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„Dny evropského dûdictví se ne-
soustfieìují pouze na v˘znamné his-
torické památky, jako jsou hrady, pa-
láce ãi katedrály, ale snaÏí se dosáh-
nout mnohem dále tak, aby byly za-
hrnuty i rÛzné jiné objekty, jako jsou
napfiíklad parky, vykopávky ãi rekon-
strukce pÛvodních staveb. Otevírají
dvefie budov, které neb˘vají pfiístup-
ny vefiejnosti nebo pouze pfiíleÏitost-
nû a ãásteãnû. V objektech, které jsou
bûÏnû pfiístupné vefiejnosti a je v nich
vybíráno vstupné, mÛÏe b˘t v prÛbû-
hu této akce vstup voln˘,“ informo-

vala nás Miroslava ·vástová z odbo-
ru Ïivotního prostfiedí pfierovského
magistrátu.

V roce 2007 jsou DnÛm evropské-
ho dûdictví vûnovány dva záfiijové ví-
kendy, a to dle moÏností vlastníkÛ
památek. Pfiehled zpfiístupnûn˘ch
památek lze získat na internetov˘ch
stránkách na adrese www.ehd.cz,
kde zájemce nalezne interaktivní
mapu a Online katalog v‰ech obcí,
jejichÏ památky jsou pfiihlá‰eny do
DnÛ Evropského dûdictví 2007.

Kostel v ulici J. Č. Drahlovského. Neoklasicistně orientovaná moderna z r. 1908pokračování na straně 11 �

Dny evropského dědictví jsou již několik let významnou kulturně
poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického
povědomí v nejširších souvislostech se zvláštním důrazem na vní-
mání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví.

ROZHOVOR 

S VYZNAMENAN¯M

„Bezpeãnostní situace, nárÛst kri-
minality po uvolnûní totalitního re-
Ïimu a nedÛvûra ke státnímu policej-
nímu aparátu na poãátku 90. let ved-
ly obce k tomu, aby iniciovaly vznik
policie, která by mûl pfiím˘ vliv na ve-
fiejn˘ pofiádek na jejich území a na
níÏ by naopak mûly pfiím˘ vliv obce.
Nejinak tomu bylo pfied patnácti lety
i v Pfierovû. Poãátky fungování mûst-
ské policie rozhodnû nebyly jednodu-
ché. âasem se zaãala ukazovat po-
tfiebnost mûstsk˘ch policií obecnû
a postupnû se zaãaly roz‰ifiovat jejich
kompetence. Pfies kritické hlasy si
mûstská policie získala nezastupitel-
né místo na pozici ochrany majetku
obãanÛ, vefiejného pofiádku, doprav-
ní káznû a prevence kriminality v na-
‰em mûstû, o ãemÏ svûdãí více neÏ
300 telefonních oznámení obãanÛ
mûsíãnû, v coÏ není poãítáno zji‰tûní
rÛzn˘ch událostí stráÏníky v terénu.

V˘hledovû se zcela jistû zamûfiíme
na práci s mládeÏí a pfiestoÏe se nám
podafiilo znaãnû omezit poÏívání al-
koholu mladistv˘mi, poãítáme s tím,
Ïe se tento trend opût vrátí. Soustfie-
díme se také na dal‰í problémy, které
trápí obyvatele Pfierova: vefiejn˘ pofiá-
dek, nepfiizpÛsobivé obãany, cyklisty,
ru‰ení klidu, pejskafie a bohuÏel i na
nekoneãn˘ problém zvan˘ doprava.
Parkování vozidel, jízda na ãervenou
a v neposlední fiadû pfiekraãování po-

volené rychlosti, neboÈ jsme zjistili, Ïe
od doby pouÏívání radaru se kázeÀ fii-
diãÛ v na‰em mûstû mnohonásobnû
zlep‰ila a víme, Ïe dopravní policie ne-
má dostateãné kapacity, aÈ personál-
ní ãi technické, aby zajistila kontroly
v Pfierovû a jeho místních ãástech.“

Mûst‰tí stráÏníci u pfiíleÏitosti to-
hoto v˘roãí pfiipravili na 19. záfií
v rámci Dne otevfien˘ch dvefií fiadu
zajímav˘ch akcí. Nejen o nich si mÛ-
Ïete pfieãíst na stranû 6.

Práce městských strážníků je
pestrá a zajímavá, mnohdy ob-
čany nedoceněná. Rozhodně
však patnáct let činnosti Městské
policie v Přerově potvrdilo ne-
nahraditelnost strážníků v ulicích
města. Jak hodnotí její existenci
ředitel Městské policie v Přerově
Omar Teriaki, si můžete přečíst
na následujících řádcích.

V září se zpřístupní památky veřejnosti

Preventisté nepodceňují práci s dětmi foto Pavel Vojtášek

Městská policie slaví 15 let založení

Pozvánka

Zastupitelstvo
mûsta Pfierova

se koná

v pondûlí 10. záfií v 15 hodin
ve velkém sále Mûstského domu
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Upozornûní pro obãany

Ulice druh omezení trvání do
Pfiedmostí, ul. Prostûjovská úplná uzavírka do 7. 9.
(od kfiiÏovatky U po‰ty po kfiiÏovatku místní komunikace
ul. Hranické
ul. Komenského (od kruháãe ãásteãná uzavírka do 30. 9.
u Komuny po kfiiÏovatku (mimo BUS) – rekonstrukce 
s ul. V. Novosady) kanalizace
místní komunikace Îerotínovo nám. ãásteãná dlouhodobá do 31. 8.
u kfiiÏovatky s I/55 ul. Komenského
ul. â. Drahlovského (mezi kfiiÏovatkou ãásteãná uzavírka do 10. 9.
ul. B. Nûmcové a ul. Komenského) – rekonstrukce vodovodu
ul. Mostní 11 2 ks kontejnerÛ do 31. 10.

na stavební suÈ a le‰ení
ul. Sokolská 12, 14 le‰ení v prÛjezdu domu do 16. 10.
ul. Velké Novosady – parkovi‰tû zafiízení staveni‰tû do 31. 12.

pro rekonstrukci vodovodu
ul. Tovaãovská ãásteãná uzavírka do 31. 8.
silnice a úplná uzavírka cyklostezky – GO parovodu
silnice I/47 ul. Lipenská ãásteãná uzavírka do 16. 9.
– od kfiiÏovatky s ul. V. DláÏka – oprava silnice I/47 
po kfiiÏ. ul. U Silnice s III/04723 Pfierov-L˘sky 
v obci L˘sky
silnice II/436 v Pfierovû, ãásteãná uzavírka – realizace do 15.11.
ul. TrÏní, Velké Novosady, stavby mostu u elektrárny
pÛvodní most Legií
ul. â. Drahlovského úplná uzavírka do 30. 9.
(u kfiiÏovatky s ul. Komenského) – rekonstrukce kanalizace
ul. Havlíãkova (od kfiiÏovatky úplná uzavírka do 8. 10.
Smetanova po kfiiÏov. âechova) – rekonstrukce kanalizace

Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce

Přerov má velkou naději na
zachování vrtulníkové základny

Poslední jednání meziresortní ko-
mise pfiipravující fiadu mûsícÛ pod-
klady pro vládu, kter˘mi by odÛvod-
nila své snahy zachovat leteckou zá-
kladnu v Pfierovû, se uskuteãnilo
8. srpna. 

âlenové komise, kter˘mi jsou zá-
stupci ministerstva dopravy, pro
místní rozvoj, dále hejtmani Olo-
mouckého, Zlínského kraje a kraje
Vysoãina a rovnûÏ primátor Pfierova
a starosta Námû‰ti nad Oslavou, vy-
hodnotili zprávu Ministerstva obra-
ny, která analyzovala moÏnosti exis-
tence letecké základny v Pfierovû
a doporuãila vládû zachovat leteckou
základnu Pfierov se smí‰en˘m letec-
k˘m provozem a dosáhnout zavede-
ní plnohodnotného leteckého provo-

zu na letecké základnû v Námû‰ti nad
Oslavou. 

O stanovisko k této stávající situa-
ci jsme poÏádali primátora mûsta
Ing. Jifiího Lajtocha.

„JiÏ v listopadu loÀského roku pre-
miér Mirek Topolánek se vyslovil, Ïe
pÛvodní rozhodnutí bylo ‰patné a Ïe
dûlá ve‰keré kroky k zachování pfie-
rovského leti‰tû. Po kladném roz-
hodnutí vlády, ve které vûfiím, bude
prvofiad˘m na‰ím úkolem zaloÏit ob-
chodní spoleãnost, která bude reali-
zovat civilní provoz leti‰tû a vytvofií
se leti‰tû se smí‰en˘m provozem re-
gionálního charakteru“, konstatoval
Jifií Lajtoch.

Definitivní rozhodnutí uãiní vláda
v záfií. Šaf

Odpovûì: V po-
sledních mûsících
vûnujeme inten-
zívní pozornost
pfiípravû procesní-

ho auditu, transformaci pfiíspûvko-
v˘ch organizací a oblasti dopravní
a podnikatelské infrastruktury. 

Ke kaÏdému tématu nám námûs-
tek sdûlil aktuální informace.

Procesní audit
Fungující úfiad je zárukou plnûní

úkolÛ, které je nutné fie‰it ku pro-
spûchu mûsta, ale je i pfiedpokladem
spokojenosti obãanÛ pfii komunikaci
s magistrátem. Jedním z nich je
správné nastavení procesÛ a uspofiá-
dání chodu uvnitfi magistrátu. Pro-
cesní audit zmapuje tyto ãinnosti
a doporuãí dal‰í uspofiádání pfiípadnû
postupy pfii úpravû organizace odbo-
rÛ. V souãasné dobû probíhá v˘bûro-
vé fiízení na firmu, která procesní au-
dit provede a poté bude následovat
mapování souãasné situace na ma-
gistrátû. Poãítáme, Ïe v˘sledky audi-
tu budou známy do konce ledna
2008. Pfii v˘bûru firmy je mojí sou-
ãasnou snahou zapojit zástupce z fiad
zastupitelÛ mûsta napfiíã politick˘m
spektrem a zadání procesního auditu
nechat schválit zastupitelstvem nej-
pozdûji na jeho záfiijovém zasedání. 

Transformace příspěvkových
organizací

Na základû ekonomického rozboru
firmy Trinom, kter˘ probûhl na pfie-
lomu roku 2006/2007 se vedení ma-
gistrátu rozhodlo k restrukturalizaci
pfiíspûvkov˘ch organizací. Na minu-
lém zastupitelstvu v ãervnu 2007
jsem navrhl vznik v˘boru pro re-
strukturalizaci pfiíspûvkov˘ch orga-
nizací statutárního mûsta Pfierova, ve
kterém jsou pfiítomny v‰echny poli-
tické strany zastoupené v zastupitel-
stvu. Tento v˘bor v souãasné dobû
rozpracovává a upfiesÀuje podklady
pfiípravné komise k restrukturalizaci.
Nechci zde pfiedbíhat, ale pfiedstava je
zatím taková, Ïe by mûla vzniknout
jedna obchodní spoleãnost a dvû aÏ
tfii pfiíspûvkové organizace. Po ukon-
ãení práce v˘boru a zpracování návr-
hu bude následovat semináfi zastupi-
telÛ, aby se následnû mohli vyjádfiit
obãanÛm mûsta na co nej‰ir‰ím fóru
a poté bude pfiedloÏen materiál do za-

stupitelstva. Bude na‰ím úspûchem
a udûláme pro to maximum, aby byl
tento nelehk˘ a zásadní materiál
pfiedloÏen je‰tû v tomto roce.

Novinky z oblasti dopravní
podnikatelské infrastruktury
Dopravní dostupnost jde ruku

v ruce s podnikatelskou. Obû musí
probíhat paralelnû. Nelze ãekat na in-
vestora, kter˘ postaví ke své v˘robní
hale cestu, stejnû tak nelze stavût
cesty a nevûdût, kam mají smûfiovat.
Bûhem ãervna se mi podafiilo pozvat
do Pfierova v˘znamnou osobu Minis-
terstva dopravy, respektive generál-
ního fieditelství silnic a dálnic âR pa-
na fieditele Ing. Alfreda Brunclíka.
Náv‰tûva podobného v˘znamu neb˘-
vala v Pfierovû zvykem, a proto mû
pfiíjemnû pfiekvapila podrobná zna-
lost pana fieditele Brunclíka na‰ich
dopravních problémÛ. Tato náv‰tûva
probûhla i za úãasti zástupcÛ Olo-
mouckého kraje, kter˘ je rovnûÏ pfii-
praven pomoci pfii fie‰ení dopravní si-
tuace v Pfierovû. Pan Brunclík pfiislí-
bil urychlené fie‰ení prÛtahu mûsta.
V ãasovém horizontu roku 2009 bu-
de zapoãato s v˘stavbou mimoúrov-
Àové kfiiÏovatky nad Ïelezniãním
pfiejezdem v Pfiedmostí. Olomouck˘
kraj v roce 2008 dokonãí rekon-
strukci mostu Legií a v roce 2008 se
poãítá se zahájením poslední stavby
prÛtahu mûsta Pfierova, a tou je prÛ-
pich od mostu Legií k autobusovému
nádraÏí. Jen pro dokreslení je‰tû uvá-
dím, Ïe dálnice D1 bude v roce 2009
dokonãena do ¤íkovic a úsek ¤íkovi-
ce–Lipník v roce 2013. Je nutno na
tomto místû je‰tû pfiipomenout, Ïe
úsek dálnice D1 ¤íkovice–Pfierov se
opoÏìuje kvÛli správním Ïalobám. 

Obdobnû klíãová jednání se pfiipra-
vují i ve vztahu k agentufie CzechIn-
vest Ministerstva prÛmyslu a obcho-
du. Magistrát pfiipravuje bûhem léta
dÛslednou pasportizaci, tedy jak˘si
odborn˘ monitoring v‰ech moÏn˘ch
prÛmyslov˘ch lokalit, a od záfií by-
chom je chtûli zaãít intenzivnû pfied-
stavovat a nabízet doma i v zahrani-
ãí. První snaha v tomto smûru je jiÏ
zmínûná pasportizace a zaloÏení Pfie-
rovské rozvojové spoleãnosti, která
bude intenzivnû pracovat na vzniku
logistického centra a terminálu kom-
binované pfiepravy. Šaf

Kter˘m tématÛm vûnují v souãasné
dobû radní nejvût‰í pozornost?

Mnoho návštěvníků využívá Leteckého dne k prohlédnutí letecké techniky.

Otázka pro … náměstka primátora Mgr. Josefa Kulíška

Den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon
2. 9. lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439
9. 9. lékárna Zlat˘ zubr, Trávník 29 581 209 920

16. 9. lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539
23. 9. lékárna U ·tûstûny, âechova 25 581 209 238
28. 9. lékárna Sano, BudovatelÛ 6 581 277 956
30. 9. lékárna Sano, BudovatelÛ 6 581 277 956

Rozpis pohotovostních lékárensk˘ch sluÏeb v záfií
nedûle a svátky od 8 do 18 hodin
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Krátce z jednání
radních 25. července
❖ Schválili doplnûní rámcového pro-

gramu oslav roku 2007 a spoluú-
ãast statutárního mûsta Pfierova
na organizaci následujících akcí:
Trofeo Niké Moravia 2007, 22. 9.
2007, soutûÏ Pfierovské babí léto,
27.–29. 9. 2007.

❖ Schválili uzavfiení smlouvy o po-
skytnutí finanãních prostfiedkÛ
z rozpoãtu Státního fondu doprav-
ní infrastruktury ve v˘‰i 6.011.000
Kã na rok 2007 na stavbu Cyklos-
tezka Henãlov.

❖ Rozhodli o v˘bûru nejvhodnûj‰í
nabídky na dodávku cisternové au-
tomobilové stfiíkaãky pro Dobro-
voln˘ sbor hasiãÛ, Pfierov-Mûsto.
Ekonomicky nejv˘hodnûj‰í nabíd-
ka byla vyhodnocena od spoleãnos-
ti Továrna hasicí techniky, s.r.o. se
sídlem v Poliãce, za nabídkovou ce-
nu 3.947.500 Kã bez DPH. 

❖ Schválili poskytnutí dotace na rok
2007 ve v˘‰i 24.500 Kã Folklor-
nímu souboru Haná Pfierov na
úhradu nákladÛ na dopravu na vy-
stoupení v rámci Bardejovského
jarmoku konaného ve dnech
24.–25. 8. 2007 v Bardejove.

❖ Schválili poskytnutí dotace na rok
2007 ve v˘‰i 10.000 Kã SdruÏení
pfiátel ZU· B. Kozánka Pfierov na
úhradu nákladÛ na dopravu na
Mistrovství Evropy v polském Opo-
le, konaném ve dnech 7.–9. 9.
2007.

❖ Schválili uzavfiení smlouvy o po-
skytnutí pfiíspûvku mezi Olo-
mouck˘m krajem a Statutárním
mûstem Pfierov za úãelem poskyt-
nutí neinvestiãního pfiíspûvku na
zaji‰tûní ãinnosti euromanaÏera ve
v˘‰i 0,5 pracovního úvazku v ob-
dobí od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007. 

Nepřehlédněte:

V leto‰ním roce probíhá dal‰í eta-
pa v˘mûny obãansk˘ch prÛkazÛ.
Jedná se o obãanské prÛkazy, které
byly vydány do 31. prosince 1998.
A to pfiesto, Ïe v tûchto obãansk˘ch
prÛkazech je vyznaãena doba plat-
nosti „bez omezení“, platnost uvede-
n˘ch obãansk˘ch prÛkazÛ skonãí 31.
prosince 2007. V˘jimku z povinnos-
ti vymûnit si obãansk˘ prÛkaz mají
pouze obãané narození pfied 1. led-
nem 1936, ktefií mají vyznaãenou do-
bu platnosti obãanského prÛkazu
„bez omezení“.

Obãané jsou povinni podat Ïádost
o vydání nového obãanského prÛka-

zu nejpozdûji do 30. listopadu 2007,
na Magistrátu mûsta Pfierova, nám.
T.G.Masaryka 16, I. poschodí.

Pro obãany je otevfieno:
pondûlí a stfieda 8–11.15 a 12–17 ho-
din, úter˘ a ãtvrtek 8–11.15 a 12–15
hodin. Doporuãujeme vyuÏít neúfied-
ní dny, tzn. úter˘ a ãtvrtek, kdy zpra-
vidla b˘vají krat‰í ãekací doby.

Pfiineste s sebou star˘ obãansk˘
prÛkaz, jednu fotografii a vyplnûnou
pfiíslu‰nou Ïádost. V˘mûna obãan-
ského prÛkazu je bezplatná.

Ovûfiit si, zda se vás tato povinnost
t˘ká, mÛÏete na tel. ãísle 581 268 680. 

Zákonem ãíslo 361/2000 Sb. by-
la zavedena povinnost v˘mûny fiidiã-
sk˘ch prÛkazÛ. PÛvodní termín uve-
den˘ v tomto zákonû se v prÛbûhu
let prodlouÏil. Nakonec byla pro fii-
diãské prÛkazy vydané od 1. 7. 1964
do 31. 12. 1993 (typy CZ 1–3) sta-
novena lhÛta pro povinnou v˘mûnu
do 31. 12. 2007. Po tomto termínu
bude na fiidiãe pfii fiízení motorového
vozidla pohlíÏeno jako na fiidiãe bez
platného fiidiãského prÛkazu.

Prakticky ve v‰ech mediích jste in-
formováni o stavu v˘mûny, která by-
la zahájena v roce 2001. V souãasné
dobû máme evidováno ve správním
obvodu Odboru dopravy Magistrátu
mûsta Pfierova 11 173 fiidiãÛ, jejichÏ
fiidiãské prÛkazy podléhají povinné
v˘mûnû. 

Do 10. 8. 2007 bylo vymûnûno
4 750 fiidiãsk˘ch prÛkazÛ, coÏ zna-
mená , Ïe ve zb˘vajících necel˘ch pû-
ti mûsících bude muset b˘t vymûnû-
no je‰tû 6 423 fiidiãsk˘ch prÛkazÛ.
Neotálejte proto s povinnou v˘mû-
nou fiidiãského prÛkazu.
Pro obãany je otevfieno:
pondûlí a stfieda 8–17 hodin, úter˘
a ãtvrtek 8–15 hodin.
Pfiineste s sebou jednu fotografii,
platn˘ obãansk˘ prÛkaz (nebo jin˘
prÛkaz totoÏnosti), fiidiãsk˘ prÛkaz.

Na pfiepáÏce obdrÏíte Ïádost, kte-
rou vám pracovníci pomohou vypl-
nit. Povinné v˘mûny fiidiãsk˘ch prÛ-
kazÛ nepodléhají správnímu poplat-
ku, pokud nedochází souãasnû ke
zmûnû údajÛ zapisovan˘ch do fiidiã-
ského prÛkazu.

Povinná v˘mûna fiidiãsk˘ch prÛkazÛ

Nekonãí platnost va‰eho obãanského prÛkazu?

Ve dnech 5. aÏ 7. záfií 2007 (stfie-
da aÏ pátek) se uskuteãní stûhování
odboru sociálních dávek Magistrátu
mûsta Pfierova z budovy Smetanova

ã. 4 do budovy Smetanova ã. 7
v Pfierovû. Z tohoto dÛvodu bude od-
bor sociálních dávek pro vefiejnost
zcela uzavfien.

Oznámení o stûhování odboru sociálních dávek

Zlep‰ení
komunikace pfii
nestandardních
stavech
v PRECHEZE

Dne 25. 6. 2007 se v kanceláfii
primátora mûsta Pfierova Ing. Jifiího
Lajtocha se‰li zástupci vedení PRE-
CHEZA a.s. s pfiedstaviteli magist-
rátu a zástupci Integrovaného zá-
chranného systému (Mûstská poli-
cie a hasiãi). 

Toto setkání bylo zorganizováno
na popud vedení PRECHEZY a.s.
v souladu s Prohlá‰ením, které bylo
v Novém Pfierovsku oti‰tûno 16.
ãervna. Spoleãnû projednali moÏ-
nosti zlep‰ení zpÛsobu poskytování
informací souvisejících s technolo-
gick˘mi reÏimy v PRECHEZA a.s.,
které mohou mít vliv na ovzdu‰í, pfií-
padnû obtûÏovat obyvatele.

V rámci jednání bylo dohodnuto, Ïe
pfiedpokládan˘ nájezd ãi odstávka v˘-
robny kyseliny sírové (do/z dlouhodo-
bé odstávky) bude ohlá‰eno 24 hodin
pfiedem a vlastní nájezd bude upfies-
nûn v cca 4–5 hodinovém pfiedstihu.
Dále byl dohodnut obsah oznámení.
Ten bude obsahovat upfiesnûní data
a ãasu, pfiedpokládané klimatické pod-
mínky. Bude popisovat, jaké mÛÏe na-
stat ovlivnûní ovzdu‰í, pfiípadnû o ja-
k˘ druh emisí ãi zápachu se mÛÏe jed-
nat a co potencionálnû mohou emise
zpÛsobit a hlavnû jaká opatfiení pro
obyvatele mûsta a okolí lze doporuãit.
Uvedené informace budou zasílány
v‰em zainteresovan˘m orgánÛm stát-
ní správy a ãlenÛm Integrovaného zá-
chranného systému. 

Také bylo dohodnuto, Ïe PRE-
CHEZA a.s. bude oznamovat i krát-
kodobé odstávky, které mohou mít
potencionální dopad na kvalitu
ovzdu‰í Pfierova vãetnû okolí. V pfií-
padû nestandardního stavu, kter˘
mÛÏe velmi negativnû ovlivnit kvali-
tu ovzdu‰í mûsta, lze realizovat i pfií-
m˘ vstup do kabelové televize Pfierov
prostfiednictvím HZS.

PRECHEZA a.s. dále zpracuje in-
formaãní leták obsahující v˘ãet moÏ-
n˘ch nestandardních stavÛ souvise-
jící s ochranou ovzdu‰í, moÏné zdro-
je zneãi‰tûní ovzdu‰í, specifikace
emitovan˘ch látek vãetnû navrÏe-
n˘ch opatfiení pro obyvatele.

Závûrem jednání zástupci PRE-
CHEZA a.s. navrhli provést podrob-
nûj‰í seznámení odborn˘ch pracov-
níkÛ dotãen˘ch orgánÛ státní správy
s jednotliv˘mi v˘robními technolo-
giemi ovlivÀujícími ovzdu‰í pfiímo
v podniku, aby mohli fundovanû re-
agovat na pfiípadné dotazy a podnûty
obãanÛ.

Dotazy, pfiipomínky nebo námûty
mÛÏete posílat na mailovou adresu
diskuze@precheza.cz

Vedení PRECHEZA a.s.

V pfiedposledním odstavci tohoto
ãlánku se ve své odpovûdi pan Stojan
na dotaz pana Rozko‰ného: „Co by
vám mohlo pomoci pro zlep‰ení zdra-
votního stavu?“ dle na‰eho pfiesvûd-
ãení vyjádfiil velmi nezodpovûdnû.
Necitlivû a pouze ze svého jedno-
stranného pohledu se dot˘ká ãinnos-
tí INFO – Centra, sponzorské ãinnos-
ti na‰í organizace, jejímÏ není ãle-
nem a tudíÏ nemá naprosto Ïádn˘ ná-
rok na zasahování jakoukoliv formou,
vãetnû apelace, do na‰í ãinnosti.

Na‰e odpovûì t˘kající se pofiízení,
umístûní a provozování rehabilitaã-
ního pfiístroje Motomed viva zní: 

Asi pfied tfiemi lety mû pan Stojan
oslovil, zda bych mu nebyl nápomo-
cen pfii realizaci jeho my‰lenky – za-

ji‰tûní tohoto pfiístroje. Hned v po-
ãátcích realizace jsem ale narazil na
velmi závaÏn˘ problém, a to ne s fi-
nancemi nebo s prostory, ale pfiednû
na poÏadavku odbornosti rehabili-
taãního pracovníka, ãemuÏ pan Sto-
jan nepfiikládal velkou váhu. Proto
jsme pfiesvûdãeni, Ïe provádûní této
rehabilitaãní ãinnosti pfiíslu‰í profe-
sionálnímu rehabilitaãnímu zafiíze-
ní, kter˘ch se urãitû v na‰em mûstû
najde nûkolik, vãetnû bezbariérové-
ho pfiístupu (pan Stojan si vybral na-
‰e INFO – Centrum pro jeho dosaÏi-
telnost a bezbariérovost, ale jaksi za-
pomnûl, Ïe jde o prostory pro celou
potfiebnou ‰irokou vefiejnost).

Z pohledu financování tohoto pro-
jektu si sami nejlépe dovedeme pfied-

stavit, Ïe jde o nároãnou ãinnost, ale
ne nemoÏnou. Víme, Ïe magistrát
mûsta Pfierova je v této vûci vstfiícn˘,
ale také nedokáÏe dûlat zázraky do
pûti dnÛ. Pro pana Stojana je ale asi
daleko jednodu‰‰í vlézt do Ïita nûko-
mu jinému a aÈ se stará. 

Pokud mají ãtenáfii vãetnû pana
Stojana zájem se seznámit s ãinnos-
tí a posláním INFO – Centra na ulici
Kratochvílova 35, provozované Sva-
zem tûlesnû postiÏen˘ch v âR, o.s. –
místní organizace Pfierov, která má
v souãasné dobû 350 ãlenÛ, jsem
ochotn˘ jim poskytnout podrobné
informace. Ing. Stanislav Šmahlík

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.,
statutární zástupce a předseda organi-

zace MO STP Přerov

Reakce na ãlánek S osudem jsem se nesmífiil 
o panu Jaroslavu Stojanovi, uvefiejnûn˘ v Pfierovsk˘ch listech ã. 7–8/2007
Ohlasy čtenářů
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„V pfiedchozích
17 letech se o toto
znaãnû zdevasto-
vané území zají-
malo nûkolik pri-
vátních subjektÛ,
jejichÏ snahou by-
lo jeho vyuÏití pro

zástavbu ke komerãním nebo spor-
tovním úãelÛm. Pro podobnou aktivi-
tu bylo tfieba zmûnit územní plán. Pa-
matuji vá‰nivé diskuze na zastupitel-
stvu v pfiedchozím volebním období,
zda umoÏnit zmûnu územního plánu
a tím dát zelenou zástavbû území, ne-
bo zachovat travnatou plochu i s oje-
dinûl˘m v˘hledem na historické hrad-
by a dominantu zámku. Zastupitelé se
rozhodli velmi uváÏlivû pro zachování
zelenû i atraktivního pohledu na kus
pfierovské historie. Jedním z motivÛ,
proã park právû v této lokalitû, byla
snaha zabránit tendencím o odkoupe-
ní a následné zástavbû pro Pfierov v˘-
znamného pozemku, kter˘ by uÏ letos
mûl slouÏit ‰iroké vefiejnosti,“ vysvût-
lila námûstkynû.

„Park „Plovárna“ bude jak˘msi po-
hledov˘m zakonãením parku Micha-
lov, jehoÏ 100. v˘roãí vzniku jsme
oslavili v roce 2004. Navíc podél lo-
kality vede po nábfieÏí nauãná stezka
Pfierovsk˘m luhem a jedno z jejích
zastavení je pfiímo u vstupu plánova-
ného parku,“ dodala námûstkynû.

„Snahou projektantky Ing. Katefii-
ny Tuzarové bylo vytvofiit park pro
krátkodobou rekreaci s bezprostfied-
ní návazností na nábfieÏní promená-
du. Vodní tok procházející mûstem je
tím nejcennûj‰ím fenoménem v obyt-
né zónû. MoÏná stále ne dostateãnû
ocenûn˘ a vyuÏit˘ v délce celého to-

ku. Dosud více ãi ménû upravené bfie-
hy skr˘vají nesãetné programové re-
zervy pro obyvatele mûsta. Tento po-
zemek je jedním z nich a mûl by se
stát sv˘m charakterem opakem blíz-
kého areálu v Michalovû. Rozsáhl˘
park Michalov s nároãn˘mi úpravami
na vysoké umûlecké úrovni vytváfií
sváteãní lázeÀskou atmosféru, kam se
vrací promenádní koncerty, nav‰tû-
vuje letní restaurace, podniká celo-
denní nedûlní vycházka. Tempera-
mentní a pro mnohé neukáznûn˘ po-
hyb mládeÏe je zde spí‰e neÏádoucí.
Park „Plovárna“ naopak tyto náv‰tûv-
níky oãekává se v‰emi pro nû pfiipra-
ven˘mi artefakty. Poskytne nefor-
mální moÏnosti sezení, voln˘ pohyb
po dvou tfietinách plochy, hrací prv-
ky, petanque, kter˘ sk˘tá moÏnost
sportovního vyÏití i pro tûlesnû posti-
Ïené spoluobãany. I z hlediska pfie-
hlednosti prostoru a jeho nasvûtlení
se jedná o bezpeãné místo,“ pfiiblíÏi-
la Elena Grambliãová.

A jakou podobu dostane
dotčené území?

Stávající promenádní chodník po-
dél nábfieÏí bude roz‰ífien o terasy
s lavicemi, s v˘hledem na protûj‰í si-
luety historického jádra mûsta. Stfie-
dem se vstupuje bezbariérovou ram-
pou do prostoru parku. Tfii pfiíãné
spojky dûlí území na tfii zdánlivû
funkãnû odli‰né plochy. 

V ãásti klidové pfievládne okrasná
funkce. Zrcadlo zvlnûného trávníku
dokresleného záhony modro‰ed˘ch
kobercov˘ch trvalek pfiedstavuje vod-
ní hladinu. Cel˘ tento úsek je pod au-
tomatickou závlahou a tak bude
i v hork˘ch letních dnech pfiíjemnou
oázou svûÏí zelenû. Lavice po obou
stranách jsou pro ty, ktefií mají rádi
klid a teplo sluneãních paprskÛ.

Souãástí stfiedu pod korunami
platanÛ bude neformálnû rozhozen˘
mobiliáfi pro individuální sezení,
skupinové nebo relaxaãní i ve formû
lehátek, typick˘ch pro prvorepubli-
kové plovárny. 

Tfietí sekci pro aktivity tvofií plo-
chy s hlinitopísãit˘m povrchem –
dva pásy s osazen˘mi velmi jedno-
duch˘mi hracími prvky a plocha pro
petanque pohledovû ukonãená do-
minantním objektem hodin ve tvaru
majáku. To umoÏÀuje sledovat hru
z nadhledu. Podél je osazeno nûkolik
lavic, k sezení lze vyuÏít i fiadu liti-
nov˘ch patníkÛ a vyzdûné stupnû ko-
lem hodin. Tento prostor lze vyuÏí-
vat i pro drobná kulturní vystoupení
urãená pro mladého diváka – hra pro
jednoho herce, písniãkáfii apod. 

Sadové úpravy budou mít podobu
kobercové zelenû, pásÛ volnû rostou-
cích Ïiv˘ch plotÛ a pravidelného
rastru vzrostl˘ch stromÛ tvofiících
jádro úprav. Podél nábfieÏí bude vy-
sazen jerlín nezakr˘vající v˘‰kou za-

loÏení koruny pohled na siluetu mûs-
ta. Úzké pásy dlaÏby spojující stfied
s plochou hry petanque symbolizují
plavecké dráhy a mají za úkol odvá-
dût povrchovou de‰Èovou vodu smû-
rem ke stromÛm. Pfiíãné chodníky
budou z drobné kostky ‰edé zámko-
vé dlaÏby. Zaokruhovan˘ chodník
z dlaÏby umoÏní bezpeãn˘ pohyb na
koleãkov˘ch bruslích. Prvky mobili-
áfie by mûly b˘t mládeÏi blízké. Jejich
pevnost a „ nezniãitelnost“ byla pro-
to fiazena na první místo pfii jejich
v˘bûru. Hrací prvky jako je otoãn˘
talífi, otoãná tyã ãi hopsadlo, se mo-
hou stát „inteligentním fiádi‰tûm“
pro mládeÏ i dospûlé.

Osvûtlení doplÀuje parkové úpra-
vy. StoÏárová svítidla podél chodní-
ku jsou vybrána tak, aby stylovû ko-
respondovala s v˘tvarn˘m fie‰ením
parku. Stfied fie‰eného území budou
osvûtlovat nízká, orientaãní neroz-
bitná svítidla, která vytvofií v parku
zajímavou divadelní atmosféru. K té
pfiispûje i bodové nasvûtlení hodin. 

Námûstkynû je potû‰ena vÛlí za-
stupitelÛ umoÏnit roz‰ífiení rekre-
aãních ploch o nov˘ park a vûfií, Ïe
nebude poslední. Podotkla, Ïe v po-
sledních letech se velké finanãní ob-
nosy investovaly na kruhové objezdy
ke zlep‰ení plynulosti dopravy v Pfie-
rovû. „V tomto pfiípadû vycházíme
pro zmûnu vstfiíc nikoliv automobi-
lÛm, ale maminkách s koãárky, ba-
biãkám a dûdeãkÛm s vnouãaty, vo-
zíãkáfiÛm i temperamentním teena-
gerÛm,“ vysvûtlila a zdÛraznila, Ïe
realizaci parãíku plnû pokryje získa-
ná státní dotace.

Eva Šafránková

A maják, B petanque, C vyrovnávací zídky s lavicemi, D informační tabule (součást naučné stezky), E mobiliář, F hrací prvky, G osvětlení

Právě v těchto dnech, kdy se vám dostávají do rukou Přerovské lis-
ty, nastává čilý stavební ruch v prostoru bývalé letní plovárny v Bez-
ručově ulici. Přerované určitě v budoucnu ocení další upravenou kli-
dovou zónu takřka v centru města kousek od Michalova. Jednou
z těch, kteří pro ni hlasovali, je i náměstkyně primátora Mgr. Elena
Grambličková. Požádali jsme ji o bližší informace.

Začíná se upravovat park „Plovárna“

Bezručova ulice

stávající chodník

stávající chodník

��� Bečva

Situační plánek
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Kalendáfi neúprosnû
ukazuje na zaãátek
nového ‰kolního roku
Opět budeme potkávat ráno houfy spě-
chajících školáků a studentů. Začíná další
školní rok. Tentokrát školáci, ale i jejich
kantoři, ocení, že je malinko kratší. První
den totiž připadá na 3. září a jeho konec je
uspíšený pátkem 27. červnem.

Prázdniny končí, děti za pár dní usednou do školních lavic. Učitelé se už na začátek školního roku ně-
kolik dní svědomitě připravují. Oslovili jsme ředitele Gymnázia Jakuba Škody v Přerově Mgr. Jana Raš-
ku se žádostí, zda by alespoň ve stručnosti informoval naše čtenáře o hlavních změnách, které tento
školní rok přinese jak kantorům, tak především samotným studentům, a to nejen jejich gymnázia.

Pfii pfiíleÏitosti zaãátku ‰kolní-
ho roku si vzala slovo na
stránkách na‰ich ListÛ ná-
mûstkynû primátora Mgr. ·ár-
ka Krákorová PajÛrková, která
má oblast ‰kolství mimo jiné
na starosti.

První záfiijov˘ den mívá zvlá‰tní atmosféru, po-
kaÏdé zaãíná nov˘ ‰kolní rok a s ním i váÏné po-
vinnosti dûtem – ‰kolou povinn˘m, ba i mlad‰ím.
Letos zamífií do pfierovsk˘ch matefisk˘ch ‰kol více
neÏ tisíc dûtí a necelé ãtyfii tisíce ÏákÛ zasednou
do lavic základních ‰kol zfiízen˘ch statutárním
mûstem Pfierovem. Poprvé pfiekroãí práh ‰koly ko-
lem 380 prvÀáãkÛ, ktefií se budou seznamovat
s nov˘m, ‰kolním prostfiedím. ProtoÏe jde o to, aby
se prvÀáãci – a s nimi i v‰echny ostatní dûti – cíti-
li v prostorách ‰kol co nejlépe, vynakládá mûsto
nemalé finanãní prostfiedky na zkvalitnûní sv˘ch
‰kolních areálÛ. 

Bûhem letních mûsícÛ probûhla v˘mûna ãásti
oken na Z· Trávník, Z· Velká DláÏka, Z· BoÏeny
Nûmcové a Z· a M· Pod Skalkou. Rekonstruova-
ly se rozvody vody a kanalizace v objektu Z· Vel-
ká DláÏka, opravovala se podlaha, elektroinstalace
jídelny v budovû Z· J. A. Komenského v Pfiedmostí
a novû se buduje moderní ‰kolní hfii‰tû u Z· Svis-
le. Nezapomínáme ani na na‰e nejmlad‰í; pro nû
chystáme rekonstrukci ãásti ‰kolní zahrady v M·
Kozlovská. 

Aktivnû také pfiistupujeme ke zvy‰ujícímu se po-
ãtu dûtí docházejících do mûstsk˘ch matefisk˘ch
‰kol. Novû má mûsto od 1. záfií 2007 k dispozici
pro úãely provozování matefiského ‰kolství budo-
vu na ulici Jasínkova. Zdej‰í odlouãené pracovi‰tû
M· Koufiilkova nabízí rodiãÛm dal‰í moÏnost, kam
umístit své dítû v centru mûsta.

Nov˘ ‰kolní rok 2007/2008 pfiiná‰í také urãité
zmûny v oblasti základního vzdûlávání. S úãinností
od 1. záfií vyuãují základní ‰koly od 1. a 6. roãní-
ku podle vlastních ‰kolních vzdûlávacích progra-
mÛ. Ty by mûly vycházet z konkrétních vzdûláva-
cích zámûrÛ ‰koly, mûly by zohledÀovat potfieby
a moÏnosti ÏákÛ, reálné podmínky a moÏnosti ‰ko-
ly a zároveÀ by mûly respektovat oprávnûné poÏa-
davky rodiãÛ. 

Îáky a uãitele Z· Îelatovská ãeká navíc je‰tû
jedna zmûna, a to v osobû nového fieditele, kter˘
nastoupí do funkce 1. fiíjna. Rodiãe dûtí, které do-
cházejí do Z· BoÏeny Nûmcové, jistû ocení nabí-
zené nadstandardní pedagogické sluÏby. Od po-
ãátku roku jejich dûti budou moci vyuÏít sluÏeb
poskytovan˘ch speciálním pedagogem, logope-
dem, ‰kolním psychologem a koordinátorem vol-
ného ãasu. ·kola navíc pfiipravuje zpracování pro-
jektu na ãerpání dotaãních prostfiedkÛ z evrop-
sk˘ch fondÛ, a to nejen na zmínûné nadstandard-
ní pedagogické sluÏby, ale také na modernizaci
a zatraktivnûní v˘chovnû vzdûlávacího procesu
a celkového prostfiedí ‰koly. 

Šárka Krákorová Pajůrková

Îáci i uãitelé mají za sebou dobu, kdy byly ‰kol-
ní osnovy povinné a v‰ichni uãitelé uãili totéÏ. Od
záfií se ve ‰kolách bude uãit „novû“ podle ·kolní-
ho vzdûlávacího programu, kter˘ si kaÏdá ‰kola se-
stavila na základû Rámcového vzdûlávacího pro-
gramu. Jeho hlavním cílem se stává utváfiení a po-
stupné rozvíjení klíãov˘ch vûdomostí, dovednos-
tí, schopností, postojÛ a hodnot dÛleÏit˘ch pro
osobní rozvoj a uplatnûní ve spoleãnosti a posky-
tování spolehlivého základu v‰eobecného vzdûlá-
ní orientovaného zejména na toleranci k ostatním,
na zdraví, pfiírodu, kulturu, situace blízké Ïivotu
a na praktické jednání. V praxi to znamená odklon
od encyklopedického vzdûlávání k v˘uce v souvis-
lostech, spolupráce a prolínání jednotliv˘ch pfied-
mûtÛ, uãení podle vlastních moÏností a sil ÏákÛ,
s pfiíjemn˘mi proÏitky, aby se mohly realizovat
prakticky zaloÏené dûti ve v˘chovn˘ch pfiedmûtech
a v teoretick˘ pfiedmûtech mladí vûdátofii.
� Co tedy pfiinese ·kolní vzdûlávací program Ïá-
kÛm nav‰tûvujícím konkrétnû va‰i ‰kolu?

Hlavní zmûnou pro niÏ‰í stupeÀ gymnázia je za-
vedení dal‰ího povinného cizího jazyka od tercie,
mají moÏnost v˘bûru z jazyka nûmeckého, fran-
couzského a ruského. Reagujeme na stále vy‰‰í po-
ãítaãovou gramotnost ÏákÛ a nutnost vyhledávat
a zpracovávat informace i pro potfiebu jin˘ch pfied-
mûtÛ, z tohoto dÛvodu bude pfiedmût informatika
vyuãován jiÏ od primy. ·kolní vzdûlávací program
umoÏÀuje prohlubování individuálních zájmÛ Ïá-
kÛ o urãité pfiedmûty, které jsou také dÛleÏit˘m
pfiedpokladem pro úspû‰nost ÏákÛ v soutûÏích
a olympiádách.
� Urãitû se nebudete bránit na‰emu pfiání zmínit
se o úspû‰ích ÏákÛ va‰eho gymnázia…

Pokud bych mûl hodnotit uplynul˘ ‰kolní rok, mo-
hu fiíci, vzhledem k dosaÏen˘m v˘sledkÛm na‰ich Ïá-

kÛ, Ïe opût patfiíme na nejvy‰‰í pfiíãky pomyslného
Ïebfiíãku stfiedních ‰kol. Pochopitelnû rád vyuÏiji té-
to pfiíleÏitosti ke jmenování alespoÀ nûkter˘ch ús-
pûchÛ v celostátních kolech soutûÏí a olympiád:
Celostátní soutûÏ Odpad jako surovina, 2. místo
t˘m studentÛ: G. Olivíková, K. Odstrãilová, V. Cr-
hanová, S. Ha‰lová, J. Budka
Celostátní kolo matematické olympiády, 7. místo
A. Falt˘nková
Celostátní kolo olympiády v ãeském jazyce, 
9. místo
J. Kochtová
Celostátní kolo konverzaãní soutûÏe
v nûmeckém jazyce, 2. místo
J. Kilianová
Celostátní kolo konverzaãní soutûÏe v ruském
jazyce, 1. místo
J. Karolová
Celostátní kolo konverzaãní soutûÏe v ruském
jazyce, 2. místo
J. Nûmãáková
Celostátní kolo konverzaãní soutûÏe 
ve francouzském jazyce, 6. místo
Z. Koudelková
Celostátní kolo 12. roãníku Debatní ligy, 
2. místo 
t˘m studentÛ: J. Kochtová, Î. Koneãná, V. âern˘
Celostátní kolo 12. roãníku Debatní ligy, 
5. místo
t˘m studentÛ: P. Ticháãková, V. Ovsík, H. Gerlová
Celostátní kolo 12. roãníku Debatní ligy, 
8. místo
t˘m: M. Futáková, A. Pospí‰ilová, F. Steiger

Na závûr bych v‰em ÏákÛm a uãitelÛm popfiál
hezké poslední dny prázdnin a do nového ‰kolní-
ho roku hodnû úspûchÛ ve studiu, v práci i v osob-
ním Ïivotû. Šaf

Na žáky čeká „nová škola“

Pětičlenný tým studentů GJŠ ve složení J. Budka, V. Crhanová, S. Hašlová, K. Odstrčilová a G. Olivíko-
vá pod vedením Mgr. A. Rudy vybojoval v květnu druhé místo v soutěži Odpad jako surovina.
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Přerovská městská policie slaví 15 let založení
Stručně z historie

Mûstské zastupitelstvo v Pfierovû
zfiídilo obecnû závaznou vyhlá‰kou
dne 1. dubna 1992 mûstskou policii.
Dne 23. ãervna 1992 ve 14 hodin na
Horním námûstí v Pfierovû bylo slav-
nostnû vyfiazeno 21 mûstsk˘ch stráÏ-
níkÛ. Tímto dnem zahájila Mûstská
policie Pfierov svou nepfietrÏitou ãin-
nost. Poãet stráÏníkÛ se postupnû na-
vy‰oval tak, jak se zvy‰ovaly kompe-
tence mûstsk˘ch policií a jak bylo po-
tfieba k zaji‰tûní bezpeãnosti obãanÛ
a majetku a zabezpeãení vefiejného
pofiádku. V souãasné dobû je u mûst-
ské policie zamûstnáno 48 stráÏníkÛ
a jedna administrativní pracovnice.
Tento poãet stráÏníkÛ odpovídá celo-
republikovému modelu jednoho
stráÏníka na jeden tisíc obyvatel. Pro
zaji‰tûní 24hodinové nepfietrÏité sluÏ-
by jsou vytvofieny 4 smûny, které tvo-
fií velitel smûny, dispeãerka a 8 stráÏ-
níkÛ. StráÏníci slouÏí ve 12 hodino-
v˘ch smûnách.

Mûstskou policii Pfierov fiídí pri-
mátor. Plnûním nûkter˘ch úkolÛ ra-
da obce povûfiila urãeného stráÏníka-
fieditele. Od poãátku byl povûfien tou-
to fiídící ãinností Mgr. Milan Slamû-
ník. Od 1. 3. 1999 do 1. 7. 1999 byl
fiízením doãasnû povûfien Radomír
Gálíãek. Od 1. 7. 1999 do 28. 2. 2003
byl fieditelem JUDr. Zdenûk Till. Od
1. 3. 2003 do 31. 5. 2003 byl fiízením
doãasnû povûfien JUDr. Jan Pospí‰il.
Od 1. 6. 2003 do 9. 5. 2007 byl fiedi-
telem mûstské policie JUDr. Mgr.
Petr Holánek. Od 10. 5. 2007 fiídí
mûstskou policii Bc. Omar Teriaki.

Mûstská policie po niãiv˘ch povod-
ních v roce 1997 zfiídila z fiad stráÏ-
níkÛ jednotku vodních záchranáfiÛ; je-
jí ãlenové prodûlali i horolezeck˘ v˘-
cvik. K tomuto úãelu mají záchranáfii
k dispozici potfiebné vybavení. MP
Pfierov má dále 3 sluÏební psy, ktefií
jsou nejen nedílnou souãástí pfii za-
bezpeãování vefiejného pofiádku, ale
také jsou u vefiejnosti a zvlá‰tû u dûtí
velmi oblíbení pfii ukázkách v˘cviku
a poslu‰nosti. I vybavení mûstské po-
licie se za léta jejího pÛsobení zlep‰i-
lo, neboÈ mají stráÏníci pro svoji prá-
ci mimo jiné 3 sluÏební vozidla, 4 hor-
ská kola, videokamery, digitální foto-
aparáty, diktafony, mobilní a orien-
taãní radar na mûfiení rychlosti, pfií-
stroje na mûfiení alkoholu v dechu
i linku pro sluchovû postiÏené obãany.

Jak se mûstské policii mûnily
kompetence, narÛstaly tím i poãty
jejich zákrokÛ ãi zji‰tûn˘ch pfie-
stupkÛ. StráÏníci MP Pfierov napfií-
klad v roce 1996 vyfie‰ili 922 pfie-
stupkÛ cyklistÛ, v roce 2006 to bylo
1126 pfiestupkÛ. Poãet krádeÏí, které
stráÏníci v roce 1996 fie‰ili, bylo 113
a v roce 2006 jiÏ 604. S novelou zá-
kona o provozu na pozemních ko-
munikacích se zv˘‰ilo mnoÏství fie-
‰en˘ch pfiestupkÛ v dopravû. Zv˘‰il

se i nárÛst zji‰tûn˘ch trestn˘ch ãinÛ
a zadrÏení jejich pachatelÛ. StráÏní-
ci zjistí prÛmûrnû za rok sto trest-
n˘ch ãinÛ a ve vût‰inû pfiípadÛ zadr-
Ïí pachatele pfiímo pfii ãinu nebo
krátce poté. StráÏníci se v‰ak neza-
b˘vají jenom fie‰ením protiprávního
jednání. Pro pfiíklad v roce 1996 fie-
‰ili 27 opilcÛ, provedli 86 asistencí,
dodali 73 dopisÛ do vlastních rukou.
V roce 2006 bylo opilcÛ jiÏ 180, asi-
stencí 171 a dodejek 343. 

Které přestupky řešili strážníci
v průběhu minulého roku?

„Ve skupinû pfiestupkÛ proti vy-
hlá‰kám mûsta Pfierova jsme v loÀ-
ském roce fie‰ili 74 pfiestupkÛ ohled-
nû chovu zvífiectva, 15 v oblasti niãe-
ní vefiejné zelenû, 21 pfiestupkÛ poru-
‰ení ãistoty, 24 v oblasti trÏního fiádu.

Ve skupinû pfiestupkÛ proti bezpeã-
nosti a plynulosti silniãního provozu
stráÏníci fie‰ili celkem 5 411 pfiestup-
kÛ v dopravû. Z toho napfiíklad zákaz
zastavení byl obãany poru‰en 709krát,
zákaz stání 462krát, parkovací hodiny
byly nedodrÏeny 726krát. V roce 2006
se cyklisté dopustili 1 126 pfiestupkÛ.
Nejãastûji se jednalo o jízdu na neo-
svûtlen˘ch kolech, jízdu po chodníku
a poru‰ení zákazu vjezdu. V minulém
roce stráÏníci fie‰ili problémy s alko-

holiky v 48 pfiípadech, pfii ru‰ení ve-
fiejného pofiádku museli zasahovat
v 404 pfiípadech, hlavnû se jednalo
o ru‰ení noãního klidu, zneãi‰Èování
vefiejn˘ch prostranství. Neshody v ob-
ãanském souÏití si vyÏádaly jejich zá-
sah v 41 pfiípadech, neãastûji to byly
zásahy pfii rodinn˘ch hádkách a drob-
né ublíÏení na zdraví. Nejvíce je za-

mûstnalo fie‰ení majetkov˘ch pfie-
stupkÛ, nejãastûji to byly krádeÏe
a po‰kozování cizích vûcí,“ informo-
val nás novû jmenovan˘ zástupce fie-
ditele MP Miroslav Komínek.

A jak městští strážníci oslaví
své zakulacené výročí?

„Pfiipravili jsme pro obãany na
19. záfií Den otevfien˘ch dvefií, kter˘
se uskuteãní v budovû mûstské poli-
cie, budovû preventistÛ (b˘valá budo-

va „vojenské správy“) a na námûstí
T. G. Masaryka. V prÛbûhu celé akce
si obãané kromû prohlídky sluÏebny
mûstské policie mohou vyzkou‰et
stfielbu z paintballov˘ch zbraní i stfiel-
bu na laserové stfielnici. Budou mít
pfiíleÏitost vyzkou‰et si simulaci ná-
razu v rychlosti 30 kilometrÛ v hodi-
nû. Hlavnû pro dûti a Ïáky ‰kol je pfii-
praven skákací hrad, dovednostní dis-
ciplíny, jako napfiíklad jízda zruãnos-
ti, hod na cíl, dále ãlunkov˘ bûh. Po
celou dobu bude pfiistaveno jedno slu-
Ïební vozidlo, aby si mohli náv‰tûvní-
ci prohlédnout jeho vybavenost. Zají-
mav˘ program bude ke sledování na
stanovi‰ti záchranáfiÛ. Zpestfií jej
i ukázka v˘cviku sluÏebních psÛ, kte-
rou psovodi pfiedvedou bûhem dne
opakovanû. Souãástí oslav se stane
soutûÏ ÏákÛ 5. tfiíd pfierovsk˘ch zá-
kladních ‰kol, na které ãeká klání na
sedmi stanovi‰tích,“ seznámil nás
s programem oslav zástupce fieditele
Mûstské policie v Pfierovû Ing. Ladi-
slav Petrovsk˘. Eva Šafránková

přestupky proti
veřejnému 

pořádku
a občanskému

soužití
5 %

zjištěné
nedostatky

7 % kontrola
úkolů
15 %

„botičky“
28 %

přestupky 
proti

majetku
8 %

obecně 
závazné
vyhlášky

a nařízení 
obce
2 %

cyklisté
13 %

dopravní
přestupky

22 %

Srovnání přestupků řešených v roce 2006

� pokračování ze strany 1

Za dohledu strážníků si návštěvníci Mostů zkoušejí střelbu z painballových zbraní. foto  Lenka škodová
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� Jardo, jako sokolové se uÏ známe
nûjakou fiádku let, a proto nebudu
pfied na‰imi ãtenáfii pfiedstírat vykání.
Co je pfiíãinou nebo dÛvodem, Ïe se
tak dlouho vûnuje‰ vefiejné ãinnosti?

Je to zfiejmû tím, Ïe kaÏdému ãlo-
vûku je do vínku dána urãitá schop-
nost dûlat nûco lépe a nûco hÛfie. Já
nejsem Ïádn˘ domácí kutil nebo za-
hrádkáfi, na to nemám Ïádné vlohy.
Od cviãení v Sokole a v duchu rodin-
né tradice jsem se dostal i ke cviãi-
telské práci a k ãinovnické ãinnosti
v tûlov˘chovû. O politiku jsem se in-
tenzivnûji zaãal zajímat krátce pfied
rokem 1968 a tak jsem se dostal
i k âs. stranû socialistické, která se
v té dobû pokou‰ela o relativnû sa-
mostatn˘ politick˘ projev.
� V sokolském kroji se zúãastÀuje‰
nûkter˘ch oslav státních svátkÛ ne-
bo pfiipomíná‰ tyto svátky tfieba
ãlánky v Novém Pfierovsku. Hodnû
lidí v‰ak zÛstává ke státním svátkÛm
lhostejn˘mi. Nezlobí tû to jako nû-
které star‰í lidi?

Vysvûtluji si to tak, Ïe po listopadu
1989 se lidé s chutí od vefiejn˘ch
oslav státních svátkÛ odvrátili, pro-
toÏe byli pfiesyceni povinn˘mi osla-
vami s jednostrannou orientací na
podporu komunistické strany, prole-
táfiského internacionalismu a na
hold Sovûtskému svazu. VyuÏili svo-
body neslavit.

Jsou v‰ak hodnoty v dûjinách na-
‰eho státu, které by se mûly pfiipomí-
nat, protoÏe kaÏd˘ poãetnû men‰í ná-
rod si své postavení v dûjinách musel
nûjak vydob˘t. Z tûch dne‰ních ofici-
álních svátkÛ povaÏuji za nejv˘-
znamnûj‰í vznik âeskoslovenska v ro-
ce 1918. Vûfiím, Ïe se na státní svátky
bude víc pamatovat i v uãební látce
na základních ‰kolách a Ïe i uãitelé
a vychovatelé v rÛzn˘ch organizacích

a sdruÏeních mládeÏ k úãasti na osla-
vách tohoto charakteru povedou.
V Sokole se o to snaÏíme.
� Podobnû ochabuje zájem lidí o zá-
kladní tûlesnou v˘chovu. âasto se
nás nesejde v Sokole na cviãení star-
‰ího dorostu a muÏÛ z celého Pfie-
rova a nûkter˘ch místních ãástí ani
desítka. Pfiitom na‰i úãast posilují
i sedmdesátníci. Co je toho pfiíãi-
nou? Jsou dnes muÏi pohodlnûj‰í
nebo se více vûnují rodinám?

âást dospûlé populace se v Pfiero-
vû vûnuje v˘konnostnímu a rekreaã-
nímu sportu mimo Sokol. Pfiesto je
v Pfierovû hodnû muÏÛ s dobr˘mi
úmysly pûstovat tûlocvik organizova-
nû pro zvelebení svého zdraví, ale
chybí jim odvaha pfiekonat pohodlí,
sebrat se a jít tam.

ZáleÏí také na úrovni cviãebních
jednotek, to znamená jejich pfiípra-
vû, pestrosti, vãasn˘ch zaãátcích
a podobnû. UÏ to budou tfii roky, co
jsem sám kvÛli dvûma operacím pfie-
stal cviãit. I já sbírám odvahu, abych
letos v záfií znovu nastoupil a pfiispûl
osobnû ke cviãení seniorÛ.
� Letos jsi skonãil ve funkci staros-
ty pfierovského Sokola a pfiijal funk-
ci Ïupního starosty. Mohl bys proto
zhodnotit svoji práci v této b˘valé
funkci a prozradit ãtenáfiÛm, ãeho

chce‰ dosáhnout ve
funkci nové?
Pfiednû jsem rád, Ïe se
mi s v˘borem, kter˘
se mnou pracoval od
roku 1993, podafiilo
bûhem nûkolika mûsí-
cÛ dokonãit dílo
m˘ch pfiedchÛdcÛ
spojené s pfievodem
hlavního sokolského
majetku na v roce
1990 obnovenou Tû-
locviãnou jednotu So-
kol Pfierov. Pak mû tû-
‰í, Ïe se do Sokola po-
stupnû znovu zafiadil
oddíl házené a zaãal
fungovat i oddíl ko‰í-
kové. Útoãi‰tû pak
v Sokole Pfierov na‰li
i boxefii, vyznavaãi ca-
pueiry a karatisté.
K Sokolu se hrdû hlá-
sí i dva oddíly florba-

listÛ, které dosahují v soutûÏích flor-
balové unie slu‰n˘ch v˘sledkÛ. Prv-
ní oddíl nosí na sv˘ch dresech i logo
Sokola. 

NárÛst stavu sportovcÛ nahrazuje
úbytky v sokolské v‰estrannosti.
âlenská základna jiÏ nûkolik let kolí-
sá mezi 700 aÏ 800. Ve sletov˘ch ro-
cích pfiicházejí ti, ktefií rádi cviãí hro-
madné skladby a chtûjí jet i do Prahy
na v‰esokolsk˘ slet. Mimochodem 8.
sjezd âeské obce sokolské (âOS) ne-
dávno znovu potvrdil ‰estilet˘ cyklus
sletÛ, takÏe XV. v‰esokolsk˘ slet se
uskuteãní v létû roku 2012.

Funkce Ïupního starosty vyÏaduje
spravedlivé hodnocení podmínek pro
pfiidûlování finanãních prostfiedkÛ
z centrálních zdrojÛ a ãinnosti
u v‰ech sokolsk˘ch jednot v Sokolské
Ïupû Stfiedomoravské – Kratochvilo-
vû, která je souãástí âOS. SlouÏí k to-
mu stanovená kritéria vycházející
z poãtu ãlenÛ, velikosti majetku vy-
jádfiené v jeho korunové hodnotû
a z úãasti jednoty na soutûÏích, ‰ko-
leních, srazech a podobnû. Rád bych
jednotám pomohl i radou tam, kde

mohu ãerpat ze sv˘ch zku‰eností
v dfiívûj‰í funkci. O své zku‰enosti
bych se rád podûlil i se ãleny Ïupní-
ho náãelnictva, které odpovídá za
metodickou práci v Ïupû a za pfiípra-
vu soutûÏí i jin˘ch akcí.

KoneckoncÛ chtûl bych podporo-
vat i udrÏování sokolsk˘ch tradic,
k nimÏ má vést vzdûlavatelská ãin-
nost, pfiíklad cviãitelÛ a nezi‰tná dob-
rovolná práce pro Sokol. Hrozí totiÏ
nebezpeãí, Ïe pod plá‰tíkem profesi-

onalizace sokolské ãinnosti poroste
poãet placen˘ch zamûstnaneck˘ch
míst v Sokole, a to i tam, kde dfiív by-
ly tyto funkce jednoznaãnû dobro-
volné. Byl bych nerad, kdybychom se
dostali do situace, kdy pomûrnû vel-
ká ãást ãinovníkÛ, rozhodãích a cvi-
ãitelÛ by odãerpávala prostfiedky, kte-
ré pak budou chybût na údrÏbu, ob-
novu a provoz sokolsk˘ch zafiízení.
� Vût‰ina lidí, stejnû jako já, tû zná ze
Sokola a komunální politiky. Nedáv-
no ses pfiedstavil jako spisovatel. Má‰
je‰tû nûjaké dal‰í koníãky nebo zájmy?

Nechtûl bych b˘t oznaãován za spi-
sovatele. Spí‰ bych se vidûl jako autor
reportáÏe z urãitého v˘seku své ãin-
nosti v politice. Pokud jde o dal‰í ko-
níãky, tak tûch uÏ je málo. Jde vlast-
nû o ãinnosti spojené se skuteãn˘m
uvolnûním. Jsme s manÏelkou rádi,
kdyÏ se nám podafií nûkde v okolí ob-
jevit místo, které jsme jako turisté
je‰tû nenav‰tívili. KdyÏ je najdeme,
tak si tam udûláme v˘let. Rád si ve
chvilce volna lu‰tím i sudoku, proto-
Ïe to procviãuje mozkové závity.

Miroslav Rozkošný

Rozhovor s Jaroslavem Skopalem, drÏitelem Ceny mûsta Pfierova – Medaile J. A. Komenského

S prací pro veřejnost spojil svůj život držitel Ceny města Přerova –
Medaile J. A. Komenského Ing. Jaroslav Skopal. Od dětských let cvi-
čil v Sokole a později v tělovýchově zastával několik funkcí. Svůj zá-
jem o věci veřejné dokázal také svojí činností v Československé stra-
ně socialistické. O jejím aktivním podílu na obnovení demokracie
u nás a následném ústupu této strany z politické scény napsal a le-
tos vydal svoji knižní prvotinu Konec jedné velké strany?
Středem jeho zájmu však nadále zůstává Sokol. Letos se vzdal kan-
didatury na funkci starosty přerovského Sokola a vzápětí nato, již
po své sedmdesátce, byl zvolen župním starostou. Cenu města Pře-
rova v roce 2006 obdržel za udržování sokolských tradic.

Sokolské tradice mají svou hodnotu

Na XIII. všesokolském sletu v Praze 2000
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Z „Pfierovsk˘ch aktualit“
Domov důchodců bude dražší 

Pfiestavba budovy b˘valé základní
‰koly na domov dÛchodcÛ v Pfierovû
za témûfi 140 milionÛ korun se zkom-
plikovala. Stavebníci odhalili skryté
nedostatky star˘ch budov, které stojí

na pohyblivém jílovitém podloÏí. Ne-
plánované zemní práce stavbu o nû-
kolik milionÛ prodraÏí. Náklady navíc
bude muset zaplatit pfierovská radni-
ce. Pfiesnou ãástku ale zatím nezná.
Zástupci stavební firmy fiíkají, Ïe
i pfies vícepráce pÛvodním termín do-
konãení dodrÏí. Domov dÛchodcÛ pro
81 klientÛ byl mûl b˘t hotov v první
polovinû pfií‰tího roku. -gáj-

Od července platí Přerované 
za teplo více

Teplo Pfierov zdraÏilo své sluÏby.
Ceny za dodávku tepla narostly od
1. ãervence, coÏ uÏ brzy pocítí více
neÏ tfiináct tisíc pfierovsk˘ch domác-
ností. Spoleãnost Dalkia, která teplo
produkuje, cenu za teplo nezv˘‰ila.
O zdraÏení tedy nerozhodl v˘robce
tepla, ale jeho zprostfiedkovatel.
V pfiepoãtu na kalendáfiní rok se ce-
na zvy‰uje o 3,3 procenta. Prakticky
ale od ãervence zaplatí Pfierované
o bezmála sedm procent více, proto-
Ïe nárÛst ceny se t˘ká aÏ druhé po-
loviny leto‰ního roku. SvÛj podíl na
zv˘‰ení ceny za teplo má leto‰ní mír-
ná zima, která spoleãnosti Teplo Pfie-
rov nepfiinesla v˘razné zisky. Navíc
se stalo trendem zateplovat domy. Je-
jich nájemníci si mohli utáhnout ko-
houtky a firma pfii‰la o dal‰í pfiíjmy.
ZdraÏení má proto pokr˘t ztrátu, kte-
rá tûmito faktory vznikla. -lech-

Precheza navýšila investice
Pfierovská akciová spoleãnost Pre-

cheza loni proinvestovala více neÏ
100 milionÛ korun mimo jiné do roz-
‰ífiení v˘roby svého hlavního produk-
tu - titanové bûloby. Podnik zmoder-
nizoval napfiíklad provoz balení a pa-
letizace pigmentÛ ãi dokonãil inves-
tice do roz‰ífiení kapacity zpracování
odpadních vod. Z celkem 103,4 mili-
onÛ korun ‰lo 63 procent na rozvo-
jové programy a 37 procent na obno-
vu a modernizaci v˘robního zafiízení
vãetnû vybavení laboratofií. NárÛstem
v˘roby se Precheza snaÏí eliminovat
negativní vlivy, mezi které patfií posi-

lující kurz koruny vÛãi cizím mûnám
ãi rÛst cen energií. Loni nav˘‰ila v˘-
robu svého hlavního produktu na re-
kordních 41.574 tun. -svam-

V porodnici více bytů
O dva byty se roz‰ífiila nabídka ná-

jemních bytÛ v b˘valé porodnici v uli-
ci Dvofiákova. Investor se totiÏ rozho-
dl, Ïe nepostaví dva mezonety, jak by-
lo v plánu, ale v podkroví udûlá dva
tfiípokojové byty a ãtyfii garsoniéry.
Celkem tak v b˘valé porodnici vznik-
ne 55 bytÛ, z toho 31 jednopokojo-
v˘ch, osm dvoupokojov˘ch a dva tfií-
pokojové o rozloze okolo 120 m2. Dva
z jednopokojov˘ch bytÛ budou upra-
veny bezbariérovû. Rekonstrukce se
nyní nachází pfiibliÏnû ve své polovi-
nû – hotová je vzduchotechnika, roz-
vody vody i elektfiiny. Dûlníci aktuál-
nû pracují na stfie‰e. Stavba by mûla
b˘t dokonãena do 30. ãervna 2008
a pfiijde na 25 milionÛ korun. Firma
uÏ proinvestovala 15 milionÛ. V sou-
ãasnosti její zástupci jednají s mûstem
o moÏnosti odkoupení nemocniãního
skladu ve dvofie. Pokud mûsto vyjde
vstfiíc, mohlo by zde vzniknout dal-
‰ích dvacet bytÛ, které by podle in-
vestora byly na prodej. -svam-

Nové parkoviště
Nové parkovi‰tû vznikne letos na

podzim v Bratrské ulici v Pfierovû pfied
budovou magistrátu. Na jednosmûrné
silnici zÛstane podélné stání na levé
stranû, na pravé bude nahrazeno par-
kováním ‰ikm˘m. Chodník se zru‰í
a pro chodce budou vytvofieny dva no-
vé pfiechody. Poãet parkovacích míst
se tak roz‰ífií, místo stávajících sedmi
jich vznikne devût vãetnû jednoho vy-
hrazeného stání pro zdravotnû posti-
Ïené. Investici, která nepfiesáhne pÛl
milionu korun, uhradí odbor majetku
pfierovského magistrátu. -gáj-

Archeologické nálezy
Stovky hlinûn˘ch stfiepÛ objevili ar-

cheologové v ulici âapky Drahlovské-
ho pfii záchranném v˘zkumu, kde
spoleãnost Vodovody a kanalizace Pfie-
rov rekonstruuje vodovod a buduje
domovní pfiípojky. Jedná se o zbytky
pozdnû stfiedovûké aÏ novovûké kera-
miky datované do 15. – 17. století.
Nûkteré kusy jsou vyzdobeny vlnice-
mi ãi kolkovan˘m zdobením, objevu-
je se také uÏ i glazura. Archeologové
se domnívají, Ïe se v této lokalitû na-
cházely hrnãífiské pece, protoÏe uÏ pfii
svém posledním v˘zkumu zde odkry-
li v˘meti‰tû a odpad z vsádky z pece,
kter˘ obsahoval rozbitou nepovede-
nou hrnãinu. Archeologové si po-
chvalují také spolupráci ze strany dûl-
níkÛ, ktefií je sami na nálezy upozor-
Àují a vycházejí jim vstfiíc. -svam-

Více informací najdete na www.ktvprerov.cz

fo
to

 P
et

r L
ud

ík

Kolik peněz stojí přerovskou
radnici vandalismus

V této nové rubrice, která vzniká
z podnûtu námûstkynû primátora
Mgr. Eleny Grambliãkové, budeme
vám pfiiná‰et slovem i obrazem in-
formace o v˘sledcích a dopadech
„radovánek“ nûkter˘ch na‰ich spo-
luobãanÛ. MoÏná vás bude zajímat,
Ïe radnice na nápravu zniãen˘ch ob-

jektÛ vynakládá nemalé ãástky. Ja-
ko první doklad uvádíme sochu Ne-
ptuna. Ta byla po‰kozena v záfií loÀ-
ského roku. UÏ v ãervenci leto‰ního
roku po ukonãení restaurátorsk˘ch
prací byla socha Neptuna opravena.
Náklady na její opravu ãinily 7.021
korun. Šaf

Detail poškozené ruky Neptuna Socha po opravě s trojzubcem v ruce

7. 9. 1887 – pfied
120 lety zemfiel
v Pfierovû Josef Do-
stal, starosta Pfierova
v letech 1866–1873.
V roce 1843 koupil
v Pfierovû malomû‰-

Èansk˘ dÛm a patrnû od té doby vy-
konával praxi mûstského a pozdûji
i soudního lékafie. Od roku 1861 za-
sedal spolu s Franti‰kem Kramáfiem
v obecním zastupitelstvu a zastával
funkci I. radního, v fiíjnu roku 1873
se vzdal funkce starosty. Za jeho úfia-
dování do‰lo v letech 1867-1874
k pofiízení regulaãního plánu mûsta
s plány na regulaci fieky Beãvy. Na-
rodil se 1. 3. 1815 v Tuãapech.

7. 9. 1922 – pfied 85 lety se naro-
dil v Malenovicích u Zlína Zdenûk
Knittl, doc., RNDr., CSc., vedoucí od-
dûlení tenk˘ch vrstev vûdeckov˘-
zkumné základny Meopty Pfierov
a externí docent katedry jemné me-
chaniky a optiky UP v Olomouci. Au-
tor více jak 30 studií a ãlánkÛ, z ni-
chÏ je nejv˘znamnûj‰í kniha o 500
stranách „Optics of Thin Films“
(Optika tenk˘ch vrstev), rok 1976.
Zajímal se o astronomii, letectví, kos-
monautiku i hudbu. Proslovil desít-
ky pfiedná‰ek, byl ãlenem vûdeck˘ch
spoleãností doma i v zahraniãí. Zem-
fiel 25. 10. 1983 v Pfierovû.

14. 9. 1912 – pfied 95 lety zem-
fiel v Pfierovû Franti‰ek Tropper,

ãestn˘ obãan mûsta
Pfierova a Hranic,
starosta mûsta Pfie-
rova v letech 1896-
1910 (zavedena byla
elektfiina, vybudo-
ván vodovod, posta-

veny ‰kolní budovy v ul. Palackého
a B. Nûmcové, most, jatky), v˘-
znamn˘ pfiedstavitel pfierovského
vefiejného Ïivota. Po absolvování
olomouckého gymnázia nedokonãil
studium práv v Praze, po otci pfie-
vzal pekafisk˘ závod, kter˘ vedl aÏ do
své smrti. Byl dlouholet˘m ãlenem
okresní ‰kolní rady, obecní spofiitel-
ny, okresního silniãního v˘boru,
úvûrního spolku ZáloÏny, v˘boru
Továrny na umûlá hnojiva. Narodil
se 4. 4. 1850 v Pfierovû.

26. 9. 1942 – pfied
65 lety byl popraven
v Berlínû Josef Koc-
man, JUDr., fieditel
na generálním fiedi-
telství brnûnské
Zbrojovky, kter˘ se

zaslouÏil o zaloÏení a umístûní Opti-
kotechny (Meopty) v Pfierovû, kde
proÏil své mládí i studia na gymná-
ziu. Za odbojovou ãinnost bûhem
okupace byl zatãen, vûznûn v Brnû,
Vratislavi, Mírovû, Berlínû, kde byl za
velezradu popraven. Narodil se 19. 1.
1891 v Pfiedínû, okres Tfiebíã.

Věra Fišmistrová

Kalendárium
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„Stejnû jako v loÀském roce, tak i letos zaãí-
ná festival jiÏ ve stfiedu, konkrétnû 24. fiíjna,
a to festivalov˘m prologem na poãest nedoÏi-
t˘ch 90. narozenin pfierovského rodáka Josefa
Kainara. Hrát bude Bohemia Big Band s kapel-
níkem Bohuslavem Volfem a jako hosté se pfied-
staví Karel âernoch, Josef „BaÏík“ Pavelka, Petr

Hanzlík, Radek Pobofiil a „X – tet“ Víta Fialy. Ve
dnech 25. aÏ 27. fiíjna bude pokraãovat
XXIV. âeskoslovensk˘ jazzov˘ festival veãerní-
mi koncerty v Mûstském domû. Dramaturgie
festivalu je zachována a nabízí vÏdy jednu kape-
lu ãesk˘ch a slovensk˘ch jazzmanÛ a ve druhé
polovinû to budou zahraniãní hosté. Prvním

� Jaká je programová skladba, chystáte nûjaké je-
jí zásadní zmûny?

Programová skladba se nijak nevymyká osvûd-
ãenému schématu posledních let, to znamená sna-
Ïíme se o urãitou programovou rÛznorodost, aby-
chom zaujali a pobavili diváky v‰ech generací.
K dramaturgickému plánu je v‰ak nutné pfiipome-
nout jednu zásadní vûc a tou je, aÈ chceme nebo
nechceme, komerãní zamûfiení kulturní nabídky.
Spoleãnost IMIT s.r.o. je nucena chovat se trÏnû,
neboÈ to jinak v dne‰ní dobû ani nejde. Proto se ta-
ké nabídka kulturních pofiadÛ ãasto pfiizpÛsobuje
poptávce vefiejnosti. Co se t˘ká zásadních zmûn, ty
prozatím nechystáme. Problémem je souãasn˘ stav
ãeské kulturní scény a opakující se nabídky celé fia-
dy umûleck˘ch agentur, které bohuÏel vyloÏenû
stagnují a mám dojem, Ïe i umûlecká úroveÀ, pfie-
dev‰ím pofiadÛ zábavného charakteru, k nimÏ se
v souãasnosti pfiipojují i nûkterá divadelní pfiedsta-
vení, se pomalu vytrácí. Nechoìme v‰ak daleko,
s podobn˘m problémem se kaÏdodennû pot˘ká
i ãeská televize. 
� Jak˘ prostor dostane „váÏná hudba“? NezvaÏuje
se pravidelné vystupování Moravské filharmonie?

Ten, kdo se jiÏ seznámil s podzimní kulturní na-
bídkou, urãitû zaregistroval patrn˘ posun v nabíd-
ce ve prospûch oblasti váÏné hudby, po které ãást
pfierovské kulturní vefiejnosti volá jiÏ del‰í dobu.
Navíc prostfiedí velkého sálu Mûstského domu vãet-
nû akustiky je tomuto Ïánru velmi blízké. Sám v‰ak
nezastírám obavu, co se t˘ká okruhu zájemcÛ. 

Ke druhé otázce jen krátce. Ano, zvaÏuje. Pro-
zatím pokraãuje spolupráce magistrátu mûsta Pfie-
rova s Olomouck˘m krajem v tradici zapoãaté mi-
nulého roku, kaÏdé pololetí jedno vystoupení.
V pfiípadû hudebních tûles jako Moravské filhar-
monie Olomouc je nepfiehlédnuteln˘m faktorem
také nemalá finanãní nároãnost.
� MÛÏete se zmínit o nejzajímavûj‰ích osobnostech,
které v rámci svého vystoupení v Mûstském domû
nav‰tíví Pfierov a které zde zatím nevystupovaly? 

Pfiiznávám, Ïe tato otázka mû zaskoãila. Mohu
jen zavzpomínat na dobu svého jiÏ osmiletého pÛ-
sobení v Mûstském domû. Mezi nû patfií asi jen Lu-
bomír Lipsk˘, kter˘ si zahraje v dojemné komedii

ManÏel pro Opalu spoleãnû s Kvûtou Fialovou
a Naìou Konvalinkovou a snad i zpûvaãka Naìa
Urbánková, hlavní osobnost Vánoãního koncertu
orchestru Václava Hyb‰e.
� S jak˘mi problémy se pot˘káte pfii zaji‰Èování
vystoupení? 

V poslední dobû naráÏíme na úskalí jakéhosi útlu-
mu atraktivních nabídek ze stran umûleck˘ch agen-
tur. Dal‰ím mínusem pro Pfierov a pfieváÏnou ãást
Moravy je vût‰í vzdálenost od Prahy a tím nemalé
finanãní náklady spojené s v˘daji na dopravu a uby-
tování. SnaÏíme se proto o zapojení Pfierova do ‰ÀÛr
umûlcÛ. Zde je v‰ak opût problém pfieváÏnû se zná-
m˘mi umûlci, ktefií z dÛvodu vytíÏení v televizi, di-
vadle, filmu, reklamû, akcí VIP se do nich neradi za-
pojují. UpfiednostÀují jednodenní v˘jezdy. 

Co se t˘ká cenov˘ch poÏadavkÛ, ty se mûní pod-
le situace. I zde v‰ak vládne neviditelná ruka trhu.
Jsou pofiady, které si zachovávají svÛj charakter
a i cenovû jsou vzhledem ke kapacitû Mûstského do-
mu relativnû dostupné, napfiíklad vystoupení Spiri-
tuál kvintetu nebo pofiad dvojice Náhlovsk˘ a Mla-
d˘, Bfiínková a JeÏek, houslista Hudeãek i pár dal-
‰ích. Naopak jsou pofiady, pfieváÏnû z okruhu po-
pulární hudby, které se pohybují na hranici ‰esti-
místné ãástky i v˘‰e. Nejvíce je v poslední dobû pa-
trn˘ nárÛst cen u divadelních pfiedstavení, které jen
v pfiím˘ch nákladech pfiesahují ãástku 60 i více ti-

síc korun. Problémem poslední doby je zaji‰tûní vy-
stoupení napfiíklad Jaromíra Nohavici, Hany Hege-
rové ãi CimrmanÛ, která je‰tû v nedávné dobû pfie-
rovská kulturní vefiejnost brala jako samozfiejmost.
U prvního pfiípadu jde o problém osobní, spojen˘
s omezením koncertování a navíc, abych to fiekl
zjednodu‰enû, prostory Mûstského domu jsou mu
malé. Dal‰í pfiípad je spojen˘ s otázkou vûku v ná-
vaznosti na akustiku, roli hraje poÏadovan˘ diva-
delní sál, tfietí pfiípad má negativní vazby na pfiede-
‰lého provozovatele MD spojené s finanãním hra-
zením. Situaci mÛÏe samozfiejmû zkomplikovat
i nemoc umûlce. V takov˘ch pfiípadech záleÏí na do-
hodû pofiadatele se zastupující agenturou, pfiípad-
nû samotn˘m umûlcem ohlednû pfiesunu termínu
nebo v krajním pfiípadû na odstoupení od smlouvy.

Závûrem chci vyslovit pfiesvûdãení, Ïe progra-
mová nabídka je s pfiihlédnutím k moÏnostem vel-
kého sálu Mûstského domu vyváÏená a nejen pra-
videlní zájemci si mohou podle svého vkusu vybrat.
Dokladem je uÏ dnes velk˘ zájem o nûkteré nabí-
zené pofiady, napfiíklad se to t˘ká muzikálového
koktejlu se ·inkorovou a Vojtkem, koncertu
M. Rottrové se skupinou Flamingo, obou pofiadÛ
se Screamers ãi koncertu O. Havelky. Podobnû to
platí i v pfiíadû divadelních pfiedstavení, tentokrát
zámûrnû zatraktivnûn˘ch znám˘mi osobnostmi.

Eva Šafránková

Co přinese nová sezona v Městském domě

Blíží se termín Československého jazzového festivalu
Otázka pro … ředitele ČsJF Přerov 2007 Rudolfa Neulse

V záfií uÏ tradiãnû pfiíznivci jazzu oãekávají první informace
o jazzovém festivalu. V jakém stadiu jsou pfiípravy na
24. roãník âeskoslovenského jazzového festivalu?

z nich bude populární basista, zpûvák a sklada-
tel Richard Bona s doprovodnou kapelou, v pá-
tek zpívající majitel mnoha ocenûní Grammy –
Mark Murphy & Trio. Pokud se nûkomu zdá, Ïe
je leto‰ní festival posunut aÏ na závûr mûsíce, tak
se nem˘lí, ale dÛvod je velmi prost˘. Pofiadatel
v‰e pfiizpÛsobil nabídce, která se nedá odmítnout
a jako posledního hosta do Pfierova letos koupil
to nejlep‰í, co je ve svûtû velk˘ch kapel. Ná-
v‰tûvníci se mÛÏou tû‰it na první a jediné vy-
stoupení v âeské republice, koncert v provedení
The Clayton – Hamilton Jazz Orchestra z USA.

ToÈ zatím v‰e, ostatní prÛbûÏnû na www.csjf.cz
a nashledanou v Mûstském domû,“ shrnul odkazem
na zdroj dal‰ích informací Rudolf Neuls. Šaf

Kulturní program nastupující sezony
v Městském domě, který se zájmem oče-
kávají především jeho pravidelní návštěv-
níci, je připraven ke zveřejnění. O tom, zda
se dá očekávat, že uspokojí požadavky di-
váků, jsme si povídali s manažerem kultu-
ry Městského domu Janem Vrbou.

K. Fialová, N. Konvalinková a L. Lipský v komedii Manžel pro Opalu, kterou návštěvníci zhlédnou v listopadu
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Harmonogram blokového ãi‰tûní pro záfií
Technické sluÏby mûsta Pfierova

5. 9. Svisle, ·ífiava, V. Novosady 
a parkovi‰tû u kostela

12. 9. Osmek, U v˘stavi‰tû, U Îebraãky
19. 9. Za ml˘nem, Mikulá‰kova, Svornosti, Bajákova
26. 9. Seifertova

Osmek, slepá ul. 3. 9. 1. 10.
Horní námûstí 10. 9.
Bratrská, na konci 8. 10.
Seifertova, u v˘stavi‰tû 17. 9. 15. 10.
Svornosti 24. 9. 22. 10.
Na odpoledni, u lékárny 3. 9.
Blahoslavova, park. u Beãvy 1.10.
Riedlova, kfiiÏovatka 10. a 24. 9. 8. a 22. 10.
Za ml˘nem 3 17. 9. 15. 10.
Sokolská, parkovi‰tû 3. a 17. 9. 1. a 15. 10.
Sokolská, u domu 28 10. a 24. 9. 8. a 22. 10.
V. DláÏka, ‰kolní jídelna 3. 9. 1.10.
P. Jílemnického, u VST 17. 9. 15.10.
Na hrázi, za mostkem 10. a 24. 9. 8. a 22.10.
Mervartova 9 3. a 17. 9.
Palackého, za sam. 1. a 15. 10.
tfi. 17. listopadu, zezadu 10. a 24. 9. 8. a 22. 10.
Dluhonice toãna 4. 9. 2. 10.
Dluhonice, u b˘valé ‰koly 25. 9. 23. 10.
Dluhonice, u prodejny 11. 9. 9. 10.
Wurmova, za KSZ 18. 9. 16. 10.
JiÏní ãtvrÈ, u b˘val˘ch jeslí 4. a 18. 9. 2. a 16. 10.
JiÏní ãtvrÈ I/4 11. a 25. 9. 9. a 23. 10.
JiÏní ãtvrÈ I/25, peãovatel. dÛm 25. 9.
·robárova 13 4. 9. 2. 10.
Kozlovská, parkovi‰tû 11. a 25. 9. 9. a 23. 10.
Pod valy, u parkovi‰tû 18. 9. 16. 10.
Bayerova 2 4. 9. 2. 10.
Svisle, za samoobsluhou 11. a 25. 9. 9. a 23. 10.
Trávník, parkovi‰tû 18. 9. 16. 10.
Trávník, u Chemoprojektu 18. 9. 16. 10.
BudovatelÛ, parkovi‰tû 4. a 18. 9. 2. a 16. 10.
BudovatelÛ 5–7 18. 9. 16. 10.
U tenisu, parkovi‰tû 11. a 25. 9. 9. a 23. 10.
U rybníka, u trafa 5. a 19. 9. 3. a 17. 10.
Petfiivalského, parkovi‰tû 26. 9.
JiÏní ãtvrÈ, u Barumky 24. 10.
Tyr‰ova, parkovi‰tû 12. 9. 10. 10.
Dvofiákova, u Rusalky 5. 9. 3. 10.
Dvofiákova, u garáÏí 12. a 26. 9. 10. a 24. 10.
PurkyÀova, denní pobyt 19. 9. 17. 10.
B.Nûmce, za VST 12. a 26. 9. 10. a 24. 10.
Optiky, u lékárny 5. 9. 3. 10.
Husova, dvÛr 19. 9.
·kodova, u trafa 17. 10.
Pod skalkou, parkovi‰tû 5. 9. 3. 10.
Olomoucká, u stavebnin 12. 9. 10. 10.
Hranická, u b˘valé cihelny 19. 9.
Hranická, park. u Z· 17. a 24. 10.
1. kvûtna 26. 9.
Al‰ova, u stadionu 5. a 19. 9.
Pod hvûzdárnou, parkovi‰tû 12. a 26. 9.
Kainarova, za Pfierovankou 3. a 17. 10.
Vsadsko, parkovi‰tû 10. a 24. 10.
ÎiÏkova, u ka‰ny 6. 9. 4. 10.
Lovû‰ice, u parku 11. 10.
Lovû‰ice, DráÏní 13. 9. 18. 10.
Lovû‰ice, U sokolovny 20. 9.
VaÀkova, dvÛr 27. 9. 25. 10.
Kozlovice, zaãátek obce 6. a 20. 9. 25. 10.
Kozlovice, náves 13. a 27. 9. 11. 10.
Kozlovice, Na vrbovcích 4. a 18. 10.
Nerudova 33 6. 9.
Macharova, konec 4. a 18. 10.
Tománkova, u garáÏí 13. a 27. 9. 11. a 25. 10.
Wolkerova 15 20. 9.
Fr. Rasche, u parku 6. a 20. 9. 4. a 18. 10.
Na louãkách 15 13. a 27. 9. 11. a 25. 10.
V.Novosady, u kostela 6. a 20. 9. 4. a 18. 10.
Újezdec, Vûtrná 13. 9.
Újezdec, Pod dubíãky 11. 10.
Újezdec, Nová ãtvrÈ 27. 9. 25. 10.
kfiiÏ. Teliãkova/Sportovní 7. a 21. 9. 5. a 19. 10.

Popovice, U trati 14. 9. 12. 10.
Popovice, za kapliãkou 27. 9. 26. 10.
Vinary, u garáÏí 7. 9. 5. 10.
Vinary, Ve dvofie 14. 9.
Vinary, Mezilesí II 21. 9. 19. 10.
Vinary, RÛÏová 26. 10.
Vinary, Za humny, u bytovky 27. 9. 12. 10.
Penãiãky, zaãátek obce 7. 9.
Henãlov, náves 14. 9. 12. 10.
Henãlov, SokolÛ 14. a 27. 9.
Henãlov, kfiiÏ. Mart./Hlin./Nová 27. 9. 26. 10.
Penãice, u po‰ty 19. 10.
Penãice, V kótû 21. 9. 5. 10.
âekynû, nad rybníãek 19. 10.
âekynû, k sokolovnû 21. 9.
âekynû, náves 27. 9.
âekynû, Na ãervenici 26. 10.
âekynû, Podlesí 7. 9. 5. 10.
âekynû, Boro‰ín 14. 9. 12. 10.
L˘sky, k obchodu 7. 9.
L˘sky, za mostkem 21. 9.
Teliãkova, u kotelny 5. 10.
Pod skalkou, park. u 17–21 19. 10.
Îeravice, Na návsi 14. 9.
Îeravice, Lapaã
Îeravice, Such˘ potok 27. 9. 26. 10.
Îeravice, Pod lesem 12. 10.
V˘myslov 20. 9.
Jasínkova, za Priorem 6. 9. 4. 10.

ZO âZS ã. 1 u Îebraãky, kfiiÏovatka 11. 9.
ZO âZS ã. 1 parkovi‰tû u Laguny 2. 10.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 1 4. 9.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 2 4. 9.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 3 4. 9.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 4 4. 9.
ZO âZS ã. 16 u Kozlovic ã. 1 5. 9.
ZO âZS ã. 16 u Kozlovic ã. 2 5. 9.
ZO âZS ã. 3 naproti âSAD 11. 9.
ZO âZS ã. 4 Kojetínská, za sbûr. surovinami 25. 9.
ZO âZS ã. 4 k Mádrovu podjezdu 25. 9.
ZO âZS ã. 5 Lovû‰ice, DruÏstevní 25. 9.
ZO âZS ã. 3 podél cesty k Lovû‰icím ã. 1 18. 9.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 2 18. 9.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 3 18. 9.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 4 18. 9.
ZO âZS ã. 7 podél cesty k Lovû‰icím ã. 5 18. 9.
ZO âZS ã. 8 za benzinou Ekona Petrol 11. 9.
ZO âZS ã. 9 Markrabiny 25. 9.
ZO âZS ã. 10 Îernava, na konci 2. 10.
ZOS Îernava, naproti garáÏí 2. 10.
ZO âZS ã. 15 Dluhonice, kfiiÏovatka u váhy 9. 10.
ZOS za hvûzdárnou 9. 10.
ZO âZS ã. 2 a 3 pod kasárna termín dle poãasí
ZO âZS ã. 3 za Linde - Technoplyn (suchá cesta)
ZO âZS ã. 7 Al‰ova, u rest.Viktoria 11. 9.
ZOS za Kabelíkovou ulicí 11. 9.
ZO âZS ã. 13 âekynû, Boro‰ín 2. 10.

Stanovi‰tû velkoobjemov˘ch kontejnerÛ
pro podzimní úklid – záfií a fiíjen 2007
Roz‰ífien˘ harmonogram pfiedkládají Technické sluÏby ve spolupráci s Mûstem Pfierov

Zahrádkáfiské osady – uvedena data prvního
pfiistavení, po naplnûní bude pfiistaven je‰tû jednou prázdn˘
kontejner

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor TJ Spartak Přerov

Vl. Wnuk, tel. 721 487 988

1. 9. • Du‰ná–Vsack˘ Cáb–Búfiov–Va-
la‰ská Bystfiice–Rysová–RoÏnov p. R.,
20 km, vlak 6.05 hod., vede Vl. Wnuk.
5. 9. • Vracov–Milotice–Vlko‰, 13 km,
odj. vlak 7.36 hod., vede L. Poláková.
9.–15. 9. • okolím Tanvaldu, pû‰í ak-
ce, doprava vlak, vede Vl. Wnuk.
22. 9. • turistick˘ pochod Za pfierov-
sk˘m zubrem, starty tras 50, 35, 22 a
12 km nádraÏí âD Hranice 6–10 hod.,
cíl tamtéÏ, start tras 22 a 12 km soko-
lovna Pfierov 7– 9 hod., cíl tamtéÏ. 
22. 9. • cykloturistická jízda Na kole Pfie-
rovskem, 105, 80, 60, 40 a 25 km, start so-
kolovna Pfierov 7–10 hod., cíl tamtéÏ.
29. 9. • Klepáãov–Sobotín–Mar‰í-
kov–Velké Losiny–·umperk, 20 km,
odj. vlak 6.22 hod., vede Vl. Wnuk.

1. 9. • SilÛvky–Hlína–Ivanãice–Morav-
ské Bránice, 17 km, P. ·Èáva, odj. 7.39 h.
4. 9. • schÛzka turistÛ, Vinary – Na
Skalce ve 14 hod., odj. A13.15 hod.
6. 9. • Kravafie–·títina–Hrabynû–Háj ve
Slezsku, 17 km, J. Pûãek, odj. 6.05 hod.
8. 9. • Litultovice–Nov˘ DvÛr.–Opava,
20 km, A. Dvofiák, odj. 6.05 hod.
13. 9. • Ostrava – technické památky,
15 km, Z. Zapletalová, odj. 7.26 hod.
13. 9. • Vala‰ské Mezifiíãí (Karafiáto-
vá stezka)–Bystfiiãka, 16 km, M. Bráb-
líková, odj. 7.10 hod.
15. 9. • Komárov u Opavy–RaduÀ-
Hradec nad Moravicí, 20 km, L. Bafiin-
ka, odj. 6. 05 hod.
20. 9. • Luhaãovice pfiehrada–Vysoká– Lu-
haãovice, 16 km, M. Gardina, odj. 6.31 h.
22. 9. • Staré Mûsto p. SnûÏ.–Kralic-
k˘ SnûÏník–Staré Mûsto p. SnûÏ., 24
km, J. Pûãek, odj. 5. 36 hod.
27. 9. • Jakubãovice nad Odrou–Odry
–KPâ, 12 km, M. Garzina, odj. 6. 05 hod.
29. 9. • Dûtfiichov n. B.–Sluneãná–No-
vé Valtefiice–Dvorce, 16 km, J. Pûãek,
odj. 7 hod.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor SK Přerov – pěší turistika

Jiří Švec, tel. 608 730 541

1. 9. • Rychlebské hory, Horní Lipo-
vá–Lví hora–Smrk–Ramzová, 12 km,
J. Balcárek ml., vlak 7 hod., pû‰í.
4. 9. • schÛze v rest. Pivovar, 19 hod.
14.–16. 9. • Kutnohorsko–Posázaví,
hvûzdicové trasy 50-70 km/den, J. Za-
vadilová, vlak 5.36 hod., cyklo.
22. 9. • Na kole Pfierovskem, DP Za
pfierovsk˘m Zubrem, CT 20–120 km,
PT 12–50 km, CT sokolovna 7–10 hod.,
PT Hranice, âD 7–10 hod., cyklo, pû‰í.
22. 9. • Na kole za „Pekafiem“, Pfie-
rov–Osek–V˘kleky–Pfierov (DP Za pfie-
rovsk˘m Zubrem), 44 km, J. Balcárek,
sokolovna 8.30 hod., cyklo.
28. 9. • Svatováclavská jízda, Pfierov–
Stará Ves–KromûfiíÏ–Kojetín–Pfierov, 75
km, F. Prusek, Hvûzda 8.30 hod., cyklo.
28.–30. 9. • Kouzlo podzimních Bes-
kyd, Dobratice–Pra‰ivá–Javorov˘ (noc)
–Bíl˘ KfiíÏ–Visalaje (noc)–Lysá hora–
Ostravice, 65 km, T. Beránek, J. Balcá-
rek, vlak 6.05 hod., VHT.

KČT VHT TJ
Spartak Přerov

T. Beránek, tel. 602 575 673
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Tradiãní Svatovavfiinecké hody,
které se konaly druh˘ srpnov˘ ví-
kend, opût vrátily Pfierovany o pár
století do historie. 

Svátek patrona mûsta sv. Vavfiince
si pfiipomnûly stovky lidí mimo jiné
prÛvodem úãinkujících v historic-
k˘ch kost˘mech. Smûfioval z Horní-
ho námûstí Wilsonovou ulicí na ná-
mûstí T. G. Masaryka, kde pronesl

krátk˘ projev faráfi kostela sv. Vav-
fiince a primátor mûsta. 

Náv‰tûvníci hodÛ mûli pfiíleÏitost
si vybrat z pestré nabídky dechovek,
rockov˘ch a folklorních kapel. Na
Horním námûstí mohli sledovat pest-
r˘ program v podobû rytífisk˘ch sou-
bojÛ a dobov˘ch tancÛ. Nechybûl po-
chopitelnû ani stfiedovûk˘ fiemesln˘
jarmark. Šaf

Atraktivní podívanou byl průvod účinkujících v historických kostýmech.

Mnoho na‰ich mûst má problémy
se stále rostoucí automobilovou do-
pravou, zneãi‰tûn˘m ovzdu‰ím
a hlukem. Pfierov se svou sloÏitou
dopravní situací není Ïádnou v˘jim-
kou. Odbor Ïivotního prostfiedí vyz˘-
vá obãany mûsta: 
zanechejte svÛj automobil v t˘dnu od
16. do 22. záfií nebo alespoÀ v sobo-
tu 22. záfií doma a vydejte se na své
cesty pû‰ky, na kole nebo mûstskou
hromadnou dopravou ãi vlakem!

V Přerově si připomeneme
Evropský týden mobility

následujícími akcemi:
• Ve dnech 16.–22. záfií budou

v uveden˘ch partnersk˘ch cyklo-
prodejnách prodávány cyklistické
pfiilby se slevou 25 %: ·ELA
SPORT, Jasínkova 4, MiKo Cycles,
Kratochvílova ul.14 (pasáÏ), NAVA
SPORT – Navafiík Robert, Os-

mek 13, VELOSPORT – TAUWIN-
KL s.r.o., Îerotínovo nám. 28, KO-
LA FAVORIT, nábfi. Protifa‰istic-
k˘ch bojovníkÛ 3119, MOUNTFI-
ELD P¤EROV, Lipnická 4a, HELIA
SPORT Pfierov, Îerotínovo nám. 24

• Od záfií roku 2006 probíhá nepfie-
trÏitû bezplatná evidence jízdních
kol na sluÏebnû Mûstské policie,
nám. T. G. Masaryka 1. Podmínkou
zápisu do registru je pfiedloÏení do-
kladu o pÛvodu kola (doklad o kou-

pi, záruãní list apod.) a dobr˘ tech-
nick˘ stav.

• Zamûstnanci magistrátu si kampaÀ
pfiipomenou jiÏ tradiãním cyklozá-
vodem P¤EROVSKÁ OSMICA,
kter˘ se letos bude konat 20. záfií.

• ·koly obdrÏí pro vlastní osvûtovou
kampaÀ propagaãní plakáty, které
pfii pfiíleÏitosti této aktivity vydalo
Ministerstvo Ïivotního prostfiedí.

Pfierovské hody opût 
pfiinesly historickou atmosféru
Ohlédnutí

inzerce

Již 6. ročník celoevropské akce Evropský týden mobility se uskuteč-
ní v týdnu od 16. září a vyvrcholí 22. září tradičním Evropským dnem
bez aut. Cílem osvětové kampaně, v letošním roce zaměřené na té-
ma Ulice pro lidi, je přimět samosprávy měst k zamyšlení, jak vrátit
do ulic život a lidem v nich pocit bezpečí. Města by měla dát na uli-
cích více prostoru chodcům, cyklistům a veřejné hromadné dopravě.

Evropský den bez aut 
a Evropský týden mobility

Účastníci loňského cyklozávodu Přerovská osmica

Zpfiístupnûní památek (pokraãování ze strany 1):

V září se zpřístupní památky veřejnosti

Památka adresa sobota 8. 9. nedûle 9. 9.
zámek Horní nám. 9–17 9–17
Mûstsk˘ dÛm Kratochvílova 9–18
farní kostel sv. Vavfiince Kratochvílova 14–16 14–16
mûstské hradby s fortnou
kaple sv. Jifií Horní nám. 10–16 14–16
kostel sv. Michaela ·ífiava 10–16 14–16
pravoslavn˘ chrám Wilsonova 10–15
sv. Cyrila a Metodûje
âB kostel evangelick˘ J. â. Drahlovského 9–15
mûstsk˘ park Michalov Michalov
Ïidovsk˘ hfibitov Lanãíkov˘ch 10–15
farní kostel Pfiedmostí 14–16
sv. Máfií Magdalény
Památník lovcÛ mamutÛ Pfiedmostí 10–12, 13–15
Bezplatn˘ vstup do Muzea Komenského, které sídlí v pfierovském zámku, je
pouze v sobotu 8. záfií. V rámci EHD probûhnou i doprovodné akce.

foto Eva Šafránková

POJIŠŤOVACÍ  A FINANČNÍ  SPOLEČNOST

JARO
PROVEDEME POROVNÁNÍ SAZEB

U V·ECH POJI·ËOVEN
KACELÁŘ:

Kozlovská 37, Přerov 750 02

naproti hřišti ZŠ Trávník

720 153 153, 606 448 172
PO–PÁ 8–17 hodin

www.jaropojistovna.cz

NEPLAŤTE VÍC, NEŽ „POVINNĚ“ MUSÍTE

POVINNÉ Triglav poji‰Èovna, a.s.
RUâENÍ 2007 ROâNÍ SAZBY
limity plnění 50/50 mil. Kč možnost področních splátek

OSOBNÍ do 1000 cm3 1.253,-

1000–1350 cm3 1.450,-

1351–1850 cm3 2.131,-

1850–2500 cm3 3.317,- 

nad 2500 cm3 5.002,-

NÁKLADNÍ 3500–12000 kg 5.635,-

nad 12000 kg 8.232,-

tahač 26.328,-

návěs 3.538,-
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To nejlepší pro Vás z p ísp vk  Fondu prevence  

v roce 2007: 
 

 Preventivní o kování a p eo kování proti klíš ové encefalitid  
 O kování proti rakovin  d ložního ípku 
 Ozdravné pobyty d tí a mládeže po ádané MŠ, ZŠ, SŠ 
 P ísp vek na masáže, pohybové aktivity 
 P ísp vek na plavání kojenc  
 P ísp vek pro dárce krve a kostní d en  
 P ísp vek na vitamínový p ípravek pro t hotné ženy  
+ DVD „Jak prožít zdravé t hotenství“ 

 P ísp vek 250,- K /rok na bazén v P erov , sleva ze vstupného  
na bazén v Olomouci a v Prost jov  

 

Nejste dosud klienty ZP MetalNejste dosud klienty ZP MetalNejste dosud klienty ZP MetalNejste dosud klienty ZP Metal----Aliance?Aliance?Aliance?Aliance?    
Využijte možnosti zaregistrovat se k . 0.2007 a získat tak poukázku 
v hodnot  K  300,- na nákup vitaminových a antikoncep ních p ípravk .  

 Veškeré náležitosti za Vás vy ídíme. 
 
Kontaktní místo P erov    Regionální pracovišt  Prost jov 

Kratochvílova 34    Partyzánská 3 

P erov    Prost jov 

58  208 255     582 340 263 

Ú ední hodiny:    Ú ední hodiny: 
Po – t 8,30- 2,00  3,00- 7,00   Po, St  8,00- 7,00 
Pá        8,30- 2,00  3,00- 5,00   Út, t  8,00- 5,00 
www.zpma.cz             info@zpma.cz            Modrá linka 844 25 24  

Spoleãnost zab˘vající se komplexními
sluÏbami v ekologii hledá k dlouhodo-
bé spolupráci externího ekologa (pfií-
padnû BP + PO) s praxí a se znalostí
místního regionu.

Kontakt: 736 624 947

budova Pegas

Husova 2, 750 02 Přerov

info@altix.cz, www.altix.cz

• PC kurzy pro začátečníky
• Rekvalifikace s akreditací
• Zakázkové kurzy pro firmy

Centrální rezervace

kurzů a informace 

na tel. 577 211 980

KR KSČM Olomouc a OV KSČM Přerov 
pořádají

Mírový pochod
Ne základnám

Sobota 22. září 2007 
Start: nám. Přerovského povstání,

Přerov v 9 hodin
Cíl: dětský tábor Čekyně
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VYŠKRTÁVANÉ VÝRAZY:

ČTYŘÚHELNÍKOVÁ OSMISMĚRKA 
Staré české přísloví. Řetězec písmen každého výrazu tvoří čtverec nebo obdélník. 
Tajenku přečtete svisle po sloupcích z nevyškrtaných písmen.

TAJENKA OSMISMĚRKY: LÉKAŘE A UČITELE NELZE NIKDY DOSTATEČNĚ ZAPLATIT

ALEJ
BARETY
BIOLOG
DIAGNÓZA
DIVOČINA

A D I V M H T R X Y A T A I M Š
N I Č O Č U B E N T A Ě I S A I
I A R Ř R T T E I D T R T T R F
D G K O I Y L L I P J A Ý P T O
A N Š E H E O L O O E L V R L T
Z Ó A A R I E G K J E P D O A K
T L P A E N B Z T S S Z O V E Č
Č I B Y T A N R P K Č K P Z I J
K É A R E R O Š D Á O L E L O P
Y H R U D I T E S T N O R R K A

EDITOR
FIŠMISTR
GROŠ
HRABIČKY
HUBERT

JEZERO
KOKS
KOPEJTKO
LIPO
OKAP

ORBA
OVEČKA
ROHY
ROLE

SROLOVAT
ŠAPITÓ
ŠPÁS
TERINA

TEXTIL
TUMORY
TÝRATI
VÝPROVOD

V alpské ãásti JiÏního Tyrolska
v Itálii se táhne horsk˘ hfieben
Hochpusterial. V údolí pod ním teãe
fiíãka Rienz, na níÏ leÏí fiada mûste-
ãek a obcí, které se staly dûji‰tûm
10. mezinárodního sborového festi-
valu Alta Pusteria. Ve Vokálu jsme se
dlouho rozhodovali, zda si mÛÏeme
dovolit úãast na festivalu v Itálii. Dí-
ky mûstu, kraji a dal‰ím v˘znamn˘m
sponzorÛm jsme mohli fiíci ano. 

Do Itálie odjel Vokál 20. ãervna a po
nároãné cestû se dostal pfied poled-
nem do cíle, kter˘m byl horsk˘ hotel
v obci Antholz Mittertal. Organizáto-
fii festivalu jiÏ na odpoledne zafiadili
první krátké vystoupení Vokálu a jed-
noho italského a litevského sboru
v Mahlerovû sále v Toblachu. Na dal-
‰ím koncertu na otevfiené scénû ve
Valdora vystoupilo jiÏ ‰est sborÛ z Ko-
reje, Itálie, USA, Litvy a âeské repub-
liky. Veãerní koncert se uskuteãnil se
dvûma italsk˘mi sbory v místû na‰e-
ho ubytování v kostele v Antholz.
Vzhledem k povinné odstávce auto-
busu jsme se nezúãastnili „Tyrolské-
ho svátku“, kter˘ zaãínal ve vzdálené
obci aÏ ve 23.30 hodin. Druh˘ nejv˘-
znamnûj‰í koncert se konal v chrámu
sv. Michaela v Innichen. Partnery
nám dûlali Italové, litevsk˘ Ïensk˘
sbor a ¤ekové. I tentokrát Vokál vyni-
kal svou dramaturgií a pestrou dyna-
mikou pfiednesu. Odpoledne se sefia-
dilo více neÏ ‰edesát zúãastnûn˘ch
sborÛ a za jásotu a zpûvu pro‰lo v prÛ-
vodu mûstem na námûstí, kde v‰ich-
ni zazpívali spoleãnû tfii skladby. Zpû-
váci se nenechali zaskoãit, ale slav-
nostní obleãení a kroje mnoh˘ch
úãastníkÛ utrpûly prudk˘m de‰tûm
s kroupami. 10. mezinárodní festival
Alta Pusteria byl zakonãen slavnost-
ním shromáÏdûním, na nûmÏ kaÏd˘
ze sborÛ obdrÏel úãastnick˘ certifikát
a festivalovou dortu. Pfii této pfiíleÏi-
tosti jsme organizátorÛm pfiedali pla-
ketu mûsta Pfierov. 

Co fiíci závûrem. Festival byl uspo-
fiádán v nádherném horském pro-
stfiedí pod Alpami. Ve Vokálu nikdo
nelituje nemal˘ch úãastnick˘ch po-
platkÛ, protoÏe si odnesl nezapome-
nutelné záÏitky, které budou po-
vzbuzením pro dal‰í práci ve sboru.
Samozfiejmû jsme nemohli b˘t pfií-
tomni v‰em koncertÛm, av‰ak v tûch
vystoupeních, které jsme mohli sly-
‰et, patfiil Vokál k tûm nejlep‰ím.
âeská republika byla zastoupena 16
sbory a jen Italové mûli silnûj‰í za-
stoupení 17 sbory. Rozhodnû jsme
dÛstojnû reprezentovali ãeskou sbo-
rovou práci a sv˘m sponzorÛm

upfiímnû dûkujeme, Ïe pfierovskému
sboru umoÏnili úãast. Na‰í dirigent-
ce Kamile Fojtové dûkujeme za ús-
pû‰nou pfiípravu sboru. Miloš Přidal

Pozvánka na koncert 
Smí‰en˘ pûveck˘ sbor Vokál ne-

mohl uskuteãnit 8. kvûtna pravidel-
n˘ koncert ve v˘stavní síni pfierov-
ského zámku, protoÏe dirigentka by-
la na zahraniãním turné. Koncert se
bude konat na zámku u pfiíleÏitosti
mezinárodní akce Dny evropského
kulturního dûdictví v sobotu 8. záfií
v 10 hodin.

Akce pro seniory PSP
28. 9. • vlakov˘ turistick˘ zájezd do
JavorníkÛ, Velké Karlovice – Kasárna –
Velk˘ Javorník, 24 km. Odjezd vlaku
z nádraÏí âD v Pfierovû v 6.05 hodin,
návrat v 17.26 hodin.

Cviãte s námi
Odbor Sport pro v‰echny pfii Sportov-
ním klubu Pfierov zahájí v pondûlí
10. 9. pravidelná cviãení sv˘ch oddílÛ.
V pondûlí v 17 hodin v tûlocviãnû Z· Îe-
latovská cviãí rodiãe s dûtmi, v 18 ho-
din Ïákynû a v 19 hodin Ïeny. Ve ãtvr-
tek v 17 hodin cviãí pfied‰kolní dûti
a v 19 hodin Ïeny.
Náplní hodin je v‰eobecná gymnastika,
atletika, míãové a závodivé hry a Ïenám
je urãena rytmická gymnastika, kondiã-
ní cviãení a zdravotní tûlesná v˘chova.
Pro oddíl rekreaãních sportÛ je vyhra-
zena hala SK Pfierov vÏdy ve stfiedu ve
20 hodin. Dospûlí a dorost hrají volejbal.

Rodinka
Klubovna v Îelátovské 12, Pfierov. 

Pondûlí 15–17 hod. pro dûti od 1 do 7
let, herna pro rodiãe a dûti, cviãení,
tvofiení, zpívání, taneãky. 17–18.30
hod. kurz nûmãiny pro mírnû pokroãi-
lé a vûãné zaãáteãníky
Stfieda 15–17 hod. pro dûti od 1 do 7
let, herna pro rodiãe a dûti cviãení, tvo-
fiení, zpívání, taneãky. 17–18.30 hod.
cviãení pro Ïeny. Zápis probûhne prv-
ní a druh˘ t˘den v záfií v klubovnû.
28.–30. 9. Potáborová víkendovka,
hry, video a foto z tábora, turistika
místo bude upfiesnûno (pravdûpodobnû
v Host˘nkách)

Besedy – pondûlí v 10.15 hodin
3. 9. • Rizika hypertenze a hypotenze
– Daniela ·tolfová (vrchní sestra
CHOS). Mûfiení krevního tlaku.
10. 9. • ¤ím císafisk˘: do rozpadu fií-
‰e na v˘chodofiímskou a západofiím-
skou – Mgr. ZdeÀka Mollinová
17. 9. • Vycházka do Biologické stani-
ce Pfierov (na zvífiátka). Doprava od
SONUSU bude zaji‰tûna.
24. 9. • Co mám dûlat, kdyÏ nemÛÏu
spát – Olga Îupková (zdravotní sestra)

Rukodûlné ãinnosti – ât v 10.15 hod.
6. 9. • Dekorace kvûtináãÛ (pfiinést si
kvûtináã)
13. 9. • Savování – triãko s listy (pfiinést
si barevné bavlnûné triãko a rÛzné listí)
20. 9. • Drátkovaná kvûtina 
27. 9. • V˘roba ruãního papíru

Zdravotní cviãení s lektorem
pondûlí, úter˘ a ãtvrtek 9–10 hod.,
pfii hezkém poãasí se v úter˘ cviãí

od 18 do 19 hodin v Michalovû

Internet – pondûlí, ãtvrtek 10–12
hod. s lektorem, 9–10 a 12–13 hod. 

pro pokroãilé

Kavárna pro seniory
12. 9. v 16 hod. • Dominikánská re-
publika – Vladimíra Pfiehnalová

Klub Spolu, Centrum Sonus
Palackého 17a/2833, Přerov

Sboristé využili krátkého volna k výšlapu k nedalekému jezeru Antholzer See

Vokál zpíval na festivalu v Itálii

âlenové Mykologického klubu
Pfierov jiÏ zaãali s pfiípravami na ju-
bilejní 10. roãník v˘stavy hub, která
se bude konat v pátek 21. a v sobo-
tu 22. záfií v budovû Klubu Teplo na
Horním námûstí v Pfierovû. Po oba
dva dny bude v˘stava zpfiístupnûna
od 9 do 19 hodin. 

Doprovodn˘ program bude letos
roz‰ífien o odborné tematické pfied-
ná‰ky. V pátek o pÛl ãtvrté je na pro-
gramu pfiedná‰ka známého bylinká-

fie Pavla Váni na téma Léãivé houby.
V sobotu budou tématem pfiedná‰ek
oblíbené houby hfiibovité, to v 10
a v 16 hodin. HoubafiÛm, ktefií si ne-
vûdí rady s urãením nalezen˘ch úlov-
kÛ, bude po oba dny k dispozici my-
kologická poradna. ChuÈové buÀky
mohou pfiíznivci uspokojit náv‰tûvou
restaurace Strojafi (Velká DláÏka),
kde budou po dobu v˘stavy nabízeny
houbové speciality.
Milan Plášek, Mykologický klub Přerov

Jubilejní 10. výstava hub v Přerově
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MUZEUM KOMENSKÉHO
Budova přerovského zámku

úter˘ aÏ pátek 8–17 hodin
sobota a nedûle 9–17 hodin

Stálé expozice
Rekonstrukce historick˘ch ‰kolních
tfiíd, J. Blahoslav, J. A. Komensk˘, Ar-
cheologie Pfierovska, Entomologie, Mi-
neralogie, Národopis Hané a Záhofií,
Tajemství tónu zvonu, Veduty Pfierova
a vyhlídka z vûÏe, Historie odboje na
Pfierovsku 1914-1989, Lapidárium
V˘stavy
do 16. 9. • Tfii lázeÀské pfiíbûhy
do 16. 9. • Hrady v kresbách a literatufie
do 30. 9. • Vzdûlávání dívek v âechách
do 23. 9. • Tajemství depozitáfie
20. 9.–26. 12. • Sága moravsk˘ch
PfiemyslovcÛ
27. 9.–25. 11. • Malífi F. X. Procházka
28. 9. • státní svátek – vstup zdarma
8. 9. • den Evropského kulturního dû-
dictví – vstup zdarma

KORVÍNSKÝ DŮM
cyklus umûleckohistorick˘ch pfiedná-

‰ek, kaÏdou stfiedu v 16.30 hodin
5. 9. • Velkomoravská fií‰e a poãátky
vlády PfiemyslovcÛ (Mgr. L. MaloÀ)
12. 9. • Umûní doby velkomoravské
a pfiedrománské (Mgr. K. Glacová)
19. 9. • Z dûjin muzeologie I. – V an-
tickém svûtû (Mgr. L. Vidrmertová)
26. 9. • Hradisko na Kopci a trhová
ves – osídlení Pfierova v 9.–12. stol.
(Mgr. M. Chumchal)

ORNITOLOGICKÁ STANICE 
pondûlí–pátek 8–16 hodin

soboty a nedûle 9–17 hodin
jindy po domluvû

Stálé expozice 
Ptáci âR, Ptaãí lípa
V˘stavy
do 30. 9. • Sáhni si na ptáka
27.–28. 9. • 13. okresní v˘stava âZS
– expozice Letní ptaãí zahrady
8. 9. • den Evropského kulturního dû-
dictví – vstup zdarma
28. 9. • státní svátek– vstup zdarma
• Ekoporadna projektu Pfiírodû OK –
poskytování informací z oblasti Ïivot-
ního prostfiedí pondûlí–pátek 8–16 hod.

Dům dětí a mládeže ATLAS – Den otevřených dveří
Koná se 11. záfií od 14.30 do 18 ho-
din. Vybírat mÛÏete z nepfieberného
poãtu krouÏkÛ, a to pro dûti pfied‰kol-
ního a ‰kolního vûku, dospívající a do-

spûlé. KrouÏky zaãínají od fiíjna. Infor-
mace osobnû nebo telefonicky v DDM
Atlas, ÎiÏkova 12, Pfierov, tel.:
581 201 246, 581 209 353

HRAD SOVINEC
22. a 23. 9. • Na pfiíkaz císafie II. Stfie-
dovûk˘ mumraj na gotické tvrzi.

MĚSTSKÝ DŮM
9. a 16. 9. ve 13.45 • Nedûlní párty pfii
dechovce (k tanci a poslechu hraje de-
chová hudba Záhorská kapela). Tradiã-
ní nedûlní taneãní odpoledne nejen pro
seniory.
20. 9. v 19.30 hodin • Muzikálov˘
koktejl, koncertní vystoupení hvûzd
praÏské muzikálové scény, nejvût‰í hi-
ty historie muzikálÛ navíc v originál-
ních kost˘mech – MISS Saigon, Nûkdo
to rád horké, West Side Story, Chicago,
Starci na chmelu, Hfií‰n˘ tanec a dal‰í.
Zpívají a tanãí D. ·inkorová, R. Vojtek,
H. Svrãek, K. Nováková, ·. Marková
a M. Hrdinka.
25. 9. v 19.30 hodin • Moravská Fil-
harmonie Olomouc, sólista Pavel
·porcl – housle, dirigent Petr Vronsk˘
Pfiedprodej v MD, vchod z nám. TGM,
po–pá 8–18 hodin, tel.: 581 290 311, 581
215 101, e-mail: predprodej@mdpr.cz

HRAD HELFŠTÝN
úter˘–nedûle 9–17 hod.

do 30. 10. • Expozice hist. mincovny
do 31. 10. • Expozice umûl. kováfiství
8. 9.–28. 10. • Ave art – práce stu-
dentÛ umûlecké ‰koly Ostrava (8. 9.
vernisáÏ v 15 hod.)
8. 9. • den Evropského kulturního dû-
dictví – vstup zdarma
28. 9. státní svátek – vstup zdarma
info@prerovmuzeum.cz helfstyn@vol-
ny.cz www.prerovmuzeum.cz 

promenádní
koncerty v mûstském parku

Michalov
ZÁ¤Í • nedûle v 15 hodin

2. 9. Synkopa
9. 9. Dechov˘ orchestr Haná ZU· B. Kozánka

16. 9. Karel Caha Band
23. 9. Moravská veselka
30. 9. Záhorská kapela

Mezi dětmi oblíbený floorball

Nabídka kurzu
pro rodiãe, ktefií mají problémové dítû.
Probûhne v záfií a fiíjnu v budovû Sou-
kromého psychologického poradenství,
Su‰ilova 20, Pfierov. Povede ho PhDr.
Jana Gebauerová, která nezvefiejní jmé-
na pfiihlá‰en˘ch rodin. Kurz je zdarma.
BliÏ‰í informace a pfiihlá‰ky do 7. zá-
fií u PhDr. Jany Gebauerové, tel. 602
825 508, e-mail nesamota@seznam.cz

V˘tvarná soutûÏ
se koná v rámci T˘dne du‰evního zdra-
ví, kter˘ bude probíhat od 1. do 5. fiíjna
na téma Du‰evní zdraví a du‰evní ne-
moc. Je urãena dûtem a mlad˘m lidem
od 12 do 18 let. Uzávûrka je do 25. 9.
Vyhlá‰ení v˘sledkÛ a ocenûní vítûzÛ je
5. fiíjna v Informaãním centru v Pfiero-
vance. Vybrané práce budou vystaveny
v Informaãním centru od 8. do 12. 10.

Závod v lovu ryb
Na fiece Beãvû mezi mostem Míru a Ïe-
lezniãním mostem se uskuteãní závo-
dy v lovu ryb na plavanou. Dne 1. a 2.
záfií Pfierovsk˘ pohár – Sarfix Cup a 29.
a 30. záfií Závod II. ligy skupina „C“.

Hurá do ‰koly
Zábavné dûtské odpoledne pod zá‰titou
poslance PâR Ladislava Mlãáka se bu-
de konat 22. 9. ve 13.30 hodin v dût-
ském tábofie v âekyni.

KPVU
15. záfií • Kulturní památky Karviné,
vlakov˘ zájezd. Odjezd v 8.05 z Pfiero-
va. Sraz na nádraÏí v Karviné v 9.55 ho-
din. Návrat v 17.53 hodin.

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

Den sauna solárium, protiproud, rekondiãní stoly
perliãka, masáÏ Slender

Pondělí 15–21 společná 13–21 7.30–21

Úterý 14–20 ženy 12–20 7.30–21

Středa 13–21 muži 13–21 7.30–21

Čtvrtek zavřeno zavřeno 7.30–21

Pátek zavřeno zavřeno 7.30–21

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

Výjimky: 28. 9. státní svátek – zavřeno

REHABILITACE A SAUNA V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 209 100

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • ZÁ¤Í 2007

koupel, zábal, masáž, 
perličková masáž

pondělí až pátek
7–18 hod.

Výjimky: 28. 9. státní svátek – zavřeno

LÁZNĚ BOCHOŘ (tel. 581 205 045)

VÝJIMKY – plavecký areál
28. 9. dětský, 50 m a venkovní bazén 10–18

koupání imob. občanů 15–17

1. a 2. 9. vchod i z Brabanska 10–18

1.–5. 10. odstávka zavřeno

Den dûtsk˘ kryt˘ ãásteãn˘ pára koupání koupání venkovní
bazén 50 m bazén pronájem sprchy imobilních obãanÛ – dÛchodci bazén

Pondělí zavřeno 6.15–7.45 11.30–13.30 14–18
Úterý 18–20 6.15–7.45 18–21 16–17 14–18
Středa 15–20 6.15–7.45 15–21 15–16 18–19 11.30–13.30 14–18
Čtvrtek 18–20 6.15–7.45 18–21 14–18
Pátek 15–20 6.15–7.45 15–22 21–22 15–17 14–18
Sobota 10–20 10–20 10–18
Neděle 10–18 10–18 10–12 10–18
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Galerie a výstavy
Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

Dvû kolekce obrazÛ pfiedstaví galerie na
v˘stavû v záfií. Jedná se o dva tvorbou
zcela odli‰né autory.

Franti‰ek Turek dosáhl ve své malífi-
ské a grafické tvorbû pozoruhodn˘ch
úspûchÛ. Byl ve sv˘ch poãátcích prÛ-
kopníkem moderní malby, za niÏ byl
mnohokrát ocenûn. Jeho obrazové
kompozice si ponechávají reálnou
strukturu, av‰ak vyjadfiují vnitfiní auto-
rÛv pohled na svût. V˘razná je i jeho
tvorba ilustrátorská, za niÏ získal cenu
ve Frankfurtu nad Mohanem, v Lipsku
a mnoho dal‰ích ocenûní doma i v za-
hraniãí. Dodnes Ïije a tvofií v Praze.

Renata ·tolbová je ilustrátorka, gra-
fiãka a malífika nové generace. Zpraco-
vává témata jako je víra, láska, nûha. Ve
v˘razu se zamûfiuje na tváfie, oãi a ru-
ce. Z jejích prací vyzafiuje opravdovost,

pohoda a klid. Navrhuje také kost˘my, maluje loutky, realizovala kfiíÏovou ces-
tu. Îije a tvofií na âeskobudûjovicku.

Tyto dvû zajímavé kolekce obrazÛ zhlédnete v galerii ve dnech 10. aÏ 21. záfií.

V záfií bude zde vystavovat v˘tvarník Jifií Hudeãek, kter˘ Ïije a tvofií v Uher-
ském Hradi‰ti. V jeho tvorbû jde pfiedev‰ím o ‰iroké téma Ïivota rodiny. Vzni-
kají tak figurální kompozice. Dal‰ím v˘znamn˘m tématem Hudeãkovy tvorby
je malba záti‰í. Ta vychází z pfiedmûtÛ kaÏdodenního uÏívání. Hudeãkova tvor-
ba se nese v duchu zachycení pomíjivé atmosféry i v námûtech krajináfisk˘ch.

Minigalerie Îerotín Z.H. • Komenského 2, tel. 581 202 728

Kino Hvězda

Domeãek umûleck˘ch fiemesel
Jasínkova 2 (za Priorem), tel. 581 209 170

13.–27. záfií • Mirka Janou‰ková –
obrazy. Tvorba Mirky Janou‰kové
vychází z pfiírodních motivÛ. Není
to v‰ak realistick˘ popis konkrétních
objektÛ, ale spí‰e pokus zachytit ne-
popsané, pocit, vjem, atmosféru cel-
ku i detailu, pfiedev‰ím pfiírodu, její
promûny a zde proÏité dojmy. Také
uklidÀující barevnost vystaven˘ch
dûl, pfiipomínající barvy roãních ob-
dobí nebo barvy, které v pfiírodû do-
minují jsou dokladem, odkud autor-
ka ãerpá svou inspiraci a co touÏí vy-
jádfiit.

Miroslava Janou‰ková Ïije a pra-
cuje v Novém Jiãínû. Vûnuje se pfie-
váÏnû malbû, ale v poslední dobû se
také zab˘vá tvarováním a zatavováním skla v elektrické peci. Zhotovuje sklenû-
né objekty, mísy, misky. V rámci v˘stavy obrazÛ Mirky Janou‰kové bude pre-
zentovat svá díla keramiãka Petra NoÏiãková.

V˘stava bude zahájena vernisáÏí ve ãtvrtek 13. záfií v 17.30 hodin.

1. 9. v 15.30 hod. • SHREK T¤ETÍ
(USA, animovaná komedie, ãesk˘ da-
bing). Král Herold má na kahánku
a musí vládu v království Za sedmero
horami nûkomu pfiedat. Je‰tû jasnûj‰í je,
Ïe nástupcem trÛnu se má stát Shrek.
1. a 2. 9. v 17.30 hod. a 1.–4. 9. ve
20.15 hod. • TRANSFORMERS (USA,
akãní sci-fi, titulky, premiéra). Roboti,
ktefií se dokáÏou pfietransformovat v li-
bovoln˘ dopravní prostfiedek, jsou po-
pulární natolik, Ïe se stali hrdiny akã-
ního animovaného seriálu.
3.–5. 9. v 17.30 hod. • MISS POT-
TER (USA/VB, biografie/drama, titulky,
premiéra). Love story inspirovaná Ïivo-
tem a láskou svûtoznámé spisovatelky.
Zatímco její knihy tû‰í generace dûtí po
celém svûtû, Beatrix Potter si svÛj vlast-
ní pfiíbûh drÏela peãlivû pod zámkem. 
6.–8. 9. v 17 hod. a 10.–12. 9. v 17
hod. • HARRY POTTER A FÉNIXÒV
¤ÁD (USA, rodinn˘, ãesk˘ dabing). Har-
ry Potter se vrací do Bradavic. Tam v‰ak
zjistí, Ïe vût‰ina ãlenÛ kouzelnické ko-
munity vûfií, Ïe jeho nedávné setkání
s Lordem Voldemortem je v˘mysl, ãímÏ
je zpochybnûna Harryho dÛvûryhodnost. 
6.–11. 9. ve 20 hod. • EDITH PIAF
(Francie/Anglie/âR, drama, titulky,
premiéra). Narodila se na chodníku, vy-
rÛstala v nevûstinci, vydûlávala si pou-
liãním zpûvem… Pfiesto se z ní stala
svûtoznámá hvûzda první velikosti. Její
Ïivot byl bojem o hudbu, pfieÏití a lásku. 
13.–15. 9. v 17 hod. • DIVOKÉ VLNY
(USA, rodinná animovaná akãní kome-
die, ãesk˘ dabing, premiéra). KdyÏ bfieh
omyla první vlna, uÏ tu byl první sur-
fafi. Staãil kousek naplaveného dfieva
nebo ledová kra a bylo to, mohli jste jet.
16. 9. v 17.30 hod. a 13.–16. 9. ve 20
hod. • KLETBA ZLATÉHO KVùTU
(Hongkong/âína, dobrodruÏn˘, titulky,
premiéra). Ping, vládce âíny X. století,
spalován neskonalou láskou i nenávistí
vÛãi své Ïenû rozehrává tragédii, která
zasáhne kaÏdého ãlena královské rodiny. 
17.–19. 9. v 17.30 hod. • JEDNOTKA
P¤ÍLI· RYCHLÉHO NASAZENÍ (USA,
komedie, titulky, premiéra). SerÏant
Angel je zdaleka nejlep‰í bobík v fiadách
lond˘nské policie. Pro samá vyzname-
nání uÏ si v kanceláfii pomalu nevidí ani
na zeì a obecnû je o ãtyfiistaprocent v˘-
konnûj‰í neÏ jeho kolegové.
17.–18. 9. ve 20 hod. • TAJNOSTI (âR,
drama/komedie). Intimní komedie o man-
Ïelství, nevûfie a drobn˘ch ranách, které
nejvíc bolí. Julie má v‰echno... Ale pod
tímto zdánlivû spokojen˘m a klidn˘m po-
vrchem se skr˘vá mnoho tajemství.
20.–26. 9. v 17.30 hod. a 20.–25. 9.
ve 20 hod. • MEDVÍDEK (âR, ãerná
komedie, premiéra). Hofiká komedie
o svûtû, ve kterém je Ïensk˘ princip
mocnûj‰í neÏ muÏsk˘, mûkké je moc-

nûj‰í neÏ tvrdé a voda je mocnûj‰í neÏ
kámen. Nov˘ celoveãerní film z autor-
ské dílny Jan Hfiebejk/Petr Jarchovsk˘.
27.–29. 9. v 17 hod. • RATATOUIL-
LE (USA, rodinná animovaná komedie,
ãesk˘ dabing, premiéra). Hlavním hr-
dinou filmu je krysák Remy, kter˘ od-
váÏnû sní o tom, Ïe se stane vyhlá‰en˘m
kuchafiem v pafiíÏské pûtihvûzdiãkové
restauraci. 
30. 9. v 17.30 hod. a 27.–30. 9. ve 20
hod. • CESTA BOJOVNÍKA (USA, do-
brodruÏn˘, titulky, premiéra). Amerika
pfied první Kolumbovou cestou. Na
klidné pobfieÏí pfiijíÏdûjí viking‰tí ná-
jezdníci a plení, zabíjejí a zotroãují. ZÛ-
stane po nich mal˘, nebojácn˘ chlapec. 

5. 9. ve 20 hod. • NA SEVER SEVE-
ROZÁPADNÍ LINKOU (USA/1959,
‰pionáÏní thriller, titulky). Hitchcoc-
kÛv pfiíspûvek k tématu zámûny identi-
ty. Vyniká zhu‰tûn˘m dûjem pln˘m na-
pûtí a pfiedev‰ím ãern˘m humorem, ve
kterém rezonuje pfiíjemnû ironick˘
HitchcockÛv smích.

12. 9. ve 20 hod. • WARHOLKA (USA,
drama, titulky, premiéra). Slíbil jí, Ïe
z ní udûlá hvûzdu, jakou vÏdy chtûla b˘t.
SvÛj slib splnil bezezbytku. Zaujala ho
okamÏitû, jakmile poprvé pfii‰la do jeho
ateliéru v b˘valé továrnû na klobouky.
19. 9. ve 20 hod. • CARMEN (·panûl-
sko, taneãní, titulky, premiéra).
Antonio Gades je nejlep‰í taneãník, ja-
kého kdy ·panûlsko mûlo. Charisma-
tick˘ Gades hraje sám sebe, tedy ‰éfa
skupiny umûlcÛ zkou‰ejících taneãní
pfiedstavení Carmen.
26. 9. ve 20 hod. • IRINA PALM (Bel-
gie/Lucem./VB/Nûmecko/Francie, tra-
gikomedie, titulky, premiéra). Padesát-
nice Maggie se jednoho dne nechá za-
mûstnat v noãním klubu lond˘nského
Soho v zoufalé snaze získat peníze na
operaci váÏnû nemocného vnuka.

2. 9. v 15.30 hod. • SHREK T¤ETÍ
(USA, anim. komedie, ãesk˘ dabing).
9. 9. v 16 hod. • HARRY POTTER
A FÉNIXÒV ¤ÁD (USA, rodinn˘, ães-
k˘ dabing).
16. 9. v 16 hod. • DIVOKÉ VLNY
(USA, rodinná animovaná akãní kome-
die, ãesk˘ dabing, premiéra).
23. 9. v 16 hod. • KRTEK A OSLAVA
(âR, dûtské pásmo animovan˘ch pohá-
dek pro nejmen‰í diváky).
30. 9. v 15.30 hod. • RATATOUILLE
(USA, rodinná animovaná kom., ãesk˘ da-
bing, premiéra). Krysák Remy sní o tom,
Ïe bude kuchafiem v pafiíÏské restauraci.

■ K L U B  N Á R O â N É H O ■

■ D I V Á K A ■

■ A R T K I N O ■

■ B I J Á S E K ■

František Turek

Po prázdninách pfiivítá náv‰tûvníky
Domeãku nová kolekce keramiky Pro-
kopa Veselého, uÏitková keramika Ja-
romíry ·tûrbové a oblíbená tradiãní
keramika z Kun‰tátu. Po del‰í dobû
pfiedstaví své nové ‰perky Jifií Toma-
nec a manÏelé ·ikovi. Koncem mûsí-
ce záfií pfiekvapí sv˘mi malovan˘mi ob-
jekty malífika Jana Predikantová.
Z dílen textilních v˘tvarníkÛ bude pfii-
pravena nová podzimní kolekce na
pfielomu mûsícÛ záfií a fiíjna.

Bedřich Justin


