu České re-
publiky Milada Halíková, spoluautorka návrhu zákona o nájem-
ném za KSČM.
Zveme občany Přerova k seznámení se s problematikou bydlení a jak
postupovat při návrhu na stanovení nájemného (zvýšení nájmu) ze
strany pronajímatele (vlastníka bytu).
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Autokros pojede
v Přerovské rokli

Už v dubnu se rozběhl další ročník
ME v autokrosu. O měsíc později pak
mělo start Timeseal MMČR. Oba tyto
špičkové podniky uvidí i diváci ve měs-
tě na světoznámé trati Přerovské rokle. 

Přerov měl a má vedle skvělé trati
i neméně skvělé jezdce. Připomeňme
tituly mistrů Evropy Karla Havla a Ladi-
slava Hanáka. Mladší z nich, Ladislav
Hanák, měl v minulé sezoně velkou smů-
lu a skončil se zraněním ruky. V nové
sezoně se na tratích budeme prozatím
setkávat asi jen se stroji, které vycházejí

z dílny čekyňského jezdce. Hanák sám
bude mít nejspíš pauzu. Hned v úvod-
ním podniku ME v Portugalsku ale do-
vezl vůz postavený Láďou Hanákem
Francouze Dufoura na stupínek nejvyš-
ší ve třídě D3 do 1600 ccm. Naši nejlepší
– Nosálek s Musilem, se museli spokojit
až s umístěními pod pódiem. Jezdci ČR
brali místa až v konci první desítky. Ladi-

slav Hanák, který léta patřil do absolutní
špičky, na startu chyběl.

Do ČR se ME přesune až ve druhé
polovině desetidílného seriálu, a to
v prázdniny. Nejdříve se pojede v Nové
Pace, 13. a 14. srpna potom u nás na Pře-
rovské rokli. Ještě předtím si ale jezdci
otestují přerovský okruh v rámci Time-

seal MMČR. Tento závod je na progra-
mu již 18. a 19. června. MR má vypsáno
celkem osm závodů a Přerov je v pořadí
třetí. Úvodní podnik domácího mistrov-
ství se v juniorech stal kořistí Radomíra
Kupce, šestnáctistovky vyhrál Nosálek,
plechy Fejfar a prestižní třídu čtyřlitrů
Keřka. -jmb-

Přijďte povzbudit
gymnastky

V sobotu 4. června celý den budou
v Atlasu soutěžit děvčata ve volných
sestavách a v přeskoku. Od 9 hodin zač-
nou nejmenší gymnastky.

Úplně nejmladší bude pravděpodob-
ně Lucinka Skařupová, ročník 2006.
Dopoledne bude ještě patřit nejsilněji
obsazené kategorii pro děvčátka naro-
zená v letech 2004 a 2003. Vystoupí
kolem dvacítky soutěžících. 

Zajímavostí tohoto závodu je, že děti
mohou soutěžit na jednom, dvou, třech
nebo všech čtyřech nářadích. Vyhodno-
cuje se každé nářadí zvlášť a tři nejlepší
na každém nářadí v každé kategorii pře-
vezmou medaile od poslance Parlamen-
tu ČR Zdeňka Boháče.

Ve 13 hodin začíná kategorie III, v níž
cvičí ročníky 2002 a vybrané dívky z roč-
níku 2003, které kromě kladiny, hrazdy,
akrobacie a přeskoku nacvičují ještě
pódiové skladby. Tady už bude opravdu
na co se dívat. Například uvidíte loňskou

zlatou medailistku ze čtyřboje v katego-
rii II Dianu Doupalovou a Andreu Hlo-
bilovou stříbrné ve čtyřboji v kategorii III
mezi ročníky 2002 a 2001. 

I většina děvčat z kategorií IV a V, kte-
ré budou prezentovat své volné sestavy
odpoledne, cvičí i pódiové skladby.
Mohli jste je vidět na taneční soutěži
Dance Evolution v tenisové hale v Pře-
rově, na krajské přehlídce pohybových
skladeb v Tovačově, nebo v Přerově před
Velikonocemi na náměstí TGM a na
1. máje na Žerotínově a Horním náměs-
tí. Natálie Radová, Alena Nedbalová,
Adriana Paulovičová a Jana Pallová
z kategorie V reprezentovaly vloni v září
Přerov a Českou republiku dokonce
i v holandském Cuijku.

Kromě děvčat z gymnastiky v Atlasu,
které připravují trenérky Dana Chudár-
ková, Hana Staňková, Lucia Sokolová,
Eva Štěrbová a Alena Děrdová, čekáme
i účast gymnastek z Lipníka nad Bečvou
a Kojetína. Přijďte je podpořit a zatleskat. 

Alena Děrdová, organizátorka soutěže

■ Sport

INZERCE

 PV CARAVAN PŘEROV

S námi jste všude doma...

PV CARAVAN PŘEROV

Kontakt: 581 736 517,  605 247 700       
e-mail:   caravan@caravan.cz   
www.caravan.cz     

...Zveme Vás k návštěvě:
•  Nově otevřeného restauračního zařízení PLÁŽ – Brabansko  
 (vedle vchodu k venkovnímu bazénu). Posezení na houpačkách, 

dětské autíčka
• Restauračního zařízení MOTOREST na Lipnické ulici.

• Výběr hotových jídel, minutek, nealkoholických nápojů a dobré 
kávy s nejnižšími prodejními cenami v regionu.

• Uspořádání rodinných oslav, svateb, srazů v příjemném nekuřáckém
 a klimatizovaném prostředí. Možnost využití dětského koutku.
• Zajištění hudební skupiny Karla Cahy. 
 Bezproblémové parkování.    
• Zařazení účtenek s konzumační hodnotou nad 150,- Kč do měsíčního 

slosování s hodnotnými cenami (pobyty v autokempu Šime v Chorvatsku)

...Dále nabízíme:
• Pobyty v luxusních obytných přívěsech v autokempu Šime – Svatý 

Petar u Zadaru – Chorvatsko. Obytné přívěsy jsou vybaveny dvěma 
ledničkami, kuchyňkou, klimatizací, televizí a poskytují  příjemné 
ubytování pro pět osob. Jsou umístěny přímo u moře.

• Obytný přívěs si můžete prohlédnout a podrobné informace získáte 
u firmy na Lipnické ulici.

• Prodej a pronájem obytných přívěsů a obytných automobilů 
německých firem Hobby, FENDT a LMC, doplňky a potřeby pro 
karavanink a turistiku.

FOTO PETR BENEŠ
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V soutěži inspirované 755. výročí pový-
šení Přerova na město se v několika
otázkách vracíme do minulosti města
v různých oblastech, například sportu,
kultury, školství a dalších. V květnovém
čísle jsme se zaměřili na oblast hudby,
tentokrát si můžete ověřit své znalosti
přerovského školství. Vaším úkolem
bude označit správnou odpověď vždy ze
tří nabídnutých variant. 

Vylosovaný výherce bude odměněn
hodnotnou knihou. Své odpovědi zasí-
lejte vždy do 10. dne v měsíci e-mailem
na adresu eva.safrankova@mu-prerov.cz
(např. 1c) nebo odevzdejte v Městském
informačním centru (v pasáži). Výherce
ať kontaktuje redakci, tel. 724 015 273.

Vyhodnocení květnového úkolu sou-
těže. Správně odpověděl ten, který ozna-
čil varianty 1a, 2a, 3a, 4b, 5c, 6a.
Výhercem se stává Ivana Doležalová

Červnová soutěž – oblast školství 
1. Základní kámen ke stavbě reálné-

ho gymnázia byl položen:
a) 17. 7. 1875
b) 17. 7. 1876
c) 17. 7. 1877

2. Který pedagog, profesor přerov-
ského gymnázia a literární kritik
je autorem knížky Čítanka Bože-
ny Němcové, vydané 1911 v Pře-
rově?
a)Vincenc Vávra
b) František Bílý
c) Josef Bartocha

3. Prvním ředitelem zemědělské
školy byl
a) Jan Adamec
b) Jan Bapt. Uhlíř 
c) Václav Raštica

4. Kteří dva přerovští pedagogové
byli popraveni během 2. sv. války
v koncentračních táborech:

a) Hubert Sekera 
b) František Dráb
c) Václav Raštica

5. Která pedagožka a vlastivědná
pracovnice je autorkou knížky
Mandalena Vizovská, první žena
J. A. Komenského z roku 1970?
a) Marie Bayerová
b) Jarmila Wertheimrová
c) Marie Kubínová

6. Funkci ředitele přerovského gym-
názia nevykonávali:
a) Rudolf Kreutz 
b) Ferdinand Vaněk
c) Marie Kubínová 

7. Prvním ředitelem přerovské
obchodní školy byl:
a) Jaroslav Psota
b) Václav Hrubý 
c) Vojtěch Stejskal 

Připravila: Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Soutěž  Znáš své město?
k 755. výročí povýšení Přerova na město
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Tajenka křížovky: mongolské přísloví Autorka křížovky: Marie Švarcová

Tajenka: Koně poznáš v horách, přítele v nouzi.

Akce nabídne zájemcům pomůcky,
potřeby a služby pro handicapované,
bezplatné odborné poradenství či ukáz-
ky netradičních léčebných terapií, napří-
klad canisterapie a hipoterapie. Na výsta-
vě se tradičně představí jednotliví regio-
nální poskytovatele sociálních služeb. 

Poprvé jsou součástí výstavy i Dny
seniorů s doprovodným programem.
Pro ně budou připraveny nejen poradny

zdraví, ale třeba i kavárnička dobré
pohody s hudbou k tanci a poslechu.
Nebudou chybět soutěže, hry, sportová-
ní, pěvecká, taneční a divadelní vystou-
pení. Vlastní dovednosti si budou moci
návštěvníci vyzkoušet například v kera-
mické dílně. 

Vstup je zdarma. Výstaviště bude otev-
řeno denně od 9 do 18 hodin, poslední
den do 16 hodin.

Pozvánka

Pozvánka
na Floru

■ Setkávání seniorů Spolu
Centrum Sonus

�Besedy na zajímavé téma – po v 10.15 h.
6. 6. • Rukodûlná ãinnost: Stylové obráz-
ky technikou decoupage 
13. 6. • Prohlídka kostela sv. Vavfiince
a kapliãky Panny Marie Bolestné s v˘kla-
dem – Mgr. ZdeÀka Mollinová
20. 6. • Problematika dûdictví – JUDr. Eva
KoÏí‰ková
27. 6. • Stárnout zdravû – Olga Îupková

�Stfieda 22. 6. • V˘let do Námû‰tû na
Hané – odjezd v 9 hod. od parkovi‰tû u Stfied-
ní ‰koly na ·ífiavû. Cena 230 Kã. Pfiihlá‰ky Mar-
tina Krejãífiová, tel. 777 729 521

�âtvrtek 30. 6. • Vycházka s trekingov˘-
mi holemi – sraz u centra SONUS v 10.15 hod.

�Zdravotní cviãení s lektorem – po a ãt od
9 do 10 hod. 

�Internet pro seniory – po od 9 do 13 hod.
(od 10 do 12 hod. je k dispozici lektor)
Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov

Pohádkový les 
pro malé i velké

Do lesa plného veselých pohádek zve
rodiče a děti TOM Lišáci a známí pohád-
koví hrdinové. Přijďte si vyzkoušet svou
šikovnost a smysl pro humor při plnění
pohádkových úkolů. ORIZARO – Pohád-
kovým lesem se koná v sobotu 11. červ-
na od 14 hodin na Laguně u restaurace
Bašta u Dokládalů.

Mezi námi – Dny zdravotně postižených
Výstaviště Flora • 9.–11. června ■ Hrad Sovinec

�18. a 19. 6. • Îoldáci, vodníci a sliãné
panny – netradiãní prohlídky. Vystoupí Diva-
delní soubor Magnet z Bruntálu s Mlynáfiskou
pohádku. Po cel˘ den se náv‰tûvníci budou moci
neomezenû procházet po hradû, vãetnû vyhlíd-
kové vûÏe. K vidûní budou vodnické hry pro dûti,
hrnãífiské a kováfiské fiemeslo v dobové trÏnici.

www.sovinec.cz

■ Výstaviště Přerov
�5. 6. • Hanácké farmáfiské trhy od 8–13

hodin
�10. 6. • Bllade nights – noãní jízda na in-

line Pfierovem od 20 hodin
�12. 6. • Setkání chovatelÛ exotického

ptactva od 5–11 hodin
�17.–19. 6. • Pfierovsk˘ veletrh Postav

dÛm, zafiiì byt 2011 (prodejní a prezentaãní
v˘stavy stavebnictví a bytového zafiízení) 

�25. 6. • Ble‰í trhy od 8 do 13 hodin 
�30. 6.–6. 7. • Milánská pouÈ (kolotoãe,

zábavné atrakce, skákací hrady, cukrová vata
a v‰e, co k pouti patfií)

www.vystavisteprerov.cz

■ Hrad Helfštýn
Út–Ne 9–17 hod.

�do 30. 10. • Expozice historické mincov-
ny v suterénu hrad. paláce. Vstup s prÛvodcem. 

�do 31. 10. • Plastiky z ohnû. V˘stava ital-
ského sochafie pracujícího v kovu Roberta Gior-
daniho. Galerie na II. nádvofií. 

�do 26. 6. • ¤idítka v oblacích. Pfiehlídka
historick˘ch bicyklÛ od I. ãtvrtiny 19. století. H –
studio na III. nádvofií.

�do 31. 10. • Otevfiení Expozice umûlecké-
ho kováfiství v suterénu hradního paláce. 

�25. 6. • II. roãník hudebního setkání Rockov˘
Helf‰t˘n. V‰echny pfiíznivce tvrd‰ích melodic-
k˘ch tónÛ zve pofiádající agentura AGEUM.

www.prerovmuzeum.cz • www.helfstyn.cz
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■ Městský dům
�1. 6. – stfieda v 19.30 hodin • Miroslav

Donutil – Cestou necestou, vynikající pfií-
bûhy oblíbeného baviãe. Doprovodná hudba
z CD je ze zpívan˘ch titulÛ Miroslava Donutila:
Balada pro banditu, Písniãky z provázku, Ten
bájeãnej svût.

�12. a 26. 6. od 13.45 hodin • Nedûlní
párty pfii dechovce

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

■ Plavecký areál – koupání veřejnosti, tel. 581 736 580 • relaxace, slender, tel. 603 523 905
dûtsk˘ 50m bazén, ostatní aktivity spoleãná sauna sauna – venkovní
bazén páry, whirpool imobilní aqua-aerobic z bazénu samostan˘ vchod 25m bazén

pondûlí 12–13 6.15–14 11.30–13.30 páry 15–21 11–14

úter˘ 12–13, 14–20 6.15–7.45, 9–21 18–21 Ïeny 14–21 11–18

stfieda 12–13, 15–20 6.15–14, 15–21 11.30–13.30 19–20 15–21 muÏi 13–21 11–14, 15–18

ãtvrtek 12–16, 18–20 6.15–16, 18–21 18–21 Ïeny 15–21 11–16

pátek 13–20 6.15–21 15–17 19–20 15–21 muÏi 15–21 11–18

sobota 10–20 10–20 10–20 spoleãná 10–20 10–18

nedûle 10–18 10–18 10–12 16–17 10–18 spoleãná 10–18 10–18

informace na www.bazenprerov.cz

■ Klub Dlažka
�10.–12. 6. • Malé DláÏdûní – sportovní

soutûÏ pro rodiãe s dûtmi (4–13 let)
�24.–29. 6. • pravá Ofiechová DlaÏka –

‰kolení pro praktikanty na tábory 
�ãervenec–srpen • Hravé pfiímûstské

tábory. VÏdy pondûlí aÏ pátek, zhruba od
8.30–16 hodin. V˘lety, vycházky, hry, soutûÏe
pro dûti od 6 do 13 let.

�Bohatá nabídka prázdninov˘ch táborÛ pro
dûti a rodiãe s dûtmi na webu

www.dlazka.cz • tel. 581 331 438

Pozvánka

■ Senioři PSP
�8. 6. • vlakov˘ zájezd do Hornického

muzea v Ostravû spojen˘ s prohlídkou mûs-
ta. Odjezd vlaku v 7.25 hod. do Svinova. Pfied-
pokládan˘ návrat v 16.37 nebo 17.37 hodin.

�30. 6. od 15 do 19 hodin • Setkání seni-
orÛ PSP na terase restaurace Strojafi.

■ Muzeum Komenského
Budova přerovského zámku

út–pá 8–17 h., so–ne 9–17 h., tel. 581 250 531
�2. 6.–4. 9. • Kouzeln˘ slunovrat. V˘stava

nejlep‰ích dûtsk˘ch v˘tvarn˘ch prací. VernisáÏ
v˘stavy probûhne 1. 6. v 17 hodin.

�do 3. 7. • Cesta do hlubin ‰tudákovy
a kantorovy du‰e. Galerie muzea. 

�do 18. 9. • Tou knihou jsem si zamiloval
Japonsko. Velk˘ v˘stavní sál. 

�do 18. 9. • Ná‰ Ïivot s chemií. Historick˘ sál. 
�do 31. 7. • âeskoslovenská obec legio-

náfiské – minulost a pfiítomnost. Zámecká kaple. 
�7. 6. v 17 hod. • Japonské fra‰ky kijo-

gén. Muzejní úterek, pfiedná‰í Tomá‰ Pavãík
a Igor Dostálek.

�14. 6. v 17 hod • Kendó – nekoneãn˘ pfií-
bûh. Muzejní úterek, pfiedná‰í Ing. Jindfiich Zie-
gelheim, PhD.

�17.–18. 6. • Roãník folklorního festivalu
V zámku a podzámãí

�21. 6. v 17 • Workshop origami. Lektoruje
Karel Machala.

�24. 6. v 17 • SeÏeru tû nato tata. Pfiedsta-
vení Malého divadla kjogénu Brno. Klub Teplo.

�V˘chovnû vzdûlávací programy pro ‰koly: Jak
k nám lovci mamutÛ „pfiiletûli dymní-
kem...“ ❙ DobrodruÏná v˘prava za leskl˘-
mi kamínky aÏ ke zkamenûlinám a je‰tû-
rÛm do druhohor ❙ Veselá entomologie
aneb pfiíbûhy ze Ïivota hmyzích kamará-
dÛ ❙ Lidové zvyky na Hané aneb Já mám
malovanou vestu, vestiãku… ❙ MoÏná pfii-
jde i Mazánek... ❙ Romantické Japonsko
Informace na www.prerovmuzeum.cz (·kola
hrou). Objednávky na tel. 725 337 426, 581 219
380, e-mail: tomeskova@prerovmuzeum.cz

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

�Stálé expozice: Ptáci âeské republiky, Pta-
ãí zahrada Franti‰ka Gintra

�do 31.10. • Îivot mokfiadÛ aneb Ptáci!
Máte mokro v práci? Interaktivní v˘stava je
vûnovaná mezinár. dohodû o ochranû mokfiadÛ.

�4. 6. • Botanická exkurze do Host˘n-
sk˘ch vrchÛ. Odjezd autobusem v 7 hod.
z autobusového nádraÏí (stanovi‰tû ã. 18) na
Tesák, pû‰í trasa Tesák–âerÀava–Smrdutá–Na
Janãích–Chvalãov–Bystfiice pod Host˘nem.

�6. 6. v 17 hod.• Houbafiské pondûlí. Poví-
dání J. Polãáka o houbách, ukázky a promítání,
vafiení z hub a mykologická poradna. 

�11. 6. • Prohlídka parku Michalov. Sraz
v 9.30 u budovy ORNIS v Bezruãovû ulici.

�V˘ukové programy pro ‰koly: Ptáci, máte
mokro v práci! ❙ Ptáci ❙ Vodní ptáci ❙ Stro-
my ❙ Îivá zahrada 
Více o programech i nabídce pro ‰koly na
www.prerovmuzeum.cz, pfiihlá‰ky v ORNIS, tel.
581 219 910, e-mail: ornis@prerovmuzeum.cz. 

�Ekoporadna projektu Pfiírodû OK+, infor-
mace z oblasti Ïivotního prostfiedí

www.prerovmuzeum.cz

■ Klub přátel výtvar. umění
�9. 6. • Autobusov˘ zájezd KromûfiíÏskem kfií-

Ïem kráÏem. Ve spolupráci s Muzeem Komen-
ského. Odjezd v 7 hodin od kina Hvûzda, návrat
po 19. hodinû.

■ SVČ ATLAS a BIOS
�3. 6. • Divadelní soubor Kandrdásek na

soutûÏi v Kopfiivnici
�4. 6. • Gymnastická soutûÏ na ATLASE
�5. 6. • O hanáck˘ koláãek soutûÏ T·
�18. 6. • Pfierovská hÛlka – soutûÏ maÏoretek
�18. 6. • Vystoupení Smí‰ku na zámku

v rámci akce O zámeck˘ klíã
�21. 6. • Závûr ‰kolního roku na ATLASE

www.svcatlas-bios.cz

■ Klub Rodinka
�pondûlí–pátek • pravideln˘ program
�6. 6. v 16 hod. • oslava Dne dûtí s bub-

nováním na dvofie za klubovnou Rodinky
�2.–6. 7. • Souznûní s pfiírodou aneb set-

kání se Ïivly, tábor pro rodiãe a dûti, muziko-
terapie, arteterapie, práce s tibetsk˘mi mísami,
bubny aj. perkusními nástroji

�19.–28. 8. • prázdniny u mofie, busem do
campu u Poreãe v Chorvatsku

�Hlídání dûtí o prázdninách 7–16 hod.
�22.–26. a 29.–31. 8. pfiímûstské tábory

Îelatovská 12, www.rodinka.cz

■ Mateřské centrum
Sluníčko

�9. 6. v 10 h. • Závod odráÏedel – Michalov
�24. 6. v 16 hod. • Hledání pokladu – v MC
�kaÏd˘ den 9–12 hod. • Mimiklub i herna!
�út 16.30–18 hod. • Keramika s Terezkou
�st 9.30–10 h. • Mimi-cviãení na balonech
�st 10–10.45 h. • Cviãení – rodiãe s dûtmi
�ãt 9–11 hod. • Mini‰koliãka bez maminky
�ãt 9.30–10.30 hod. • Zumba s hlídáním dûtí
�ãt 16.15–17 h. • Cviãení – rodiãe s dûtmi
�pá 16–18 hod. • Keramika s Romanou

Sokolská 26, www.mcslunicko.tym.cz

■ Středisko Oáza Předmostí
�1.6. v 15 hod. • Dûtsk˘ den
�17. 6. v 15 hod. • Horo, horo, otevfii se –

dobrodruÏná vycházka rodiãÛ s dûtmi
�22.–26. 8. • Pfiímûstsk˘ tábor, 6–12 let

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

promenádní koncerty Michalov
âerven • nedûle v 15 hodin

5. 6. Karel Caha Duo
26. 6. velk˘ dechov˘ orchestr Haná ZU· B. Kozánka

Pozvánka

Pozvánka

Rozloučení se
školním rokem

V úterý 21. června proběhne od 15.30
hod. na dopravním hřišti u ATLASu Roz-
loučení se školním rokem. Veřejnost
může zhlédnout vystoupení dětí z krouž-
ků kultury. Z tělovýchovy se můžete těšit
na aikido, gymnastiku, aerobik, břišní
tance a předvede se i celá taneční škola.
Děti se mohou podívat na létající plasti-

kové modely vrtulníků a ti nejmenší si
před akcí mohou ozdobit prostranství
uměleckými výtvory. V keramické dílně
bude jako vždy přichystaná výstavka pra-
cí z keramiky a rukodělných kroužků.

Den dětí
Restaurace Bašta u Dokládalů na lagu-

ně společně s Okresním výborem KSČM
Přerov pořádá Dětský den v pátek
3. června od 15 do 18 hodin v areálu
restaurace. Na programu je dětská dis-
cotéka, táborák, opékání vuřtů, ukázky
práce hasičů, výcviku psů a sebeobrany,
hry a soutěže pro děti.

HIT CHEER SHOW 11 Příznivce tance a pohybu zveme na přehlídku svých tanečních
produkcí s názvem HIT CHEER SHOW 11, která se bude konat v neděli 5. června v 18
hodin v sokolovně na Brabansku. Uvidí to nejlepší z naší činnosti a současně dáme šan-
ci i začínajícím členům. Jsme šestinásobní mistři ČR, první vícemistři Evropy a propa-
gátoři cheerleadingu u nás. Je to nádherný sport plný tance a akrobacie. K produkcím
i tanci hraje DJ Vojáček. Akce je i současně náborem nových členů. 
Klub sportovního tance HIT Cheerleaders, info@agentura-hit.cz, www.agentura-hit.cz

koncert na námûstí TGM 26. ãervna v 15 hod.
• skupina CODEX, kfiest nového CD Kfiest ohnûm
• hudební skupina âESKÉ SRDCE z Prahy
• skupina irské hudby POITÍN z Plznû
• doprovodn˘ program: maÏoretky Beru‰ky Atlas Pfierov
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tel./fax: 581 202 216 • www.kinohvezda.cz

Uzávěrka příštího čísla je v úterý 14. června

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

�Jiří Anderle a Adolf Born
V červnu můžete v galerii zhlédnout, mimo kmenových autorů Olbrama Zoubka,
Jitky Sadílkové, Jana Botka, Ivy Hüttnerové a dalších, díla známých umělců Jiřího
Anderleho, Adolfa Borna a Josefa Velčovského, jejichž umělecká díla jsou vystave-
na ve světových galeriích. 
Jarní nabídku obohatí obrazy přerovského rodáka Petra Malíka, jehož díla jsou
zastoupena v soukromých sbírkách nejen u nás, ale například v Německu, Švéd-
sku, Rakousku a Anglii. Z jeho obrazů na vás dýchne romantika a hlavně fantazie
se snahou vyjádřit rozmanitost krás přírody a života.
Při návštěvě galerie si můžete udělat představu o chuti středověkých vín, když si
prohlédnete historické číše, z nichž pili král Karel s Buškem z Velhartic.

■ Kino Hvězda ■ Galerie

�1. 6. v 17.30 a ve 20 hod. • VODA PRO
SLONY – KLUB (USA, romantick˘ pfiíbûh, pre-
miéra, titulky, 2D). ReÏie: Francis Lawrence.
Hrají: Reese Witherspoon, Robert Pattinson,
Christoph Waltz, Paul Schneider, Hal Holbrook.

�2.–4. 6. v 17.30 hod. • KUNG FU PANDA 2

3D (USA, rodinná animovaná komedie, ãesk˘
dabing, republiková premiéra). ReÏie: Jenni-
fer Yuh. âesk˘ dabing: Sa‰a Ra‰ilov, Otakar
Brousek st., Nela Boudová, Tereza Bebarová,
Michal Holán, Libor Bouãek.

�2.–8. 6. ve 20 hod., 6.–8. 6. v 17.30 hod.
• LIDICE (âR, váleãné drama, republiková

premiéra, 2D). ReÏie: Petr Nikolaev. Hrají: Karel
Roden, Zuzana BydÏovská, Zuzana Fialová, Ond-
fiej Novák, Adam Kubi‰ta, Roman Luknár, Vero-
nika Kubafiová.

�9.–11. 6. v 17.30 hod., 9.–12. 6. ve 20
hod. • WESTERNSTORY (âR, komedie, pre-

miéra, 2D). ReÏie: Vlastimil Pe‰ka. Hrají: Mário
Kubec, Veronika Kubafiová, Petr Vondráãek, Bob
Klepl, Pavel Zedníãek, Krist˘na Leichtová,
Matou‰ Ruml, Pavel Landovsk˘.

�13.–15. 6. v 17.30 hod. • RYCHLE
A ZBùSILE 5 (USA, akãní, titulky, premiéra,
2D). ReÏie: Justin Lin. Hrají: Vin Diesel, Paul
Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster,
Tyrese Gibson.

�13.–15. 6. ve 20 hod. • PA¤BA V BANG-
KOKU (USA, komedie, titulky, premiéra, 2D).
ReÏie: Todd Phillips. Hrají: Bradley Cooper, Ed
Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha.

�16.–18. 6. v 17.30 hod. • V PE¤INù

3D (âR, rodinná hudební komedie, republiko-
vá premiéra). ReÏie: F. A. Brabec. Hrají: Lucie
Bílá, Karel Roden, Jifií Mádl, Bolek Polívka, Eli‰-
ka Balzerová, Anna Stropnická.

�16.–21. 6. v 19.30 hod. • PIRÁTI Z KARI-
BIKU: NA VLNÁCH PODIVNA 3D (USA, dobro-
druÏn˘, ãesk˘ dabing). ReÏie: Rob Marshall. Hra-
jí: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Penelope Cruz,
Ian McShane, Kevin R. McNally. âesk˘ dabing:
Sa‰a Ra‰ilov, Dana âerná, Vladimír âech, Pavel
Rímsk˘.

�20.–21. 6. v 17.30 hod. • V PE¤INù 3D (âR,
rodinná hudební komedie). ReÏie: F. A. Brabec.
Hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, Jifií Mádl, Bolek
Polívka, Eli‰ka Balzerová, Anna Stropnická.

�23.–25. 6. v 17.30 hod. a 23.–26. 6. ve 20
hod. • PRINC A PRUëAS (USA, komedie, titul-
ky, premiéra, 2D). ReÏie: David Gordon Green.
Hrají: James Franco, Danny McBride, Natalie
Portman, Zooey Deschanel, Charles Dance.

�27.–29. 6. v 17.30 a ve 20 hod. • LIDICE
(âR, váleãné drama, republiková premiéra,
2D). ReÏie: Petr Nikolaev. Hrají: Karel Roden,
Zuzana BydÏovská, Zuzana Fialová, Ondfiej
Novák, Adam Kubi‰ta, Roman Luknár, Veronika
Kubafiová.

�30. 6.–6. 7. v 17.30 hod. • PAN POPPER
A JEHO TUâ≈ÁCI (USA, rodinná komedie, ães-
k˘ dabing, premiéra, 2D). ReÏie: Mark Waters.
Hrají: Jim Carrey, Carla Gugino, Ophelia Lovi-
bond, Angela Lansbury. âesk˘ dabing: Bohdan
TÛma, Dana âerná, Katefiina Hrachovcová.

�30. 6.–6. 7. ve 20 hod. • TRANSFOR-
MERS 3 3D (USA, akãní sci-fi, ãesk˘ dabing,

republiková premiéra). ReÏie: Michael Bay.
Hrají: Shia LaBeouf, John Turturro, Josh Duha-
mel, Tyrese Gibson.

�22. 6. v 17.30 a ve 20 hod. • KRÁLOVA
¤Eâ (UK, drama, titulky). ReÏie: Tom Hooper.
Hrají: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bon-
ham Carter, Guy Pearce, Jennifer Ehle.

�5. 6. v 17 hod. • KUNG FU PANDA 2
3D (USA, rodinná animovaná komedie, ãesk˘
dabing). ReÏie: Jennifer Yuh. âesk˘ dabing: Sa‰a
Ra‰ilov, Otakar Brousek st., Nela Boudová, Tere-
za Bebarová, Michal Holán, Libor Bouãek.

�12. 6. v 17 hod. • MÉëA BÉëA 3D (USA,

rodinn˘, ãesk˘ dabing). ReÏie: Eric Brevig. Hrají:
Dan Aykroyd (hlas), Justin Timberlake (hlas), Anna
Faris, Tom Cavanagh, TJ Miller a Andrew Daly.

�19. 6. v 17 hod. • V PE¤INù 3D (âR, rodin-
ná hudební komedie). ReÏie: F. A. Brabec. Hrají:
Lucie Bílá, Karel Roden, Jifií Mádl, Bolek Polív-
ka, Eli‰ka Balzerová, Anna Stropnická.

�26. 6. v 17 hod. • MÉëA BÉëA 3D (USA,
rodinn˘, ãesk˘ dabing). ReÏie: Eric Brevig. Hrají:
Dan Aykroyd (hlas), Justin Timberlake (hlas), Anna
Faris, Tom Cavanagh, TJ Miller a Andrew Daly.

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■

Galerie Střed • Kratochvílova 22, Přerov, tel. 581 201 571
V současné době v galerii Střed
probíhá výstava obrazů malířů
Vladimíra a Ondřeje Kočáro-
vých, která potrvá do 18. červ-
na. Od 20. května zde prezen-
tuje své obrazy, oleje na papíru,
s motivy kytic a figur malířka
Ludmila Cedidlová, rodačka ze
Seninky z Uherského Hradiště.
Od 18. června v galerii vystaví
své obrazy malíř Petr Černoch
z Bystřice pod Hostýnem. Stálá
expozice obrazů malířů Hlad-
kého, Hurtové, Šimlíkové, Ašo-
ta, Srncové, Menčíkové, Ze-
mánkové, Ořechovského, Zá-
pařky, Vratislavského, Menzin-
gera, Lebedové, Kotýnkové,
Pavézky a dalších.

Po–Út 10–18, So 9–12 hodin

Petr Malík, Bazar, olej (výřez)

Ondřej Kočár (výřez z obrazu)

Repliky historického skla

Galerie města Přerova • Horní náměstí 1, tel. 725 310 307

�do 5. 6. • Vinarští rodáci
Obrazová výstava bratří Krátkých k 10. výročí úmrtí Stanislava Krátkého a 110.
výročí narození Josefa Krátkého. Expozice je zaměřena zejména na dílo Stanislava
Krátkého, speciálně na jeho portrétovou tvorbu. Nechybí ani motivy přírody z oko-
lí rodných Vinar nebo vlastní auto-
portrét. Dílo Josefa Krátkého připomí-
ná pětice jeho obrazů. 
�9. 6.–28. 8. • Toulky přerovskou
minulostí I
Projekt historika Karla Žurka a Galerie
města Přerova s řadou doprovodných
akcí. Výstavu pořádanou u příležitos-
ti 755. výročí povýšení Přerova na krá-
lovské město zahájí první ročník
odborného semináře s názvem Histo-
rický Přerov I, součástí slavnostního
dne bude první koncert v nově vybu-
dovaném amfiteátru mezi hradbami
v areálu zámku, po celé léto literární
soutěž, komentované prohlídky Hor-
ního náměstí a expozice materiálů
navazující na publikaci Přerovský
zámek. Více čtěte na str. 9.
Galerie a kavárna Út–Ne 9–18 hodin Horní náměstí na začátku 20. století


