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Stejně jako v předchozích letech jsou provo-
zovatelé přerovských koupališť už od června
připraveni nabídnout je svým návštěvníkům
ve venkovních bazénech jak v Přerově, tak
i v Penčicích.

„Kromě stávajícího pětadvacetimetrového
bazénu, loni vybudovaného nerezového bazé-
nu s atrakcemi a dětského brouzdaliště si
návštěvníci venkovního bazénu mohou zaspor-
tovat na dvou hřištích pro plážový volejbal
a zabavit hrou venkovních šachů. Dětské hřiště
změnilo své umístění, je situované blíž ke vstu-
pu do areálu. Nerezový bazén obsahuje atrakce
ve formě dvouproudové vodní skluzavky, divo-
kou řeku s houpacím zvonem, vodní tryskače,
vodní hříbek, podvodní gejzír, lezeckou stěnu
a v neposlední řadě i masážní lůžka. Všechny
venkovní bazény jsou vyhřívané, hlavním zdro-
jem tepla jsou solární kolektory a vedlejším
zdrojem je výměníková stanice. Součástí ven-
kovního bazénu jsou dále šatny s odkládacími
skříňkami, sociální zařízení a sprchy s teplou
a se studenou vodou,“ přiblížil možnosti rekre-
ování ve venkovní části plaveckého areálu v Pře-
rově Ing. Jaroslav Klvač, ředitel Tepla s.r.o. Pře-
rov, které je jeho provozovatelem.

Prázdniny jsou tady a s nimi oblíbené vodní radovánky

více na straně 6 �

Příloha

Životní prostředí
a památková péče

v roce 2010

Všechny venkovní bazény jsou vyhřívané.

V loňském roce hrad navštívilo více než 33 tisíc turistů.

Helfštýn je v létě vděčným cílem výletníků

pokračování na straně 2 �

Hefaiston oslaví 30. výročí.
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Prázdniny jsou tady a s nimi oblíbené vodní radovánky
„V letošním roce v areálu přibyla nová

plastová křesla a lehátka a pořídili jsme
trampolínu se skákací plochou 13,5 met-
rů čtverečních. Návštěvníci se mohou
občerstvit v bufetu, který je součástí res-
taurace Na pláži, i v dalším kiosku, umís-
těném v areálu. Pro odpočinek mají pří-
chozí k dispozici travnatou opalovací
plochu,“ doplnil Jaroslav Klvač.

„Na koupališti v Penčicích, které rov-
něž provozujeme, mají návštěvníci pří-
ležitost využít vedle velkého bazénu
s dvouproudovou vodní skluzavkou
a dětského bazénku se skluzavkou i hřiš-
tě na volejbal nebo nohejbal a nově je
v areálu umístěna trampolína a ruské
kuželky. Na střeše je vyhrazen prostor
pro nudisty a jsou zde zabudovány i slu-
neční kolektory pro ohřev bazénové
vody. Motoristům slouží velké parkoviš-
tě na louce. Pro žíznivé a hladové je
k dispozici venkovní občerstvení. Vstup-
né do obou areálů se nezměnilo a je ve
stejné výši jako vloni s tím, že je rozdě-
leno na časová pásma,“ přiblížil Klvač
servis, který poskytuje svým návštěvní-
kům koupaliště v Penčicích. Šaf
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Venkovní bazén plaveckého areálu v Přerově o prázdninách je otevřen od 10 do 20 hodin, koupaliště v Penčicích od 9.30 do 19 hodin.

� dokončení ze strany 1

Přerov je významnou lokalitou, jejíž
část historie nám přibližují archeolo-
gové vykopávkami hmotných dokladů
života dávných obyvatel. Na světozná-
mé paleolitické naleziště v místech
dnešního Předmostí navazovalo mladší
osídlení, které se zde udrželo až do pří-
chodu Slovanů. Jižním směrem na
levém břehu Bečvy na kopci (dnes Hor-
ní náměstí), bylo prokázáno rovněž
paleolitické osídlení a nálezy z mladších
kultur včetně velkomoravského období.

V 10. století po pádu Velké Moravy
v době maďarských nájezdů se mohlo
předpokládané ústředí slovanského
osídlení v Hornomoravském úvalu a dol-
ním Pobečví nacházet v určité fázi vývo-
je právě v Přerově. Přerov na začátku 11.
století představoval jeden z důležitých
opěrných bodů vojsk polského krále
Boleslava Chrabrého.

Raně středověká Morava v polovině
11. století byla v ohledu zeměpanské
správy rozdělena na hradské obvod.
Centrem jednoho z nich se stal Přerov.
Usuzujeme tak, mimo jiné, z první píse-
mné zmínky o Přerově v listině hlásící se
k roku 1046. Jde ale o středověké falzum
z 12. století, jehož jádro pochází snad
z let 1061–1067. Podle této listiny se
dostalo staroboleslavské kapitule řady
důchodů z moravských lokalit, mezi
nimi z Přerova jedna hřivna a dva voli
(jde možná o celý správní obvod). Olo-
moucký biskup Jindřich Zdík v pravé lis-
tině, pravděpodobně z roku 1141, infor-

moval o přenesení biskupského sídla
v Olomouci od kostela sv. Petra ke kos-
telu sv. Václava.
Součástí listiny je
seznam statků
moravské církve
zahrnující více než 200 lokalit. Ty jsou
děleny podle obvodů šesti velkofarních

kostelů v Olomouci, Přerově, Spytih-
něvi, Břeclavi, Brně a Znojmě.

K roku 1225 je Přerov
zmiňován jako trhová
ves, ve které Přemysl
Otakar I. obnovil pre-
monstrátskému klášteru
Hradisko u Olomouce
držbu krčmy. Poloha Pře-
rova vedle výhod přináše-
la i nevýhody. V době váleč-
ných let se přerovské sídliště ležící
na pochodové trase stávalo cílem
nepřátel. Tak tomu bylo v roce

1253, kdy podle uherských listin byla pod
hradem Pirillo svedena bitva, v níž uher-

ský šlechtic Bochole-
rius chvalitebně
bojující před zraky
uherského krále Bély

IV. získal zajatce a přivedl je svému páno-
vi, sám ale byl zraněn dvěma smrtonos-

nými ranami. A nadto jeden z jeho nej-
bližších, Martinus, syn Vavřince, v té

bitvě zemřel. Tři roky po bojích
na střední Moravě český král

Přemysl Otakar II. v upomín-
ku na statečnost obyvatel

Přerova a na přímluvu teh-
dejšího významné-

ho kolonizátora Smi-
la z Brumova, v té době přerov-

ského purkrabího, udělil městu
privilegium, že se mohlo řídit olomouc-

kým právem. Listina vyšla z prostředí
žďárského a velehradského kláštera, kde

se angažoval Boček z Berneka, bratr Smi-
la z Brumova. Přerov se od roku 1256 stal
královským městem, sídlem provincie
(kraje), krajského soudu, u něhož se ved-
ly menší zemské desky.

Dle dochovaných archivních pramenů
a jejich interpretace je možné, že se tak
událo v prostoru na kopci (dnešní Horní
náměstí), přesun z předlokačního cent-
ra, které spatřujeme v prostoru dnešní-
ho Žerotínova náměstí, západním smě-
rem na dnešní náměstí T. G. Masaryka,
se děl velmi pomalu během století. 

Od začátku 15. století bylo město opa-
kovaně zastavováno různým pánům.
Během husitských válek představoval
Přerov centrum podobojí a východisko
k útokům proti biskupské Olomouci.
Obyvatelé města procházeli postupně
složitým náboženským vývojem po udě-
lení privilegia o svobodném přijímání
podobojí z roku 1436. Za držení Ctibora
z Tovačova v letech 1465–1470, který pod-
poroval krále Jiřího z Poděbrad v jeho vál-
ce proti uherskému králi Matyášovi, došlo
k opětnému osazování kopce (dnešního
Horního náměstí) osadníky, mezi nimiž
pravděpodobně byli i ve větším počtu čle-
nové jednoty bratrské. Kolonizace kopce
a osazení dalších míst byla dokončena za
Viléma z Pernštejna, který získal Přerov
v roce 1475 jako zástavu, následně v roce
1487 do svého dědičného držení.

PhDr. Jiří Lapáček
Informace k programu oslav najdete

na straně 10 a 15.

Za co vděčíme českému králi Přemyslu Otakaru II.
Při příležitosti letošních oslav 755. výročí založení města je na místě si připomenout zajímavou a bohatou historii Přerova.

Přerov se od roku 1256 stal
královským městem.
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Albrecht, moravský markrabí,
omilostňuje Voka ze Sovince za křivdy,
páchané na Přerovských za husitských
válek, 1436, 3. října, Brno
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Zastupitelstvo
města Přerova

v pondělí 5. září ve 13 hodin v Klubu Teplo
na Horním náměstí

Pozvánka

Komise pro občanské záležitosti nabízí
■ Obřady vítání dětí, při kterých jsou novorozenci přijati mezi občany města zápi-

sem do pamětní knihy. Přihlásit se mohou rodiče, mající trvalé bydliště v Pře-
rově, ale jejich dítě se narodilo mimo Přerov. Rodiče dětí narozených v Přerově
získají dotazník na matrice při vyřizování rodného listu. 

■ Obřady zlatých a diamantových svateb manželů, kteří oslaví 50 nebo 60 let spo-
lečného života. 

Informace: Kancelář primátora, Ivana Veselá, tel. 581 268 452, e-mail: ivana.vese-
la@mu-prerov.cz nebo osobně Magistrát města Přerova, nám. TGM 2, přízemí.

Primátor města Přerova obdržel 13.
června rezignaci Ing. Jarmily Havlíčko-
vé na funkci zastupitelky a pozici
náměstkyně primátora. Zde měla na
starosti majetkové a sociální záležitosti.

„Důvodem jejího odstoupení byly
zdravotní potíže,“ informoval nás tisko-
vý mluvčí Bohuslav Přidal.

Podle zákona o volbách nastupuje na
výkon funkce zastupitele náhradník
z kandidátní listiny téže volební strany
(ODS), kterým je Ing. Michal Špalek. Slib
zastupitele složil na jednání zastupitel-
stva města 20. června, kde byl zvolen i
radním. Do funkce náměstka primátora
byl zvolen Michal Zácha, DiS. red.

Náměstkyně primátora odstoupila ■ Otázka pro...

Ing. Jiří Lajtoch
primátor

�Jak jste spokojený s reakcí občanů na
urychlené řešení dopravy v Přerově?

Rád bych poděkoval občanům Přero-
va a nejbližšího okolí za podporu naše-
ho úsilí o urychlené dobudování chybě-
jící dopravní infrastruktury v našem
regionu. V dubnu jsem předával před-
stavitelům vlády, senátu, poslanecké
sněmovny a ministerstva obrany petici
se 7.613 podpisy. Vzhledem k tomu, jak
neúnosná je u nás dopravní situace, pro-
jevovali však lidé i nadále zájem pode-
psat petiční archy a tak jsme jejich sna-
hám vyhověli. Výsledkem byla druhá
část petičních archů s dalšími 7.410 pod-
pisy. Velmi mne potěšilo, že celkem se
tedy pro urychlenou realizaci staveb
přeložky silnice I/55-průtah centrem
a dálnice D1, staveb 0136 a 0137 vyslovi-
lo 15.023 občanů. Mohu slíbit, že budu
i nadále sledovat osud naší petice a urči-
tě budu informovat nejen o výsledcích
jejího projednání v senátním výboru pro
hospodářství, zemědělství a dopravu, ale
také o veřejném slyšení, které uspořádá
petiční výbor Poslanecké sněmovny.

Velké poděkování patří studentům
přerovských středních škol, kteří v uli-
cích města oslovovali chodce, hovořili
s nimi o tom, jak vážná je v Přerově
dopravní situace a získali tak několik tisí-
covek podpisů. Za podporu děkuji také
občanům z okolních obcí, zaměstnan-
cům velkých i menších firem a společ-
ností, prostě všem, kteří svým podpisem
dali symbolický hlas urychlení stavby
dálnice.

Nedokončená komunikační síť je brz-
dou rozvoje celého regionu. To si uvě-
domují také starostové měst a obcí na
Přerovsku, Hranicku a Lipensku, kteří
společně připravili Memorandum o vzá-
jemné spolupráci a podpoře vybudová-
ní chybějících úseků dálnice D1 Říkovi-
ce – Přerov (0136) a Přerov – Lipník nad
Bečvou (0137). Téměř všichni zastávají
názor, že vybudování dálnice usnadní
dopravní napojení obcí na páteřní
komunikaci České republiky a umožní
tak další růst ekonomických aktivit a oži-
vení investičních zón. Společný postoj
starostů je také výrazným projevem
závažnosti situace. 

Věřím, že stále sílící tlak na urychlené
řešení problémů regionu bude mít pozi-
tivní vliv na rozhodování odpovědných
orgánů a výsledkem bude zařazení chy-
bějící dopravní infrastruktury do stát-
ních investic.

Pro stavbu dálnice se vyslovilo 
více než 15 tisíc občanů

V minulých týdnech Přerov žil podepisováním petice 
na podporu Výzvy zastupitelů města Přerova k vyřešení

dopravní krize ve městě Přerově.

Nejen v Přerově, ale i v jiných měs-
tech se do popředí zájmu v posledních
letech dostává cyklistika. Města budu-
jí cyklostezky, aby usnadnila svým oby-
vatelům dopravu do práce i za zábavou,
snížili dopravní zatížení automobily
a v neposlední řadě podpořili zdravý
životní styl, který je s cyklistikou beze-
sporu spojen. 

V Přerově se podařilo vybudovat 25
kilometrů zpevněných úseků cykloste-
zek a cyklotras, které vedou nejen cent-
rem města, ale spojují město i s místní-
mi částmi. Cyklodoprava v našem měs-
tě vzbudila k mému příjemnému pře-
kvapení i zájem mladé generace. Již
v minulých Přerovských listech proběh-
la informace o aktivitě studentů sexty
B Gymnázia Jakuba Škody, kteří přišli
s nápadem na zajímavý projekt, jehož
základem je zřízení městské půjčovny
kol. Cyklodoprava ale vzbuzuje zájem
nejen v našem městě ale i na národní
úrovni. 

V letošním roce se uskutečnila velká
cyklokonference v Uherském Hradišti,
kde byla představena Hradišťská charta,
s jejíž myšlenkou přišel tým národního
cyklokoordinátora Jaroslava Martinka.
Smyslem charty je nalézt města, která se
hlásí k aktivní podpoře cyklistické

dopravy. Svým podpisem se města zavá-
žou k aktivitě v oblasti městské cyklisti-
ky, k prosazování společných zájmů
v oblasti cyklistiky na národní úrovni,
výměně zkušeností mezi městy, propa-
gaci cyklodopravy a podpoře návratu
jízdních kol do městského prostředí.
Vlastní aktivity budou spočívat v odstra-
ňování míst a úseků s vysokým rizikem
dopravních nehod cyklistů, zkvalitnění
podmínek pro parkování jízdních kol či
podpoře projektů, které povedou ke zvý-
šení využívání kol při dojíždění do prá-
ce nebo do školy. 

Smysl charty, nový pohled na cyklodo-
pravu i nové možnosti technického
a bezpečnostního řešení cyklistiky ve
městě představil Ing. Jaroslav Martinek,
národní cyklokoordinátor, na besedě,
která se konala v polovině června v Gym-
náziu Jakuba Škody. Pro mne osobně,
a věřím že i pro pracovníky magistrátu,
kteří se besedy zúčastnili, byla beseda
velmi zajímavá a přínosná. Vítám tuto
aktivitu a mám velký zájem na tom, aby
se město Přerov k myšlenkám Hradišť-
ské charty přihlásilo. Jsem přesvědčen
o tom, že cyklistika v našem městě nabí-
zí velký potenciál a zájem mladé gene-
race mne v tomto názoru utvrzuje. 

Ing. Jiří Lajtoch, primátor města

Přerov má příležitost 
se zapojit do cyklocharty
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V propagaci městské cyklistiky se angažují i studenti Gymnázia Jakuba Škody,
kteří se také podíleli na přípravě besedy s národním cyklokoordinátorem J. Martinkem.

Statutární město Přerov, zastoupené Domovní správou města Přerova,
připravuje další

výběrové řízení na

prodej volných obecních bytů
Uskuteční se opět tzv. obálkovou metodou. Poněvadž ke dni uzávěrky nejsou
známa data vyhlášení a ukončení tohoto výběrového řízení, doporučujeme
zájemcům i přes prázdninové měsíce sledovat oznámení v místním
i regionálním tisku, kabelové televizi a webové stránky MMPr www.prerov.eu
a webové stránky DSMP www.dsmp. cz.
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Mgr. Zdeněk
Vojtášek 
Odbor majetku
a komunálních
služeb,
vedoucí

Odbor vznikl spojením některých čin-
ností vykonávaných dříve odborem
majetku města, odborem právním,
odborem rozvoje a odborem životního
prostředí. Cílem je propojení činností
spojených s nemovitým majetkem měs-
ta. Je rozdělen do tří oddělení, ve kterých
bude zařazeno 25 pracovníků.

Z odboru majetku města přecházejí na
náš odbor činnosti související se správou
domovního a ostatního nemovitého
majetku, zatímco z odboru právního čin-
nosti související s nakládáním s majet-
kem města včetně odpovědnosti za práv-
ní správnost a jeho zastupování před sou-
dy. Náš odbor také přejímá některé čin-
nosti z odboru životního prostředí
a z odboru rozvoje. Bude tak zajišťovat
i činnosti spojené s komunálními služba-
mi, např. odpadové hospodářství, veřej-
né osvětlení a údržbu zeleně, a dozor nad
prováděním investičních akcí města. 

RNDr. Pavel Juliš 
Odbor stavebního
úřadu a životního
prostředí,
vedoucí

Nově zřízený odbor přebírá zcela nebo
zčásti kompetence čtyř dosavadních
odborů magistrátu. Jak název napovídá,
jedná se o původní odbor životního pro-
středí, stavební úřad, dále odbor země-
dělství a částečně odbor dopravy. Nao-
pak, například problematika komunál-
ních odpadů či užívání veřejné zeleně
přejde z odboru životního prostředí na
odbor majetku a komunálních služeb.

Důvody pro reorganizaci celého magis-
trátu zazněly již dříve z úst pana tajemní-
ka i představitelů města: především zjed-
nodušení struktury úřadu, jeho zpřehled-
nění pro veřejnost a zvýšení komfortu slu-
žeb klientům. Tím je, myslím, dán i můj
hlavní úkol, nebo, chcete-li, koncepce
odboru. Uvedu jednoduchý příklad. Člo-
věk hodlá postavit rodinný dům, nechce
zbytečně utrácet peníze za tzv. inženýr-
skou činnost a rozhodne se „obejít všech-
ny úřady“ sám. Dosavadní praxe byla
následující: Na stavebním úřadě (Bratrské

ul.) obdrží informaci, jaká omezení pro
něj vyplývají z územního plánu a které
další dotčené orgány musí obejít. Jen na
magistrátu jich může být devět. Seběhne
do přízemí a na životním prostředí mj. zji-
stí, co musí doložit k žádosti o kácení stro-
mu a o vydání závazného stanoviska pro
stavbu v městské památkové zóně. Na
odboru dopravy (Blahoslavova ul.) zjistí,
zda a jak lze zřídit příjezd do garáže. Kam
s odpadními vodami, mu pro změnu
poradí odbor zemědělství (Smetanova ul.)
atd.. Posléze nechá zpracovat projektovou
dokumentaci a začne shromažďovat
potřebná stanoviska pro povolení stavby.
Nechce-li čekat několik týdnů, je nucen
vyrobit pár sad projektu navíc a všechny
odbory znovu obejít nebo písemně obe-
slat. Jen si ještě zapamatovat, jaké dokla-
dy na které adrese po něm chtěli. Na
„novém“ magistrátu se uvedený postup
pro občana podstatně zjednoduší. Větši-
nu potřebných informací obdrží pod jed-
nou střechou a na jediném odboru.

Mgr. Romana
Pospíšilová 
Odbor sociálních
věcí a školství,
vedoucí

Odbor sociálních věcí a školství se člení
na oddělení školství a mládeže, oddělení
sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení
dávek pro zdravotně znevýhodněné obča-
ny a oddělení dávek pomoci v hmotné
nouzi. V oblasti školství budu usilovat
zejména o optimalizaci základního
a předškolního vzdělávání, zefektivnění
zajišťování školního stravování a další
zkvalitňování prostředí pro naše děti
a žáky, a to především prostřednictvím
renovace škol a školských zařízení se
zaměřením na energetické úspory, revi-
talizace školních hřišť a zahrad a moder-
nizace vybavení mateřských a základních
škol. Za velmi přínosné považuji pokra-
čovat v podpoře neziskových organizací
v oblasti mládežnického a vrcholového
sportu a volného času. Co se týká dalšího
vývoje v oblasti sociální, je nutné vyčkat
na to, co nám přinese připravovaná soci-
ální reforma. Většina jejich výstupů by
měla být účinná od 1. ledna 2012. V oblas-
ti sociální jednou z mých priorit bude úsi-
lí o rozšíření kapacity stávajícího Domo-
va pro seniory a spolupráce s neziskový-
mi organizacemi působícími v oblasti
sociální s cílem, aby i nadále v Přerově
byly zajištěny kvalitní sociální služby. 

MAGISTRÁT MùSTA P¤EROVA
Primátor nám. T.G.M. 2
Povûfien˘ námûstek primátora nám. T.G.M. 2
Námûstkové primátora nám. T.G.M. 2
Tajemník Bratrská 34
Útvar interního auditu nám. T.G.M. 1
KANCELÁ¤ PRIMÁTORA
• oddûlení organizaãní nám. T.G.M. 1,2
• oddûlení komunikace 

a vnûj‰ích vztahÛ nám. T.G.M. 2
• oddûlení ochrany 

a krizového fiízení Smetanova 7
ODBOR EKONOMIKY
• oddûlení rozpoãtu Bratrská 34
• oddûlení úãetnictví Bratrská 34
• oddûlení místních pfiíjmÛ Bratrská 34
• oddûlení cen a fondÛ bydlení Bratrská 34
ODBOR VNIT¤NÍ SPRÁVY 
• úsek spisové sluÏby a voleb Bratrská 34
• úsek vefiejn˘ch zakázek Bratrská 34
• oddûlení personálních 

a lidsk˘ch zdrojÛ Bratrská 34
• oddûlení kontroly nám. T.G.M. 16
• oddûlení informaãních 

a komunikaãních sluÏeb Bratrská 34
• oddûlení vnitfiních sluÏeb Blahoslavova 3
• oddûlení právní Bratrská 34
ODBOR KONCEPCE A STRATEGICKÉHO
ROZVOJE
• oddûlení koncepce 

a rozvoje mûsta Bratrská 34
• oddûlení projektov˘ch fiízení 

a správy dotací Bratrská 34
• oddûlení územního plánování Bratrská 34
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
A KOMUNÁLNÍCH SLUÎEB

• oddûlení investic 
a technické správy Blahoslavova 3

• oddûlení správy ostatního majetku
a komunálních sluÏeb Blahoslavova 3

• oddûlení majetkoprávní Blahoslavova 3
ODBOR SOCIÁLNÍCH VùCÍ A ·KOLSTVÍ
• oddûlení ‰kolství a mládeÏe Smetanova 7
• oddûlení sociálních vûcí 

a zdravotnictví Smetanova 7a
• oddûlení dávek pro zdravotnû

znev˘hodnûné obãany Smetanova 7
• oddûlení dávek pomoci 

v hmotné nouzi Smetanova 7
ODBOR EVIDENâNÍCH SPRÁVNÍCH
SLUÎEB A OBECNÍHO ÎIVNOSTENSKÉHO
Ú¤ADU
• oddûlení evidenãnû správních agend

a matriky 
– obãanské prÛkazy 

a cestovní doklady nám. T.G.M. 16
– ohla‰ovna pobytu Bratrská 34
– matrika Horní nám. 10

• oddûlení pfiestupkÛ Smetanova 7
• oddûlení dopravnû správních 

agend nám. T.G.M. 16
• oddûlení obecní Ïivnostensk˘ 

úfiad Smetanova 7
ODBOR STAVEBNÍHO Ú¤ADU
A ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ
• úsek vyvlastnûní 

a správních deliktÛ Bratrská 34
• oddûlení stavební úfiad Bratrská 34
• oddûlení ochrany Ïivotního prostfiedí

a památkové péãe Bratrská 34
• oddûlení vodního hospodáfiství

a zemûdûlství Bratrská 34
MùSTSKÁ POLICIE nám. T.G.M. 1

Od července platí nová struktura odborů

Z důvodu změny organizační struktu-
ry magistrátu a odstávky počítačové sítě
bude ve dnech 1. a 4. července 2011
magistrát pro veřejnost uzavřen. Děku-
jeme za pochopení.

Kde najdete Czech point?
Ve dnech 1. a 4. července 2011 bude

z technických důvodů magistrát uza-
vřen. V provozu tedy nebude i Czech
Point. V případě potřeby můžete pod-
klady získat na těchto institucích:

a) Hospodáfiská komora Pfierov, gen. ·tefánka 8 

b) âeská po‰ta Pfierov 1, Husova 2
âeská po‰ta Pfierov 2, Kratochvílova 4
âeská po‰ta Pfierov 4, Tyr‰ova 1
âeská po‰ta Pfierov 5, Trávník 29

c) Notáfii:
Mgr. Zuzana Geroldová, Dr. Skaláka 3, Pfierov
JUDr. Eva KoÏí‰ková, Dr. Skaláka 13, Pfierov
JUDr. Jitka Palacká, Kratochvílova 13, Pfierov
JUDr. Marcela Stoklásková, âechova 13,
Pfierov
Mgr. Jarmila Zítková, Palackého 21, Pfierov

Upozornění veřejnosti

Umístění odborů Magistrátu města Přerova 
od 1. července 2011

Podrobné informace k rozmístûní odborÛ magistrátu od 1. ãervence 2011 získáte na
tel. ãísle 581 268 128

Na základě výběrových řízení, která proběhla v květnu, byli jmenováni
s účinností od 1. července na místa vedoucích nově zřízených odborů: Mgr.
Zdeněk Vojtášek (vedoucí Odboru majetku a komunálních služeb), RNDr. Pavel
Juliš (vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí), Bc. Jitka
Kočicová (vedoucí Odboru evidenčních správních služeb a obecního
živnostenského úřadu), Mgr. Romana Pospíšilová (vedoucí Odboru sociálních
věcí a školství) a Mgr. Petr Karola (vedoucí Odboru vnitřní správy).
Položili jsme jim otázku:

S jakou koncepcí nastupujete do funkce
vedoucího odboru?

Olomoucký kraj zpracovává aktualiza-
ci Programu rozvoje územního obvodu
Olomouckého kraje, který bude sloužit
i jako podklad pro stanovení politiky EU
po roce 2013.

S návrhem aktualizovaného doku-
mentu, jak byl postoupen do hodnoce-
ní vlivu na životní prostředí a veřejné
zdraví, se můžete seznámit na webových

stránkách Olomouckého kraje pod
odkazem Olomoucký kraj – Regionální
rozvoj – Program rozvoje územního
obvodu OK.

Připomínky můžete posílat do čtvrtka
28. července, kdy se v Kongresovém sále
v budově Krajského úřadu Olomoucké-
ho kraje uskuteční 13 hodin veřejné pro-
jednání. Na jednání jste srdečně zváni.

Můžete připomínkovat program rozvoje
územního obvodu Olomouckého kraje
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Bc. Jitka Kočicová
Odbor evidenčních
správních služeb
a obecního
živnostenského
úřadu, vedoucí

Odbor vznikl sloučením živnostenské-
ho úřadu, části odboru správního a části
odboru dopravy. Je rozčleněn do čtyř
oddělení a má celkem 58 zaměstnanců.
Jeho náplní bude zajištění služeb pro
občany, jmenovitě např. Czech point
(ověřený výpis z katastru nemovitostí,
z obchodního rejstříku, z živnostenského
rejstříku, z rejstříku trestů, z bodového
systému hodnocení řidičů atd.), ověřová-
ní listin a podpisů, vydávání občanských
průkazů, cestovních dokladů, matričních
dokladů, řidičských průkazů, vedení
registru řidičů, projednávání přestupků,
vydávání živnostenských listů a konces-
ních listin. Vzhledem k tomu, že se jedná
především o výkon státní správy, který je
jasně vymezen příslušnými právními
předpisy, není zde mnoho prostoru pro
změny. Mou prioritou je orientace na kli-
enty, tzn. lepší dostupnost poskytova-
ných služeb a možnost využívat více
moderní způsoby obsluhy občana.

Mgr. Petr Karola
Odbor vnitřní
správy,
vedoucí

Nově vznikající Odbor vnitřní správy
se člení na oddělení informačních
a komunikačních služeb, oddělení kon-
troly, oddělení personální a lidských
zdrojů, oddělení právní, oddělení vnitř-
ních služeb, úsek spisové služby a voleb
a úsek veřejných zakázek.

Ze struktury je zřejmě, že většina čin-
ností je servisního charakteru a zaměře-
ná dovnitř magistrátu. Pro veřejnost je
podstatné, že na službách, které pro ni
budeme nadále zajišťovat – spisová služ-
ba, agenda spojená s územním členě-
ním města, pojmenováním ulic a veřej-
ných prostranství, zabezpečení voleb,
referend atd., se nic nemění.

Klíčový, i s ohledem na dlouhodobě
vysokou pozornost veřejnosti, bude zce-
la nový úsek veřejných zakázek. Základ-
ní prioritou v této oblasti je ještě více
otevřít a zprůhlednit celý průběh veřej-
né zakázky. 

Na článek zástupců Společně pro Pře-
rov věnovaný rekonstrukci jihozápad-
ní části náměstÍ TGM (uveřejněný
v červnovém čísle) reaguje z podnětu
náměstka primátora Josefa Kulíška
městská architektka Klára Koryčanová:

Zde jeho autoři uvádějí, cituji: „...
Proto je však velmi zarážející, že na tak-
to zajímavé a významné místo má pro
aktuální zadání zpracovanou jednu
jedinou studii (případně ve variantách)
a to ostudně bez veřejné soutěže!“

Záměrem vybudování nové podoby
jihozápadní strany náměstí TGM se
město zabývá již od roku 1997, kdy byla
zrealizována veřejná anonymní archi-
tektonicko-urbanistická soutěž. Z této
soutěže vzniklo 40 návrhů! Od záměru
výstavby vítězného návrhu bylo však
bohužel díky řešení následků ničivé
povodně ustoupeno. Tato myšlenka byla
oživena na přelomu let 2002 a 2003, kdy
byly osloveny tři architektonické atelie-
ry se zadáním architektonické studie
celého bloku ohraničeného náměstím
T. G. Masaryka, ulicí Blahoslavova, Bra-
trská a Palackého. Jednalo se o architek-

tonické kanceláře Atelier Simona , Cad
projektus plus s.r.o. a Printes atelier s.r.o.

V roce 2007 radní zřídili pracovní sku-
pinu zabývající se regenerací a revitali-
zací náměstí TGM, jejímiž členy jsou
představitelé napříč celým politickým
spektrem. Členové této pracovní skupi-
ny se na svém jednání shodli, že nebude
vyhlášena nová urbanisticko-architek-
tonická soutěž, ale že bude osloveno šest
architektonických kanceláří k podání
nabídky jako průzkum trhu. Na základě
těchto nabídek pak byla oslovena firma
Archdesign, s.r.o., která zpracovala stu-
dii na řešení bloku budov a dokonce
ekonomickou analýzu.

Závěrem lze tedy říct, že město archi-
tektonickou soutěž uskutečnilo a na
danou lokalitu má kromě soutěžních
návrhů zpracovány minimálně čtyři stu-
die ve variantách.

Studentské návrhy, které byly předsta-
veny veřejnosti letos v únoru, jsou jistě
podnětné a zajímavé, ale bohužel, když
jsou konfrontovány především s pod-
mínkami ochrany památkové péče, jsou
nepoužitelné.

Jak to vidíme...
■ Neredigované příspěvky

Zastupitelé se v závěru minulého roku shodli, že rozšíří míru otevřenosti magis-
trátu směrem k občanům Přerova. Poskytujeme proto na této stránce prostor
zástupcům politických stran, včetně opozičních. 
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Pro úplnost představujeme i stávající vedoucí odborů, kteří nemuseli dělat
výběrové řízení. Na ně jsme se obrátili s otázkou:

Přinese restrukturalizace nějaké změny 
na vašem odboru?

Ing. Daniela
Novotná
Kancelář
primátora,
vedoucí

Největší změnou je rozšíření Kancelá-
ře primátora o oddělení ochrany a kri-
zového řízení. Jinak zůstává téměř vše
při starém – budeme zabezpečovat chod
sekretariátů primátora a jeho náměstků,
řešit stížnosti a petice, zajišťovat radu
a zastupitelstvo, vydávat radniční novi-
ny, psát kroniku, různými formami pro-
pagovat město. Těch činností je celá
řada a některé jsou docela neúřední.
Mám na mysli třeba spolupráci s komi-
sí pro občanské záležitosti, s níž bude-
me i nadále organizovat vítání občánků,
pořádat zlaté a diamantové svatby nebo
setkání s pětasedmdesátiletými občany.

Oldřiška
Sedláčková
Odbor ekonomiky,
vedoucí

Jelikož jsme jedním z odborů, kde kro-
mě názvu odboru, zůstávají všechny čin-
nosti zachovány, dívám se celkově na
restrukturalizaci jako na zjednodušení
a koncentraci určitých úkonů směrem
k občanovi a z pohledu rozpočtu města,
jako na pokles nákladů na provoz, který
spočívá ve snížení počtu pracovníků.

Ing. Pavel Gala
Odbor koncepce
a strategického
rozvoje,
vedoucí

Restrukturalizací dochází ke změně
názvu odboru. Jeho součástí budou tři
oddělení. Oddělení koncepce a rozvoje
města (kde bude i pracoviště architektu-
ry a urbanismu, které již nebude vystu-
povat samostatně) se bude zabývat mimo
jiné tvorbou koncepčních a strategických
dokumentů i ve vazbě na urbanisticko-
architektonické záležitosti i projektovou
přípravou významných investičních akcí.

Dále je to oddělení projektových říze-
ní a správy dotací, které bude mít za úkol
monitorovat a hledat vhodné státní
i evropské dotační tituly pro investiční
i neinvestiční akce města.

A do třetice bude součástí odboru
oddělení územního plánování zabývají-
cí se nejen územním plánem města Pře-
rova, ale i územními plány obcí ve správ-
ním obvodu města Přerova.

Nejpodstatnější změnou je přemístění
konkrétní realizace investičních akcí pod
odbor správy majetku a komunálních slu-
žeb. Výběrová řízení ve vztahu k zákonu
o veřejných zakázkách bude provádět
úsek veřejných zakázek na odboru vnitřní
správy. Marketing bude součástí kancelá-
ře primátora a pracovníci geografického
informačního systému budou součástí
oddělení informačních a komunikačních
služeb na odboru vnitřní správy. Šaf

Ještě k řešení podoby jihozápadu náměstí TGM

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. Můžete využít 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

Využijte možnosti získat
informace v podobě SMS



V červenci zde návštěvníci mohou
zhlédnout tři historické akce s celo-
denním programem.

Během druhého víkendu, 9. a 10. čer-
vence, se pobaví programem v duchu
pohádkovém. Čeká je tajuplný příběh
s čerty a bílou paní v podání divadelní-
ho souboru Koňmo, skupinou šermu
Berendal a Allegros. Zavítá také kejklíř
a klaun. Děti do 8 let budou mít vstup
zdarma.

Následující  víkend, 16. a 17. července,
je na programu historická akce Za čest
krále. Návštěvníci se přenesou do tem-
né doby války třicetileté. I tato akce bude
mít svého premiérového účinkujícího,
loutkové divadlo Já to jsem, s pohádkou
Královská moudrost. 

Poslední víkend, 30. a 31. července,
bude patřit sokolníkům a včelařům.

Třetí prázdninová celodenní akce,
v duchu sokolnických slavností, předve-
de návštěvníkům něco z umění a histo-
rie tohoto nejstaršího loveckého řemes-
la. Po celý den se budete moci fotogra-
fovat s našimi dravými. www.sovinec.cz
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Kromě tradičního uměleckého kovář-
ství dostanou prostor také šermíři, cviči-
telé zvířat, hudebníci i kejklíři.

Na kastelána hradu Helfštýna jsme se
obrátili s otázkou, na co mohou těšit
návštěvníci hradu o prázdninách?

Jan Lauro
hrad Helfštýn,
kastelán 

První prázdninovou sobotu chystáme
pro příznivce zvířat agility show, na níž
své dovednosti odprezentují cvičitelé se
svými chovanci. Ačkoliv jsou psi z olo-
mouckého agility klubu KiRiCAN růz-
ných plemen, povah a velikostí, všechny
spojuje několik úžasných vlastností.
Inteligencí počínaje a bezmeznou odda-
ností svým pánům konče. Věříme, že
kromě skvělé zábavy a pozdvižení
budou také vzorem inspirace. Mnozí si
pak možná uvědomí, že čím víc péče
svému psovi dají, tím víc radosti jim
může přinášet. Pro psí borce to bude na
Helfštýně premiéra. To ale rozhodně
neplatí o jejich vystoupení jinde. Mnozí
z nich už soupeřili o nejvyšší posty
v rámci republikových i evropských sou-
těží.

Sváteční dny 5. a 6. července zpestří
divadelně pohádkové představení Dva
loupežníci v nastudování skupiny histo-
rického šermu Rego. Při jeho pozorová-
ní se budou bavit především děti. Jejich
rodiče pak potěší zábavné vystoupení
Studia bez kliky, které si pro všechny
chystá i malé překvapení. 

V letošním roce je to právě 400 let, co
tento svět navždy opustil jeden z největ-
ších mužů naší historie, Petr Vok
z Rožmberka. Slavný Rožmberk měl vel-
mi blízko i k hradu Helfštýn. Na počest
honosných výprav, které k nám společ-
ně se svou chotí Kateřinou z Ludanic

pořádal, ve spolupráci s Obecně pro-
spěšnou společností Hrad Helfštýn při-
pravujeme tradiční Hradní bál v duchu
hodném tohoto významného výročí.
Nepřímo se tak přidáme k památkám
spravovaným NPÚ, pro něž je rok 2011
rokem rožmberským. Na všechny, kteří
k nám 16. července zavítají, bude čekat
dobrá hudba, oblíbený kostýmovaný
průvod, dovední žongléři, půlnoční
ohňostroj a mnoho dalšího.

Čertovské tóny se hradem rozezní
v sobotu 6. srpna. Hosty večera budou
hudební skupina Traband a harmoni-
kář Venca Koubek. Už teď se těšíme na
skvělou atmosféru, živelnou hudbu
a zábavu, kterou kolem sebe tito inter-
preti šíří všude, kam zavítají. 

Trio mladých kovářů z blízkosti Olo-
mouce rozezní kovadlinu v hradní
kovárně poslední srpnový týden. Páno-
vé Luboš Krátký, Jiří Němec a Petr Meli-
chárek obohatí exteriér Helfštýna o dal-
ší monumentální dílo. Jejich působení
na Kovářském fóru bude tradiční před-
zvěstí blížícího se vrcholu sezony. Tím
bude již 30. mezinárodní setkání umě-
leckých kovářů Hefaiston. Uskuteční se
poslední srpnový víkend. Věříme, že

letošní jubileum osloví mistry z celého
světa. Tradiční průběh Hefaistonu jsme
se pro registrované účastníky rozhodli
zpestřit hned v několika bodech. Širší
pole působnosti chceme dát vzděláva-
cím institucím zaměřeným na výuku
kovozpracujících technik. Po loňské
zkoušce přidáme i soutěžní aktivity.

Zasoutěžit si budou moci i běžní
návštěvníci. V prostoru tak zvaného
psince plánujeme představit projekt
kované zoologické zahrady. Významné
výročí se podepíše i na večerním
doprovodném programu pro registro-
vané kováře. Kováři se dočkají napří-
klad koncertu Tomáše Kočka či noční-
ho promítání.

Hefaistonem se bude prolínat také
konference Kruhu evropských kovář-

ských měst. Významné setkání zástupců
kovářských měst z celé Evropy pořádá
Lipník nad Bečvou ve spolupráci
s Muzeem Komenského v Přerově. Část
konference s bude odehrávat i na Helf-
štýně, kde chceme našim evropským
partnerům v plné kráse představit to nej-
lepší, co kovářské umění nabízí. Šaf

Helfštýn je v létě vděčným cílem výletníků
Při prázdninové návštěvě hradu Helfštýna si na své přijdou všechny věkové i zájmové skupiny.
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Hradní bál bude mít slavnostnější podobu. Uplyne totiž 400 let od smrti Petra Voka z Rožmberka, který měl blízko k Helfštýnu.

INZERCE

INZERCE

GRACENT
tel: 603 899 793
www.gracent.cz
Otevírá v Olomouci studium:

• Arteterapie
• Grafologie a psychologie

Info: zdenka.rusnokova@gracent.cz

červenec

srpen

Pozvánka Hrad Sovinec
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Radosti dovolených
V ulicích města jsme několika Přero-

vanům položili otázku:
Kam se o dovolené rád vracíte a jak
prožijete tu letošní?

Dagmar Zlámalová

Již několik let jezdí-
me s přáteli na do-
volenou na Olo-
moucko, na západ-
ní stranu Libavé,

kde je krásná příroda, klid a pohoda. Od-
tud vyrážíme na pěší výlety do okolí ne-
bo do vzdálenějších míst autem. I když
by se dalo říct, že danou oblast dobře
známe, stále je co obdivovat, ať už se to
týká krajiny, pamětihodností nebo lid-
ské vynalézavosti. Letošní dovolenou
prožijeme podobně a už se na ni těším.
Snad bude přát počasí a porostou i hou-
by, pak budu úplně spokojená.

Jakub Hanzlík

Dříve jsem jezdíval
s rodiči každý rok
k moři. Uchvátilo
nás zejména Řecko.
Naše mužská část
rodiny se věnovala surfování, a všichni
jsme rádi plavali v moři, potápěli se. Nav-
štěvovali jsme památky, muzea, a to
i v místech, která nejsou tak zprofanova-
ná turistickým ruchem. Nyní však již
několikátou sezonu jezdíme s partner-
kou na chatu na Slovensko, kde zase
máme možnost obdivovat nádhernou
krajinu, hory, lesy a ostatní krásy, které
zase nenajdete ve středomořské oblasti. 

Jolana Přikrylová

Vždy jsme jezdíva-
li celá rodina společ-
ně na dovolené, ať
už v tuzemsku nebo
v zahraničí. Nyní,

když už nám děti odrostly, jezdíme na let-
ní dovolené každý podle svého gusta. Já
miluju moře, takže i letos se chystám na
jih, do Španělska. Manžel zase moře moc
nemusí, zato miluje rockové koncerty,
jejichž nabídka je jako každý rok v tomto
období pestrá. A tak obráží republiku za
známými legendami tohoto žánru.

Jan Ikl

V poslední době
nezbývá na dovole-
nou moc času ani
peněz. Ale dříve
jsme jezdili jak za
teplem, tak i za chladnějším počasím.
S manželkou si vycházíme vstříc, takže
někdy jsme byli u moře, které má ráda
žena, jindy jsme zase putovali do sever-
ních zemí, které zase miluju já. Letos to
ovšem z pracovních ani finančních důvo-
dů nevychází. Takže během chvil volna
budeme doma a věnovat se sami sobě.

Jana Šimčíková

Anketa

Hlavní turistická sezona je tady a určitě
stojí za připomenutí, čím se Přerov může
pochlubit a na co nalákat i návštěvníky
z jiných měst. Několik otázek jsme polo-
žili Marii Hlouškové, vedoucí Městského
informačního centra.

�Nejprve trochu zpět v čase. Jak hod-
notíte návštěvnost Přerova v loňské
sezoně?

V roce 2010 navštívilo Městské infor-
mační centrum 3 608 návštěvníků. Je to
další nárůst oproti předcházejícímu
roku, podle statistiky to bylo 3 082 kli-
entů. Podle našich záznamů každým
rokem narůstá počet návštěvníků Přero-
va zhruba o pětistovku. 

�Co je z pohledu turistů nejatraktiv-
nější?

Nejvíce se turisté zajímali o přerovský
zámek a procházku v této lokalitě, to
znamená Horní náměstí a středověké
hradby. Také se výrazně navýšil zájem
o park Michalov a laguny. Rodiny s dět-
mi rády zavítaly do ornitologické stani-
ce, nově zrekonstruovaného plaveckého
areálu nebo si udělaly výlet do Před-
mostí a prošly si naučnou stezku Před-
mostím až do pravěku. Vzrostl také
počet cykloturistů, kteří Přerovem pro-
jížděli a udělali si zde zastávku. Naším
městem totiž vede cyklostezka Bečva,
která začíná u pramenů Rožnovské
a Vsetínské Bečvy a pokračuje až po sou-
tok s Moravou. Kolem samotného Pře-
rova vedou tři samostatné cyklistické
trasy, které lze projet na kole a udělat si
celodenní výlet, a to kolem Tovačov-
ských jezer, kolem Tršicka a přes Osec-
ký Jadran a hrad Helfštýn.

Určitě zajímavé budou pro čtenáře
i statistické údaje, vypovídají o atraktiv-
nosti navštěvovaných míst v červenci
a srpnu loňského roku: Infocentrum
Předmostí – 1 032 návštěvníků, Památ-
ník lovců mamutů – 882 návštěvníků,
Archeologie v kostce – 141 návštěvníků,
zámek – 1 716 návštěvníků, ornitologic-
ká stanice – 862 návštěvníků a hrad Helf-
štýn 33 173 návštěvníků.

�Jaké novinky můžete nabídnout
návštěvníkům našeho města v letošní
sezoně?

V letošním roce budeme propagovat
programy, které jsme zahájili v loňském
roce. Jedná se zejména o půjčování
audioprůvodců, se kterými má návštěv-
ník Přerova možnost navštívit čtyři růz-
ně zaměřené městské turistické trasy.
Tento projekt má společný název city-
walk a je namluven ve čtyřech jazycích.
Bohužel o tuto službu je prozatím malý
zájem, v loňském roce ji využilo pouze
25 návštěvníků. Přitom si myslím, že
toto zařízení přinese během procházky
mnoho zážitků a poznatků i samotným
obyvatelům našeho města. Výklad textu
je přizpůsoben pro dospělé i děti
a zapůjčení je zdarma, pouze na vratnou
zálohu 300 korun. 

�Možná stojí za to, alespoň ve struč-
nosti, připomenout jednotlivé trasy. 

Trasa Kulturní dědictví měří zhruba 2,5
km a vede přes historické Horní náměs-
tí, kolem zámku, středověkých hradeb,
přes centrum města, kolem několika
kostelů. Trasa Přerovským luhem má
desetikilometrový okruh. Začíná u roz-
cestníku U labutě, pokračuje podél řeky
Bečvy až do lužního ekosystému národ-
ní přírodní rezervace Žebračka a vrací se
zpět přes městský park Michalov. Lze si
projít i zkrácenou, čtyřkilometrovou tra-
su, která obchází laguny. Trasa Odpo-
činkové odpoledne vybízí návštěvníky
k odpočinku. Vede po pravém břehu
Bečvy kolem parku Plovárna, přes
Michalov, ornitologickou stanici až po
laguny. Zde návštěvník může strávit pří-
jemný den i návštěvou místní restaura-
ce nebo dětského hřiště. Letos je zde
nově otevřený krásný skleník s exotický-
mi rostlinami. Poslední trasa Předmos-
tím až do pravěku měří téměř 9 kilomet-
rů a je připomínkou významných
archeologických nálezů v této oblasti.
Začíná u Infocentra, pokračuje přes

Památník lovců mamutů, přírodní amfi-
teátr, autokrosové závodiště Přerovská
rokle, kolem sochy mláděte mamuta
v životní velikosti se vrací zpět.

Ráda bych upozornila, že v Infocentru
Předmostí bude letos o prázdninách
opět probíhat populární program
Archeologie v kostce. Na trase dlouhé
okolo jednoho kilometru průvodce
seznámí návštěvníky s historií Předmos-
tí, archeologickými výzkumy, navštíví
Malé školní muzeum ZŠ J. A. Komen-
ského, Památník lovců mamutů a blud-
ný kámen. Program trvá přibližně hodi-
nu a bude probíhat od úterý do soboty,
vždy ve 13.30 hodin. Vstupné je symbo-
lické, dospělí zaplatí 10 a děti 5 korun.

Eva Šafránková

Upozornění:
Novinkou bude prázdninové rozšíření

provozní doby. Otevřeno bude nejen
o svátcích, ale i o sobotách a nedělích,
a to od 9 do 12.30 a od 13 do 17 hodin.
K dispozici bude internet pro veřejnost,
možnost kopírování a nákup upomín-
kových předmětů.

Začíná hlavní turistická sezona
Co může město nabídnout svým návštěvníkům?

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

Provozní doba v období letních prázdnin
pondûlí úter˘ ãtvrtek pátek

oddûlení pro dospûlé 8–17 8–17 8–17 8–16

studovna (Wi-Fi) 8–12 8–12 8–12 8–12
13–17 13–17 13–17 13–16

ãítárna (Wi-Fi) 8–17 8–17 8–17 8–16

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

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

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

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

poboãka Velká DláÏka zavfieno 9–11.30 9–11.30 zavfieno
12.30–17.30 12.30–17.30

stfieda a sobota – zavfieno
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Bohužel turisté 
málo využívají 

audioprůvodce.
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Scholar ocenil
úspěšné žáky

K tradičním akcím, které město při-
pravilo na závěr školního roku letos už
poosmé, patří Scholar. Začátkem červ-
na se sešlo v koncertním sále Základní
umělecké školy Bedřicha Kozánka
sedmadvacet žáků přerovských základ-
ních škol, kteří dosáhli vynikajících
výsledků ve studiu, ale i v různých obo-
rech uměleckých, ve sportu či úspěšně
reprezentovali školu na olympiádách.

Těm představitelé radnice a vedoucí
odboru školství předali sošku Scholar
2011. Vyznamenaní žáci se podepsali do
knihy zvané Scholar a jako ocenění své
píle, nadání, talentu a příkladného cho-
vání si odnesli i zajímavé dárky, napří-
klad batůžek, volnou vstupenku na
bazén a zimní stadion.

Ocenění získali tito žáci:
Základní ‰kola B. Nûmcové 
- Adéla HalmazÀová, Karolína Otáhalová,
Tsenguun Tsolmon
Z· J. A. Komenského – Tomá‰ Bucher,
Tadeá‰ Dostal, Adéla Velková
Z· Pod Skalkou – Michal Majer, 
Ladislav Boháã, Michal Nûmec
Z· Svisle – Sabina Králíková, 
Barbora Glosová, David Stokláska
Z· Trávník – Tomá‰ Mrázek, 
Kamila Bajerová, Martina Dokládalová
Z· U tenisu – Erik Javofiík, Jana Jano‰ová,
Jan Lenoch
Z· Velká DláÏka – Frederika Dosedûlová,
Denisa Pluhafiová, Tereza Machalová
Z· Za ml˘nem – Lucie Charuzová,
Veronika Sedláková, Václav Stehlík
Z· Îelatovská – Jan Stfielák, 
Katefiina Kaprálová, David Stoklásek

Státní maturity
vzbudily emoce

Letos největší rozruch na středních
školách vyvolaly státní maturity. Jaké
byly, jsme zjišťovali u ředitelů několi-

ka přerovských středních škol a oslovi-
li jsme i samotné maturanty.

PhDr. PaedDr. Bc.
Oldřich Baďura
Střední škola
gastronomie
a služeb, Šířava,
ředitel

Ve školní části maturitní zkoušky bylo
z celkem 78 studentů pouze 7 neúspěš-
ných. Výsledky společné části, stejně jako
ostatní školy, zatím neznáme. Problémy
s technickým zabezpečením jsme nemě-
li. Připomínkujeme velkou administra-
tivní zátěž a značné finanční náklady.
Problematickou je metodologie zkoušek
a rozdělení zkoušek na lehčí a náročněj-
ší variantu, mimo jiné i proto, že neexis-
tuje žádné porovnání obou variant.

Mgr. František
Šober
Střední škola
technická,
Kouřilkova,
ředitel 

Na naší škole letos maturovalo pouze
72 studentů. Přesto byly letošní maturi-
ty především pro zástupce teoretické
výuky, učitele i žáky extrémně náročné,
a to jak časově, organizačně, administ-
rativně, tak i po psychické stránce. 

Doba trvání maturit se nám zdá víc než
dlouhá a pro školu našeho typu, kde
musíme zvládnout současně i závěreč-
né zkoušky žáků tříletých oborů, značně
zátěžová. Najdou se i další připomínky,
například máme výhrady k průběhu
ústní části maturitní zkoušky z češtiny
a cizího jazyka – myslíme si, že větší
zátěž je kladena na učitele než na žáka,
zdržují zápisy do protokolů, zejména
u cizích jazyků. Otázky z češtiny byly
víceméně o tom, co si žáci najdou na
internetu, než o jejich literárních zna-
lostech. Nelíbí se nám, že zadání didak-
tických textů nemá Cermat v úmyslu

zveřejnit! Rádi bychom věděli, v čem
naši žáci chybovali a na co je třeba se
lépe připravit. Množí se i názory, že
otázky byly nejednoznačné a také zadá-
ní pro žáky s poruchami učení byla pod-
le názoru češtinářů náročnější než pro
ostatní studenty. A to už raději nehovo-
řím o maturitách po stránce finanční,
hlavně pro administrativní činnosti s tím
spojené. 

Mgr. Jan Raška
Gymnázium
Jakuba Škody
v Přerově,
ředitel

Letošní nové maturity vnímám jako
celek a rozhodně neřeknu tak jako pan
ministr už před týdnem (14. 6., pozn.

red.), že maturity skončily a zbývá „jen“
vyhodnotit výsledky. V podobném
duchu byly totiž celé maturity spuštěny.

Mnoho podstatných věcí se po pat-
nácti letech příprav řešilo až v průběhu
maturit a mnohé legislativní problémy
nejsou ještě nyní jasné. Také mnohá
vyjádření pana ministra k „hladkému“
průběhu maturit i připomínkám žáků
i učitelů k jednotlivým zkouškám
a jejich náplni jsou poplatná úrovni při-
pravenosti těchto maturit a zmatků, kte-
ré je předcházely a provází. Hodnocení
škol podle výběru vyšší a základní úrov-
ně zkoušek se mi zdá docela podpáso-
vé. Rozdílné úrovně maturit z mého
pohledu státní maturity degradují.
Nevidím k nim sebemenší důvod! Stej-
ně jako nechápu snahu oddalovat ter-
mín přijetí na VŠ pro neúspěšné matu-
ranty.

Věřím, že maturity dalších let se budou
ubírat cestou výrazného snížení admi-
nistrativních nároků, redukce v jedinou
úroveň zkoušek a centrálním elektro-
nickým zadáváním a opravováním. 

Nejpodstatnější však je uznání statutu
maturit vysokými školami a jejich reak-
ce na výsledek žáka u státní maturity

v souvislosti s přijímacím řízením na
tyto školy. Bez toho jsou maturity do
budoucna zcela zbytečné.

Dominika
Přikrylová
Gymnázium
Jakuba Škody,
studentka

Státní maturita byla pro mě osobně
složena z českého jazyka v úrovni vyšší
a anglického jazyka naopak v základní.
Vyšší úroveň jsem si zvolila, protože už
při samotné generálce mi její zadání při-
šlo srozumitelnější, i když velkou moti-
vaci k takovému výběru jsme od Cerma-
tu nedostali. Z tohoto důvodu jsem ang-
ličtinu volila v úrovni stejné jako většina
českých studentů.

I přes původní obavy pro mě byla stát-
ní čeština úlevou. Povinných 30 knih,
jejichž znalost byla deklamovaná jako
nezbytná, jsem dobrovolně přečetla a ve
srovnání s maturitou školní by mi toto
ani zdaleka nestačilo. Avšak doporuče-
ní, že student má pracovat pouze s tex-
tem v pracovním listu mi přišlo poměr-
ně absurdní, neboť 15 minut se o při-
bližně dvaceti větách opravdu nedalo
diskutovat bez zmínění literárních sou-
vislostí.

Angličtina, konečně zaměřená na kon-
verzační schopnosti, i když rozdělena na
tolik oddílů, že se pořádně nestihl ani
jeden, byla i s testovou částí snadná.

V obou předmětech mi byl i přes mno-
hé zmatky sympatický fakt, že součástí
hodnocení je i projev žáka. Jen by měla
společnost Cermat popřemýšlet nad
zásilkou shodných slovníků a magneto-
fonů na střední školy, ať je vše tak jed-
notné, jak si přáli a neponechávat tuto
zodpovědnost na školách samých.

Václav Kocúrek
Střední škola
technická,
Kouřilkova,
student MCH4

Podle mého názoru jsou státní maturi-
ty myšlenkově nedotažené. Jako první
takové maturity mají jako vše nové své
„mouchy“. Když jsem například vypra-
covával test z jazyka českého, byly tam
otázky, které mi připomínaly test na
měření IQ, než test z tohoto předmětu.
Test měl 32 otázek, ale některé měly
i podotázky, takže ve výsledku jste vypra-
covali až 48 odpovědí a stanovený čas byl
jedna hodina. Pokud polovina otázek
byla „IQ“, které potřebují delší čas na
pochopení, tak tento čas je krátký.

Ilustrační testy byly to samé, navíc
mnohdy nejednoznačné. Na pochopení
úkolu s přiloženým textem, kdy se máte
rozhodnout, zda je v souladu s jiným,
jsme potřebovali určitě také delší čas –
stejně se výsledky neshodovaly tak, aby
byly v souladu s odborným textem.
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Scholar ocenil 27 úspěšných žáků přerovských základních škol.

Školní rok končí.Malé ohlédnutí
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David Fiala
Střední škola
technická,
Kouřilkova,
student MCH4

Státní maturita je podle mě jeden vel-
ký omyl. Je nesmyslné dělat pro všechny
školy v České republice jednu stejnou,
společnou maturitní zkoušku, ať už je to
jakýkoliv předmět. Nelze srovnávat
schopnosti žáků z gymnázií zaměřených
na cizí jazyky, český jazyk a matematiku
s žáky odborných škol, které jsou zamě-
řeny na odborné věci a počet hodin na
těchto školách je mnohem menší.
Odborné a střední školy nelze měřit jed-
ním metrem. Navíc pro tento rok byla
maturita obzvlášť obtížná, protože tři
roky jsme se připravovali na jeden druh
maturity a v posledním pouhém jednom
roce jsme se připravovali na zcela jinou
formu zkoušky. Eva Šafránková

Úspěšný rok měli
žáci umělecké školy

Jak letošní školní rok hodnotí vedení
Základní umělecké školy B. Kozánka?

Koncertní vystoupení
Koncertní sezonu jsme zahájili před-

stavením komorních souborů již v břez-
nu. V závěru měsíce následovala nejvý-
znamnější kulturní událost školy, kterou
je každoroční koncert orchestrů v Měst-
ském domě. Zapojilo se téměř 200 účin-
kujících. Publikum zaplněného sálu
s nadšením tleskalo Komornímu smyč-

covému orchestru v čele s dirigentem
Ondřejem Kratochvílem, Dětskému
pěveckému sboru Cantabile se sbormist-
ry Markétou Láskovou a Michalem Saba-
dášem a konečně Tanečnímu orchestru
a Dechovému orchestru Haná pod tak-
tovkou Františka Tkadlece. V dubnu
následovaly dva koncerty, na které v dal-
ším měsíci navázaly koncerty absolvent-
ské. V koncertním sále školy a v Mervar-
tově síni proběhlo deset akcí, na kterých
ukončilo studium prvního a druhého
stupně zhruba 60 absolventů hudebního
oboru. V celkovém výčtu nemohu opo-
menout již tradiční koncertní zájezd do
Beňova a následně do Úsova. Zúčastnily
se ho dívky pěveckého sboru Primavera,
Komorní orchestr mladších žáků
a Komorní smyčcový orchestr. K tradiční
prezentaci dechového oddělení patřily
promenádní koncerty orchestru Haná
v městském parku Michalov. Tento výčet

zdaleka nemůže být konečný, neboť by
několikanásobně překročil vymezený
prostor tohoto článku.

Účast v hudebních soutěžích
Pro nás nejvýznamnější představuje

Národní soutěž základních uměleckých
škol. V krajském kole jsme měli zástup-
ce ze třídy Mgr. Petra Vařáka v sólové
a komorní hře na kytaru. Jeho žáci zís-
kali v různých kategoriích v Olomouci
šest prvních míst. V sólové hře na smyč-
cové nástroje soutěžil na violoncello
Břetislav Vybíral pod pedagogickým
vedením MgA. Ondřeje Kratochvíla. Za
svůj výkon v krajském kole získal 1. mís-
to a titul absolutního vítěze soutěže.
Úspěch zopakoval rovněž v kole celo-
státním, kde opět zvítězil. Vedle této
soutěže získali žáci ze třídy učitele
Fr. Tkadlece ocenění také v soutěžích
mezinárodních (D. Štěpán – 2. cena,
K. Zemanová a N. Zaoralová – čestné
uznání). V mezinárodní soutěži Flautia-
da Bratislava se umístila ve zlatém pás-
mu žákyně učitelky E. Tkadlecové K. Pře-
cechtělová, která byla rovněž přijata ke
studiu na brněnské konzervatoři. Množ-
ství úspěchů zakončilo zvláštní uznání
poroty za netradiční formu vystoupení
udělené Dechovému orchestru Haná na

Národní přehlídce dětských dechových
orchestrů ve Vysokém Mýtě.

Úspěchy žáků výtvarného oboru
Z akcí výtvarného oboru jmenujme

výstavu absolventských prací. Výtvarné
plošné práce žáci instalovali na chod-
bách a v koncertním sále školy. Celkem
absolvovalo 28 žáku ze tříd učitelů
S. Foretové, S. Lašákové a V. Časty. Na
střední a vysoké školy s uměleckým
zaměřením úspěšně vykonalo talentové
zkoušky deset žáků.

Z krajského kola Národní přehlídky VO
ZUŠ postoupily do kola národního insta-
lace Krabičky – písmena (vyučující
V. Časta) a instalace Architektura v kost-
ce (vyučující S. Foretová).
Bohumil Kratochvíl, zástupce ředitele ZUŠ

FOTO BOHDAN BORŮVKA
Slavnostní zakončení ústní části státních maturitních zkoušek na Gymnáziu Jakuba Škody
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Výstava absolventských prací žáků výtvarného oboru neušla pozornosti veřejnosti.
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Violoncellista Břetislav Vybíral získal titul absolutního vítěze v celostátním kole.

A jaký byl?
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Přerov oslavami hodů ožije první srp-
nový víkend. Program hodů se odehraje
na centrálním náměstí TGM, v přileh-
lých ulicích, pod hradbami a na Horním
náměstí.

První den oslav je na páteční večer 5.
srpna od 18 hodin na náměstí TGM při-
pravena hodová diskotéka, kde vystou-
pí skupina Pirillo a zpěvák Michal David
se svou live show. 

V sobotu 6. srpna se obyvatelé mohou
těšit na vystoupení souborů i sólistů
z partnerských měst v rámci takzvaného
Dne přátelství. V Přerově se tak na
náměstí T. G. Masaryka kromě místních
kapel předvedou na pódiu soubory
z Děčína, slovenského Bardejova nebo
z Polska. 

„Historická část oslav se ve stejný den
odehraje také na Horním náměstí, kde
budou od 11 hodin nachystány středo-
věké hry pro děti i dospělé. Návštěvníci
se mohou těšit na celodenní atraktivní
program, který zahrne vystoupení sku-
piny historických tanců Porta Temporis

z Napajedel, zhlédnou pouliční divadlo
Tilia nebo skupinu historického šermu
Allegros. Hudba
středověku v podá-
ní kapely Rattus
Rattus zazní od
12.30 hodin, vystřídá ji vystoupení sku-
piny scénického šermu Ignis a kejklíře
Křupaly. Odpoledne zahrají a zazpívají
skupiny Rabussa a Codex, která předve-
de posluchačům středověkou hudbu
s použitím replik historických nástrojů,“
přiblížil ředitel Kulturních a informač-
ních služeb města Přerova Rudolf Neuls.
Večerní program od 20.30 hodin zahrne
slavnostní průvod měšťanů s loučemi po
náměstí TGM, příjezd Přemysla Otakara
II. a předání městských práv Přerovu.
„Na své si přijdou večer i příznivci
hudební skupiny Grál z Pardubic, která
hraje gotickou hudbu s rockovým nasa-
zením, i milovníci ohňové show, o niž se
postarají skupiny Markus M a Histori-
ka,“ doplnil ředitel. 

Nedělní dopoledne bude zasvěceno
mši svaté, na náměstí TGM zazní cim-
bálová muzika Primáš se sólisty a poslu-

chači se dočkají i koncertu dechové hud-
by Moravanka Jana Slabáka. 

„Poté v 10 hodin vyjde opět průvod
kostýmovaných účinkujících v čele
s Přemyslem Otakarem II. a jeho druži-
nou, který začne i skončí na Horním
náměstí. Opět zazní dobová hudba
a vystoupí historické skupiny, v pravé
poledne bude na programu praporová
show Monadria Polygamica, ve 14 hodin

vystoupí s duchov-
ními písněmi muž-
ský pěvecký sbor

Magna Misteria. Pro děti nebudou chy-
bět dobové hry a atrakce na travnaté
ploše u Bečvy,“ dodal k nedělnímu pro-
gramu v historické lokalitě Rudolf Neuls. 

Pod hradbami vyroste jako každoroč-
ně dřevěné městečko s jarmarečním
zbožím. Devátý ročník hodů se uskuteč-
ní od 5. do 7. srpna. Tradiční termín je
odvozen od svátku svatého Vavřince,
jemuž je zasvěcen hlavní přerovský kos-
tel v Kratochvílově ulici.

Lada Galová, KIS
Program hodů najdete na straně 14.

Svatovavřinecké hody oslaví i kulaté jubileum města

Středověká hudba, kabaret, country,
opera, klasická kytara, jazz i muzikál –
takový je stručný výčet z celkem osmi
představení, která mohou Přerovany
i návštěvníky pobavit během letošní let-
ní sezony v nově zrekonstruovaném
romantickém koutě přerovské zámku –
na nové divadelní scéně, sevřené prsten-

cem středověkých hradeb. Na premié-
rové představení, koncert brněnských
interpretů středověké muziky Quanti
Minoris, se ve čtvrtek 9. června dorazila
podívat více než stovka příchozích. 

„Je vynikající, že se Přerov od letoška
může pochlubit venkovní divadelní scé-
nou, představení pod širým nebem tu

zatím chyběla,“ řekl při slavnostním ote-
vírání divadla přerovský primátor Jiří
Lajtoch. 

Představení jsou plánována každý dru-
hý čtvrtek vždy v 19.30 hodin. Po Kaba-
retu v podání souboru Moravského diva-
dla Olomouc poslední červnový večer je
na programu 14. července Country večer
mezi hradbami se skupinou Freďáci,
které 28. července na podiu vystřídají
operní pěvkyně Jana Šelleová a harfe-
nistka Anastázie Tomečková s koncipo-
vaným večerem na vlnách operních árií
a koncertních písní za zvuku harfy pod
názvem Harfa a múzy. 

Srpnová vystoupení se ponesou
v duchu klasické kytary a jazzu. Ve čtvr-
tek 11. srpna je připraven Podvečer kla-
sické kytary, se kterým se představí Pře-
rovské kytarové duo ve složení Petr
Vařák a Bohdan Mrtvý. Poslední srpno-
vý čtvrtek si přijdou na své milovníci jaz-
zu, pořad Jazzík pod hvězdami mezi
hradby přinese kapela Jazz Base. 

Písničkový recitál u klavíru, věnovaný
80. narozeninám Jiřího Suchého,
v podání Richarda Pogody je v plánu 8.
září, ve čtvrtek 22. září návštěvníky čeká
čtyřicetiletá projížďka existencí Dostav-
níku s jeho pořadem Písničkál. Ten pro-
střednictvím písní z her, které protago-

nisté zpívali a zpí-
vají, bude prezen-
tovat mix toho
nejlepšího, co se
kdy v Dostavníku
nastudovalo.

Prodej vstupe-
nek na představe-
ní Letní divadelní
scény mezi hradbami bude probíhat
vždy po celý den v konání akce v Galerii
města Přerova na Horním náměstí. Jed-
notlivým pořadům budou ve stejných
dnech vždy v 17.30 hodin předcházet
komentované prohlídky Horního
náměstí, které městská galerie nabízí
návštěvníkům v rámci velkého letního
zábavně vzdělávacího projektu Toulky
přerovskou minulostí. Procházky Hor-
ním náměstím se zastaveními u památ-
kově chráněných domů s odborným
výkladem zaštiťují historici Karel Žurek
a Jiří Lapáček a archeologové Zdeněk
Schenk a Jan Mikulík.

Lada Galová, Kulturní a informační 
služby města Přerova

Podrobný program Letní divadelní scé-
ny i komentovaných prohlídek nalez-
nete na straně 14 a 15, na www.pre-
rov.eu nebo na www.kisprerov.cz v sek-
ci Galerie města Přerova.
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Ukázky historických tanců patří k programu svatovavřineckých hodů.
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Provoz Letní divadelní scény mezi hradbami zahájil 9. června koncert brněnských
interpretů středověké hudby Quanti Minoris.

sobota

pátek

neděle

Přerov oslavami hodů ožije
první srpnový víkend.

Letní divadelní scéna mezi hradbami nabídne v sezoně
osm multižánrových představení

Příjezd Přemysla Otakara II. a jeho družiny, krojovaný průvod měš-
ťanů s loučemi na náměstí, středověké hry, dřevěný jarmark, mše
svatá, pouliční divadlo, vystoupení kejklířů, šermířů či ohňová
show – takový bude letošní obraz tradičních přerovských Svatovav-
řineckých hodů, okořeněných u příležitosti oslav kulatého výročí
města o atraktivní program i podívanou.
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Děti z přerovských mateřských
a základních škol odevzdaly v průběhu
letošního školního roku celkem
2 428 kg použitých baterií. Je to zatím
nejvíce od roku 2004, kdy byl sběr
v přerovských školách zahájen. 

Do soutěže se zapojilo 23 mateřských
a 9 základních škol. Největší podíl na
úspěšném sběru použitých baterií mají
mateřské školy, ve kterých děti sesbíra-
ly 2 158 kg, zatímco ve školách základ-
ních 270 kg. Kritériem úspěšnosti bylo
množství odevzdaných použitých bate-
rií na jednoho žáka.

Z celkového počtu třiadvaceti mateř-
ských škol v Přerově si opět nejlépe ved-

ly děti z MŠ v Lověšicích, které sesbíraly
286 kg použitých baterií. Na dalších mís-
tech se umístily děti MŠ Vinary, za nimi
pak děti z MŠ Újezdec, dále MŠ Kouřil-
kova 2 a MŠ Máchova 14. Z devíti základ-
ních škol v Přerově sesbírali nejvíce žáci

ZŠ v Předmostí, ul. Hranická, následují
žáci ZŠ Velká Dlážka a žáci ZŠ Předmos-
tí, Pod Skalkou. 

Vítězné mateřské a základní školy
obdržely od města peněžité odměny
v celkové výši 26 tisíc korun. Tato odmě-
na poslouží školám k zakoupení potřeb
pro činnost školy dle vlastního výběru.

Ing. Marcela Novotná, 
odbor životního prostředí MMPr

Děti přerovských škol odevzdaly
k recyklaci 2 428 kg použitých baterií
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Děti z vítězné mateřské 
školy v Lověšicích

Na počátku letošního roku si občané
bydlící v místních částech Přerova
vybírali své zástupce do osadních
výborů. V následujících měsících pro-
běhla veřejná shromáždění jejich oby-
vatel s vedením města, některými
úředníky a nově zvolenými členy osad-
ních výborů.

Setkání s občany Kozlovic se uskuteč-
nilo první červnový den. Ukázalo se, že
místní obyvatelé mají o dění ve své obci
nebývalý zájem. Sál restaurace Na hřišti
v Areálu sportu zaplnili do posledního
místa. Jistě tomu pomohlo i to, že na
programu byla kromě projednání již
uskutečněných a schválených investič-
ních akcí také otázka budování nové
kanalizace, oprava vozovky na ulici Gry-
movská či plánovaný obchvat Kozlovic.
Mnozí místní občané se smysluplně
zapojili do diskuse, neboť se zajímali
o aktuální stav realizace přislíbených
investičních akcí. Z jejich slov byla cítit

obava, že se tolik očekávané nové kana-
lizace a obchvatu jen tak brzy nedočka-
jí. Bohužel tato obava se ukázala jako
oprávněná. Do dnešních dnů se totiž

vedení města nepodařilo získat na budo-
vání nákladné kanalizace, jejíž předběž-
ná cena se odhaduje na 90 miliónů
korun, potřebnou dotaci. Navíc ani Olo-

moucký kraj nemá ve svém rozpočtu
finance na realizaci tolik diskutovaného
obchvatu kolem Kozlovic, a proto se
zahájením jeho stavby nepočítá – ani
v roce 2012.

Nebyla to však jen kanalizace
a obchvat, co obyvatele Kozlovic zajíma-
lo. Poukazovali rovněž na problém úkli-
du sněhu z chodníků, zajímali se o řeše-
ní přístupových cest k nově postaveným
domům, zmiňovali se o nutnosti důklad-
ného prořezu stromů v celé místní části,
poukazovali na nedobrý stav vozovek
a chodníků i na častou nefunkčnost
veřejného osvětlení a špatnou slyšitel-
nost vysílaných produkcí z místního
pouličního rozhlasu. Na jejich dotazy
reagovali přítomní zástupci města
a kompetentní úředníci. Všichni z nich
se snažili odpovídat konstruktivně, tak-
že veřejné shromáždění mohlo splnit
svůj účel – ke spokojenosti obou stran.

Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková

Obyvatelé Kozlovic potřebují novou kanalizaci a obchvat obce
■ Z místních částí
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Kamióny na úzkou komunikaci 
procházející obcí nepatří.

Ve dnech 8. a 15. června měli prvňáč-
ci, zapojení do 3. ročníku celostátního
projektu Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka, svůj velký svátek.

Po oba dny totiž Městská knihovna
v Přerově pasovala malé žáčky na čtená-
ře. Akce se uskutečnila v Muzeu Komen-
ského v Přerově, ve školní třídě ze 17.
století, z doby Jana Amose Komenského.

Během slavnostního obřadu složilo
266 prvňáčků přerovských základních
škol slavnostní přísahu a byli rytířem
pasováni na čtenáře. Všechny děti odne-
sly „pasovací glejt“. Ti nejlepší obdrželi
také krásnou knížku Zmizelá škola spi-

sovatelky Daniely Krolupperové a ilus-
trátorky Evy Sýkorové-Pekárkové, kterou
není možné koupit v žádném knihku-
pectví. Navíc všichni obdržely bezplat-
nou průkazku do knihovny s platností
do konce roku 2011. 

Cílem projektu Už jsem čtenář – Knížka
pro prvňáčka je rozvoj četby od prvních
měsíců školní docházky, vytvoření zákla-
dů návyku pravidelného čtení a potřeby
využívat pro získávání vědomostí veřejné
nebo školní knihovny i ostatní kulturní
instituce v místě bydliště.

Ing. Pavel Cimbálník, 
ředitel Městské knihovny v Přerově
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Prvňáčci složili slavnostní přísahu a byli rytířem pasováni na čtenáře v muzeu,
ve školní třídě ze 17. století z doby J. A. Komenského.

Rytíř pasoval na čtenáře
266 prvňáčků

Sběrný dvůr v areálu Technických služeb města Přerova, Na hrázi 17
Zde můžete odevzdávat objemný odpad, odpady ze zahrad, nebezpečné slož-
ky komunálního odpadu, také elektrozařízení (lednice, mrazící boxy, pračky,
televize, počítače, monitory, rádia, mikrovlné trouby, varné konvice, zářivky,
výbojky, apod.), dále monočlánky a baterie, pneumatiky.
Provozní doba sběrného dvora: pondělí–pátek 6–17 hodin, mimo pracovní dny
(s výjimkou státních svátků) 8–12 hodin
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INZERCE

INZERCE

AUTOBOXY
NOSICE

Kojetínská 60, Přerov • telefon 581 201 666

www.piccolam.cz

ˇ

■ Klub českých turistů
SK Přerov – pěší turistika

Jifií ·vec, tel. 608 730 541
�2. 7. • Vsetín–Huslenky, 21 km, J. ·pinar,

odj. 6 hod.
�3.–9. 7. • Slovensko, ·Èávová 
�7. 7. • Libina–Tvrdkov–Bfievenec–Uniãov,

21 km, J. ·pinar, odj. 7.04 hod.
�7. 7. • Tesák–Hutû–Holíkova rezerva-

ce–DrÏková, 15 km, J. ·vec, odj. A6.05 hod.
�9. 7. • Hranice–Hran. propast–Teplice

n/B–Drahotu‰e, 17 km, J. Pûãek, odj. 7.21 hod.
�14. 7. • Horka n. Mor.–skanzen–Horka n.

Mor., 12 km, Î. Zapletalová, odj. 8.04 hod.
�16.–22. 7. • âeské stfiedohofií, Pûãek
�21. 7. • Leskovec–Vartovna–Syrákov–Je-

sená–Vizovice, 17 km, J. ·vec, odj. 6 hod.
�23. 7. • Vala‰ské Mezifiíãí–Bystfiiãka–RoÏ-

nov p. Rad., 22 km, H. ·Èávová, odj. 6 hod.
�28. 7. • Vizovice–Klá‰tov–Vizovice, 20

km, J. ·pinar, odj. 6.14 hod.
�28. 7. • Krnov KPâ–Cvilín–StráÏi‰-

tû–Úvalno, 13 km, J. ·vec, odj. 6.37 hod.
�30. 7. • Luhaãovice–Provodov–Zlín, 24 km,

J. Sedláková, odj. 5.56 hod., SONE – Zlínsk˘

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

�1.–10. 7. • Putování âeskou republikou
na kole i pû‰ky, Jihomoravská vûtev. Dle
propozic, 450-550 km, vlak 17.18 hod., cyklo

�15.–18. 7. • Pfiechod slovensk˘ch poho-
fií. Magura–Vtáãník–Tribeã, Tomá‰ Beránek,
vlak 3.24 hod., VHT

�23.–30. 7. • Léto s Fénixem v Broumov-
ském v˘bûÏku, vlak , pû‰í, cyklo

�29. 7.–1. 8. • Polské Tatry, Tomá‰ Beránek,
Milan Bezdûk, vlak 3.24 hod., VHT

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

�2. 7. • Kunovice–Louãka–Lázy–Pí‰ko-
vá–Jarcovská gula–Val. Mezifiíãí, 22 km,
vlak 7.36, Vl. Wnuk

�10.–16. 7. • Safari, vlakov˘ zájezd, pû‰í turis-
tika

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

�30. 7. • Králíky–Hory Matky BoÏí–sv. Tro-
jice–Hanu‰ovice, 20 km, vlak 6.04, Vl. Wnuk

INZERCE

Servis a prodej
šicích strojů

rychle • kvalitně
Petr Dvořák

☎ 603 213 856

Přerovské listy na internetu

www.prerov.euZápis do taneční
školy HIT

HIT CHEERLEADERS – sportovní
taneční klub provádí zápis pro
školní rok 2011/2012 v úterý

28. června od 16.30 do 17.30 hod.
v zrcadlovém sále ZŠ B. Němcové.

Čtyři věkové kategorie 
od roku narození 2007. Informace:
777180008, info@agentura-hit.cz
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■ Rozpis pohotovostních lékáren
nedûle a svátky od 8 do 18 hodin

3. 7. lékárna Zlat˘ zubr, Trávník 29 581 209 920

5. 7. lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

6. 7. lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

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

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

24. 7. lékárna U NÁDRAÎÍ, Husova 2 581 205 539

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

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

14. 8. lékárna Sano, BudovatelÛ 6 581 277 956

21. 8. lékárna Komenského, Komenského 40 581 215 092

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

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

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
ulice druh omezení trvání
MádrÛv podjezd, Pfierov úplná uzavírka (rekonstrukce Ïelez.podjezdu) do 31. 12.
krajská silnice ã. II/436, úplná uzavírka 9. 10.
Pfiedmostí–âekynû (motoristické závody na Pfierovské rokli)
Na Odpoledni úplná uzavírka (oprava parovodu) do 20. 8.
(kfiiÏ. s nábfi. Dr. E. Bene‰e)
Mervartova ul. ãásteãná uzavírka (oprava parovodu) do 20. 8.
nábfi. Dr. E. Bene‰e úplná uzavírka (oprava parovodu) do 20. 8.
(od Strojafie po kfiiÏ. s Mervartovou ul.)
krajská silnice ã. II/436, úplná uzavírka 3. 9.
Pfiedmostí–âekynû (motoristické závody na Pfierovské rokli)
Kratochvílova ul. úplná uzavírka do 3. 7.

(oprava komunikace – reklamace)
krajská silnice ã. II/436, úplná uzavírka 13. a 14. 8.
Pfiedmostí–âekynû (motoristické závody na Pfierovské rokli)
krajská silnice II/434, ãásteãná uzavírka (rekonstrukce kanalizace) do 30. 6.
ul. Dvofiákova
silnice I/55, úplná uzavírka do 30. 6.
ul. Gen. ·tefánika (oprava komunikace)
Mostní, Pfierov úplná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4. 2012
krajská sil. III/04724, ãásteãná uzavírka do 30. 4. 2012
ul. Brabansko (rekonstrukce Tyr‰ova mostu)
ul. Spálenec úplná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4. 2012
Tyr‰Ûv most úplná uzavírka (rekonstrukce mostu) do 30. 4. 2012

■ Blokové čištění města
Datum lokalita 7–14 hodin

13. 7. Dvofiákova u garáÏí

20. 7. Optiky, Îelatovská

27. 7. B. Nûmce

3. 8. Al‰ova, K. Koufiilka, Svisle

10. 8. Sumínova, Na louãkách, Kramáfiova,
Havlíãkova

17. 8. Smetanova, Jaselská, Wurmova

24. 8. Dr. Horákové, Sportovní, Teliãkova

31. 8. Mikulá‰kova, Svornosti, Bajákova,
Za ml˘nem

Nejlepší chléb v republice
peče pekárna Racek

Přerovská pekárna Racek peče nejlep-
ší chléb v republice. Rozhodla o tom
v Pardubicích porota, která hodnotila
všechny přihlášené bochníky chleba na
17. ročníku celorepublikové soutěže,
kterou pořádá podnikatelský svaz peka-

řů a cukrářů. Ten sdružuje malé i velké
firmy podnikající v tomto voňavém obo-
ru. Soutěžící se utkali ve dvou kategori-
ích, a to konzumní chléb a řemeslný.
Porota hodnotila vzhled i chuť, původ
chleba neznala, vzorky byly anonymní
a jména pekáren se odtajnila až po ver-
diktu poroty. Prvenství a titul Nejlepší
chleba roku 2011 v kategorii řemeslný
chléb si vysloužil bochník přerovské
Pekárny Racek, který mohou zákazníci
znát pod názvem Vašek. Úspěch slavil
i konzumní chléb této pekárny, který
obsadil ve své kategorii druhé místo.
Není to poprvé, kdy se Pekárna Racek
ocitla na výsluní, titul Nejlepší chléb
roku si vysloužil její konzumní chléb
v letech 2004 a 2007. -gáj-

Likvidace černých skládek
stojí ročně statisíce

Až 300 tisíc korun ročně stojí přerovský
magistrát likvidace černých skládek ve
městě a jeho místních částech. Nezod-
povědné občany přitom neodrazuje ani
vysoká pokuta, která se v přestupkovém
řízení může vyšplhat až na 50 tisíc

korun. Lidé se zbavují odpadu na odleh-
lých místech a spoléhají na to, že vypát-
rat původce skládky je složité. Jiná situ-
ace je však přímo v Přerově, kde se stráž-
níkům podařilo objasnit několik přípa-
dů nepovolených skládek u kontejnerů.
Lidé, kteří tam odloží nepotřebný náby-
tek, elektrospotřebiče nebo třeba vanu
při rekonstrukci bytu, se totiž dostávají
do střetu se zákonem. Občané přitom
mají možnost využít městskou skládku
nebo sběrný dvůr technických služeb. Ty
navíc letos na jaře zavedly novou place-
nou službu pro občany - vystěhování
a odvoz starého nábytku a elektrospo-
třebičů. V tomto období se technické
služby nejčastěji potýkají s likvidací
malých černých skládek ze zahrádek
a zeleně. Tento odpad má ale končit ve
sběrném dvoře, ten je veřejnosti pří-
stupný v pracovní dny od 6 do 17 hodin
a v sobotu od 8 do 12 hodin. -rick-

Dálnice z Přerova do Lipníka
dostala zelenou

Dálniční úsek D1 z Přerova do Lipníka
nad Bečvou, který jako část obchvatu
Přerova vypadl z Bártovy superkoncep-
ce dopravních staveb, se vrací zpátky do
hry. Podle informací z Ministerstva

dopravy se nakonec stavět bude, a to
v nejbližší době. Zhruba čtrnáctikilo-
metrový úsek tak může být hotový již
koncem roku 2015. Druhý úsek Říkovi-
ce-Přerov zatím vázne na penězích na

výkup pozemků. Pro dokončení této čás-
ti dálnice ale hovoří fakt, že se jedná
o poslední úsek autostrády D1 z Prahy
do Ostravy. Navíc pro Přerov má dálni-
ce klíčový význam. Konečně by se vyře-
šil dlouhodobý problém se silniční
dopravou, která v nejbližší době ještě
více zahltí město. Koncem června se
totiž otevře dálniční úsek z Hulína do
Říkovic a dojde tak k dalšímu nárůstu sil-
niční dopravy. Odlehčit přetížené
dopravě, než bude dobudována dálnice
Říkovice-Přerov, má plánovaný průtah
městem. -rick-

Sběrači kovů si za metrák
železa přijdou na pětistovku

Výkupní ceny starého papíru se v pře-
rovských sběrnách pohybují podle kva-
lity třídění, za kilogram mohou lidé utr-
žit korunu i více. Základní školy, se kte-
rými mají sběrny dlouholetou spoluprá-
ci, získávají za vytříděný papír až 1,60 za
kilogram. Železo sběrny oceňují podle
kvality od 4 do 6 korun za kilogram. Nej-
lépe se samozřejmě platí za barevné
kovy, nejvíce za měď – kilogram vykupu-
jí za stokorunu. Ve všech sběrnách platí
kvůli krádežím barevných kovů přísná
pravidla – jejich zaměstnanci jsou povin-
ni od sběračů kovů a železa si vyžádat
občanský průkaz, zapsat jejich totožnost
i s adresou a hodinou odevzdání druhot-
ných surovin do sběrny. -ilo-

Dvě firmy z Přerova se pyšní
značkou Regionální výrobek
Přerovská Pekárna Tiefenbach peče

nejlepší chleba v regionu a Pivovar Zubr
vyrábí nejlepší nápoj. Rozhodla o tom
sedmičlenná komise, která hodnotila
přihlášené výrobky v soutěži Regionální
potravina Olomouckého kraje. Vyhlási-
lo ji už podruhé Ministerstvo zeměděl-
ství ČR. Jejím cílem je podpořit malé
a střední potravinářské provozy a nej-

lepším výrobkům udělit značku Regio-
nální potravina Olomouckého kraje. Čle-
nové hodnotitelské komise posoudili
celkem 67 výrobků od 24 žadatelů o titul
Regionální potravina Olomouckého kra-
je. Porota přihlížela k senzorickým vlast-
nostem výrobků i k tomu, zda splňují
legislativu a například obalem neklamou
spotřebitelé. V kategorii alkoholických
a nealkoholických nápojů nejvíce chut-
nal ZUBR Maxxim přerovského pivova-
ru. Úspěšná byla i přerovská Pekárna
Tiefenbach s chlebem Zubr, který vyhrál
v kategorii pekařské výrobky. Všechny
přihlášené výrobky se ještě ucházejí
i o titul Výrobek OK. -gáj-

Kvůli opravě se motoristé
nedostanou na Benešovo

nábřeží
Oprava parovodu je důvodem úplné

uzavírky na nábřeží doktora Edvarda
Beneše, a to v místě od rondelu po kři-
žovatku s Mervartovou ulicí. Rovněž

bude uzavřena křižovatka ulic Na Odpo-
ledni s nábřežím Edvarda Beneše. Čás-
tečná uzavírka pak platí pro Mervartovu
ulici. Objízdná trasa vede obousměrně
ulicí Tržní, přes most Legií, Velké Novo-
sady, nábřeží PFB a po mostě Míru. Uza-
vírka neplatí pro vozy integrovaného
záchranného systému, městskou hro-
madnou dopravu a Technické služby
města Přerova. Uzavírka potrvá do 20.
srpna. -rick-

■ Z „Přerovských aktualit“

FOTO PETR LUDÍK
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V soutěži inspirované 755. výročí pový-
šení Přerova na město se několika otáz-
kami vracíme do minulosti města Přero-
va. Úkolem soutěžících je označit sprá-
vnou 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 červnového
úkolu soutěže

Správně odpověděl ten, který označil
varianty 1b, 2a, 3b, 4ab, 5b, 6ab, 7b. 

Výhercem se stává Marta Sitková.

Prázdninové otázky – různé
z historie města
1. Přerovská městská knihovna

vznikla:
a) 1. 2. 1919
b) 1. 2. 1920
c) 1. 2. 1921

2. Vzducholoď italského generála
Umberta Nobileho, která mířila
na pobřeží Baltského moře, přele-
těla nad Přerovem:
a) 15. 4. 1927
b) 15. 4. 1928
c) 15. 4. 1929

3. Na Horním náměstí byl ke 400. vý-
ročí narození odhalen pomník Ja-
na Blahoslava od Františka Bílka:
a) 20. 5. 1921
b) 20. 5. 1922
c) 20. 5. 1923 

4. Který architekt byl autorem pro-
jektu přerovské nemocnice, která
zahájila provoz 1. 4. 1913:
a) J. Veselský 
b) K. Kovařík
c) J. Mráček

5. Městský stavitel Fr. Weinlig byl
autorem dvou projektů:
a) hudebního pavilonu v parku

Michalov
b) budovy průmyslové školy 
c) městské elektrárny

6. Základní kámen k budově soko-
lovny (již asanováno) na levém
břehu Bečvy na náměstí Na Mar-
ku byl položen:
a) 19. 3. 1895
b) 19. 3. 1896
c) 19. 3. 1897

Připravila: Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Soutěž  Znáš své město?
k 755. výročí povýšení Přerova na město Výstavy v Městském

informačním centru
Výstava Vojvodina na dlani

Olomoucký kraj ve spolupráci s part-
nerským regionem Vojvodinou připravil
zajímavou výstavu, která přiblíží život
a kulturu Srbů. Nyní má možnost zhléd-
nout výstavu i přerovské publikum

v prostorách informačního centra, a to
do 10. července. Výstava představí kolek-
ci fotografií srbských amatérských foto-
grafů, kteří se poprvé prezentují v České
republice. Výběr témat fotografií je růz-
ný. Někteří autoři se zaměřují na krajin-
nou fotografii, jiní na portréty vesniča-
nů či městskou architekturu. Spojujícím
motivem všech fotografií je oblast, ze
které autoři pocházejí – Autonomní
oblast Vojvodina.

Výstava Evropská města 
ve fotografiích

Od 12. do 30. července mají návštěvní-
ci informačního centra možnost si pro-
hlédnout výstavu Evropská města ve foto-

grafiích. Autor Martin Sipták prezentuje
fotky navštívených států Evropské unie
a zároveň návštěvníkům představí kultu-
ru a přírodu Slovenska a Belgie.

Pozvánka

V polovině prázdnin,
v sobotu 30. července, proběhne druhý
happening na japonské téma, tentokrát
s názvem Den japonského turisty.

Říká se, že japonský turista na cestách
vše vyfotí a teprve doma se podívá, kde
to vlastně byl. Něco podobného si pro
vás nachystalo Muzeum Komenského.
Nemusíte přitom nikam jezdit, stačí
obejít několik přerovských památek.
Najděte podle plánku šest míst v centru
Přerova a v muzeu vám pak prozradí,
kterých šest zemí jste tak při jedné krát-
ké pohodlné procházce stihli navštívit.
Vlastně těch zemí k navštívení bude
sedm. Kdo správně najde alespoň polo-
vinu památek, dostane poloviční slevu
na vstupném na výstavu Tou knihou
jsem si zamiloval Japonsko a bude tak
mít možnost navštívit i jednu mimoev-
ropskou zemi (sleva platí jen o víkendu

30. a 31. července). Přijďte zábavně pro-
žít jednu letní sobotu, všech šest lokalit
najdete snadno na trase mezi třemi
náměstími: Horním, Žerotínovým a T. G.
Masaryka. Start i cíl je v pokladně muzea
a happening se koná od 9 do 16 hodin.
A ještě rada – kdo si s sebou vezme digi-
tální foťák (i v mobilu), ulehčí si práci.
Informace získáte v pokladně muzea.

Marta Konířová, Muzeum Komenského

Připravovaná výstava
Muzea Komenského
v Přerově, realizovaná

ve spolupráci s Egyptologickým ústavem
Filozofické fakulty Karlovy univerzity
v Praze a Laboratoří geoinformatiky

Fakulty životního prostředí Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem předsta-
ví formou velkoformátových fotografií
Martina Frouze především poslední

desetiletí archeologických výzkumů čes-
kých egyptologů. Snímky vznikaly na
lokalitách české koncese Abúsír, a také
během výzkumů v egyptské Západní
poušti. Opominut nebude ani přínos
Expedice Gilf Kebir 2008. Část vystave-
ných snímků zachycuje také „moment-
ky“ každodenního života současné
Egyptské arabské republiky. K vidění
budou i kvalitní zvětšeniny satelitních
snímků zkoumaných lokalit. Pro zájem-
ce bude na výstavě k dispozici i obsáhlá
multimediální prezentace, dokumentu-
jící archeologické výzkumy českých
egyptologů.

Výstava bude zahájena slavnostní
vernisáží 14. července v 17 hodin v pro-
storách přerovského zámku a veřej-
nosti přístupná od 15. července do 25.
září v galerii zámku.

Mgr. Aleš Drechsler, kurátor výstavy

Letní divadelní scéna
mezi hradbami
Čtvrtek 30. června

Moravské divadlo Olomouc: Kabaret
Pásmo z textů kabaretu Červená. Žer-
tovné nápěvy i vážný šanson, slovní
ekvilibristika i drastická komika. Výběr
text, scéna, režie: Milan Šotek. Obsaze-
ní: hrají a zpívají Vlasta Hartlová, Ivana
Plíhalová, Klára Klepáčková, Lenka Koči-
šová, Jaroslav Krejčí, Ivan Dejmal, Voj-
těch Lipina, Jiří Suchý

Čtvrtek 14. července
Skupina Freďáci: Country večer mezi
hradbami

Čtvrtek 28. července
Harfa a múzy – koncipovaný večer na
vlnách operních árií a koncertních
písní za zvuků harfy.
Soprán: Jana Šelleová. Harfa: Anastázie
Tomečková

Čtvrtek 11. srpna
Přerovské kytarové duo: Podvečer
klasické kytary

Čtvrtek 25. července
Jazz Base: Jazzík pod hvězdami

Čtvrtek 8. září 
Richard Pogoda: Písničkový recitál
u klavíru
Věnováno 80. narozeninám Jiřího
Suchého 

Čtvrtek 22. září
Dostavník: Písničkál 
Čtyřicetiletá projížďka existencí Dostav-
níku prostřednictvím písní z her, které
protagonisté zpívali a zpívají. Předsta-
vení je ryze hudební, živé a energické.
Mix toho nejlepšího, co se kdy v Dostav-
níku zpívalo.

Začátky představení vždy v 19.30 hodin.
Prodej vstupenek před představeními
v Galerii města Přerova (Horní náměstí)

Pozvánka
do muzea

Pozvánka
do muzea

Egyptologie – Úspěchy české vědy
objektivem Martina Frouze

Fotograf Martin Frouz

Den japonského turisty 
aneb Šest zemí v jednom odpoledni

Přerovské památky trochu jinak

Pozvánka

Mírový pochod
Olomoucká krajská rada KSČM

a Okresní výbor KSČM v Přerově zvou na
5. ročník Mírového pochodu, který se
uskuteční v sobotu dne 27. srpna. Start je
v 10 hodin u kina Hvězda a cíl u restau-
race Bašta u Dokládalů na laguně. Trasa
je zhruba 10 km dlouhá pro pěší ve smě-
ru na Čekyňský kopec a cyklotrasa měří
okolo 20 km. V cíli bude pro účastníky
připraveno občerstvení a beseda s hosty.

■ Výstaviště Přerov
�8. 7. • Blade nights – noãní jízda na in-line

Pfierovem 
�10. 7. • Setkání chovatelÛ exotického

ptactva I. – od 5 do 11 hodin 
�17. 7. • Hanácké farmáfiské trhy – od 8 do

13 hodin 
�23. 7. • Ble‰í trhy – od 8 do 12 hodin 
�24. 7. • Setkání chovatelÛ exotického

ptactva II. – od 5 do 11 hodin
www.vystavisteprerov.cz
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■ Městský dům
Do konce srpna kulturní prázdniny
www.mdpr.cz • tel.: 581 290 311, 581 215 101

■ Plavecký areál – koupání veřejnosti, tel. 581 736 580
vnitfiní dûtsk˘ ostatní aktivity venkovní koupali‰tû Penãice

50m bazén bazén imobilní aqua-aerobic sauna areál (dle poãasí) (dle poãasí)
pondûlí 10–20 10–20 zavfieno 10–20 9.30–19.30
úter˘ 10–20 10–20 zavfieno 10–20 9.30–19.30
stfieda 10–20 10–20 10–12 18–19 zavfieno 10–20 9.30–19.30
ãtvrtek 10–20 10–20 zavfieno 10–20 9.30–19.30
pátek 10–20 10–20 10–12 zavfieno 10–20 9.30–19.30
sobota 10–20 10–20 zavfieno 10–20 9.30–19.30
nedûle 10–20 10–20 10–12 18–19 zavfieno 10–20 9.30–19.30
V˘jimky: 11.–15. 7., 8.–12. 8., 22.–26. 8. dûtsk˘ bazén 13.30–14.30 uzavfien • 27. 8.–15. 9. odstávka vnitfiního bazénu • informace www.bazenprerov.cz

Pozvánka

■ Muzeum Komenského
Budova přerovského zámku

út–pá 8–17 h., so–ne 9–17 h., tel. 581 250 531
�Stálé expozice
�do 4. 9. • Kouzeln˘ slunovrat. V˘stava nej-

lep‰ích dûtsk˘ch v˘tvarn˘ch prací. 
�do 3. 7. • Cesta do hlubin ‰tudákovy

a kantorovy du‰e, v˘stava. Galerie muzea. 
�15. 7.–25. 9. • Egyptologie. Úspûchy

ãeské vûdy objektivem Martina Frouze.
VernisáÏ v˘stavy probûhne 14. 7. 2011 v 17
hodin v prostorách pfierovského zámku.

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

�do 18. 9. • Ná‰ Ïivot s chemií, v˘stava. His-
torick˘ sál. 

�do 31. 7. • âeskoslovenská obec legio-
náfiské – minulost a pfiítomnost, v˘stava.
Zámecká kaple. 

�30. 7. 9–17 hod. • Den japonského turis-
ty: ‰est zemí v jednom odpoledni. Happe-
ning na téma co vyprávûjí památky Pfierova.

�30. 8. v 17 hod. • Toulky po Japonsku za
zahradním umûním. Muzejní úterek, pfiedná-
‰í Zdenûk Thoma. Korvínsk˘ dÛm.

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

�Stálé expozice
�do 31. 10. • Îivot mokfiadÛ aneb Ptáci!

Máte mokro v práci? Interaktivní v˘stava
�4. 7. a 1. 8. v 17 hod. • Houbafiské pon-

dûlí Jifiího Polãáka, mykologická poradna
�5. a 6. 7. • Celodenní voln˘ vstup
�24. 7. v 16 hod. • Zahradní slavnost, tradiãní

setkání, koncert, prohlídka v˘stavy Îivot mokfiadÛ
a doprovodn˘ program (projíÏìky na loìce, ple-
tení z orobince a rákosu, Ïivé pfiekvapení).

�V˘ukové programy pro ‰koly, krouÏky
a jiné zájmové skupiny

�Ekoporadna projektu Pfiírodû OK+ - posky-
tování informací z oblasti Ïivotního prostfiedí

Hrad Helfštýn
Út–Ne 9–17 hod.

�do 30. 10. • Expozice historické mincov-
ny v suterénu hradního paláce.

�do 31. 10. • V˘stava Plastiky z ohnû ital.
sochafie R. Giordaniho. Galerie na II. nádvofií. 

�do 31. 10. • Expozice umûleckého kováfi-
ství v suterénu hradního paláce. 

�2. 7. od 15 hod. • Hafani na Helf‰t˘nû –
pfiehlídka psích dovedností.

�5. 7. v 11, 14 a 16 hod. • Dva loupeÏní-
ci. Humorn˘ pfiíbûh v nastudování skupiny his-
torického ‰ermu REGO.

�6. 7. v 11 a 14 hod. • Dva loupeÏníci
�16. 7. • XIX. Hradní bál. Doba Petra Voka

z RoÏmberka, kost˘movan˘ prÛvod, divadelní
vystoupení, hudební skupiny a mnoho dal‰ího.

�6. 8. • âertovské tóny – veãerní vystoupení
Václava Koubka (akordeon) a kapely Traband

�9.–14. 8. • Flauto VISPO, dûtsk˘ soubor zob-
cov˘ch fléten z Prahy hraje k prohlídkám hradu

�20. 8. ve 13 hod. • Slavnostní zahájení
Kováfiského fóra za doprovodu hudební sku-
piny El camino. 

�20.–25. 8. mimo pondûlí • Kováfiské fórum.
L. Krátk˘, J. Nûmec a P. Melichárek vytvofií pro
hrad dílo v historické kovárnû na III. nádvofií. 

�27. a 28. 8., sobota 9–18 hod., nedûle
9–14 hod. • Hefaiston, 30. mezinárodní set-
kání umûleck˘ch kováfiÛ. V˘stava stovek exponá-
tÛ pod ‰ir˘m nebem, kováfiské soutûÏe, promítá-
ní v galerii na II. nádvofií, demonstrace kováfiské
tvorby na 10 pracovi‰tích a mnoho dal‰ího. Po
oba dny zaji‰tûna kyvadlová autobusová doprava
z Lipníka n. B. a zpût. Vstupné 80 a 40 Kã. 

www.prerovmuzeum.cz • www.helfstyn.cz

Středisko volného času 
Atlas a Bios

„Pro letní prázdniny každoročně orga-
nizujeme nejen pobytové, ale i příměst-
ské tábory. Snažíme se, aby jejich náplň
byla pestrá a svým obsahem oslovila
nejen sportovce, ale třeba i malé příro-
dovědce, zpěváky nebo tanečníky.
V letošním roce jsme připravili osm
pobytových a osm příměstských táborů.
Na těch pobytových pojedou naši tábor-
níci putovat po Krkonoších nebo vyrá-
bět keramiku do Rajnochovic. Putování
s Lotrandem a Zubejdou na Tesáku si
zvolili zpěváci a muzikanti. Vesmírnou
misi do Rajnochovic zorganizovali Zále-
sáci, zato Hvězdná brána se otevře
v Dolním Bušínově. Tanečníci pojedou
na Rusavu a rozloučit se s prázdninami
mohou děti už několikátý rok v Praze,“
shrnula Mgr. Blanka Mašková, ředitelka
Střediska volného času Atlas a Bios.

„Příměstské tábory zvou děti hned
v červenci ke hledání kouzla starých
pověstí českých. Další příměstský tábor
nabízí možnost poznat blíže život růz-
ných živočichů nebo si vyzkoušet kon-
dici při výletech na kolech. Táborníci se
mohou ocitnout ve víru Orientu. Zahra-
jí si fotbal nebo dají přednost gymnasti-
ce,“ nastínila náplň příměstských tábo-
rů Mašková a zdůraznila, že nabídka je
pestrá a časově rozprostřena po dobu
celých prázdnin. Doporučuje otevřít
stránky SVČ a tam pod lístečkem příle-
žitostné aktivity najdete aktuální nabíd-
ku, příp. se můžete informovat osobně.

Duha Klub Dlažka

„Příměstské tábory pro děti od 6 do 13
let, po domluvě mohou být i mladší, pořá-
dáme již pátým rokem v Přerově i jeho
okolí. Turnusy probíhají každý týden vždy
ve všední dny, a to jak v samotném klubu,
tak i na hřišti, v lese, v parku či na výletě.
Děti se zabaví hrami stolními, míčovými,
v místnosti i přírodě. Na programu je
i turistika, malování a spousty jiných akti-
vit,“ vysvětlil Ing. Jaroslav Biolek, ředitel
Duha Klub Dlažka. „Děti si mohou vybrat
třídenní či celotýdenní turnus, ovšem je
možné přihlásit dítě i na jednotlivé dny“,“
upozornil Biolek. Cena týdenního táboru
činí tisíc korun, třídenního 700 korun a za
jednotlivé dny rodiče zaplatí 250 korun.
Pokud se dítě zúčastní více táborů, pak
má slevu 20 korun na den. 

„Program je určitě pestrý. V pondělí
jsme pro děti připravili seznamovací hry,
krátký výlet, mohou si vyzkoušet rozma-
nité sporty. Na úterý je připravený, stej-
ně jako na čtvrtek, celodenní výlet ve
variantách Rajnochovice a Troják, Helf-
štýn nebo zoo. Ve středu si děti opět
vyberou v nabídce rozmanitých her
v klubu i přírodě, samozřejmě mohou
dát i přednost malování. Program
posledního dne přizpůsobíme přáním
dětí,“ nastínil Biolek a zdůraznil poža-
davek dobrého zdravotního stavu dětí.

Šaf
Termíny příměstských táborů Dlažka 
4., 7. a 8. 7., 11.–15. 7., 18.–22. 7.,
25.–29. 7., 1.–5. 8., 8.–12. 8., 15.–19. 8.,
22.–26. 8. a 29.–31. 8.. Zahájení denně
v 8–9 hodin, zakončení v 15.30–16.30
hodin vždy v Klubu Dlažka

O prázdninách se děti zabaví v příměstských táborech
Pracovníci Střediska volného času Atlas a Bios a Duha Klub Dlažky připravili několik
příměstských táborů. Mnozí rodiče si už ověřili, že děti jsou zde v nejlepších rukou.
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Svatovavfiinecké hody
Pátek
18.00 VOX & Friends – náměstí TGM
20.00 Michal David – disko hrátky – náměstí TGM
Sobota
10.00 Koncert přátelství I – náměstí TGM. Vystoupení hostů a souborů partnerských měst
11.00 Dobový jarmark s programem, soubory Markus M a Anima historica – Horní náměstí
14.30 Koncert přátelství II – náměstí TGM. Program doplněn o domácí sólisty a soubory
20.30 Příjezd Přemysla Otakara II. a jeho družiny, kostýmovaný ohňový průvod městem 

s koňmi. Slavnostní projevy, symbolické předání městských práv – náměstí TGM
21.00 Ohňová show s rytířskými souboji a ohňostrojem – náměstí TGM
Neděle
10.00 Slavnostní zahájení Svatovavřineckých hodů – náměstí TGM
10.00 Průvod kostýmovaných účinkujících v čele s Přemyslem Otakarem II 

a jeho družinou – průvod začíná a končí na Horním náměstí
10.15 Cimbálová muzika Primáš – náměstí TGM
10.30 Dobové hry a atrakce pro nejmenší a dospělé v historickém duchu, pokračování 

jarmarku – Horní náměstí a Spálenec, předpokládaný závěr v 17 hodin
15.00 Karel Caha Band – náměstí TGM
16.30 Synkopa 2011 – náměstí TGM
18.00 Slavnostní ukončení Svatovavřineckých hodů – náměstí TGM změna programu vyhrazena

pátek 5. 8. aÏ nedûle 7. 8.
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tel./fax: 581 202 216 • www.kinohvezda.cz

Uzávěrka příštího čísla je v pátek 12. srpna

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 
Mezi díly kmenových autorů – Sergeje Kuliny, Jířího An-
derleho, Jana Botka, Jitky Sadílkové a dalších, můžete
zhlédnout litografie Josefa Lieslera (1912–2005), který je
významný český malíř, grafik a ilustrátor. Měl svůj vlast-
ní a osobitý malířský styl. Výtvarníci teoretici na jeho dí-
le oceňují univerzálnost, lehkost improvizace a výji-
mečnou pracovitost autora. Tato kombinace mu umož-
nila zasahovat do rozmanitých oborů – volné a užité grafi-

ky, známkové tvor-
by, plakátu, ilustra-
ce i monumentální-
ho malířství, moza-
iky a sgrafita. Byl
členem Královské
belgické akademie
a nositelem světo-
vých i našich cen
a uznání v oboru
umělecké poštovní
známky. Za jednu ze svých poštovních známek
(Hydrologická dekáda) získal cenu UNESCO
pro nekrásnější známku roku.
Děti i dospělí se mohou potěšit z keramických
kachlí Jana Vostřela s motivy koček a novou ke-
ramikou Marcely Palíškové.

■ Kino Hvězda ■ Galerie

�1.–6. 7. v 17.30 hod. • PAN POPPER
A JEHO TUâ≈ÁCI (USA, rodinná komedie, ães-

k˘ dabing). Hfiejivá rodinná komedie Pan Pop-
per a jeho tuãÀáci vypráví pfiíbûh pana Poppera
(Jim Carrey), kter˘ je úspû‰n˘m newyorsk˘m
podnikatelem. ReÏie: Mark Waters. Hrají: Jim
Carrey, Carla Gugino, Ophelia Lovibond, Ange-
la Lansbury. âesk˘ dabing: Bohdan TÛma, Dana
âerná, Katefiina Hrachovcová, Hana Talpová

�1.–6. 7. ve 20 hod. • TRANSFORMERS 3
3D (USA, akãní sci-fi, ãesk˘ dabing). Mimo-
zem‰tí roboti, maskovaní za pozemská auta, ten-
tokrát ve 3-D kabátku. K tomu navrch nejkrás-
nûj‰í Ïena svûta. ReÏie: Michael Bay. Hrají: Shia
LaBeouf, John Turturro, Josh Duhamel, Tyrese
Gibson

�7.–13. 7. v 17 hod. • HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI – âÁST 1 2D (VB, fanta-
sy, ãesk˘ dabing). Poslední bitva s Voldemor-
tem. ReÏie: David Yates. Hrají: Daniel Radcliffe,
Rupert Grint, Emma Watson, Ralph Fiennes.

�7.–10. 7. ve 20 hod. • PA¤BA V BANGKO-
KU (USA, komedie, titulky). Ne v‰echno se vÏdy
dûje tak, jak se naplánuje. ReÏie: Todd Phillips.
Hrají: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifia-
nakis, Justin Bartha.

�11.–13. 7. ve 20 hod. • X-MEN: PRVNÍ
T¤ÍDA (USA, akãní sci-fi, titulky, premiéra, 2D).

Film X-Men: První tfiída pfiichází jako v pofiadí jiÏ
pát˘ díl mimofiádnû úspû‰né filmové série
o superhrdinech z komiksÛ. ReÏie: Matthew
Vaughn. Hrají: James McAvoy, Michael Fass-
bender, Jennifer Lawrence, Kevin Bacon.

�14.–19. 7. v 19 hod., 20. 7. v 10 a v 19
hod. • HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI
– âÁST 2 3D (VB, fantasy, ãesk˘ dabing, repub-

liková premiéra). V tomto v˘pravném finále eska-
luje bitva mezi dobrem a zlem do otevfiené války
ãarodûjného svûta. Nikdy nebylo v sázce tolik
jako teì. Nikdo uÏ není v bezpeãí. ReÏie: David
Yates. Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma
Watson, Ralph Fiennes.

�21.–26. 7. v 19 hod., 27. 7. v 10 hod. •
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – âÁST
2 3D (VB, fantasy, ãesk˘ dabing). V tomto
v˘pravném finále eskaluje bitva mezi dobrem
a zlem do otevfiené války ãarodûjného svûta.

Nikdy nebylo v sázce tolik jako teì. Nikdo uÏ není
v bezpeãí. ReÏie: David Yates. Hrají: Daniel Radc-
liffe, Rupert Grint, Emma Watson, Ralph Fiennes.

�27. 7. v 17.30 a ve 20 hod. • GENERACE
SINGLES (âR, dokumentární film, premiéra,

2D). Jste sami? Nejste v tom sami! ReÏie: Jana
Poãtová.

�28. 7.–2. 8. v 17.30 h., 3. 8. v 10
a v 17.30 hod. • AUTA 2 3D (USA, rodinn˘

animovan˘, ãesk˘ dabing, republiková premié-
ra). T˘m jede na pln˘ plyn. ReÏie: John Lasseter,
Brad Lewis. âesk˘ dabing: Richard Krajão, Petr
Novotn˘, Petr ·tûpánek, Ivana Andrlová.

�28. 7.–3. 8. ve 20 hod. • ÎENY SOBù (USA,

komedie, titulky, premiéra). Rozluãka se svobo-
dou se mÛÏe nepûknû zvrhnout. ReÏie: Paul Feig.
Hrají: Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne,
Chris O’Dowd, Melissa McCarthy.

�4.–10. 8. v 17.30 hod. • Auta 2 2D
�4.–7. 8. ve 20 hod. • Captain America:

První Avenger 
�8.–10. 8. ve 20 hod. • ZkaÏená úãa 
�10. 8. v 10 hod. • Auta 2 2D
�11.–14. 8. v 17.30 hod. • ·moulové 3D
�11.–17. 8. ve 20 hod. • Zrození planety

opic
�15.–17. 8. v 17.30 hod. • ·moulové 2D
�17. 8. v 10 hod. • ·moulové 2D
�18.–24. 8. v 19 hod. • Harry Potter a Reli-

kvie smrti – 2.ãást 3D
�24. 8. v 10 hod. • Harry Potter a Relikvie

smrti – 2. ãást 3D
�25.–31. 8. v 17.30 hod. • MuÏi v nadûji 

�25.–31. 8. ve 20 hod. • MuÏi v nadûji

UPOZORNùNÍ: V ãervenci a srpnu nehraje-
me BIJÁSEK, BIOsenior, KLUB, ARTkino

Galerie Střed • Kratochvílova 22, Přerov, tel. 581 201 571
�do 16. 7. • Petr Černoch
Malíř narozený v roce 1973 zachycuje skutečnost realisticky. Olejomalbě se věnuje
od svých patnácti let. Vyučil se truhlářem a začal pracovat v továrně na ohýbaný náby-
tek v Bystřici pod Hostýnem, kde již 20 let je zaměstnán jako vývojový pracovník. Stal
se členem sdružení AMART. Spektrum jeho tvorby je široké, od krajinomalby, přes
zátiší, městskou scenérii, figurální kompozice až po akty. Do budoucna se chce více
věnovat práci s malířskou špachtlí, která dodá obrazům na plastičnosti.
Během prázdninových měsíců můžete v galerii obdivovat originály výtvarného
umění, jako jsou obrazy, grafiky a kresby, komorní plastiky, sochy, umělecké sklo
a bižuterie a umělecká keramika.

Jan Vostřel, Kočka

Josef Liesler, Střevíc

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

�do 28. 8. • Toulky přerovskou minulostí I
Expozice velkofor-
mátových plošných
obrazových panelů
znázorňujících čtyři
základní okruhy vý-
stavy – přerovskou
archeologii, stručné
dějiny zámku, stře-
dověkou fortifikaci
města a procházku
historií Horního ná-
městí provází ná-
vštěvníky nejvý-
znamnějšími histo-
rickými milníky Pře-
rova. Projekt histori-
ka Karla Žurka a Galerie města Přerova, navazující na publikaci Přerovský zámek, za-
hrnuje řadu doprovodných akcí a probíhá až do konce prázdnin. Po celé léto galerie
nabízí v rámci projektu komentované prohlídky Horního náměstí (viz str. 10), které
erudovaní odborníci poskytnou kolektivům po domluvě také mimo vypsané termí-
ny. Součástí zábavně-vzdělávacího projektu je například i velká letní literární soutěž
či vědomostní kvíz, zaměřený na otisky historie v publikaci Přerovský zámek.

Minulost města připomínají velkoplošné panely.

V červenci a srpnu bude pokračovat výstava Ště-
pána Krhuta z Rožnova pod Radhoštěm. Jeho
tvorba je spojena s krajinou Valašska. V technice
tvorby je to především olejomalba. Také osobi-
tým způsobem využívá špachtlové techniky, kte-
rá zvýrazňuje námět. Dále vystavují umělecké
sklo manželé Žampachovi, Glassateliér Morava
z Vizovic. Zajímavé jsou šperky, které představu-
je Preciosa Jablonec nad Nisou.Štěpán Krhut

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