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Město pokračuje v tradici
udělování Ceny města Přerova

– Medaile J. A. Komenského
významným rodákům

a občanům svého města.

Radní ocenili dva občany, kteří se svou čin-
ností zasloužili o rozvoj Přerova a jeho pro-
pagaci nejen v naší republice, ale i v zahrani-
čí. Jejich konečnému rozhodnutí předcházel
nelehký výběr z jedenácti návrhů.

Cenu dostal Mgr. Jiří Vojzola, a to za pro-
pagaci Přerova v oblasti sportovní fotogra-
fie. Druhým vyznamenaným se stal Ing.
Milan Svoboda za celoživotní aktivitu
v oblasti dálkového a zimního plavání. 

Letošní vyznamenaní převzali Cenu města
Přerova – pamětní medaili J. A. Komenského
v předvečer státního svátku ve čtvrtek 27. říj-
na u příležitosti výročí vzniku samostatného
československého státu ve slavnostní síni pře-
rovského zámku.

V tomto čísle si můžete přečíst rozhovor
s vyznamenaným Mgr. Jiřím Vojzolou.
Ing. Milanu Svobodovi věnujeme prostor na
stránkách našeho časopisu v prosincovém
čísle. pokračování na straně 8 �

Cenu města převzaly v předvečer státního svátku dvě osobnosti

Jiří Vojzola Milan Svoboda

V dušičkový čas
navštíví městský
hřbitov tisíce lidí.
Přivítají rozhodnutí
radních ještě letos
pokračovat v jeho
rekonstrukci.

V dušičkový čas
navštíví městský
hřbitov tisíce lidí.
Přivítají rozhodnutí
radních ještě letos
pokračovat v jeho
rekonstrukci.
pokračování na straně 5 �

Ještě letos se dočkáme oprav na hřbitově
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Přerov rozjíždí v celorepublikovém
měřítku unikátní projekt, který lidem
umožní vyřizovat si úřední věci
z pohodlí svého domova. Stát bude
zhruba sto milionů korun.

„Účelem této elektronizace veřejné
správy je podstatně rychlejší a efektiv-
nější poskytování služeb občanům
a zjednodušení komunikace občan –
úřad,“ předeslal tajemník přerovského
magistrátu Jiří Bakalík. 

Úředníci mají v tuto chvíli v rukou sto
padesáti stránkovou studii proveditel-
nosti a nyní čekají na další kroky. „Radní
schválili podmínky dvou výběrových říze-
ní; jedno na zpracovatele projektu, který
projekt takřka vypiluje do detailů a vypra-
cuje podrobnou dokumentaci, a druhé
na výběr banky, která městu na záměr
vypůjčí sto milionů korun. Za pomocí
evropských peněz z Integrovaného ope-
račního programu nám má na tento pro-
jekt přijít dotace ve výši 85 procent, takže
město by uhradilo jen 15 procent,“ dopl-
nil náměstek primátora Josef Kulíšek. 

Až bude mít město vypracovaný pro-
jekt na dodavatele zakázky, zároveň
bude vysoutěžena právní kancelář, kte-
rá bude provádět dohled nad průběhem
zakázky, teprve potom přijde na řadu
samotné vyhlášení soutěže na dodava-

tele zakázky. „Dá se očekávat, že
o samotnou realizaci budou soutěžit
významné firmy z oblasti informačních
technologií. Rozhodující pro nás bude
cena, za kterou nám elektronizaci
v následujících dvou letech provedou,“
řekl náměstek Kulíšek. 

V roce 2012 by mělo putovat 54 milio-
nů korun do realizační fáze metropolit-
ní sítě, ICT centra a HW prvků digitali-
zace. V roce 2013 by mělo jít zhruba 40
milionů korun do integrace agend, por-
tálu VS, digitalizace či zřízení datového
skladu.

„Pokud vše vyjde podle plánu, budeme
patřit k prvním městům v České repub-
lice, která v tak velké míře přinesou elek-
tronizaci veřejné správy. Jsem rád, že
jsme se do této výzvy ministerstva vnit-
ra zapojili. Příležitost, kdy město získá
dotaci ve výši zhruba 81 milionů nákla-
du, se už nikdy nebude opakovat,“ zdů-
raznil tajemník magistrátu Jiří Bakalík.
Připomněl i to, že Přerov si se svým pro-
jektem vedl ve velké konkurenci na
výbornou. „Žádost totiž podala téměř
všechna statutární města a uspělo pou-
ze deset z nich. Kvalita zpracování pro-
jektu byla ohodnocena přidělením dota-
ce v plné výši, bez krácení,“ doplnil
tajemník Bakalík. red.

Město připravuje elektronizaci
veřejné správy

„Tento projekt umožní lidem komfort-
ní, bezpečnou a důvěryhodnou elektro-
nickou komunikaci s veřejnou správou
– a to na všech úrovních a v maximu
životních situací,“ říká Petr Karola,
vedoucí odboru vnitřní správy přerov-
ského magistrátu. 

Ten zároveň přináší i odpovědi na
otázky, které občany na toto téma nejví-
ce zajímají.

Mgr. Petr Karola
Magistrát města
Přerova,
vedoucí odboru
vnitřní správy

� V čem konkrétně občané tento mega-
projekt ocení?

Tak třeba díky portálu veřejné správy
a portálu CzechPOINT@home mohou
získat například stavební povolení, a to
velmi pohotovou formou v rámci elek-
tronického komunikačního rozhraní.
Lidé už nebudou závislí jen na úředních
hodinách magistrátu, neztratí čas cesto-
váním za vyřizováním úředních záleži-
tostí. Nebudou už muset s každou žádo-
stí běžet na úřad a čekat ve frontách.
Dočkají se i rychlejších odpovědí na
jejich dotazy. 

� Přinese projekt i finanční úspory?
Tento projekt je svou podstatou nezis-

kový a je chápán čistě jako veřejná služ-
ba. Dojde ale ke snížení finančních
nároků na chod administrativy. A to až
o dvacet procent. Mnohem podstatněj-
ší ale bude časová úspora. Jeden úředník
uspoří díky elektronizaci ročně zhruba
patnáct procent svého času. Ten může
využít pro zrychlení vyřizování jednotli-
vých agend, především se ale zvýší spo-
lehlivost prováděných úkonů. Pokud
úředník nemusí „ztrácet čas“ schůzkami
s účastníky řízení, je schopen efektivně-
ji využít tento čas při zpracování elek-
tronickou formou, neboť má podklady
na jednom místě a komunikuje on-line.
Zrychlí se tak vyřizování požadavků
občanů. 

� V projektu se vyskytuje pojem „Por-
tál úředníka“. Co si lze pod ním před-
stavit?

Bude to neveřejný portál, který bude
fungovat v rámci úřadu. Portál úředníka
bude zahrnovat moderní rozhraní uvnitř
úřadu. Působit bude i navenek, ale jen
směrem k organizacím, které město zři-
zuje. Mohou společně sdílet vybrané
datové zdroje. Například se dá předpo-
kládat, že vznikne jednotný portál
majetku města, který budou využívat jak
odbory magistrátu, tak organizace zři-
zované městem.

� Často se mluví také o digitalizaci
archivu…

To vidím jako velkou a přínosnou
výhodu projektu. Budeme mít systém,
který umožní uložení, ochranu a zpří-
stupnění dokumentů z oblasti archiv-
ních knižních fondů, nebo významných
dokumentů z kulturní, politické, nábo-
ženské či jiné oblasti. Tedy letitým doku-
mentům, kterým hrozí nebezpečí fyzic-
kého poškození či rozpadu. 

� V čem je teď slabina úřadu, které
projekt pomůže?

Slabinou je třeba to, že se řada eviden-
cí stále vede v papírové podobě, a to bez
jakékoliv návaznosti na informační
systém. To už by mělo být minulostí. 

� Kdyby se město do této výzvy neza-
řadilo, co by to pro něj do budoucna
znamenalo?

Asi větší finanční zátěž. Teď máme
možnost čerpat z Integrovaného ope-
račního programu 85 procent nákladů,
což je nabídka, která se nebude opako-
vat. Jenomže elektronizaci veřejné
správy bychom se stejně nevyhnuli –
ovšem finanční zátěž by později z větší
části ležela na bedrech Přerova. Vzrost-
ly by náklady a strašilo by nás riziko, že
v budoucnu bude Přerov nucen zapla-
tit investici v celém rozsahu ze svých
zdrojů.

Lenka Chalupová, vedoucí oddělení
komunikace a vnějších vztahů MMPr

Ušetříme čas občanům
i úředníkům

Chystaná elektronizace veřejné správy přinese občanům mož-
nost komunikovat prostřednictvím svého počítače s úředníky
a jednoduše si vyřizovat nejrůznější formuláře, aniž by přitom
vstali od stolu.

Komise dopravy, prevence kriminality
a BESIPu Rady města Přerova ve spolu-
práci s krajským manažerem BESIPu pro
Olomoucký kraj vyzývá všechny řidiče -
amatéry, aby využili příležitosti ke zdo-
konalení znalostí ze zákona č.361/2000
Sb., o provozu na pozemních komuni-
kacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Bezplatná beseda pro řidiče se usku-
teční v sále kina Hvězda v Přerově,
Čechova ulice, ve středu 9. listopadu
v 15 hodin. 

Besedy se zúčastní zástupce Magistrá-
tu města Přerova, Policie ČR - Doprav-
ního inspektorátu Přerov a Městské poli-
cie Přerov. red.

Výzva řidičům-amatérům

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

slavnostní
VZPOMÍNKOVÉ
AKCE
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

Zastupitelstvo
města Přerova
v pondělí 31. října ve 13 hodin 

v Klubu Teplo na Horním náměstí. 

Příští jednání se uskuteční 12. prosince.

Pozvánka
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■ Otázka pro...

Ing. Jiří Lajtoch
primátor města

� V polovině října jste se v petičním výboru zúčastnil
projednávání petice k urychlenému řešení kritické
dopravní situace v Přerově. Jaký byl průběh jednání
a jak jste spokojen s výsledkem?

Na začátku jednání jsem využil příležitosti a přítom-
né seznámil se situací v Přerově a jeho nejbližším oko-

lí. Poukázal jsem zejména na průjezd obrovského
množství kamionů a dalších těžkých vozidel městem.
Myslím, že se mi podařilo přesvědčit přítomné, že chy-
bějící dálnice tak znepříjemňuje život nejen lidem ve
městě, ale i v okolních obcích. Argumentoval jsem i zís-
kanou podporou starostů z převážné většiny obcí Pře-
rovska, Lipenska a Hranicka i hejtmanů Olomouckého
a Zlínského kraje.

K požadavkům přerovské petice se obšírně vyjádřil
náměstek ministra dopravy Ivo Toman. Ten pochopi-
telně nejprve hovořil o finančních problémech, s nimiž
se ministerstvo dopravy musí potýkat a tom, jak napja-
tý je jejich rozpočet. Naděje nám svitla v momentě, kdy
vysvětlil, s jakým výsledkem byly projednány priority
pro rok 2012. Uvedl, že mezi pěti dopravními stavba-
mi, které budou v příštím roce v republice zahájeny, je
i jeden z „našich“ úseků dálnice, tedy z Přerova do Lip-
níka. Tato část komunikace je formálně připravena, na
realizaci je vyčleněno pro příští rok 600 milionů korun. 

Osud úseku Přerov–Říkovice je poněkud kompliko-
vanější. Bezesporu je však příznivou zprávou, že v roce
2012 bude pokračovat příprava stavby. V rozpočtu je na
ni počítáno s 200 miliony korun. V dalších dvou letech
by mělo dojít k vykoupení pozemků a získání stavební-
ho povolení, takže výstavba poslední části dálnice D1
kolem Přerova by měla být zahájena v roce 2014. 

Vracím se k vaší otázce v úvodu. Přijal jsem tyto
poměrně optimistické informace s mírnou dávkou
nadšení. Jsem ale realista a nezbývá mi než věřit, že se
opravdu podaří tyto záměry realizovat. Opravdu spo-
kojen budu teprve tehdy, až se začne dálnice stavět. 

A rád bych poděkoval všem lidem, kteří podepsali
naši petici. red.

Společenská kronika
Dne 15. října připravila komise pro občanské zále-

žitosti obřady vítání dětí, které se konají v budově
matriky na Horním náměstí v Přerově. 

Pozvání přijali manželé Šárka a Petr Jouklovi
s dcerou Adélou. 

Obřadu se zúčastnili také manželé Skopalovi
s dcerou Vanessou. 

Na poslední fotografii jsou manželé Navrátilovi
s novorozeným Davidem, starším synem Jakubem
a prarodiči dětí. FOTO JAN ČEP

Radní chtějí vrátit pasáži v centru města někdejší krásu
Město bude jednat o opravách historické pasáže

Poslední zpráva z ministerstva dopravy: 
Přerov dálnici mít bude

Jsou přesvědčeni, že více než osmdesát let starý
obchodní průchod, který spojuje Kratochvílovu ulici
s Palackého, si zaslouží rekonstrukci. 

Vznik pasáže je spojený s výstavbou obytných nájem-
ních domů v ulicích Kratochvílova a Palackého ve dva-

cátých letech minulého století. Do roku 1923 byla mezi
domy číslo120 a 119 v ulici Kratochvílova ulička, vedou-
cí mezi zahradami těchto domů k parčíku Komenské-
ho. Tento pozemek byl obecní, proto vznikl požadavek
na zachování veřejného průchodu a stanovení jeho
parametrů. Později zde vyrostlo několik domů, které
spojovala právě zastřešená obchodní pasáž. Pasáž byla
podsklepena pro sklady uhlí a podzemní dráhu pro
rozvoz uhlí a zboží do dvaceti krámků. Za dobu exi-
stence prošly prostory navazující na pasáž řadou úprav;
z nich největší zásah do původního výrazu vnesly opra-
vy z listopadu 1988.

„Po opravách pasáže voláme už několik let, protože
pasáž je ve špatném technickém stavu. Jenže dosud se
nám nepodařilo najít společnou řeč s jednotlivými
vlastníky částí pasáže ohledně financování oprav. Teď
ale chceme jednání znovu oživit a pokusit se s nimi
domluvit,“ uvedl náměstek primátora Josef Kulíšek.

Studie na oživení této části města vznikla už v roce
2001, takže zbývá jen jediné – dohodnout se se sou-
kromými majiteli domů v pasáži na spolupráci.

„Radnice totiž vlastní jen část této zóny, a to v místě,
kde se nachází Městské informační centrum. Já jsem
ale přesvědčený, že si celá pasáž zaslouží, aby se jí vrá-
tila důstojná podoba,“ řekl primátor Jiří Lajtoch. 

Deset let stará studie na rekonstrukci pasáže byla
zpracována ve dvou variantách. „Jedna řešila jen kos-
metické úpravy, druhá kompletní rekonstrukci, tedy
sjednocení výkladů, výměnu dlažby a vzduchotechni-
ky,“ vzpomněl vedoucí odboru koncepce a strategic-
kého rozvoje Pavel Gala. Před deseti lety byly opravy ve
druhé variantě vyčísleny asi na šest milionů korun.

red.
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Jen v České republice trpí cukrovkou
víc než 800 tisíc lidí a počet nemocných
nadále doslova raketově roste. Na
nebezpečí této civilizační choroby má
upozornit i Světový den diabetu. Připa-
dá na 14. listopad, kdy se narodil jeden
z objevitelů inzulínu Frederik Banting.

Odborní zdravotní pracovníci zdarma
změří zájemcům hladinu cukru v krvi,
srdeční puls a krevní tlak. Stejně jako se
s cukrovkou pojí vysoká hladina cukru
v krvi, druží se s ní právě i vysoký krevní
tlak. Tři čtvrtiny diabetiků umírají na
choroby srdce a cév a právě vysoký tlak
na tom má svůj obrovský podíl.
„V nemocnici budou všem návštěvní-
kům k dispozici také nutriční terapeut-
ky, které poradí se správnou životosprá-
vou. Prezentovány budou také ukázky
vhodné fyzické aktivity,“ vysvětluje vrch-
ní sestra interního oddělení přerovské
nemocnice Kateřina Vlčková s tím, že
právě fyzická aktivita a pravidelné cvi-
čení může snížit riziko rozvoje diabetu
2. stupně až o 40 procent. 

„Je to epidemie třetího tisíciletí, ale
není specifická jen pro Česko. Je celo-
světová. Cukrovka je daň za špatný
životní styl spočívající hlavně v nezdra-
vé stravě, zvýšeném příjmu energie
potravou a obezitě,“ vysvětluje vrchní
sestra s tím, že nejvýznamnějším rizi-
kem cukrovky jsou kardiovaskulární
onemocnění, tedy nemoci srdce a cév.

Primátor města Ing. Jiří Lajtoch se při-
pojuje se svou vlastní životní zkušeností:
„Ano, cukrovka je opravdu velmi rozšíře-
ná. Ale když mi lékaři sdělili, že mezi cuk-
rovkou ohrožené lidi patřím i já, zaskoči-
lo mne to a v první chvíli jsem se nevy-
hnul panice. Teprve časem jsem se se

situací jaksi vyrovnal a hlavně – začal jsem
více přemýšlet o své životosprávě. Stresu
se díky své práci zbavit neumím, ale
aspoň se snažím více sportovat, pravidel-
ně a zdravě jíst, odpočívat a věnovat se
koníčkům. A mám pocit, že to funguje.“

Mezinárodní diabetická federace
odhaduje, že na celém světě trpí diabe-
tem téměř 200 miliónů lidí. Očekává se,
že v roce 2030 to bude 366 miliónů. Dia-
betes je šestou nejčastější příčinou úmr-
tí. Celkové riziko úmrtí lidí s diabetem
je asi dvakrát až čtyřikrát vyšší než lidí
bez diabetu téhož věku. Komplikace,
které cukrovka způsobuje, z ní dělají
jedno z nejnákladnějších chronických
onemocnění. Z tohoto důvodu vznikl
Světový den diabetu, který má lidem při-
pomenout nástrahy této chronické cho-
roby. red.

Máte obavy z cukrovky?
Přijďte se poradit s odborníky a zdarma změřit hladinu

cukru v krvi

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

6. 11. lékárna Media, Jiráskova 20 581 209 922

13. 11. lékárna ALFA, nám. Pfierovského povstání 581 204 419

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

20. 11. lékárna Komenského, Komenského 40 581 215 092

27. 11. lékárna U ·tûstûny, âechova 25 581 209 238

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

Domovní správa města Přerova si
dovoluje upozornit nájemce obecních
bytů v Přerově, kteří dluží či dlužili na
nájemném a úhradách za služby spoje-
né s bydlením, především pak ty, jimž
skončil nájemní poměr ať již výpovědí
či uplynutím doby určité, že od 1.9.2011
došlo ke zvýšení sazby soudního poplat-
ku za žalobu na vyklizení bytu.

Bohužel došlo ke změně, resp. dopl-
nění ust. § 6a odst. 6 zák.č. 549/1991 Sb.
o soudních poplatcích, kdy za nemovi-
tost se považuje i byt či nebytový pro-

stor. Z tohoto důvodu soudní poplatek
za žalobu na vyklizení bytu činí 5 000 Kč,
doposud to bylo 1000 Kč.

Z toho vyplývá, že při úspěšné žalobě
ze strany města, zastoupeného právním
zástupcem Domovní správy města Pře-
rova, se bývalým nájemcům, kteří byt
nevrátili Domovní správě a nadále jej
bez právního důvodu užívají, soudní
poplatky a úhrada právního zastoupení
citelně podraží. 

Antonín Čechák, ředitel Domovní správa
města Přerova

Upozornění pro nájemce obecních bytů

Bc. Jitka Kočicová 
magistrát města,
vedoucí odboru
evidenčních správ-
ních agend a obec-
ního živnostenské-
ho úřadu

� Můžete upřesnit výše uvedenou
informaci?

První typ občanského průkazu bude
mít strojově čitelné údaje, druhý typ
bude mimo tyto údaje, pokud o to občan
požádá, obsahovat i kontaktní elektro-
nický čip (e-OP). Novinkou je to, že
občané nebudou již předkládat písem-
nou žádost o vydání občanského průka-
zu, ani fotografii. Žádost bude vyplněna
a vytištěna přímo na pracovišti úřadu
obce s rozšířenou působností a součas-
ně pořízena digitalizovaná podoba
občana, a to obdobným způsobem jako
je tomu dnes u cestovních dokladů.
Bohužel nebude možno od uvedeného
data žádat o vydání občanského průka-
zu u matričních úřadů, tak jak tomu bylo
dosud. Tyto úřady budou nadále přijí-
mat oznámení o ztrátě či odcizení
občanského průkazu. Povinnost předlo-
žit dva kusy fotografie zůstává při podá-
ní žádosti o vydání občanského průkazu
bez strojově čitelných údajů, tak zvaná
rychlovka, který se vydává při ztrátě,
odcizení, poškození nebo zničení dosa-
vadního občanského průkazu; platnost
tohoto dokladu je značně zkrácena.

� Kam se můžeme obrátit se žádostí
o nový typ občanského průkazu?

Žádost o občanský průkaz bude mož-
no podat na obecním úřadě obce s roz-
šířenou působností, v jehož obvodu je
občan hlášen k trvalému pobytu. Požá-
dat o vydání e-OP může občan také
u kteréhokoliv jiného obecního úřadu
obce s rozšířenou působností. 

� Co bychom si měli při převzetí prů-
kazu zkontrolovat?

Při převzetí vyhotoveného občanské-
ho průkazu si občan ověří funkčnost

a kapacitu elektronického čipu, pokud
jej občanský průkaz obsahuje, a zvolí si
bezpečnostní osobní kód, který je
potřebný k autentizaci při elektronické
identifikaci držitele občanského průka-
zu při komunikaci s informačními systé-
my veřejné správy. 

� Za novou službu pochopitelně něco
zaplatíme.

Za vydání občanského průkazu se stro-
jově čitelnými údaji a s kontaktním elek-
tronickým čipem je stanoven správní
poplatek ve výši 500 korun.

Novinkou je možnost vydání občan-
ského průkazu občanu mladšímu 15 let,
správní poplatek činí 50 korun, nebo
občanu, který nemá trvalý pobyt na úze-
mí České republiky, správní poplatek je
100 korun.

� Jaké další úpravy se budou týkat
nového typu občanských průkazů?

Za zmínku stojí i změna v povinně
zapisovaných údajích – pokud si občan
nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu
nebo partnerství, tak tento údaj se do
občanského průkazu nezapíše. V občan-
ských průkazech nebude již nadále uvá-
děno rodné příjmení. Z nepovinných
zapisovaných údajů zůstává možnost
zapsání titulu nebo vědecké hodnosti,
ale není již možno zapisovat manže-
la/manželku, partnera/partnerku a děti.
Také nebude uváděn údaj o zákazu
pobytu, o omezení způsobilosti k práv-
ním úkonům a zbavení způsobilosti
k právním úkonům.

Eva Šafránková

Od nového roku nastane změna v typu
vydávaných občanských průkazů

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
ulice druh omezení trvání
krajská silnice III/04724, Brabansko, úplná uzavírka (rekonstr. kfiiÏovatky, do 15. 12.
nábfi. Rudolfa Luka‰tíka oprava komunikací vãetnû pokládky obrub)
krajská silnice ã. III/0557 Lovû‰ice (podjezd) úplná uzavírka (oprava komunikace) do 30. 11.
Malá DláÏka úplná uzavírka (oprava vodovodu) do 30. 11.
Svépomoc IV (od kfiiÏ. se Svépomocí II úplná uzavírka (oprava vodovodu) do 30. 11.
smûr Velká DláÏka – slepá ulice)
MádrÛv podjezd úplná uzavírka (rekonstrukce podjezdu) do 31. 12.
Mostní úplná uzavírka (rekonstrukce mostu) do 30. 4. 2012
krajská sil. III/04724, Brabansko ãásteãná uzavírka (rekonstrukce mostu) do 30. 4. 2012
Spálenec, Tyr‰Ûv most úplná uzavírka (rekonstrukce mostu) do 30. 4. 2012

Hodnotu hladiny cukru v krvi, krevního tlaku i odborné rady o zdravém
způsobu stravování – tyto a další užitečné informace získá zdarma každý, kdo
v pondělí 14. listopadu navštíví přednáškový sál Nemocnice Přerov. Nemocnice
se letos připojí ke Světovému dni diabetu a nabídne tak veřejnosti řadu
zajímavých vyšetření.

Dosavadní občanské průkazy zůstáva-
jí v platnosti po dobu v nich uvedenou.

S účinností od 1. ledna 2012 dochází ke změně v typu vydávaných občanských
průkazů a způsobu podávání žádostí. Budou vydávány dva typy občanských
průkazů. Se žádostí o bližší informace jsme se obrátili na Jitku Kočicovou,
vedoucí odboru evidenčních správních agend a obecního živnostenského
úřadu.
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Radní rozhodli, že ještě v tomto roce
zahájí opravy městského hřbitova.
„Prioritou bude realizace nových roz-
vodů vody, včetně nových odběrných
míst, a to z důvodu havarijního stavu
vodovodu. U vody dochází ke ztrátám
a také nádrže na vodu nejsou pro obča-
ny příliš bezpečné,“ uvedl náměstek
primátora Michal Zácha.

Město už také schválilo na tuto akci
posílení rozpočtu, a to o dva miliony
korun. Za tyto peníze dostane rovněž
obřadní síň hřbitova novou střešní kryti-

nu, neboť ta stávající je ve špatném stavu.
„Další peníze využijeme na dokončení
opravy staré obřadní síně u hlavního vstu-
pu na hřbitov. Opravíme fasádu, střechu,
okna, dveře i okolí budovy. Výhledově by
v této budově mohlo být umístěno
i kolumbárium,“ uvedl náměstek Zácha. 

„Jsem rád, že opravy městského hřbi-
tova budou pokračovat. Hřbitov máme
ve správě a je v našem zájmu, aby opra-
vy byly hotové co nejdříve,“ vyjádřil se
ředitel Technických služeb města Přero-
va Radek Koněvalík. red.

Ještě letos se dočkáme
oprav na hřbitově

„Kromě údržby, kterou jsme dělali
v předchozích letech, nám přibyly dal-
ší dva úseky, které budeme v zimě udr-
žovat. Je to část v nové ulici Hostýnská
o délce 302 metrů a cyklostezka Žeb-
račka o délce 614 metrů,“ uvedl Jiří
Gala z technických služeb. 

Technické služby už mají ve svých
skladech nachystaných 170 tun písku na
inertní posyp a 100 tun soli. Zajištěný je
i vozový park. „Na zimní údržbu máme
tři multikáry, dva malotraktory Iseki, dvě
sněhové frézy, dva traktory, tři naklada-
če a navíc máme nasmlouvané v přípa-

dě kalamity i traktory Zetor,“ shrnul Jiří
Gala z Technických služeb města Přero-
va. 

Na zimní údržbu Přerova a místních
částí je vyčleněno dva a půl milionu
korun. „Částka je navýšená oproti loň-
sku nepatrně – a to jen kvůli dvěma
novým úsekům. Samozřejmě ale neví-
me, jak tuhá, nebo naopak mírná bude
zima, jestli v této sezoně ušetříme, nebo
budeme muset plánovanou částku ještě
navýšit,“ podotkl Zdeněk Holas z odbo-
ru správy majetku a komunálních služeb
magistrátu. red.

Technické služby čeká poprvé
zimní údržba cyklostezky Žebračka

Nový plán zimní údržby připravují v současné době
Technické služby města Přerova.

„Obyvatelé této místní části Přerova
si nové kolumbárium přáli – mimo jiné
i proto, že řada z nich má pozůstatky
svých příbuzných uložené v nedalekých
Troubkách nad Bečvou,“ uvedl Jaromír
Kavka z odboru správy majetku
a komunálních služeb magistrátu.

Město zadalo zpracování dvou návrhů
řešení u odborné projekční firmy a oby-

vatelé Henčlova si po diskuzi vybrali svůj
projekt. Pak už nic nebránilo zajistit
výstavbu nové hřbitovní zdi včetně
kolumbária. Stavba stále zhruba 400 tisíc
korun.

„Akce se vydařila. Lidé jsou s vybudo-
váním kolumbária spokojeni,“ podotkl
předseda osadního výboru místní části
Henčlov Petr Laga. red.

Henčlov má nové
kolumbárium Deset tisíc korun stála oprava sochy

Neptuna, který od přerovských hradeb
„dohlíží“ na Bečvu. Kamenný vládce
moří přišel letos na jaře už opakovaně
o ruku i s trojzubcem. Neznámí vanda-
lové sochu opět poničili a Neptunův
kovový nástroj vhodili do Bečvy.

„S žádostí o opravu této památky jsme
oslovili čtyři restauratéry a z nich měli
dva o tuto zakázku zájem. Bylo rozhod-
nuto, že sochu bude opravovat Tomáš
Sušeň,“ uvedl Petr Matula z odboru
správy majetku a komunálních služeb
magistrátu. Opravu se podařilo dokon-
čit již v polovině října. Restaurátor vrátil
celistvou podobu přerovskému Neptu-
novi, soše pocházející zřejmě z 18. stole-
tí, která je zapsaná v seznamu kulturních
památek České republiky. 

„Jsem rád, že jsem měl příležitost prá-
vě na této skulptuře pracovat. Myslím si
ale, že by stálo za zvážení přemístit
sochu na bezpečnější místo, aby nedo-
cházelo k jejímu dalšímu poškozování,“
podotkl restaurátor Sušeň. Vedení měs-
ta Přerova už v minulosti o tomto návr-
hu přemýšlelo a někteří radní se přiklá-
něli k názoru, že by Neptun mohl důstoj-
ně stát na zámku. 

Barokní skulptura římského boha
a vládce moří má se stěhováním své zku-
šenosti. Původně zřejmě stála v Podzá-
mecké zahradě v Kroměříži, pak byla

v roce 1835 převezena do obce Koválo-
vice a teprve odtud putovala do Přerova.
V třicátých letech minulého století zdo-
bil kamenný Neptun nádvoří přerovské-
ho zámku, po šesti letech byl přemístěn
do parku Michalov a o pár let později
vyplnil proluku ve Wilsonově ulici.
Nakonec socha skončila pod hradbami,
kde se stává častým terčem vandalů. 

red.

Neptun dostal zpět svou ruku
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Město mimo jiné dokončí opravu staré obřadní síně u hlavního vstupu.
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S moderní podobou kolumbária jsou lidé spokojeni.
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Oprava sochy Neptuna stála 10 tisíc
korun.

Letos budou technické služby udržovat i 614 m nové cyklostezky u Žebračky.
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Městské trhy
Novou tradicí Přerova se staly měst-

ské trhy na náměstí TGM, které uspo-
řádala Společnost pro akce a zábavu
společně s technickými službami.

Jak na ni reagovali Přerované, jsme
zjišťovali přímo na místě.

Jana Schubertová
Jsem velmi spokoje-
ná s tímto krokem
organizátorů. Na
výstaviště je to pro
mě přece jen dost
daleko. Nemám

výhrady ani k nabídce produktů. Vidíte,
už jsem si koupila proutěný košíček na
houby. Je také příjemné, že náměstí oži-
je touto tradicí a využije se tohoto pro-
storu k užitečnému účelu. 

Antonín Pinček
Jsem rád, že jsou

zde převážně české
výrobky, a ne tako-
vé, jaké vidíme
u „stánkařů“ na
každém rohu. Snad
se akce bude vícekrát opakovat a stane
se z ní tradice, jako například z víkendo-
vých trhů kdysi na Horním náměstí.

Miloslav Vinklárek
Konečně dobrý
nápad zavést trhy
i do centra města.
Když jsou na výsta-
višti a ještě se platí
vstupné, přijde to

vícečlennou rodinu na značné peníze,
přestože si nic nekoupí. A tady lidé také
nakoupí věci, které v obchodech nena-
jdou. Třeba rukodělné výrobky. Také tu
nabízejí různé potravinové speciality.

Ilona Blažková
Ještě jsem si sice

nestačila obejít
všechny stánky, ale
na první pohled je
tu pestrá nabídka.
Uvidím, třeba si tu
něco koupím. Také mě příjemně pře-
kvapila holandská kapela, z partnerské-
ho města, která tu hraje s velkou chutí
a elánem. Jinak je to dobrá myšlenka
umístit trhy do středu města a zpřístup-
nit je více lidem.

Sylva Papoušková
Oceňuji pořadatele,
že přišli s nápadem
zavést tradici měst-
ských trhů, které
v minulosti neod-
myslitelně patřily

k Přerovu. Centrum města a blízkost
autobusové zastávky zase dává příleži-
tost vypravit se sem i starším nebo imo-
bilním lidem. Stánky sice až tak mnoho
nepřipomínají vietnamskou tržnici, ale
chtělo by to více farmářských produktů,
možná i prodej drůbeže, zeleniny a ovo-
ce z domácích zdrojů.

Jana Šimčíková

Anketa

Skvěle jsme to mohli zažít o dvou říj-
nových sobotách, kdy byly uspořádány
první městské trhy, a to rovnou na hlav-
ním náměstí, na náměstí TGM. Jsme
opravdu rádi, že byla myšlenka měst-
ských trhů uvedena v život ještě letos a za
jejich uspořádání patří pořadatelům dík.
Možnost prodávat pravidelně na někte-
rém z náměstí (přikláníme se k nám.
TGM nebo Žerotínovu), zůstane rozhod-
ně i nadále a snad se podaří tyto uspořá-
dat i v průběhu pracovního týdne. Který
den bude podle vašeho názoru nejlepší?

Jako členové jedné z mála pracovních
skupin a komisí, kde nám byla „umož-
něna“ účast, pilně pracujeme na vydání
nového tržního řádu. Touto dobou by
měl být již jeho návrh na webových
stránkách města a rozhodně uvítáme
občanské podněty k jeho podobě.

Mimo jeho změny by měla proběh-
nout informační akce, která přiblíží,
jaké novinky budou zavedeny, co je
potřeba splnit při prodeji nebo na koho

se v případě zájmu o prodej obrátit. Je
opravdu snadné na trzích prodávat.

Občas slýchám, že trhovci vymřeli.
Pevně věřím, že tomu není tak docela –
proč v sousedním Prostějově registrují
na padesát pravidelných prodejců, pře-
vážně zelinářů, a v Přerově je to pětina?

Zajímají nás také drobné, ale podstatné
detaily, které usnadní prodej samotný.
Můžeme je zlepšit jen tehdy, když o nich
budeme vědět. Proto prosím pište!

Ing. arch. Jan Horký, Mgr. Helena 
Netopilová, Společně pro Přerov

info@spolecneproprerov.cz

Trhy oživily centrum města

Nové protipovodňové opatření při-
pravuje vedení města. Díky opěrné zdi,
která bude stát na nábřeží Dr. Edvarda
Beneše, by mělo být uchráněno od
záplav centrum města.

„Už jsme vyčlenili peníze na projekto-
vou dokumentaci. Jsme si vědomi, že
v případě povodní je provizorní ochran-
ná hráz, která tu byla třeba i vloni vytvo-
řená pomocí vaků s pískem, nedostateč-
ná. Preferujeme proto stavbu bytelné zdi,
přes níž by se voda nedostala,“ uvedl
náměstek primátora Michal Zácha. Záro-
veň zdůraznil, že opěrná zeď by měla být
zdařilá také po architektonické stránce. 

Radní města na svém jednání začátkem
října tento záměr podpořili. „Pravdou je,
že v této části města hrozí Bečva vylitím
dříve, než třeba pod nemocnicí. Je to kri-
tická oblast, proto se na ni zaměřujeme,“
podotkl primátor města Jiří Lajtoch. red.

Opěrná zeď by měla zabránit vylití Bečvy
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Bytelná opěrná zeď na nábř. Dr. Edvarda Beneše
by měla chránit před záplavami centrum města.
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Městské trhy pořádané o dvou říjnových sobotách na náměstí T. G. Masaryka
se těšily velkému zájmu.

V červnovém vydání Přerovských listů jsme informovali o podnětu
Společně pro Přerov vydat nový tržní řád a podpořit trhovce a vů-
bec trhy v centru města. Trhy byly odedávna výhradním městským
právem a místem setkávání lidí. Známe stovky příkladů ze zahrani-
čí, kde nebyl, podobně jako v Česku, přerušen historický vývoj
a kde trhy fungují několikrát týdně. A jsou to právě trhy v srdcích
měst, které s chutí navštěvujeme při našich dovolených či cestách.
Město zde opravdu žije.

Vedení města už jednalo s doprav-
cem, který by mohl zajišťovat provozo-
vání městské hromadné dopravy ve
městě. Z taktických důvodů ale zatím
nechce zveřejnit jeho jméno.

„Uvést můžeme pouze to, že se jedná
o českého dopravce, který by měl od 1.
prosince letošního roku v Přerově pro-
vozovat autobusovou dopravu. Nejpo-
zději do 15. listopadu bychom s ním
chtěli uzavřít smlouvu, kterou nám při-
praví advokátní kancelář,“ uvedla

vedoucí odboru evidenčních správních
služeb magistrátu Jitka Kočicová.

Dále doplnila, že cestující mohou oče-
kávat stejný standard poskytovaných
služeb jako doposud. Zdůraznila i to, že
nový dopravce bude v Přerově působit
jen dočasně – maximálně dva roky. Za tu
dobu najde město prostřednictvím řád-
ného výběrového řízení firmu, která
bude autobusovou dopravu v Přerově
dlouhodobě provozovat.

Do problému se současným provozo-

vatelem, společností SAD Trnava, se
zástupci města dostali letos na jaře. Slo-
venský přepravce, který zajišťoval v Pře-
rově provoz autobusových spojů od 1.
ledna roku 2010, nečekaně v květnu
vypověděl magistrátu smlouvu o závaz-
ku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě. Sám se přiznal, že nemá zvlášt-
ní povolení ministerstva dopravy na pro-
vozování autobusových linek v Česku –
a tudíž nemůže na území cizího státu
podnikat. red.

Město jednalo s novým dopravcem MHD
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Základní škola Želatovská dostane
nový kabát

Novou podobu získává Základní škola Želatovská
v Přerově. Zatímco vloni došlo k výměně všech oken za
nová plastová, letos v říjnu začali dělníci se zateplová-
ním fasády. Ta bude mít stejnou barvu jako dříve, cih-

lovou. Stavební ruch utichne začátkem prosince a cel-
ková částka na rekonstrukci se vyšplhá na téměř 9 mili-
onů korun. Podle energetického auditu klesnou nákla-
dy na topení zhruba o 30 procent. Jak uvedl Jiří Raba
z přerovského magistrátu, tato investiční akce půjde
celá z rozpočtu města. Budova školy totiž nesplňuje
podmínky pro přidělení dotace. -rik-

Během léta zájem o veřejnou službu
opadl

Do veřejné služby se letos v Přerově každý měsíc
zapojí průměrně 150 až 180 lidí z řad nezaměstnaných.
Vykonávají ji u 25 institucí. Nejvíce lidí bez práce si dva-
cetihodinovou pracovní povinnost plní u Technických
služeb, ty kromě svých kmenových pracovníků mají
podepsanou smlouvu se 180 lidmi z řad nezaměstna-
ných. Z těch si ale pracovní povinnost 20 až 30 hodin
měsíčně odpracuje jen část z nich. Lidé bez práce vypo-
máhají také ve společnosti Teplo, v sociálních službách,
v Českém červeném kříži, na charitě, ale také v základ-
ních a mateřských školách. Nejčastěji se zapojují do
úklidových prací, shrabávají listí, odstraňují černé
skládky, pomáhají při pomocných pracích a v zimě
odklízejí sníh. V letních měsících je jejich pracovní akti-
vita nejnižší. Například v červenci mělo s magistrátem
podepsanou smlouvu 300 lidí, ale sotva polovina si
veřejnou službu odpracovala. Úředníci si to vysvětlují
tím, že buď v tomto období pracují načerno, nebo se
jim v létě prostě pracovat nechce. -ilo-

Pokud auto brání v provozu,
strážníci ho nechají odtáhnout

Nechat auto zaparkované na místě, kde brání prů-
jezdu ostatním vozidlům, se řidičům v Přerově pořád-
ně prodraží. Jejich vůz mohou nechat strážníci měst-
ské policie odtáhnout. Kromě pokuty pak musejí zapla-
tit i za odtah. Zatímco dříve strážníci měli k dispozici
k potrestání řidičů pouze tzv. botičku a pokutu, dnes
mohou nechat nevhodně zaparkované auto odtáhnout.
Technické služby města Přerova před časem zakoupi-
ly multifunkční vůz, který odtah hravě zvládne. Řidiči,
který nechal své vozidlo tam, kde neměl, se pak může
snadno stát, že ho na původně zaparkovaném místě
nenajde. Většinou pak volá policii, že mu auto ukradli.
Ta má o odtazích přehled a pošle hříšníka do sběrné-
ho dvora Technických služeb města Přerova. Než auto
ale dostane zpět, musí předložit doklady a zaplatit 1700
korun za odtah a pokutu strážníkům městské policie,
která se může vyšplhat až na 2000 korun. Seznam odta-
žených vozů zveřejňují Technické služby na svých
internetových stránkách. -gáj

Nemocnice má 10 lůžek dlouhodobé
intenzívní péče

V nejstarší budově přerovské nemocnice vzniklo
oddělení dlouhodobé intenzivní péče, jedná se teprve
o druhé zařízení tohoto typu v Olomouckém kraji.
Nemocnice kvůli speciální jednotce rozšířila počty
svých zaměstnanců a přijala třicet jedna zdravotníků.
Pokoje s deseti lůžky jsou umístěny ve druhém podla-
ží budovy, kde donedávna mělo zázemí radiodiagnos-
tické oddělení. Čtyři pokoje jsou jednolůžkové, tři
dvoulůžkové, všechny jsou vybaveny nejmodernější
technikou. Vybavení jednoho pokoje včetně techniky
vyšlo na milion korun, celkové finance se vyšplhaly na
25 milionů. Speciální je i koupelna s dýchacím přístro-
jem a bezbariérovým vstupem. Všechny pokoje jsou
navíc monitorovány a sloužící sestra tak má o pacien-
tech stálý přehled. Prvního pacienta, který je několik
měsíců po těžkém úraze, na oddělení přijali už v polo-
vině října. Někteří pacienti na oddělení pobudou
i několik měsíců. Ve chvíli, kdy budou schopni rehabi-
litace, se jich ujme fyzioterapeut. Počítá se i s dohle-
dem a konzultacemi klinického psychologa. -ilo-

V nemocnici se už za parkování platí
Za parkování v přerovské nemocnici se už platí, zdar-

ma je jen prvních dvacet minut. Za každou další půlho-
dinu řidič zaplatí 10 korun. Vjezd do nemocničního are-
álu je hlavní branou ve Dvořákově ulici, kde si každý řidič
zároveň vyzvedne parkovací lístek. Osvobozeni od pla-
cení parkovného jsou jen osoby s průkazkou ZTP a dár-

ci krve. Třicetikorunovou slevu dostanou od nemocnice
ti, kteří nakoupí v tamní lékárně. Výjezd je od pavilonu
pro matku a dítě, kde je také umístěný platební terminál.
Motoristé si v areálu nemocnice musí dávat pozor i na
nové dopravní značení a dvě jednosměrky. Řidič, který
ztratí parkovací lístek, za něj zaplatí 300 korun. -ilo

Město koupí hasicí zařízení a zapůjčí
ho hasičům

Přenosný oscilační monitor chce pro Hasičský záchran-
ný sbor Olomouckého kraje – Požární stanici Přerov
zakoupit přerovská radnice. Jeho pořízení za 150 tisíc
korun odsouhlasili začátkem října radní. Zařízení, které
usnadní dodávku velkého množství vody při likvidaci roz-
sáhlých požárů a nevystaví hasiče při zásahu takovému
nebezpečí, si hasiči od města dlouhodobě zapůjčí. Dopo-
sud něco takového neměli k dispozici a déle trvající
intenzivní hašení velkých požárů bylo pro záchranáře vel-
mi náročné a vystavovalo je velkému riziku. -gáj-

Červený kříž dostal darem
defibrilátor

Defibrilátor za několik desítek tisíc korun dostal pře-
rovský Český červený kříž od strojírenské firmy, jejíž
zaměstnance letos pracovníci červeného kříže školili
v první pomoci. Pro organizaci je to významný dar.
Sponzorů a mecenášů, kteří by z vlastní iniciativy
pomohli, v dnešní době moc není. Defibrilátor doposud
přerovský oblastní spolek ČČK neměl a na jeho nákup

vzhledem k vysoké ceně ani nepomýšlel. Disponuje ale
trenažérem, který používá k výuce 1. pomoci. Pro fun-
gování oblastního spolku ČČK kříže jsou příspěvky
a dary velmi důležité. V Přerově ho nejvíce podporuje
magistrát. Většinu peněz si ale organizace musí vydělat
sama. Ročně v první pomoci proškolí okolo dvou tisíc
dětí a stovky pracovníků nejrůznějších firem. Provozu-
je ubytovnu pro bezdomovce, ošacovací středisko
a pořádá i pobyty pro zdravotně oslabené děti. -gáj-

Městské jesle budou mít novou
zahradu

Jediné jesle v Přerově v ulici Svisle se dočkají nové
zahrady. Stavební dělníci už zbourali terasu, která byla
nevyužívaná a do objektu ní často zatékalo. V zahrad-
ní části jeslí v současné době finišují práce na předláž-
dění nových chodníků. První etapa rekonstrukce zahra-
dy přijde na 420 tisíc korun. Ve druhé etapě, která se
plánuje nejdříve v příštím roce, se počítá s novými her-
ními prvky pro děti a novým oplocení areálu. V sou-
časné době navštěvuje městské jesle, které spadají pod
Sociální služby města Přerova, 35 dětí ve věku od 18
měsíců do čtyř let. Kapacita jeslí je přitom 45 dětí, dal-
ších deset batolat nastoupilo do zařízení v průběhu
měsíce října. -ilo-

Skládka v Žeravicích se bude
rozšiřovat

Životnost skládky tuhého komunálního odpadu
v Žeravicích pomalu končí. V současné době je schop-
na pojmout ještě 50 tisíc tun odpadu, přičemž vozy
technických služeb tam ročně uloží 20 tisíc tun. Její
kapacita tak bude během dvou až tří let vyčerpána.
Popelářské vozy tam však budou jezdit i nadále. Úřed-
níci magistrátu mají totiž v rukou plán na rozšíření
skládky. Dokumentace pro územní rozhodnutí je hoto-
va a v tuto chvíli i probíhá. Druhá etapa skládky vznik-
ne vedle stávající a naváže tak na vybudované zázemí
v minulosti. Její kapacita bude 838 tisíc metrů krychlo-
vých a vystačí na zhruba 43 let. Investice, bez které se
město a jeho obyvatelé neobejdou, je odhadována na
73 milionů korun. Výběrové řízení na dodavatele stav-
by bude vypsáno až po zpracování patřičných doku-
mentací. -rick-

Obyvatel Přerova ubývá, zemřelo
více lidí, než se jich narodilo

Přerově znovu ubylo obyvatel, více než pětistovka lidí
se od začátku roku z Přerova a jeho místních částí odstě-
hovala jinam. K prvnímu září letošního roku je v našem
městě k trvalému pobytu přihlášených 45 121 lidí. Od
začátku roku se z něj odstěhovalo 540 obyvatel, naopak
k trvalému pobytu se přihlásilo 351 lidí, i tak se jedná
o značný nepoměr. Ten ostatně platí i v dalším příměru
– narození a zemřelí obyvatelé. Zatímco narozených dětí
bylo 263, zemřelých bylo do začátku září také více, a to
291. Koho ale přibývá, jsou lidé, kteří mají trvalé bydliš-
tě v sídle magistrátu na Bratrské 3. Na začátku roku jich
bylo více než 1600, v současné době má v občanském
průkazu coby bydliště zapsáno 1729 lidí. -ilo-

■ Z „Přerovských aktualit“
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Při své práci navštívil přes padesát zemí
světa, téměř všech světadílů. A jen letos
se jeho nejlepší fotografie objevily v pěti
knihách, celkem přispěl svými fotogra-
fiemi do více než třiceti knih. Je autorem
mnoha sportovních kalendářů i bilboar-
dů. Pracuje pro zahraniční prestižní
sportovní firmy. Přesto zůstal skromný.
„Napište o mně raději míň. Úspěch se
v Česku neodpouští,“ řekl nám Jiří Voj-
zola při našem prvním rozhovoru. 

� Po kom jste zdědil vlohy k fotografo-
vání?

Výborně fotografovala moje máma.
Dodnes mám po ní schované fotografie
ze Světové výstavy v Paříži v roce 1929,
kde se v tu dobu učila hře na klavír. Mat-
ka se však věnovala pouze domácnosti
a své fotografické vlohy na veřejnosti
neuplatnila. Více je v Přerově známá její
sestra, akademická malířka Marie Hlo-
bilová Mrkvičková. 

� Jste sportovní fotograf. Jaký je váš
vztah ke sportu?

Za Přerov jsem hrál dorosteneckou ligu
v basketbalu a potom pokračoval na
vysokoškolských studiích. Rekreačně
dodnes hraji tenis a golf, ale ten je příliš
náročný na čas. Láska ke sportu u mne
byla odmalička, můj dětský sen byl stát
se sportovním píšícím novinářem. Ale
po maturitě na přerovském gymnáziu
jsem dal nakonec přednost studiu na
filozofické fakultě, neboť mým druhým
velkým koníčkem byla a je historie.

� Nakonec jste stejně školní katedru
opustil a stal se sportovním fotografem.
Nebylo to pro vás těžké?

Bylo a také jsem dlouho váhal. Ale obo-
jí, práci středoškolského učitele a foto-

grafa, bylo čím dál namáhavější časově
skloubit. I přes nevšední pochopení vede-
ní Obchodní akademie jsem se rozhodl
ze školství odejít. K důležitému životní-
mu kroku mi pomohl i kolega-kamarád
Jiří Křížka, který mi s rozhodností tvrdil,
že „na to mám“. První rok jsem si přesto
ze školy raději vzal neplacené volno.

� Kdo se o vaši práci zajímá, dobře ví,
že pozornost věnujete nejen fotografo-
vání vrcholného tenisu, ale i dalším
sportům. Které patří vedle tenisu k těm
často zachycovaným?

V současné době fotografuji pro agen-
turu TK Plus a další tři významné agen-
tury světové turnaje především v tenise,
hokeji, basketbalu a mítinky v atletice.
V poslední době si zvlášť cením, že jsem
byl pozván přímo vedením hokejového
klubu Montreal Canadiens, jednoho
z nejslavnějších hokejových klubů světa,
k fotografování utkání NHL i jeho záku-
lisí. V minulém roce dostalo akreditaci
focení NHL jen pár vyvolených z celé
Evropy. Ačkoliv jsem již fotografoval
několik MS v hokeji, pobyt v Montrealu
byl pro mne velkým sportovním i foto-
grafickým zážitkem. Vážím si také důvě-
ry, které se mi od významných sportov-
ců dostává. Vědí, že záběry s nimi nikde
nezneužiji. V červnu jsem byl také proto
oslovený, abych fotografoval tajnou
svatbu známého hokejisty Tomáše Ple-
kance a zpěvačky Lucie Vondráčkové.
A to byl zážitek...

� Na svých cestách se snažíte zachytit
také přírodní krásy a život domorodých
obyvatel velmi vzdálených exotických
krajin. Co vás nejvíce upoutalo na živo-
tě jejich obyvatel a ovlivnilo to nějakým
způsobem vaši životní filosofii? 

Mám obrovské štěstí, že svá největší
hobby, fotografování, cestování a histo-
rii, mohu při svém současném zaměst-
nání spojit. Jen pro příklad, na fakultě
historie jsem dělal ročníkovou práci na
téma migrace Maorů na Nový Zéland.
Nikdy bych tehdy nevěřil, že budu mít
možnost opakovaně navštívit Nový
Zéland a pobýt mezi Maory, osobně
poznat jejich zvyky. Na jednom ostrův-
ku v Tichomoří u Fidži jsem se setkal
s kmenovým náčelníkem, který v mládí
byl kanibalem a na rozdíl od svého bra-
tra toho na stáří zanechal. Jako každý
obyvatel Tichomoří byl velmi přátelský,
optimisticky naladěn. Když jsem minu-
lý rok zažil na Tahiti pravý cyklon Oli
a viděl tu pohromu a následnou reakci
místních obyvatel, jak s nadhledem
a úsměvy likvidovali zkázu, tak to v člo-
věku zanechá pozitivní sílu a jiný pohled
na svět i na život.

� Možná někteří poznamenají – to se
mu to fotografuje s takovým „nádobíč-
kem“...

V době, kdy jsem učil, byl jsem rád
z každé nové fotomaličkosti, kterou jsem
si mohl koupit. Na první turnaj do ciziny
jsem odjížděl se třemi barevnými filmy
Kodak, zakoupenými v tehdejším Tuze-
xu. V současné době se zlepšila situace
na fototrhu pro všechny, pro začáteční-
ky i profesionály. Samozřejmě, pro vel-
kou konkurenci musíte mít nejlepší foto-
techniku, většina sportů se hraje v hale.
Neobejdete se bez špičkových objektivů,
které jsou mnohdy dražší než fotoaparát.
Musíte studovat nejnovější technologie,
s digitalizací je nutné poznávat nové
postupy a sledovat vývoj. Ale stejně na
konci tohoto řetězce je ten fotografický

um, bez kterého všechna nejnovější
a nejdražší technika by byla zbytečná.
A v tom je to kouzlo fotografování.

� V Přerově jste známý jako fotograf
jazzového festivalu. Dostalo se vám
hudebního vzdělání?

V rodině jsem jediný, kdo nehraje na
hudební nástroj. Zřejmě se tak stalo pro-
to, že se mojí učitelkou hry na klavír sta-
la máma, a to není dobře, když dítě učí

Letos zvlášť přísným výběrem osobností navržených na Cenu města
Přerova – Medaili J. A. Komenského byl na toto vyznamenání no-
minován také Mgr. Jiří Vojzola. Není divu. Původním povoláním
středoškolský profesor se v poměrně krátké době stal známou
osobností mezi světovými sportovními fotografy.

Jiří Vojzola ve společnosti sportovních VIP. Po jeho pravici se směje Jaromír
Jágr, po levici naslouchá Ivan Lendl a vtipy vypráví Karel Nováček.

Jiří Vojzola v Paříži 
na Roland Garros 2011

Úspěch se v Česku neodpouští, říká známý sporto
Rozhovor s Mgr. Jiřím Vojzolou, vyznamenaným Cenou města Přerova – Medailí Jana Amose 

Jifií Vojzola se narodil 21. 1. 1950 v Pfierovû.
Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity
Palackého v Olomouci. Po promoci pÛsobil na
‰kolách v Drahotu‰ích a v Pfierovû, od 80. let
jako stfiedo‰kolsk˘ profesor na Obchodní
akademii v Pfierovû. Fotografuje od dûtství. Patfií
k pfiedním pfiedstavitelÛm souãasné ãeské
sportovní fotografie. Fotografování sportu se
systematicky vûnuje od 70. let, kdy zaãíná
externû spolupracovat s ãasopisy
âeskoslovensk˘ sport a Stadion. Od roku 1991
se stává nezávisl˘m fotografem na „volné noze“.
Fotografuje tenisové Davis Cupy a Fed Cupy
pro âesk˘ a Slovensk˘ tenisov˘ svaz. Do
listopadu 2011 vyfotografoval celkem 83 Davis
CupÛ a Fed CupÛ, coÏ je ãesk˘ primát. V roce
1993 zaãíná spolupracovat se sportovní
agenturou TK Plus. Tato spolupráce trvá
dodnes. V posledních letech fotografuje
tenisové grandslamové turnaje pro americkou
sportovní firmu Nike. Je „dvorním“ fotografem
firmy Tipsport a Jágr Teamu. Od poloviny
90. let fotografuje ve vût‰ím rozsahu i dal‰í
sporty. Pfii sv˘ch cestách se ze záliby vûnuje
i fotografování pfiírodních krás napfiíklad
Austrálie, Nového Zélandu, Polynésie a dal‰ích
exotick˘ch zemí. Jeho snímky jsou
uvefiejÀovány v fiadû pfiedních ãesk˘ch
a svûtov˘ch sportovních magazínÛ i v mnoha
kniÏních publikacích se sportovní tematikou.
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Strohost a suchopárnost učebnicových
dat a pouček v tuto noc dostane plastic-
ký, ba přímo lidský rozměr. Laskavýma
očima veselé nadsázky se tak některé
z dávno minulých okamžiků dějin cesto-
vání, dopravy a zejména železnic přiblí-
ží chápání nás všech.

Úsměvné scénky ukážou strázně
dopravy v dobách špatných cest, dále
pak dobrodružství cestování v dostavní-
kových kočárech, napínavé počátky
budování železnic a taktéž nadšení prv-
ních jejich cestujících, náročnost a zod-
povědnost železničářského povolání,
avšak i nevyzpytatelné starosti jejich
rodinného života domácího, jakož i neo-
byčejnost obyčejného koupení jízdenky.

Přijďte tedy i vy a prožijte s námi pří-
běhy z dějin cestování, dopravy a želez-
nice. Prohlídky s průvodcem budou
vždy po 45 minutách, první začíná
v 18.15 a poslední v 23.15 hodin. Na
prohlídky je tradičně nutná rezervace
míst. Vstupenky si můžete zakoupit již
nyní v pokladně muzea denně mimo
pondělí od 9 do 16 hodin, případně je
telefonicky rezervovat na čísle 581 250
531. Cena plného vstupného je 60 Kč,
děti, studenti a důchodci platí polovic.
Pro stálé návštěvníky máme připraveno
zvýhodněné vstupné na celý doprovod-
ný program Povídání o mašinkách, kte-
rý zahrnuje vstupné na výstavu, noční
prohlídky, divadelní představení Pohád-
ky o mašinkách olomouckého divadla
Tramtárie a celý přednáškový cyklus.

Mgr. Kristina Glacová,
Muzeum Komenského v Přerově

Více informací získáte na www. pre-
rovmuzeum.cz, případně vám je ochot-
ně poskytne personál pokladny muzea.
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Listopadové noční prohlídky muzea si už
tradičně nenechají ujít stovky návštěvníků

Bezpečné cestování nebezpečnými dějinami cestování
Již se stalo zvykem, že na Žero-
tínově zámku každoročně se
konají prohlídky, které návštěv-
níkům na vlastní oči ukazují
bouřlivý chod dějin. Letošní
noční prohlídky, připravované
na 11. listopad, takto poodhr-
nou roušku tajemství ukrytých
právě v dějinách cestování.

někdo z rodiny. Hudbu však mám rád
a rád ji poslouchám. Z každé mé zahra-
niční cesty si přivážím několik CD do své
sbírky.

� Focení jazzového festivalu doma
v Přerově, ve srovnání s focením světo-
vých sportovních akcí, však musí být
pro vás úplný relax...

Máte pravdu. Je to příjemné jít z domu
pěšky fotografovat akci, která je v mém
rodišti, kterou rád fotografuji i rád jaz-
zovou atmosféru prožívám. Hodně sou-
časného života strávím na cestách a po
hotelích. Dříve jsem do zahraničí cesto-
val sám, nyní po odchodu manželky do
důchodu se však situace změnila. Teď je
žena ráda, že na cestách se mnou pozná-
vá svět a mně zase vyhovuje, že mi ve
světě pomáhá a vytváří zázemí, na které
jsem doma zvyklý. 

� V roce 2009 byly vaše snímky zastou-
peny na výstavě pořádané Českým
olympijským výborem Sport foto 2008
v Praze na Staroměstské radnici. Při
příležitosti životního jubilea jste při-
pravil soubornou výstavu fotografií
i v našem městě. Plánujete v dohledné
době uspořádání další? 

Nových fotografií na výstavu bych měl
dostatek, ale realizace jakékoliv výstavy je
časově náročná. Pokud mi ještě slouží
zdraví, tak se budu raději věnovat foto-
grafování po světě i doma. Vystavovat
není u mne prioritou. V příštím roce bych
měl jen vystavovat na jednom našem vel-
vyslanectví. Na co se těším, bude vybírá-
ní a zhotovení fotozvětšenin s golfovou
tematikou pro jednu nově vybudovanou
golfovou klubovnu na Moravě.

Eva Šafránková a Miroslav Rozkošný

ovní fotograf
Komenského

FOTO JITKA HANÁKOVÁ
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Ve středu 26. listopadu mají návštěvníci výstavy Povídání o mašinkách mož-
nost projít si tuto výstavu s odborným komentářem kurátora, Bc. Petra
Sehnálka. Vedle informací z drážního prostředí a historie železnice v Přerově se dozví
také „veselé historky z natáčení“, tedy jak tato výstava vznikala, odkud se získaly
exponáty aj. Prohlídky se uskuteční v 10 a ve 14 hodin.

Výstavu Povídání o mašinkách zhlédnete
s odborným komentářem
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Pracovníci Technických služeb města
Přerova se pustili do kontroly, seřizová-
ní a oprav vánočního osvětlení. To bude
už za necelé čtyři týdny zkušebně svítit
do předvánočně naladěného Přerova. 

„Předpokládáme, že v polovině listo-
padu bychom se měli pustit do instala-
ce osvětlení v centru města. Do začátku
adventu už musí být celý Přerov ozdo-
bený,“ uvedl ředitel Technických služeb
města Přerova Radek Koněvalík. Záro-
veň připomněl, že v Předmostí
a v Čechově ulici zůstala na sloupech
výzdoba ještě z loňského roku. 

„Rozhodli jsme se ponechat zkušebně
ozdoby na sloupech, protože vlastní
manipulací dochází k častým poruchám
a poškození světel. Zvážíme, jestli i v této
sezoně necháme v daných lokalitách
vánoční světla na sloupech po celý rok,“
doplnil ředitel Koněvalík. 

Naplno se letos ozdoby rozzáří 27.

listopadu, kdy bude mít svou premiéru
i vánoční strom, který bude mít tradičně
své místo před radnicí na náměstí T. G.
Masaryka. Ten se slavnostně rozsvítí
právě o adventní neděli v pět hodin
odpoledne. 

„Zatím počítáme s tím, že zhruba šest-
náctimetrový smrk z potštátského pole-
sí přivezeme do Přerova v sobotu
19. listopadu. Pak budeme mít týden na
to, abychom ho oblékli do svátečního
hávu,“ podotkl ředitel Koněvalík. red.

Příprava na advent už ve městě pomalu začíná

27. listopadu
17 hodin – rozsvûcení vánoãního stromu, nám.
T. G. Masaryka
Doprovodn˘ program: vystoupí Pûveck˘ sbor
GJ· Pfierov
18 hodin – vernisáÏ v˘stavy Vánoãní Pfierov,
Galerie mûsta Pfierova, Horní námûstí
Doprovodn˘ program: slavnostní odhalení vyfie-
závaného betléma v zámeckém pfiíkopu pfied ga-
lerií

5. 12. Mikulá‰ská nadílka

14. 12.–23. 12. Vánoãní hvûzdiãky
program bude upfiesnûn

24. 12. Vánoãní koncert Pavla Nováka ml.

31. 12. – Silvestrovská show
14 hodin – Plavecká show s Bobem Pfiidalem
(otuÏilci na fiece Beãvû)
14.30 hodin – Poslední koncert roku (nám. T. G.
Masaryka)
21 aÏ 1 hodina – Silvestr 2011 (nám. T. G. Ma-
saryka)

Leto‰ní novinka:
Mimo avizovan˘ program bude po cel˘ advent
i v posledním prosincovém t˘dnu dennû v po-
ledních i podveãerních hodinách vánoãní trhy
na nám. TGM doprovázet reprodukovaná hudba.

INZERCE

Obchodní akademie a Jazyková ‰kola s právem státní jazykové zkou‰ky, Pfierov, Barto‰ova 24

Aktivní sociální učení žáků OA Přerov
V záfií 2011 byl na OA a J· s právem SJZ, Pfierov, Barto‰ova 24 zahájen interaktivní program

„Vím, co potfiebuji?“, kter˘ je souãástí projektu s názvem Aktivní sociální uãení ÏákÛ OA Pfierov.
Tento projekt byl podpofien Ministerstvem ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy v rámci programu
PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ.

Tfii tfiídy ÏákÛ leto‰ního 1. roãníku oboru Obchodní akademie a Ekonomické lyceum se zúãast-
nily jiÏ tradiãního adaptaãního pobytu, tzv. „seznamováku“, a to postupnû po jednotliv˘ch tfií-
dách ve tfiídenních cyklech v termínu od 4. 9. do 10. 9. 2011 za doprovodu sv˘ch tfiídních uãi-
telÛ, preventisty rizikového chování nebo v˘chovné poradkynû. Místem konání leto‰ního „adap-
Èáku“ bylo krásné rekreaãní stfiedisko – chata Orientka ve Staré Vsi u R˘mafiova. Program zaãal
exkurzí v pfieãerpávací elektrárnû Dlouhé Stránû. Dal‰í aktivity na Orientce si pro na‰e Ïáky pfii-
pravil STAN, jedniãka v oblasti realizace adaptaãních kurzÛ. Zku‰ení instruktofii u‰ili program na
míru pro na‰e Ïáky s patfiiãnou dávkou adrenalinu, dobrodruÏství a zábavy tak, aby byl pro úãast-
níky pfiínosn˘ v co nejvíce smûrech: formování nového tfiídního kolektivu, nastavení pozitivního,
kreativního a t˘mového prostfiedí v tfiídním kolektivu, eliminace neÏádoucích jevÛ v kolektivu
s prvky prevence, vytvofiení dobr˘ch vztahÛ ÏákÛ s pedagogy apod. Toho v‰eho lze dosáhnout
vyváÏenou kombinací du‰evní a fyzické zátûÏe, koncentrace a uvolnûní, vyniknutí individuálních
schopností i zdÛraznûní smyslu t˘movosti. Du‰evní zátûÏ byla kompenzována zábavn˘m a dobro-
druÏn˘m outdoorov˘m programem. Îáci nejdfiíve absolvovali blok seznamovacích her na louce
a blok t˘mov˘ch her, následovala nízká lana, vysoká lana, lezecká stûna, paintball, bungee tram-
polína aj. RovnûÏ vyuÏili vnitfiního vyhfiívaného bazénu se saunou. V podveãerních hodinách se
Ïáci vûnovali práci s interaktivním programem „Vím, co potfiebuji?“.

Vûfiíme, Ïe „adapÈák“ spojil pfiíjemné s uÏiteãn˘m a byl pfiínosem v oblasti formování tfiídního
kolektivu, posunul kvalitu vztahÛ ve tfiídû, pfiispûl k objevování nepoznaného i zv˘‰ení fyzické
kondice ÏákÛ.

Stavební bytové družstvo Přerov rea-
lizuje v současné době projekt v rámci
Integrovaného plánu rozvoje města Pře-
rov – Jih s názvem Regenerace bytového
domu číslo 3 a 5 Nádražní v Přerově.

Regenerace bytového domu spočívá
v zateplení obvodového pláště, rekon-
strukci střešního pláště a zateplení stře-
chy, osazení nových vstupních sestav
s integrovanými schránkami, nové

povrchové úpravy podlah hlavních
vstupů a přilehlých stěn, zateplení sok-
lové stěny a její úpravy mozaikovou
omítkou a předláždění okapového
chodníku domu. Předpokládané nákla-
dy na regeneraci tohoto bytového domu

činí 4 278 811 Kč. Projekt splnil pod-
mínky dotačního programu a byl radní-
mi schválen k poskytnutí podpory
z Integrovaného operačního programu.
Dotaci poskytne Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj. red.

Stavební bytové družstvo usiluje o dotaci

V přehledu uvádíme připravovaný adventní program:

Vzdělávejte se 
pro růst!

To je název národního individuální-
ho projektu Ministerstva práce a sociál-
ních věcí ve prospěch zaměstnavatelů
z perspektivních oborů podnikání. Pro-
jekt podporuje rekvalifikace, jazykové
vzdělávání a další odborná školení
zaměstnanců. 

Zaměstnavatelé mohou z projektu zís-
kat prostředky jak na úhradu konkrétní
vzdělávací aktivity, tak na pokrytí mzdo-
vých nákladů za dobu, kterou jejich
zaměstnanci stráví na školení. Jeden
zaměstnavatel takto může čerpat až 500
tisíc korun měsíčně.

V rámci projektu mohou o podporu
žádat zaměstnavatelé z oblasti strojíren-
ství, výroby motorových vozidel, počíta-
čů, elektronických a optických přístrojů
a zařízení, elektrických zařízení, staveb-
nictví, nezávislého maloobchodu (jen
subjekty s méně než 250 zaměstnanci),
pohostinství a gastronomie, ambulant-
ních a terénních sociálních služeb
a odpadového hospodářství. Vzdělávání
mohou plánovat až do 31. 5. 2013.

Bližší informace, formuláře žádosti
i kontakty na referenty, kteří agendu
vyřizují v Olomouckém kraji, prostřed-
nictvím internetové adresy http://por-
tal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/vzdelavej-
te_se_pro_rust. Kontaktní osobou pro
okres Přerov je Kateřina Rytířová, tel.
950 155 210, e-mail: Katerina.Rytiro-
va@pr.mpsv.cz. red.
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Z historie školy

Mgr. Jarmil
Vysloužil
ZŠ Velká Dlážka,
učitel, bývalý
ředitel školy

Školu v zahajovacím roce
navštěvovala tisícovka žáků ve dvou
směnách

Naše škola zahájila svou činnost 1. září
1971 v nově postavené budově na sídliš-
ti a ve dvou směnách se tehdy tísnilo ve
škole kolem tisíce žáků v 28 třídách, pře-
stože byla určena pouze pro 18 tříd.
Vzhledem k tomu, že postupně byly při-
stavěny další dvě velké školy a demogra-
fická křivka počtu žáků v Přerově zejmé-
na od roku l990 neustále klesala, se počty
tříd i žáků snižovaly až na zatím nejnižší
stav ve školním roce 1995/96, kdy škola
měla pouze 475 žáků a byla ohrožena její
další existence. Pokles žáků byl dočasně
zastaven opětným zavedením 9. ročníků.
Celkový úbytek žáků na školách jsme
vzhledem k velmi dobré pověsti nepocí-
tili, protože k nám přicházeli v hojném
počtu žáci i z jiných městských obvodů,
což se pro nás stalo inspirací k vybudo-
vání dalších dvou tříd. V současné době
se počet žáků stabilizoval kolem 500 žáků
ve 20 třídách a průměr 25 žáků na třídu
je pro nás výhodný jak z pedagogických,
tak i z ekonomických hledisek. 

V září 1979 byla zřízena první
plavecká třída

V září 1979 byla zřízena první plavecká
třída. O umístění do těchto sportovních
tříd byl mezi žáky i rodiči značný zájem,
proto mohli být vybíráni nejen žáci
pohybově nadaní, ale i s dobrým pro-
spěchem. Rovněž finanční zabezpečení
činnosti bylo na vysoké úrovni. Hlavním
trenérem v té době byl pan Mirko Milý
a učitelka-trenérka Eva Milá. Na trénin-

ku se podíleli i další trenéři z TJ Spartak
Přerovské strojírny. Nejlepší plavci se
zúčastňovali pravidelně tuzemských
i mezinárodních závodů. Po skončení
základní školy se někteří žáci dále věno-
vali a věnují plavání ve střediscích vrcho-
lového plavání. Někteří se prosazují
i v jiných sportech, například ve vodním
pólu, ploutvovém plavání, dálkovém pla-
vání, triatlonu. Vzhledem ke kvalitě tre-
nérů se podařilo vychovat několik junior-
ských i seniorských reprezentantů ČR.
Pana Milého nahradila po jeho odchodu
do důchodu na krátkou dobu ve funkci
hlavního trenéra Lenka Pacáková. V sou-
časnosti je hlavním trenérem Jaroslav
Hýzl, rovněž absolvent našich plavec-
kých tříd. Plavci trénují pod vedením uči-
telky Grňové a Šlechtové.

Zakládání sportovně zaměřených tříd
na ostatních školách přineslo stagnaci
plaveckých tříd

Postupně se ale i na dalších školách
v Přerově začala vytvářet různá sportov-
ní zaměření a tak příliv žáků do plavec-
kých tříd začal stagnovat. Rovněž finanč-
ní dotace MŠMT ustaly a nebýt vstříc-
nosti zřizovatele, který pokryl náklady na
pronájem bazénu, musely by plavecké
třídy svoji činnost ukončit. Protože počty
plavců ve sportovních třídách se v prů-
měru pohybovaly kolem 15 žáků a byly
ekonomicky nevýhodné, musely být
doplňovány i sportovci jiných odvětví,
z nichž se nejvíce chytila házená. Ta
v úzké spolupráci s oddílem HC Sokol
Přerov dosahovala úspěchů srovnatel-
ných s plaváním a později i s volejbalem.
Největších úspěchů jsme dosáhli
v letech 2001 a 2003, kdy jsme v národ-
ním finále házené mladších žáků ZŠ
v Praze obsadili 8. a 6. místo v ĆR. Naši
žáci P. Horák a M. Kavka to dotáhli přes
juniorskou reprezentaci až do seniorské
reprezentace ČR.

Od roku 1997 jsme se zaměřili i na
volejbal dívek

V září 1999 došlo k obnovení systému
sportovních tříd a naše škola byla vybrá-
na znovu do tohoto projektu. Už v roce
1997 se po příchodu Mgr. J. Matěje
vytvořily vhodné podmínky pro další
sportovní odvětví – volejbal dívek, které
má v našem městě tradici i vysokou úro-
veň. Tento krok se ukázal jako velmi
dobrý, protože příliv nových, pohybově
nadaných žaček značně vzrostl a rovněž
sportovní výsledky byly velmi dobré.
Také volejbal byl v roce 1999 zařazen do
projektu sportovních tříd ČR. Od roku
2000 se škola spolupodílela na výchově
27 hráček do nejvyšších republikových
soutěží mládeže a z nich dvě, Dřímalo-
vá a Novotná, to dotáhly až do extraligy
žen a pět do 1. ligy žen. V širších kádrech
reprezentace mládeže ČR byly nebo jsou
tři hráčky – D. Kavková, N. Kavková a K.
Mlčáková.

Ekonomický rozvoj školy

Největší ekonomický rozvoj školy se
odehrával ve spolupráci se zřizovatelem
v letech 2003–2004, kdy bylo rekonstru-
ováno školní hřiště za 10 milionů korun.
V roce 2007 byla provedena rekonstruk-
ce sociálních zařízení a odpadů za 5 500
tisíc korun a o tři roky později bylo vydá-
no na celkové zateplení školy 18 milio-
nů korun. 

Současnost

Mgr. Martin Černý
ZŠ Velká Dlážka,
ředitel 

Škola má v současnosti 488 žáků ve 20
třídách, z toho první stupeň tvoří 12 tříd
s 286 žáky. Z pohledu kapacit si nemů-
žeme stěžovat, naplněnost tříd je okolo
82 procent maximálního stavu. Více prv-
ních tříd i přes zájem rodičů otevřít
nemůžeme, škola byla projektována
v 70. letech pro 18 tříd a my jich dnes
máme 20. Chod školy zajišťuje 7 provoz-
ních a 31 pedagogických pracovníků,

kolektiv je stabilní, aprobovanost učite-
lů je stoprocentní. Škola kromě tradiční-
ho základního vzdělávání nabízí spor-
tovní programy tříd s rozšířenou výukou
volejbalu a plavání, kde naši žáci dosa-
hují vynikajících výsledků. Na prvním
stupni jsme zapojeni do dlouhodobého
projektu Tvořivá škola. Velká je rovněž
nabídka projektů prevence sociopatolo-
gických jevů, environmentální výchovy
a sportovně pobytových kurzů. Nabídku
aktivit dále doplňuje více než 30 krouž-
ků, od sportovních po jazykové, výtvar-
né či hudební, kde se děti můžou reali-
zovat ve svém volném čase. 

Budoucnost 
Ve funkci jsem krátce, teprve pár měsí-

ců, a zatím se stále důkladně seznamuji
s kolektivem, chodem školy a všemi
úskalími, které funkce ředitele přináší.
Velkou výhodou školy je výborný tech-
nický stav a celková vybavenost. Její
rekonstrukce proběhla minulý rok. Náš
další rozvoj teď limitují hlavně prostory
a samozřejmě finance, chybí nám druhá
tělocvična. Nabídka tělovýchovných
aktivit je velká a zájem by byl ještě větší,
bohužel nemůžeme vyhovět, nejsme
nafukovací. Naši nabídku výukových
i tělovýchovných aktivit se snažíme
pružně přizpůsobovat zájmu dětí a rodi-
čů. Někdy si ovšem neuvědomují, že
prvořadým posláním základní školy je
poskytnout dětem kvalitní základní
vzdělání, které uplatní při dalším studiu.

A jaké oslavy škola plánuje?

Nějaké velké oslavy určitě nechystáme.
Čtyřicet let není půl století. Kromě
výzdoby školy, která bude mapovat
vývoj a úspěchy školy, se chystáme vydat
kalendář na příští rok a pár propagač-
ních infopředmětů. Děti se zapojí do
výtvarné soutěže o nové logo školy, kte-
ré bude slavnostně odhaleno v Den
otevřených dveří. Dále plánujeme kul-
turně společenskou akci pro všechny
bývalé i současné zaměstnance školy.
Oslavy by měly vyvrcholit koncem pro-
since. Termíny a pozvánky ještě upřes-
níme v médiích. Eva Šafránková

Základní škola Velká Dlážka slaví 40. výročí založení

Novým ředitelem školy se stal Mgr. Martin Černý (vpravo).

V letech 2003–2004 bylo rekonstruováno
školní hřiště za 10 milionů korun

Při příležitosti oslav čtyř desetiletí existence školy jsme se obrátili
se žádostí o malé ohlédnutí na Mgr. Jarmila Vysloužila, který byl
až do loňského školního roku více než 20 let ředitelem této školy.
Prostor jsme poskytli pro nastínění plánů i novému řediteli školy,
Mgr. Martinu Černému.
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Obchodní akademie a Jazyková ‰kola s právem státní jazykové zkou‰ky, Pfierov, Barto‰ova 24

Srdeãnû Vás zveme na oslavy 111. v˘roãí zaloÏení ‰koly

Den otevřených dveří 11. 11. • 11.00–17.00
• prohlídka ‰koly • prezentace v˘uky • almanach • soutûÏe • módní pfiehlídka
• obãerstvení • prezentace projektÛ ¤ecko, Malta, Island, Nûmecko, Anglie

• fotogalerie historického v˘voje ‰koly • historické vitríny (tabla, dokumenty, stroje) •

Ing. Hana ·tûpanovská, fieditelka ‰koly Pavel Charamza, pfiedseda SR pfii ‰kole

• 111 let ekonomického ‰kolství v Pfierovû • 111 let ekonomického ‰kolství v Pfierovû •

Pozvánka

■ Klub českých turistů
TJ Spartak Přerov

Vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 581 772 543
�2. 11. • Bystfiice pod Host˘nem–Císafiská

cesta–¤íka–Chvalãov–Bystfiice pod
Host˘nem, 11 km, vlak 7.36, L. Poláková

�4. a 5. 11. • DP Vfiesovická stovka, 100 km
z Buãovic, 50 km z Kyjova âD

�5. 11. • LuÏice–Josefov–Nechory–Pru-
‰ánky–Moravská Nová Ves, 16 km, vlak
7.36, V. Wnuk

�9. 11. • Huzová–Jifiíkov, 10 km, vlak 7.04,
C. Punãocháfiová

�12. 11. • Bouzov–Javofiíãko–Bílá Lho-
ta–Mladeã–Litovel, 22 km, vlak 7.04, C. Pun-
ãocháfiová

�16. 11. • Drahou‰e–Rybáfie–T˘n–Lipník
nad Beãvou, 12 km, vlak 7.56, V. Polidorová

�17.–20. 11. • Za posledním puch˘fiem,
Kopfiivnice

�23. 11. • Stfiedeãní vycházka, M. Caletková
�26. 11. • Ho‰tejn–Drozd. pila–RÛÏové údo-

lí–Zábfieh, 20 km, vlak 6.04, C. Punãocháfiová
�30. 11. • Drahotu‰e–Milenov–Uhfiínov

–Hranice, 18 km, vlak 7.56, C. Punãocháfiová

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

�4. 11. • BeÀov–Dfievohostice–Bezuchov,
12 km, M. Garzina, odj. A8.12 hod.

�4. 11. • Kojetín–Lobodice–Anín–Tovaãov,
12 km, V. Visnar, odj. 7.39 hod.

�6. 11. • Doma‰ov n. B.–Tû‰íkovská kys.
–·ternberk, 20 km, J. Sedláková, odj. 7.05 hod.

�11. 11. • Vizovice–Vartovna–Vsetín, 22
km, J. ·pinar, odj. 6.15 hod.

�11. 11. • Napajedla–Halenkovice–Îluta-
va–Otrokovice, 15 km, J. ·vec, odj. 7.35 hod.

�12. 11. • Pochod proti diabetu, 5, 10 km,
M. Chudík a J.·vec, odch.13 hod., sraz u soko-
lovny

�13. 11. • Za posledním puch˘fiem – Vizo-
vice a okolí, 16 km, J. ·vec, odj. 7.47 hod.

�18. 11. • Naho‰ovice–·ebestián–Bezu-
chov–Kladniky, 10 km, V. Visnar, odj. A8 hod.

�18. 11. • Ústí n. Orl.–Horákova kaple
–Lam‰perk–Dol. Libchovy, 20 km, J. Pûãek,
odj. 6.37 hod.

�20. 11. • Pot‰tát–KyÏlífiov–Dobe‰ov–Odry,
20 km, J. Sedláková, odj. 6.05 hod.

�25. 11. • Pfierov–âekynû–Îeravice–Koko-
ry–Brodek u Pfierova, 14 km, J. ·vec, odch.
8.15 hod., sraz u mostu Míru

�27. 11. • Horní Lipová–R˘zn. vodopá-
dy–Îulová, 15 km, J. Pûãek, odj.6.37 hod.

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

�1. 11. v 19 hodin • schÛze v restauraci Pivo-
var, promítání z akcí

�12. 11. • Horolezecké setkání v Bezu-
chovû, 11 hod. bûh na Helf‰t˘n, 15.30–20 hod.
pfiedná‰ky z expedic do hor, 20 hod. pfiátelské
posezení, bus 14.05, 17.20 hod, VHT

�19. 11. • Za posledním puch˘fiem Kopfiiv-
nice, trasy dle propozic, 10–50 km, L, KâT Kop-
fiivnice, vlak 6 hod., pû‰í

Nový prostor na webových stránkách
magistrátu dostalo dvanáct místních
částí. Návštěvníci stránek si díky nové
sekci přečtou informace o těchto částech
– a to jak současné, tak i historické. Navíc
mohou vstoupit do fotogalerie nebo si
přečíst novinky ze života obyvatel. 

„Chtěli jsme dát místním částem šan-
ci se prezentovat. Svůj prostor mohou
využít třeba i na pozvánky na akce, kte-

ré se u nich budou konat. Zpřehlednili
jsme tím údaje i pro ostatní občany, kte-
ří získají na webu rychlé a přehledné
informace o složení osadních výborů,
nebo i zápisy z jejich schůzí,“ podotkla
Jana Pivodová z oddělení komunikace
kanceláře primátora. red.

Více informací na www.prerov.eu/
cs/samosprava/mistni-casti/

Místní části dostaly svůj prostor na webu

Přerovské listy na internetu
Kompletní vydání Přerovských listů a ceník inzerce najdete na adrese www.pre-
rov.eu. Přerovské listy jsou zde umístěny ve formátu PDF. Soubory lze otevřít pří-
mo nebo je můžete uložit do svého počítače. Pro kontakt s redakcí Přerovských
listů můžete využít také e-mail eva.safrankova@prerov.eu.
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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 nabíd-
nutých 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 říjnového úkolu soutěže.
Správně odpověděl ten, který označil
varianty 1b, 2a, 3b, 4b, 5b, 6b, 7c.

Výhercem se stává Ing. Vladimír Skle-
nička.

Listopad – různé z historie města
1. Ve kterém roce došlo k demolici

Dělnického domu na Šířavě? 
a) 1970 c) 1972
b) 1971

2. Ve kterém roce byl postaven most
Míru z Palackého ulice na Velkou
Dlážku?
a) 1951 c) 1955
b) 1953

3. Přerovská hvězdárna byla uvedena
do provozu:
a) 9. 5. 1969 c) 9. 5. 1971
b) 9. 5. 1970

4. Zimní stadion v ul. Petřivalského
byl dán do provozu:
a) 25. 11. 1970 c) 25. 11. 1972
b) 25. 11. 1971

5. Výstavba pátého rondelu v Palac-
kého ul. před mostem Míru byla
zahájena:
a) červen 2005 c) červen 2007
b) červen 2006

6. Nová smuteční obřadní síň na
městském hřbitově byla zprovoz-
něna:
a) 1984 c) 1988
b) 1986

7. V letech 1970-1981 byl předsedou
národního výboru v Přerově:
a) Ladislav Jambor
b) Milan Štaffl
c) Karel Rosmus

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.
7. 11. • Chodidla jako vnitfiní hlas zdra-
ví – Olga Îupková
14. 11. • Jak pracovat s emocemi (tech-
niky emoãní stability) – Mgr. Petra Kolafiíková,
psycholoÏka
21. 11. • Skotsko – Ing. Helena Patoãková
28. 11. • Rukodûlná ãinnost: Jehelníãek
(medvídek) – Olga Urbanová

�10. 11. • Vycházka s trekingov˘mi hole-
mi. Sraz je u centra SONUS v 10.20 hod. Pfied-
pokládan˘ návrat kolem 12.30 hod. Vycházka se
koná jen za pfiíznivého poãasí. Hole vám rádi
zdarma 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. je k dispozici lek-
tor)

�Kavárna pro seniory – stfieda 9. 11. od 16
hod. Ladislav Îupka – Madeira
Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov

Příležitost pro
nezaměstnané se

zdravotním hendikepem
Sdružení Most k životu, které je

nestátní neziskovou organizací v Pře-
rově, působí v sociální oblasti od roku
1998. Umožňuje pracovní uplatnění
osobám se zdravotním postižením pra-
cí v chráněné dílně, která funguje od
roku 1999. 

Zdravotně postižení občané tak dlou-
hodobě mohou nalézt pracovní uplat-
nění na chráněném trhu práce. Služba
Sociální rehabilitace je formou podpo-
rovaného zaměstnávání. Cílovou sku-
pinou jsou zdravotně postižení občané
ve věku od 19 do 64 let, kteří hledají
zaměstnání na otevřeném trhu práce.
Uživatele podporujeme při hledání
zaměstnání, naučíme je potřebné
dovednosti v hledání a udržení si
zaměstnání, zprostředkujeme kontakty
se zaměstnavatelem.

Pro uživatele služby jsou pravidelně
organizovány Job kluby. Jedná se o sku-
pinovou aktivizační činnost, ve které se
naučí dovednosti potřebné k uplatnění
na trhu práce. Služba dále pořádá kurzy
práce na PC, první už byl zahájený v říj-
nu. Ke všem uživatelům lektoři přistu-
pují individuálně, s trpělivostí a empatií.
Veškeré služby jsou dle zákona poskyto-
vány bez úhrady.

Zveme zdravotně postižené k osobní
návštěvě Sdružení Most k životu, kde se
mohou seznámit se službou Podporo-
vaného zaměstnávání. 

Denisa Füllová

New York – město dvou tváříPozvánka

Přírodovědná přednáška na téma Expedice Antarktida 2011 Václava Pavla se
bude konat 10. listopadu v 17 hodin v budově ORNIS, Bezručova ulice.

Městská knihovna v Přerově srdečně zve na návštěvu New Yorku očima archi-
tekta Evžena Jecha: New York – město dvou tváří. Přednáška se uskuteční ve stře-
du 2. listopadu v 17 hodin v sále Agentury pro zemědělství a venkov, Wurmova 2 (ved-
le Finančního úřadu). Vstup zdarma.

Pozvánka

Expedice Antarktida 2011 – Václav Pavel

Stavební a technický veletrh STAVO-
TECH je největším podzimním staveb-
ním veletrhem na Moravě. Přináší
bohatou nabídku stavebních materiá-
lů, výrobků, služeb a technologií.

Součástí veletrhu je řada doprovod-
ných výstav, konferencí, seminářů a pre-
zentací – právě tady mohou stavaři,
investoři i individuální stavebníci najít
spoustu nových myšlenek, nápadů
a informací.

Nosnou částí veletrhu je prezentace
firem ve výstavní části. Přes 120 vysta-
vovatelů představí nabídku širokého sta-
vebního oboru i interiérového vybavení
a nábytku. 

Úspory energie a využití obnovitel-
ných zdrojů energie obsáhne speciali-
zovaná sekce Ekoenerga. Ve výstavních
expozicích návštěvníci najdou kromě
solárních kolektorů, fotovoltaických
panelů také tepelná čerpadla, kotle na
biomasu a další výrobky, materiály
a technologie pro stavění v nízkoener-
getickém standardu. 

Aktuální téma dřevěného stavění je
obsahem doprovodné výstavy a konfe-
rence Moravská dřevostavba. Další tra-
diční součástí veletrhu jsou Olomoucké
dny architektury a stavebnictví. Archi-
tektonická procházka povede do prostor
zámeckého náměstí ve Velké Bystřici
a do areálu Fakultní nemocnice Olo-
mouc – nově postaveného objektu
PET/CT. Zájemce bude opět kromě
autorů provázet šéfredaktor časopisu
ERA21 Osamu Okamura.

Zajímavou výstavou mapující nově
postavené sakrální objekty jsou Sakrál-
ní stavby Arcidiecéze olomoucké 1990 –
2010. Studentské práce přestaví archi-
tektonické přehlídky Yong Architects
Award 2011 a Diplomové práce studen-
tů fakult architektury 2011.

Volnou vstupenku najdete na straně 13.

STAVOTECH 
Moderní dům

Olomouc 
Výstaviště Flora 3.–5. 11. 

9–18, v sobotu do 17 hodin
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■ Plavecký areál – koupání veřejnosti, tel. 581 736 580
dûtsk˘ 50m bazén, aktivity v cenû vstupného sauna sauna
bazén pára, whirpool imobilní aqua-aerobic kondiãní plavání z bazénu samostatn˘ vchod

pondûlí zavfieno 6.15–7.30, 9–12 11–13 zavfieno v párech 15–21
úter˘ 18–20 6.15–7.30, 14–15, 18–21 14–15 spoleãná 18–21 Ïeny 14–21
stfieda 15–20 6.15–7.30, 15–21 19–20 spoleãná 15–21 muÏi 13–21
ãtvrtek 18–20 6.15–7.30, 9–12, 14–16, 18–21 14–16 14–16 spoleãná 18–21 Ïeny 15–21
pátek 14–20 6.15–7.30, 14–21 15–17 spoleãná 15–21 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: informace www.bazenprerov.cz

■ Klub Dlažka
�4.–6. 11. • Avatar – víkend pro dûti v Raj-

nochovicích
�11.–13. 11. • Asterix a Obelix v Egyptû –

víkend pro dûti Rajnochovice
�16.–20. 11. • Hudboslovení – 10. roãník

minifestivalu hudby a slova
16. 11. v 17.30 hod. • LampioÀák, sraz u Majáku
16. 11. v 19.30 hod. • Cestovatelsk˘ veãírek
Sardinie, Skotsko, Balkán, âína Klub DlaÏka 
17. 11. v 13.30 hod. • Aktivity – turnaj, klub
17. 11. v 16 hod. • Ubongo – stolní hry a tur-
naj v Ubongu – pro malé i velké Klub DlaÏka 
18. 11. v 16 hod. • Otevfien˘ ‰achov˘ turnaj
18. 11. ve 20 hod. • Duo Juyos Complet – fol-
krockov˘ koncert Hospoda U Olinka ve Lhotce
19. 11. 10–20 hod. • Turnaj ve Scrabble o 33.
a dal‰í místa Mistrovství âR 2011, Klub Teplo 
19. 11. 16–20.30 hod. • Filmy z festivalu Jeden
svût, dokumentární filmy v Klubu DlaÏka: 16
hod. Zloãinci podle zákona, Alexander Gentelev
(O ruské mafii); 18.30 hod. Solartaxi, Erik 
Schmitt (Cesta kolem svûta v solárním vozidle) 

www.dlazka.cz • tel. 581 331 438

■ 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.

170. v˘roãí pfiíjezdu prvního vlaku na
stfiední Moravu. Zámecká kaple, Chodba ve
druhém patfie, Velk˘ v˘stavní sál, Galerie a Mal˘
v˘stavní sál pod vûÏí.

�8. 11. v 17 hod. • Jak se jezdí na „páfie“.
Muzejní úterek, pfiedná‰í Pavel Hanzal a Arno‰t
Drábek. Korvínsk˘ dÛm. 

�11. 11. • Bezpeãné cestování nebezpeã-
n˘mi dûjinami cestování. Tradiãní hrané

noãní prohlídky muzea. Více informací uvnitfi
ãísla na str. 9 a na www.prerovmuzeum.cz. 

�17. 11. • voln˘ vstup
�22. 11. v 17 hod. • Vzpomínky na mûsto

ÏelezniãáfiÛ. Muzejní úterek, pfiedná‰í Miro-
slav Herzig. Korvínsk˘ dÛm.

�26. 11. v 10 a ve 14 hod. • Komentovaná
prohlídka v˘stavy Povídání o ma‰inkách.
170. v˘roãí pfiíjezdu prvního vlaku na
stfiední Moravu. Provází kurátor v˘stavy Bc.
Petr Sehnálek. Délka prohlídky cca 1,5 hodiny.

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

�10. 11. v 17 hod. • Expedice Antarktida
2011 – Václav Pavel. Pfiedná‰ka a unikátní
série fotografií Ïivé i neÏivé pfiírody nehostinné
Antarktidy a Ïivota vûdcÛ na ãeské základnû Joha-
na Gregora Mendela na ostrovû Jamese Rosse.

�V˘ukové programy pro ‰koly, krouÏky
a jiné zájmové skupiny: Ptáci, Dary lesa,
Stromy, JeÏkÛv rok, Zimní. Kontakt tel. 581 219
910, ornis@prerovmuzeum.cz, osobnû v ORNIS.
Informace o programech na www.ornis.cz

�Ekoporadna projektu Pfiírodû OK+
www.prerovmuzeum.cz • www.ornis.cz

■ Klub přátel výtvar. umění
�10. 11. v 16.30 hod. • Historie olomouc-

kého kraje. Beseda s Mgr. Radimem Himm-
lerem. (Odevzdání pfiedbûÏn˘ch pfiihlá‰ek na
zájezd do Prahy). Beseda se koná v Korvínském
domû na Horním námûstí.

■ SVČ ATLAS a BIOS
�1. 11. do 16 hod. • O nejkrásnûj‰í hallo-

weenskou d˘ni
�8. a 9. 11. • Slavíci z Pfierova – pûvecká

soutûÏ pro Ïáky Z· a studenty gymnázií (Atlas)
�24. 11. v 17 hod. • Adventní naladûní –

v˘roba advent. vûncÛ, svíãek a vánoã. ozdob (Bios)
�v˘tvarná soutûÏ Listopad, listopad, lís-

teãek mi na dlaÀ spad a fotosoutûÏ Pfií-
roda kolem nás

www.svcatlas-bios.cz

■ Klub Rodinka
�pondûlí–pátek • pravideln˘ program
�2. 11. v 16 hod. • lucerniãková slavnost

– lampionky s sebou, odchod od Rodinky a v 18
hod. duhové naladûní s pastelkami s kinezio-
loÏkou Alenou ¤ehofiovou

�11. 11. 17–20 hod. • muzikoterapie
s Hankou

Îelatovská 12, www.rodinka.cz

■ Městský dům
�1. 11. v 19 hod. • Screames v proudu

ãasu, nová travesti show 
�6. 11. v 15 hod. • Synkopa 2010 – âajotfie-

tí, nostalgická vzpomínka na ‰edesátá léta 
�8. 11. v 19.30 hod. • Sborovna , ãeská

divadelní komedie, hrají Pavel Trávníãek, Ur‰u-
la Kluková, L. X. Vesel˘/Z. Havlas, P. Jindrová,
K. Kornová, H. Tunová, M. Fialková. PÛvodní
ãeská komedie, která fie‰í problematiku uãÀov-
ské mládeÏe prostfiednictvím uãitelského sboru
v odborném zemûdûlském uãili‰ti.

�12. 11. v 15 hod. • Senior party – tradiãní
akce oblastního spolku ââK Pfierov 

�13. 11. 13.45–18 hod. • Nedûlní párty pfii
dechovce se skupinou MINI, 27. 11. hraje
Záhorská kapela

�15. 11.v 8 a 10 hod. • v˘chovné pofiady
pro II.st. Z·, S·, gymnázia a uãili‰tû,
JUDr. M. Doãekal, plk v.v. – Kriminalita, drogy
a svûtov˘ terorismus

�15. 11. v 19.30 hod. • Gipsy way
orchestral, turné 2011 – koncert k 755.

v˘roãí mûsta s Pavlem ·porclem, Romano Sti-
lo Ensemblem (vynikající cikánskou cimbálovou
kapelou) a mal˘m symfonick˘m orchestrem
Janáãkovy filharmonie Ostrava.

�17. 11. 7–21 hod. (státní svátek âR) • Pfie-
rovsk˘ ZUBR 2011 – taneãní soutûÏ

�21. 11. v 19.30 hod. • Opereta v rÛÏové
zahradû – hudebnû zábavn˘ pofiad sólistÛ
Moravskoslezského národního divadla v Ostra-
vû a Slezského divadla v Opavû – zazní nejzná-
mûj‰í ãeské a sv. melodie z operet a muzikálÛ. 

�23. 11. v 19.30 hod. • Vzácné setkání,
Honza a Franti‰ek Nedvûdi s kapelou.
Údajnû poslední spoleãná „‰ÀÛra“ oblíbené dvo-
jice bratrÛ.

�28. 11. v 19.30 hod. • Izer a VaÀková –
Ze dvou se to lépe táhne, v doprovodu ·ár-
ky VaÀkové usly‰íme nezamûniteln˘ humor
baviãe a imitátora ZdeÀka Izera.

�30. 11. v 8.30 a 10 hod. • Trampoty ãer-
tíka Culínka aneb ãertovsky veselá
pohádka dûti nejenom pobaví, ale i pouãí.
Urãeno dûtem M· a I. st. Z·.

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

Pavel Šporcl

Noční prohlídky 
muzea

■ Mateřské centrum Sluníčko
�1. 11. v 16 hod. • Halloween – v MC
�2. 11. v 18 hod. • Kreativ – zdobení batiko-

vaného textilu
�4. 11. v 10 hod. • Jak zpracovávat emo-

ce – pfiedná‰ka
�7. 11. v 10 hod. • Hraví kuchtíci – vafiení
�10. 11. v 10 hod. • Zelené potraviny –

pfiedná‰ka
�10. 11. v 17 hod. • Trpaslíkova lucerniã-

ka – park Michalov
�23. 11. v 9 hod. • Pfiedvánoãní jarmark

rukodûln˘ch prací
�23. 11. v 18 hod. • Kreativ – adventní vûnce
�24. 11. v 9,11 a 13 hod. • Poradenství –

Krok k zamûstnání – nutno objednat v MC
�26. 11. od 15 hod. • Hudební pohádka
�kaÏd˘ den 9–12 hod. • Herna (po – v˘tvar-

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

�út, st, pá 16–18 hod. • Keramika a herna

Sokolská 26, www.mcslunicko.tym.cz

O nejkrásnější halloweenskou dýni

O nejkrásnější halloweenskou dýni – vlastnoručně vyrobenou a řádně označenou
dýni přineste i se svíčkou v úterý 1. listopadu do 16 hodin do ATLASu. Všechny soutěžní
dýně budou v 17 hodin před budovou ATLASu rozsvíceny a vyhrají ty, které získají nej-
více hlasů.

■ Zimní stadion 
bruslení veřejnosti

2., 9., 16. a 23. 11. 10–11 vefiejnost

5. a 19. 11. 9–10 dûti do 8 let
10.15–11.15 vefiejnost

12. 11. 10.15–11.15 dûti do 8 let
14.30–15.30 vefiejnost

13. 11. 9–10 dûti do 8 let
14.30–15-30 vefiejnost

17. 11. 8.30–9.30 dûti do 8 let
16.15–17.15 vefiejnost

18. 11. 9.45–10.45 vefiejnost

20. 11. 9–10 dûti do 8 let
16.15–17.15 vefiejnost

26. 11. 10.15–11.15 dûti do 8 let
18–19 vefiejnost

27. 11. 9–10 dûti do 8 let
15.30–16.30 vefiejnost

www.zimakprerov.cz

■ Senioři PSP
�24. 11. od 15 do 19 hodin • Podzimní set-

kání seniorÛ PSP v kavárnû Beãva. K posle-
chu i tanci hraje skupina Casablanka.

Pozvánka na
setkávání sběratelů
Konat se bude každou neděli od 9 do

12 hodin v restauraci U velblouda, Jasín-
kova 11 v Přerově (za Priorem). Rádi při-
vítáme i nové členy.
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tel./fax: 581 202 216 • www.kinohvezda.cz

Uzávěrka příštího čísla je v úterý 15. listopadu

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 
Pro návštěvníky je připravena široká nabídka uměleckých děl kmenových autorů:
M. Drábka, A. Borna, J. Velčovského, E. Ivanova, P. Špačka, P. Mirčeva a dalších.
Prohlédnete si keramiku Milana Růžka (narozen v roce 1954 v Karlových Varech).
Vystudoval uměleckoprůmyslovou školu v Brně. V roce 1975 začal pracovat v Kun-
štátě a v roce 1990 založil s manželkou
v Rudce u Kunštátu keramickou dílnu
R&R, kde vyrábí kameninovou zahradní
a užitnou keramiku, převážně ze šamoto-
vých materiálů.
Řezbář, sochař Tomiš Zedník (nar. 1978),
absolvent uměleckoprůmyslové školy
v Uherském Hradišti, si zamiloval práci se
dřevem. Jeho komorní sošky a plastiky
jsou hravé, srší jinotaji, vtipem a radostí.
V exponátech je utajena filosofie lidského
života. O svém jménu říká: „Věřím, že se
mou budete souhlasit, neexistuje vhod-
nější jméno pro kariéru sochaře.“

■ Kino Hvězda ■ Galerie

�1. a 2. 11. v 17.30 a ve 20 hod. • MOJE
KRÁSNÁ UâITELKA (USA, romantická kome-
die, titulky). 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.

�3.–9. 11. v 17.30 a ve 20 hod. • PERFECT
DAYS – I ÎENY MAJÍ SVÉ DNY (âR, kome-

die, REPUBLIKOVÁ PREMIÉRA). „Nechápu,
jak mi za rok mÛÏe b˘t pûtaãtyfiicet, kdyÏ pofiád
je‰tû nevím, ãím chci b˘t, aÏ vyrostu“. Originál-
ní komedie Alice Nellis, v níÏ hlavní hrdinka
nestihla je‰tû dospût. ReÏie: Alice Nellis. Hrají:
Ivana Ch˘lková, Vojta Kotek, Ondfiej Sokol, Bob
Klepl, Zuzana BydÏovská, Zuzana Kronerová, Igor
Chmela, Martha Issová, Jan Vondráãek, Linda
N˘vltová.

�10.–12. 11. v 17 hod. • TINTINOVA
DOBRODRUÎSTVÍ 2D (USA, animovaná kome-
die, ãesk˘ dabing, premiéra). Osudy v˘jimeãnû
zvídavého mladého reportéra Tintina a jeho vûr-
ného psího spoleãníka Filuty. ReÏie: Steven Spi-
elberg. âesk˘ dabing: Jan ·kvor, Jifií Schwarz,
Libor Hru‰ka, Vladimír Fi‰er, Hana Talpová.

�10.–13. 11. ve 20 hod. a 13. 11. v 17.30
hod. • ANONYM (UK/Nûmecko, drama,

REPUBLIKOVÁ PREMIÉRA). Pfiíbûh filmu
Anonym, kter˘ se odehrává v Anglii za období
vlády královny AlÏbûty, spekuluje o otázce, kte-
rá uÏ po staletí vrtá hlavami akademikÛ a géniÛ
– kdo je doopravdy autorem díla, pfiipisovaného
Williamu Shakespearovi? ReÏie: Roland Emme-
rich. Hrají: Rhys Ifans, Vanessa Redgrave, Joely
Richardson, David Thewlis, Xavier Samuel.

�14.–16. 11. v 17.30 hod. • JEDEN DEN
(USA, romantick˘, titulky, premiéra). Pfiedlo-
hou filmu s neobyãejn˘m pfiíbûhem o neobyãej-
ném vztahu byl celosvûtov˘ bestseller Davida
Nichollse, kter˘ nedávno vy‰el i u nás. ReÏie:
Lone Scherfig. Hrají: Anne Hathaway, Jim Stur-
gess, Patricia Clarkson.

�14.–16. 11. ve 20 hod. • PARANORMAL
AKTIVITY 3 (USA, horor, titulky, premiéra).

Rádi se bojíme. Odhalte tajemství paranormál-

ních aktivit. ReÏie: Henry Joost, Ariel Schulman.
Hrají: Katie Featherston, Brian Boland, Molly
Ephraim, Micah Sloat.

�17.–23. 11. v 17.30 a ve 20 hod. • TWI-
LIGHT SÁGA: ROZB¤ESK – 1. ãást (USA, fan-

tasy/romance/thriller, titulky, REPUBLIKOVÁ
PREMIÉRA). Vûãností to teprve zaãíná. ReÏie:
Bill Condon. Hrají: Robert Pattinson, Kristen Ste-
wart, Taylor Lautner, Anna Kendrick, Dakota Fan-
ning, Ashley Greene, Michael Sheen.

�24.–26. 11. v 17 hod. • ÎRALOCI NA
S(O)U·I (Malajsie, animovaná komedie, ãesk˘
dabing, premiéra). Animovan˘ film Îraloci na
s(o)u‰i vypráví o dvou Ïraloãích bratrech –
malém Pupovi a velkém Juliovi. ReÏie: Goh Aun
Hoe. âesk˘ dabing: Petr Rychl˘, Ivana Korolová,
Dalibor Gondík, Tomá‰ Matonoha, Lucie Bene-
‰ová.

�24.–27. 11. ve 20 hod. a 27. 11. v 17.30
hod. • PERFECT DAYS – I ÎENY MAJÍ SVÉ
DNY (âR, komedie). ReÏie: Alice Nellis. Hrají:
Ivana Ch˘lková, Vojta Kotek, Ondfiej Sokol, Bob
Klepl, Zuzana BydÏovská, Zuzana Kronerová, Igor
Chmela, Martha Issová, Jan Vondráãek.

�28.–29. 11. v 17.30 a ve 20 hod. • TWI-
LIGHT SÁGA: ROZB¤ESK – 1. ãást (USA, fan-
tasy/romance/thriller, titulky). ReÏie: Bill Con-
don. Hrají: Robert Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner, Anna Kendrick, Dakota Fanning,
Ashley Greene, Michael Sheen.

�30. 11. v 17.30 a ve 20 hod. • JANA
EYROVÁ (UK, romantické drama, titulky). Hrdin-
ka, která nepfiestává inspirovat generace ãtenáfiÛ
a divákÛ po celém svûtû. ReÏie: Cary Fukunaga.
Hrají: Mia Wasikowska, Michael Fassbender,
Jamie Bell, Judi Dench.

�6. 11. v 16 hod. • KAMARÁDI Z TELEVIZE
IV. (âR, pásmo krátk˘ch filmÛ pro nejmen‰í
diváky). Pohádky z veãerníãkÛ.

�13. 11. v 15 hod. • TINTINOVA DOBRO-
DRUÎSTVÍ 3D (USA, animovaná komedie, ães-

k˘ dabing, premiéra). ReÏie: Steven Spielberg.
âesk˘ dabing: Jan ·kvor, Jifií Schwarz, Libor
Hru‰ka, Vladimír Fi‰er, Hana Talpová.

�20. 11. v 16 hod. • KRTEK A OSLAVA (âR,
pásmo krátk˘ch filmÛ pro nejmen‰í diváky).

�27. 11. v 16 hod. • ÎRALOCI NA S(O)U·I
(Malajsie, animovaná komedie, ãesk˘ dabing).
ReÏie: Goh Aun Hoe. âesk˘ dabing: Petr Rychl˘,
Ivana Korolová, Dalibor Gondík, Tomá‰ Mato-
noha, Lucie Bene‰ová.

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■

Galerie Střed • Kratochvílova 22, Přerov, tel. 581 201 571
Malíř Karel Krabat – žák malíře Libora Vojkůvky patří k bláznům, kteří nikdy zce-
la nezapadnou do století, ve kterém žijí. V současnosti 39letý výtvarník žije a tvoří
v Bystřici pod Hostýnem. Své dlouhodobé úsilí přetavil v profesi. Vytvořil si osobi-
tý projev na hranici pohádky a reality, styl, který dává ožít pohádkovým postavám,

historii či žánrovým obrázkům. Inspiraci
čerpá z tajemných nálad v přírodě, barev
a tvarů historie či folkloru. V posledních
dvou letech se intenzivně věnuje knižní
ilustraci, také kresbě komiksu a tvorbě
reklamních plakátků. Zvláštní dvířka otví-
rá ilustracemi výroků slavných a jejich
epigramů. Pracuje olejem, akvarelem,
technikou kvaše a také kombinovanou
technikou pérovky odstíněné černobílým
akvarelem.
Vernisáž se koná 3. listopadu v 17 hodin.Karel Krabat

Milan Růžek, keramika

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

�do 22. listopadu 
• Jiří Bouda: Železnice 
Výstava litografií pražského malí-
ře Jiřího Boudy nabízí šedesát
nahlédnutí do života na železni-
ci. Expozice je pořádaná u příle-
žitosti 170. výročí příjezdu první-
ho vlaku na střední Moravu.
Výstava je připravena v součin-

nosti s velkým výpravným výstav-
ním projektem Muzea Komen-
ského o životě kolem lokomotiv
s názvem Povídání o mašinkách.
�od 27. listopadu 
• Vánoční Přerov
Obrazy zasněženého Přerova
doplní fotografie zimního města, keramické betlémy z umělecké dílny Danuše
Mazurové a paličkované obrazy i exponáty výtvarnice Jitky Hanákové. Vernisáž se
koná v první adventní neděli 27. listopadu v 18 hodin. 
Zahájení výstavy bude předcházet slavnostní odhalení vyřezávaného betléma z dře-
vařských dílen v Tovačově, jenž bude instalován v mostním oblouku zámeckého
příkopu před galerií, a o hodinu dříve, v 17 hodin, rozsvěcení vánočního stromu na
náměstní T. G. Masaryka s doprovodným programem. 
�11. listopadu v 18 hodin • Richard Podoga – Martinská písnička 
Vzpomínkový recitál ke 40. výročí úmrtí přerovského básníka a spisovatele Josefa
Kainara.

Jiří Bouda, Stavědlo v Nové Vsi

Vystavuje zde výtvarnice Zdeňka Rambousková, která žije a tvoří v Šumperku. Po
studiích na UMPRUM se hlavně seberealizuje v krajinomalbě. Chce vyjádřit svůj
hluboký vztah ke krajinomalbě, která ji fascinuje, a přinést do obrazů sílu a pocit
vyrovnanosti, jež v přírodě nalézá. Vedle krajinářství se zabývá tvorbou figurální
a portrétní. Maluje různými technikami, nejvíce olejomalbou a pastelem. 
Dále zde bude vystavovat přerovský výtvarník Jan Mičkal. Jeho tvorba je ovlivně-
na oblíbeným Leonardem da Vinci a naším Maxem Švabinským. Nejvíce využívá
techniky olej, pastel a akvarel. Maluje portréty, krajiny a zátiší.

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


