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Prázdniny končí a rodičům nastávají staros-
ti, jak zabavit své dítě v jeho volnu, po návratu
ze školy. Není snadné zvolit zájmovou činnost
tak, aby si během ní dítě nejen odpočinulo, ale
zároveň aby ho tato rozvíjela a obohacovala jeho
osobnost. Měli by také pečlivě zvážit, zda své
dítě nepřetěžují, a volit jeho volnočasové aktivi-
ty tak, aby ho především bavily a těšily. A samo-
zřejmě neopomenutelným kritériem je i finanč-
ní stránka. 

Pestrý výběr zájmových kroužků nabízí Stře-
disko volného času ATLAS a BIOS (SVČ). Jeho
pracovníci pořádají ve druhém zářijovém týd-
nu své již tradiční Dny otevřených dveří.

„Pokusíme se představit své zájmové kroužky,
z obou míst vzdělávání. Ve čtvrtek 8. září od 14
hodin mají možnost děti a rodiče navštívit
budovu ATLAS v Žižkově ulici, kde se mohou
blíže informovat na všechny kroužky SVČ. Záro-
veň budou mít příležitost na místě své dítě do
některých z nich přihlásit a se slevou zaplatit.
Stejné možnosti jim nabízí SVČ také v pátek 9.
září. Tentokrát budou mít rodiče otevřené dve-
ře celé odpoledne v budově Bios v ulici Bezru-
čova 12,“ informovala Mgr. Blanka Mašková,
ředitelka SVČ Atlas a Bios.

Rodičům začínají starosti, co s volným časem dětí

Děti si mohou vybrat ze stovky zájmových kroužků.

Rozšíření jedné z nejfrekventovanějších ulic Přerova
a vybudování cyklostezky zajistí větší komfort
a bezpečnost řidičům a cyklistům.

Palackého ulice bude rozšířena
a přibude i cyklostezka

pokračování na straně 2 �

více na straně 5 �
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Michal Zácha, DiS
náměstek
primátora

V polovině června ze zdravotních
důvodů rezignovala na funkci náměst-
kyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková,
která měla na starosti majetkové a soci-
ální záležitosti. Na pozici byl zvolen
Michal Zácha, DiS, který plní úkoly sou-
visející se zastupováním města v oblasti
správy majetku a komunálních služeb.
Při této příležitosti jsme mu položili
několik otázek.

� Přes svůj relativně nízký věk nejste
v politice nováčkem. Můžete se zmínit
o svém dosavadním působení v ní?

Jako občan jsem se o politiku na celo-
státní i městské úrovni zajímal vždy.
Zkušenost z profesního života mne
dovedla k pravicovému politickému
přesvědčení, a proto jsem v roce 2002
vstoupil do ODS. V roce 2006 jsem po
aktivní účasti na volební kampani začal
pracovat jako asistent přerovského
poslance Mgr. Zdeňka Boháče. Kromě
toho jsem se začal zapojovat do komu-
nální politiky. Byl jsem členem pracov-
ních komisí, pravidelně jsem navštěvo-
val zasedání městského zastupitelstva,
sledoval jsem dění ve městě. V loňských
komunálních volbách mne občané zvo-
lili do zastupitelstva a po sestavení koa-
lice jsem se stal radním města Přerova.
Letošní „povýšení“ do funkce náměstka
primátora mne příliš nepotěšilo, proto-
že mu předcházely zdravotní problémy
náměstkyně Jarmily Havlíčkové. S mou
předchůdkyní jsem v trvalém kontaktu
a věřím, že se u ní vše vrací do naprosté-
ho pořádku.

� S jakými ideály a představami jste do
politiky vstoupil a jak je uplynulé roky
v ní případně změnily?

Na politiku se nedívám naivním pohle-
dem. Vím, že politika není oblastí, kde
by člověk byl úplně svobodný ve svém
rozhodování. Mnoho ideálů mi ale stále

zůstává. I proto mne stále štve, že mnoh-
dy v politických debatách poslouchám
hlavně důvody, proč něco nejde, a vidím
kolem sebe málo snahy o to, aby byl
konkrétní problém vyřešen. Za mého
působení v soukromém sektoru jsem byl
zvyklý na jiný způsob práce. Vždy jsem
musel najít cestu, aby byl úkol vyřešen,
a to rychle, levně a především v zájmu
zákazníků, kterými jsou u nás politiků
občané.

� Máte jako náměstek na starosti
majetkové záležitosti města a komu-
nální služby. Na co zejména soustředí-
te svou pozornost?

Z pohledu náměstka primátora, který
má na starosti Odbor správy majetku
a komunálních služeb, bych chtěl pro-
vést inventuru městského majetku, aby
městskou kasu zbytečně nezatěžovala
správa majetku, který již nepotřebuje-
me. Budu se také snažit posvítit si na
nájmy v nebytových prostorech, měřit
v této oblasti všem stejným metrem
a sjednotit proto výši nájmů. Dokončit
se také musí již dlouhou dobu trvající
prodej bytového fondu.

Zakázky města bych chtěl precizně
kontrolovat a budu se snažit co nejvíce
eliminovat „oblíbené“ vícepráce. Budu
se také snažit pohnat k odpovědnosti ty
projekční kanceláře, které mnohdy
dělají zásadní chyby v projektové doku-
mentaci. 

� V souvislosti s tím budete muset činit
odpovědná rozhodnutí. Co bude v této
oblasti pro vás prioritní?

Šlápnout vedle v této obtížné oblasti
samozřejmě není těžké. Budu se proto
vždy řídit svým nejlepším svědomím
a chci všem měřit stejným metrem. Zní
to možná jednoduše, ale jsem přesvěd-
čen, že s poctivým přístupem se dá
vyhnout drtivé většině všech možných
„přešlapů“.

� Až se jednou ohlédnete na konci
funkčního období, co by vás nejvíce
naplnilo uspokojením při hodnocení
své práce?

Kladné hodnocení mé práce ze strany
Přerovanů. Šaf

Představujeme nového
náměstka primátora V regionu Přerovska je SVČ Atlas a Bios

největším zařízením pro organizaci vol-
ného času dětí, mládeže i dospělých.
Děti i jejich rodiče tak mají v nabídce
přibližně sta zájmových kroužků z čeho
vybírat. Nabídka činností je sestavena
pro všechny věkové skupiny, z mnoha
rozdílných aktivit. 

„Také letos přicházíme s novinkami.
Zajímavé může být muzikálové zpívání
nebo odhalování tajností z naší historie.
Pro děti, které se chtějí hýbat, ale nema-
jí vyhraněný sport, budou možná zají-
mavé pohybové hry nebo hledání růz-
ných bylinek, jejich poznávání a využití
pro zdraví. Zkrátka nepřijdou ale ani
zájemci o spoustu jiných činností, napří-
klad jim nabídneme hravou výuku
angličtiny, astronomii, fotografování či

tvoření z přírodních materiálů,“ doplni-
la Mašková. „Letošní školní rok rozjíždí-
me na konci září. Lze ale říct, že náš škol-
ní rok nemá konec, protože jen co skon-
čí letní tábory a soustředění, už začínají
pravidelné zkoušky Přerovského dětské-
ho sboru, trénují gymnastky pódiových
skladeb a vybrané taneční skupiny. Svá
setkání mají Zálesáci a Vodáci,“ vysvět-
lila ředitelka SVČ. „Naší snahou je, aby
kroužky byly nejen zajímavé a obohacu-
jící, ale také cenově dostupné. Proto při
platbě kurzovného v září poskytujeme
slevy a některé zájmové kroužky se
opravdu rychle plní. Přesto si malí i vět-
ší zájemci mohou z naší nabídky vybírat
až do konce října. Jsou ovšem kroužky,
u kterých se s přihláškou rozhodně
vyplatí příliš neotálet,“ zdůraznila Blan-
ka Mašková. Šaf

Rodičům začínají starosti, co s volným časem dětí
� dokončení ze strany 1
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Den otevřených dveří v ATLASu je 8. září, v BIOSu 9. září.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
připravilo program energetické efekti-
vity, do kterého se zapojila také pře-
rovská energetická agentura INTER-
WORK SERVICE s.r.o., která v podobě
bezplatného energetického poraden-
ství pomůže všem zájemcům najít skry-
tý potenciál energetických úspor.

„Cílem této služby je zajistit lepší pří-
stup veřejnosti k informacím o úsporách
energie a působit na občany nejen ape-
lem na ohleduplnost k životnímu pro-
středí, ale také srozumitelně poukázat
na ekonomické výhody uvědomělého
chováni v oblasti spotřeby energie,“ sdě-
lil zástupce střediska EKIS, které sídlí
v Blahoslavově ulici, v budově Tepla a.s.

Poradci jsou zájemcům k dispozici ve
všech EKIS po celé republice v pondělí

a ve středu od 13 do 17 hodin. Infor-
mace získáte na tel. 773 902 222. red.

Využijte bezplatných služeb
energetického poradenství

Poradnu najdete v budově Tepla, 
Blahoslavova ulice

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.
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Zastupitelstvo
města Přerova

v pondělí 5. září ve 13 hodin 
v Klubu Teplo

na Horním náměstí

Pozvánka

■ Otázka pro...

Ing. Jiří Lajtoch
primátor

� Pane primátore, ve druhé polovině června byla
Senátu doručena žádost o souhlas s vaším trestním
stíháním pro zločin Sjednání výhody při zadání veřej-
né zakázky se zločinem Zneužití pravomoci úřední
osoby. Senát vás „vydal“. Můžete říct svůj názor
k tomuto případu? Jak se za uplynulé dva měsíce situ-
ace pohnula? 

Údajné trestné činy měly být spáchány v letech 2008
a 2009 společným jednáním s dalšími dvanácti osoba-
mi, které nebyly z důvodu ochrany osobních údajů
identifikovány. Konkrétně se vše týká realizace dvou
investičních akcí města Přerova – domova důchodců
a stavebních úprav zimního stadionu. U obou rekon-
strukcí jsou zpochybňovány odsouhlasené vícepráce,
je nám kladeno za vinu, že jsme nepostupovali strikt-
ně v souladu s platnou legislativou. Já však necítím žád-
nou vinu, jsem přesvědčený, že k žádnému zločinu
nedošlo.

Ano, tak jako u řady jiných komplikovaných staveb,
i zde jsme se v průběhu realizace museli vypořádávat
s problémy, které se objevily až „na stavbě“. To jsou ty
tak zvané vícepráce, kterým se při rekonstrukci starých
objektů snad nikdy nelze vyhnout. Pochopitelně, když
se musí provést navíc nějaké statické upevnění,
odvodnění a podobně, náklady se zvyšují. Ovšem
všechny vícepráce u obou zmiňovaných staveb byly
řádně projednané a odsouhlasené – byly schvalovány

standardním způsobem od zjištění na stavbě, přes
schválení na kontrolním dni stavby, projednání
v investiční komisi rady města až po schválení zada-
vatelem, včetně odsouhlasení financování zastupite-
li. Poté byl vždy uzavřen dodatek ke stávající smlouvě
a prováděna fakturace. Takže žádný zločin, ale prů-
hledný úřední postup. 

Mám v ruce odborné stanovisko, že konstrukce mého
obvinění je po faktické stránce nesmyslná a po právní
stránce chybná. V žádosti policie o souhlas s mým
trestním stíháním je uvedena řada spolupachatelů.
Jedná se o mé kolegy, členy bývalé rady města a dva
magistrátní úředníky. Všem nám byla v uplynulých týd-
nech doručována trestní oznámení. Celý případ je na
začátku, takže uvidíme, jakým směrem se budou udá-
losti dál ubírat.

Z dosavadního vývoje mám však dobré důvody si
myslet, že nejde o trestní stíhání jako takové, ale
o podivnou konstrukci, na jejímž konci bude trestně
stíhaný politik. Na základě svých praktických zkuše-
ností si troufám tvrdit, že kdyby šlo opravdu jen o to,
co se dělo na přerovské radnici, tedy o postup při
schvalování víceprací a související veřejné zakázky,
řešili bychom spor s Úřadem pro hospodářskou sou-
těž, a pokud by bylo prokázáno pochybení, řešila by se
výše pokuty. Nakonec v případu zimního stadionu to
tak skutečně bylo. Nejprve nám byla vyměřena poku-
ta ve výši 90 tisíc korun za to, že jsme se jako zadavate-
lé zakázky dopustili správního deliktu právě při zadá-
vání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce. Pro-
ti tomu jsme podali rozklad a pokuta byla razantně sní-
žena na 10 tisíc korun. Myslím, že takové zhodnocení
Úřadem pro hospodářskou soutěž podává obrázek
o závažnosti deliktu.

red.

K trestnímu stíhání na radnici

Dobrovolní hasiči se
svolávají telefonicky

Už od začátku prázdnin jsou dobrovolní hasiči
v Přerově svoláváni automatickým telefonním hovo-
rem se zpětným potvrzením přijatého hovoru. 

Svolávání je navíc doplněné zasláním SMS zprávy.
Město ustoupilo od plánovaného svolávání hasičů
pagery kvůli technickým problémům se sítí Hasičské-
ho záchranného sboru. 

Bezpečnostní rada města na základě stížností od
občanů rozhodla ukončit vyhlašování požárního
poplachu jednotce Sboru dobrovolných hasičů Pře-
rov I-Město pomocí elektronických sirén. Tyto však
budou nadále využívány pro varování a vyrozumění
obyvatelstva v krizových situacích a mimořádných
událostech a dále při celostátní zkoušce jednotného
systému vyrozumění a varování, která se koná každou
první středu v měsíci.

Nově navrhovaný systém vyrozumění bude město
spolufinancovat částkou 7.500 korun ročně. red.

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
ulice druh omezení trvání
MádrÛv podjezd úplná uzavírka (rekonstrukce Ïelezniãního podjezdu) do 31. 12.
krajská silnice ã. II/436, Pfiedmostí–âekynû úplná uzavírka (motoristické závody na Pfierovské rokli) 9. 10.
parkovi‰tû Dr. Horákové, Pfiedmostí ãásteãná uzavírka (oprava parkovi‰tû a vybudování parkovacích míst) do 30. 10.
Gen. Rakovãíka, Pfierov ãásteãná uzavírka (oprava vodovodu) do 30. 9.
krajská silnice ã. II/436, Pfiedmostí–âekynû úplná uzavírka (motoristické závody na Pfierovské rokli) 3. 9.
Mostní úplná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4. 2012
krajská sil. III/04724, ul. Brabansko ãásteãná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4.
ul. Spálenec, Tyr‰Ûv most úplná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4. 2012

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

4. 9. lékárna U zlatého hada, âechova 41 581 209 475

11. 9. lékárna Zlat˘ zubr, Trávník 29 581 209 920

18. 9. lékárna ALFA, nám. Pfierovského povstání 581 204 419

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

28. 9. lékárna ALFA, nám. Pfierovského povstání 581 204 419

Pohotovostní sluÏbu nevykonávají tyto lékárny: Ústavní
lékárna, Dvofiákova 7 • lékárna Tabletka Dr. Paller, 9. kvûtna 84
• lékárna U Hygie, Komenského 13 • V sobotu dopoledne
jsou otevfieny lékárny: lékárna U kostela • lékárna U nádraÏí
• lékárna Komenského • lékárna ALFA

Společenská kronika

Již 102. narozeniny oslavila ve středu 24. srpna paní
Ludmila Dermíšková z Přerova. 

Manželé Drahomíra a Vítězslav Brázdovi oslavili
poslední červencovou sobotu 50. výročí sňatku.
Obřad zlaté svatby jim zorganizovaly členky komise pro
občanské záležitosti. 

V sobotu 20. srpna se v přízemních prostorách matriky
uskutečnily obřady vítání dětí. Pozvání přijali také  Pav-
la Rábová s partnerem Pavlem Benešem, kteří při-
šli se svým synem Matoušem.
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Ti především během prázdnin stihli
dokončit řadu neodkladných oprav.
„Chci zdůraznit, že vzhledem k omeze-
ným finančním možnostem na školách
a školských zařízeních probíhají v letoš-
ním roce jen nejnutnější opravy a údrž-
ba spravovaného majetku. Rovněž musí-
me být velmi uvážliví při rozhodování
ohledně pořízení nového vybavení,“
zdůraznil Mgr. Dušan Hluzín, náměstek
primátora, který má ve své gesci mimo
jiné i školství. „Z letošních finančně
náročnějších akcí bych jmenoval výmě-
nu části oken za plastová v Mateřské
školce U tenisu, která přišla na 238 tisíc
korun. Ještě náročnější se ukázala opra-
va střechy Základní školy U tenisu, kte-
rá byla v havarijním stavu. Ta stála měs-
to 300 tisíc korun.Téměř k této sumě se
vyšplhala i částka na zhotovení šatních
skříněk v Základní škole Želatovská.
Nemalá suma padla na likvidaci havárie
kanalizace v Základní škole Trávník, kte-

rá stála 230 tisíc. Na odstranění násled-
ků havárie rozvodů vody v Základní ško-
le Za mlýnem jsme museli vyčlenit část-
ku ve výši téměř 184 tisíc korun. Zhruba
stejné peníze jsme vydali za vybavení
nové třídy Mateřské školy v Čekyni. Na
téměř 120 tisíc korun přišla rekonstruk-
ce sklepních prostor Mateřské školy ve
Vinarech,“ vyjmenoval Dušan Hluzín.

A které opravy plánuje město ještě
v tomto roce?

„Připravujeme finančně náročnou
akci, kterou je zateplení pláště budovy
Základní školy Želatovská. S jejím zahá-
jením počítáme začátkem měsíce října.
Stavební práce budou probíhat pouze
na vnějších stěnách budovy, okna školy
jsou již vyměněna. Vzhledem k této sku-
tečnosti nepředpokládáme, že uvedené
práce by mohly narušit provoz školy.
Rodiče žáků školy budou o termínu
a průběhu realizace této akce včas infor-
mováni,“ upozornil Dušan Hluzín. Šaf

Prázdniny jsme využili
k modernizaci a opravám škol

Dětmi opuštěné školní budovy byly hned v prvních
prázdninových dnech obsazené řemeslníky.
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V říjnu začnou práce na zateplení budovy Základní školy Želatovská.

Nedávno jsem se dozvěděl od bývalé-
ho předsedy Zemědělského družstva
Kokory Ferdinanda Ježíka, že farní kos-
tel sv. Petra a Pavla v místní části Pen-
čice byl silami dobrovolníků opraven.

Zmíněný kostel, postavený ve druhé
polovině sedmnáctého století, se třemi
barokními sochami z první poloviny
osmnáctého století představuje význam-
nou sakrální památku. Na ni by mělo být
hrdo i samo město Přerov, které si Pen-
čice svého času vzalo pod svá křídla jako
místní část.

Nedalo mi to, abych se pana Ježíka
nezeptal, jak je vůbec možné takovou
poměrně nákladnou opravu dobrovol-
nicky či svépomocně zajistit. Slibů, že
kostel bude opraven, prý bylo v minu-
losti hodně. Nic se však nedělo. Občany
Penčic i pana Ježíka to trápilo a tak začal

hledat spojence, kteří by se s ním do díla
dali. Byli mezi nimi Miloslav Šváček,
předseda Evropských katolických espe-
rantistů, a Jan Otáhal, zednický mistr.
Vedle fasády bylo potřeba opravit i dvě
rozbitá vitrážová okna, vše vyžadovalo
materiál, barvy a v neposlední řadě
i postavení lešení. Důležité bylo, že
konečné povolení z církevních kruhů,
doprovázené i požehnáním, dal gene-
rální vikář olomoucké arcidiecéze Mons.
Josef Nuzík.

„Pracovalo se po tři týdny s láskou
a ochotou, povětšinou zdarma,“ potvr-
dil Ferdinand Mužík, který sám přispíval
i finančně, a dodal jako věřící občan, že
skutky lásky budou v příhodné době
odměněny. Kokorské zemědělské druž-
stvo si zaslouží dík za poskytnutý písek,
zapůjčené lešení a vlečku. S dalším leše-

ním pomohl i stavební podnikatel Jiří
Kubíček, rodák z Penčic. Traktor na tři
týdny zapůjčil Josef Vilimec a to rovněž
zdarma a vedle toho se též oprav sám
osobně zúčastnil. Montáž lešení pro-

vedla odborná firma Petra Zemánka
z Radslavic. Rozbitá vitrážní okna opra-
vili přizvaní specialisté. Hlavní vchod
pomohl v barvách vymalovat ve svém
volnu historik a památkář Karel Žurek.

Iniciátor úspěšného díla Ferdinand
Ježík tlumočí všem zúčastněným velký
dík a to i od obce či správněji od místní
části. Připomíná, že plně chápe výrok
velkého spisovatele Franze Kafky, „kdo
si zachová vidění krásy, nezestárne“.
Sám věří, že i jinde se najdou následo-
vníci. A jestliže své vyprávění končí svým
oblíbeným „pravda a láska Boží vítězí“,
přejme mu i my nezúčastnění jeho pocit
štěstí. A také si vyjeďme při nejbližší pří-
ležitosti se podívat, jak farní kostel
v Penčicích, vévodící jako dominanta
obci i širokému okolí, skutečně prozřel.

Jaroslav Skopal

Penčice čekají na své znovuobjevení■ Z místních částí

Vstup do kostela z r. 1675 a socha
sv. Jáchyma z r. 1750

Už dříve jsme uváděli na pravou míru
často v Přerově šířenou dezinformaci
o svozu tříděného odpadu, kdy se na
veřejnosti objevovaly tzv. zaručené
zprávy, že technické služby při jeho
svozu mísí papír, sklo i plasty, a všech-
no dohromady i se směsným odpadem
ukládají na skládku komunálního
odpadu v Žeravicích.

Snad dnes si to už nikdo nemyslí. Mož-
ná také zásluhou našeho článku v Přerov-
ských listech, ale zejména skutečnosti, že
každý si může přečíst na svozovém vozu,
co právě z tříděného odpadu odváží. 

Bohužel na veřejnosti se šíří fáma
nová. Podle ní není vůbec důležité třídit
plasty v kontejnerech, protože i z kon-
tejnerů se směsným komunálním odpa-
dem si pracovníci žeravické skládky
papír, sklo, i plasty vytřídí sami. „Slyše-
la jsem, že v Žeravicích se třídí odpad,“
říká třicetiletá učitelka Jana na mateřské
dovolené. Právě slovo třídí nebo třídírna
odpadu v Žeravicích, které běžně použí-
vají sdělovací prostředky, pokládá jed-

natel společnosti Technické služby měs-
ta Přerova Václav Zatloukal za zavádějí-
cí, poněvadž se zde neprovádí třídění,
ale jen dotřiďování odpadu, což zname-
ná, že pracovníci třídící linky pouze ze
skla, plastů a papíru už jen odstraní
odpad, který zde nepatří. Do už sveze-
ného směsného komunálního odpadu
se již nikdo, lidově řečeno, ani nepodí-

vá. Nejasné mezi občany jsou i další
otázky kolem třídění komunálního
odpadu. Zatímco si někteří myslí, že
peníze za vytříděný odpad se promítnou
do výše poplatků za veškerý komunální
a tím přímo do kapes poplatníků, jiní
tento optimismus úplně postrádají.
Pravda je však někde uprostřed.
„Z výtěžku za vytříděný odpad nakupu-
jeme nové vozy, kontejnery a další zaří-
zení, které slouží všem obyvatelům měs-
ta a hlavně šetříme místo na skládce
v Žeravicích, kterou právě město rozši-
řuje nákladem několika milionů korun
o další, už poslední, část,“ vysvětlil
Zatloukal. Miroslav Rozkošný

Fámy kolem třídění odpadu
v Žeravicích
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Pracovníci žeravické skládky odpad netřídí, jen odstraní to, co mezi sklo, papír
a plasty nepatří.
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V polovině září se bude
konat v Luhačovicích
mezinárodní konference 
na téma Střední Morava 
– křižovatka dopravních
a ekonomických zájmů.

Naše město bude na ní zastupovat pri-
mátor Ing. Jiří Lajtoch, který je členem
Sdružení pro rozvoj dopravní infra-
struktury na Moravě. Přerov je navíc
spoluorganizátorem celé akce.

„Cílem konference je rozšířit povědo-
mí lidí o prioritách budování dopravní
infrastruktury v oblasti Střední Moravy,
a to ve vazbě na propojení s dopravní
infrastrukturou ve Slovenské republice
i dalšími zeměmi. Pochopitelně s tím
souvisí i naše snaha podporovat místní
podnikatelské svazy a sdružení v jejich
úsilí co nejvíce urychlit výstavbu doprav-
ní infrastruktury na Moravě. Samozřej-
mě vše ve vazbě na středně a dlouhodo-
bý rozpočtový výhled ČR,“ informoval
primátor Jiří Lajtoch.

Na tomto setkání s mezinárodní účas-
tí představí své názory řada předních
odborníků z oblasti dopravy i zástupců
měst Střední Moravy. „Na konferenci
vystoupím s prezentací na téma Propo-
jení dálnice D1 a propojení Přerova na

rychlostní silniční síť. Budu mít navíc
příležitost setkat se s řadou odborníků
i politiků, kteří mají vliv na určování pri-
orit v budování dopravní infrastruktury.
Chci toho využít a důrazně upozornit na
kritickou dopravní situaci v našem měs-
tě, která nejen ohrožuje zdraví obyvatel
našeho města, ale zároveň brání rozvoji
podnikatelských aktivit,“ vysvětlil pri-
mátor.

„V této souvislosti město připravuje
pro obyvatele Přerova informační leták,
ve kterém občanům vysvětlujeme
základní pojmy, o kterých v Přerově
v souvislosti s řešením dopravy často sly-
šíme, ale ne každý přesně ví, co zname-
nají. Názorně ukážeme, kudy dle navr-
hovaných řešení průpich, průtah
a konečně pokračování vlastní dálnice
D1 povedou a co se od nich očekává,“
přiblížil primátor Jiří Lajtoch.

Ve dnech 19. září na náměstí TGM,
dále 20. září před obchodním domem
Prior a 21. září na náměstí v Předmostí
vždy od 14 do 17 hodin si můžete tyto
výše zmíněné informační letáky vyzved-
nout. Letáky také budou k dispozici
v Městském informačním centru
a v budovách magistrátu v Bratrské uli-
ci i na náměstí T. G. Masaryka. 

Šaf

Přerov se zúčastní konference k dopravě v Luhačovicích

Chybějící úseky dálnice
kolem Přerova

Jedna z nejfrekventovanějších ulic
Přerova se dočká v blízké budoucnosti
rozšíření. Vzniknout zde má i cyklos-
tezka. „Původně jsme plánovali v dopo-
sud jednosměrné ulici zavedení jízdy

v obou směrech. Podle našeho názoru
by to velmi zlepšilo dopravní situaci ve
městě. Ovšem Krajská hygienická stani-
ce nám to nepovolila,“ informoval Mgr.
Josef Kulíšek, náměstek primátora. „Stá-
vající jednosměrný provoz není bezpeč-
ný. V případě nutnosti například sanit-
ky jízdou po chodníku ohrožují chodce.
Stejný problém mají i vozy požárníků.
Prospěšná dopravě by byla i možnost
obousměrného průjezdu alespoň auto-
busů městské hromadné dopravy. Tím
by se odlehčilo zejména Kratochvílově
ulici a prospělo by to i Městskému
domu, před kterým je zastávka, což při-

náší ohrožení jeho statiky. Pokud by se
podařilo návrh na zobousměrnění
Palackého ulice realizovat v budoucnos-
ti, Kratochvílova ulice by se mohla stát
pěší zónou,“ zdůraznil Kulíšek.

„Zprovoznění Palackého ulice oběma
směry si už řadu let přejí i cyklisté. Teh-
dy ovšem návrh zamítl dopravní inspek-
torát. Tentokrát jsme zvolili pro cyklisty
bezpečnější variantu. Odsouhlasili jsme
na radě vybudování cyklostezky po celé
délce Palackého ulice,“ dále informoval
Josef Kulíšek a dodal, že v současné době
se zpracovává projektová dokumentace,
abychom získali stavební povolení. Pod-
le předběžných odhadů by její realizace
měla přijít na pět až šest milionů korun.
„Počítáme, že vlastní stavba by mohla
být zahájena v příštím roce,“ uzavřel
Josef Kulíšek. Šaf

Palackého ulice bude rozšířena
a přibude i cyklostezka
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Rozšíření ulice Palackého 
usnadní průjezd 
sanitek a hasičů

Město bude jednak pokračovat v už
zahájených akcích, jednak má vyčleně-
né peníze na realizaci dalších investič-
ních akcí, které započnou v příštích
měsících tohoto roku.

„Pokračuje stavba Tyršova mostu
a letos bude dokončena mostovka.
Navážeme úpravou předpolí na Braban-
sku. Stavba druhého předpolí proběhne
v příštím roce,“ informoval o finančně
nejnáročnější investici Mgr. Josef Kulí-
šek, náměstek primátora. „Dále klademe
důraz na energetická opatření a zateplí-
me Základní školu Želatovská. Proběh-
ne oprava komunikace ulice Dvořákovy
po celé její délce, od kruhového objezdu
u restaurace Haná až po nemocnici. Jed-
ná se o investici kraje, na které se spolu-
podílíme formou opravy autobusových
zálivů,“ vysvětlil náměstek. „Momentál-
ně aktuální po nedávných opakovaných
přívalových deštích je vybudování kana-

lizace v lokalitě za nemocnicí, čímž
zabráníme zaplavování přilehlých
zahrádek,“ informoval Kulíšek.

„V těchto týdnech se dokončuje úpra-
va veřejného prostranství před ZŠ Tráv-
ník. Do konce roku by se měly realizovat
nové šatny pro Městský dům. V rámci
Integrovaného programu rozvoje města
je naplánována oprava veřejného pro-
stranství na Jižní čtvrti (I/9–12 a III/1–3),
kde se počítá se stavbou dětského hřiště.
V letošním roce bude vybudována tech-
nická infrastruktura pro rodinné domy
v Kozlovicích. Budeme pokračovat na
přípravě projektové dokumentace úpra-
vy ulice Palackého, kde počítáme s jejím
rozšířením a vybudováním cyklostezky.
Rovněž zajistíme vypracování projekto-
vé dokumentace na jižní předpolí Tyršo-
va mostu v ulici Na Marku,“ vyjmenoval
všechny investiční akce plánované ještě
na letošní rok Josef Kulíšek. Šaf

Proběhne oprava komunikace
v ulici Dvořákově

Investiční akce města do konce tohoto roku
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Opravy se dočká i silnice
v ul. Dvořákově
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Letos bude dokončena mostovka 
Tyršova mostu
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Bivaky pod mostem Legií si museli
bezdomovci uklidit sami

Vzbuzují u kolemjdoucích pohoršení, často jsou špi-
naví a popíjejí na ulici alkohol – řeč je o bezdomovcích.
V místech, kde přespávají, zůstává velký nepořádek –
kartony, deky, lahve nebo krabice od alkoholu a spous-
ta nedopalků. Strážníci se je snaží vytlačit ven z města,
v posledním případě přinutili skupinu lidí, která si roz-
bila bivak pod mostem Legií, aby vše po sobě uklidili.
V jiných situacích po lidech bez domova uklízí jejich
příbytky pracovníci technických služeb. Jediná uby-
tovna pro bezdomovce s kapacitou 60 míst, kterou pro-
vozuje Český červený kříž, je plně obsazená. Čisté oble-
čení získávají bezdomovci v ošacovacím středisku Čes-
kého červeného kříže. Jeho pracovníci uvažují, že by
v objektu uvolnili sociální zařízení s koupelnou, kde by
se lidé žijící na ulici mohli chodit zdarma mýt a spr-
chovat. -ilo-

Lázně Bochoř jsou po měsíční pauze
v novém

Po měsíční přestávce se znovu veřejnosti otevřely láz-
ně Bochoř. Po celý červenec jejich interiér procházel
nejen pravidelnou údržbou, ale i nezbytnými rekon-
strukcemi. Největších změn dostála přijímací místnost,

která byla odvlhčena, vymalována a dostala nové oblo-
žení i trubky k radiátorům. Renovace lázeňského pro-
středí přišla bochořský obecní úřad na více než 100 tisíc
korun. Obec odkoupila lázně od města Přerova vloni
a do nákladnější rekonstrukce se pustila zatím poprvé.
Investovat ale do tohoto objektu chce pravidelně. Po
opravě totiž volá i zázemí určené k procedurám, zejmé-
na pak vany a venkovní fasáda. -svam-

Želatovská kasárna se promění
v městskou čtvrť

Téměř tři čtvrtě roku od podpisu kupní smlouvy trva-
lo převedení Želatovských kasáren z Ministerstva obra-
ny na nového kupce. Brněnská developerská firma je
koupila v prosinci loňského roku za 27 milionů korun
a do pěti let plánuje celý vojenský areál postupně pře-
měnit v novou městskou čtvrť s rodinnými a bytovými
domy. Chybět nebudou ani služby či podnikatelský
inkubátor. Celá tato investice si podle odhadů vyžádá
částku ve výši půl miliardy korun. Kasárenský areál
nabízí k využití přes jedenáct hektarů zasíťovaných
pozemků, na nichž stojí 31 různě dispozičně řešených
objektů. Přestavbou zhruba 76 % z nich a následně
výstavbou nových cihlových domů má vzniknout na
250 bytů a další tři desítky dvojdomků a atriových
domů. Investor chce na projektu participovat i s měs-
tem Přerovem. Rád by na něj převedl veškeré komuni-
kace či veřejné osvětlení. Svůj záměr bude prezentovat
zastupitelům na zářijovém zasedání. -svam-

Vykácené stromy nahradí duby
Rybářská alej přijde o sedm stromů. Takový je koneč-

ný výsledek jednání úředníků přerovského magistrátu
s Povodím Moravy, které je vlastníkem hráze včetně
aleje. Původně mělo jít k zemi dvacet dřevin, ale měs-
to si nechalo vypracovat oponentní posudek. Tímto

krokem se jich podařilo zachránit třináct. Tyto stromy
čeká úprava koruny, některé z nich až do podoby tor-
za. Za stromy určené ke kácení nařídil magistrát
náhradní výsadbu. Podle Veroniky Slámové, tiskové
mluvčí Povodí Moravy, kácet se bude v nevegetačním
období. Všech sedm dřevin půjde k zemi do konce
roku. Pokácené stromy nahradí stejný počet vzrostlých
dubů. Jak uvedl Tomáš Ehl z přerovského magistrátu,
nové dřeviny mají být vysazeny na hrázi, i když to zaka-
zuje vodní zákon. Podle úředníků se jedná o střet
zájmu, neboť zákon o ochraně přírody to naopak naři-
zuje. Rybářská alej je totiž zákonem chráněna jako
významný krajinný prvek. „Povodí Moravy nechá vysá-
zet nové stromy podle požadavků přerovských úřední-
ků, aniž by však porušilo vodní zákon,“ dodala Veroni-
ka Slámová. -rick-

Nové odpadkové koše se ztrácejí
Jsou v ulicích Přerova teprve od března a už se jich

několik ztratilo, řeč je o padesátilitrových odpadkových
koších. Plastové nádoby zmizely z Velké Dlážky, ze stez-
ky u Bečvy a ztratily se také U Výstaviště poblíž okres-
ní policejní budovy. Některé odpadkové nádoby jsou
vybaveny sáčky na psí exkrementy, i ty někteří lidé
berou ve velkém a zaměstnanci technických služeb je
ani nestačí doplňovat. Jeden padesátilitrový koš přišel
i s osazením na tisíc korun, letos za ně magistrát utra-
til sto tisíc korun. V příštích letech se stejné nádoby
objeví i v dalších lokalitách města. -ilo-

Městský dům postaví šatny 
za dvacet milionů korun

Po statickém zajištění budovy kovovými lany zvenčí
i zevnitř teď přerovský městský dům čeká další zásad-
ní investice. Kvůli vypovězení smlouvy s vlastníkem
vedlejšího domu totiž účinkující přišli o šatny a město
bylo nuceno tuto situaci nevyhnutelně řešit. Rozhodlo
se je proto vybudovat v dalším z přilehlých objektů –
v domě na Masarykově náměstí č. 8. Předpokládané
náklady na nové šatny činí 20 milionů korun. Ve dvor-
ním traktu vznikne přístavba s nástavbou a v ní budou
čtyři šatny včetně sociálního zázemí a sprch. Na pódi-
um se pak budou interpreti dostávat uzavřeným kori-
dorem. Výstavba šaten sice začne ještě letos, dokonče-
ní je ale naplánováno na jaro příštího roku. Pořadate-
lé tak museli vymyslet náhradní plán, kam hosty umís-
tit. Provizorní menší šatny tak vzniknou v malém sále
Městského domu a ve stávající kuřárně. V případě jaz-
zového festivalu, kam jezdí početnější ansámbly, se
městu podařilo vyjednat výjimku a účinkující budou
moci využít ještě bývalé šatny, které jsou teď uzavřeny.
S městským domem má vedení města velké plány.
V průběhu pěti let do něj chce investovat až 100 milio-
nů korun. V novém bude kavárna, fasáda i štuková
výzdoba. Počítá se také s výměnou oken, vzducho-
techniky a veškerých vnitřních rozvodů. -svam-

Lékaři dokážou odhalit srdeční vady
u nenarozených dětí

Téměř 80procentní úspěšnost v odhalování skrytých
srdečních vad u ještě nenarozených dětí má přerovská
nemocnice. Přitom republikový průměr je o necelých

50 % nižší. Srdečních anomálií existuje na 250 druhů
a ročně se s nimi u nás narodí zhruba šest novorozen-
ců z jednoho tisíce. Menší srdeční vady se dají po poro-
du operovat na specializovaném pracovišti. V případě
těch nejvážnějších, lékaři doporučí umělé přerušení
těhotenství. Primář dětského a novorozeneckého oddě-
lení přerovské nemocnice Milan Blaštík, který tato
vyšetření provádí, odhalil od začátku roku už dvě těž-
ké srdeční vady. Ultrazvukové vyšetření je nutné pod-
stoupit ve 20. týdnu těhotenství. Skelet plodu je totiž
v tomto období jemný, s malým množstvím vápníku
a srdce je dobře vidět. Dětské oddělení, které disponu-
je ultrazvukem už téměř 20 let, za tu dobu provedlo na
osm tisíc vyšetření skrytých srdečních vad a dosahuje
jedněch z nejlepších výsledků v oblasti včasného
záchytu v celé České republice. -svam-

Ministerstvo dopravy slíbilo
dobudovat vybrané úseky dálnice

Pokud dojde k navýšení výdajového rámce ve Stát-
ním fondu dopravní infrastruktury pro rok 2012
o nejméně 10 mld. korun, dočkají se řidiči dostavby
dálničního úseku Přerov - Lipník nad Bečvou. Potvrdil
to ve svém dopise 1. náměstek ministra dopravy Lukáš
Hampl. Podle něj došlo k přehodnocení priorit výstav-
by a snahou bude urychlit vybudování úseku Přerov -
Říkovice. Ten by ale měl být v provozu až okolo roku
2020. Do té doby by měly Přerovu ulevit plánovaný prů-
tah a mimoúrovňové křížení v Předmostí. Ani u těchto
dopravních staveb ale zatím datum výstavby nepadlo.

-svam-

Letiště v Bochoři mohou zachránit
peníze z Evropské unie

Ministerstvo obrany už začalo pracovat na studii, jež
má v září rozhodnout o zrušení jednoho z našich letišť.
Mimo hru jsou pouze základny v Náměšti nad Oslavou
a Čáslavi, kam už v minulosti vložilo NATO nemalé
finance. Rozhoduje se tak mezi vrtulníkovou základ-
nou v Bochoři, základnou dopravního letectva v Praze
– Kbelích a letištěm v Pardubicích. Bochořské letiště by
ale mohla zachránit půlmiliardová injekce z Evropské
unie. Tyto peníze už Evropská unie uvolnila v rámci
Regionálního operačního programu Střední Morava
před pěti lety. Teď jen musí Evropská komise schválit,
že mohou jít na financování civilní části smíšeného
letiště v Bochoři. Podmínky pro uvolnění peněz jsou
ale téměř nesplnitelné. Například, že se zde musí roč-
ně přepravit jeden a půl milionu lidí nebo že letiště
musí být součástí celostátní strategie letecké dopravy.
Vedení Olomouckého kraje se proto rozhodlo napsat
dopis do Bruselu, v němž chce o těchto podmínkách
vyjednávat. Evropská dotace by mohla být použita
například na rekonstrukci vzletové a přistávací dráhy,
na vybudování bezpečnostních prvků, odbavovací haly
či na oplocení areálu. Ministerstvo obrany by tak
nemuselo do Bochoře investovat ze svého téměř nic.

-svam-

Na Přerovsku je 165 válečných
hrobů, pomníků a památníků

Sto šedesát pět válečných hrobů se nachází v katast-
ru okresu Přerov. Poslední z nich byl odhalen vloni
v červnu ve vinarském lesíku a připomíná pád americ-
ké stíhačky, kterou sestřelili Němci za 2. světové války.
Americký pilot David Miles tehdy svůj stroj odklonil
mimo obec a zřítil se s ním do míst nynějšího památ-
níku. Tento manévr přežil. Evidenci válečných hrobů
a pietních míst vede odbor životního prostředí přerov-
ského magistrátu. V jeho správním obvodu je pohřbe-
no téměř 2000 osob, ať už v jednotlivých nebo hro-
madných hrobech. Více informací o válečných hrobech
najdete na uvedené webové adrese www.valecnehro-
by.army.cz. -svam-

■ Z „Přerovských aktualit“
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Z jaké programové nabídky si budou moci vybírat,
jsme se informovali u manažera kultury Městského
domu, kterému jsme položili několik otázek.

Jan Vrba
IMIT, s.r.o.,
manažer kultury 
Městského domu

� Co přinese podzimní kulturní nabídka?
Programová nabídka se zásadně neliší od roků před-

chozích. Opět je zaměřena na co nejširší okruh nejen
přerovské veřejnosti. Mám dojem, a ukazuje to i již pro-
bíhající předprodej, že skladba pořadů je vzhledem
k současným nabídkám ze stran uměleckých agentur
nadstandardně vyvážená a divácky velmi zajímavá. 

� Můžete být konkrétní?
Návštěvníci se mohou těšit na tři divadelní předsta-

vení s oblíbenými herci, jako je Jan Čenský v komedii
Příbuzné si nevybíráme, Josef Dvořák v Chudáku Har-
pagonovi či Pavel Trávníček s Uršulou Klukovou ve Sbo-
rovně. Z dalších taháků podzimu připomínám koncert
rockové legendy Olympicu s Petrem Jandou, Irskou
taneční show v podání slovenské taneční skupiny Mer-
lin, koncert bratrů Nedvědů, Hudební trojtečku Jaro-
slava Wykrenta a vánoční koncerty Ondřeje Havelky či
Jožky Černého. Uvedl jsem jen část z nabídky a na závěr
jsem si nechal další bonbónek podzimu, koncert
s názvem Gipsy Way Orchestral, který se bude konat 15.
listopadu na závěr oslav 755 let založení Přerova a stát-
ního svátku. Účinkuje Pavel Šporcl s cikánskou cimbá-
lovou skupinou Romano Stilo Ensemble a Malým sym-
fonickým orchestrem Janáčkovy filharmonie Ostrava. 

� Pravidelnému návštěvníkovi zcela jistě neunikne
zajímavý obsahový mix v divadelní nabídce. 

Ano, máte pravdu. Po celkem nevydařené jarní diva-
delní nabídce, ovlivněné především finančním aspek-
tem – na jedné straně výběrem ekonomicky levnějších
divadelních představení bez výrazného hereckého
taháku, na druhé celkovou „blbou náladou“ vyvolanou

ve společnosti, která viditelně poznamenala i návštěv-
nost, by tomu na podzim mělo být naopak. Zmiňova-
ný podzimní divadelní mix má v dramaturgickém plá-
nu Městského domu výsadní postavení k cestě za divá-
kem. Věřím, že kvalitní herecké obsazení zůstane
i nadále jazýčkem vah při rozhodování převážné větši-
ny milovníků divadla. 

� Snažíte se některý hudební žánr upřednostňovat?
Řekl bych, že mimo jazzové nabídky, kterou vyplňu-

je Nadace Přerovského jazzového festivalu vlastním
Jarním jazzovým prologem a podzimní hlavní částí
Československého jazzového festivalu, je po stránce
obsahové snahou společnosti IMIT s.r.o. nabídnout
návštěvníkům co nejširší hudební spektrum, vysoce
přesahující rámec společenské smlouvy s městem. 

� Co podle vašeho názoru chybí Přerovu k většímu kul-
turnímu a tím i společenskému vyžití mladší generace?

Odpověď by se zdála jednoduchá, ale není tomu tak.
K vyhraněnější skladbě programů pro mladé postrá-
dáme víceúčelovou halou. Určitě prospěšnější by bylo
větší konkurenční prostředí. Kladně by se také projevi-
lo zapojení nové městské příspěvkové organizace KIS.
Pravdou je, že skladba kulturních programů Městské-

ho domu je k mladé generaci poměrně skoupá a urči-
tý monopol existuje. Zde je důvodů více, začnu kapa-
citou, dále akustikou a v neposlední řadě prostředím
Městského domu a jeho vlastním historickým interié-
rem. Jednou z příčin je také určitá konzervativnost, kte-
rá v podnikatelském prostředí tíhne spíše k racionál-
nosti. Ovšem je tu navíc zásadní důvod, a tím je zvyšu-
jící se agresivita mladých. Vzhledem ke svým mnoha-
letým zkušenostem s pořádáním společenských akcí,
především plesů, vím, o čem mluvím!

� Jak odhadujete zájem přerovské kulturní veřejnosti
o podzimní pořady?

Už jsem se zmínil, že návštěvnost kulturních pořadů
v prvním pololetí letošního roku byla podstatně nižší,
než v letech předchozích. Tento jev jsem očekával.
Nahrávaly tomu objektivní příčiny spojené se šetřením
nejen v domácnostech, ale i ve státních organizacích
a soukromých firmách. Pokles kupní síly se proto nevy-
hnul ani kultuře. Tady je na místě přerovské kulturní
veřejnosti za přízeň poděkovat. Věřím, že i nadále lidé
cestu za kulturou do Městského domu opět najdou. Co
se týče výhledu na podzim jsem velkým optimistou
a probíhající předprodej to zatím potvrzuje. 

Eva Šafránková

Městský dům zahajuje novou kulturní sezonu
Programová nabídka uspokojí široké spektrum diváků, tvrdí jeho manažer kultury

Ve hře Příbuzné si nevybíráme uvidíte mimo jiné 
i Václava Vydru a Svatopluka Skopala.

Přerov opět přivítá hvězdy
jazzového festivalu

Už tradičně nejvýznamnějším kultur-
ním svátkem blížícího se podzimu

bude jazzový festival. 
O informace jsme požádali ředitele Českosloven-

ského jazzového festivalu Rudolfa Neulse.
„Letošní, v pořadí již 28. ročník Československého

jazzového festivalu, se uskuteční už tradičně třetí říj-
nový víkend ve dnech 20. až 22. října. Byl zahájen jar-
ním prologem, který jsme uvedli jako samostatný
večerní koncert, a to již v polovině dubna. Byl pojatý
jako oslava 50. narozenin jazzového muzikanta Borise
Urbánka. Ve druhé polovině večera se po několikaleté
pauze objevil skvělý kytarista Mike Stern. Nálada
výborná, díky výborné muzice a také pozvánce, která
byla uváděna jako „matějská jazzová pouť,“ zhodnotil
Neuls, který věří, že v tomto duchu bude snad probí-
hat i samotný festival, který se stejně jsko v předešlých
letech uskuteční ve velkém sále Městského domu.

„Městský dům je jediné zařízení, ve kterém lze uspo-
řádat akci většího rozměru. Jeho stávající stav je ale
velmi problematický. Pevně věřím, že do začátku festi-
valu se podaří vyřešit záležitost šaten pro účinkující.
Vzhledem k tomu, že nebyla ještě zahájená první etapa
rekonstrukce, je nezbytně nutné požádat o prodlouže-
ní nájemní smlouvy na objekt Kratochvílova 3, který je
právě propojen se zákulisím Městského domu,“ objas-
nil závažný problém organizátorů festivalu.

„Začátky koncertů budou pravidelně od 19.30 hodin,
skladba večera dle osvědčené praxe – vystoupí jeden
zástupce z řad renomovaných muzikantů z Čech a Slo-
venska a po pauze mimořádně úspěšný zahraniční
host, letos třeba Sonny Emory, v pátek světová hvězda
Al Di Meola a jeho New World Sinfonia a na úplný
závěr letošního ročníku Chucho Valdes, který se stal
čerstvým majitelem ceny Grammy za nejlepší CD roku
2010. Doprovázet ho bude kapela s názvem The Afro
Cuban Messenger,“ vyjmenoval hlavní hvězdy letošní-
ho festivalu jeho ředitel Neuls. Šaf

Prázdniny končí, lidé se vracejí z dovole-
ných a život se dostává do normálních běž-
ných kolejí. K nim pro mnohé Přerovany
patří i pravidelné návštěvy kulturních pořa-
dů v Městském domě.

Chucho Valdes

Sonny Emory
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Ústřední téma letošního roku, Alter-
nativní mobilita, vyzývá země z celé
Evropy i mimo ni k propagaci jakého-
koliv způsobu udržitelné dopravy, ať už
je to jízda na kole, používání veřejné
dopravy nebo prosté chození pěšky.
Klade důraz na pozitivní účinky alterna-
tivní mobility na kvalitu ovzduší, snižo-
vání hluku, zdraví a ochranu klimatu.

Zkuste i vy udělat něco pro své zdraví
a symbolicky se alespoň jeden den
v roce – ve čtvrtek 22. září, v Evropský
den bez aut – vydejte do práce, za náku-
py či za zábavou pěšky, na kole nebo
městskou hromadnou dopravou. 
• Přerov se zařadil mezi signatáře tzv.

Uherskohradišťské charty, která byla
slavnostně podepsána 31. 5. 2011

v Uherském Hradišti. Jde o sdružení
měst hlásících se k aktivní podpoře
cyklistické dopravy na národní úrovni. 

• Studenti Gymnázia Jakuba Škody
v Přerově v rámci projektu Cyklocity
aneb Přerov na kole chystají na pátek
16. září na náměstí T. G. Masaryka pro-
pagační akci, na níž bude 24. září nava-
zovat cyklojízda pro veřejnost s boha-
tým doprovodným programem na
náměstí TGM. Podrobnější informace
budou na webu města a v médiích.

• Zaměstnanci magistrátu si Den bez
aut připomenou tradičním cyklozá-
vodem Přerovská osmica, který se
uskuteční ve čtvrtek 22. září.

RNDr. Yvona Machalová, Odbor stavební-
ho úřadu a životního prostředí MMPr

Úsek cyklostezky délka v km
ul. Kojetínská 1,30
ul. Tovaãovská 0,73
ul. Îelatovská–Komenského 1,76
ul. Velká DláÏka 1,67
ul. Bezruãova–U Beãvy–Dvofiákova 1,50
ul. U Rybníka 0,28
v parku Michalov 0,66
ul. bfií HovÛrkov˘ch 1,05
ul. Kosmákova 0,07
ul. Pod Valy 0,11
ul. Seifertova 0,07 
ul. Komenského–Kojetínská 0,70
ul. Kojetínská–Tovaãovská 0,50
ul. Tovaãovská–nabfi. Dr. Edv. Bene‰e 0,60
Pfierov–Kozlovice 1,96
u kfiiÏovatky ul. Hranická 0,92 
okolo parku Michalov 0,80
ul. Hranická – dolní ãást 0,22

Úsek cyklostezky délka v km
ul. Hranická – stfiední ãást 0,32
Henãlov 2,70
Pfierov–Újezdec 0,66
pfii propojovací komunikaci 
ul. Dvofiákova–Îelatovská 0,30
ul. Hranická – horní ãást (proti ‰kole) 0,29
Îebraãka 0,61
ul. Hranická–Pod skalkou 0,23
Souãet za roky 1993–2010 20,03

Ekologická pravidla 
pro motoristy:

1. Zkuste svÛj automobil nepouÏívat na
krátké vzdálenosti. Studen˘ motor
totiÏ spotfiebuje aÏ o 40% paliva
(i kyslíku) více neÏ zahfiát˘ a vytváfií vût‰í
zneãi‰tûní.

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

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

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

5. SnaÏte se, aby autem nejela jen jedna
osoba.Vydejte se symbolicky v Evropský den bez aut do práce či za zábavou pěšky, na kole nebo MHD.

V posledních letech je velmi oblíbené
in line bruslení.

Nechte auto doma a sedněte na kolo
Evropský týden mobility a Evropský týden bez aut

V sobotu 24. září zažije Přerov svou
první cyklojízdu. Jde o pokračování pro-
jektu Cyklocity Gymnázia Jakuba Škody,
který se věnuje tématu městské cyklisti-
ky a klade si za cíl zlepšit podmínky pro
kolaře ve městě a také zpopularizovat
městskou cyklistiku jako rovnoprávnou
součást městské dopravy. 

Oficiální začátek akce je ve 13 hodin na
náměstí TGM, odkud pak o půl druhé
odstartuje hromadná jízda cyklistů po
předem určené trase. Končit bude opět
na náměstí. Tam bude následovat další
program, jako je výtvarná dílna a soutě-
že pro děti, koncertní vystoupení, nabíd-
ka elektrokol, beseda s městskou policií
a další. Počítáme také s aktivním zapo-

jením občanů v anketě věnované měst-
ské cyklistice a jejím problémům
v našem městě. Akci připravujeme ve
spolupráci s odborem životního pro-
středí magistrátu a Městskou policií.

Cyklojízdy jsou ve světě běžné a samo-
zřejmé. Existují už i v některých městech
naší republiky – v Praze, Brně, Olomou-
ci a dalších. Vesměs v nich jde hlavně
o upozornění na existenci městské cyk-
listiky jako zdravé, přirozené a potřebné
součásti městské dopravy. Zároveň cyk-
lojízdy často poukazují na problémy
spojené např. s cyklistickou infrastruk-
turou ve městě. Neméně důležité je však
také udělat něco pro své zdraví, projet si
město na kole s dalšími lidmi a získat tu

třeba i nové přátele a sympatizanty
podobných událostí. Akce je vhodná pro
všechny věkové skupiny. Nejde o závod,
naopak, jízda by měla být pohodová
a v běžném oblečení. Těšíme se, že ať už
kolo používáte jen výjimečně nebo nao-

pak každodenně, nenecháte si ujít mož-
nost „zažít své město jinak“ a zúčastníte
se 1. přerovské cyklojízdy! Podpoříte tak
nejen městskou cyklistiku, ale také
komunitní život v Přerově. 

Několik informací pro zajímavost: 
Cyklojízdy se konají každý měsíc pravi-

delně ve více než 300 městech světa, za
první uskutečněnou je pokládána cyklo-
jízda v roce 1992 v San Franciscu. Účast
je kolísavá a liší se město od města, napří-
klad v Budapešti je rekordní účast 80 000
účastníků v roce 2008 (v roce 2011 jen 30
tisíc, v Praze hovoří odhady o třech až pěti
tisících účastníků (v roce 2011 pět tisíc). 

Helena Netopilová, Gymnázium J. Škody

Město v pohybu aneb první přerovská cyklojízda

Cyklojízdy se konají každý měsíc pra-
videlně ve více než 300 městech světa.

Evropský týden mobility je nejrozšířenější kampaní zaměřenou na
udržitelnou mobilitu a koná se každoročně od 16. do 22. září. V le-
tošním roce proběhne již podesáté. Za tu dobu se jí zúčastnilo již
více než 2 000 měst.

Přehled cyklostezek na území města:



Dny evropského dědictví jsou již tra-
diční významnou celoevropskou kul-
turně poznávací, společenskou a vý-
chovnou akcí. České národní téma vy-
hlášené pro EHD 2011 zní Památky –
tvůrci panoramatu našich měst a měs-
teček. V ČR se Dny evropského dědictví
uskuteční 10. až 18. září a národní zahá-
jení proběhne 10. září v Žatci.

Přehled zpřístupněných památek v ČR
lze získat na internetových stránkách na
adrese http://www.ehd.cz.

Miroslava Švástová, odbor stavebního
úřadu a životního prostředí
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Akce pod záštitou hejtmana Ing. Mar-
tina Tesaříka bude zahájena v 10 hodin
na Výstavišti. Od 10.30 hodin bude hrát
krojovaná muzika Věrovanka. Samotné
Dožínky se odehrají v režii souboru
Hanák Troubky. Tečku za tříhodinovým
programem udělá cimbálová muzika
Primáš. Od 13 hodin pak pokračuje hlav-
ní program Zubrfestu 2011,“ informoval
Rudolf Neuls, jeden z organizátorů akce
a vyjmenoval další skupiny, které zpest-
ří návštěvníkům odpoledne. Ve 13.30
hodin zahraje skupina November 2nd,
v 15 hodin Tublatanka a od 18 hodin si
návštěvníci poslechnou kapelu Citron.

„Na mistrovství ve vaření gulášů se
bude soutěžit ve dvou kategoriích. Sou-
boje mistrů O kotlík Nowaco se zúčastní
první tři týmy z loňského ročníku ze sou-
boje mistrů a z divácké soutěže, dále
úspěšné týmy z kvalifikací a zahraniční
týmy. Do druhé kategorie se mohou při-
hlásit jakékoliv týmy, které budou sou-
těžit O pohár Nestlé Professional. Vítěze
si určí sami návštěvníci. Ze zahraničních
účastníků přislíbily účast týmy ze Slo-
venska, Polska a Ruska,“ informoval
Luděk Bil, hlavní organizátor akce.
„Pozornost se bude věnovat nejen gulá-

šům. Zahraniční týmy budou vařit také
své typické kotlíkové speciality, jako je
polský žurek a ruský boršč,“dodal Bil.

„Vloni se na této akci uvařilo na 12 tisíc
porcí gulášů z různých druhů mas, nejen

hovězího, vepřového, ale i zvěřinového,
míchaného srnčího a kančího i dalších,“
doplnil Bil.

Souboj mistrů hodnotí komise složená
z profesionálních gastronomů, noviná-
řů i amatérských gurmánů. Ti se zaměří
nejen na chutě gulášů, ale také vzhled
stánků a práci při přípravě guláše. Slav-
nostní zahájení je naplánované na desá-
tou hodinu. Jednotlivé týmy budou mít

na uvaření svých soutěžních gulášů pět
hodin. „Z loňska víme, že si týmy nějaké
guláše dovezou již uvařené a tak je mož-
né ochutnat některé již po zahájení,“
upozorňuje Luděk Bil a dodává, že vloni
se zúčastnilo mistrovství na přerovském
výstavišti celkem 36 týmů. Letos organi-
zátoři počítají s ještě větším počtem.
Zdůraznil, že v první řadě jde o zábavu
a příjemnou atmosféru. Šaf
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Vloni se na Mistrovství ČR ve vaření kotlíkových gulášů připravilo na 12 tisíc porcí z různých druhů mas.
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Kostel 
sv. Michaela 

na Šířavě

Zubrfest přivítá návštěvníky bohatým programem

Dny evropského dědictví otevřou dveře památek

Druhou zářijovou sobotu 10. září se koná na přerovském výstavišti
Zubrfest 2011. V rámci této akce se uskuteční i 7. ročník Mistrovství
ČR ve vaření kotlíkových gulášů. Novinkou jsou Dožínky Olomouc-
kého kraje 2011.

Přehled zpřístupněných památek • 10. a 11. září
Památka adresa sobota 10. 9. nedûle 11. 9.
Zámek (Muzeum Komenského) Horní nám. 9.30–16.30
Mûstsk˘ dÛm Kratochvílova 9–18
Farní kostel sv. Vavfiince Kratochvílova 14–16 14–16
Mûstské hradby s fortnou 8–18 8–18
Kaple sv. Jifií Horní nám. 10–16 14–16
Kostel sv. Michaela ·ífiava 10–16 14–16
Pravoslavn˘ chrám sv. Cyrila a Metodûje Wilsonova 10–15
âB kostel evangelick˘ â. Drahlovského 9–15
Mûstsk˘ park Michalov Michalov 8–20 8–20
Michalov skleník Michalov 10–16 10–16
Îidovsk˘ hfibitov Lanãíkov˘ch 10–15
Farní kostel sv. Máfií Magdalény Pfierov-Pfiedmostí 14–16
Památník lovcÛ mamutÛ Pfierov-Pfiedmostí 10–12, 13–15 10–12, 13–15
Minimuzeum civilní obrany Pfierov-Dluhonice 10–17
Hrad Helf‰t˘n T˘n nad Beãvou 9–17
Zámek Dfievohostice 9–15 9–15

Doprovodné akce:
Prohlídky s prÛvodcem:
Kostel sv. Mafií Magdalény v Pfierovû – Pfiedmostí v nedûli 11.9. v 15 hodin
Kostel sv. Michaela v Pfierovû – sobota 10.9. v 10 hodin
Kaple sv. Jifií v Pfierovû – sobota 10.9. v 15 hodin
Muzeum Komenského – nedûle 11.9. 
9.30–11 a 13.30–15 hodin vstup do expozic zámku zdarma.
Pfierovské pomníky a zapomníky nedûle 11.9. 
Vlastivûdná vycházka. Náv‰tûvníci se formou komentovan˘ch zastavení seznámí s vybran˘mi
pomníky, pamûtními deskami a exteriérov˘mi plastikami na území mûsta Pfierova. Pro
úãastníky vycházky bude k dispozici mapa s dílãími plánky a fotografiemi, t˘kající se
jednotliv˘ch zastavení. PrÛvodce Kamil Luke‰. Sraz v 10, 13 a 15 hodin na mostû pfied
zámkem. Doba trvání okolo 1,5 hodiny.
Zámek a hasiãské muzeum v pfiedzámãí v Dfievohosticích – sobota 10. 9. a nedûle 11. 9. v 9,
11, 13 a 15 hodin, 
Koncerty: 
âeskobratrsk˘ kostel evangelick˘ – ADD Gospel – sobota 10. 9. v 17 hodin
V˘stavy:
Pravoslavn˘ chrám sv. Cyrila a Metodûje –v˘stava z dûjin pravoslaví 
Minimuzeum civilní obrany
muzeum pfiedstavuje objekt pozorovatelny postavené roku 1963 pro potfieby ‰tábu CO okresu
Pfierov. SvÛj pÛvodní vzhled ze 60. let získala po rozsáhlé rekonstrukci. Podle dostupn˘ch
informací jde o jedinou opravenou pozorovatelnu CO v celé âR. K vidûní je zde unikátní pfiístroj
Heliograf Hel CO 64 na mûfiení síly atomového v˘buchu.
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí (vytrvalého de‰tû) bude minimuzeum zavfieno.
Na hradû Helf‰t˘nû jsou na nedûli 11.9. pfiipraveny akce:
11.30 a 14.30 hodin – Povídání o mistrech kováfiích. Na III. nádvofií budou pfiedstaveni
náv‰tûvníkÛm kováfii, jejich náfiadí, vybavení dílny a základní technologie formou
komentovan˘ch ukázek. Lektor o kaÏdé sekci vÏdy krátce pohovofií, poté pfiedvede problematiku
v praxi a následnû totéÏ umoÏní zájemcÛm, ktefií si budou chtít jednotlivé úkony vyzkou‰et.
Lektor: Jan Lauro. Místo konání: Kravafiské nádvofií. Doba trvání: zhruba 1 hodina.
9–16.30 hodin – Promítání v prostoru H-studia na III. nádvofií. PrÛbûÏnû po cel˘ den.
Promítány budou snímky a prezentace o kováfiích, Hefaistonu, Helf‰t˘nû a o jeho povûstech.
9–16.30 hodin – Zpfiístupnûní ·iroké hradby hradu Helf‰t˘na po opravû v roce 2010.
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INZERCE

  EXPRESNÍ Konto
     – rychle a s EXPRES Kartou na počkání
     – pro aktivní klienty možnost vedení zdarma

  PŘEVRATNÁ Hypotéka na bydlení s atraktivní 
úrokovou sazbou 2,50 % p.a.*
  PRESTO Půjčka s možností získat do hodiny 
až 500 000 Kč na cokoli – nově i na splacení 
dříve poskytnutých úvěrů. Vyzkoušejte si na 
www.splatkomat.cz, jak je to snadné!

* Úroková sazba platí do odvolání a za podmínek daných bankou.

Více informací o naší nabídce získáte
v nově otevřené pobočce UniCredit Bank
Czech Republic, a.s., Čechova 37, 
750 02 Přerov nebo na 
tel.: 955 959 896
fax: 221 155 120
e-mail: prerov@unicreditgroup.cz
www.unicreditbank.cz

MY, LIDÉ Z UNICREDIT BANK, 
JSME PRO VÁS OTEVŘELI 
NOVOU POBOČKU

JAK SNADNÉ!

OD 25. 7. 2011

2011-0698_UCB_ONB_Prerov_Prerovske Listy_204x136.indd 1 11.8.2011 15:14:19

LLiinngguuaa CCeennttrruumm jjaazzyykkoovváá šškkoollaa || KKoossmmáákkoovvaa 1177

558811221177441166 ||  777777223311113344 || wwwwww..lliinngguuaa--cceennttrruumm..cczz

Jazykové kurzy na maximum!
MAXIMUM, jazyková agentura s.r.o.
Kratochvílova 2 (budova KB), PŘEROV

www.JazykyNaMaximum.cz
AJ, NJ, ŠJ, FJ od 3 do 135 let. Profesionální individuální a fi remní výuka.

S námi 

tel.: 777 922 042, 573 331 194
e-mail: prerov@maximum-agentura.cz
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■

Osmek 26.9.
Horní námûstí 5.9.
Bratrská na konci 3.10.
Seifertova, u v˘stavi‰tû 12.9. 10.10.
Svornosti 19.9. 17.10.
Blahoslavova, park. u Beãvy 26.9.
Riedlova, kfiiÏovatka 5. a 19.9. 3. a 17.10.
Za ml˘nem 3 12.9. 10.10.
Sokolská, parkovi‰tû 12. a 26.9. 10.10.
Sokolská, u domu 28 5. a 19.9. 3. a 17.10.
V. DláÏka, ‰kolní jídelna 26.9.
P. Jílemnického, u VST 12.9.
L˘sky, K bránû, u stan. separ. 10.10.
Na hrázi, za mostkem 5. a 19.9. 3. a 17.10.
Mervartova 9 12.9.
Palackého, za sam. 26.9. 10.10.
tfi. 17. listopadu, zezadu 5. a 19.9. 3. a 17.10.
Dluhonice, toãna 27.9.
Dluhonice, u b˘valé ‰koly 20.9. 18.10.
Dluhonice, u prodejny 6.9. 4.10.
Wurmova, za KSZ 13.9. 11.10.
JiÏní ãtvrÈ, u b˘val˘ch jeslí 13. a 27.9. 11.10.
JiÏní ãtvrÈ I/4 6. a 20.9. 4. a 18.10.
JiÏní ãtvrÈ I/25, peãovatel. dÛm 20.9.
·robárova 13 27.9.
Kozlovská, parkovi‰tû 6. a 20.9. 4. a 18.10.
Pod valy, u parkovi‰tû 13.9. 11.10.
Bayerova 2 27.9.
Svisle, za samoobsluhou 6. a 20.9. 4. a 18.10.
Trávník, parkovi‰tû 13.9. 11.10.
Trávník, u Chemoprojektu 13.9. 11.10.
BudovatelÛ 1 13. a 27.9. 11.10.
BudovatelÛ 5–7 13.9. 11.10.
U tenisu, parkovi‰tû 6. a 20.9. 4. a 18.10.
U rybníka, u trafa 14. a 29.9. 12.10.
Petfiivalského, parkovi‰tû 21.9.
JiÏní ãtvrÈ, u Barumky 19.10.
Tyr‰ova, parkovi‰tû 7.9. 5.10.
Dvofiákova, u Rusalky 29.9.
Dvofiákova, u garáÏí 7. a 21.9. 5. a 19.10.
PurkyÀova, denní pobyt 14.9. 12.10.
B. Nûmce, za VST 7. a 21.9. 5. a 19.10.
Optiky, u lékárny 29.9.
Husova, dvÛr 14.9.
·kodova, u trafa 12.10.
Pod skalkou, parkovi‰tû 29.9.
Olomoucká, u stavebnin 7.9. 5.10.
Hranická, u b˘valé cihelny 14.9.
Hranická, park. u Z· 12. a 19.10.
1. kvûtna 21.9.
Al‰ova, u stadionu 14.9.
Pod hvûzdárnou, parkovi‰tû 7. a 21.9.
Kainarova, za Pfierovankou 29.9. 12.10.
Vsadsko, parkovi‰tû 5. a 19.10.
ÎiÏkova, u ka‰ny 1. a 29.9.
Lovû‰ice, u parku 6.10.
Lovû‰ice, DráÏní 8.9. 13.10.
Lovû‰ice, U sokolovny 15.9.
VaÀkova, dvÛr 22.9. 20.10.
Kozlovice, zaãátek obce 1. a 15.9. 20.10.
Kozlovice, náves 8. a 22.9. 6.10.
Kozlovice, Na vrbovcích 29.9.
Kozlovice, Tuãínská 13.10.
Nerudova 33 1.9.
Macharova 29.9. 13.10.
Tománkova, u garáÏí 8. a 22.9. 6. a 20.10.

Wolkerova 15 15.9.
Fr. Rasche, u parku 1., 15. a 29.9. 13.10.
Na louãkách 15 8. a 22.9. 6. a 20.10.
V. Novosady, u kostela 1., 15. a 29.9. 13.10.
Újezdec, Vûtrná 8.9.
Újezdec, Pod dubíãky 6.10.
Újezdec, Nová ãtvrÈ 22.9. 20.10.
kfiiÏ. Teliãkova–Sportovní 2., 16. a 30.9. 14.10.
Popovice, U trati 9.9. 7.10.
Popovice, za kapliãkou 23.9. 21.10.
Vinary, u garáÏí 2. a 30.9.
Vinary, Ve dvofie 9.9.
Vinary, Mezilesí II 16.9. 14.10.
Vinary, RÛÏová 21.10.
Vinary, Za humny, u bytovky 23.9. 7.10.
Penãiãky, u malého obchodu 16.9.
Henãlov, náves 9.9. 7.10.
Henãlov, SokolÛ 9. a 23.9.
Henãlov, kfiiÏ. Mart., Hlin., Nová 23.9. 21.10.
Penãice, u po‰ty 30.9.
Penãice, V kótû 2.9. 14.10.
âekynû, nad rybníãek 14.10.
âekynû, k sokolovnû 16.9.
âekynû, náves 23.9.
âekynû, Na ãervenici 21.10.
âekynû, Podlesí 2. a 30.9.
âekynû, Boro‰ín 9.9. 7.10.
L˘sky, k obchodu 2.9.
L˘sky, za mostkem 16.9.
Teliãkova, u kotelny 30.9.
Pod skalkou, park. u 17–21 14.10.
Îeravice, Na návsi 9.9.
Îeravice, Such˘ potok 23.9. 21.10.
Îeravice, Pod lesem 7.10.
V˘myslov 15.9.
Jasínkova, za Priorem 22.9. 13.10.

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

ZO âZS ã. 1 u Îebraãky, kfiiÏovatka 13.9.
ZO âZS ã. 1 parkovi‰tû u Laguny 11.10.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã.1 7.9.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã.2, 3 6.9.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã.4 6.9.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã.5 6.9.
ZO âZS ã. 16 u Kozlovic ã.1 7.9.
ZO âZS ã. 16 u Kozlovic ã.2 7.9.
ZO âZS ã. 3 naproti âSAD 13.9.
ZO âZS ã. 4 Kojetínská, za sbûr. surovinami 4.10.
ZO âZS ã. 4 k Mádrovu podjezdu 4.10.
ZO âZS ã. 5 Lovû‰ice, DruÏstevní 4.10.
ZO âZS ã. 3 podél cesty k Lovû‰icím ã.1 20.9.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã.2 20.9.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã.3 20.9.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã.4 20.9.
ZO âZS ã. 7 podél cesty k Lovû‰icím ã.5 20.9.
ZO âZS ã. 9 Markrabiny 4.10.
ZO âZS ã. 10 Îernava, na konci 11.10.
ZOS Îernava, naproti garáÏí 11.10.
ZO âZS ã. 15 Dluhonice, kfiiÏovatka u váhy 18.10.
ZOS za hvûzdárnou 18.10.
ZO âZS ã. 2, ã. 3 pod kasárna                termín dle poãasí (suchá cesta)
ZO âZS ã. 7 Al‰ova u rest.Viktoria 13.9.
ZOS za Kabelíkovou ulicí 13.9.
ZO âZS ã. 13 âekynû Boro‰ín 11.10.

Stanoviště velkoobjemových kontejnerů
pro podzimní úklid – září a říjen

Rozšířený harmonogram předkládají Technické služby ve spolupráci se Statutárním městem Přerov

■ Klub českých turistů
TJ Spartak Přerov

Vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 581 772 543
�4.–10. 9. • Moravsko-slovensk˘m pome-

zím, zájezd, pû‰í turistika
�14. 9. • Uherské Hradi‰tû–Rovinka–Staré

Mûsto, 12 km, vlak 7.24 hod., C. Punãocháfiová
�17. 9. • Za pfierovsk˘m zubrem, pû‰í trasy

13, 22, 30 a 50 km, na kole 30, 50, 65, 85
a 110 km,  start 7–10 hod., sokolovna Pfierov

�21. 9. • Hrubá Voda–Pohofiany–Hluboã-
ky, 12 km, vlak 8.37 hod., V. Polidorová

�24. 9. • Hradec nad Mor.–Leskovec–Ful-
nek, 23 km, vlak 6 hod., C. Punãocháfiová

�28. 9. • Stfiedeãní vycházka, M. Caletková

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

�1. 9. • Nov˘ Jiãín–Star˘ Jiãín–Nov˘ Jiãín,
15 km M. Garzina odj.6.25 hod.

�3. 9. • Vítkovice – hutû a strojní provoz,
10 km, J. ·vec, odj. 7.25 hod. PrÛvodce, vstup-
né 80 Kã, pfiihlá‰ky nahlásit na tel. 608 730 541.

�8. 9. • Brodek u Pfierova–Dub–Blatec,
11 km, Î. Zapletalová, odj.8.04 hod.

�8. 9. • Dfievohostice–BeÀov–Pfierov,
16 km, M. Garzina, odj. A8 hod.

�10. 9. • Protivanov–Seã –StráÏisko (hou-
by), 19 km, J. Sedláková, 7 hod., pfies Olomouc

�14.–18. 9. • Drahanská vysoãina – Such˘
u Boskovic, ·Èáva 

�15. 9. • Zábfieh–RÛÏové údolí–Kosov
–Ho‰tejn, 15 km, J. ·vec, odj. 7.04 hod

�17. 9. • Polichno–Hradãovice, 19 km,
J. ·pinar, odj. 7.46 hod.

�22. 9. • Pfierov–Osek n. B., 12 km, Î. Za-
pletalová, odch. 8.30, sraz u tenisové lávky

�22. 9. • Lipník n/B.–Jezernice–Rybá-
fie–Helf‰t˘n–Lipník n/B., 20 km, J. Pûãek,
odj. 7.56 hod.

�24. 9. • Bene‰ov u Prahy–Pofiíãí nad
Sázavou, 18 km, J. Sedláková, odj. 5.47 hod.

�22. 9. • Den Ïeleznice – V˘hodné jízdné
SONE za 550 Kã pro pût osob (dospûl˘ch).
Vytvofiit skupinky po 5 ãlenech a závazné pfii-
hlá‰ky nahlásit do 10. 9. vedoucí Jitce Sedláko-
vé na tel. 732 225 302. Maximální poãet úãast-
níkÛ je 20.

�24. 9. • Brno-Bystrc–Rí‰ova studán-
ka–Hrad Vevefií–zoo, 16 km, H. ·Èávová, odj.
7.39 hod. MoÏn˘ v˘let lodí

�29. 9. • Moraviãany–Úsov–Troubelice,
14 km, J. ·vec, odj. 7.04 hod.

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

�2.–3. 9. • Beskydská 7. Extremní pfiechod
Beskyd. Javorník–Radho‰È–âertÛv Ml˘n–Smrk
–Lysá–Travn˘–Ropice–Javorov˘, 87 km,
5302 m, Tomá‰ Beránek, Jurá‰ Balcárek, vlak
15.56 hod., VHT

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

�16.–18. 9. • Celostátní sraz VHT. Obno-
ven˘ sraz VHT ve SnûÏném na Vysoãinû, cviãné
lezení na skalách Drátník, 2,5 dne, L, Jifií Balcá-
rek ml., vl. auta, VHT

�17. 9. • Na kole Pfierovskem a Za pfie-
rovsk˘m zubrem, CT 100, 80, 60, 40, 25
km, PT 50, 35, 22, 13 km, KâT TJ Spartak
Pfierov, Vítûzslav Vaculík, Sokolovna 7–10 hod.,
pû‰í, cyklo

�24. 9. • Svatováclavská jízda Host˘nské
vrchy, 70–100 km, Franti‰ek Prusek, Hvûzda
8.30 hod., cyklo

■ Blokové čištění města
Datum lokalita 7–14 hodin

7. 9. Pod skalkou, parkovi‰tû
u domu ã. 1–9, Tyr‰ova

14. 9. Pod skalkou, vãetnû parkovi‰È

21. 9. Seifertova, U v˘stavi‰tû
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Kouzelnické téma provázelo děti ze sociálně znevý-
hodňujícího prostředí na výchovně-rekreačním kur-
zu, který pořádalo naše město společně s Kojetínem
začátkem srpna na Zákopčí v Hutisku-Solanec. Kurzu
se zúčastnilo 37 dětí z regionu Přerovska a Kojetínska.

Cílem kurzu bylo především výchovné působení
k nastavení pozitivních forem chování, získání správ-
ných sociálních, společenských návyků, osvojení si
pravidel osobní hygieny, respektování časového i pro-
gramového plánu, vzájemné toleranci a spolupráci ve
skupině. Prostřednictvím sportovních her a soutěží
byly rozvíjeny u dětí všechny stránky jejich osobnosti. 

I tento rok významně pomáhali dva pracovníci PČR
Přerov v roli asistentů. 

Kurz byl spolufinancován z prostředků města Přero-
va, města Kojetína a z dotačního programu Olomouc-
kého kraje v rámci podpory aktivit zaměřených na
sociální začleňování pro rok 2011, Podpora integrace
romských komunit. Pitný režim dětí na kurzu spon-
zorsky podpořila Hanácká kyselka s.r.o. red.

Děti se na táboře pobavily i naučily mnoho užitečného

Cílem kurzu bylo především získání správných sociálních 
návyků a osvojení si pravidel osobní hygieny.

Přijďte si s námi zacvičit – pestrá nabídka pohybových aktivit
Odbor Sport pro všechny při

Sportovním klubu Přerov
Zahájí v pondělí 12. září pravidelné cvičení svých

oddílů. V pondělí v 17 hodin v tělocvičně ZŠ Želatov-
ská cvičí rodiče s dětmi a v 19 hodin ženy. Ve čtvrtek
v 17 hodin mají cvičení předškolní děti a v 19 hodin
ženy. Náplní je všeobecná gymnastika, míčové hry.
Ženám je určena rytmická gymnastika, kondiční cvi-
čení a zdravotní tělesná výchova. Ve středu v hale Spor-
tovního klubu Přerov ve 20 hodin hraje oddíl rekreač-
ního sportu volejbal. Informace poskytne za odbor
SPV Věra Vyhlídalová, tel. 571 025 578.

Tělocvičná jednota Sokol Přerov
Cvičení všestrannosti v osmi různých věkových sku-

pinách dvakrát týdně začíná již 5. září.
• Nejmladší žactvo 4–6 let, pondělí a čtvrtek 16–17
hodin • Mladší žactvo 1.–5. třída, úterý a pátek 17–18
hodin • Starší žactvo 6.–9. třída, dorostenky, úterý
a pátek 18–19 hodin • Ženy zdravotní cvičení, pondělí
a čtvrtek 17–18 hodin • Ženy seniorky, pondělí a čtvr-
tek 18–19 hodin • Ženy aerobik, pondělí a čtvrtek 19–20
hodin • Muži a dorostenci, úterý a pátek 19–20.30 hodin
• Rodiče a děti, úterý 16–17 hodin • Karate, box, capo-
eira, basketbal – muži, rekreační volejbal, posilovna.

Letos začíná nácvik skladeb pro XV. Všesokolský slet,
který vyvrcholí v červenci 2012 v Praze. V Přerově se 16.
června 2012 uskuteční krajský slet. Nácvik začne v říjnu.

Informace v kanceláři TJ Sokol Přerov, Brabansko
2, J. Tovaryšová, telefon 581 201 956, e-mail: sokol-
prerov@volny.cz. Informace sokolprerov.blog.cz 

Kuželkářský klub TJ Spartak Přerov 
Probíhá nábor nových hráčů do družstva dorostu.

Děti od 12 let mohou přijít každou středu od 17 do 18
hodin do kuželny (Kopaniny 4) a hlásit se u trenéra
dorostu Stanislava Beni. red.

INZERCE
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V soutěži inspirované 755. výročí
povýšení Přerova na město se několika
otázkami vracíme do jeho minulosti.

Úkolem soutěžících je označit sprá-
vnou odpověď vždy ze tří nabídnutých
variant. Vylosovaný výherce bude odmě-
něn hodnotnou knihou. Své odpovědi
zasílejte 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 prázdninového úkolu
soutěže: Správně odpověděl ten, který
označil varianty 1a, 2b, 3c, 4a, 5ab, 6b.
Výhercem se stává Eva Skleničková.

Září – různé otázky z historie města
1. Ve kterém roce otevřel lékárník

František Matouš na Dolním

náměstí lékárnu U anděla strážce?
a) 1. 10. 1876
b) 1. 10. 1877
c) 1. 10. 1878

2. Jak se jmenovalo první trvalé kine-
matografické divadlo, které posta-
vil Karel Číhalík 17. 12. 1913 v Hav-
líčkově ulici?
a) Orania
b) Olympia
c) Alfa

3. Ve kterém roce byly vybudovány
takzv. očistné parní lázně Za mlý-
nem?
a) 1886
b) 1887
c) 1888

4. Železnice z Přerova do Olomouce
byla zprovozněna:
a) 17. 10. 1840

b) 17. 10. 1841
c) 17.10. 1842

5. Nová sokolovna na pravém břehu
Bečvy byla otevřena:
a) 13.9. 1934
b) 13.9. 1935
c) 13.9. 1936

6. Železobetonový most pes Bečvu
(Tyršův) byl otevřen v roce :
a) 1903
b) 1904
c) 1905

7. Městský vodovod byl v Přerově
uveden do provozu v roce:
a) 1900
b) 1903
c) 1905

Připravila: Věra Fišmistrová, 
Státní okresní archiv Přerov

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

■ Setkávání seniorů Spolu
Centrum Sonus

�Pondûlí od 10.15 hod.
5. 9. • Rukodûlná ãinnost: Dárkové papí-
rové ta‰tiãky
12. 9. • Prohlídka kostela sv. Michaela
s v˘kladem – Mgr. ZdeÀka Mollinová. Sraz je
v 10.30 hod. u kostela sv. Michala na ·ífiavû. 
19. 9. • Co prozradí nehty – Olga Îupková
26. 9. • Povídání s psychologem – PhDr.
Jana Gebauerová

�15. 9. • Vycházka do muzea – Fotografic-
ká v˘stava o Egyptu – sraz u muzea v 10.30 hod.

�22. 9. • Vycházka s trekingov˘mi holemi
– sraz u centra SONUS v 10.20 hod. Návrat v
12.30 hod. Trekingové hole zapÛjãíme.

�Zdravotní cviãení s lektorem – vÏdy v pon-
dûlí a ãtvrtek od 9 do 10 hod. 

�Internet pro seniory – vÏdy v pondûlí od 9
do 13 hod. (od 10 do 12 hod. s lektorem)

�Kavárna pro seniory – stfieda 14. 9. od
16 hod. • Libanon – Ladislav Îupka
Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov

Japonské září
s fotografem Thomou a
architektem Okamurou
Až do 18. září budou mít návštěvníci

možnost navštívit ojedinělou výstavu
Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko.
Kromě řady knih cizích i domácích spi-
sovatelů si mohou návštěvníci prohléd-
nout originální předměty denní potřeby.
Především pro děti je připravena řada
zábavných interaktivních činností,
například stolní hra Na dalekou cestu. 

Přednášky na zajímavá témata budou
pokračovat i nadále, vždy v úterý od 17
hodin v Korvínském domě na Horním
náměstí 31. První z nich se uskuteční
30. srpna. Přednášet bude světoznámý
fotograf Zdeněk Thoma.

PhDr. Alice Kraemerová z Náprstkova
muzea v Praze představí 6. září v před-
nášce Japonsko, žaponerie a Joe Hlou-
cha ve své době velmi známého cestova-
tele a spisovatele Joe Hlouchu. Dále vy-
světlí kořeny některých japonských tra-
dic. Zajímavá bude 13. září přednáška
věhlasného architekta Osamy Okamury
Česko-japonská architektonická repub-
lika 1890 až 1911. Přiblíží historický vý-
voj spojení české a japonské architektu-
ry. Jako poslední pak představí cyklus
přednášek Japonsko ze všech stran dne
20. září japonské divadlo a jeho historii.
Přednášejícím bude pan Kazuhisa Iwa-
ma, který v České republice žije již řadu
let a naučil se našemu jazyku.

Mgr. L. Maloň, Muzeum Komenského

Úspěchy české vědy
objektivem M. Frouze

Příznivce objevování starého Egypta
zveme na přednášku Martina Frouze
Dokumentace výzkumu českých egyp-
tologů, která se bude konat ve čtvrtek
8. září od 17 hodin v Korvínském domě. 

Známý fotograf české archeologické
koncese v Egyptě a zároveň vysokoškol-
ský pedagog zde představí svou zajíma-
vou práci fotografa movitých i nemovi-
tých památek starověkého Egypta.

Přednášce bude týž den v 15.30 hodin
předcházet komentovaná prohlídka
výstavy Egyptologie v galerii zámku. Sraz
na nádvoří zámku. Aleš Drechsler

Pozvánka do muzea

Lidé všech věkových kategorií proje-
vili zájem o letní zábavně vzdělávací
projekt Galerie města Přerova, který
nesl výmluvný název Toulky přerov-
skou minulostí.

Kromě výstavy velkoplošných panelů
s tematikou archeologie, dějin přerov-
ského zámku, hradeb a Horního náměs-
tí nabídka galerie zahrnovala i komen-
tované procházky po historickém cent-
ru města, besedy s odborníky nebo
vědomostní kvíz. Na startu celého pro-
jektu stál v červnu seminář k nejstarším
dějinám města s názvem Historický Pře-
rov, jehož obsahová část bude publiko-
vána v odborném sborníku, který bude
v galerii pokřtěn v prosinci. 

Komentované procházky Horním
náměstím přilákaly 568 milovníků his-
torie. „Mapka s trasou prohlídky Horní-
ho náměstí obsahovala celkem čtrnáct
zastavení. Zaměřili jsme se na historic-
ky hodnotné objekty a sochy, nechyběl
například i průchod fortnou na hradby,“
informoval autor projektu Karel Žurek.
Ačkoli Toulky s koncem srpna galerii
opouštějí, komentované prohlídky

budou pro velký zájem pokračovat ještě
i první čtyři zářijové čtvrtky. Jejich začá-
tek bude vždy v den konání představení
v Letní divadelní scéně mezi hradbami
v 17.30 hodin.

Kvíz o ceny, zaměřený na otisky histo-
rie v publikaci Přerovský zámek, vyplni-
lo 378 soutěžících, ať již fyzicky v galerii
nebo prostřednictvím internetu. „Nej-
častěji chtěly soutěžit celé třídní kolek-
tivy, které galerii navštěvovaly v červnu.
Zapojila se však i spousta dospělých,“
uvedla galeristka Alena Němčáková.
Pětice otázek se však ukázala jako
poměrně tvrdý oříšek, správných odpo-
vědí dorazilo pouze pět desítek. „Bylo
překvapivé, s jakou vervou hlavně dětští
návštěvníci hledali ve výstavních pane-
lech správné odpovědi,“ dodala pracov-
nice galerie Ivana Zomboriová. 

Podobný projekt galerie připravuje i na
příští sezonu. Výstavní panely s temati-
kou přerovských dějin v září poputují na
zámek do Tovačova, kde si je mohou
zájemci prostudovat v průběhu celého
podzimu.

Lada Galová, Galerie města Přerova

Přerovskou minulostí se přišly
toulat bezmála tři tisíce zájemců
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Výstavní vitríny s archeologickými nálezy se těšily velkému zájmu návštěvníků.

■ Letní divadelní scéna 
mezi hradbami

�1. 9. • Loutkové divadlo Sokol Pfierov: 
Plá‰tûnka. Dvojsmyslná fra‰ka pro dospûlé,
soubor Pfierovsk˘ Ka‰párek. 

�8. 9. • Richard Pogoda: Písniãkov˘ reci-
tál u klavíru. K 80. narozeninám J. Suchého. 

�15. 9. • Ervínovci: Pojìme na kance.
Pfiedstavení studentského divadelního klubu
Gymnázia Jakuba ·kody Pfierov. 

�22. 9. • Dostavník: Písniãkál. Mix toho nej-
lep‰ího, co se kdy v Dostavníku zpívalo. 

Zaãátky pfiedstavení vÏdy ve ãtvrtek v 19.30
hodin. Rezervace a prodej vstupenek pfied pfied-
staveními v Galerii mûsta Pfierova (Horní nám. 1).

Pfiedstavením budou pfiedcházet komen-
tované prohlídky Horního námûstí s od-
born˘m v˘kladem vÏdy v 17.30 hodin.

Den s charitou
Oblastní charita Přerov pořádá

v pátek 23. září na nám. Přerovského
povstání Den s charitou. V době od 9 do
17 hodin budou její pracovníci prezen-
tovat činnost jednotlivých zařízení. Na
programu: prodej výrobků chráněné díl-
ny, měření cukru v krvi a tlaku pro
zájemce, ukázka cvičení pro seniory.
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■ Městský dům
�11. a 25.9. ve 13.45–18 hodin • Nedûlní

párty pfii dechovce, hraje skupina MINI
a dechová hudba Záhorská kapela.

�14. 9. v 19.30 hodin • Hity móda 2012 –
módní pfiehlídka modelÛ pro rok 2012. Spole-
ãensk˘ veãer s nabídkou znaãkov˘ch kolekcí,

modelÛ spoleãenské módy, sportu, modelÛ
z kÛÏe, módy dûtské. Souãástí akce je finále sou-
tûÏe krásy a elegance Miss model 2011. Pfiijìte
povzbudit finalistku z Pfierova. V porotû Miss
Model Katka Sokolová, Miss âR 2007.

�26. 9. v 19.30 hodin • Pfiíbuzné si nevy-
bíráme, divadelní komedie. Hrají J. âensk˘, Sv.
Skopal, Simona Postlerová/Eva ReÏnarová
a Lenka Zahradnická. Francouzská komedie Eri-
ca Assouse plná brilantní dialogÛm a situaãních
zvratÛ, skvûle herecky obsazená.

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

■ Plavecký areál – koupání veřejnosti, tel. 581 736 580
vnitfiní dûtsk˘ ostatní aktivity v cenû vstupného

50m bazén bazén imobilní aqua-aerobic
pondûlí 6.15–7.45, 9–12 zavfieno 11.30–13.30
úter˘ 6.15–7.45, 9–12, 18–21 18–20
stfieda 6.15–7.45, 9–12, 15–21 15–20 11.30–13.30 19–20
ãtvrtek 6.15–7.45, 9–12, 18–21 18–20
pátek 6.15–7.45, 9–12, 13–21 13–20 15–17
sobota 10–20 10–20
nedûle 10–18 10–18 10–12 16–17
V˘jimky: 1.–4. 9. vnitfiní bazén uzavfien • 28. 9. bazén 10–20 • Provoz venkovního bazénu dle poãasí • informace www.bazenprerov.cz

■ Klub Dlažka
�2.–4. 9. • Mistrovství svûta v ringu v Raj-

nochovicích
�23.–28. 9. • Ringo turnaj v Pfierovû 
�28. 9. • Dûdeãek hfiíbeãek – houby a turis-

tika – na kole i pû‰ky, âeská Kanada 
�30. 9.–2. 10. • Dûdeãek âoko a babiãka

Deli – pro rodiãe s dûtmi i samotné dospûlé

www.dlazka.cz • tel. 581 331 438

■ Senioři PSP
�28. 9. • vlakov˘ turistick˘ v˘let na Lysou

horu. Odjezd vlaku v nádraÏí âD v 7.25 hod. do
Ostravice pfies Svinov.- Zpût pfies Vala‰ské
Mezifiíãí. Návrat do Pfierova v 19.37 hodin.

■ 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 25. 9. • Egyptologie, v˘stava. Úspûchy

ãeské vûdy objektivem M. Frouze. Galerie 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

v Historickém sále. 
�6. 9. v 17 hod.• Japonsko, Ïaponerie

a Joe Hloucha. Muzejní úterek, PhDr. Alice
Kraemerová, Korvínsk˘ dÛm. 

�8. 9. v 17 hod. • Dokumentace v˘zkumu
ãesk˘ch egyptologÛ. Muzejní úterek, Martin
Frouz, Korvínsk˘ dÛm. Pfiedná‰ce pfiedchází
v 15.30 komentovaná prohlídka v˘stavy Egypto-
logie. Úspûchy ães. vûdy objektivem M. Frouze.

�13. 9. v 17 hod. • âesko-japonská archi-
tektonická republika 1890–2011. Muzejní
úterek, pfiedná‰í Osamu Okamura. Korvínsk˘ dÛm.

www.prerovmuzeum.cz

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
�5. 9. v 17 hod. • Houbafiské pondûlí. Poví-

dání Jifiího Polãáka o houbách, ukázky, vafiení
z hub a mykologická poradna v budovû ORNIS.

�10. 9. • Mykologická exkurze do lesa
v Lí‰né. Odjezd linkového autobusu v 6.30 hod.
z autobusového nádraÏí (stanovi‰tû ã. 17), návrat
ve 13.10 z Lí‰né. Vede Milan Plá‰ek.

�11. 9. • voln˘ vstup – Dny evropského kul-
turního dûdictví

�17. 9. • Prohlídka parku Michalov. Sraz
v 9.30 u budovy ORNIS v Bezruãovû ulici.

�18. 9. • Ornitologická exkurze do Tova-
ãova. Odjezd autobusu v 7 hod. z autobusové-
ho nádraÏí (stanovi‰tû ã. 16), sraz u sádek na
hrázi Hradeckého rybníka v Tovaãovû do 8 hod. 

�V˘ukové programy pro ‰koly, krouÏky
a jiné zájmové skupiny: Ptáci, máte mokro
v práci!; Ptáci; Dary lesa; Stromy; Îivá zahrada

�Ekoporadna
www.prerovmuzeum.cz • www.ornis.cz

■ Klub přátel výtvar. umění
�22. 9. • Vlakov˘ zájezd do ·ternberka.

Odjezd z fvlakového nádraÏí v 9.04 hod., pfiestup
v Olomouci (odjezd 9.37 hod.). Návrat kolem 18.
hod.

■ SVČ ATLAS a BIOS
�Zápis do krouÏkÛ na ‰kolní rok 2011/2012 

8. 9. od 14 do 18 hod. ATLAS, ÎiÏkova 12 
9. 9. od 14 do 18 hod. BIOS, Bezruãova 12

www.svcatlas-bios.cz

■ Klub Rodinka
�pondûlí: 9–10.30 AJ s hlídáním, 9–11 cviãení

pro rodiãe a dûti do 6 let v komunitním centru
Armády spásy, 16–17 pohyb. aktivity pro rodi-
ãe a dûti, tûlocviãna Z· Îelatovská

�úter˘: 9–11 herna a VV pro batolata, 16–18
krouÏek ‰ikovn˘ch rukou a hry (dûti, dospûlí) 

�stfieda: 9–11 cviãení, VV, HV pro rodiãe a dûti
1,5–4 roky

�ãtvrtek: 9–11 cviãení na míãích pro kojence
a batolata a VV, 16–18 angliãtina, 18–20 krou-
Ïek divadelní improvizace pro dûti od 10 let

�pátek: 9–11 cviãení na míãích, pro rodiãe
a dûti 1–3 roky.

�Po cel˘ t˘den: pobyt dûtí s programem a stra-
vováním v klubovnû bez rodiãÛ. Pfiíprava na pla-
vání v domácím prostfiedí – vaniãkování.

�16. 9. v 16–19 • Delfíni – svûtelná tera-
pie, pfiedná‰ka pro dûti i dospûlé

�17.–18. 9. v 10–17 • individuální Delfíni
– svûtelná terapie, info na www.rodinka.cz,
tel: 777521943

Îelatovská 12, www.rodinka.cz

promenádní koncerty Michalov
záfií • nedûle v 15 hodin
18. 9. Haná – velk˘ dechov˘ orchestr ZU· B. Kozánka
25. 9. Academic Jazz Band

v m

■ Hrad Sovinec
�17. a 18. 9. • Jestfiáb potulného truba-

dúra. Netradiãní prohlídky vûnované umûní
sokolnickému na 5. nádvofií. Otevfieno pro vefiej-
nost bude od 9.15 do 17.30 hodin.

www.sovinec.cz

■ Hrad Helfštýn
Út–Ne 9–17 hod.

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

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

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

�10. 9. v 10 hodin • Hradní kejkle – roz-
manitá pfiehlídka ÏonglérÛ, kejklífiÛ a artistÛ, fiada
workshopÛ. Galashow, zaãátek ve 21 hodin.

�11. 9. • Vstup do hradu po cel˘ den zdar-
ma – k pfiíleÏitosti DnÛ evropského dûdictví.

�17. 9. • Poslední míle – sraz kultovních
motocyklÛ Harley Davidson.

www.prerovmuzeum.cz • www.helfstyn.cz

Seznámíte se s možnostmi využití „kokonu“ pro vzdělávací programy s ekolo-
gickou tématikou podmořského světa. Určeno pro školy, školky a rodinná centra, také
pro jednotlivce jako příležitost k relaxaci a uvolnění. Setkání se uskuteční v pátek
16. září v 16 hodin v prostorách klubu Rodinka v Želatovské ulici č. 12. Vzhle-
dem k omezené kapacitě nutná rezervace předem.

Setkání s delfíny

Pozvánka

Koncert 
Poslední letní noc 

Koncert tří revivalových kapel hrají-
cích skladby legendárních The Beatles
se koná 3. září na výstavišti v nové hale. 

Od 18 hodin vystoupí skupina Night-
wish revival, ve 20 hodin Team Revival
a ve 22 hodin Argema. Předprodej vstu-
penek v Městském informačním centru.

Výstava hub 
Členové mykologického klubu Přerov

pořádají ve dnech 16.-17. září výstavu
hub, která se uskuteční v prostorách
Klubu Teplo na Horním náměstí. Ote-
vírací doba výstavy je každý den od 9 do
19 hodin. V pátek mají předškolní a škol-
ní třídy na výstavu vstup zdarma.

Součástí výstavy budou přednášky.
V pátek 16. září se uskuteční od 16 hodin
přednáška mykologa Jiřího Polčáka na
téma Hřibovité houby. V sobotu proběh-
ne přednáška známého mykologa RNDr.
Vladimíra Antonína Csc. ze Zemského
muzea v Brně na téma Cesty za houbami.
Na výstavě uvidíte také fotografie hub,
najdete návody na neznámé houbové
recepty. Během obou dní bude probíhat
poradna v určování donesených hub.

Miloš Šidlo, Mykologický klub Přerov

Podzimní festival
duchovní hudby
Olomouc 24. 9.–15. 10.

24. 9. v 19 hodin • dóm sv. Václava
Franz Schubert: Salve Regina A Dur

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem
Zpěv: Olga Jelínková – soprán, Barbora
Polášková – mezzosoprán, Tomáš Koří-
nek, tenor, Jiří Přibyl – bas. Vystoupí: Aka-
demický sbor Žerotín, Pavel Koňárek –
sbormistr a Komorní orchestr Pražských
symfoniků, Vlastimil Mareš – dirigent.
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tel./fax: 581 202 216 • www.kinohvezda.cz

Uzávěrka příštího čísla je ve středu 14. září

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 
V září bude galerie patřit souborné výsta-
vě známých autorů grafik a olejů.
Návštěvníci si mohou prohlédnout novou
kolekci z grafik malířky a herečky Ivy Hütt-
nerové, kterou není třeba představovat.
Maluje půvabné hospůdky a krámky, babič-
ky a dědy, osamělé holky a lásku nebo život.
Její obrázky jsou příležitostí ke vzpomínkám
a nejeden z nich zdobí naši domácnost.
Jedním z dalších autorů, na kterého bychom
rádi upozornili, je Eugen Ivanov. Narodil se
v Rusku. Původním povoláním je sice geo-
fyzik, ale od dětství se zajímal o malířství,
nakonec se stal reklamním designérem. Prv-
ní pokusy s tužkou, tuší a papírem vystřída-
la plátna, techniky olej, akryl a v poslední
době akvarel, v nichž kombinuje klasická
zátiší s moderními styly z počátku 20. stole-
tí s expresionismem, suprematismem
a kubismem. Poslední roky žije a tvoří v Praze. Ve své tvorbě se inspiruje M. Cha-
galem, L. Feiningerem, P. Breughelem. 
Novinkou naší galerie bude první aukce uměleckých děl ve spolupráci s galerií Dol-
men, která se uskuteční 15. září.

■ Kino Hvězda ■ Galerie

�1.–4. 9. v 17 hod. • O·ET¤OVATEL (USA,

rodinná komedie, ãesk˘ dabing, republiková
premiéra). ReÏie: Frank Coraci. âesk˘ dabing:
Bohdan TÛma, Zuzana ëurdinová, René Slováã-
ková, Petr Oliva, Jan ·Èastn˘.

�1.–6. 9. ve 20 hod. • MUÎI V NADùJI (âR,
komedie). ReÏie: Jifií Vejdûlek. Hrají: Jifií Machá-
ãek, Boleslav Polívka, Simona Sta‰ová, Petra
Hfiebíãková, Vica Kerekés.

�5.–7. 9. v 17 hod. • HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI – âÁST 2 3D (VB, fanta-
sy, ãesk˘ dabing). ReÏie: David Yates. Hrají:
Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson,
Ralph Fiennes.

�8.–11. 9. v 17 hod. • SUPER 8 (USA, SCI-

FI, ãesk˘ dabing, republiková premiéra).
ReÏie: J. J. Abrams. Hrají: Joel Courtney, Kyle
Chandler, Elle Faning, Riley Griffiths, Ryan Lee.

�8. a 9. 9. ve 20 hod. (titulky), 10. a 11. 9.
ve 20 hod. (ãesk˘ dabing) • KOVBOJOVÉ
A VET¤ELCI (USA, akãní SCI-FI). ReÏie: Jon
Favreau. Hrají: Daniel Craig, Harrison Ford, Oli-
via Wilde, Sam Rockwell.

�12.–14. 9. v 17.30 a ve 20 hod. • JANA
EYROVÁ (UK, romantické drama, titulky, pre-
miéra). ReÏie: Cary Fukunaga. Hrají: Mia Wasi-
kowska, Michael Fassbender, Jamie Bell, Judi
Dench.

�15.–21. 9. v 17 hod. a 18. 9. v 15 hod. •
SAXANA A LEXIKON KOUZEL (âR, rodinná

komedie, republiková premiéra). ReÏie: Vác-
lav Vorlíãek. Hrají: Petra âernocká, Jan Hru‰ín-
sk˘, Helenka Nováãková, Jifiina Bohdalová, Petr
NároÏn˘, Josef Somr, Jifií Lábus,Ota Jirák, Mar-
kéta Hrube‰ová ad.

�15.–18. 9. ve 20 hod. • DRIVE (USA, akãní,

titulky, republiková premiéra). ReÏie: Nico-

las Winding Refn. Hrají: Ryan Gossling, Carey
Mulligan, Christina Hendricks.

�19.–21. 9. ve 20 hod. • OBHÁJCE (USA, kri-

minální/thriller, titulky, premiéra). ReÏie: Brad
Furman. Hrají: Matthew McConaughey, Marisa
Tomei, Ryan Phillippe.

�22.–25. 9. v 17.30 hod. a 22.–27. 9. ve
20 hod. • MUÎI V NADùJI (âR, komedie).
ReÏie: Jifií Vejdûlek. Hrají: Jifií Macháãek, Bole-
slav Polívka, Simona Sta‰ová, Petra Hfiebíãková,
Eva Kerekésová.

�26.–27. 9. v 17 hod. a 18. 9. v 15 hod. •
LVÍ KRÁL 3D (USA, animovan˘ rodinn˘, ãesk˘

dabing, premiéra). ReÏie: Roger Allers, Rob
Minkoff. âesk˘ dabing: Stanislav Fi‰er, Martin
Sobotka, Jana Drbohlavová, zpívá: Jitka Zelen-
ková.

�29. 9.–2. 10. v 17.30 hod. a 29. 9.–2. 10.
ve 20 hod. • KAMARÁD TAKY RÁD (USA,

komedie, titulky, republiková premiéra).
ReÏie: Will Gluck. Hrají: Justin Timberlake, Mila
Kunis, Patricia Clarkson, Jenna Elfman.

�7. 9. ve 20 hod. • TAXIKÁ¤ (USA 1976, dra-
ma, titulky). ReÏie: Martin Scorsese. Hrají: Robert
de Niro, Jodie Foster, Cybbil Shepherd.

�28. 9. v 17.30 a ve 20 hod. • LIDICE (âR,
váleãné drama). ReÏie: Petr Nikolaev. Hrají: Karel
Roden, Zuzana BydÏovská, Zuzana Fialová, Ond-
fiej Novák, Adam Kubi‰ta, Roman Luknár, Vero-
nika Kubafiová.

�4. 9. v 15 hod. • ·MOULOVÉ 2D (USA, ani-
movaná komedie, ãesk˘ dabing).

�11. 9. v 15 hod. • V PE¤INù 3D (âR, rodin-
ná hudební komedie). ReÏie: F. A. Brabec. Hrají:
Lucie Bílá, Karel Roden, Jifií Mádl, Bolek Polív-
ka, Eli‰ka Balzerová, Anna Stropnická.

�18. 9. v 15 hod. • SAXANA A LEXIKON
KOUZEL (âR, rodinná komedie, republiková
premiéra). 

�25. 9. v 15 hod. • LVÍ KRÁL 3D (USA, ani-
movan˘ rodinn˘, ãesk˘ dabing, premiéra).

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■

■ KLUB ■

Galerie Střed • Kratochvílova 22, Přerov, tel. 581 201 571
�Pavel Sasín, malíř, grafik, fotograf. 
Narodil se v roce 1950. Studoval výtvarné umě-
ní, malbu a grafiku na univrzitě v Banské Bystri-
ci. Své umění také zaměřuje na tvorbu šperků
a digitální fotografii. Má zajímavé obrazy, které
tvoří kombinovanou technikou, kde používá
reliéfní vrstvený podklad. Ten koloruje a různě
upravuje, například nanáší na podklad struktu-
ru tmelem a potom ji zlatí. Tvoří především
abstraktní motivy. Své obrazy většinou nepo-
jmenovává, jen čísluje. Nechává diváka, aby
jeho fantazie a představivost obrazy sama
pojmenovala, tím se divák stává spoluautorem.
Jeho díla se nacházejí v soukromých sbírkách
u nás i v zahraničí.Pavel Sasín, 267

Iva Hüttnerová

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

�2. 9.–9. 10. • Jindřich Štreit: Lidé Vítkovska
Padesát černobílých fo-
tografií s námětem kaž-
dodenního obyčejného
života na severu Moravy
představí unikátní sou-
bor předního českého
fotografa Jindřicha Štre-
ita. Expozici se souhrn-
ným názvem Lidé Vít-
kovska, která putuje
Českou republikou již od
začátku letošního roku,
mohou návštěvníci
městské galerie zhléd-
nout od 2. září do 9. října. Ve stejném termínu bude galerie hostit také prezentaci
drobných objektů z dílny uměleckého kováře Stanislava Přikryla z Olomouce. Ver-
nisáž se uskuteční v pátek 2. září v 17 hodin v Galerii města Přerova. Kro-
mě autora výstavy Jindřicha Štreita se o úvodní slovo postarají přerovský primátor
Jiří Lajtoch a starosta Vítkova Pavel Smolka.

Jindřich Štreit

V září zde bude vystavovat výtvarnice Eva Slačálková.
Od útlého dětství, kdy dostala tužku do ruky, se stalo její
touhou naučit se vše, co kresba a malování skýtá. Postu-
pem času maluje portréty a akty. Vždy tíhla k realistické-
mu umění. Po ukončení střední školy odletěla do USA,
kde v Chicagu pod vedením umělce Romela dela Torre
ve škole Chisel Art Academy se přiučila dalším malířským
technikám. Nejraději maluje technikou pastel. Je členem
sdružení výtvarných umělců moravskoslovenského
pomezí.Eva Slačálková

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


