
Přerov uspěl v soutěži 
Město pro byznys strana 2

Prioritou příštího roku bude
oprava Městského domu strana 3

Týden knihoven nabídne 
řadu zajímavých akcí strana 4

Primátor předal memorandum
za zachování letecké základny

strana 5

Základní umělecká škola si na
nedostatek žáků nestěžuje str. 6

Přerov oslaví 170. výročí
příjezdu prvního vlaku strana 8

Domovní správa prodává
devět bytů strana 13

P Ř E R O V S K É

10/2011 M Ě S Í Č N Í K  M A G I S T R Á T U  M Ě S T A  P Ř E R O V A  • Ř Í J E N  2 0 1 1

Z OBSAHU ČÍSLA

Al Di Meola 
(USA)

FO
TO

 H
A

N
A

 Ž
Á

Č
K

O
V

Á

Už v polovině září si mohli
návštěvníci bazénu poprvé
vyzkoušet novou atrakci.

„Uvnitř krytého bazénu jsme zprovoz-
nili další novinku, a to proudový kanál,
který je nazýván i jako divoká řeka. Tato
atrakce přímo navazuje na padesáti-
metrový bazén a je propojena s prosto-
ry whirlpoolu a nerezového masážního
bazénu,“ popsal Ing. Jaroslav Klvač, ředi-
tel společnosti Teplo, která je provozo-
vatelem bazénu.

„Součástí těchto nových prostor bazé-
nu je Kneippův chodník. Jedná se o sou-
stavu mělkých bazénků, jejichž dno je
pokryté oblázky. V jednom z nich je tep-
lá voda, ve druhém studená. Návštěvní-
ci si nejdříve prohřejí a promasírují cho-
didla v teplé vodě, potom přejdou do
studené. Tato léčebná metoda má lidem
pomáhat při poruchách krevního obě-
hu, bolestech hlavy či nachlazení,“
vysvětlil Jaroslav Klvač a dodal, že stav-
ba těchto atrakcí byla zahájena začát-
kem května letošního roku a slavnostní
otevření proběhlo 16. září.

Bazén má zajímavé atrakce

Proudový kanál nyzývaný také divoká řeka, 
prostorově navazuje na padesátimetrový bazén.

Jednou z hvězd letošního
jazzového festivalu je 
Sonny Emory (USA)

V říjnu vznikne uprostřed
Moravy tropický
latinskoamerický ostrov: 
na festivalu v Přerově

Město rozezní tóny jazzového festivalu

pokračování na straně 2 �
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Náklady činily asi 10 miliónů korun
a investice bude splácena po dobu tří let.
„To nám umožňuje splatit celou inves-
tici z provozních úspor, které vznikají na
krytém bazénu díky efektivnímu provo-
zu, jako například snižováním provoz-
ních nákladů,“ informoval ředitel Tepla.

Společnost Teplo se rozhodla dále zkva-
litnit veřejné prostory uvnitř krytého
bazénu. Provozovatel se zaměřil na soci-
ální zařízení ve vstupní hale bazénu a na
sprchy dětí. „Jak sociální zařízení, tak
i sprchy odpovídaly svým stavem době
realizace a už přímo volaly po změně. Při

rekonstrukci sociálních zařízení ve vesti-
bulu bylo současně zrealizováno sociální
zařízení pro invalidy,“ doplnil Klvač. 

Teplo bude pokračovat i příštím roce
v postupné modernizaci plaveckého are-
álu. „Zvažujeme vybudování další sklu-
zavky ve venkovním areálu, stavbu ven-
kovní terasy saun a chceme pokračovat
v rekonstrukcích sprch. Postup prací
bude pochopitelně záviset na finančních
prostředcích už vzhledem k tomu, že
veškeré rekonstrukce jsou financovány
pouze z provozních úspor,“ zdůraznil
závěrem Jaroslav Klvač. Šaf

Bazén má zajímavé atrakce

Přerov se stal úspěšným účastníkem
čtvrtého ročníku velkého srovnávacího
výzkumu Město pro byznys. Jako jediný
z měst kraje získal na vyhlášení kraj-
ského kola soutěže 8. září hned dvě
individuální ocenění.

První speciální cena byla městu uděle-
na za přístup veřejné správy. Druhé oce-
nění dostal Přerov od pořadatelů soutě-
že za otevřenost úřadu. Mezi hodnotící
kritéria patřil například rozsah úředních
hodin úřadu či rychlost a kvalita elek-
tronické komunikace, testovaná pěti
náhodnými dotazy, zaslanými přes e-
-mail na úřad. Svou roli v hodnocení

sehrála i kvalita webových stránek,
zejména z pohledu podnikatelů. 

Tajemník přerovského magistrátu Jiří
Bakalík připomněl, že úspěch v této pres-
tižní soutěži pro něj znamená závazek do
budoucna a zároveň bdění nad tím, aby
i nadále úřad zůstal na špičce – zejména
co se týká komfortu a kvality obslužnos-
ti. „Budeme proto v maximální možné
míře čím dál více využívat nové techno-
logie, zároveň ale nesníme podcenit
v pozitivním slova smyslu lidský faktor.
Ochota a profesionalita úředníků byla
totiž podle všech hodnotících kritérií na
vysoké úrovni,“ řekl Jiří Bakalík. red. 

Přerov uspěl v soutěži
Město pro byznys
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Ceny za přístup veřejné správy a otevřenost úřadu převzal v Olomouci tajem-
ník magistrátu Ing. Jiří Bakalík.
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Slavnostní otevření proudového kanálu proběhlo už v polovině září.

Preventivní akce v nemocnici

V Den zraku si můžete nechat zdarma
vyšetřit zrak

Den zraku připravili pracovníci očního oddělení Nemocnice Přerov. Uskuteční
se 14. října od 9 do 12 hodin očním oddělení Nemocnice Přerov. Zájemci si mohou
zdarma nechat vyšetřit oční refrakce k posouzení krátkozrakosti, dalekozrakosti či
astigmatismu, změřit nitrooční tlak bezkontaktním tonometrem a v případě pode-
zření na zelený zákal klient bude objednán k dalšímu vyšetření. 

Den otevřených dveří
traumatologicko-ortopedického oddělení 
Nabízí jedinečnou možnost vyzkoušet si pod odborným vedením operační

nástroje a jinou moderní techniku. K dispozici budou lékaři-specialisté, kteří rádi
zodpoví veškeré dotazy. V rámci Dne otevřených dveří budou promítány záznamy
operací, jako např. endoprotéza kolene, náhrada kyčelního kloubu apod. Den otev-
řených dveří se koná 20. října od 15. 30 hodin v přednáškovém sále v budově ředi-
telství Nemocnice Přerov (vstup přes ochoz, 1. patro).

Zastupitelstvo
města Přerova

v pondělí 31. října 
ve 13 hodin v Klubu Teplo

na Horním náměstí

Pozvánka

Pozvánka

Přerovské listy na internetu

Kompletní vydání Přerovských listů
a ceník inzerce ve formátu PDF:

www.mu-prerov.cz

Statutární mûsto Pfierov ve spolupráci s Armádou âeské republiky
srdeãnû zvou na

Slavnostní
VZPOMÍNKOVÉ
AKCE
27. 10.–17. 11.
ãtvrtek 27. fiíjna
slavnostní síÀ pfierovského zámku v 17 hodin
Pfiedání Ceny mûsta Pfierova v˘znamn˘m osobnostem
velk˘ sál Mûstského domu v 19.30 hodin 
slavnostní koncert k 93. v˘roãí vzniku republiky
Moravská filharmonie Olomouc
pátek 28. fiíjna
námûstí T. G. Masaryka v 10 hodin
Den vzniku samostatného ãeskoslovenského státu
Vzpomínkové shromáÏdûní u pamûtní desky T. G. Masaryka
pátek 11. listopadu
námûstí Fr. Rasche v 11 hodin, následnû u pomníku padl˘ch letcÛ 
na tfi. gen. Janou‰ka
Vzpomínka Dne váleãn˘ch veteránÛ
úter˘ 15. listopadu
velk˘ sál Mûstského domu v 19.30 hodin
Koncert Pavel ·porcl a Gipsy way orchestral
ãtvrtek 17. listopadu
nám. T. G. Masaryka v 18 hodin
Den boje za svobodu a demokracii
vzpomínkové shromáÏdûní u pamûtní desky se svíãkami

Slavnostní
VZPOMÍNKOVÉ
AKCE
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■ Otázka pro...

Ing. Jiří Lajtoch
primátor města

Opět se přibližuje doba schvalování rozpočtu. V této
chvíli ještě není možné konkrétně říci, jak velký
finanční balík bude určen na investiční akce našeho
města. S otázkou, které budou prioritní, jsme se obrá-
tili na primátora města.

Město má připraveno spoustu projektových doku-
mentací - namátkou mohu uvést třeba projekty na
opravu místních komunikací, zateplení dalších základ-
ních škol nebo dokumentace pro regeneraci dětských
hřišť. Připravujeme také další projektové dokumenta-
ce v rámci dotovaného programu IPRM, tedy česky
řečeno - integrovaného plánu rozvoje měst, i doku-
mentace pro nové cyklostezky. Z tak širokého výčtu
musí být všem rozumně uvažujícím lidem jasné, že
nebude možné uspokojit všechny požadavky a podně-
ty občanů. Město se při přípravě konkrétních projektů
opírá o řadu koncepčních a rozvojových programů,
které se snaží postupně naplňovat.

Jako prioritu příštího roku bych rád viděl naplňo-
vání programu regenerace a revitalizace Městského
domu. Některé stavební zásahy jsou spojené i s vedlej-
ším domem na náměstí TGM 8, tedy s bývalou lékárnou
U Anděla strážce. To je ta budova, v níž je dnes v příze-
mí umístěna prodejna pečiva a cukrovinek. Pro tento
program byla zřízena široká pracovní skupina, která
koncepční materiály, řešící celkovou obnovu uvede-
ných objektů od střechy až po sklepní prostory, předlo-
žila ke schválení na červnové zasedání zastupitelstva.
O Městském domě často mluvíme jako o „rodinném
stříbře“. Vrátit mu zase odpovídající technickou úroveň
a lesk, to bude opravdu běh na dlouhou trať. 

Prioritní funkcí Městského domu je pochopitelně
pořádání jednorázových i pravidelných kulturních
a společenských akcí, provozování restauračních slu-
žeb, ale i vybudování kancelářských prostor. Co to zna-
mená v praxi? Mohl by tu být jazzový klub s barovým
zázemím, městské informační centrum, kanceláře Kul-
turních a informačních služeb města Přerova, restau-
race, prostory pro klubovou činnost, prostory pro před-
nášky, divadla malých forem, hudební recitály, zku-
šebny apod.

Pro naplňování programu regenerace Městského
domu je nutné pochopitelně vyčlenit finanční pro-
středky jak pro přípravné práce, tak i prostředky na
vlastní realizaci. Celkově jsou předpokládané náklady
na projekční a průzkumné práce vyčísleny ve výši oko-
lo 3,6 milionů korun. Náklady na vlastní provedení
všech prací se vyšplhají až k částce zhruba 132,5 mili-
onů korun. Pokud se nám podaří zabezpečit průběžné
financování, mohli bychom mít všechny etapy hotové
v roce 2018.

Jak je vidět, čeká nás mnoho let perné práce. A začali
jsme vlastně již letos - bylo provedeno statické zajiště-
ní objektu a na podzim by měly být zahájeny stavební
úpravy dvorní části objektu TGM 8. Výsledkem budou
nové šatny a sociální zařízení pro účinkující, musí být
vyřešena úniková cesta z jeviště a propojení obou objek-
tů krytým koridorem na úrovni jevištní části.

V příštím roce máme v úmyslu připravit nové pro-
story pro Městské informační centrum a provést cel-
kovou rekonstrukci interiéru kavárny. A tak budeme
krok po kroku pokračovat nejméně sedm let. Všechny
potřebné úpravy, opravy a rekonstrukce chceme pro-
vádět za plného provozu. Vždyť Městský dům je cent-
rem kulturního života a vůbec si nedovedu představit,
že bychom jej, byť jen na rok nebo na dva, z technic-
kých důvodů zavřeli. 

Z vlastních zkušeností vím, že stanovení investičních
priorit přináší každoročně vášnivé diskuse o jejich nut-
nosti a důležitosti. S ohledem na finanční možnosti
není nikdy možné zavděčit se všem. Jsem ale přesvěd-
čený, že přes všechny problémy, které v průběhu obno-
vy Městského domu nastanou, se právě tato investice
setká s kladným ohlasem u většiny Přerovanů. red.

Prioritou příštího roku 
bude oprava Městského domu

Zaplavené zahrádky v zahrádkářské kolonii pod
přerovskou nemocnicí bývají zejména v jarních měsí-
cích „bolestí“ místních zahrádkářů. Za záplavy může
jednak vzestup hladiny Bečvy – a často i dešťová voda,
která na zahrádky stéká od nemocnice. 

Zástupci Přerova, ve snaze zmírnit následky těchto

jevů, rozhodli o vybudování kanalizační dešťové stoky
o délce 297 metru, která bude ústit přímo do řeky Bečvy.
Stavba by měla začít už v říjnu letošního roku a trvat by
měla půl roku. Realizaci akce bude zajišťovat společnost
Strabag, která vyhrála soutěž o veřejnou zakázku. Měs-
to na akci vyčlenilo 3 228 644 korun (včetně DPH). red.

Společenská kronika

Úctyhodných sto let oslavila 17. září přerovská
rodačka Ludmila Chytilová. Přerovanům není její jmé-
no neznámé, neboť se celá desetiletí aktivně věnovala
cvičitelské činnosti v Sokole. „Ludmila Chytilová je his-
toricky první stoletou jubilantkou, která je držitelkou
Ceny města Přerova – Medaile Jana Amose Komenské-
ho. Ocenění získala před devíti lety právě za celoživot-
ní obětavou činnost v Tělocvičné jednotě Sokol,“ po-
dotkla předsedkyně komise pro občanské záležitosti
Ludmila Tomaníková.
Oslavenkyně, která celých sto let prožila ve svém rod-
ném městě, je dodnes aktivní ženou. Denně čte noviny,
sleduje televizi a zajímá se o život kolem sebe. Stoletá
vlastní potomky neměla a svůj čas dělila mezi rodinu,
tělovýchovnou jednotu a práci. Pracovala jako vedoucí
obchodního oddělení v Kazetě. Pak byla dlouhá léta
vedoucí ekonomického oddělení v podniku Oděvna.

Dne 10. září se uskutečnily v budově přerovské matriky
obřady vítání dětí, narozených v červenci. Jednoho z nich
se zúčastnili také manželé Eva a Tomáš Calábkovi
s dcerou Alžbětou. 

V sobotu 10. září oslavili manželé Marie a Jaroslav
Švestkovi zlatou svatbu. Slavnostní obřad připravily
členky komise pro občanské záležitosti. foto Jan Čep

Spojka dešťové kanalizace pomůže zahrádkářům

V závěru loňského roku uzavřelo město Přerov
a obec Troubky dohodu o změně hranic obcí. Tím se
vyřešilo převedení lokality Výmyslov z obce Troubky,
pod kterou dosud administrativně patřil, do města Pře-

rova. Výmyslov, kde žije asi 120 obyvatel, připadne pře-
rovské místní části Henčlov – jedná se totiž o území
bývalého vojenského statku, který leží v těsném sou-
sedství přerovského letiště. red.

Výmyslov patří k Přerovu

Zastupitelé schválili názvy dvou nových ulic v Pře-
rově, a to v místní části Přerov IV-Kozlovice. Zde totiž
výstavbou patnácti rodinných domů vznikají zatím
nepojmenované ulice, dva domy jsou postaveny v uli-
ci p. č. 213 a třináct v ulici p. č. 723/8. Ulice p. č. 213
bude pojmenována Lány, ulice p. č. 723/8 ponese

název Květná. Návrhy na pojmenování nových ulic
podali členové osadního výboru místní části, přidali se
i stavebníci. Celkem předložili 17 návrhů na názvy
nových ulic. Pracovníci magistrátu doporučili názvy
Lány a Květná, protože se obdobné v Přerově a jeho
místních částech nevyskytují. red.

Přerov má dvě nové ulice
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V centru našeho zájmu jsou především
naši uživatelé, chceme však v knihov-
nách přivítat i ostatní veřejnost. Cílem je
podpora knih a čtenářství a nabídka
atraktivního využití volného času.

V Týdnu knihoven bude oficiálně uve-
den do ostrého provozu nový on-line
katalog Carmen, který knihovna za pod-
pory grantového programu Ministerstva
kultury ČR pořídila koncem loňského
roku. V současnosti je dokončován jeho
testovací provoz.

Novinkou je pořízení 3 kusů čteček
elektronických knih. Tyto čtečky a pro-
blematiku e-knih bychom rádi předsta-
vili veřejnosti na odborné prezentaci,
která se uskuteční ve středu 5. října ve
studovně Městské knihovny v Přerově.

Upozorňujeme na nutnost přihlásit se
předem. 

V průběhu týdne je v půjčovně pro
dospělé připravena oblíbená akce Najdi
si svou knihu. Zkuste si najít knihu
v našem skladu a přitom nezabloudit
nebo se neztratit! Naše knihovnice vám
pomohou najít tu správnou cestu.

V půjčovně pro děti v Palackého ulici
bude po celý týden probíhat akce Co
ukrývá knihovna zaměřená na práci s on-
line katalogem. Téměř detektivní pátrání
po mnohdy zapomenutých pokladech
knihovny je určeno pro základní školy.

V pondělí 3. října proběhne již tradič-
ní dopolední Velké říjnové společné čte-
ní z knih Václava Čtvrtka a Miloše Kra-
tochvíla. Akce je určena pro mateřské

a základní školy. Při společném čtení si
v úterý 4. října v pobočce Trávník zalis-
tujeme a přečteme v knize Maminka od
Jaroslava Seiferta. 

„Hráčské šílenství“ vypukne v úterý
4. října v půjčovně pro děti a ve středu
5. října v pobočce v Předmostí. Zveme
všechny příznivce společenských her,
aby se společně utkali o některou z cen,
které jsou pro vítěze připraveny.

Ve středu 5. října a v pátek 7. října se
mohou děti ze školních družin zapojit
do akce Čteme všichni – Svět starých
i moderních pohádek. Jsou lepší klasic-
ké staré pohádky nebo nové moderní?
To v pobočce Trávník posoudí samy děti
nad pohádkami Karla Jaromíra Erbena
a Václava Čtvrtka.

I půjčovna pro děti nezůstala pozadu
a připravila pro malé školáky ze školních
družin ve středu 5. října zábavné odpo-
ledne Hurá do knihovny!

Ve středu 5. října a v pátek 7. října
v dopoledních hodinách zjistí děti ze
základních škol v Předmostí, zda-li je
Knihovna pro všechny. Co je nového
v knihovně? Proč se vyplatí ji pravidelně
navštěvovat? To vše se dozvědí v poboč-
ce knihovny v Předmostí.

Ve čtvrtek 6. října se v půjčovně pro
děti uskuteční Den s Ferdou Mraven-
cem. Celý den si budeme hrát na Ferdu
nebo s Ferdou, povídat si, soutěžit
a malovat. V dopoledních hodinách je
akce určena pro MŠ a ZŠ. Odpoledně
i pro mámy a táty, kteří přijdou do kni-
hovny se svými dětmi. 

Knihovny v místních částech
rovněž připraví zajímavé akce

V Čekyni a Žeravicích budou připrave-
ny soutěže a kvízy pro děti. Knihovny
v Dluhonicích, Lověšicích, Újezdci a ve
Vinarech navštíví děti z mateřských škol.
Je zde pro ně připraven zajímavý pro-
gram. Knihovna v Henčlově seznámí se
svými službami členy místního klubu
seniorů. V knihovnách v místních čás-
tech Kozlovice a Lýsky proběhnou kni-
hovnické dílny a výstavky s podzimní
tematikou. O zážitky ze své cesty na
Nový Zéland se přijde podělit Ing. Ště-
pančík v knihovně v Penčicích.

Po celou dobu trvání Týdne knihoven
bude vyhlášena Čtenářská amnestie.
Všem čtenářům, kteří vrátí tento týden
knihy, časopisy a CD v pořádku, budou
prominuty sankční poplatky za upo-
mínky.

Kromě uvedených akcí jsou připrave-
ny obvyklé besedy a lekce informační
výchovy pro všechny vzdělávací institu-
ce v Přerově. Mimoto je také na všech
pobočkách připravena řada soutěží, kví-
zů a hádanek. Proto neváhejte a přijďte
mezi nás.

Podrobné informace o uvedených
akcích a přesných časech konání nalez-
nete na internetových stránkách Měst-
ské knihovny v Přerově (www.knihov-
naprerov.cz) a regionálních médiích.

Pavel Cimbálník, 
ředitel Městské knihovny v Přerově

Týden knihoven 
Nabídka akcí pracovníků městské knihovny
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Týden knihoven přinese řadu zajímavých akcí zejména pro děti. Velkému
zájmu se těší například společné čtení z knih známých autorů.

V říjnu se uskuteční také beseda s Jiřím Márou Japonsko. S touto exotickou zemí
nás seznámí ve středu 12. října od 17 hodin v přednáškovém sále Agentury pro země-
dělství a venkov Přerov ve Wurmově ulici (vedle finančního úřadu).

Pozvánka
na besedu

Anketa

Den seniorů
První říjnový den slavíme od roku 2000

Den seniorů. Zeptali jsme se několika
dříve narozených Přerovanů, co kon-
krétně by chtěli ve městě zlepšit. 

Jaromíra
Vančurová, Přerov

Bydlím na Osmeku
a pro naše sídliště
i přilehlé Kopaniny
postrádáme v této
lokalitě lékárnu. Pro

některé hůře pohyblivé lidi je mnoho-
krát problém jít až do centra města.
Chtěla bych také upozornit na zdemolo-
vané lavičky na Kopaninách, na nichž si
vandalové vybíjejí svou agresivitu. Nao-
pak jsem velmi spokojená s obnoveným
a krásně udržovaným parkem Michalov.

František Bernát,
Přerov

Momentálně mě
napadá přerovský
Domov pro seniory.
Je sice nově zrekon-
struovaný a moder-
ně zařízený, ale pro mnoho starých lidí
nedostupný. Nejen pro omezenou kapa-
citu, to by člověk pochopil, ale spíš po
finanční stránce. Mnohokrát je problém
i pro rodiny klientů doplatit požadovanou
částku, neboť důchod jejich příbuzného
zdaleka nestačí. Ale to není jen přerovská
záležitost. Chtěl bych připomenout i sta-
rou bolest našich restaurací s hygienou
a pro nás nekuřáky stále málo příležitos-
tí nesedět v zadýmeném prostředí. Jsou
výjimky, ale těch je jak šafránu.

Vlasta Krpcová,
Přerov

Aktivně pracuji
v odborném pora-
denství pro lidi se
sluchovými potíže-
mi, a tak se setká-

vám s problémy, které se týkají technic-
kého vybavení. Například v mnoha
veřejných místnostech chybějí indukční
smyčky, jimiž by se mohli napojit na svá
naslouchací zařízení. Nebo více světel-
ných hlášení v dopravních prostředcích
a na nástupištích. Naopak jako cyklistka
vítám rozšiřování cyklostezek, mnohdy
totiž na komunikaci není kam uhnout
pro oboustranně stojící auta. Bezbarié-
rové vstupy na přechodech také chvá-
lím, i když například v z autobusového
nádraží směrem k supermarketu není
ještě úprava dokončena.

Vladislav Míčka,
Přerov

Mám vzor v dů-
chodcích, kteří žijí
aktivním způsobem
života. Snažím se
proto nijak si nestě-
žovat a nevyhledávat problémy. Stejně
je za nás nikdo nevyřeší. Momentálně
mě nic netíží a až se vyskytne nějaká
překážka, pak se jí budu zabývat. 

Jana Šimčíková

V rámci celostátní akce Týden knihoven, která se uskuteční v týdnu
od 3. do 9. října, připravují pracovníci Městské knihovny v Přerově
již tradičně řadu zajímavých akcí. Letošní motto zní 15. kraj České
republiky – kraj knihoven.
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Ministr dopravy České republiky
Pavel Dobeš převzal v polovině září
z rukou přerovského primátora Jiřího
Lajtocha Memorandum o vzájemné
spolupráci a podpoře vybudování chy-
bějících úseků dálnice D1 Říkovi-
ce–Přerov (0136) a Přerov–Lipník nad
Bečvou (137).

Memorandum podepsalo 54 starostů
obcí regionu Přerovska, Hranicka
a Lipenska, ale i hejtmani Olomouckého,
Zlínského a Moravskoslezského kraje.
Účastníci memoranda deklarují společ-
ný zájem na vybudování úseků 0136
a 0137 dálnice D1.

„Tristní situace v dopravní politice
České republiky přiměla už v začátku
letošního roku zastupitele města Přero-

va k sepsání a zaslání další výzvy minis-
tru dopravy k urychlení dostavby dálni-
ce D1, která byla podpořena i petiční
akcí občanů města. Petici podepsalo
přes patnáct tisíc občanů,“ řekl primá-
tor Jiří Lajtoch.

Dále zdůraznil, že realizace chybějí-
cích úseků 0136 a 0137 je velmi důležitá
z pohledu plánovaných rozvojových
ploch, pro výstavbu veřejného logistic-
kého centra a terminálu kombinované
dopravy. „Významná je ale i z hlediska
snížení dopravní vytíženosti obecních
komunikací v Přerově,“ dodal primátor.

Ministr dopravy Pavel Dobeš, který
16. září navštívil Olomoucký kraj, si
memorandum převzal přímo v Přerově,
kam zamířil na pracovní jednání. red.

Přerov navštívil ministr dopravy

Memorandum za zachování letecké
základny na letišti v Přerově předal 16.
září primátor Jiří Lajtoch společně
s poslancem Zdeňkem Boháčem eko-
nomickému náměstkovi ministra obra-
ny Liboru Karáskovi. Ten si listinu pře-
vzal přímo v prostorách 23. základny
vrtulníkového letectva Edvarda Bene-
še, kde se uskutečnil slavnostní nástup.

„Memorandum jsem podepsal v pon-
dělí 12. září. Spolu se zástupci Olo-
mouckého a Zlínského kraje jsme v této
listině vyjádřili společný zájem na
zachování vojenského provozu na letiš-
ti v Přerově. V memorandu jsme uvedli,
že podporujeme pokračování projektu
na provoz smíšeného letiště a nesouhla-
síme s případným zrušením vrtulníkové
základny vojenského letectva na letišti
v Přerově,“ uvedl přerovský primátor Jiří
Lajtoch. 

Partneři tohoto memoranda připo-
mněli, že přerovské letiště se může stát
důležitým prvkem zkvalitnění dopravní
infrastruktury regionu, významnou služ-
bou pro podnikatele, investory, obyva-
tele, rozvoj cestovního ruchu a v nepo-
slední řadě je i příležitostí pro nová pra-
covní místa místních obyvatel. 

Memorandum mimo jiné připomíná
i to, že jen v letech 2009 a 2010 investo-
valo Ministerstvo obrany do oprav
a nemovité infrastruktury přerovského
letiště téměř 75 milionů korun a součas-
né Statutární město Přerov, Zlínský kraj
a Olomoucký kraj investovali dalších 37
milionů korun z prostředků samospráv. 

„Vedle toho partneři memoranda kaž-
doročně přispívají na provoz a investice
firmě Regionální letiště Přerov desítkami
milionů korun,“ podotkl přerovský pri-
mátor Jiří Lajtoch. red.

Primátor předal memorandum
za zachování letecké základny

Lověšický podjezd čeká ještě v letoš-
ním roce oprava. Rekonstrukci bude
provádět Správa silnic Olomouckého
kraje. Žádalo o ni město Přerov, a to
pro nemožnost průjezdu ekologických
autobusů, které jsou příliš vysoké. 

„Podjezd je opravdu ve špatném stavu
a zaslouží si opravu. Je to i velký poža-
davek lidí z Lověšic, kteří tudy denně
musejí projíždět i procházet,“ uvedl
náměstek primátora Josef Kulíšek. Rad-
ní s jeho názorem souhlasili a rekon-
strukci jednomyslně schválili. 

„Jsme rádi, že se uskuteční alespoň
tato oprava, kterou ovšem považujeme

spíše za provizorní. Později bude určitě
nezbytná kompletní rekonstrukce pod-
jezdu včetně nové vany proti průniku
spodní vody,“ podotkl předseda osadní-
ho výboru Lověšic Adam Ševčík. 

Náklady na rekonstrukci jsou odhado-
vány na 2,6 milionu korun, město se bude
podílet na financování 50 procenty, dru-
hou polovinu zaplatí Olomoucký kraj. 

„Město Přerov a Správa silnic Olo-
mouckého kraje se smluvně dohodly, že
zadávací řízení na výběr zhotovitele
a všechny náležitosti s tím spojené zaji-
stí právě Správa silnic,“ upřesnil náměs-
tek primátora Michal Zácha. red.

Lověšický podjezd čeká oprava

Základní škola Želatovská dostane k le-
tošnímu 55. výročí zahájení činnosti
pěkný dárek. Přerovští radní schválili, že
do konce roku dojde k zateplení fasády
školy, půdního prostoru a „nový kabát“
dostane i družina, jídelna a tělocvična. 

„Je to opravdu sympatický dárek
k našemu výročí. Zateplení školy je pro
nás důležité energetické opatření. Okna
ve škole už máme vyměněna, takže chy-
stané stavební práce v žádném případě
nenaruší chod školy,“ podotkl ředitel
školy Přemysl Dvorský.

Náměstek primátora Dušan Hluzín

zdůraznil, že město hodlá v zateplování
škol pokračovat i v příštích letech. 

„Chtěli jsme letos zateplit ještě další
dvě školy. Bohužel stát pozastavil přís-
pěvky ze Státního fondu životního pro-
středí, které byly určeny právě na zatep-
lování školských zařízení. Přesto jsme
v rozpočtu města našli peníze na školu
v Želatovské ulici,“ řekl náměstek Hluzín.

Z devíti přerovských základních škol
zbývají zateplit ještě čtyři – ZŠ Boženy
Němcové, ZŠ Za Mlýnem, ZŠ Svisle a ZŠ
U Tenisu. Ty by měly dostat novou fasá-
du v následujících letech. red.

ZŠ Želatovská dostane novou fasádu
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Ministr Pavel Dobeš převzal v Přerově memorandum za dobudování dálnice.
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Ekologické autobusy lověšickým podjezdem neprojedou.
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Už v říjnu začnou práce na zateplení školy.



6 strana PŘEROVSKÉ LISTY ❙ ŘÍJEN 2011

Které kulturní, 
společenské nebo

sportovní akce pravi-
delně navštěvujete?

Hana Kotrlová
V Městském domě
chodíme na koncer-
ty populárních zpě-
váků a na většinu
divadelních před-
stavení. Ze spole-

čenských akcí jsou to pak programy na
náměstí TGM k různým příležitostem,
kde se také setkáváme s přáteli a zná-
mými. Nevynecháme ani letní závody na
přerovské laguně, kde soupeří dračí
lodě. A protože syn dříve hrával aktivně
fotbal, jsme zvyklí navštěvovat i fotbalo-
vé, a někdy i hokejové, zápasy.

Yveta Kubíková
Rádi chodíváme

s rodinou na vy-
stoupení mažoretek
a další programy,
které se odehrávají
na náměstí TGM.
Dcera totiž dříve také vystupovala v sou-
boru mažoretek. Manžel se pravidelně
účastní cykloturistické akce Mamut tour.
Navštěvovali jsme také koncerty Pavla
Nováka staršího, teď co převzal tradici
po otci jeho syn, chodíme na jeho před-
stavení. A účastníme se také společen-
ských a obchodních akcí na přerovském
výstavišti, naposledy jsme byli na hos-
podářských trzích.

Lubor Sobotka
S manželkou jsme
členy Klubu přátel
výtvarného umění,
a tak jsme pravidel-
nými účastníky akcí
pořádaných touto

organizací. Chodíme na vernisáže, před-
nášky, navštěvujeme městskou galerii na
zámku. Rádi se jdeme podívat i na
vystoupení dětí na náměstí T. G. Masa-
ryka, děti jsou ohromně roztomilé a bez-
prostřední. A také se snažíme nevyne-
chat promenádní koncerty v parku
Michalov. Dříve jsme také navštěvovali
přednášky na Horním náměstí, známé
jako muzejní úterky. Musím se pochlu-
bit, že manželčin otec byl jejich spolu-
zakladatelem.

Lukáš Říha
Převážně se účast-

ním sportovních
akcí. Jsem sice Pře-
rovan, ale nyní byd-
lím v Olomouci, kde
také různé i spole-
čenské a kulturní akce absolvuji. Pravi-
delně se účastním běžeckých závodů,
naposledy to byl běžecký maraton, kte-
rý se ovšem konal v Praze a vyhrál jej
můj kolega z Keni. Jinak v Přerově jsem
chodíval na hlavní náměstí, kde se kona-
la u příležitostí různých svátků kulturní
vystoupení. Jana Šimčíková

Anketa

Zkušenému kantorovi Bohumilu Kra-
tochvílovi, zástupci ředitele školy, jsme
položili několik otázek.

Bohumil
Kratochvíl
ZUŠ B. Kozánka,
zástupce ředitele

�Kolik žáků máte zapsaných k počát-
ku tohoto školního roku a na které
umělecké obory? Můžete tyto počty
srovnat s minulým rokem?

K datu 13. září máme ve studijních
uměleckých oborech zařazeno celkem
974 žáků, což je téměř totožné s minu-
lým školním rokem, je zde nárůst o jed-
noho žáka. Početně dominující hudeb-
ní obor navštěvuje 729 žáků, což je
početní nárůst o 20 hudebníků. V oboru
výtvarném jsme zaznamenali úbytek
o jednoho žáka, celkový stav zobrazuje
číslo 245 dětí s tímto studijním zaměře-
ním. Taneční obor jsme pro nedostatek
zájemců o studium byli nuceni v tomto
školním roce uzavřít. To ovšem nezna-
mená, že po určitých personálních změ-
nách a v případě kvalitní a pestré nabíd-
ky studijního zaměření, nedojde k obno-
vě oddělení.

�Mají žáci vaší školy v posledních
letech zájem o hru na jiné hudební
nástroje než dříve?

Je obecně známo, že s obrovským kva-
litativním i kvantitativním vývojem spo-

třební elektroniky se tento jev projevil
rovněž v hudební sféře. Z tohoto důvo-
du zaznamenáváme značný zájem
o výuku na elektronické hudební
nástroje. Zde dominují takzvané „samo-
hrajky“, odborně keyboardy. Toto stu-
dijní zaměření si vybralo 86 žáků. Zvý-
šený zájem je v posledních dvou letech
rovněž o výuku hry na kytaru a předmět
pěvecká hlasová výchova. Letos jsme
navýšili počet žáků také v oddělení
bicích nástrojů. Mírný pokles zájmu
o studium pociťujeme ve smyčcovém
oddělení. Svůj standard a kvalitu si drží
oddělení dechové a klavírní. 

�Setkáváte se u svých žáků se stejnou
ochotou „obětovat se“ svému nástroji
jako v letech minulých?

Na tuto otázku odpovídají výše uvede-
ná čísla. Populační stagnace a následný
pokles počtu mladé generace se v pod-
statě nepromítnul do zájmu o studium
na základních uměleckých školách.
V posledních letech zaznamenáváme
spíše mírný nárůst. S tím je spojena i ona
ochota a obětování se studiu a zvolené-
mu nástroji. Osobně se domnívám, že
všechno je v lidech. Pokud má škola
dostatečné zázemí a odvádí kvalitní prá-
ci, která se navíc neustále a v hojné míře
prezentuje na veřejnosti, projeví se to
přirozeně v zájmu o vzdělání.

�Mění se zásadně, v nějaké konkrétní
podobě, přístup učitele k žákovi? 

Žádný pedagog na naší škole nevyuču-
je podle nějaké předepsané šablony.

V současnosti dokonce postrádáme
učební osnovy. Přitom každý žák před-
stavuje jedinečnou osobnost, řekněme
individualitu. Pokud to tedy shrneme,
přístup učitele se nutně mění v individu-
álním přístupu ke každému žákovi. Toto
však ctili dobří kantoři, snad s výjimkou
tělesných trestů, již za Komenského. Kaž-
dá společnost se vyvíjí. Zda-li k lepšímu,
či horšímu, na to ať si odpoví každý sám.
My na to musíme reagovat právě v onom
přístupu nejen k žákovi, ale i ke všem
zúčastněným stranám.

�Které novinky nabízíte dětem
v novém školním roce? 

Na přípravě novinek usilovně pracu-
jeme při tvorbě školních vzdělávacích
programů. Ty začneme uplatňovat
v praxi příští školní rok. V současnosti
máme novinku nejen pro děti, ale též
pro jejich učitele a rodiče. Představuje ji
nový internetový program s názvem
iZUŠ, který přináší revoluční změny ve
zjednodušení třídnické agendy, ve vzá-
jemné komunikaci mezi školou, žákem
a jeho rodiči. V konečném důsledku
bude znamenat rovněž úsporu časovou
a finanční.

Vedoucí pracovník po přihlášení je
přehledně informován o konkrétní situ-
aci ve škole, učiteli se objeví třídní kniha
na příslušný den, případné suplování,
zpráva od rodičů, platby školného a dal-
ší. Rodič je seznámen s akcemi školy,
docházkou svého dítěte, zadanou látkou
a klasifikací. Žák vidí podobné informa-
ce s možností nahlížet do žákovské kníž-
ky. iZUŠ začalo užívat letos několik škol
v republice. Jeho ukázkovou verzi si
můžete vyzkoušet na internetové adre-
se www.izus.cz. Eva Šafránková

Základní umělecká škola si na nedostatek
žáků nestěžuje

Začátek školního roku nás inspiroval k rozhovoru se zástupcem ředitele ZUŠ B. Kozánka
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U přijímacích zkoušek si kantoři na nedostatek nových adeptů ke studiu rozhodně nestěžovali.

Školní rok už několik týdnů šlape v zaběhlých kolejích, všichni zá-
jemci o některý z uměleckých oborů už znají své kantory a těší se
na to, co se nového naučí.
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Kácení okolo Helfštýna 
je zase aktuální

Po třech letech oživil Olomoucký kraj myšlenku
vykácet vzrostlé stromy v okolí Helfštýna. Důvod je
jednoduchý, hrad není kvůli vzrostlé zeleni vidět. Jed-

ná se o porosty v rozsahu téměř 1,5 hektaru. Rada
Olomouckého kraje pověřila přerovské Muzeum
Komenského zpracováním žádosti o vydání stanovi-
sek a povolení příslušných orgánů státní správy nut-
ných k realizaci těchto úprav. Vedení muzea si v nej-
bližších dnech vyžádá také vyjádření vlastníka poros-
tů. Silueta Helfštýna by měla být více viditelná z pohle-
du od Moravské brány, a to zejména z komunikace
I/47, z dálnice D 47 a od železniční trati v úseku Lip-
ník nad Bečvou – Hranice. Kraj na odlesnění tohoto
turistického cíle vyčlení přes 600 tisíc korun ze svého
rozpočtu. -svam-

Vandalové ničí plastové kontejnery
Asi osm plastových kontejnerů na komunální nebo

tříděný odpad v Přerově každoročně zničí vandalové.
Poslední případ, kdy zcela shořel plastový kontejner,
se udál v Havlíčkově ulici. K hořící nádobě byli přivo-
laní i přerovští hasiči. Zachránit se ji už nepodařilo,
hasiči alespoň uchránili ty další. Cena kontejneru se
pohybuje okolo šesti tisíc korun. Ve městě je rozmístě-
no asi 850 plastových kontejnerů, které nahradily ty
původní – plechové. Výhodou těch plastových je, že se
s nimi lépe manipuluje, naopak nevýhodu je jejich
vysoká hořlavost. Jejich životnost je pět až deset let,
pokud je vandalové nezničí dříve. -ilo-

V Domově pro seniory si za stravu
připlatí

Klienti Domova pro seniory i Denního stacionáře
v Purkyňově ulici si budou muset připlatit za stravu čty-
ři koruny. Senioři za celodenní stravu zaplatí namísto

135 korun 139 korun. Vyhláška přitom umožňuje za stra-
vu vybírat až 150 korun. Uživatelé Denního stacionáře
si také připlatí čtyři koruny – to znamená, že částka se
za denní stravu navýší z 53 korun na 57. Cena vzešla
z výběrového řízení a byla nejnižší v nabídce, zvítězila
tak olomoucká firma Eurogastro, což znamená, že jídlo
se do obou zařízení musí dovážet z Olomouce. -ilo-

Město koupí čtyři byty pro
handicapované

Město plánuje nákup dalších čtyř bezbariérových
bytů v bývalé vojenské ubytovně v Bayerově ulici. Kou-
pi musí odsouhlasit ještě zastupitelé. Objekt v Bayero-
vě ulici před časem koupila soukromá společnost
a zdevastované byty v devítipodlažním domě přebu-
dovala na malometrážní. Čtyři byty – garsonku, jedno-
pokojový, dvoupokojový a třípokojový by město kou-
pilo pro handicapované občany za téměř 5 milionů
korun. Byty mají svůj vlastní vchod i s nájezdovou ram-
pou pro vozíčkáře. V současné době město vlastní 42
bezbariérových bytů. V pořadníku úředníci magistrá-
tu evidují dalších 17 žádostí. -ilo

Obvodní oddělení policie se sloučilo
Reorganizace přerovské policie pokračuje. Od 1. září

se obvodní oddělení v Husově ulici sloučilo s odděle-
ním U Výstaviště. Stávající služebna v budově vlakové-
ho nádraží ale zůstane a policisté budou zajišťovat běž-
ný výkon služby. V rámci spolupráce s městskou poli-
cií dohlédnou na veřejný pořádek v dané lokalitě také
strážníci. „Sloučením obou oddělení nedojde ke sníže-
ní kvality výkonu služby,“ uvedla mluvčí přerovské
policie Miluše Zajícová. Občané se však se svými ozná-
meními musí od 1. září obracet na obvodní oddělení
Přerov 2 v budově policejního ředitelství. -rick-

Rekonstrukce 4. nástupiště na
přerovském nádraží finišuje

V polovině září se pro cestující otevřelo zrekonstruo-
vané 4. nástupiště přerovského vlakového nádraží
a opravená část podchodu. Obě stavby jsou součástí
modernizace přerovského železničního uzlu za zhru-
ba 5 miliard korun, kterou spolufinancuje Evropská

unie. Čtvrté nástupiště se proměnilo k nepoznání, je
kompletně nové, včetně mobiliáře – laviček, odpadko-
vých košů, nechybí ani rozhlasové i informační zaříze-
ní a osvětlení. Cestující se na 4. nástupiště dostanou
podchodem, který je částečně už opravený, má sníže-
nou niveletu a větší podchodnou výšku, která splňuje
současné normy. Rekonstrukce přerovského vlakové-
ho nádraží ještě není zdaleka u konce. Cestující proto
musí počítat s výlukami i zvýšeným hlukem ze staveb-
ních prací. První, druhé a třetí nástupiště se budou
rekonstruovat v průběhu příštího roku, postupně
s nimi se bude po částech opravovat i stávající podchod
a stavět nový. Jeho součástí budou i výtahy, všechna
nástupiště budou bezbariérová. Přestavba přerovské-
ho železničního uzlu potrvá do konce roku 2013. Cel-
kové náklady se odhadují na pět miliard korun. Téměř
tři miliardy uhradí dotace z evropských fondů. -gáj-

U Žebračky jsou nová boží muka
V Lýskách poblíž Žebračky vyrostla nová Boží muka.

Nacházejí se v místě, kde se před více než padesáti lety
scházeli tamní obyvatelé k májovým pobožnostem,
právě proto se lokalitě říká U Panenky Marie. Sakrální
stavbu nechala vystavět z vlastní iniciativy Přerovanka

Marta Miková. Samotné výstavbě předcházela dlouhá
příprava a vyřizování stavebního povolení, firma ji
začala stavět na konci června a v srpnu ji dokončila.
Teď už zbývají jenom úpravy okolí a v nice se objeví
obrázek Panny Marie a nezbytná ochranná mřížka.
V neděli 18. září božím mukám požehnal přerovský
farář Pavel Hofírek. V Lýskách se sešli i členové folklor-
ního souboru Haná, ti navázali na dávno zapomenu-
tou tradici zpěvů U Panenky Marie v Lýskách. -ilo-

HC Zubr podepsal smlouvu
s Meoptou

Oblíbený pokřik „To je naše Meo“, který mnohokrát bě-
hem sezony zněl od přerovských hokejových fanoušků,
už nebude jen vzpomínka na léta dávno minulá, kdy by-
la Meopta jedním z hlavních sponzorů přerovského klu-

bu. Světový výrobce optických systémů, společnost Me-
opta-optika, se znovu po letech do přerovského hokeje
vrací a chce mu pomoci k vyšším metám. Posun by mě-
la zajistit nová smlouva o spolupráci, kterou klub HC ZU-
BR s Meoptou-optikou podepsal v úterý 13. září. Vícele-
tá smlouva by měla výrazným způsobem pomoci stabi-
lizovat hokejový oddíl pro následující sezony. -gáj-

Hřiště u ZŠ Trávník bude kvůli
vandalům osvětleno

Poničená kola přímo ve stojanech, zpřetrhané fotba-
lové sítě i utržené koše na basket – s tím se často setká-
vá vedení ZŠ Trávník na svém hřišti. To využívá nejen
k naplňování osnov tělesné výchovy, ale pronajímá ho
spolu i s vnitřními tělocvičnami veřejnosti. A právě
lidem, kteří tyto prostory využívají, už došla trpělivost
a sepsali petici, v níž požadují alespoň lepší nasvětlení
hřiště. To magistrát přislíbil. Petice je iniciativou žen,
které do tamní tělocvičny chodí cvičit aerobik a k nim se
poté přidali i další sportovci. Celkem se podařilo nasbí-
rat na tři desítky podpisů. Kamery sice areál monitoro-
vat nebudou, protože škola nemá povolení od úřadu pro
ochranu osobních údajů, na několika místech ale dosta-

ne nové osvětlení. Školní majetek totiž ve většině přípa-
dů demoluje podnapilá školní mládež. I když na tam-
ním hřišti pracuje správce, v 19 hodin odchází a přelézt
plot v nehlídaném areálu není pro nevítané návštěvní-
ky problém. Osvětlení sportovního areálu vítají také oby-
vatelé z okolních domů. Právě oni totiž při incidentech
policii volají, aby pomohla nastolit pořádek. -svam-

■ Z „Přerovských aktualit“
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Se žádostí o aktuální informace jsme
se obrátili na pracovníky Muzea Komen-
ského v Přerově, komisařku projektu
a kurátora výstavy.

Mgr. Kristina
Glacová
komisařka
projektu 

Bc. Petr Sehnálek
kurátor výstavy

�Proč jste se rozhodli připravit tento
projekt a komu je určen?

Sehnálek: Na letošní rok připadá kula-
té 170. výročí přivedení železnice do Pře-
rova. Odhlédneme-li od významu z hle-
diska dějin dopravy, tak je to v první řadě
památné datum pro novodobé dějiny
Přerova. Vždyť nebýt železnice, nevy-
rostl by Přerov do pozdějšího významu
a velikosti. A vzhledem k tomu, že se zde
prolíná tématika oblíbené železniční
historie a historie regionální, nabízíme
výstavu nejen těm, kteří se zajímají
o významné kapitoly z dějin svého měs-
ta, ale také těm, kteří mají rádi vlaky,
lokomotivy a železnici vůbec. 

�Mluvíme o projektu. Co všechno
bude jeho součástí?

Glacová: Vedle rozsáhlé výstavy
s množstvím hravých detailů pro děti
i dospělé máme pro návštěvníky připra-
venu celou řadu doprovodných progra-
mů. Zájemci o železnici mohou počítat
s cyklem přednášek a speciálních

komentovaných prohlídek výstavy. Rov-
něž nevynecháme ani tematické noční
prohlídky muzea. Kromě hracího koutku
na výstavě pamatujeme na děti i v dopro-
vodných aktivitách. Pro školní třídy je
připraven edukační program Nasedat,
prosím, už jede! a rodiny s dětmi uvítají
odpolední divadelní představení. Našim
cílem je oslovit vedle nadšených „vláč-
kařů“ a milovníků železnice vůbec také
rodiny s dětmi. K tomu by mělo přispět
i rodinné vstupné, případně další kom-
binované zvýhodněné vstupenky. A pře-
kvapení pro každého pětistého návštěv-
níka výstavy – poukaz v hodnotě 500 Kč
k nákupu v pokladnách Českých drah.

�Kdo se na přípravě projektu podílí?
Glacová: Projekt takového rozsahu by

nebylo možno realizovat bez celé řady
externích spolupracovníků, partnerů
a sponzorů. Přednostně bych však ráda
vyzdvihla práci nadšenců, sběratelů
a bývalých i současných železničářů, kte-
ří nám zcela nezištně nabídli nejen svou
pomoc, ale i své sbírky. Součástí projek-
tu, vedle doprovodných aktivit, bude
také výpravný katalog a zde se dostávám
k otázce finanční. Děkuji všem, kteří
nám poskytli finanční prostředky, bez
nichž by tento projekt nikdy nevznikl. 

�Vraťme se zpět k výstavě. Kolik expo-
nátů zahrnuje a kde jste je získávali?

Sehnálek: Exponátů malých i velkých
bude více než dvě stovky. Valnou větši-
nu zapůjčili nadšenci-sběratelé, ale také
třeba pracovníci železničního oddělení
Národního technického muzea v Praze.
Část pochází samozřejmě ze sbírek
Muzea Komenského v Přerově.

�Co podle vás nejvíce přitáhne pozor-
nost návštěvníků?

Sehnálek: Na to se vždy těžko odpoví-

dá. Obecně sázíme na dioramatické
instalace, modelovou železnici a pro-
pracované modely. Z exponátů je zají-
mavý model jedné z prvních lokomotiv
naší železnice, který byl prezentován již
na výstavách v letech 1936 a 1941.
Návštěvníkům se také budou líbit pěkné
modely lokomotiv a železničního zaří-
zení ze sbírek Národního technického
muzea. 

�Můžete se blíže zmínit o připravova-
ných přednáškách? Nebudou určeny
pouze odborné veřejnosti? 

Sehnálek: Přednášky jsou pochopitelně
směřovány pro nejširší veřejnost.
Návštěvníci se dozvědí třeba o tom, jak
se cestovalo před železnicí či jak Přerov
rostl právě díky železnici. Zkušení páni
strojvůdci vysvětlí, co obnáší jízda na
parní lokomotivě a jak vlastně takový
stroj funguje. Další přednáška zprostřed-
kuje zážitek návštěvy významných želez-
ničních muzeí světa včetně jejich unikát-
ních exponátů. Jedna z přednášek nám
zase přiblíží zajímavý život přerovských
železničářů v době první republiky. 

�Zmínila jste se o divadelním předsta-
vení. 

Glacová: Na sobotu 10. prosince jsme
si připravili malý předvánoční dárek
v podobě hostování olomouckého diva-
dla Tramtárie. Velmi nám přišlo vhod, že
od loňského roku má toto divadlo ve
svém repertoáru populární Pohádky
o mašinkách.

�V několika minulých letech se vždy
setkaly u veřejnosti s příznivou odez-
vou noční prohlídky muzea. Jakou
budou mít podobu tentokrát? 

Glacová: Obliba hraných nočních pro-
hlídek je skutečně již léta stabilní, což
nás samozřejmě velice těší, ale zároveň

zavazuje minimálně k udržení, lépe však
k překonání v minulosti nasazené laťky.
Letošní téma, opět s odkazem na
„mašinky“, se bude točit kolem cestová-
ní a věříme, že se diváci při komických
scénách inspirujících se „útrapami na
cestách“ skvěle pobaví. A abych neza-
pomněla na to hlavní: cestovat nočním
muzeem v letošním roce budeme
11. listopadu.

Výstava obrazů
s železniční tématikou
v Galerii města Přerova

Na projektu se bude podílet také Gale-
rie města Přerova. „Návštěvníci naší
galerie se mohou těšit na litografie malí-
ře Jiřího Boudy, který se nechá při umě-
leckém ztvárňování svých děl inspirovat
výhradně prostředím železnice. Přícho-
zí tak mohou nahlédnout do železnič-
ních kanceláří a dílen, spatřit lokomoti-
vy z oslavované trati Břeclav–Olomouc,
krajiny s železničními tratěmi a nebu-
dou chybět ani tradiční železničářské
rekvizity, jako kolejové váhy a decimál-
ky, zobrazena budou i návěstidla, výhyb-

Na podzimní a zimní sezonu připravili pracovníci Muzea Komen-
ského pro své návštěvníky velký výstavní projekt Povídání o ma-
šinkách. 170. výročí příjezdu prvního vlaku na střední Mora-
vu., který bude zahájen 15. října a potrvá až do 26. února následu-
jícího roku.

Pro malé návštěvníky výstavy je připravená řada doprovodných programů.

Část železničářů přerovského dopravního úřadu na přelomu 20. a 30. let. Ze sbírky Mirosl

Přerov oslaví 170. výročí příjezdu prvního 
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„Na festivalovém pódiu se představí
například virtuózní zpívající bubeník
a perkusionista Sonny Emory se sestavou
Cachet Fusion feat. Sonny Emory, vyni-
kající kytarista Al di
Meola se skupinou
New World Sinfonia
nebo očekávaný zla-
tý hřeb letošního
ročníku, laureát Grammy za rok 2010 –
kubánský pianista Chucho Valdes & The
Afro Cuban Messengers. Jazz s výraznou
příchutí moravského folkóru nabídne
jedna z mála jazzových cimbalistek
Zuzana Lapčíková. Slovenskou jazzovou
scénu bude v programu reprezentovat
skupina Jazzonance, v jejímž čele stojí
virtuózní pianista Ľubomír Šrámek
a zpěvák s krásnou barvou hlasu Berco
Balogh. Na úvodním koncertu složí hold
trumpetistovi Pavlu Husičkovi jeho jaz-
zoví přátelé v kapele sestavené speciálně
pro 28. Československý jazzový festival
a hlavním iniciátorem byl Husičkův
kamarád z kroměřížské konzervatoře
a přerovský rodák žijící v Austrálii, trum-
petista Jiří Neradílek,“ alespoň ve struč-
nosti jmenoval hlavní hvězdy letošního
ročníku ředitel Československého jazzo-
vého festivalu Rudolf Neuls. 

Večerní festivalové koncerty se usku-
teční jako obvykle ve velkém sále Měst-
ského domu se začátkem v 19.30 hodin.
Nebudou chybět oblíbené afterparty
pod vedením seskupení AghaRTA Gang. 

„Novinkou v repertoáru pro letošní rok
bude zahajovací galavečer a ten se usku-
teční již ve středu 19. října od 19.30

hodin pod názvem Tančírna 28. Česko-
slovenského jazzového festivalu.
Návštěvníci mohou čekat stolovou úpra-
vu, taneční parket a skvělou muziku, kte-

rá třpytem Hvězd-
ného prachu ozáří
oslavy 100. jubilea
zakladatele a kapel-
níka Karla Vlacha.

Osvěžující hudební koktejl nabídne
v průběhu večera Felix Slováček pod
názvem Felixír. Instruktážní ukázky
poskytne Taneční studio Oldies z Hranic
a domácí Taneční škola Eva a Libor
Šrámkovi,“ poskytl další informace ředi-
tel festivalu Rudolf Neuls.

Jazz u piva 
Informace o programu doprovodné

scény Jazz u piva v restauraci Pivovar
nám poskytl její manažer Pavel Ondrůj.

Letošní již pátý ročník doprovodné
scény Jazz u piva v rámci Českosloven-
ského jazzového festivalu bude tak tro-
chu výjimečný. V podtitulu má napsáno
– na podporu dobrovolného dárcovství
krve. Inspirován na jednom podobném
bluesovém festivalu v Polsku, jsem si
řekl, že dobré příklady je třeba následo-
vat a tak po domluvě s MUDr. Štefanem
Repovským, primářem Hematologicko-
-transfúzního oddělení v nemocnici
v Přerově, proběhnou v úvodní den fes-
tivalu 20. října od 6 do 8 hodin mimo-
řádné odběry dobrovolných dárců krve.
Cílem akce je touto formou oslovit pře-
devším prvodárce, odměnou jim pak
bude vstup zdarma na doprovodnou
scénu. Na ní se letos představí například
talentovaná polská blues-soulová zpě-
vačka Agnieszka Lapka, která se svou
kapelou Jazz u piva zahájí.

Následující den zahraje jazzový Ond-
řej Štveráček Quartet, jehož na podiu
vystřídá nadějný slovenský jazz-rockový
kytarista a skladatel filmové hudby
David Kollár se svými maďarskými spo-
luhráči bubeníkem Geogo Borlaiem
a basistou Geogo Baranyim.

Třetí den bude tak trochu bluesová
show, uvede ji Gwyn Ashton, jeho směs
alternativní bažiny blues a boogie, 6 a 12
string kytary, rezonátoru a domácího
noha stomp boardu. Gwyn v průběhu
let hrál na scéně s Mickem Fleetwoo-
dem, Hubertem Sumlinem, Marcem
Fordem, Rory Gallagherem, Ray Charle-
sem, Johnny Wintrem a mnoha dalšími.
Podle Guitar Part Magazíne se v roce
2001 zařadil na třetí místo mezi nejlep-
šími kytaristy za Jeff Becka a Garyho
Moorea. Šaf
Program festivalu najdete na straně 15.

Sonny Emory (USA)

Město rozezní tóny jazzového festivalu
V říjnu vznikne uprostřed Moravy tropický latinskoamerický ostrov: na festivalu v Přerově

Tradiční Československý jazzový festival nabídne ve dnech od 20.
do 22. října několik špičkových formací i sólových interpretů růz-
ných stylových oblastí – od latinskoamerické hudby, přes main-
stream a fusion až po jazz s příchutí world music. Vedle zahranič-
ních hostů přehlídka, jež se letos koná po osmadvacáté, bude hos-
tit i řadu tuzemských jazzmanů zvučných jmen. 

ky nebo klasické šraňky na železničních
přejezdech,“ informovala nás vedoucí
galerie Lada Galová a dodala, že výstava
Jiřího Boudy potrvá do 22. listopadu.

Také město a České dráhy
připravily slavnostní
program

Přerované i návštěvníci města se
mohou těšit na projížďku historickým
autobusem na trase z nádraží na Horní
náměstí, kde v Galerii města se usku-
teční 15. října v 17 hodin slavnostní
vernisáž k výstavě. Organizátoři z řad
pracovníků Českých drah, magistrátu
i muzea by pro děti chtěli zajistit jízdy
vláčkem na Horním náměstí.

V blízkosti hlavní budovy připravují
České dráhy bohatý kulturní program,
ve kterém nebudou chybět jízdy histo-
rických vlaků. Budete mít příležitost si
prohlédnout přes dvě desítky vystave-
ných lokomotiv a vozů. Pro děti se
chystá nespočet atrakcí a vystoupí oblí-
bení umělci, jako je zpěvák Michal David
a skupina Maxim Turbulenc.

Eva Šafránková

lava Herziga

Albatros neboli parní lokomotiva řady 498
doplňuje do tendru uhlí. Ze sbírky Dušana Šimka

vlaku

Novinkou festivalu bude 
zahajovací galavečer 

– Tančírna 28. ČsJF

Al Di Meola (USA)
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■ Klub českých turistů
TJ Spartak Přerov

Vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 581 772 543
�1. 10. • Biskupické kalé‰ek, Dzbel–·ubí-

fiov–Proklest–Zálesí–Biskupce, 14 km, vlak
7.04, St. Dostál

�5. 10. • Hodonín–âervené domky–Zbrod
–Mutûnice, 12 km, vlak 7.24, L. Poláková

�8. 10. • Lomnice u R˘mafiova–Velk˘
Roudn˘–Nová PláÀ–Val‰ov, 22 km, vlak
6.37, V. Wnuk

�12. 10. • Moravsk˘ Beroun–Koãiãí vrch
–KfiíÏov˘ vrch, 8 km, vlak 8.37, V. Polidorová

�15. 10. • TP Pochod Dobr˘ch hospodáfiÛ,
Olomouc

�19. 10. • Zátor–Radim–sanatorium JeÏ-
ník–Krnov, 15 km, vlak 6.04, C. Punãocháfiová

�22. 10. • Bzenec pfiívoz–StráÏnice (skan-
zen)–Vnorovy–Veselí nad Moravou, 15 km,
vlak 7.36, V. Wnuk

�26. 10. • stfiedeãní vycházka, M. Caletková

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

�1. 10. • Hrabi‰ín–Benkov–Brníãko–Blu-
dov, 16 km, J. Sedláková, odj. 7.04 hod.

�6. 10. • Jívová–Hrubé Voda, 12 km,
Î. Zapletalová, odj. 8.04 hod.

�8. 10. • TP Pochod slováck˘mi vinohra-
dy, 9 km, odj. 7.46 hod., Mutûnice zast.

�8. 10. • TP Pochod slováck˘mi vinohra-
dy, 17,25 km, J. ·vec, odj. 5.46 hod., Roha-
tec–Mutûnice zas.

�8. a 9. 10. • Beskydy. Pfiihlásit do 10. 9.,
záloha 100 Kã, J. Pûãek, odj. 6 hod.

�13. 10. • Pfierov–Kozlovice–Tuãín–Îela-
tovice–Pfierov, 15 km, J. ·vec, odch. 9 hod.,
sraz u mostu Míru

�13. 10. • Vítkov–âermûnsk˘ ml˘n–Budi-
‰ov n. Bud., 18 km, J. ·pinar, odj. 6.25 hod.

�15. 10. • Raãice–Kaleãník–Hostûni-
ce–Mokrá, 16 km, P. ·Èáva, odj. 7.39 hod.,
ved. ãeká ve Vy‰kovû

�20. 10. • Kojetín–Tovaãov, 10 km, M. Gar-
zina, odj. 8.39 hod.

�22. 10. • RoÏnov p. Rad.–Vidãe–Bystfiiã-
ka–Hráz, 15 km, H. ·Èávová, odj. 7.56 hod.

�27. 10. • Grygov–Chlum–Pfiestavlky–Hra-
disko–Vel. T˘n–Grygov, 15 km, J. ·vec, odj.
8.04 hod.

�29. 10. • Hole‰ov–Rusava–Bystfiice pod
Host˘nem, 20 km, J. ·pinar, odj. 7.36 hod.

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

�4. 10. v 19 hodin • schÛze v restauraci
Pivovar, promítání z akcí

�7.–9. 10. • zkou‰ky vedoucích a cviãite-
lÛ VHT, cviãné skály Drátník, Jifií Balcárek ml.,
vl. auto 16 hod., ·S VHT Brno

�8. 10. • Putování za burãákem, Miloti-
ce–DubÀany–Mutûnice, 15, 5 km, Tomá‰ Berá-
nek a kol., restaurace Parník, bus 7.30 hod., pû‰í

■

Bratrská na konci 3.10.
Seifertova, u v˘stavi‰tû 10.10.
Svornosti 17.10.
Riedlova, kfiiÏovatka 3. a 17.10.
Za ml˘nem 3 10.10.
Sokolská, parkovi‰tû 10.10.
Sokolská, u domu 28 3. a 17.10.
L˘sky, K bránû, u stan. separ. 10.10.
Na hrázi, za mostkem 3. a 17.10.
Palackého, za sam. 10.10.
tfi. 17. listopadu, zezadu 3. a 17.10.
Dluhonice, u b˘valé ‰koly 18.10.
Dluhonice, u prodejny 4.10.
Wurmova, za KSZ 11.10.
JiÏní ãtvrÈ, u b˘val˘ch jeslí 11.10.
JiÏní ãtvrÈ I/4 4. a 18.10.
Kozlovská, parkovi‰tû 4. a 18.10.
Pod valy, u parkovi‰tû 11.10.
Svisle, za samoobsluhou 4. a 18.10.
Trávník, parkovi‰tû 11.10.
Trávník, u Chemoprojektu 11.10.
BudovatelÛ 1 11.10.
BudovatelÛ 5–7 11.10.
U tenisu, parkovi‰tû 4. a 18.10.
U rybníka, u trafa 12.10.
JiÏní ãtvrÈ, u Barumky 19.10.
Tyr‰ova, parkovi‰tû 5.10.
Dvofiákova, u garáÏí 5. a 19.10.
PurkyÀova, denní pobyt 12.10.
B. Nûmce, za VST 5. a 19.10.
·kodova, u trafa 12.10.
Olomoucká, u stavebnin 5.10.
Hranická, park. u Z· 12. a 19.10.
Kainarova, za Pfierovankou 12.10.
Vsadsko, parkovi‰tû 5. a 19.10.
Lovû‰ice, u parku 6.10.
Lovû‰ice, DráÏní 13.10.
VaÀkova, dvÛr 20.10.
Kozlovice, zaãátek obce 20.10.
Kozlovice, náves 6.10.

Kozlovice, Tuãínská 13.10.
Macharova 13.10.
Tománkova, u garáÏí 6. a 20.10.
Fr. Rasche, u parku 13.10.
Na louãkách 15 6. a 20.10.
V. Novosady, u kostela 13.10.
Újezdec, Pod dubíãky 6.10.
Újezdec, Nová ãtvrÈ 20.10.
kfiiÏ. Teliãkova–Sportovní 14.10.
Popovice, U trati 7.10.
Popovice, za kapliãkou 21.10.
Vinary, Mezilesí II 14.10.
Vinary, RÛÏová 21.10.
Vinary, Za humny, u bytovky 7.10.
Henãlov, náves 7.10.
Henãlov, kfiiÏ. Mart., Hlin., Nová 21.10.
Penãice, V kótû 14.10.
âekynû, nad rybníãek 14.10.
âekynû, Na ãervenici 21.10.
âekynû, Boro‰ín 7.10.
Pod skalkou, park. u 17–21 14.10.
Îeravice, Such˘ potok 21.10.
Îeravice, Pod lesem 7.10.
Jasínkova, za Priorem 13.10.

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

ZO âZS ã. 1, parkovi‰tû u Laguny 11.10.
ZO âZS ã. 4, Kojetínská, za sbûr. sur. 4.10.
ZO âZS ã. 4, k Mádrovu podjezdu 4.10.
ZO âZS ã. 5, Lovû‰ice, DruÏstevní 4.10.
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, kfiiÏ. u váhy 18.10.
ZOS, za hvûzdárnou 18.10.
ZO âZS ã. 2, ã. 3, pod kasárna          dle poãasí

(suchá cesta)
ZO âZS ã. 13, âekynû Boro‰ín 11.10.

Stanoviště velkoobjemových kontejnerů
pro podzimní úklid – říjen

Rozšířený harmonogram předkládají Technické služby ve spolupráci s Městem Přerov

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
ulice druh omezení trvání
krajská silnice ã. II/436 Pfiedmostí–âekynû úplná uzavírka (oprava silnice) do 13. 10.
(vãetnû kfiiÏovatky s MK smûr Vinary)
MádrÛv podjezd úplná uzavírka (rekonstrukce podjezdu) do 31. 12.
krajská silnice ã. II/436, Pfiedmostí–âekynû úplná uzavírka (motoristické závody 15. 10.

na Pfierovské rokli)
parkovi‰tû Dr. Horákové, Pfiedmostí ãásteãná uzavírka (oprava parkovi‰tû do 30. 10.

a vybudování park. míst)
Mostní, Spálenec, Tyr‰Ûv most úplná uzavírka (rekonstrukce do 30. 4. 2012

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

Tyr‰ova mostu)

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

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

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

16. 10. lékárna ALFA, nám. Pfierovského povstání 581 204 419

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

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

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

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

Po stopách 
lovců mamutů

ZŠ J. A. Komenského v Přerově-Před-
mostí spolu s občanským sdružením
Komenius a Statutárním městem Pře-
rov pořádají v sobotu 1. října XIV. ročník
historicko – přírodovědného putování
Po stopách lovců mamutů tentokrát
nově přes Mateřskou školku Vinary
• prezentace od 9 do 10.30 hodin na dvo-

ře školy v Předmostí 
• trasa v délce 9 km je nenáročná i pro

malé děti, seniory, psy a jiná zvířata
• na lovištích soutěže zručnosti pro děti

i dospělé
• u Památníku na školním kopci řada

atrakcí (zavzpomínáme na školu)
• po cestě tradiční malé občerstvení 
• v cíli ve škole obdržíte upomínkové

dárky (některé i k nakousnutí), k občer-
stvení čaj a káva
Bližší informace: ZŠ J. A. Komenské-

ho, Hranická 14, Přerov-Předmostí, tel.
581 211 739, e-mail: zsjakprerov@iol.cz

Pozvánka

Pozvánka

Sokoli vzpomenou
významná výročí

výstavou
Před 150 lety 16. února 1862 byla v Pra-

ze ustavena první sokolská tělocvičná
jednota. Byl to podnět pro vznik dalších
sokolských jednot a jejich pozdější
zastřešení Českou obcí sokolskou.
O devět roků později 4. května1871 pak
vznikla i Tělocvičná jednota Sokol Pře-
rov. Obě významná výročí si připome-
nou přerovští sokoli spolu s širokou
veřejností výstavou uspořádanou
v Městském informačním centru v Kra-
tochvílově ulici. Zahájení výstavy se
koná v pondělí 24. října 16 hodin.
Výstavu pořádá TJ Sokol Přerov za spo-
lupráce s Muzeem Komenského a Stát-
ním okresním archivem v Přerově.

Škola bruslení pro děti
Teplo Přerov pořádá na zimním sta-

dionu v Přerově školu bruslení pro děti,
které mají zájem se naučit bruslit pod
vedením kvalifikovaných instruktorů
a instruktorek.

Kurz se uskuteční od 24. 10. do 23. 11.,
každé pondělí a středu od 16 do 17
hodin. Kurz je rozvržený do deseti hodi-
nových lekcí. Proběhne na zimním sta-
dionu Přerov, Petřivalského 5. Cena činí
600 Kč. Přihlášky přijímáme osobně na
recepci hotelu Zimní stadion, uzávěrka
přihlášek je do 10. října.

Kurz je nutné uhradit v hotovosti na
recepci hotelu Zimního stadionu. Do-
neste si s sebou vlastní brusle. Je vhod-
né, aby dítě mělo rukavice a čepici nebo
doporučujeme vybavit dítě přilbou
(i cyklistickou). Po dobu školy bruslení
zapůjčíme dítěti dres pro rozlišení, kte-
rý na konci kurzu vrátí. Pro úplné začá-
tečníky máme k dispozici pomocná cho-
dítka. V případě neúčasti na zaplacené
škole bruslení se kurzovné nevrací. Upo-
zorňujeme, že kurz se bude konat pou-
ze při 61 zaplacených účastnících.

■ Blokové čištění města
Datum lokalita 7–14 hodin

5. 10. Osmek, parkovi‰tû, U Îebraãky

12. 10. InterbrigadistÛ, Tománkova, Jasínkova

19. 10. P. Jilemnického, Dluhonská

26. 10. Na odpoledni a parkovi‰tû, Na hrázi,
Malá Tratidla

Distribuci 
Přerovských listů

zajišťuje Česká pošta s.p. S nesrovna-
lostmi v doručování se proto obracejte
na Danuši Pelikánovou, telefon 581 278
203. Časopis je k dispozici do vyčerpání
zásob i v Městském informačním cent-
ru (velká pasáž v Kratochvílově ulici).



strana 11PŘEROVSKÉ LISTY ❙ ŘÍJEN 2011

INZERCE

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

Městský park Michalov má od začát-
ku září nový herní prvek. Ten je určený
dětem od tří do dvanácti let. Přes dva
metry vysoká a pět metrů dlouhá lezec-
ká stěna je svým provedením a para-
metry jedním z nejzajímavějších ven-
kovních herních prvků na Přerovsku. 

„Stěny mají samozřejmě nezbytné
horolezecké chyty, navíc jsou doplněné
ocelovými konstrukcemi, jako jsou žeb-
řiny a tyče – čili doplňky šplhavého cha-
rakteru,“ řekla Svatava Doupalová
z odboru správy majetku a komunálních
služeb přerovského magistrátu. Nová
stěna přišla město na 300 tisíc korun
a stojí v místech, kde před časem doslou-
žila takzvaná Robinsonáda. „Tato dřevě-
ná prolézačka měla v parku své místo od
roku 1998 a byla už v dezolátním stavu.
Když jsme hledali možnosti, čím tuto

sestavu nahradit, rozhodli jsme se pro
lezeckou stěnu, která je vhodná i pro
starší děti. Jsme si vědomi, že šplhání po
členitých stěnách patří mezi nejoblíbe-
nější dětské hry,“ podotkla Doupalová. 

Lezeckou „skálu“ vytvořila společnost
Karim, český výrobce dětských hřišť
a městského biliáře. „Stěna má hezký
a nepřehlédnutelný design. Je pro děti
bezpečná a pro město svým provedením
i praktická na údržbu,“ vyjádřil se
obchodní zástupce firmy Martin Baďura. 

Náměstek primátora Michal Zácha zdů-
raznil, že by rád viděl nové herní prvky
i v další části rozlehlého parku, konkrét-
ně u restaurace Michalov. „Sem totiž také
velmi často chodí rodiče se svými dětmi.
Proto hodlám podporovat rozšíření stá-
vajícího dětského hřiště právě u restau-
race,“ podotkl náměstek Zácha. red.

V Michalově je nová lezecká stěna

Několik týdnů už uběhlo od zahájení
školního roku. Rodiče se museli do prv-
ních zářijových dnů rozhodnout, zda
zvolí pro své dítě odklad školní docház-
ky, takže nyní už známe přesné počty
prvňáčků.

Kolik dětí zasedlo do lavic v prvních tří-
dách devíti základních škol zřízených
městem jsme zjišťovali u Mgr. Petra Hrb-
ka z odboru sociálních věcí a školství.

„Při únorovém zápisu do 1. ročníků
základních škol bylo zapsáno celkem
496 dětí a to už byl signál k tomu, že
počty budoucích prvňáčků budou vyšší
než v předchozím školním roce. Letos
absolvovalo svou první cestu do školy

celkem 399 žáků 1. ročníků a tento počet
překonal o 28 žáků údaje z loňského
roku,“ informoval Hrbek.

„Děti narozené v letech 2004 a 2005
nastartovaly vlnu zvýšené porodnosti
v Přerově a to se pozitivně odrazí
v počtech žáků nastupujících do 1. roč-
níků základních škol. V nejbližších letech
bude do základních škol nastupovat ješ-
tě více dětí než letos a jejich počty se
budou pohybovat pravděpodobně mezi
420 až 450 novými žáky. Tento pozitivní
trend se odrazí i v mírně rostoucích cel-
kových počtech žáků přerovských
základních škol,“ vysvětlil Petr Hrbek.

Šaf

V září usedly do školních lavic téměř
čtyři stovky prvňáčků

Stěna má hezký design 
a je praktická na údržbu.
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Domovní správa města Přerova nabí-
zí k prodeji devět bytů – a to formou
obálkové metody. Až do 5. října mohou
zájemci o vybraný byt zaslat na adresu
Domovní správy svou finanční nabíd-
ku. Ta musí být vložená do zalepené
obálky a výrazně označená slovy:
„DSMP – výběrové řízení – neotvírat“.

„Jedná se o byty cihlové i panelové,
které jsou situované v různých lokalitách
Přerova. Nejmenší jednotkou je garso-
niéra ve Šrobárově ulici, největší je byt
na náměstí Svobody,“ uvedla Jana Bla-
ťáková z Domovní správy města Přero-

va. Zájemci by si nejdříve měli ověřit,
jaká je minimální cena bytu, pak by měli
navrhnout pokud možno jakoukoliv vyš-
ší částku. Účelem výběrového řízení
takzvanou obálkovou metodou je vybrat
nabídku s nejvyšší cenou. 

„Tímto se otevírá šance všem Přerova-
nům, kteří si chtějí koupit byt. Dříve
jsme pořádali veřejné aukce na prodej
bytů – a jsem si vědom toho, že tento
způsob prodeje byl pro řadu lidí nepří-
jemný. Teď stačí jen poslat v obálce svůj
finanční návrh a vyčkávat,“ zdůraznil
přerovský radní Václav Zatloukal. red.

Domovní správa prodává devět bytů

INZERCE

Olomouck˘ kraj
nabízí k odprodeji:

dvû nebytové jednotky
nacházející se ve 2. NP bytového domu ã.p. 368
v ãásti obce Pfierov I-Mûsto, v ulici Osmek, v areá-
lu Stfiední zemûdûlské ‰koly Pfierov.

• nebytová jednotka ã. 368/101 
o v˘mûfie 30,29 m2 (kanceláfi, um˘várna a WC)

• nebytová jednotka ã. 368/102 
o v˘mûfie 52,47 m2 (dvû kanceláfie a WC)

Podrobnosti naleznete na webov˘ch stránkách
Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz
(úfiední deska nebo sekce odprodej nemovitého
majetku) nebo na tel. ã. 585 508 423, Ing. Regina
Vrbová nebo 585 508 416, Bc. Alena Vildová.

Uzávěrka podání písemných přihlášek
– nabídek je  5. října 2011 do 10 hodin.

Opožděně doručená přihláška bude
vyloučena z výběrového řízení, a také
nebude-li přihláška kompletní z hledis-
ka podmínek a požadavků výběrového
řízení. Místem podání a přijímání při-
hlášky je podatelna Domovní správy
města Přerova, Blahoslavova ul. č. 3,
750 02 Přerov, 2. poschodí, dveře č. 46.

Dispoziční řešení bytů bude v úřední
dny také k nahlédnutí na Domovní
správě města Přerova, Blahoslavova
č. 3, Přerov, 1. poschodí, dveře č. 34, tel.:
581 290 224. 

V případě, že máte o účast ve výběro-
vém řízení tzv. obálkovou metodou
zájem, telefonicky nebo písemně požá-
dejte o zaslání formuláře Přihlášky do

výběrového řízení vč. příloh a Podmínek
výběrového řízení, popř. si materiály
osobně vyzvedněte včas na ekonomic-
kém oddělení Domovní správy města
Přerova, Blahoslavova č. 3, Přerov ,
2. poschodí, dveře č. 43, ještě před sta-
noveným termínem podání žádosti.

Přihlášky vč. příloh a podmínek výbě-
rového řízení jsou ke stažení také na e-
-mailové adrese www.dsmp.cz.

Kontaktní adresa: DSMP, Blahoslavo-
va ul. č. 3, Přerov, tel.: 581 290 217.

Přihlášky otevírá a hodnotí minimálně
tříčlenná komise, ustavená ředitelem
Domovní správy města Přerova. Výsled-
ky, popřípadě pořadí nabídek, projed-
nají radní. Ti doporučí zastupitelům
vítězného zájemce nebo předloží pořa-
dí nabídek.

Bližší informace pro zájemce o koupi bytu

Přehled prodávaných bytů
Adresa ãíslo velikost minimální cena

bytu bytu bytu v Kã
nám. Svobody, 8 2+1+balkón 630 000
ã.p. 2006, ã.or. 8, 93,24 m2, voln˘
4. podlaÏí 
JiÏní ãtvrÈ I, 6 2+1, 50,89 m2, 444 000
ã.p. 2487, ã.or. 29, voln˘
3. podlaÏí
JiÏní ãtvrÈ II, 7 3+1, 73,50 m2, 683 000
ã.p. 2552, ã.or. 14, voln˘
4. podlaÏí
JiÏní ãtvrÈ I, 6 2+1, 50,75 m2, 495 500
ã.p. 2460, ã.or. 5, voln˘
3. podlaÏí
JiÏní ãtvrÈ I, 6 2+1, 50,43 m2, 495 250
ã.p. 2463, ã.or. 8, voln˘
3. podlaÏí

Adresa velikost minimální cena cena bytu 
bytu pohledávky v Kã vã. pozemku v Kã

Velká DláÏka, 1+1 lodÏie, 13 664 500 000
ã.p. 319, ã.or. 25, 31,64 m2, voln˘
ã. bytu 16, 6. podlaÏí
Mervartova, 1+1, 16 081 470 000
ã.p. 629, ã.or. 7, 45,11 m2, voln˘
ãís. bytu 1, 1. podlaÏí
Na odpoledni, 1+1, 48,35 m2, 8 922 650 000
ã.p. 2382, ã.or. 4, voln˘
ãís. bytu 5, 2. podlaÏí
·robárova, 1+0, 23,61 m2, 7 894 350 000
ã.p. 2660, ã. or. 6, voln˘
ãís. bytu 1, 1. podlaÏí
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V soutěži inspirované 755. výročí
povýšení Přerova na město se několika
otázkami vracíme do minulosti města
Přerova. Úkolem soutěžících je označit
správnou odpověď vždy ze tří 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 zářiového úkolu soutě-
že. Správně odpověděl ten, který ozna-
čil varianty 1a, 2b, 3b, 4b, 5c, 6a, 7b.
Výhercem se stává Jiří Rosmus.

Říjen – různé z historie města
1. Ve kterém roce zakoupila chemic-

ká továrna mlýn Libosvár od mly-

náře Vincence Horáka, aby získala
vodní právo? 
a) březen 1911
b) březen 1912 
c) březen 1913

2. Poštovní úřad (samostatná erární
sběrna dopisů) byl v Přerově zří-
zen:
a) 1. 4. 1840
b) 1. 4. 1841
c) 1. 4. 1842

3. Úsek železnice z Přerova do Lipní-
ka byl zprovozněn:
a) 15. 8. 1841
b) 15. 8. 1842
c) 15. 8. 1843

4. Vojenský výchovný ústav u silnice
do Tovačova (za podjezdem) byl
slavnostně otevřen:
a) 2. 6. 1850

b) 2. 6. 1855
c) 2. 6. 1860

5. Ve kterém roce začali stavět bratři
Skenové na pravém břehu Bečvy
na poli „Petrželka“ první cukrovar? 
a) 20. 4. 1858
b) 20. 4. 1859
c) 20. 4. 1860

6. Ve kterém roce byl v Přerově usta-
ven Klub českých velocipedistů
(zanikl po pěti letech činnosti)?
a) 30. 4. 1886
b) 30. 4. 1888
c) 30. 4. 1890

7. V letech 1866-1873 byl starostou
Přerova:

a) Jindřich Matzenauer
b) František Štěpka
c) Josef Dostal
Připravila: Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

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

■ Setkávání seniorů Spolu
Centrum Sonus

�Besedy na zajímavé téma – pondûlí od
10.15 hod.
3. 10. • KdyÏ jsme v kfieãi – Olga Îupková
10.10. • KrádeÏe, loupeÏe a podvody na
seniorech – jak se jim bránit – por. Mgr.
Irena Urbánková
17.10. • Rukodûlná ãinnost: Dárkové ta‰-
tiãky 
24.10. • KfiíÏem kráÏem Nûmeckem –
Ing. Helena Patoãková
31.10. • Nové zdravotnické pomÛcky pro
seniory (pokraãování) – Mgr. Dagmar Navrá-
tilová, Mgr. BoÏena Malinová

�5.10. • Vycházka s trekingov˘mi holemi
– sraz u centra SONUS v 10.20 hod. Pfiedpo-
kládan˘ návrat kolem 12 hod.

�27.10. • Vycházka do muzea – Povídání
o ma‰inkách – sraz v 10.30 hod. u muzea

�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. je k dispozici lektor)

�Kavárna pro seniory – 12. 10. od 16 hod.
Jordánsko – Ladislav Îupka
Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov

Flora Olomouc
�13.–16. října • Zahradnická výstava

Špičková produkce domácích i zahra-
ničních pěstitelů ovoce, zeleniny a škol-
kařských výpěstků. Hlavní expozice
nese název Paleta barev. Součástí výsta-
vy bude soutěž floristů v aranžování kvě-
tin – tentokrát to budou podzimní věn-
ce – a přehlídka krajových odrůd ovoce,
různých druhů zelenin, včelařských pro-
duktů i zahrádkářská, či mykologická
poradna a prodej skvělých moravských
vín a burčáku. Přehlídku doplní festival
gastronomie a nápojů OLIMA a také Dny
moravských vín a oblíbená soutěž o nej-
lepší ovocnou pálenku Flora košt.

Zahrádkáře, chalupáře a kutily určitě
zaujmou prodejní zahradnické trhy.
�21. – 23. října • Bydlení 2011

Výstava nábytku, interiérového vyba-
vení, doplňků a životního stylu.
Další informace na www.flora-ol.cz

Nový Zéland
Zimní putování po ostrovech přírodních superlativů

Pozvánka

Známý cestovatel Leoš Šimánek vás
zve 5. října v 19 hodin do klubu Teplo
na Horním náměstí, kde uvede velko-
plošnou panoramatickou live-diashow.

Společně se svou manželkou a dvěma
dětmi téměř tři měsíce důkladně pozná-
vali novozélandské souostroví. Ani ten-
tokrát autor nefotografoval pouze příro-
du, faunu a floru, ale věnoval se rozma-
nitým aktivitám – vyrážel s rodinou i na
koních, kánoích či kajacích, sjížděli na
lyžích zasněžené vulkány nebo podni-
kali túry mezi ledovcovými horami.
Nově zpracovanou live-diashow dopl-
ňuje vydání stejnojmenné fotografické
knihy Nový Zéland. Více o autorovi,
jeho knihách a diashow najdete na
www.leossimanek.cz

Pozvánka na besedu
s cestovatelem

Leošem Šimánkem

Podzimní festival
duchovní hudby Olomouc
�1. 10. v 19 hod. chrám sv. Michala
J. Alain – Messe modale & Tantum Ergo
& Ave Maria, Anonymus – Lamentace
Ráchel, J. Novák – Gloria & Ave Maria &
Preludio e Fuga, C. Saint-Saëns – Pie
Jesu, G. Fauré – Maria mater graciae &
Benedictus, A. Messager – O Salutaris.
C. Nováková – flétna, C. Pallaud – var-
hany, Aposiopée dětský komorní sbor

�5. 10 v 19 hod. konvikt, 
Kaple Božího těla
F. Schubert – Trio pro flétnu, violoncello
a klavír, H. Cowell – Toccanta pro soprán,
flétnu, violoncello a klavír, J. Novák –
Sonata tribus pro flétnu, violoncello
a klavír, H. Büsser – Modlitba pro soprán,
flétnu, violoncello a klavír, H. M. Górec-
ki – Good Night. Requiem pro soprán,
altovou flétnu, klavír a tam-tam.
E. Dřízgová-Jirušová – soprán, C. Nová-
ková – flétna, A. van Dongen – violon-
cello, T. Lissimore – klavír

�1. 10. – Evropský festivalu ptactva
na tovačovských rybnících

Sraz zájemců o poznávání a pozorová-
ní ptactva je u sádek v Tovačově v 7.45
hod. Exkurze se zastaví na Křenovském
a Hradeckém rybníce. Zájemci se
mohou k exkurzi připojit i kdykoli
později přímo na hrázi rybníka. Mimo
obvyklých druhů se dá předpokládat pří-
tomnost tažných druhů putujících do
svých zimovišť. Ornitologickou exkurzi
Moravského ornitologického spolku
vede ornitolog Ing. Adolf Goebel, Ph.D. 

�2. 10. – Evropský festival ptactva na
Chomoutovském jezeře

Sraz účastníků je v 7.30 hod. na parko-
višti u Chomoutovského jezera za křižo-
vatkou směr Březce. Na místo je spojení
autobusem z Olomouce, buď linkou 764
(odjezd 6.45 hod. z autobusového nádra-
ží v Olomouci, příjezd na zastávku Cho-
moutov – škola v 7.13 hod.) nebo linkou
20 (odjezd z Náměstí Hrdinů v 6.59 hod.,
příjezd na zastávku Chomoutov – škola
v 7.18 hod.). Ze zastávky se jde pěšky
Písečnou ulicí a poté po louce kolem jeze-

ra. Na lokalitě budou k vidění protahující
druhy kachen a jiní zajímaví ptáci. V plá-
nu je ukázka odchytu a kroužkování ptá-
ků. Předpokládaný konec exkurze je
kolem poledne, trasa bude dlouhá zhru-
ba 2 kilometry. K exkurzi se je možno při-
pojit kdykoliv v jejím průběhu. Ornitolo-
gickou exkurzi Moravského ornitologic-
kého spolku vede ornitolog Jan Vidlař.

Seznam dalších exkurzí pro veřejnost
naleznete na: www.mos-cso.cz

Podzimní ornitologické exkurze MOS
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tel.: 777 922 042, 573 331 194, e-mail: prerov@maximum-agentura.cz
www.jazykynamaximum.cz

JAZYKOVE KURZY´
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■ Plavecký areál – koupání veřejnosti, tel. 581 736 580
50m bazén, dûtsk˘ ostatní aktivity v cenû vstupného sauna sauna

pára, whirpool bazén imobilní aqua-aerobic z bazénu samostatn˘ vchod
pondûlí 6.15–7.30, 9–12 zavfieno 11–13 zavfieno v párech 15–21
úter˘ 6.15–7.30, 18–21 18–20 spoleãná 18–21 Ïeny 14–21
stfieda 6.15–7.30, 15–21 15–20 11–13 19–20 spoleãná 15–21 muÏi 13–21
ãtvrtek 6.15–7.30, 9–12, 18–21 18–20 spoleãná 18–21 Ïeny 15–21
pátek 6.15–7.30, 14–21 14–20 15–17 spoleãná 14–21 muÏi 15–21
sobota 10–20 10–20 spoleãná 10–20 spoleãná 10–20
nedûle 10–18 10–18 10–12 16–17 spoleãná 10–18 spoleãná 10–18
V˘jimky: 26.–28. 10. 50m a dûtsk˘ bazén, sauny 10–20 • 26. 10. aqua aerobic 18–19 • informace www.bazenprerov.cz

■ Muzeum Komenského
Budova přerovského zámku

út–pá 8–17 h., so–ne 9–17 h., tel. 581 250 531
�Stálé expozice
�do 26. 2. 2012 • Povídání o ma‰inkách

V˘stava k 170. v˘roãí pfiíjezdu prvního vlaku na
stfiední Moravu. Slavnostní vernisáÏ probûhne
15. fiíjna v 17 hodin v prostorách zámku.

�25. 10. v 17 hod. • Jak se cestovalo pfied
Ïeleznicí. Muzejní úterek, pfiedná‰í Bc. Petr
Sehnálek. Korvínsk˘ dÛm

�28. 10. • Voln˘ vstup
www.prerovmuzeum.cz

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

�Stálé expozice: Ptáci âeské republiky, Ptaãí
zahrada Franti‰ka Gintra

�do 31. 10. • Îivot mokfiadÛ aneb Ptáci!
Máte mokro v práci? v˘stava

�do 30. 11. • Dary lesa. Putovní v˘stava âes-
kého svazu ochráncÛ pfiírody k Mezinárodnímu
roku lesa.

�3. 10. v 17 hod. • Houbafiské pondûlí Jifií-
ho Polãáka, ukázky, vafiení z hub a poradna.

�4. 10. v 16.30 hod. • Den zvífiat – Svût
vzhÛru nohama beseda

�13. 10. v 17 hod. • Zdenûk Tyller – Pfií-
roda Argentiny s trochou Chili. Pfiedná‰ka
s promítáním fotek

�15. 10. • Den pro les. Pracovní vycházka do
lesa a program za odmûnu pro malé i velké.
Odjezd linkového autobusu v 6.20 h. ze stano-
vi‰tû ã.11 autobusového nádraÏí do Veselíãka.

�20. 10. v 16 hod. • Den stromÛ. Oslava celo-
svût. svátku stromÛ náv‰tûvou parku Michalov.

�28. 10. • Voln˘ vstup.
�V˘ukové programy pro ‰koly, krouÏky: 

4. 10. • Den zvífiat – Svût vzhÛru nohama
10.–14. 10. • Den pro les vycházka 

www.prerovmuzeum.cz • www.ornis.cz

■ Klub přátel výtvar. umění
�13. 10. v 16.30 hod. • Hrady a památky

Zadunají. Beseda s L. VyÀuchalem v Korvín-
ském domû na Horním námûstí.

■ SVČ ATLAS a BIOS
�3.10. • zahájení ãinnosti v‰ech krouÏkÛ 
�12.10. v 15 hod. • rybáfiská soutûÏ O zla-

tou rybku, BIOS 
�23. a 29.10. • úãast T· na postupov˘ch

ligov˘ch soutûÏích
�do 31.12. • V˘stava Na‰e lesy
�V˘tvarná soutûÏ Na fiíjen je pfiipravena v˘tvar-

ná soutûÏ Hradní stra‰idla. Je urãena pro dûti
v‰ech vûkov˘ch kategorií a soutûÏní práce
mÛÏou b˘t ztvárnûny jakoukoliv v˘tvarnou tech-
nikou. Oznaãené obrázky se jménem, adresou
a telefonem odevzdejte v Atlase, ÎiÏkova 12, nej-
pozdûji do 27. fiíjna. Autofii nejhezãích prací
budou odmûnûni hezk˘m dárkem. 

www.svcatlas-bios.cz

■ Klub Rodinka
�po, út a ãt • pravideln˘ program
�úter˘ 17–20 hod. • kurz fotografování
�21. 10. 16–20 hod. • muzikoterapie
�14.–16. 10. • víkend s muzikoterapií a pla-

váním v Jeseníkách 
�28.–30. 10. • víkend s turistikou, plaváním

a náv‰tûvou pamûtihodností na Vysoãinû. 
Îelatovská 12, www.rodinka.cz

■ Hrad Sovinec
�1. a 2. 10. • Tajemství staré almary. ·er-

mífiské pfiíbûhy a pohádky skupin ‰ermu
�29. a 30. 10. • ukonãení sezony. Probûhnou

poslední Netradiãní prohlídky hradních zákoutí
na Sovinci v tomto roce. Náv‰tûvníci budou mít
moÏnost volného pohybu hradem, vãetnû vûÏe.
Na 5. nádvofií bude probíhat program.

www.sovinec.cz

■ Mateřské centrum Sluníčko
�4. 10. v 9 hod. • zaãíná Mini‰kolka
�13. 10. v 10 hod. • Závod odráÏedel
�13. 10. v 16 hod. • Kurz efekt. rodiãovství 
�14. 10. v 9 hod. • Nechci sedût doma
�20. 10. v 16 hod. • Drakiáda
�27. 10. v 9, 11, 13 hod. • Poradenství

v zamûstnání
�kaÏd˘ den 9–12 hod. • Herna (po – v˘tvar-

né chvilky a cviãení na míãích, út – zpívání, st –
cviãení RD, ãt – zumba)

�út, st, pá 16–18 hod. • Keramika 

Sokolská 26, www.mcslunicko.tym.cz

■ Hrad Helfštýn
Út–Ne 9–17 hod.

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

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

www.prerovmuzeum.cz • www.helfstyn.cz

Pozvánka

■ Městský dům
�4. 10. v 19.30 hodin • Olympic – koncert-

ní vystoupení rockové legendy s Petrem Jandou
�8. 10. v 19.30 hod. • Primá‰ – koncert ke

20. v˘roãí zaloÏení, spoleãensk˘ veãer spojen˘
s hudbou, tancem a ochutnávkou dobr˘ch vín

�11. 10. v 19.30 hod. • Chudák Harpagon
aneb chudák já, divadelní komedie, hrají her-
ci divadelní spoleãnosti Josefa Dvofiáka: J. Dvo-
fiák, M. Duchek, R. Stupková, a M. Hrube‰ová

�15. 10. v 15 hod. • Zpíváme a tanãíme
s Mí‰ou, show pro dûti od 2 let a jejich rodiãe

�16. a 30. 10. ve 13.45 hod. • Nedûlní
párty pfii dechovce, nedûlní setkání nejen pfii
dechovce, 16. 10. se skupinou MINI, 30. 10. se
Záhorskou kapelou a tradiãní tombolou.

�17. 10. v 19.30 hodin • Irská taneãní
show, Fantasy of Dance, show oblíbeného
slovenského souboru Merlin

�19.–22. 10. v 19.30 hodin • XXVIII. âes-
koslovensk˘ jazzov˘ festival, program jed-
notliv˘ch dnÛ na www.csjf.cz nebo v pfiedpro-
deji MD, kde je rovnûÏ prodej vstupenek.

�24. 10. v 19.30 hod. • Moravûnka, koncert
dechovky s J. Helánem a baviãem L. PantÛãkem 

�27. 10. v 19.30 hodin • Slavnostní kon-
cert ke státnímu svátku s MFO

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

Míša 
Růžičková

19.–22. 10. 2011
Mûstsk˘ dÛm Pfierov • 19.30 hodin

ãtvrtek

20.

stfieda

19.

pátek

21.
sobota

22.

Zahajovací galaveãer Tanãírna XXVIII. âsJF
Orchestr Karla Vlacha

Felix Slováãek

Jan Kuãera, Jifií Neradílek & Band 
– pocta Pavlu Husiãkovi CZ

Cachet Fusion feat. Sonny Emory USA

Zuzana Lapãíková Kvintet CZ
Al Di Meola 

– New World Sinfonia USA

Jazzonance SK
Chucho Valdes 

& The Afro Cuban Messengers CUB
AFTER PARTY AghaRTA Gang CZ – Petr Kroutil, Slávek Janda, Vít ·vec, Ivan Dole-

Ïálek, Wimpy Tichota, Ondfiej Kabrna, Boris Urbánek, Imran Musa Zanghi a dal‰í

JAZZ U PIVA Restaurace Pivovar v 18 hodin • 20. 10. Agnieszka ¸apka, M. Rzepa,
K. G∏uch PL, Jazzo SI • 21. 10. Ondfiej ·tveráãek Quartet CZ, Kollár, Borlai, Baranyi SK/HU •
22. 10. Gwyn Ashton & Tomá‰ Bobrovniczk˘ AU/SK, Leszno Czuje Bluesa On The Tour PL

V sobotu 15. října si od 10 hodin
můžete v přerovské tenisové hale
zatančit, zacvičit a pobavit se na jedné
z největších akcí svého druhu v ČR a na
Slovensku s názvem Reebok European
Star Dance & Fitness Show. Špičkoví
instruktoři ze zahraniční i domácí scény
se představí v šesti lekcích, zahrnujících
různé styly tance a tanečního aerobiku,
posilování i body & mind aktivit. 

Mezi hlavní hvězdy, které na Moravu
přijedou, patří světově uznávaný prezen-
tér Balázs Füzessy z Maďarska, a také
jedinečný tým nejlepších českých lekto-
rů, Lukáš Kolek, Zuzana Švíková. Lenka
Velínská a Roman Ondrášek. Připraven je
také bohatý doprovodný servis s dárky
a občerstvením pro každého účastníka,
prodejní a prezentační stánky. red.
Více na www.stardanceshow.cz

Chcete si zatančit, zacvičit a pobavit se?

Od října pořádají Technické služby
města Přerova ve spolupráci s občan-
ským sdružením SPAZ městské trhy. 

Trhy se budou konat na náměstí T. G.
Masaryka ve čtrnáctidenních cyklech,
a to 8. a 22. října a 5. a 19. listopadu, vždy
v sobotu od 8 do 14 hodin. V nabídce
prodejců bude zboží jak ze sortimentu

potravin, tak i spotřební zboží. Určitě na
trzích nenajdete textil a obuv. Součástí
akce budou i ochutnávky a ukázky vaře-
ní. Na sobotu 5. listopadu organizátoři
chystají ochutnávku piv spojenou
s malým kulturním programem.

Akce je podporovaná Magistrátem
města Přerova. red.

Městské trhy na náměstí TGM
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tel./fax: 581 202 216 • www.kinohvezda.cz

Uzávěrka příštího čísla je v pátek 14. října

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 
V říjnu je opět připravena nejširší nabíd-
ka uměleckých děl kmenových autorů:
E. Ivanov, I. Hartinger, Fr. Pavlica, V. Tvr-
dá, J. Anderle, O. Janek, T. Hřivnáč,
A. Born, M. Drábek a další.
Z nových autorů se představí několika
díly Pavel Vacek, nar. 1945, který se již
řadu let řadí k předním mistrům naší kra-
jinomalby. Má až mystický rukopis, ve kte-
rém opomíjí přesné kopírování krajiny, ale
směřuje spíše k dokonalému vyjádření
svých emocí. Přestože pochází z nená-
padného městečka Zliv na jihu Čech,
dokázal se probojovat se svými díly do
různých koutů světa. Jeho obrazy navští-
vily kromě mnoha míst v Čechách i téměř
celou Evropu a jsou umístěny i v soukro-
mých sbírkách ve Skotsku, Japonsku
a USA. Obrazy Pavla Vacka přinášejí poho-
du a klid do lidských duší a domovů.

■ Kino Hvězda ■ Galerie

�1. a 2. 10. v 17.30 a ve 20 hod. • KAMA-
RÁD TAKY RÁD (USA, komedie, titulky). Dylan
a Jamie rozhodnû nemají na usedl˘ Ïivot ani
pomy‰lení. ReÏie: Will Gluck. Hrají: Justin Tim-
berlake, Mila Kunis, Patricia Clarkson, Jenna
Elfman.

�3.–5. 10. v 17.30 hod., 3. a 4. 10. ve 20
hod. • NOC ÎRALOKA 3D (USA, horor, titul-
ky, premiéra). HrÛza ãeká na dnû. ReÏie: David
R. Ellis. Hrají: Sara Paxton, Chris Carmack, Joel
David Moore, Chris Zylka.

�6.–12. 10. v 17.30 hod. a 6.–9. 10. ve 20
hod. • MUÎI V NADùJI (âR, komedie). Ústfied-
ní otázka této skvûle obsazené komedie Jifiího
Vejdûlka zní, zda mÛÏe b˘t nevûra základem
‰Èastného manÏelství. ReÏie: Jifií Vejdûlek. Hrají:
Jifií Macháãek, Boleslav Polívka, Simona Sta‰o-
vá, Petra Hfiebíãková, Vica Kerekés.

�10.–12. 10. ve 20 hod. • ELITNÍ ZABIJÁCI
(USA, akãní thriller, titulky, premiéra). AÈ pfie-
Ïije ten nejlep‰í. ReÏie: Gary McKendry. Hrají:
Robert De Niro, Clive Owen, Jason Statham,
Dominic Purcell.

�13.–15. 10. v 17 hod. a 16. 10. v 15 hod.
• SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL (âR, rodinná
komedie). Tfii sta let po ‰kole! „Má‰-li mamku
ãarodûjku, dej si pozor, s ãím si hraje‰.” ReÏie:
Václav Vorlíãek. Hrají: Petra âernocká, Jan Hru-
‰ínsk˘, Helenka Nováãková, Jifiina Bohdalová,
Petr NároÏn˘, Josef Somr, Jifií Lábus, Ota Jirák,
Markéta Hrube‰ová ad.

�13.–16. 10. ve 20 hod. a ne 16. 10.
v 17.30 hod. • JOHNNY ENGLISH SE VRA-

CÍ (UK, komedie, titulky, republiková premi-
éra). Nebezpeãí je tfieba zesmû‰nit. ReÏie: Oliver
Parker. Hrají: Rowan Atkinson, Gillian Anderson,
Rosamund Pike, Dominic West.

�17.–19. 10. v 17.30 a 20 hod. • RODINA
JE ZÁKLAD STÁTU (âR, drama, premiéra).
KdyÏ vám hofií pÛda pod nohama, není nad
rodinn˘ v˘let. ReÏie: Robert Sedláãek. Hrají: Igor
Chmela, Eva Vrbková, Martin Finger, Monika
A. Fingerová, Albert Mik‰ík.

�20.–23. 10. v 17.30 a 20 hod. • T¤I
MU·KET¯¤I VE 3D (Nûmecko/Francie/UK,

dobrodruÏn˘, âESK¯ DABING, republiková
premiéra). Tento velkofilm pln˘ propracova-
n˘ch scén slibuje skvûlou podívanou. ReÏie: Paul
W. S. Anderson. Hrají: Logan Lerman, Milla
Jovovich, Orlando Bloom, Luke Evans.

�24.–25. 10. v 17.30 a 20 hod. • T¤I
MU·KET¯¤I 2D (Nûmecko/Francie/UK, dobro-
druÏn˘, titulky). Tento velkofilm pln˘ propraco-
van˘ch scén slibuje skvûlou podívanou. ReÏie:
Paul W. S. Anderson. Hrají: Logan Lerman, Mil-

la Jovovich, Orlando Bloom, Luke Evans.
�27.–30. 10. v 17.30 a 20 hod. • BASTAR-

DI (âR, drama, republiková premiéra). Pfií-

bûh z praktického ‰kolství bez povrchností, kli-
‰é a pfietváfiek. ReÏie: Petr ·ícha. Hrají: Tomá‰
Magnusek, Ladislav Potmû‰il, David Dolansk˘,
Sa‰a Ra‰ilov, Jan ·Èastn˘.

�31. 10.–2. 11. v 17.30 hod. a 31.
10.–1. 11. ve 20 hod. • MOJE KRÁSNÁ
UâITELKA (USA, romantická komedie, titulky,
premiéra). KdyÏ si myslí‰, Ïe v‰e, co mûlo
smysl, uÏ Tû minulo, objeví‰ dÛvod, proã Ïít.
ReÏie: Tom Hanks. Hrají: Julia Roberts, Tom
Hanks, Sarah Mahoney.

�5. 10. ve 20 hod. • ALOIS NEBEL (âR, dra-
ma, premiéra). Dlouho oãekávaná adaptace
kultovního komiksu, vytvofiená unikátní techno-
logií kombinující kreslen˘ a hran˘ film. ReÏie:
Tomá‰ LuÀák. Hrají: Miroslav Krobot, Karel
Roden, Ondfiej Mal˘, Tereza Vofií‰ková.

�26. 10. v 17.30 a 20 hod. • ÎENY SOBù
(USA, komedie, titulky). Rozluãka se svobodou
se mÛÏe nepûknû zvrhnout. ReÏie: Paul Feig. Hra-
jí: Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne,
Chris O’Dowd, Melissa McCarthy.

�4. 9. v 15 hod. • ·MOULOVÉ 3D (USA, ani-
movaná komedie, ãesk˘ dabing). Zl˘ ãarodûj
Gargamel vyÏene ·mouly z jejich vesniãky.
ReÏie: Raja Gosnell. Hrají: Neil Patrick Harris,
Jayma Mays, Sofia Vergara. âesk˘ dabing: Ond-
fiej Brzobohat˘, Nikola Votoãková, Václav Knop,
Oldfiich Vlach.

�9. 10. v 15 hod. • ·MOULOVÉ 2D (USA, ani-
movaná komedie, ãesk˘ dabing). Zl˘ ãarodûj
Gargamel vyÏene ·mouly z jejich vesniãky.
ReÏie: Raja Gosnell. Hrají: Neil Patrick Harris,
Jayma Mays, Sofia Vergara. âesk˘ dabing: Ond-
fiej Brzobohat˘, Nikola Votoãková, Václav Knop,
Oldfiich Vlach.

�16. 10. v 15 hod. • SAXANA A LEXIKON
KOUZEL (âR, rodinná komedie). Tfii sta let po
‰kole! „Má‰-li mamku ãarodûjku, dej si pozor,
s ãím si hraje‰.” ReÏie: Václav Vorlíãek. Hrají: Pet-
ra âernocká, Jan Hru‰ínsk˘, Helenka Nováãková,
Jifiina Bohdalová, Petr NároÏn˘, Josef Somr, Jifií
Lábus, Ota Jirák, Markéta Hrube‰ová ad.

�23. 10. v 15 hod. • ·MOULOVÉ 3D (USA,
animovaná komedie, ãesk˘ dabing). Zl˘ ãarodûj
Gargamel vyÏene ·mouly z jejich vesniãky.
ReÏie: Raja Gosnell. Hrají: Neil Patrick Harris,
Jayma Mays, Sofia Vergara. âesk˘ dabing: Ond-
fiej Brzobohat˘, Nikola Votoãková, Václav Knop,
Oldfiich Vlach.

�30. 10. v 15 hod. • ·MOULOVÉ 2D (USA,
animovaná komedie, ãesk˘ dabing). Zl˘ ãarodûj
Gargamel vyÏene ·mouly z jejich vesniãky.
ReÏie: Raja Gosnell. Hrají: Neil Patrick Harris,
Jayma Mays, Sofia Vergara. âesk˘ dabing: Ond-
fiej Brzobohat˘, Nikola Votoãková, Václav Knop,
Oldfiich Vlach.

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■

■ KLUB ■

Galerie Střed • Kratochvílova 22, Přerov, tel. 581 201 571
�do 15. 10. • malá autorská výstava malíře Jiřího Horáka
Jiří Horák, narozený v r. 1965, absolvent výtvarné školy písmomalířské, se vyučil
u prvorepublikových „starých mistrů a výtvarníků“. V posledních letech se věnuje
olejomalbě. Nabízí v nejširším zastoupení repliky na téma „starých mistrů a výtvar-

níků“, ale i svou vlastní tvorbu. Schopnost
výjevů starých mistrů vnáší do prostoru
ticho a odpočinek. Již staří mistři dobře
věděli, že harmonická témata a vnitřní
rozměr motivu přináší klid do duše.
Témata dokonale promění prostor jak tře-
ba v roubence, tak v ultramoderním pro-
středí. Schopnost ovládat pozitivně klima
je až neuvěřitelné. Pečlivá příprava a co
nejdokonalejší zpracování známého obra-
zu je hlavní motivací tvorby Jiřího Horáka.Jiří Horák

Eugen Ivanov

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

�do 9. 10. • Jindřich Štreit: Lidé Vítkovska
Padesát černobílých fotografií s námětem každodenního obyčejného života na seve-
ru Moravy představuje soubor předního českého fotografa. Ve stejném termínu
v galerii prezentuje drobné objekty umělecký kovář Stanislav Přikryl z Olomouce.
�15. 10. – 22. 11. • Jiří Bouda: Železnice 
Od poloviny října galerie nabídne výstavu, pořádanou u příležitosti 170. výročí pří-
jezdu prvního vlaku na střední Moravu. Návštěvníci budou mít příležitost obdivo-
vat pět desítek litografií malíře Jiřího Boudy výhradně z prostředí železnice. Umož-
ní příchozím vidět očima umělce lokomotivy, krajiny s železničními tratěmi včet-
ně návěstidel, výhybek, kolejových vah, decimálek či závor. Nechybí ani pohledy
na některá nádraží Českých drah. 
Výstava v Galerii města Přerova bude slavnostně zahájena v sobotu 15. října
v 18 hodin a je pořádána v součinnosti s velkým výpravným výstavním projektem
Muzea Komenského o životě kolem lokomotiv s názvem Povídání o mašinkách, jež
bude mít premiéru ve stejný den.

Jiří Bouda, Praha Těšnov

V říjnu zde vystavuje výtvarník František Kubina. Navštěvoval lekce u vynikajících
malířů. Je považován za mistra realismu. Rozumí plenerismu, tvorbě v ryzí příro-
dě se zobrazením atmosférické energie. Pro Kubinu je realismus prostředek ke sdě-
lení pocitů. Nejraději maluje přírodu Valašska, Chřiby, Bílé Karpaty a jižní Moravu.
Čistota, hra světla a stínů, vysoce kontrastní barvy tvoří kontext pro jeho díla
v postmoderním stylu. Využívá hlavně oleje.

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


