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Byl jednou z osobností, která zís-
kala cenu v podobû sklenûné plastiky
v oblasti kultury a památkové péãe.
Toto ocenûní celkem v devíti katego-
riích letos hejtmanství udûluje popr-
vé v historii. Pocta Pavlu Novákovi,
kter˘ letos oslavil 45 let koncertní
ãinnosti, má o to vût‰í váhu, Ïe byl vy-
brán ve své kategorii cen udûlen˘ch
za celoÏivotní pfiínos v oblasti kultu-
ry ze ãtyfiiceti nominovan˘ch. Cel-
kem pfii‰la témûfi stovka nominací.

Na otázku, co pro nûho toto oce-
nûní znamená, nám Pavel Novák od-
povûdûl: KdyÏ jsem se dovûdûl o oce-
nûní, vzal jsem to zpoãátku celkem
vlaÏnû. Já si moc na medajle a plá-
cání po zádech nepotrpím. Ale bû-
hem krátké chvilky pfiem˘‰lení jsem
si uvûdomil, Ïe jde o nûco zcela jiné-
ho. Byl jsem vychováván v rodinû,
kde mi bylo doslova vtloukáno do
hlavy, Ïe nejkrásnûj‰í pocit je dávat.

Pavel Novák přebírá cenu z rukou hejtmana Ivana Kosatíka foto Jiří Vojzola

Velké pocty se dostalo přerovskému zpěvákovi, textaři, hudebníku
a spisovateli Pavlu Novákovi. Na slavnostním galavečeru, který se ko-
nal 8. března v Moravském divadle v Olomouci, mu předal hejtman
Olomouckého kraje cenu za celoživotní přínos v oblasti kultury.

Do dvorany slávy byl uveden... ...Pavel Novák

pokračování na straně 2

Model slavnostnû odhalil pfierov-
sk˘ primátor Ing. Jifií Lajtoch. Ve
svém krátkém projevu vyslovil pfie-
svûdãení, Ïe model, kter˘ pfii‰el mûs-
to na 1,7 milionu korun, se stane i lá-
kavou turistickou atrakcí. Slavnost-
ního aktu se zúãastnil i jeho autor
akademick˘ sochafi René Vícha. ZdÛ-
raznil, Ïe teprve zásluhou práce na
modelu objevil krásy historie na‰eho

mûsta. Umûlec vysvûtlil zpoÏdûní
v dodání modelu nároãností této za-
kázky. Do‰el totiÏ k závûru, Ïe pÛ-
vodnû domluvené men‰í mûfiítko by
nedalo dostateãnû vyniknout histo-
rick˘m námûstím, a volba vût‰ího
modelu byla pracovnû nároãnûj‰í.
Nebrání se v‰ak kompenzaci za ne-
dodrÏení termínu a pfiislíbil, Ïe udû-
lá zdarma návrhy insignií mûsta.

Bronzov˘ model je zhotoven v mû-
fiítku 1:258 a má velikost 1,5 krát 1,5
metru. ZÛstane umístûn˘ v prostoru
pfied radnicí na námûstí T. G. Masa-
ryka. Tvofií jej Horní námûstí, ná-
mûstí T. G. Masaryka, ãást Îerotíno-
va námûstí a pfiilehlé uliãky. Model
hlídají po cel˘ch ãtyfiiadvacet hodin
kamery a nezb˘vá neÏ vûfiit, Ïe se ne-
stane cílem vandalství. Šaf

Slavnostně odhalený model se těší velké pozornosti nejen dospělých, ale rády se nad ním zastaví především děti

V pátek 9. března byl slavnostně odhalen na přerovském náměstí T. G. Masaryka bronzový model his-
torické části Přerova. Stalo se tak s téměř tříměsíčním zpožděním, odhalení bylo totiž původně na-
plánováno na závěr roku 2006 a mělo být jakousi tečkou za oslavami 750 let založení našeho města.

Před radnicí už stojí model města

foto Jan Čep



Magistrát města Přerova v souvislosti s přípravou doplňovacích vo-
leb do Senátu Parlamentu ČR oznamuje všem případným členům
okrskových volebních komisí změnu místnosti, kde se bude konat
první zasedání členů okrskových volebních komisí. Neproběhne v za-
sedací místnosti v ul. Smetanově, ale ve velkém sále Klubu Teplo na
Horním náměstí v Přerově. První zasedání okrskových volebních ko-
misí se uskuteční ve čtvrtek 12. dubna.
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Dostat dar, je krásné. Dát nûco je ‰tûs-
tí. Já jsem takov˘ dar dostal od Boha
a cel˘ Ïivot jsem se snaÏil dát lidem
kolem sebe z toho daru co nejvíc.
MoÏná jsem si v poãátcích myslel, Ïe
trochu slávy neu‰kodí. Stejnû jako nû-
jaké peníze. Ale rodina neustoupila ze
svého dobrého názoru. A pak jsem
potkal spisovatele pana Kebzu, u kte-
rého jsem studoval angliãtinu. 
Pfiivedl mû k literatufie, k moudr˘m
názorÛm. Jednou mi fiekl: „Pavle, dû-

lejte to poctivû a v‰echno ostatní pfii-
jde samo.“ Mûl velkou pravdu. Doká-
zal jsem pozitivnû ovlivnit milióny dû-
tí i dospûl˘ch a mûl¨jsem skvûl˘ pocit.
KdyÏ se mû ptají lidé, proã uÏ nejsem
ve Zlatém slavíku, odpovídám klidnû
a zdravû hrdû: „Já jsem zlat˘m slaví-
kem dennû na pódiu.“ Nev‰ímal jsem
si, jak se v‰ichni snaÏí zviditelnit i za
cenu prÛ‰vihÛ. Na tohle ka‰lu. Od ro-
ku ‘90 na mû témûfi zapomnûla tele-
vize, vûkem ztrácím prostor v rádiu.
Je to zákonité. A tak kdyÏ jsem dostal
tuhle cenu, uvûdomil jsem si po po-
ãáteãním klidu, Ïe pfies v‰echny ne-
pfiíznû osudu na mû lidé nezapomnû-
li. Je to víc neÏ nûjaká soutûÏ popula-
rity. Tohle je pro mû skuteãná pocta.
A já slibuji své rodinû a v‰em, ktefií na

mû pÛsobili, Ïe se nezmûním. Je to
krásné poslání Je to nejkrásnûj‰í po-
cit. A za tu velkou poctu dûkuji. Ne-
zklamu vás. Dûkuji v‰em. 

Dal‰í cenu, která poputuje do Pfie-
rova, a to za v˘jimeãn˘ poãin v ob-
lasti profesionálního umûní – v˘-
tvarného umûní, získalo Mezinárod-
ní setkání umûleck˘ch kováfiÛ na
hradû Helf‰t˘n Hefaiston jako v˘ji-
meãná forma prezentace umûleck˘ch
v˘robkÛ a popularizace umûleckého
kováfiství. Cenu pfievzal fieditel Mu-

zea Komenského PhDr. Franti‰ek
H˘bl spoleãnû s kastelánkou hradu
Helf‰t˘na Monikou Slováãkovou.

„Uznání, které se dostalo od na‰e-
ho zfiizovatele Muzeu Komenského
v Pfierovû je nejen ocenûním v‰em
pracovníkÛm této kulturní instituce,
ale zvlá‰tû bezprostfiednû Mgr. Mar-
cele Kleckerové a jejímu helf‰t˘n-
skému pracovnímu kolektivu, kter˘
vedle nejrÛznûj‰ích kulturních akti-
vit na hradû zvládá organizaãnû za-
jistit toto nepochybnû nejvût‰í celo-
svûtové setkání umûleck˘ch kováfiÛ,
prakticky bez vûhlasn˘ch sponzorÛ,
to znamená z rozpoãtu pfierovského
muzea, z financí, které nám pfiidûlu-
je Krajsk˘ úfiad Olomouckého kraje“,
zdÛraznil Franti‰ek H˘bl. Šaf

pokračování ze strany 1

Kastelánka hradu ve společnosti ředitele muzea přebírá cenu z rukou To-
máše Bíma. Autorem návrhu ceny je prostějovský výtvarník Radek Váňa.

Volební období senátora trvá 6 let.
V Pfierovû se poslední senátní volby
uskuteãnily v listopadu roku 2002.
Nového senátora proto budeme volit
pouze na zbytek funkãního období,
tj. do listopadu 2008.

I. kolo voleb se uskuteãní v pátek
27. 4. od 14 do 22 hodin a v sobotu
28. 4. od 8 do 14 hodin.

Voliãi obdrÏí nejpozdûji v úter˘
24.4. soubor hlasovacích lístkÛ pro I.
kolo voleb prostfiednictvím po‰ty do
místa trvalého bydli‰tû. V I. kole voleb
je zvolen ten kandidát, kter˘ obdrÏí
nadpoloviãní vût‰inu odevzdan˘ch
platn˘ch hlasÛ. Druhé kolo voleb se
bude konat pouze v pfiípadû, Ïe Ïádn˘
z kandidátÛ nezíská potfiebnou nad-
poloviãní vût‰inu odevzdan˘ch plat-
n˘ch hlasÛ a uskuteãní se pak ve stej-
n˘ch ãasech, a to o t˘den pozdûji, v pá-
tek 4. kvûtna a sobotu 5. kvûtna 2007.
Do druhého kola voleb postupují pou-
ze dva kandidáti, ktefií se v prvním ko-
le umístnili v koneãném pofiadí na
prvních dvou místech. Ve druhém ko-
le je zvolen ten kandidát, kter˘ získá
více odevzdan˘ch platn˘ch hlasÛ. Pfii
rovnosti hlasÛ by rozhodoval los.

Pokud se bude konat II. kolo vo-
leb, obdrÏí voliãi hlasovací lístky aÏ
ve volební místnosti, voliãÛm se ne-
doruãují. V I. i pfiípadném II. kole vo-
leb voliã hlasuje tak, Ïe v prostoru
urãeném pro úpravu hlasovacích líst-
kÛ vloÏí do úfiední obálky jeden hla-
sovací lístek se jménem kandidáta,
kterému chce dát svÛj hlas. Hlasova-
cí lístek se nijak neupravuje.

Vzhledem k tomu, Ïe jiÏ není moÏ-
né konat volby v budovû b˘valé Z·
Optická, do‰lo ke zmûnû sídla voleb-
ních okrskÛ ã. 39, 40 a 42. Volební
místnost pro volební okrsek ã. 39, tj.
ulice Kabelíkova, PurkyÀova a Slamû-
níkova, bude v budovû SdruÏení MOST
K ÎIVOTU, Bohuslava Nûmce 4, pro
volební okrsek ã. 40, tj. ulice tfi. gen.
Janou‰ka a VaÀkova, bude v budovû
Matefiské ‰koly, Dvofiákova 23 a pro vo-
lební okrsek ã. 42, tj. ulice Bohuslava
Nûmce – lichá ãísla a Optiky, bude
v budovû Matefiské ‰koly, Optiky 14.

V senátních volbách mÛÏe voliã, kte-
r˘ má trval˘ pobyt na území volebního
obvodu ã. 63, uplatnit své hlasovací
právo v kterémkoliv volebním okrsku
tohoto volebního obvodu, a to na zá-
kladû voliãského prÛkazu, kter˘ mu
bude vydán na poÏádání u obecního
úfiadu, kde je obãan hlá‰en k trvalému
pobytu. Seznam obcí náleÏejících do
volebního obvodu ã. 63 je k dispozici
v ohla‰ovnû pobytu Magistrátu mûsta
Pfierova, Bratrská 34 nebo na webo-
v˘ch stránkách mûsta Pfierova.

Voliã, hlá‰en˘ k trvalému pobytu
v Pfierovû, vãetnû jeho místních ãástí,
jiÏ nyní mÛÏe poÏádat o vydání voliã-
ského prÛkazu u Magistrátu mûsta
Pfierova, ohla‰ovna pobytu, Bratrská
34, pfiízemí, a to buì osobnû nejpozdûji
do 16 hodin dne 25. 4. nebo písemn˘m
podáním (s ovûfien˘m podpisem) do-
ruãen˘m na Magistrát mûsta Pfierova
nejpozdûji dne 20. 4. Ohla‰ovna poby-
tu pfiedá voliãsk˘ prÛkaz nejdfiíve 15
dnÛ pfiede dnem voleb osobnû voliãi
nebo osobû, která se prokáÏe plnou
mocí s ovûfien˘m podpisem voliãe Ïá-
dajícího o voliãsk˘ prÛkaz nebo jej vo-
liãi za‰le na jím uvedenou adresu.

Jaroslav Sláma, vedoucí správního 
odboru přerovského magistrátu

Dal‰í informace jsou zvefiejnûny
na webov˘ch stránkách mûsta
www.mu-prerov.cz, volby.

Seznam kandidátů
Ing. Monika Holeãková (Strana zdra-
vého rozumu)
Ing. Jifií Bakalík (KfiesÈanská a de-
mokratická unie – âeskoslovenská
strana lidová)
Mgr. Elena Grambliãková (Obãanská
demokratická strana)
Jaroslav Suchánek (SNK Evrop‰tí
demokraté)
Ing. Jifií Lajtoch (âeská strana soci-
álnû demokratická)
RSDr. Josef Nekl (Komunistická
strana âech a Moravy)
Doc. MUDr. Jifií Klein, Ph.D. (NE-
ZÁVISLÍ)
PhDr. Vladimír Juraãka (Strana pro
otevfienou spoleãnost)

Ve dnech 27. a 28. dubna budeme
volit nového senátora
V souvislosti s přijetím funkce zástupkyně ombudsmana, přesta-
la být Jitka Seitlová senátorkou. Prezident republiky proto vyhlá-
sil na dny 27. a 28. dubna 2007 doplňovací volby do Senátu Par-
lamentu ČR ve volebním obvodu č. 63. Do tohoto volebního
obvodu patří spolu s dalšími 100 obcemi i město Přerov.

I v leto‰ním roce velikonoãní svát-
ky oslavíme vyzdoben˘m námûstím,
kde budou tradiãnû uÏ ve stfiedu 4.
dubna umístûny dfievûné domeãky
s nabídkou velikonoãního zboÏí.

Pochopitelnû nebude chybût ani
zajímav˘ program, v rámci kterého
budete mít moÏnost si poslechnout
nûkteré známé regionální soubory.
Program zahájí ve ãtvrtek 5. dubna
v 15 hodin sv˘m vystoupením de-
chov˘ orchestr Haná a maÏoretky
ZU· B. Kozánka v Pfierovû. Dále se
pfiedstaví dûti a Ïáci Matefiské ‰koly

a Základní ‰koly Matefiídou‰ka
z Pfiedmostí.

Ke sváteãní náladû pfiispûje uÏ tra-
diãní Velikonoãní salon pfiipraven˘
v Mûstském domû od stfiedy 4. do so-
boty 7. dubna. Otevfieno bude dennû
od 10 do 18 hodin. Náv‰tûvníci si bu-
dou moci prohlédnout v˘stavku veli-
konoãních tradic. Pozornost si za-
slouÏí i ‰ikovné ruce pfiedvádûjící v˘-
robu velikonoãních ozdob, které si
budou moci zakoupit.

Program oslav pofiádan˘ch mûs-
tem najdete na stranû 11. Šaf

Do dvorany slávy...

Vítání jara v na‰em mûstû

Upozornûní

foto Jiří Vojzola
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Rada města Přerova

Krátce z jednání radních
dne 28. února 2007
❖ Finanãní anal˘za pfiíspûvkov˘ch organizací

Vzali na vûdomí v˘sledky Anal˘zy pfiíspûvko-
v˘ch organizací zfiizovan˘ch mûstem Pfierov
a zfiídili pracovní skupinu, která bude pro or-
gány mûsta pfiipravovat akãní plán k zefektiv-
nûní fungování pfiíspûvkov˘ch organizací, zfii-
zovan˘ch statutárním mûstem Pfierov, ve
sloÏení pfiedseda skupiny – Ing. Jifií Lajtoch,
ãlenové Mgr. Josef Kulí‰ek, Mgr. Elena Gramb-
liãková, Mgr. ·árka Krákorová PajÛrková, Old-
fii‰ka Sedláãková, Ing. Vladimír âajka, Eva Di-
vinová, Mgr. Romana Pospí‰ilová, Mgr. Anna
Slívová, Ivo Kropáã.
UloÏili

• odboru majetku mûsta urãit pro potfieby pra-
covní skupiny ãinnosti, které bude mûsto poÏa-
dovat po Technick˘ch sluÏbách mûsta Pfierova
a SluÏbách mûsta Pfierova vãetnû návrhu, které
ze stávajících ãinností by si mûlo pfiípadnû po-
nechat mûsto, 

• odboru sociálních sluÏeb a zdravotnictví urãit
sociální sluÏby a zpÛsob jejich zaji‰tûní ve mûs-
tû, rozsah a cenu sluÏeb, které mûsto poÏaduje,
pfiípadnû zpracovat strategii mûsta v oblasti po-
skytování sociálních sluÏeb, 

• odboru ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy urãit
kvalitu a rozsah sluÏeb Mûstské knihovny v Pfie-
rovû, vãetnû zpÛsobu jejich zaji‰tûní a dále pfii-
pravit pro pracovní skupinu zadání pro fieditel-
ku organizace – zpracování podnikatelského
zámûru a návrhu zpÛsobu financování Mûstské
knihovny v Pfierovû.

Krátce z jednání radních
dne 7. března 2007
❖ Vznikla pracovní skupina na revitalizaci mûst-

ského hfibitova v Pfierovû
• schválili zfiízení pracovní skupiny pro realizaci

revitalizace mûstského hfibitova v Pfierovû ve
sloÏení:
pfiedseda komise: Mgr. Elena Grabliãková – ná-
mûstkynû primátora; ãlenové komise: âestmír
Hlavinka – ãlen Rady mûsta Pfierova, Mgr. Mi-

roslava ·vástová – odbor Ïivotního prostfiedí,
Svatava Doupalová – odbor majetku, Ing. Olga
Krãmová – odbor rozvoje, Miloslav Jurenka –
Technické sluÏby mûsta Pfierova

❖ Víceúãelové hfii‰tû Z· Svisle – schválení zadá-
vacího fiízení
Schválili zadání vefiejné zakázky na realizaci
stavby víceúãelového hfii‰tû pfii Z· Svisle v Pfie-
rovû Podrobnûji na stranû 4

❖ Transformace domova – penzionu pro dÛ-
chodce na zafiízení sociálních sluÏeb poskytu-
jící sociální sluÏbu chránûné bydlení a návrh
úhrad za poskytované sociální sluÏby
Schválili transformaci zafiízení Sociálních slu-
Ïeb mûsta Pfierova, domova-penzionu pro dÛ-
chodce, U Îebraãky 18, v Pfierovû na zafiízení so-
ciálních sluÏeb chránûného bydlení, schválili
vymezení cílové skupiny a podmínky pfiijetí ob-
ãanÛ do pobytové sociální sluÏby chránûného
bydlení, schválili návrh na v˘‰i úhrad pro nové
uÏivatele sociální sluÏby chránûného bydlení,
schválili pau‰ální ãástku úhrady za poskytování
sluÏby chránûného bydlení pro obãany bez pfiís-
pûvku na péãi a uloÏili Sociálním sluÏbám mûs-
ta Pfierova ve spolupráci s Odborem sociálních
sluÏeb a zdravotnictví vyhodnotit provozování
chránûného bydlení k 30. 9. 2007 a vyhodnoce-
ní pfiedloÏit na jednání Rady mûsta Pfierova v fiíj-
nu 2007.

❖ PovodÀov˘ plán mûsta Pfierova
Schválili povodÀov˘ plán mûsta Pfierova s plat-
ností od 8.3.2007 a zfiídili povodÀovou komisi
mûsta Pfierova.

❖ SdruÏení statutárních mûst Olomouckého kra-
je – návrh na spolupráci pro rozvoj 2007–2013
Podali návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova
schválit pfiedloÏen˘ návrh na vytvofiení SdruÏe-
ní statutárních mûst Olomouckého kraje (bez
právní subjektivity) za úãelem spolupráce pro
rozvoj v letech 2007–2013.

❖ Memorandum pro spoleãn˘ postup pro pod-
poru rozvoje dopravní a podnikatelské infra-
struktury Stfiední Moravy v období let
2007–2013
Podali návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova:

• vzít na vûdomí Memorandum pro spoleãn˘ po-
stup pro podporu rozvoje dopravní a podnika-

telské infrastruktury Stfiední Moravy v období
let 2007–2013, 

• vyslovit velkou nespokojenost s postupem pfií-
pravy stavby dálnice DI v úsecích ¤íkovice–Pfie-
rova a Pfierov–Lipník nad Beãvou, pfiedev‰ím
s neustál˘m oddalováním zahájení realizace v˘-
stavby. Dopravní situace v tomto regionu, ze-
jména ve mûstû Pfierovû, je velmi kritická a brá-
ní rozvoji a vstupu investorÛ do oblasti
Pfierovska a následnû sníÏení vysoké míry neza-
mûstnanosti,

• poÏádat ministra dopravy âR, generálního fiedi-
tele ¤SD âR a fieditele SFDI o urychlení prací
v pfiípravû DI, zaji‰tûní finanãních prostfiedkÛ
na realizaci a neprodlené zahájení v˘kupÛ po-
zemkÛ,

• poÏádat hejtmana Olomouckého kraje o pomoc
pfii fie‰ení problémÛ s pfiípravou a v˘stavbou dál-
nice DI.

❖ Kronika mûsta Pfierova za rok 2005
Schválili obsah zápisu do Kroniky mûsta Pfiero-
va za rok 2005 a uloÏili Kanceláfii primátora za-
jistit její svázání do knihy.

❖ Deklarace o spolupráci
Schválili upravené znûní Deklarace o spoluprá-
ci ve vûci zachování vojenské letecké základny
Pfierov a pfii budování regionálního leti‰tû v Pfie-
rovû mezi Olomouck˘m krajem, Zlínsk˘m kra-
jem a Statutárním mûstem Pfierov.

• obfiady zlat˘ch
a diamantov˘ch
svateb 

manÏelÛ, ktefií oslaví padesát ãi ‰e-
desát let spoleãného Ïivota. Nabídka
platí i pro manÏele, ktefií nebyli od-
dáni v Pfierovû. 

• obfiady vítání dûtí, 
pfii kter˘ch jsou novorozenci pfii-

jati mezi obãany mûsta zápisem do
pamûtní knihy. Pfiihlásit se mohou
rodiãe mající trvalé bydli‰tû v Pfiero-
vû, ale jejich dítû se narodilo mimo
Pfierov. Rodiãe dûtí narozen˘ch
v Pfierovû získají dotazník na matri-
ce pfii vyfiizování rodného listu.

Komise pro občanské záležitosti

Informace: Kanceláfi primátora, I. Veselá, tel. 581 268 452, e-mail: ivana.vesela@mu-prerov.cz, osobnû Magistrát mûsta Pfierova, nám. T. G. Masaryka ã. 2, pfiízemí.

Pozvánka

Zastupitelstvo
mûsta Pfierova

se koná

v pondûlí 16. dubna 2007
v 15 hodin

ve velkém sále 
Mûstského domu

Pûtasedmdesátníci oslavovali
Pfiedposlední bfieznové pondûlí patfiil velk˘ sál

Mûstského domu pûtasedmdesátilet˘m obãanÛm
na‰eho mûsta. Pfii této pfiíleÏitosti pfievzali z ru-
kou primátora Jifiího Lajtocha, námûstkÛ Josefa
Kulí‰ka, Eleny Grambliãkové, ·árky Krákorové-
PajÛrkové a tajemníka magistrátu Jifiího Bakalí-
ka dárkové balíãky.

Mil˘m rozpt˘lením pro pfiítomné oslavence by-
lo kulturní vystoupení dûtí ze Základní ‰koly
Trávník. K poslechu i tanci zahrála hudební sku-
pina MINI.

Dal‰í setkání pûtasedmdesátilet˘ch obãanÛ Pfie-
rova je naplánováno na 18. dubna a 23. kvûtna.
Pfiíjemné odpoledne pro oslavence pfiipravili ãle-
nové komise pro obãanské záleÏitosti. red.foto Jan Čep
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„Novû navrhovan˘ areál víceúãe-
lového ‰kolního hfii‰tû je situován na
pozemcích stávajícího hfii‰tû v ma-
jetku mûsta a z ãásti na pozemcích
spoleãnosti EK 1 a.s. Línû, které bu-
dou vzájemnû dle uzavfiené smlouvy
smûnûny. Projekt stavby sportovní-
ho areálu vychází ze studie Ing.
arch. Vrbíka z roku 2003. ¤e‰í kom-
pletní rekonstrukci celého areálu
sportovi‰tû. Poãítá se s tím, Ïe jej bu-
dou v maximální mífie vyuÏívat ne-
jen Ïáci Základní ‰koly Svisle, ale
i ‰iroká sportovní vefiejnost. V rám-
ci v˘stavby sportovi‰È projekt poãítá
i se zaji‰tûním nového technického
zázemí pro správce areálu, dvou
skladÛ pro uloÏení sportovního vy-
bavení sportovi‰È a sociálním zafiíze-
ním,“ informoval Ing. Zdenûk Dostál
z odboru rozvoje pfierovského ma-
gistrátu.

„Jednotlivé sportovi‰tû propojí no-
vé chodníky ze zámkové dlaÏby, ko-
munikace, zpevnûné plochy vãetnû
parkovi‰tû pro osobní automobily.
Nezapomnûlo se ani na sadovnické

úpravy celého areálu, v rámci kte-
r˘ch budou vysazeny nové dfieviny.
Stávající vysoce kvalitní vzrostlé
smrky a javory stfiíbrné budou za-
chovány,“ zdÛraznil Ing. Zdenûk Do-

stál. Termín dokonãení hfii‰tû vãetnû
jeho pfiedání je naplánovan˘ na srpen
leto‰ního roku.

V souãasné dobû má Základní ‰ko-
la Svisle kapacitu okolo 610 ÏákÛ
a pfiedpokládá se, Ïe sportovní plochy
bûhem ‰kolní v˘uky mohou vyuÏívat
souãasnû Ïáci tfií tfiíd. V dobû mimo
vyuãování a o víkendech se poãítá
s náv‰tûvností 70 aÏ 90 sportujících.
Z tûchto údajÛ vychází i dispoziãní
uspofiádání jednotliv˘ch sportovi‰È,
která byla v prÛbûhu zpracování pro-
jektu konzultována se zástupci ‰koly
Z· Svisle, projektantem a investo-

rem. Technické parametry navrÏe-
n˘ch sportovi‰È odpovídají pravidlÛm
pro jednotlivé sporty. V˘jimku tvofií
víceúãelového hfii‰tû, které je navr-
Ïeno jako atypické. Šaf

Sportovní areál o celkov˘ch
rozpoãtov˘ch nákladech zhruba
20 milionÛ korun budou tvofiit tyto
stavební objekty:

•Atletick˘ ovál – rozpoãet 12 milio-
nÛ Kã 
Zahrnuje ãtyfidráhov˘ 200 metrÛ
dlouh˘ ovál, vãetnû bûÏecké rovin-
ky, sektoru skoku do dálky, hfii‰tû
pro malou kopanou, házenou, vo-
lejbal-nohejbal, tenis, basketbal,
sektoru skoku do dálky, sektoru vr-
hu koulí a sektoru hodu kriketo-
v˘m míãkem.

•Víceúãelové hfii‰tû – rozpoãet 4 mi-
liony Kã
Vãetnû oplocení, mantinelÛ a umû-
l˘m osvûtlením, s vyuÏitím na vo-
lejbal-nohejbal, tenis, minibasket-
bal, malou kopanou a pfiedev‰ím
pro florbal. Umûlé osvûtlení bude
vyuÏito pfiedev‰ím v zimním obdo-
bí, kdy víceúãelové hfii‰tû mÛÏe
slouÏit pro bruslení.

•Beachvolejbalové hfii‰tû – rozpoãet
750 tisíc Kã, o rozmûrech 24 × 15
metrÛ s pískovou vrstvou a ãistící
pryÏovou rohoÏí o rozmûrech
3 × 1,5 metrÛ.

•Sklady pomÛcek, místnost pro
správce a sociální zafiízení – roz-
poãet 1,6 milionu Kã 
Bude slouÏit jako zázemí pro vybu-
dovaná sportovní hfii‰tû, místnost
pro správce areálu a sociální zafií-
zení pro muÏe, Ïeny a osoby s ome-
zenou schopností pohybu. S vyuÏi-
tím objektu se poãítá v období bfie-
zen-fiíjen, a proto v objektu nebude
ústfiední vytápûní.

Základní škola Svisle bude mít moderní víceúčelové hřiště

pokračování na straně 5

V letošním roce by se mělo dočkat kompletní rekonstrukce školní
hřiště při Základní škole Svisle. V současné době se stávající spor-
tovní areál nachází ve velmi špatném technickém stavu. Jeho sou-
částí je pouze běžecký ovál, běžecká rovinka se škvárovým povrchem
a uvnitř oválu sportoviště pro skok daleký, hřiště na košíkovou a dva
betonové stoly pro stolní tenis.
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pokračování ze strany 3

Na zaãátek je
tfieba fiíct, Ïe to-
muto setkání me-
zirezortní komise
pfiedcházela fiada
jednání na úrovni
mûsta Pfierova,
O l o m o u c k é h o

kraje, Ministerstva obrany i parla-
mentu âR. V této komisi se scházejí
pfiedstavitelé regionÛ Olomouckého,
Zlínského kraje a kraje Vysoãina, mi-
nisterstev obrany, dopravy a pro
místní rozvoj s pfiedstaviteli Armády
âeské republiky (AâR). Cílem jedná-
ní této komise je naplnit zadání
usnesení vlády z listopadu 2006, kte-
ré pozastavilo plnûní rozhodnutí
o zru‰ení letecké základny v Pfierovû
a rozhodlo, aby se posoudily moÏ-
nosti zachování vojenské letecké zá-
kladny a jejího vyuÏití pro smí‰en˘
leteck˘ provoz. Má za úkol pfiedloÏit
vládû návrh dal‰ího postupu. Za Pfie-
rov je ãlenem komise primátor mûs-
ta Ing. Jifií Lajtoch a já.

� Zmínil jste, Ïe pfied samotn˘m
jednáním v Námû‰ti nad Oslavou
jste si prostudovali analytick˘ mate-
riál zaslan˘ z Ministerstva obrany,
kter˘ hodnotil moÏnosti zachování
leti‰tû v Pfierovû a jeho vyuÏití pro
smí‰en˘ provoz. MÛÏete b˘t kon-
krétnûj‰í a pfiiblíÏit jeho obsah?

Poskytnut˘ materiál obsahoval in-
formace k majetkoprávnímu uspofiá-
dání na pfierovském leti‰ti. Jeho sou-
ãástí byla anal˘za provozních nákla-
dÛ 23. Základny vrtulníkového letec-
tva. RovnûÏ zde byly specifikované fi-
nanãní poÏadavky. Byla vypracovaná
i personální anal˘za. Materiály jsme
rozebírali na jednání s primátorem
mûsta Pfierova den pfied schÛzkou
v Námû‰ti nad Oslavou. Té byli pfií-
tomni i poslanci PâR Zdenûk Boháã
a Martin Tesafiík. Zaznûla zde fiada
pfiipomínek a návrhÛ dotazÛ, na kte-
ré jsme chtûli upfiesÀující odpovûdi
od ãlenÛ mezirezortní komise.

� PfiiblíÏil byste atmosféru tohoto
setkání?

Musím zdÛraznit vstfiícnost ze
strany pfiedstavitelÛ Ministerstva
obrany i armády âR. Pfiítomní pfied-
loÏili fiadu podnûtÛ, které vná‰ejí dal-
‰í pozitivní prvky pro fie‰ení celé zá-
leÏitosti. Návrhy, které pfii jednání
zaznûly, budou nyní posouzeny na

úrovní mûsta a kraje a dále prodis-
kutovány na dal‰ím jednání komise
v Pfierovû. 

� MÛÏete jmenovat, za jak˘ch pod-
mínek by Pfierov mûl ‰anci na udr-
Ïení leti‰tû se smí‰en˘m civilním
a vojensk˘m provozem?

Tûch podmínek je samozfiejmû nû-
kolik. Tou nejpodstatnûj‰í je, Ïe zde
zÛstane vojenská letecká základna.
Dal‰í podmínkou, kterou je nutné
splnit, je vstup Olomouckého kraje
nebo mûsta Pfierova do majetkového
vztahu k leti‰ti a tím otevfiení moÏ-
nosti vyuÏití finanãních prostfiedkÛ
Evropské unie, které poskytuje k roz-
voji regionálních leti‰È.

� âím zástupci mûsta Pfierova argu-
mentují na jednáních o zachování vo-
jenské letecké základny v Pfierovû?

Argumentace mají rÛznou podobu.
Od odborn˘ch, aÏ po ty zcela prosté.
U odborn˘ch lze zmínit napfiíklad v˘-
hodnost umístûní letecké základny
pfii fie‰ení krizov˘ch situací, rovno-
mûrné pokrytí území âR vojensk˘m
letectvem. Dal‰ími argumenty jsou

ekonomické zájmy regionu. AÈ uÏ
pfiímé, které vypl˘vají z více neÏ tisí-
covky pracovních pfiíleÏitostí, tak i ty
nepfiímé, spojené s moÏností inves-
tiãních ãinností jak armády âR, tak
samozfiejmû i investiãních zámûrÛ
smûfiujících k budování civilní ãásti
leti‰tû Pfierov. K tûm prost˘m argu-
mentÛm patfií napfiíklad to, Ïe lidé na
letecké základnû jsou na Pfierovsku
zabydleni, jejich partnefii zde mají po-
vût‰inou práci a zmûna jim pfiinese
do Ïivota znaãné komplikace. 

� Je nadûje na zachování vojenské
letecké základny v Pfierovû a zfiízení
smí‰eného vojensko-civilního pro-
vozu?

Nelze hovofiit o nadûji na zfiízení
vojensko-civilního provozu. Ten jiÏ
existuje fiadu let. Spoleãnost Olimex
byla a následnû i Vera Air je civilním
provozovatelem na leti‰ti Pfierov. Ny-
ní se vlastnû rozhoduje o tom, zda
smí‰en˘ vojensko-civilní provoz zÛ-
stane. Dokud není rozhodnuto o re-
dislokace vojenské letecké základny,
tak nadûje existuje stále. Oproti situ-
aci pfied listopadem 2006 se ‰ance
zv˘‰ily a dnes lze fiíct, Ïe v‰ichni, kdo
jsou zainteresováni na této proble-
matice, mají eminentní snahu o za-
chování vojensko-civilního letecké-
ho provozu na leti‰ti Pfierov. Pravdû-
podobnost, Ïe se tak stane, bude zá-
viset mimo jiné na tom, jak se poda-
fií AâR nalézt odpovídající úkoly ne-
jen pro leti‰tû v Pfierovû, ale i pro le-
ti‰tû v Námû‰ti nad Oslavou. 

� Jak tedy hodnotíte stávající situaci?
Rozhodnû pozitivnû. Armáda âR

hledá zpÛsob, jak vyuÏít stávající stav
vzhledem k její probíhající reformû.
Politiãtí pfiedstavitelé regionu usilu-
jí mnohem více o moÏnost vybudo-
vání civilního leti‰tû, uvûdomují si
jeho nesporn˘ v˘znam pro rozvoj do-
pravní infrastruktury a tím i pro roz-
voj regionu jako celku. V neposlední
fiadû je to i otevfiená podpora politic-
k˘ch pfiedstavitelÛ âR. 

Velmi pozitivnû na mû pÛsobí, Ïe
se zlep‰uje komunikace pfii jedná-
ních nejen na úrovni mûsta ãi olo-
mouckého kraje, ale i na úrovni me-
ziresortní komise. Je patrná snaha
nalézt fie‰ení, jehoÏ v˘sledkem bude
zachování vojensko-civilního letec-
kého provozu na leti‰ti Pfierovû. Dal-
‰í jednání mezirezortní komise, ter-
mín je‰tû není stanoven, probûhne
zde v Pfierovû a oãekávám od nûj v˘-
znamn˘ krok smûfiující k fie‰ení této
problematiky. Eva Šafránková

•Pfiíjezdová komunikace a zpevnûné
plochy – rozpoãet 1,9 milionÛ Kã
Komunikace zahrnuje vjezd pro
osobní auta a zásobování, parkovi‰tû
pro osobní automobily a chodníky
pro pû‰í, které spojují jednotlivá hfii‰-
tû. Chodníky jsou navrÏeny ze zám-
kové dlaÏby. Plochy parkovi‰tû a pfií-
jezdová komunikace jsou oddûleny
od budovy ‰koly a atletického oválu
poplastovan˘m pletivem v˘‰ky 2 m.

•Sadovnické úpravy – rozpoãet 130
tisíc Kã
Jsou v projektu fie‰eny s vyuÏitím
kombinace stromov˘ch a kefiov˘ch
v˘sadeb a doplÀují ãásteãnû pone-
chanou stávající v˘sadbu. ·kolní
sportovní areál bude od strany po-
zemku ve vlastnictví EK 1a.s. oddû-
len v˘sadbou Ïivého plotu do „zele-
ného pásu“ za úãelem eliminace hlu-
ku a zplodin. V rámci pfiípravn˘ch
prací dojde ke kácení stromÛ a dfie-
vin zasahujících do plánovan˘ch
sportovi‰È a jako kompenzace ekolo-
gické újmy za kácené dfieviny bude
provedena náhradní v˘sadba stromÛ
a kefiÛ tak, jak je stanoveno ve vyda-
ném rozhodnutí o kácení dfievin. 

Sportovní povrch v‰ech navrhova-
n˘ch hfii‰È (kromû beachvolejbalu) je
navrÏen jako odpruÏen˘ TARTAN.
Jednotlivá sportovní hfii‰tû jsou vyba-
vena brankami pro malou kopanou,
házenou, ko‰e pro basketbal, strettbal
a dvûma fotbalov˘mi kryt˘mi stfiídaã-
kami, laviãkami a odpadkov˘mi ko‰i. 

Rekonstrukce a v˘stavba sportov-
ních ploch pfiijde mûsto pfiibliÏnû na
10 milionÛ korun, neboÈ v rámci
uzavfiené smûnné a kupní smlouvy
za pozemky obdrÏí mûsto finanãní
vyrovnání a dar spoleãnosti EK 1 a.s.
a poãítá se se získáním dotace ze
státního rozpoãtu. Pfiedpokládaná
doba v˘stavby je 4 aÏ 5 mûsícÛ za
pfiízniv˘ch klimatick˘ch podmínek.
Zrealizováním rekonstrukce ‰kolní-
ho hfii‰tû se Z· Svisle zafiadí mezi
‰koly, které disponují hfii‰tûm s mo-
derním sportovním povrchem, jeÏ
poskytuje vysokou míru bezpeãnosti
pohybu za kaÏdého poãasí a spolu
s umûl˘m osvûtlením bude moÏné
vyuÏívat víceúãelové sportovi‰tû do
veãerních hodin i v zimním období.

Z· Svisle bude mít
víceúãelové hfii‰tû

Město pokračuje v boji za zachování letiště
Další setkání, na kterém se diskutovalo o případném zachování vo-
jenské letecké základny a vybudování regionálního letiště v Přerově,
se uskutečnilo 14. března v Náměšti nad Oslavou. Zde řada kompe-
tentních osobností si vyměnila názory v této záležitosti, pro naše měs-
to tak důležité. Jednání se zúčastnil společně s primátorem Ing. Jiřím
Lajtochem i Ing. Jiří Kubala, generálmajor v záloze, který byl zvolen
v polovině února radními města za koordinátora právě při těchto jed-
náních. Zajímalo nás, k jakým aktuálním závěrům účastníci dospěli.

Přerovské listy na internetu
Kompletní vydání Pfierovsk˘ch listÛ
najdete na adrese www.mu-prerov.cz.
Pfierovské listy jsou zde umístûny ve
formátu PDF. Soubory lze otevfiít pfií-
mo nebo je mÛÏete uloÏit do svého
poãítaãe. Pro kontakt s redakcí Pfie-
rovsk˘ch listÛ mÛÏete vyuÏít také
e-mail eva.safrankova@mu-prerov.cz.

Mi-17 v akci foto archiv 22. odbočky Svazu letců „gen. Janouška“



6 DUBEN 2007

Ekologický den
Studenti Gymnázia
Jakuba ·kody obstáli
v roli uãitelÛ

Studenti Gymnázia Jakuba ·kody
nachystali pro Ïáky Z· a M· Malá
DláÏka 4 v Pfierovû zábavn˘ program
na ekologick˘ den Tfiídím, tfiídí‰,
tfiídíme …

Pûtice studentÛ zapojen˘ch do ce-
lostátní soutûÏe Odpad jako surovi-
na si 12. bfiezna vyzkou‰ela práci
uãitelÛ dûtí 1. aÏ 4. tfiíd. Îáci se ne-
tradiãní formou dozvûdûli, jak na-
kládat napfiíklad se star˘m papírem,
PET lahvemi od limonád, nápojov˘-
mi kartony od dÏusÛ a sklem. Nej-
vût‰í pozornost byla v‰ak vûnována
otázce, proã je vlastnû tfiídûní tak
dÛleÏité.

V kaÏdé hodinû dûti mûly pfiíleÏi-
tost se seznámit s jednotliv˘mi dru-
hy odpadÛ a novû nabyté vûdomosti
si hned vyzkou‰ely v soutûÏích
a hrách. 

„SnaÏili jsme se vymyslet takov˘
program, abychom Ïáky co nejvíce
zaujali a zabavili,“ uvedla Katka Od-
strãilová, a dodává, Ïe pfiesto bylo
místy obtíÏné jejich pozornost udr-
Ïet. SvÛj úãel ale ekologick˘ den ur-
ãitû splnil a Ïáãci si odnesli spousty
uÏiteãn˘ch poznatkÛ. 

„Práce kantorÛ je opravdu vyãer-
pávající,“ vydechla Gábina Olivíková,
jakmile opou‰tûla budovu ‰koly.
Ostatní s ní plnû souhlasili. Pro obû
strany to byla pfiínosná a zajímavá
zku‰enost …

Silva Hašlová a Vendula Crhanová,
studentky Gymnázia Jakuba Škody

„Obãané nás uÏ del‰í dobu upo-
zorÀovali na neutû‰en˘ stav mûst-
ského hfibitova, jeho nedÛstojné pro-
stfiedí, které v fiadû pfiípadÛ se dá
oznaãit jako havarijní,“ zdÛraznila
námûstkynû primátora Mgr. Elena
Grambliãková. „Zfiídili jsme proto
pracovní skupinu, která zabrání cha-
otickému poãínání v rámci postup-
n˘ch stavebních úprav. Jako priorit-
ní akci doporuãují Technické sluÏby
mûsta Pfierova, které jsou správcem
hfibitova, v˘stavbu obvodové zídky
hfibitova, která je v dezolátním sta-
vu,“ vysvûtlila námûstkynû. ZdÛraz-
nila, Ïe vzhledem k obrovské celko-
vé sumû, kterou mûsto bude muset
za opravu vydat, bude revitalizace

hfibitova rozloÏena do nûkolika etap.
Dá se pfiedpokládat, Ïe opravy budou
probíhat po dobu pûti let.

„V první etapû je navrÏena úprava
pfiístupov˘ch cest jak ve staré, tak
v nové ãásti hfibitova. Dostanou novou
dlaÏbu. Je‰tû není rozhodnuto, zda pÛ-
jde o zámkovou, ãi bude zvolena jiná.
Poãítá se s návratem budovy b˘valé
obfiadní sínû do pÛvodní podoby a její
úpravy pro nové vyuÏití, napfiíklad by
zde mohla b˘t otevfiena prodejna kvû-
tin. Uplatnûní by tady na‰ly i kancelá-
fie. V plánu je i osvûtlení ka‰ny pfied
touto budovou. RovnûÏ v rámci re-
konstrukce bude sjednocen nástupní
prostor, umístûny zde budou pfiipo-
mínky v˘znamn˘ch osobností pocho-

van˘ch na hfibitovû. Byla vypracovaná
studie na vykácení pfiestárl˘ch dfievin
a novou v˘sadbu,“ nastínila plánova-

nou opravu námûstkynû Grambliãko-
vá. Se zahájením oprav mûstského
hfibitova se poãítá v pfií‰tím roce. Šaf

Už v roce 2001 byla zpracována studie komplexního řešení revi-
talizace městského hřbitova a okolí a také komplexní oprava dal-
ších šesti hřbitovů v místních částech v celkové částce přesahující
90 milionů korun. Z této sumy připadá na revitalizaci samotného
městského hřbitova a jeho nejbližšího okolí 75 milionů.

Městský hřbitov čeká rozsáhlá rekonstrukce

„V leto‰ním roce se v fiádném ter-
mínu dostavilo k zápisu 462 rodiãÛ
se sv˘mi budoucími prvÀáãky, kte-
fií pfiedvedli zku‰en˘m uãitelÛm, jak
jsou pfiipraveni na vstup do ‰koly
a zahájení povinné ‰kolní docházky.
Celkov˘ poãet dûtí je nepatrnû niÏ-
‰í neÏ v loÀském roce a odpovídá
údajÛm, které jsou k dispozici z de-
mografické kfiivky dûtí narozen˘ch
v Pfierovû. Leto‰ní prvÀáãci zaplní
první roãníky pfierovsk˘ch základ-
ních ‰kol více ménû v podobném
poãtu jako jejich pfiedchÛdci v le-
tech 2005 a 2006. Po udûlení odkla-
dÛ od plnûní povinné ‰kolní do-
cházky se dá pfiedpokládat, Ïe 1. zá-
fií zasedne do ‰kolních lavic kolem
370 ÏákÛ,“ informoval Petr Hrbek.

„Z porovnání celkové naplnûnosti
jednotliv˘ch roãníkÛ základních ‰kol
v leto‰ním ‰kolním roce 2006/2007 vy-
pl˘vá, Ïe poãty ÏákÛ v 1. aÏ 6. roãníku
jsou velmi vyrovnané a pohybují se
v rozpûtí 377 aÏ 447 ÏákÛ na roãník.
Leto‰ní zápis potvrdil nûkolikaletou
stagnaci poãtu prvÀáãkÛ, coÏ nepove-
de k zastavení úbytku celkov˘ch poãtÛ
ÏákÛ v pfierovsk˘ch základních ‰ko-

lách, a to zásluhou poãetnû silnûj‰ích
devát˘ch roãníkÛ,“ vysvûtlil Hrbek.

„Z ãistû statistického hlediska le-
to‰ní zápis nepfiinesl v celkov˘ch ãís-
lech nic nepfiedpokládaného a nové-
ho, ale pokud se blíÏe podíváme na
poãty zapsan˘ch ÏákÛ v jednotliv˘ch
základních ‰kolách, jsou k dispozici
zajímavé v˘sledky. Základní ‰kola
Trávník zapsala opakovanû nejvy‰‰í
poãet ÏákÛ a je zfiejmé, Ïe o tuto ‰ko-
lu mají dlouhodobû zájem i rodiãe
z jin˘ch spádov˘ch obvodÛ základních
‰kol. KaÏdá základní ‰kola zvolila pro
získání sv˘ch budoucích ÏákÛ odli‰-
nou formu nabídky základního vzdû-
lání a její úspû‰nost pfii zápisu do 1.
roãníkÛ je zfiizovatelem dlouhodobû
sledována,“ dodal Petr Hrbek. Šaf

Poãty dûtí zapsan˘ch do 1. roãníkÛ Z· stagnují
Zápis do prvních ročníků devíti
základních škol zřizovaných měs-
tem a soukromé ZŠ Máchova 3
proběhl v Přerově v jednotném
termínu 5. a 6. února. O bližší in-
formace jsme požádali Mgr. Pet-
ra Hrbka z odboru školství pře-
rovského magistrátu.
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Celkov˘ poãet dûtí zapsan˘ch do 1. roãníkÛ základních ‰kol v fiádném termínu
(i vãetnû následnû udûlen˘ch odkladÛ) v letech 2003–2007

Za ml˘nem U tenisu Svisle Trávník
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V havarijním stavu je i zídka hřbitova. foto Miroslav Rozkošný
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Základní koncepce fie‰ení námûstí
vycházela z urbanistické studie zpra-
cované architektonickou kanceláfií
Ing. arch. Pavla ·imeãka z Brna v ro-
ce 2003. Realizace úprav po etapách
byla dána pfiedev‰ím finanãními
moÏnostmi mûsta. Stavební úpravy
ve v‰ech doposud realizovan˘ch eta-
pách respektují stávající stavy vede-
ní komunikací s minimální zmûnou
souãasné nivelety a pfiizpÛsobují
chodníky pro bezbariérov˘ provoz. 

„V I. etapû, která probûhla na pod-
zim roku 2003 a náklady na její reali-
zaci ãinily 9 milionÛ korun, byl re-
konstruovan˘ západní chodníkov˘ pás
jako logické prodlouÏení pû‰í zóny ve-
doucí z námûstí T. G. Masaryka ulicí
Wilsonovou pfies Îerotínovo námûstí
na Komenského tfiídu. Druhá etapa
rekonstrukce Îerotínova námûstí fie-
‰ila kompletnû celou jiÏní stranu ná-
mûstí a pfiedstavovala podstatnûj‰í zá-
sah do prostorového a provozního
uspofiádání námûstí. Náklady pfiesáh-
ly 11 milionÛ korun. Oproti souãas-
nému stavu do‰lo k roz‰ífiení chodní-
kov˘ch ploch na úkor automobilové
dopravy. Realizace této etapy Îerotí-
nova námûstí probíhala v srpnu aÏ li-
stopadu roku 2005,“ rekapituloval
Ing. Zdenûk Dostál z odboru rozvoje
pfierovského magistrátu.

„Na leto‰ní rok naplánované sta-
vební úpravy prostorovû dokonãují
obvodovou pû‰í zónu kolem námûstí.
Tak jako v pfiedcházejících etapách
základem chodníkÛ budou brou‰ené
Ïulové dlaÏdice v polích s kombinací
kamenné mozaiky. Severní sektor
námûstí zahrnuje ãást od nástupu na
Horní námûstí po pû‰í zónu Wilso-
novy ulice. Kromû chodníkÛ fie‰í i ná-
jezd na Horní námûstí. Stavebními
úpravami nebude podstatnû zmûnû-
na dopravní situace na námûstí, kro-
mû zru‰ení pûti kolm˘ch parkovacích
stání k obrubníku pfii vjezdu na Hor-
ní námûstí. Stávající ‰ikm˘ chodník
z betonov˘ch dlaÏdic bude napfiímen

a veden soubûÏnû s komunikací. V˘‰-
kov˘ rozdíl mezi nov˘m a stávajícím
chodníkem pfied domy bude vyrov-
nán obdélníkov˘mi betonov˘mi opûr-
n˘mi zídkami, které budou zároveÀ
slouÏit jako prostor pro v˘sadbu ze-
lenû a jako statick˘ prvek opûrné zdi.
Souãástí stavebních úprav je vybudo-
vání nov˘ch stok jednotné kanaliza-
ce vãetnû pfiepojení stávajících do-
movních pfiípojek s propojením do
centrální mûstské kanalizaãní sítû.
Stavebními úpravami této ãásti ná-
mûstí dojde k dotãení podzemních in-
Ïen˘rsk˘ch sítí a jejich pfiekládce. Cí-
lem navrhovan˘ch sadov˘ch úprav je
mimo jiné i zakr˘t opûrnou zídku
souvisl˘m pásem stále zeleného zi-
mostrázu doplnûného tavolníkem
a v˘sadbou trvalek. Novû vybudované
chodníky budou osvûtleny ‰esti sto-
Ïáry vefiejného osvûtlení,“ nastínil
stavební práce, které by se mûly usku-
teãnit v rámci rekonstrukce Îerotí-
nova námûstí Zdenûk Dostál.

Zb˘vající tfii etapy stavebních úprav
Îerotínova námûstí dle zpracované
urbanistické studie Ing. ach. ·imeã-
ka fie‰í kompletní stfiední ãást ná-
mûstí s umístûním jednostranného
jízdního a odstavného pruhu kolem
námûstí, stfied námûstí s trÏními, par-
kovacími a klidov˘mi plochami. Pro

zásobování, parkování a odstavení vo-
zidel bude slouÏit pás podélného par-
kování o ‰ífice dva a pÛl metru váza-
n˘ na jednostrann˘ objezd o ‰ífice tfii
a pÛl metru. Stfiedová plocha je na
obou stranách vymezena odpoãinko-
v˘mi sektory a stfiední ãást bude slou-
Ïit k parkování a jako trÏi‰tû. Tato
stfiedová plocha je zcela universální
a pfiípadná zmûna vyuÏití se dále jiÏ
obejde bez stavebních úprav. Vzhle-
dem k rozsahu rekonstruovan˘ch
ploch jsou tyto tfii etapy stavebních
úprav finanãnû nejnároãnûj‰í. Hrub˘
odhad nákladÛ na dokonãení staveb-
ních úprav Îerotínova námûstí ãiní
celkem 23 milionÛ korun. Šaf

Už na jaře město zahájí další etapu
opravy Žerotínova náměstí Do 31. 12. 2007 jsou povinni si fiidiãi vymûnit fiidiãské prÛkazy vydané

od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 (typy CZ 1–3)

O v˘mûnu fiidiãského prÛkazu mohou poÏádat fiidiãi ze správního obvo-
du Odboru dopravy Magistrátu mûsta Pfierova kaÏd˘ pracovní den kromû
pátku na Registru fiidiãÛ na námûstí TGM 1 (budova EMOS). Pfiineste si
s sebou 1 fotografii (3,5 × 4,5 cm, ãelní pohled), star˘ fiidiãsk˘ prÛkaz a ob-
ãansk˘ prÛkaz. Pokud nedochází ke zmûnû údajÛ v fiidiãském prÛkazu, je v˘-
mûna provedena zdarma. Pokud zároveÀ dochází ke zmûnû údajÛ v fiidiãském
prÛkazu, uhradí Ïadatel 50 Kã.

Informace pro drÏitele fiidiãsk˘ch prÛkazÛ

Typ 1: 1. 7. 1964–1986 Povinná v˘mûna: do 31. 12. 2007

Typ 2: 1987–1991 
Povinná v˘mûna: do 31.12.2007

Typ 3: 1992–1993 
Povinná v˘mûna: do 31.12.2007

Upozornûní pro obãany

Opravy v Pfiedmostí – ulice U po‰ty
a Prostûjovská
JiÏ v posledních bfieznov˘ch dnech
byly zahájeny práce v Pfiedmostí
v ulici U po‰ty, pokraãovat budou
opravy v ulici Prostûjovská. Tyto prá-
ce budou probíhat i v dubnu.
V˘kop kanalizace v ulicích Kojetín-
ská a Velké Novosady
V dubnu se rovnûÏ bude realizovat
vloÏkování a v˘kop kanalizace v uli-
cích Kojetínská a Velké Novosady.
Rekonstrukce mostu Legií
Nejv˘znamnûj‰í akcí na pozemních
komunikacích, která si vyÏaduje
dlouhodobou uzavírku, zÛstává stále
roz‰ífiení mostu Legií. Pokraãuje
uzavírka nábfi. PFB. Novû od 15.
bfiezna do 31. kvûtna 2007 bude uza-
vírka nábfi. Dr. E. Bene‰e. Komuni-
kace ve smûru od mostu Míru bude
slepá, nebude moÏno odboãit na
most Legií a TrÏní ulici, jinak bude

prÛjezdná. V dÛsledku této uzavírky
bude zru‰ena zastávka MHD u elek-
trárny v obou smûrech, linka ã. 5 po-
jede pfies ulici Dluhonskou na za-
stávku u Strojafie.
Oprava místní komunikace Pfierov-
Henãlov

V dubnu se bude dokonãovat opra-
va komunikace v ul. ZakladatelÛ
a SokolÛ v Henãlovû, která byla za-
hájena v minulém roku. Oprava ko-
munikace spoãívá ve vyfrézování po-
vrchu z AB, v˘‰kové úpravû vpustí,
‰achet, jednofiádkÛ a men‰í opravû
betonov˘ch obrub. Termín dokonãe-
ní oprav je stanoven do 15. kvûtna
2007. Bûhem oprav je nutno pfiizpÛ-
sobit rychlost vozidel stavu a povaze
vyfrézované vozovky a dbát pfienos-
ného dopravního znaãení. Pfii po-
kládce ABS budou jednotlivé úseky
komunikace ãásteãnû uzavfieny, ob-
jíÏìka bude zaji‰tûna.

Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce

V tomto termínu mÛÏete pfiihlásit
své dûti do matefisk˘ch ‰kol zfiízen˘ch
statutárním mûstem Pfierov M· Dvo-
fiákova, M· Komenského, M· Koufiíl-
kova, M· Kozlovská, M· Kratochvílo-
va, M· Le‰etínská, M· Máchova 8 –
Na odpoledni 16, M· Máchova 14, M·
Pod skalkou, M· U tenisu, M· Optiky
– Kozlovice, M· âekynû, M· Vinary,
M· Újezdec – Lovû‰ice.

Zápis probûhne v uveden˘ch ter-
mínech pfiímo v sídlech jednotliv˘ch

matefisk˘ch ‰kol a jejich odlouãe-
n˘ch pracovi‰tích. M· Újezdec pro-
vede zápis v obou zafiízeních, tj. v M·
Újezdec dne 24. 4. od 8.30 do 15 ho-
din a na odlouãeném pracovi‰ti M·
Lovû‰ice dne 23. 4. od 10 do 15 ho-
din.

Matefiské ‰koly zfiízené soukro-
m˘mi zfiizovateli provedou zápis
v M· Bajákova, M· Jasínkova, M·
U Beãvy ve shodn˘ch termínech 23.
a 24. dubna od 8 do 17 hodin.

Zápis dûtí do matefisk˘ch ‰kol 
na území mûsta Pfierova se uskuteãní v pondûlí 23. dubna 

a v úter˘ 24. dubna od 8 do 17 hodin

S největší pravděpodobností ještě v jarních měsících letošního ro-
ku město bude pokračovat v rekonstrukci Žerotínova náměstí.

Především v okolí kavárny In Cafe proběhne plánovaná rekonstrukce.
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Rozhovor s Mirko Mil˘m, drÏitelem Ceny mûsta Pfierova – Medaile J. A. Komenského

� Pane Mil˘, co vás pfiivedlo ke spor-
tu jako celoÏivotnímu koníãku?

Se sportováním jsem zaãal sám.
Otec byl povoláním energetik a rodi-
ãe nesportovali. Jen jeden z m˘ch tfií
bratrÛ hrál docela dobfie házenou, ale
brzy tragicky zemfiel. Sportovnû na-
daní byli také synové druhého bratra.
Jeden z nich byl v˘born˘m hokejo-
v˘m brankáfiem za muÏstvo Ko‰ic. Já
jsem zaãal s fotbalem a potom, kdyÏ
jsem si zlomil ruku, vybídli mû spo-
luÏáci z prÛmyslovky, abych s nimi
chodil na právû dostavûn˘ bazén. Tak
jsem se dostal k tomu plavání. Zaãal
jsem závodit za Pre‰ov a mojí hlavní
disciplínou se stal znak.

� Co bylo dÛvodem va‰eho pfiestû-
hování z Pre‰ova aÏ do Pfierova? By-
la to vojna?

Ano, ale bylo to trochu sloÏitûj‰í.
Nejprve jsem narukoval do Malacek
a tam mû vybrali do zdravotnické
‰koly v RuÏomberoku. Po roce jsem
pak byl krátkou dobu v Pie‰Èanech
a zbytek vojny v Pfierovû jako zdra-
votník v Îelátovsk˘ch kasárnách.

� V Pfierovû jste pak natrvalo zÛstal.
Vedlo vás k tomu to, Ïe jste si zde
na‰el celoÏivotní partnerku nebo dÛ-
vodem bylo plavání?

Nejdfiív to bylo plavání. Také jsem
hrál za Lokomotivu Pfierov vodní pólo
a byli jsme dost úspû‰ní. Dokonce tfie-
tí v republice. Mûli jsme v˘borné hrá-
ãe. Vzpomínám si na Pfiívaru, Ciprise,
Komárka, Císafie a dal‰í. Tenkrát jsem
uÏ chodil s manÏelkou. Podafiilo se mi
najít zamûstnání v bystfiické „thone-
tovce“, a tak jsem v Pfierovû zÛstal. 

� Vás v‰ak lidé znají víc jako dlou-
holetého pracovníka modelárny Pfie-
rovsk˘ch strojíren a trenéra plavání
tûch nejmlad‰ích roãníkÛ. Proã jste
v této nároãné a odpovûdné práci na-
‰el smysl své zájmové ãinnosti?

Ve v˘chovû mal˘ch plavcÛ jsem vi-
dûl dÛleÏit˘ úkol, protoÏe sport je ta-
ké urãitou v˘chovou lidí. Je to pfií-
prava pro Ïivot. Proto uÏ v ‰edesátém
roce jsem zaãal ve volném ãase pra-
covat jako jeden z trenérÛ dûtí v kry-
tém bazénu âerná a na letním kou-
pali‰ti u lávky pfies Beãvu. Vedle mne
zde trénovali mládeÏ také Josef Paz-
dera, Jindfiich Andrés, Marta T‰po-
nová a dal‰í. Já jsem dûlal vût‰inou tu
mravenãí práci s nejmen‰ími dûtmi.
Vyhledával jsem talenty a získával je
pro závodní plavání v oddíle. Lep‰í
plavce uÏ trénovali druzí a mezi ni-
mi i moje manÏelka. Jejich svûfienci
byla napfiíklad dûvãata, která plavala
první ligu a mezi ãleny na‰eho oddí-
lu byli i nûktefií reprezentanti repub-
liky. Trénovat jsme jezdili do Olo-
mouce a Prostûjova a po dostavbû
pfierovského krytého bazénu byly vy-
tvofieny plavecké tfiídy. První byla zfií-
zena na Základní ‰kole Velká DláÏka
v roce 1979. 

Na jejich zaloÏení mûl velkou zá-
sluhu dlouholet˘ plaveck˘ ãinovník
Ladislav Chajda.

� Zde jste také na‰el své nové za-
mûstnání. Jak se to stalo?

Pracoval jsem ve strojírnách, kde
jsem byl spokojen˘, ale pfii‰li za
mnou zástupci ‰koly a Spartaku,
abych pfiijal funkci hlavního trenéra
plaveck˘ch tfiíd. Nabídku jsem nako-
nec pfiijal. V té dobû jsem zaãal pra-
covat také ve sportovnû technick˘ch
komisích okresního, krajského a ce-
lostátního plaveckého svazu.

� Urãitou odmûnou za tuto práci
vám jistû byly i v˘sledky va‰ich svû-
fiencÛ. MÛÏete jmenovat nûkteré?

K nejlep‰ím patfiil ná‰ syn Mirek.
Reprezentoval âeskoslovensko i na
mistrovství Evropy a byl drÏitelem
nûkolika ãeskoslovensk˘ch rekordÛ.
Dodnes drÏí Ïákovsk˘ rekord na 100
metrÛ prsa. Osmatfiicet let star˘ re-
kord vytvofiil jako desetilet˘. Mezi
dûvãaty bylo nûkolik reprezentantek,
napfiíklad Eva âermáková, Lenka ·u-
píková a Jana Horáková. Nûkolik Ïá-
kÛ na‰ich plaveck˘ch tfiíd bylo také
pfieborníky republiky. Na‰ím odcho-
vancem byl i Rostislav ·lechta, dnes
mistr svûta v kategorii veteránÛ. Nej-
lep‰í z na‰eho oddílu pak odcházeli
do stfiedisek vrcholového sportu.
Nûktefií po ukonãení základní ‰kolní
docházky pokraãovali v plaveckém
oddíle Spartaku, kter˘ vedl Franti‰ek
Frgál a zde také dosahovali dobr˘ch
v˘sledkÛ. Miroslav Rozkošný

Sportovní tfiídy jsou otevírány pro
Ïáky ãtvrt˘ch aÏ devát˘ch tfiíd. 
V˘uka v Z· Velká DláÏka zahrnuje
vyuãování, trénink a dal‰í sportovní
aktivity. Tréninkov˘ proces zaji‰Èu-
jí také tfiídní uãitelé, ktefií jsou sou-
ãasnû trenéry plavání. Îáci jsou do
sportovních tfiíd vybíráni z plavecké
pfiípravky, kde fiada cviãitelÛ je b˘-
val˘mi Ïáky sportovních tfiíd.

Díky pochopení ‰kolského úfiadu
a pfiedstavitelÛ mûsta Pfierova po-
kraãují sportovní tfiídy ve své ãin-
nosti. Souãasn˘m trenérem ÏákÛ
sportovních tfiíd je absolvent spor-
tovní tfiídy Jaroslav H˘zl.

Mezi deset vyznamenaných Cenou města Přerova – Medailí Jana
Amose Komenského v minulém roce patří také Mirko Milý, který
převzal cenu za celoživotní práci s mládeží. Rodák z východoslo-
venského Prešova se jako trenér mládeže plaveckého oddílu a pla-
veckých sportovních tříd zapsal do života současných nebo býva-
lých Přerovanů víc než řada pedagogů. „Často jsme s manželkou
zváni na různé srazy žáků a rád se potkávám se svými bývalými
svěřenci i na ulici,“ svěřuje se osmašedesátiletý Mirko Milý.

Sport je způsob výchovy člověka

Cena mûsta
Pfierova 2007

Vedení mûsta Pfierova se obrací na
‰irokou vefiejnost s v˘zvou na zasí-
lání návrhÛ na ocenûní v˘znamn˘ch
osobností Pfierova. Jedná se o návr-
hy osobností, které bûhem svého Ïi-
vota v˘znamnou mûrou pfiispûly
k popularizaci a propagaci Pfierova.

Oãekáváme návrhy z oblasti vûdec-
ké práce, kultury, sportu i dal‰ích ãin-
ností, které mají vztah k Pfierovu. Rad-
ní zodpovûdnû a objektivnû je posou-
dí a následnû pfiedloÏí zastupitelÛm
mûsta ke schválení. Vybran˘m osob-
nostem budou Ceny mûsta Pfierova-
medaile J. A. Komenského slavnostnû
pfiedány v fiíjnu leto‰ního roku.

Své návrhy zasílejte nejpozdûji do
31. kvûtna 2007 na adresu: Magist-
rát mûsta Pfierov, kanceláfi primáto-
ra, Bratrská 34, 750 11 Pfierov, ne-
bo na e-mail: kp@mu-prerov.czMirko Milý se žáky sportovní třídy v roce 1985 foto rrchiv Mirko Milý

Výzva
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inzerce

inzerce

Den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

1. 4. lékárna U ·tûstûny, âechova 25 581 209 238

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

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

15. 4. lékárna MD, Boh. Nûmce 371 581 207 987

22. 4. lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192

29. 4. lékárna Zlat˘ zubr, Trávník 29 581 209 920

V sobotu dopoledne jsou otevfieny tyto lékárny: 
lékárna U Kostela – Kratochvílova 13, lékárna U nádraÏí – Husova 2, 
lékárna Komenského – Komenského 40, lékárna ALFA – nám. Pfierovského
povstání

Rozpis pohotovostních lékárensk˘ch sluÏeb 
v dubnu – nedûle a svátky od 8 do 18 hodin

Distribuci Přerovských listů
zaji‰Èuje âeská po‰ta s.p. S nesrovnalostmi v doruãování se proto ob-
racejte pfiímo na odpovûdnou vedoucí oddûlení Danu‰i Pelikánovou,
telefon 581 278 203. Do vyãerpání zásob je ãasopis k dispozici v Mûst-
ském informaãním centru (malá pasáÏ v Kratochvílovû ulici).

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch listech platn˘ od 1. 1. 2007
Velikost inzerátu ãerná barva ãerná + azurová barevn˘ inzerát
1 cm2 13 Kã 17 Kã 25 Kã
1/4 strany (100 × 131 mm) 1 703 Kã 2 227 Kã 3 275 Kã
1/2 strany (204 × 131 mm) 3 474 Kã 4 543 Kã 6 681 Kã
celá strana (204 × 265 mm) 7 028 Kã 9 190 Kã 13 515 Kã
Slevy za opakování stejného inzerátu: 3–5× 3 %, 6–8× 5 %, 9–11× 7 %, 12× a více 10 %
Uvedené ceny jsou bez DPH 19 %. Náklad Pfierovsk˘ch listÛ je 20700 v˘tiskÛ, distribuce
do v‰ech pfierovsk˘ch domácností zdarma. BliÏ‰í informace na tel. ãísle 581 225 393 –
M. Fla‰ar, e-mail: studio@elan-prerov.cz. Elan spol. s r.o., Dluhonská 96, 750 02 Pfierov

základní roãní pojistné roãní pojistné
Typ roãní s bonusem s bonusem
vozidla objem motoru pojistné od 72 do 83 mûsícÛ od 84 mûsícÛ

osobní vozy do 1000 ccm 3132 Kã 2662 Kã 1253 Kã
1001–1350 ccm 3624 Kã 3080 Kã 1450 Kã
1351–1850 ccm 5328 Kã 4529 Kã 2131 Kã
1851–2500 ccm 8292 Kã 7048 Kã 3317 Kã

nad 2500 ccm 12504 Kã 10628 Kã 5002 Kã

tahaãe návûsÛ 65820 Kã 55947 Kã 26328 Kã

návûsy 8844 Kã 7517 Kã 3538 Kã

IB & Partner s.r.o.
pracovní doba pondělí až čtvrtek od 9 do 16 hodin

Blahoslavova 71/2, Přerov, tel. 581 331 304, 608 860 359

e-mail: sebestova@ibpartner.cz

Nejlevnější

povinné
ručení

si dovoluje pozvat ‰irokou vefiejnost
mûsta Pfierova a okolí 

na 

soubor pfiedná‰ek v cyklu 
„âlovûk a svût“.

Pfiedná‰ka rektora Prof. Ing. Vladimíra Strako‰e, DrSc.

„V˘znam logistiky a souãasná dopravní infrastruktura 
svûtov˘ch velkomûst Peking, Brazilia, Chicago a Tokio“

se koná dne 23. dubna 2007 ve 14 hodin 
v aule Vysoké ‰koly logistiky, Palackého 25, Pfierov.

Pfiedná‰ka Ing. Bc. Jana Gottfrieda, Ph.D s názvem „Doprava 
v Japonsku“ se koná 14. 5. 2007 ve stejném ãase a místû.

Pfiedná‰ka Dr.h.c. Prof. Ing. Ctirada Schejbala, Csc. 
s názvem „Pravdy a m˘ty o globálním oteplování Zemû“ 

se koná 11. 6. 2007 ve stejném ãase a místû.

Srdeãnû zveme zájemce v‰ech vûkov˘ch kategorií.

Dal‰í informace naleznete na www.vslg.cz, telefon 581 259 128.

Vysoká ‰kola logistiky o.p.s.
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V tûchto dnech slaví v˘znamné
Ïivotní jubileum, 85. narozeniny,
Rudolf Neuls st., jehoÏ jméno je
neodmyslitelnû spjato s pfierovsk˘-
mi jazzov˘mi festivaly.

Jeho celoÏivotní práce byla ocenû-
na v roce 1997, kdy právû na koncer-
tu âs. jazzového festivalu v Pfierovû
pfievzal Cenu mûsta Pfierova – Meda-
ili J. A. Komenského. ObdrÏel ji za
dlouholetou tvÛrãí i organizátorskou
ãinnost v oblasti taneãní a jazzové
hudby a za zaloÏení tradice jazzov˘ch
festivalÛ v Pfierovû. Oslavenec byl téÏ
navrÏen na cenu Krajského úfiadu za
celoÏivotní pfiínos v oblasti kultury.

Rudolf Jan Neuls se narodil 17. 4.
1922 v Pfierovû v muzikantské rodi-
nû. Jeho otec se vûnoval zpûvu du-
chovní hudby a úãinkoval i v ochot-
nick˘ch operních pfiedstaveních. Od
roku 1938 hrál R. Neuls na kontrabas
v orchestrech Îerotín, Pfierub, pak
Krab, Mistral a v cimbálové muzice
Luãina. Koncem 30. let minulého
století téÏ zpíval v Pfierubu a stal se
ãlenem divadelního spolku Tyl. Jako
reÏisér zaznamenal R. Neuls úspûch
s divadelní hrou Vladimíra Dvofiáka
Sto dukátÛ za Juana s hudebním do-
provodem taneãního orchestru Krab. 

R. Neuls po absolvování pfierovské-
ho gymnázia studoval Vy‰‰í prÛmy-
slovou ‰kolu v Brnû. Bûhem 2. svûto-
vé války byl nucenû nasazen˘ na prá-
ci v ¤í‰i. V DráÏìanech sestavil spolu
s dal‰ími „nucenû nasazen˘mi“ ta-
neãní orchestr. PfiestoÏe byl za války
jazz zakázán, do programu sv˘ch vy-
stoupení, které se konaly v lágrech, se
podafiilo obãas zafiadit i americk˘
swing, kter˘ je stálou láskou Rudolfa
Neulse. Po osvobození vlasti nastalo
i v této oblasti znaãné uvolnûní,
i v Pfierovû byl bohat˘ hudební Ïivot,
pÛsobilo zde mnoho orchestrÛ a sku-
pin. Hrál zde Krab, symfonick˘ or-
chestr Pfierubu a fiada kvalitních de-
chov˘ch hudeb. Rudolf Neuls byl v˘-
raznou osobností v pfierovském hu-
debním a kulturním Ïivotû uÏ od ro-
ku 1945. Podílel se téÏ na sestavení
komorního orchestru Musika antiqua
a dal‰ích hudebních tûles. Jeho nepo-

stradateln˘m „doplÀkem“ byl pfiede-
v‰ím kontrabas, hrál i na basu a po-
zdûji na basovou kytaru. 

V roce 1965 se konalo v Pardubi-
cích Ústfiední kolo soutûÏe tvofiivosti
mládeÏe pouze pro taneãní hudbu, ale
na jazz se zapomnûlo. Rudolf Neuls
jako ãlen Ústfiedního poradního sbo-
ru Lidové umûlecké tvofiivosti nabídl,
Ïe jazz „udûlá“ pfií‰tí rok v Pfierovû.
A tak se zrodil âeskoslovensk˘ ama-
térsk˘ jazzov˘ festival (âAJF) Pfierov,
kter˘ se konal dne 3. ãervna 1966, je-
hoÏ otcem a zakladatelem byl právû
Rudolf Neuls. Právû z této doby po-
chází jeho pfiezdívka „papá“. Pfii ko-
nání prvního roãníku festivalu v dnes
jiÏ témûfi asanovaném Klubu dopravy
a spojÛ dûlal nejen fieditele a ohla‰o-
vatele, ale téÏ s Krabem i hrál. 

Rudolf Neuls pracoval v Pfierovû ja-
ko stavební technik, tudíÏ nelze opo-
menout jeho pÛsobení ve funkci re-
daktora ãasopisu Stavbafi OSP Pfie-
rov. Jeho vzpomínky na rok 1943, na
okupaci, na vznik orchestru KRAB
v Pfierovû pod názvem Patnáct let
dobré taneãní hudby, jsou publiko-
vány v Kultufie Pfierova, bfiezen 1959.

S rÛzn˘mi problémy se v Pfierovû
a KromûfiíÏi konalo deset roãníkÛ âAJ-
Fu, jedenáct roãníkÛ PJF – Pfierov-
ského jazzového festivalu, od roku
1996 ‰est roãníkÛ âJF - âeskosloven-
ského jazzového festivalu, jehoÏ po-
ãátky jsou spjaty s Karlov˘mi Vary.
Rudolf Neuls po devût let stál v ãele
pfierovsk˘ch festivalÛ nejen jako jejich
organizátor, ale pfiedev‰ím jejich fiedi-
tel. Poté pfievzal „fieditelskou ‰tafetu“
jeho syn Rudolf Neuls ml., kter˘ stojí
v ãele jazzového festivalu jako fieditel
od roku 1993. V roce 2006, kdy si hu-
dební vefiejnost pfiipomnûla 40. v˘roãí
vzniku tohoto festivalu v Pfierovû, vy-
‰la publikace Ale‰e Bendy Labyrint
jazzu a ráj srdce aneb V˘padky z pa-
mûti jazzového sklerotika.

Do dal‰ích let pfiejeme oslavenci,
kter˘ stále sleduje festivalové dûní,
pevné zdraví, elán a neutuchající zá-
jem o hudební dûní v Pfierovû a pod-
poru pfierovského jazzového festivalu
zvlá‰È! Věra Fišmistrová, SOkA Přerov 

Jazz, swing, jazzové festivaly
a Rudolf Neuls st.

1. 4. 1977 – pfied 30 lety zemfiel
v Pfierovû Emil Baìura, ing., profe-
sor na zemsk˘ch hospodáfisk˘ch ‰ko-
lách na Moravû. Od roku 1945 pÛso-
bil na vy‰‰í hospodáfiské ‰kole v Pfie-
rovû, od roku 1950 krátce na Vysoké
‰kole zemûdûlské v Brnû. Je autorem
uãebnice Zemûdûlská v˘roba (ve slo-
ven‰tinû Polnohospodárská v˘roba).
Narodil se 20.7. 1907 v Pfierovû.

2. 4. 1907 – pfied
100 lety zemfiel
v Pfierovû Rudolf
Pfiidal, znám˘ ob-
chodník, majitel spe-
ciálního obchodu Ïe-
lezem a Ïelezáfisk˘m

zboÏím v Pfierovû. Pozdûji obchod
roz‰ífiil o prodej stfielného prachu
a zbraní. Narodil se 7. 3. 1856 v Ol-
‰anech u Prostûjova. 

3. 4. 1942 – pfied 65 lety zahynul
v Mauthausenu Josef Riedl, atlet SK
Pfierov, jedna z obûtí fa‰istického te-
roru bûhem 2. svûtové války. Narodil
se 6.12. 1916 v Pfierovû.

7. 4. 1962 – pfied 45 lety zemfiel
v Praze Jaroslav Durych (na rodin-
ném snímku vpravo), MUDr., lékáfi,
básník, romanopisec a dramatik, kte-
r˘ po 1. svûtové válce pÛsobil jako
zubní lékafi v Pfierovû. Je autorem ro-
mánÛ Cikánãina smrt, Tfii dukáty,
Bloudûní, Jarmark Ïivota, Rekviem
a dal‰ích. Narodil se 2.12. 1886
v Hradci Králové. Jedna z ulic Pfiero-
va je pojmenována jeho jménem.

15. 4. 1942 – pfied
65 lety byl popraven
v koncentraãním tá-
bofie Osvûtimi Jan
Baãák, administra-
tivní fieditel pfierov-
ské chemiãky, funk-

cionáfi Sokola. V fiíjnu 1941 byl za-
tãen za spolupráci s odbojovou sku-
pinou Obrana národa, vûznûn v Brnû
odkud byl odtransportován do Osvû-
timi. Narodil se 6. 2. 1886 v âadci,
Slovensko.

16. 4. 1942 – pfied 65 lety byl
umuãen v koncentraãním tábofie
Mauthausen Franti‰ek Dráb, ing.,
profesor Stfiední prÛmyslové ‰koly
v Pfierovû, nositel âs. váleãného kfií-
Ïe in memoriam. Byl zatãen v fiíjnu
1941 v Pfierovû za spolupráci a po-
moc para‰utistickému v˘sadku, ope-
rujícímu na na‰em území v létû
1941. Byl vûznûn v Olomouci a Brnû-
Kounicov˘ch kolejích, odkud byl
pfievezen do Mauthausenu. Narodil
se 18.1. 1911 v Îabovfieskách u âes-

k˘ch Budûjovic. Jeho jméno je uve-
deno na pamûtní desce v rodné obci,
na pamûtní desce Moravsk˘m peda-
gogÛm v Brnû a HrdinÛm 2. svûtové
války v Hrabyni. Po válce byla umís-
tûna pamûtní deska s jeho jménem
v 1. poschodí budovy Stfiední prÛ-
myslové ‰koly v Pfierovû.

17. 4. 1922 – pfied 85 lety se na-
rodil v Pfierovû v muzikantské rodi-
nû Rudolf Neuls, zakladatel a dlou-
holet˘ fieditel pfierovsk˘ch jazzov˘ch
festivalÛ (více na této stranû vpravo).

17. 4. 1962 – pfied 45 lety zemfiel
v Pfierovû Franti‰ek ·olc, ãesk˘ lido-
v˘ kapelník a skladatel. PÛsobil ve vo-
jenské kapele v Jaroslavi, v pfierovské
kapele Hockovû, byl dirigentem v or-
chestru v biografu, vedle úfiednické-
ho povolání byl kapelníkem Rundu,
hudby DTJ a hudby Îerotín, plodn˘
skladatel pochodÛ, smuteãních po-
chodÛ, tancÛ apod. Narodil se 6. 10.
1883 v Pfierovû.

22. 4. 1927 – pfied 80 lety zemfiel
v Brnû Rudolf Kreutz, profesor gym-
názia, historik, kter˘ v letech
1894–1905 pÛsobil v Pfierovû. Zpra-
coval v rámci Moravské vlastivûdy dû-
jiny pfierovského okresu, které jsou
cenn˘m pramenem pro badatele. Na-
rodil se 11. 10. 1857 v Telãi.

25. 4. 1932 – pfied
75 lety se narodil
v Lipníku n. B. Fran-
ti‰ek Venclovsk˘,
první ãeskoslovensk˘
obãan, kter˘ dne
30. 7. 1971 pfieplaval

kanál La Manche. Zemfiel 13. 12.
1996 v Pfierovû. Dne 31. 12. 2001 by-
la u pfierovské sokolovny na bfiehu
Beãvy odhalena pamûtní deska pfii-
pomínající jeho plavbu pfies kanál.

27. 4. 1942 – pfied 65 lety byl po-
praven v koncentraãním tábofie
Mauthausen Václav Skalák, MUDr.,
lékafi, autor vûdeck˘ch pojednání
o TBC. Îil v Pfierovû, kde se za 2. svû-
tové války zúãastnil protifa‰istického
odboje. Narodil se 9. 8. 1894 v Sofii,
Bulharsko. Jedna z ulic Pfierova nese
jeho jméno.

28. 4. 1897 – pfied
110 lety se narodil
v Pfierovû Milo‰ Vig-
nati, JUDr., advokát,
hudební pedagog
a skladatel, autor
mnoha pozoruhod-

n˘ch komorních a vokálních skladeb.
V letech 1919–1922 byl dirigentem
pûveckého sboru Tyr‰, v letech
1928–1932 dirigentem Pfierubu.
Zemfiel 9. 11. 1966 v Pfierovû. 

30. 4. 1932 – pfied 75 lety zemfie-
la v Olomouci-Sv. Kopeãku Berta
Sojková, etnografka, kulturní pra-
covnice, pÛsobící v Olomouci. Naro-
dila se 10. 2. 1860 v Pfierovû. 

Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Kalendárium

R. Neuls st. (vpravo) se svým letitým přítelem Jack van Pollem na ČSJF 2006
foto Jiří Vojzola
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Z „Pfierovsk˘ch aktualit“

Více informací najdete na www.ktvprerov.cz

Kazeto rozšíří výrobu
Jeden z pfiedních pfierovsk˘ch zamûstnavatelÛ -

Kazeto pfiipravuje v tûchto dnech projekt, kter˘ by
mûl pfiinést zlep‰ení konkurenceschopnosti firmy
na evropském trhu a zároveÀ úsporu nákladÛ. Plán
rozvoje v˘roby, vzhledem k pfiedpokládanému ob-
jemu dlouhodobé zakázky pro spoleãnost IKEA, po-
ãítá s moÏností roz‰ífiit v˘robu základní suroviny -
kartonu v nûkterém ze zahraniãích podnikÛ. Ka-
pacita pfierovského závodu je nyní na svém v˘rob-
ním maximu. Podnik jede na tfii smûny a nûkteré
provozy dokonce pracují nepfietrÏitû. Roz‰ífiení v˘-
roby pfiinese novou pracovní pfiíleÏitost asi pro 100
lidí. Jednalo by se pfiedev‰ím o dûlnické profese pfii
závûreãné kompletaci v˘robkÛ. -zag-

Průtah ohrožen
Dopravní prÛtah mûstem Pfierovem je ohroÏen.

Komunikaci I/55, která je jeho souãástí, ¤editel-
ství silnic a dálnic âR chce pfievést jako silnici dru-
hé tfiídy na Olomouck˘ kraj. Ten s tím ale nepoãí-
tal a nemá na její v˘stavbu volné finanãní pro-
stfiedky. Realizace prÛtahu by se tak zpozdila. Pfie-
rov‰tí radní se proto snaÏí situaci zvrátit. Jednali
na ministerstvu dopravy o zafiazení stavby mezi
státní investiãní akce na rok 2008 a na dal‰ím spo-
leãném postupu se dohodli s Olomouck˘m krajem.
Ten iniciativu mûsta podporuje. -gáj-

Nové pracovní příležitosti

Spoleãnost Gambro-Meopta, která je v˘robcem
zdravotnické techniky zaãala v Pfierovû pfiijímat
nové zamûstnance v souvislosti s roz‰ífiením v˘-
roby. Poãet novû zamûstnan˘ch se tak zaãátkem
dubna zv˘‰í asi o 180 lidí. Od dubna se rozjíÏdí ne-
pfietrÏit˘ ãtyfismûnn˘ provoz v novû rekonstruo-
vané hale firmy. Po pro‰kolení se celkov˘ poãet za-
mûstnancÛ v Gambru zv˘‰í aÏ na 700. –zag-

Stavební uzávěra
Vedení pfierovské radnice zvaÏuje moÏnost sta-

vební uzávûry, která by mûla zabránit v˘stavbû su-
permarketÛ a obchodních center v lokalitû ãtyfi ulic
– 17. listopadu, Bayerovy, Kozlovské ulice a Vsad-
ska. V okrsku se nachází napfiíklad torzo Komuny
ãi Chemoprojekt. Namísto obou objektÛ plánovali
jejich vlastníci vystavût markety, coÏ se ale nelíbi-
lo pfierovské vefiejnosti. Stavební uzávûru navrhli
opoziãní zastupitelé ze strany Spoleãnû pro Pfierov
– Vladimír Puchalsk˘ a Richard ·lechta. Radní tu-
to otázku dali posoudit právníkÛm. Sami se totiÏ
k této moÏnosti stavûjí rozpaãitû. -svam-

V nûkter˘ch církvích pfiedchází Velikonocím
ãtyfiicetidenní pÛst v jídle i zábavû (trvá od Pope-
leãní stfiedy do BoÏího hodu velikonoãního – Ne-
dûle velikonoãní) a pak následuje doba velikonoã-
ní. Poslední t˘den pfied Velikonocemi se naz˘vá pa-
‰ijov˘ nebo také svat˘, kdy se podle evangelia ode-
hrálo drama umuãení, ukfiiÏování a vzkfií‰ení Je-
Ïí‰e Krista. Zaãíná Kvûtnou nedûlí, kdy Kristus
vstoupil do Jeruzaléma,
na Zelen˘ ãtvrtek veãefiel
naposledy s apo‰toly,
v noci na pátek byl zra-
zen, souzen a muãen, na
Velk˘ pátek ukfiiÏován.
Na Bílou sobotu odpoãíval v hrobû a tfietího dne,
na Nedûli velikonoãní, vstal z mrtv˘ch.

Dle lidov˘ch hanáck˘ch zvykÛ se na Kvûtnou ne-
dûli svûtily v kostele koãiãky, k postní dobû patfií
i ·karedá stfieda, kdy se podle lidové víry nesmûl ni-
kdo mraãit, o Zeleném ãtvrtku se mûla jíst jen zele-
ná strava (‰penát, zelí), aby byl ãlovûk cel˘ rok zdra-
v˘. Toho dne zní kostelní zvony pfii m‰i naposledy,
pak umlknou aÏ do Bílé soboty a „odlétají do ¤íma“.
Nejv˘znamnûj‰ím dnem pa‰iového t˘dne je Velk˘ pá-
tek, den pfiísného pÛstu, rozjímání a hlubokého
smutku nad smrtí JeÏí‰ovou. Podle lidov˘ch povûr se
toho dne zemû otevírala, aby odhalila skryté pokla-
dy, fiada povûr byla spojena s ãarodûjnicemi. O Bílé
sobotû se konala noãní bohosluÏba, vigilie. O Nedûli
velikonoãní (BoÏí hod velikonoãní) se svûtily veliko-
noãní pokrmy (beránek, mazanec, vejce, chleba, ví-
no, jidá‰ky, velikoãní nádivky ãi kopfiivov˘ salát). Be-
ránek je podle Bible obfiadním pokrmem ÎidÛ pfied
jejich odchodem z Egypta. Jako symbol ãisté obûti je
beránek pfiedobrazem kfiesÈansk˘ch Velikonoc. 

Z hlediska zvykÛ lidu bylo nejveselej‰ím dnem
velikonoãního cyklu Pondûlí velikonoãní, kdy se ko-

nala pomlázka s koledou, hodování, mrskút, mrs-
kaãka, ‰lehaãka ãi ‰merkust (z nûmeckého Schmec-
kostern). Zvyk je velice starého pÛvodu, stejnû jako
zdobení vajíãek, kraslic. PÛvodnû ‰lo zfiejmû o ma-
gick˘ obfiad, vztahující se k „omlazení jarní pfiíro-
dy“. Mládenci chodili za dûvãaty se spleten˘mi po-
mlázkami, dynovaãkami, mrskaãkami, houdovaã-
kami, ‰lehaãkami, binovaãkami, na Moravû téÏ ta-

tary, obyãejnû z vrbového
proutí, zdoben˘mi stuha-
mi, kter˘mi dívky ‰lehali
a polévali téÏ vodou, aby
byly svûÏí, zdravé a vese-
lé. ·leháním se pfiená‰í

symbolická síla omladlé pfiírody na Ïivou bytost, ne-
jen na ãlovûka, ale i na dobytek, aby byl „zdráv
a omladil se“. Koledníci dostávali vajíãka malovaná
i jednobarevná, nejãastûji ãervená. Od dob pohan-
sk˘ch bylo vejce symbolem plodnosti, úrody, nové-
ho Ïivota a vzkfií‰ení. Zajíãek, kter˘ je v Bibli zo-
brazován jako stvofiení „maliãké na Zemi a moud-
fiej‰í nad mudrce“, je symbolem chudoby, skrom-
nosti a pokory. Zvyk, Ïe velikonoãní zajíãek pfiiná-
‰í ãokoládová vajíãka, k nám pfii‰el z Nûmecka. 

Oslavy Velikonoc pravdûpodobnû navazovaly na
Ïidovsk˘ svátek pesach (pfiipadal na den prvního
jarního úplÀku), kter˘ byl památkou vysvobození
ÎidÛ z egyptského zajetí. KfiesÈané se snaÏili od-
dûlit Velikonoce od pesachu, a proto také propu-
kaly spory o pfiíslu‰né datum mezi Alexandrií a ¤í-
mem. Alexandrijsk˘ zpÛsob v˘poãtu data byl na-
konec pfiijat v 6. století a vychází ze zásady slavit
Velikonoce po jarní rovnodennosti v nedûli po prv-
ním jarním úplÀku. Takto stanovená Nedûle veli-
konoãní mÛÏe b˘t v rozmezí od 22. bfiezna do 25.
dubna. Leto‰ní Velikonoce pfiipadají na nedûli
8. dubna a pondûlí 9. dubna. Věra Fišmistrová

foto Gabriela Veselá

Velikonoce jako nejvýznamnější svátek
křesťanské církve je spojený s památkou
umučení a vzkříšení Ježíše Krista. Jsou
spjaty s četnými lidovými křesťanskými
i předkřesťanskými zvyky.

S nastávajícím jarem se k nám zaãali vracet ze
zimovi‰È na‰i taÏní ptáci. Jako první se objevili
skfiivani, ‰paãci a ãejky. I pfiesto, Ïe je nezvykle
teplé pfiedjafií jiÏ více neÏ mûsíc, ptáci se nenechali
zmást a z jihu pfiilétají v obvykl˘ch termínech. 

Ornitologové jiÏ zaznamenali i pfiílet konipase
bílého, rehka domácího, drozda zpûvného, holu-
bÛ hfiivnáãÛ, polákÛ velk˘ch a chocholat˘ch, ãí-
rek obecn˘ch a prvního ãápa bílého.

Na stfiední Moravû se jiÏ také objevili sever‰tí
vodní ptáci, ktefií se vracejí na svá hnízdi‰tû ve
Skandinávii a v Pobaltí. Jde o potáplice severní
a malé, potápku rudokrkou, turpany hnûdé, mor-
ãáky velké a bílé, hoholy severní, ostralky ‰tíhlé,

husy polní a bûloãelé. Postupnû nás také opou‰tû-
jí hejna havranÛ a kavek. Jiří Šafránek, MOS

Zaãalo velké ptaãí stûhování

Polák chocholatý foto Adolf Goebel

5. aÏ 8. dubna námûstí T. G. Masaryka 
v Pfierovû

5. dubna
ãtvrtek od 15 hodin

Dechov˘ orchestr 
Haná  

a MaÏoretky 
ZU· B. Kozánka
Vystoupení dûtí 
a Ïáku M· a Z· 
Matefiídou‰ka 

Pfiedmostí

6. dubna
pátek od 15 hodin

Dûtsk˘ folkov˘ 
soubor Prosének

Vystoupení souborÛ
DDM Atlas

7. dubna
sobota od 10 hodin
Vystoupení souborÛ

Armády spásy
Cimbálová muzika

Primá‰
od 15 hodin

Dechová hudba 
Záhorská kapela

Vystoupení souborÛ
Agentury HIT

8. dubna
nedûle od 10 hodin

Dechová hudba 
Moravská veselka

od 15 hodin
Dechová hudba 

HulíÀané
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Primátor mûsta Pfierova podle § 15 zákona ãíslo 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu âeské republiky

a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

o z n a m u j e:

1. DoplÀovací volby do Senátu Parlamentu âeské republiky se uskuteãní

v pátek dne 27. dubna 2007 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu dne 28. dubna 2007 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku je volební místnost pro voliãe podle místa, kde jsou v Pfierovû pfiihlá‰eni k trvalému pobytu v:

Základní ‰kola Bajákova
Za ml˘nem 1 Mikulá‰kova
volební okrsek ã. 1 Seifertova

U v˘stavi‰tû
chatová oblast – Laguny

Základní ‰kola Bezruãova
Za ml˘nem 1 Brabansko
volební okrsek ã. 2 Kopaniny

Máchova
Riedlova
Sadová
Svornosti
Za ml˘nem

Základní ‰kola Kfiivá
Za ml˘nem 1 LuÏní
volební okrsek ã. 3 Malá DláÏka

Michalov
Osmek
U Îebraãky
chatová oblast – LuÏní

Základní ‰kola Velká DláÏka – sudá ãísla
Velká DláÏka 5
volební okrsek ã. 4

Základní ‰kola Sokolská
Sokolská 26
volební okrsek ã. 5

Základní ‰kola Svépomoc II
Velká DláÏka 5 Svépomoc IV
volební okrsek ã. 6 Velká DláÏka – lichá ãísla

Základní ‰kola Dluhonská
Velká DláÏka 5 Fügnerova
volební okrsek ã. 7 Jilemnického

Malá Tratidla
Mervartova
Na hrázi
Na svépomoc
Skopalova
Svépomoc I
Svépomoc III
U Strhance
chatová oblast – Rybníky
chatová oblast – Triangl

Matefiská ‰kola Na odpoledni
Pí‰Èalka nábfi. Dr. Edvarda Bene‰e
Na odpoledni 16
volební okrsek ã. 8

Stfiední odborná Kosmákova
‰kola a Stfiední Kozlovská
odborné uãili‰tû

·ífiava 7
volební okrsek ã. 9

Stfiední odborná Bayerova
‰kola a Stfiední Pod valy
odborné uãili‰tû ·robárova
·ífiava 7 Îerotínovo nám.
volební okrsek ã. 10

Vysoká ‰kola Horní námûstí
logistiky o.p.s. Jateãní
Palackého 25 Jiráskova
volební okrsek ã. 11 Kainarova

Kratochvílova
Mostní
Na Marku
nám. T. G. Masaryka
Palackého
Pivovarská
Spálenec
U Beãvy
Wilsonova

Soukromá stfiední Blahoslavova
odborná ‰kola Bratrská
Ïivnostenská
Palackého 19
volební okrsek ã. 12

Obchodní akademie Barto‰ova
a Jazyková ‰kola BoÏeny Nûmcové
Barto‰ova 24 â. Drahlovského
volební okrsek ã. 13 Dr. Skaláka

Obchodní akademie Cukrovarská
a Jazyková ‰kola Kojetínská
Barto‰ova 24 nábfi. Protifa‰istick˘ch
volební okrsek ã. 14 bojovníkÛ

Tovaãovská
Velké Novosady

Základní ‰kola Hranická
Hranická 14
Pfiedmostí
volební okrsek ã. 15

Základní ‰kola Janáãkova
Hranická 14 Karasova
Pfiedmostí Kotkova
volební okrsek ã. 16 Popovická

Sportovní
Teliãkova
Tyr‰ova
U dráhy
Zahradní

Základní ‰kola Dr. Milady Horákové
a Matefiská ‰kola Olomoucká
Pod skalkou 11 Pod skalkou 17–21
Pfiedmostí Prostûjovská
volební okrsek ã. 17 1. kvûtna

Tylova
U po‰ty
Îernava

Základní ‰kola Pod skalkou 1–15
Hranická 14 Pod skalkou 2–28
Pfiedmostí
volební okrsek ã. 18

Kulturní dÛm Pfierov,
Náves 38, Dluhonice ãást Pfierov V-Dluhonice
volební okrsek ã. 19

budova MMPr Pfierov,
JabloÀová 6, âekynû ãást Pfierov VII-âekynû
volební okrsek ã. 20

budova MMPr Pfierov,
ZakladatelÛ 9, ãást Pfierov VIII-Henãlov
Henãlov
volební okrsek ã. 21

budova MMPr Pfierov,
U silnice 18, L˘sky ãást Pfierov IX-L˘sky
volební okrsek ã. 22

Základní ‰kola Hanácká
Hranická 14 Koãífie
Pfiedmostí Kováfiská
volební okrsek ã. 23 Na kopci

U trati

DÛm zahrádkáfiÛ Pfierov,
Vinafiská 7, Vinary ãást Pfierov XI-Vinary
volební okrsek ã. 24 Krátká

budova MMPr Pfierov,
Na návsi 40, Îeravice ãást Pfierov XII-Îeravice
volební okrsek ã. 25

budova MMPr Pfierov,
Rohová 1, Penãice ãást Pfierov XIII-Penãice
volební okrsek ã. 26

Gymnázium âechova
Jakuba ·kody Havlíãkova
Komenského 29 Husova
volební okrsek ã. 27 nám. Svobody

·kodova

Vysoká ‰kola Jaselská
logistiky o.p.s. Komenského
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Palackého 25 nám. Pfierovského 
volební okrsek ã. 28 povstání

Smetanova
·ífiava
Wurmova

Stfiední Denisova
pedagogická ‰kola Jungmannova
Denisova 3 Kramáfiova
volební okrsek ã. 29 NádraÏní

nám. Fr. Rasche
Su‰ilova
Tovární

Základní ‰kola InterbrigadistÛ
Svisle 13 Tománkova
volební okrsek ã. 30 Ztracená

Základní ‰kola Jasínkova
Svisle 13 R. Stokláskové
volební okrsek ã. 31 Svisle

Stfiední odborná tfi. 17. listopadu 
‰kola a Stfiední
odborné uãili‰tû
·ífiava 7
volební okrsek ã. 32 

Základní ‰kola Pfiíãní
Trávník 27 Trávník – lichá ãísla
volební okrsek ã. 33 U rybníka

Základní ‰kola Malá Trávnická
Trávník 27 Trávník – sudá ãísla
volební okrsek ã. 34

Základní ‰kola BudovatelÛTrávník 27
volební okrsek ã. 35

Základní ‰kola Dvofiákova – sudá ãísla
U tenisu 4 Dvofiákova 1–35
volební okrsek ã. 36 Vsadsko

Základní ‰kola Dvofiákova 37–73
U tenisu 4
volební okrsek ã. 37

Základní ‰kola U tenisu
U tenisu 4
volební okrsek ã. 38

SdruÏení Kabelíkova
MOST K ÎIVOTU PurkyÀova
Bohuslava Nûmce 4 Slamûníkova
volební okrsek ã. 39

Matefiská ‰kola tfi. gen. Janou‰ka
Dvofiákova 23 VaÀkova
volební okrsek ã. 40

Základní ‰kola Jana Jiskry z Brand˘sa
Îelatovská 8 Jána Nálepky
volební okrsek ã. 41 Klivarova

Otakara Jaro‰e
Prokopa Holého
Sokolovská
por. Vodiãky
Îelatovská 1–19
Îelatovská 2–22
ÎiÏkova

Matefiská ‰kola Bohuslava Nûmce – lichá 
Optiky 14 ãísla 
volební okrsek ã. 42 Optiky

Základní ‰kola Bohuslava Nûmce – sudá 
Îelatovská 8 ãísla
volební okrsek ã. 43 Îelatovská 21–39

Îelatovská 24–38

Základní ‰kola Al‰ova
Îelatovská 8 Koufiílkova
volební okrsek ã. 44 Neumannova

Petfiivalského
Pod hvûzdárnou

Základní ‰kola bfií HovÛrkov˘ch
Svisle 13
volební okrsek ã. 45

Gymnázium 9. kvûtna
J. Blahoslava gen. ·tefánika
gen. ·tefánika 10 K Mo‰tûnici
volební okrsek ã. 46 Macharova

Na louãkách
Nerudova
Sumínova
Tfiebízského
Wolkerova

Matefiská ‰kola âsl. letcÛ 
Le‰etín Durychova
Le‰etínská 5 gen. Rakovãíka
volební okrsek ã. 47 JiÏní ãtvrÈ I

Lanãíkov˘ch
Le‰etínská
Partyzánská
U hfibitova

Gymnázium JiÏní ãtvrÈ II
J. Blahoslava JiÏní ãtvrÈ III
gen. ·tefánika 10 JiÏní ãtvrÈ IV
volební okrsek ã. 48

budova MMPr Pfierov,
Mírová 18, Lovû‰ice ãást Pfierov III-Lovû‰ice
volební okrsek ã. 49

budova MMPr Pfierov,
Grymovská 47 ãást Pfierov IV-Kozlovice
Kozlovice
volební okrsek ã. 50

budova MMPr Pfierov,
Vûtrná 3, Újezdec ãást Pfierov VI-Újezdec
volební okrsek ã. 51 kromû ulice K Mo‰tûnici

3. Voliãi bude umoÏnûno hlasování poté, kdy prokáÏe svoji totoÏnost a státní obãanství âeské republiky (platn˘m obãansk˘m
prÛkazem, cestovním, diplomatick˘m nebo sluÏebním pasem âeské republiky anebo cestovním prÛkazem).

4. KaÏdému voliãi budou dodány nejpozdûji 3 dny pfiede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb voliã mÛÏe obdrÏet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.

5. V pfiípadû konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu âeské republiky se tyto uskuteãní v pátek dne 4. kvûtna 2007 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu dne 5. kvûtna 2007 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Voliã obdrÏí hlasovací lístky ve volební místnosti ve
dnech voleb.

6. Po obdrÏení úfiední obálky pfiíp. i hlasovacích lístkÛ vstoupí voliã do prostoru urãeného k úpravû hlasovacích lístkÛ, jinak mu
okrsková volební komise hlasování neumoÏní. V prostoru urãeném k úpravû hlasovacích lístkÛ vloÏí voliã do úfiední obálky jeden
hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek nijak neupravuje.

7. K zaji‰tûní pofiádku a dÛstojného prÛbûhu hlasování jsou pokyny pfiedsedy okrskové volební komise závazné pro v‰echny pfiítomné.

V Pfierovû dne 15. 3. 2007

Ing. Jifií Lajtoch v. r. 
primátor mûsta
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor TJ Spartak Přerov

Vl. Wnuk, tel. 721 487 988

4. 4. • Mohelnice–Kfiemaãov–Mírov, 10
km, odj. vlak 8 hod., vede L. Poláková
7. 4. • Lan‰kroun–Albrechtice–V˘pra-
chtice–âenkovice–Bystfiec–Jablonné n.
O., 27 km, odj. vlak 6.02 hod., vede Vl.
Wnuk
11. 4. • Hlinsko p. H.–Kfiídlo–Pod Ly-
sinou–Îopy–Hole‰ov, 14 km, odj. vlak
7.36 hod., vede Zd. Sladk˘.
14. 4. • a) pû‰ky: Vy‰kov–údolí Malé
Hané–údolí Velké Hané–Vy‰kov, 25
km, odj. vlak 7.39 hod., vede V. Vaculík
• b) na kole: Pfierov–Tr‰ice–Pfiáslavi-
ce–Mar. Údolí–Sv. Kopeãek–Velká Bys-
tfiice–Vacanovice–Pfierov, 48 km, odj.
9 hod., kino Hvûzda, vede B. Adam
21. 4. • Dûhylov–Hluãín–Darkoviãky–
·ilhéfiovice–Chalupki–Bohumín, 21 km,
odj. vlak 6.05 hod., vede P. ·lesinger

3. 4. • schÛzka turistÛ, Vinary, Na
Skalce ve 14 hod. – odj. A13.15 hod.
5. 4. • Grygov–StrejãkÛv lom–Maje-
tín–Brodek u Pfi., 12 km, J. ·vec, odj.
9 hod., koniklece
7. 4. • JeÏkovice–Ruprechtov–Rychtá-
fiov–Vy‰kov, 24 km, J. Pûãek, odj. 6.42
8. 4. • Tesák–Skaln˘–Host˘n–Bystfii-
ce p. Host˘nem, 15 km, H. ·Èávová,
odj. A9.25 hod.
12. 4. • Vala‰ské Mezifiíãí, nauãná
stezka Karafiáta–Bystfiiãka, 16 km, M.
Bráblíková, odj. 7.10 hod. 
12. 4. • Sv. Kopeãek–Posluchov–Vel-
ká Bystfiice, 12 km Î. Zapletalová, odj.
8 hod.
14. 4. • Huslenky–Cáb–Val.Bystfiice–
RoÏnov p. Rad., 22 km, A. Dvofiák, odj.
6.05 hod. 
14. 4. • ·tramberk KPâ–Bílá hora–
Kopfiivnice, 12 km, H. ·Èávová, odj.
8.05 hod.
19. 4. • VídeÀ (procházka historick˘m
jádrem Vídnû), 15 km, J. ·vec, V‰etiã-
ka, odj. 5.58 hod. 
19.4. • Îenkláva–Kouty–·tramberk–
Pfiíbor, 12 km, V. Visnar, odj. 6.05 hod. 
21. 4. • Vizovice–Pozdûchov–Klá‰-
Èov–Vizovice- 24 km, J. Sedláková, odj.
6.31 hod. 
26. 4. • PrÛvodce Pfiedmostím aÏ do
Pravûku, 12 km, J. ·vec, odch. 8 hod.,
sraz u mostu Míru 
28. 4. • DP Krajem Pfierovského po-
vstání (pozvánka na stranû 18)
28. 4. • Veselí–Vnorovy–StráÏnice–
Bzenec–Mor. Písek, 21 km, L. Bafiinka,
odj. 5.58 hod.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor SK Přerov – pěší turistika

Jiří Švec, tel. 608 730 541

3. 4. • schÛze v rest. Pivovar, 19 hod.
9. 4. • Velikonoãní Host˘nky, Bystfiice
p.H.–Host˘n–Tesák, 14 km, M. Jakub-
cová, vlak 7.36 hod, pû‰í
28. 4. • dálkov˘ pochod Krajem Pfie-
rovského povstání (pozvánka na stra-
nû 18)

KČT VHT TJ
Spartak Přerov

T. Beránek, tel. 602 575 673

inzerce

Ve dnech 16. aÏ 18. 3. se na kur-
tech TK Precolor Pfierov uskuteãnil
1. roãník halového tenisového tur-
naje O pohár primátora mûsta Pfie-
rova. Turnaje se zúãastnili poslan-
ci, primátofii, starostové, zastupite-
lé a podnikatelé z Pfierova a okolí.
Turnaj byl sloÏen ze tfií soutûÏí –
dvouhra zástupcÛ vefiejné správy,
ãtyfihra podnikatelÛ a ãtyfihra sloÏe-
ná ze zástupcÛ obou kategorií.

Ve dvouhfie se na 3. místû umísti-
li P. MatÛ‰Û (Odry) a A. Kalvoda
(KromûfiíÏ). Druhé místo obsadil P.
Dutko (Pfierov) a vítûzem se stal K.
Hübl (Hranice).

Ve ãtyfihfie podnikatelÛ se na 3.
místû umístily dvojice B. Dudzik, J.
Ha‰ek a L. Chytil, P. Hauzner, na

druhém místû skonãili L. Grigárek
a E. Janásková. Vítûzi v této katego-
rii se stali M. Fikr s J. Truhláfiem.

Spoleãnou ãtyfihru zástupcÛ ve-
fiejné správy a podnikatelÛ úspû‰nû

ukonãili na 3. místû J. Metelka s M.
Novákem a A. Kalvoda s O. Sehnalo-
vou. Na druhém místû se umístili P.
MatÛ‰Û s D. Urbanem a vítûzi se sta-
li P. Tankó s P. HuÈkou.

Tenisový turnaj O pohár primátora města Přerova

Tradičně se stal vítězem ve dvouhře již po sedmé Karel Hübl z Hranic (na sním-
ku vlevo při přebírání ceny ve společnosti primátora Přerova Jiřího Lajtocha)

foto Jan Čep
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Mým cílem je
Spolupráce všech institucí, 
od státních, krajských až po místní, 
při zlepšení dopravní přístupnosti 
Přerovska zrychlením výstavby 
dálnic D1, D47 

Na to navazující větší investice 
od podnikatelů a zvýšení počtu 
pracovních míst

Provedení úprav komunikací zlepšu-
jících dopravu městem Přerov

Zviditelnění regionu podporou 
pravidelných folklórních, hudebních 
a jiných rozmanitých kulturních 
a společenských akcí

Podpora nestátních a neziskových 
subjektů v oblasti sociální, kultury, 
sportovních a turistických aktivit 

k a n d i d á t  d o  S e n á t u
v e  v o l e b n í m  o b v o d u 
P ř e r o v

          J i ř í           J i ř í 
B a ka l í kB a ka l í k

Žhavé téma

Přerov –  REGION PŘÍLEŽITOSTÍ 

Spojení: 
Okresní kancelář KDU-ČSL Přerov,
Palackého 1,  750 02 Přerov  tel: 581 202 166
mobil :739 998 565 
e-mail:  jbakalik@medialine.cz  

VáÏení pfiátelé,
dovolte mi, abych Vás pozval k doplÀovacím volbám 
do Senátu Parlamentu âR.
Budu se snaÏit pracovat pro Vás, pomáhat pfii fie‰ení
problémÛ, se kter˘mi se na Moravû dennû potkáváme.

Josef Nekl 
kandidát do Senátu Parlamentu âR za KSâM

DoplÀovací 
senátní 
volby
duben 2007

Mgr. Elena Grambliãková
kandidátka za Obãanskou demokratickou stranu
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Osmek slepá ul. 2. a 30.4.
Horní námûstí 10.4.
Seifertova u v˘stavi‰tû 16.4.
Svornosti 23.4.
Na odpoledni u lékárny 2.4.
Blahoslavova park. U Beãvy 30.4.
Riedlova kfiiÏovatka 10. a 23.4.
Za ml˘nem 3 16.4.
Sokolská parkovi‰tû 2. ,16. a 30.4.
Sokolská u domu 28 10. a 23.4.
V. DláÏka ‰kolní jídelna 2. a 30.4.
P. Jílemnického u VST 16.4.
Na hrázi za mostkem 10. a 23.4.
Mervartova 9 2. a 16.4.
Palackého za sam. 30.4.
tfi. 17. listopadu zezadu 10. a 23.4.
Dluhonice toãna 3.4.
Dluhonice u b˘valé ‰koly 24.4.
Dluhonice u prodejny 10.4.
Wurmova za KSZ 17.4.
JiÏní ãtvrÈ u b˘val˘ch jeslí 3. a 17.4.
JiÏní ãtvrÈ I/4 10. a 24.4.
JiÏní ãtvrÈ I/25 peãovatel. dÛm 24.4.
·robárova 13 3.4.
Kozlovská parkovi‰tû 10. a 24.4.
Pod valy u parkovi‰tû 17.4.
Bayerova parkovi‰tû 3.4.
Svisle za samoobsluhou 10. a 24.4.
Trávník parkovi‰tû 17.4.
Trávník u Chemoprojektu 17.4.
BudovatelÛ parkovi‰tû 3. a 17.4.
U tenisu parkovi‰tû 10. a 24.4.
U rybníka u trafa 4. a 18.4.
Petfiivalského parkovi‰tû 25.4.
Tyr‰ova parkovi‰tû 11.4.
Dvofiákova u Rusalky 4.4.
Dvofiákova u garáÏí 11. a 25.4.
PurkyÀova denní pobyt 18.4.
B. Nûmce za VST 11. a 25.4.
Optiky u lékárny 4.4.
Husova dvÛr 18.4.
Pod skalkou parkovi‰tû 4.4.

Olomoucká u stavebnin 11.4.
Hranická u b˘valé cihelny 18.4.
1. kvûtna 25.4.
Al‰ova u stadionu 4. a 18.4.
Pod hvûzdárnou parkovi‰tû 11. a 25.4.
ÎiÏkova u ka‰ny 5.4.
Lovû‰ice DráÏní 12.4.
Lovû‰ice U sokolovny 19.4.
VaÀkova dvÛr 26.4.
Kozlovice zaãátek obce 5. a 19.4.
Kozlovice náves 12. a 26.4.
Nerudova 33 5.4.
Tománkova u garáÏí 12. a 26.4.
Wolkerova 15 19.4.
Fr. Rasche u parku 5. a 19.4.
Na louãkách 15 12. a 26.4.
V. Novosady u kostela 5. a 19.4.
Újezdec Vûtrná 12.4.
Újezdec Nová ãtvrÈ 26.4.
kfiiÏ.Teliãkova – Sportovní 6. a 20.4.
Popovice U trati 13.4.
Popovice za kapliãkou 27.4.
Vinary u garáÏí 6.4.
Vinary Ve dvofie 13.4.
Vinary Mezilesí II 20.4.
Vinary Za humny u bytovky 27.4.
Penãiãky zaãátek obce 6.4.
Henãlov náves 13.4.
Henãlov SokolÛ 13. a 27.4.
Henãlov kfiiÏ. Mart., Hlin., Nová 27.4.
Penãice V kótû 20.4.
âekynû k sokolovnû 20.4.
âekynû náves 27.4.
âekynû Podlesí 6.4.
âekynû Boro‰ín 13.4.
L˘sky k obchodu 6.4.
L˘sky za mostkem 20.4.
Îeravice Na návsi 13.4.
Îeravice Such˘ potok 27.4.
V˘myslov 26.4.
Jasínkova za Priorem 5.4.

ZO âZS ã. 1 parkovi‰tû u Laguny 17.4.
ZO âZS ã. 4 Kojetínská za sbûr. surovinami 11.4.
ZO âZS ã. 4 k Mádrovu podjezdu 11.4.
ZO âZS ã. 5 Lovû‰ice DruÏstevní 11.4.
ZO âZS ã. 3 podél cesty k Lovû‰icím ã. 1 3.4.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 2 3.4.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 3 3.4.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 4 3.4.
ZO âZS ã. 7 podél cesty k Lovû‰icím ã. 5 3.4.
ZO âZS ã. 9 Markrabiny 11.4.
ZO âZS ã. 10 Îernava – na konci 17.4.
ZOS Îernava – naproti garáÏí 17.4.
ZO âZS ã. 15 Dluhonice kfiiÏovatka u váhy 24.4.
ZOS za hvûzdárnou 24.4.
ZO âZS ã. 2, ã. 3 pod kasárna termín dle poãasí
ZO âZS ã. 3 za Linde – Technoplyn (suchá cesta)
ZO âZS ã.13 âekynû Boro‰ín 17.4.

Stanovi‰tû velkoobjemov˘ch kontejnerÛ
pro jarní úklid – duben
Roz‰ífien˘ harmonogram pfiedkládají Technické sluÏby ve spolupráci s Mûstem Pfierov

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

Harmonogram blokového ãi‰tûní – duben
4. 4. Palackého vãetnû parkovi‰tû

za samoobsluhou, Dr. Ska-
láka

11. 4. Barto‰ova, BoÏeny Nûmcové

18. 4. Kopaniny, Brabansko a par-
kovi‰tû na rohu Sokolská-
Kopaniny

25. 4. Havlíãkova, Kramáfiova

Technické sluÏby

mûsta Pfierova

inzerce
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CURRICULUM VITAE
• Je mi 40 let a jsem matka dvou dětí – 21letého mentálně postiženého

syna Jana a 16leté dcery Petry, která studuje na víceletém gymnáziu
• Mám pochopení pro problémy a potřeby druhých
• Mám výrazné sociální cítění s POTŘEBNÝMI
• Mám smysl pro spravedlnost a zodpovědnost
• Mám manažerské a organizační schopnosti
• Jsem NEZÁVISLÁ, silná osobnost

Jaké mám vzdělání?
• Doplňkové pedagogické studium na UP v Olomouci 
• Specializační studium „Oceňování podniků“ při ÚSI – VÚT v Brně 
• Studium na Evropském polytechnickém institutu s titulem bakalář
• Specializační studium „Oceňování nemovitostí“ při ÚSI – VÚT v Brně 
• Studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně s titulem inženýr 

Jakou mám praxi?
• Vedení účetnictví malým a středním obchodním firmám
• Externí učitel na ISŠT Přerov 
• Členka týmů krizového managementu (likvidace, konkurz)
• Soudní znalec v oboru ekonomika – ceny a odhady movitostí a podniků
• Soudní znalec v oboru stavebnictví – stavby obytné a průmyslové
• Držitelka licence DRAŽEBNÍK 
• Jediný společník firmy Vladö Morava s.r.o.
• V letech 2002–2006 zastupitelka a radní města Přerova

Budu se zasazovat o:
• Trvale udržitelný rozvoj regionu zejména v oblasti dopravy, podnikání,

zaměstnanosti, vzdělání a sociální politiky
• Šanci pro schopné, pomoc pro potřebné – odmítám sociální dávky jako

životní styl! 
• Maximální získání a využití dotací státu a EU pro region
• Rovnost občana a státu – stát pro občana
• Bezpečný, klidný a spokojený život v našem regionu
• Prostor pro potřeby a rozvoj každého občana
• Slušnost, morálku a zachování zdravého rozumu v politice

Nenechte mlčet ty, kteří za Vás chtějí bojovat!
Ty, kteří mají svou existenci a nepotřebují intrikovat.

Ing. Monika Holečková

V mé osobě určitě nevolíte aroganci a korupci,
nezájem a lhostejnost

NEZÁVISLÝ KANDIDÁT
Pro volby do Senátu ČR 27.–28. dubna 2007

Přijměte mé pozvání k volbám

Pûstování kvûtin a zeleniny
se stalo souãástí Ïivota Ing. Ja-
na Many z Henãlova jiÏ od dût-
ství. 

Nejprve pfii této práci pomáhal
rodiãÛm a postupnû v ní na‰el
také zálibu. Pfiesto vystudoval
Stavební fakultu na Vysokém
uãení technickém v Brnû a nû-
kolik rokÛ ve stavebnictví praco-
val. Pfiitom se doma po zamûst-
nání vûnoval zahradnictví, ale
problémy stavební firmy, která
byla jeho posledním zamûstna-
vatelem, pfiimûly mladého stava-
fie plnû se vûnovat zahradnictví.
K pÛlhektarovému pozemku,
kter˘ zdûdil, si pronajal dal‰í
a nyní se firma Ing. Jan a Svûtla-
na Manovi stala vyhledávan˘m
zahradnictvím, kam jezdí lidé
z Pfierova, Troubek a dal‰ích ob-
cí za nákupem kvûtin nebo zele-
ninové pfiísady. „Tû‰í nás, Ïe lidé
v Pfierovû nás poznávají, jsou spoko-
jeni a rádi se k nám proto vracejí,“ fií-
ká Jan Mana. 

Nejvût‰í zájem projevují zákazníci
o kvûtiny, které henãlovské zahrad-
nictví pûstuje desítky druhÛ ve tfii sta

deseti barevn˘ch odstínech. Tradiã-
nû se soustfieìuje zájem milovníkÛ
kvûtin na pfievislé mu‰káty, petunie,
verbeny a fuchsie, ale stále vût‰í ob-
libu si získává také ménû známá, ale
zato nenároãná bacopa. Vedle pfiímé-

ho prodeje kvûtin si zájemci mohou
u firmy Ing. Jan a Svûtlana Manovi
objednat také kvûtinovou v˘sadbu na
v˘zdobu okolí domÛ, ‰kol, firem
a dal‰í zahradnické sluÏby. Zahrád-
káfii si jiÏ zvykli jezdit do Henãlova

pro zeleninovou pfiísadu, kterou
jim firma vypûstuje i letos. Pû-
stování zeleniny ke sklizni v‰ak
henãlovské zahradnictví ome-
zuje. DÛvodem je dovoz dotova-
né zeleniny z Polska a západních
zemí Evropské unie. V˘padek
pfiíjmÛ ze zeleniny chce Jan Ma-
na v budoucnu nahradit roz‰í-
fiením sortimentu zahradnic-
k˘ch v˘pûstkÛ o okrasné jehliã-
nany. V tom vidí urãitou per-
spektivu své firmy, protoÏe ma-
jitelé zahrad a pfiedzahrádek ta-
ké u nás ustupují od pûstování
uÏitkov˘ch rostlin a dfievin a ví-
ce se zamûfiují na okrasné za-
hradnictví. Roz‰ífiení sortimen-
tu firmy o jehliãnany vyÏaduje
od Jana Many nové poznatky
a zku‰enosti. V jejich získávání
a praktické realizaci nového
podnikatelského zámûru mu bu-
de stejnû jako dosud pomáhat

jeho manÏelka Svûtlana. „Hlavnû, Ïe
je práce a je vidût lep‰í perspektivu,“
fiíká mladá Ïena, která pochází
z Ukrajiny a na Ïivot v âesku a práci
v zahradnictví si jiÏ bez vût‰ích pro-
blémÛ zvykla. Miroslav Rozkošný

Budoucnost podnikání nachází firma v kvûtinách
....................................................................... HenčlovZ místních částí

Pilno měli v henčlovském zahradnictví čtrnáct dnů před zahájením prodeje.
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„Rekonstrukce zámku zahájená
v roce 2004 pokraãovala v loÀském
roce i bûhem prvních mûsícÛ leto‰-
ního roku pracemi v interiéru. Nej-
dÛleÏitûj‰í z nich bylo zavedení ply-
nového vytápûní do v‰ech místností
zámku. Zásluhou toho bude moci
b˘t muzeum poprvé ve své historii
otevfieno celoroãnû. Také se uÏ ne-
musíme obávat o sbírkové pfiedmû-
ty, které zaãínaly b˘t ohroÏeny uÏ
pfii poklesu teploty pod 12 stupÀÛ,“
pochvalovala si nové podmínky his-
toriãka umûní Muzea Komenského
Mgr. Kristina Glacová. V rámci re-
konstrukce byla vymûnûna elektro-
instalace a zabezpeãovací zafiízení,
nainstalována nová poÏární signali-
zace a byl zrekonstruován poÏární
vodovod. V návaznosti na tyto tech-
nické úpravy do‰lo také k úpravám

ãistû estetick˘m, napfiíklad k odha-
lení pÛvodních pískovcov˘ch ostûní
otopn˘ch komor. Novû byly vymalo-
vány interiéry, v nûkter˘ch pfiípa-

dech se vycházelo z dochovan˘ch
star‰ích barevn˘ch vrstev pÛvodní
malby. Náv‰tûvníky upoutají nové
vstupní prosklené dvefie v pfiízemí
zámku,“ vyjmenovala Kristina Gla-
cová. Náklady na rekonstrukci vy‰ly
zhruba na osm milionÛ korun. Od
kraje získala radnice pût milionÛ ko-
run, dal‰í tfii zaplatilo mûsto, které
budovu vlastní.

„Muzeum zahájí sezonu v˘stavou
pfiipravenou pfii pfiíleÏitosti 550 let
zaloÏení Jednoty ãesk˘ch bratfií. Ná-
v‰tûvníci si budou moci prohlédnout
nejrÛznûj‰í listiny od Karla star‰ího
ze Îerotína aÏ po Václava Budovce
z Budova. Vedle originálních dopisÛ
budeme vystavovat i cenné tisky
z na‰eho muzea,“ informoval fieditel
muzea PhDr. Franti‰ek H˘bl.

„Z dal‰ích zajímav˘ch akcí leto‰ní
sezony bych jmenoval napfiíklad ex-
pozici módních doplÀkÛ pocházejí-
cích z let 1870 aÏ 1970. Pfiipravuje-
me také v˘stavu obrazÛ pfierovské
rodaãky AlÏbûty ·tulcové. Náv‰tûv-
níci budou mít pfiíleÏitost si pro-
hlédnout i expozici pfiírÛstkÛ muzea,
která bude vystavena v historickém
sále,“ doplnil fieditel muzea Franti-
‰ek H˘bl. Šaf

Teplé sluneãné poãasí a probouze-
jící se jarní pfiíroda láká k náv‰tûvû
hradu Helf‰t˘na. Jednou ze zajíma-
v˘ch akcí rozbíhající se sezony na hra-
dû je divadelní pfiedstavení A.HO.J.,
které pfiipravily dûti z krouÏku mla-
d˘ch muzejníkÛ, ãlenové Folklorního
souboru Haná, pracovníci a pfiíznivci
Muzea Komenského v Pfierovû u pfií-
leÏitosti velikonoãního svátku.

„V ãe‰tinû dnes zcela bûÏnû pouÏí-
van˘ pozdrav dfiíve pfiedstavoval zkrat-
ku latinského Ad Honorem Jezu, tedy
,Ke slávû JeÏí‰ovû‘, vystihuje podstatu
pfiedstavení vycházející z novozákon-
ního pfiíbûhu o skutcích, obûti a vzkfií-
‰ení JeÏí‰e Krista, kter˘ je situován
právû do období Velikonoc. Tento pra-
star˘ pfiíbûh velikonoãní v reÏii Tomá-
‰e Barbofiíka je modernû zpracován do
podoby hudebnû dramatického pfied-
stavení, coÏ dokládá jeho aktuálnost
i v dne‰ní dobû,“ vysvûtlila Mgr. Kris-
tina Glacová, pracovnice Muzea Ko-

menského v Pfierovû a jedna z organi-
zátorek divadelního pfiedstavení.

Muzeum Komenského v Pfierovû
a Folklorní soubor Haná Pfierov

zvou náv‰tûvníky na divadelní pfied-
stavení A.HO.J., které se uskuteãní
v sobotu 7. dubna ve 14 hodin v pro-
storách hradu Helf‰t˘na. Šaf

Záběr z prostorové zkoušky představení na Helfštýně foto L. Maloň

Přerovský zámek se opět otevírá veřejnosti

Velikonoce na hradě Helfštýně

Žáci ZUŠ B. Kozánka koncertovali v Městském domě
V podveãer 14. bfiezna uspofiádala

Základní umûlecká ‰kola B. Kozánka
v Mûstského domu v Pfierovû koncert
souborÛ a orchestrÛ. Za podpory
mûsta tak mohl b˘t uskuteãnûn pro-
jekt, kter˘ zejména z finanãních dÛ-
vodÛ del‰í dobu chybûl v koncertní
nabídce ‰koly. Ve velkém sále Mûst-
ského domu se se‰lo více neÏ 300 po-
sluchaãÛ. Vyslechli skladby pûti vy-
bran˘ch seskupení, ve kter˘ch úãin-
kovalo témûfi 140 mlad˘ch muzikan-
tÛ. Ohlas publika byl potvrzením to-
ho, Ïe v‰echny v˘kony byly na velmi
dobré úrovni. red.

Od 5. dubna zahajuje Muzeum Ko-
menského v Přerově novou vý-
stavní sezonu. Muzejní prostory se
otevřou návštěvníkům po půlroční
přestávce. Budova zámku prochá-
zela totiž náročnou rekonstrukcí.

Malý taneční orchestr ZUŠ B. Kozán-
ka v Přerově, umělecký vedoucí Fran-
tišek Tkadlec foto Jaroslav Sypěna

Besedy na zajímavé téma
pondûlí v 10.15 hodin

2. 4. • My a ãas aneb Jak dobfie napl-
nit svÛj ãas – PhDr. Jana Gebauerová
16. 4. • Dûjinami ¤íma kfiesÈanského
i nekfiesÈanského: Starovûk˘ ¤ím a je-
ho nedoloÏené dûjiny – Mgr. ZdeÀka
Mollinová
23. 4. • V˘voj mûst od 16. do 20. sto-
letí – Mgr. Lubor MaloÀ
30. 4. • Pfiekyselení organismu – Ol-
ga Îupková

Rukodělné činnosti
ãtvrtek v 10.15 hodin

5. 4. • Zdobení velikonoãních vajec
12. 4. • Plastov˘ pfiívû‰ek
19. 4. • Scoubidou
26. 4. • ·perkovnice

Zdravotní cvičení s lektorem
vÏdy v pondûlí, úter˘ a ãtvrtek 

od 9 do 10 hod.

Internet s lektorem i bez lektora
vÏdy v pondûlí a ve ãtvrtek 
od 10 do 12 hod. s lektorem
vÏdy v pondûlí a ve ãtvrtek 

od 9 do 10 a od 12 do 13 hod. 
pro pokroãilé

Poplatek za uÏívání internetu 15 Kã/h.
Kavárna pro seniory

stfieda v 16 hodin
4. 4. • Velikonoãní zvyky a lidov˘ folk-
lór na Hané a Vala‰sku – Ludmila Ka‰-
párková, Eva Tkadlecová
18. 4. od 16 hod. • Srí Lanka – Ing.
Jan Doubek

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

Pozvánka 
na hrad Sovinec
7.–9. 4. 9–17 hodin • Netradiãní pro-
hlídky hradních zákoutí s pohádkov˘-
mi bytostmi. 
21. a 22. 4. 9–19 hodin • Na morav-
ské veselici – lidov˘ jarmark s folkló-
rem a tradicemi pfii vítání jara.
www.sovinec.cz

Klub ãesk˘ch turistÛ 
VHT TJ Spartak Pfierov 

pofiádají v sobotu 

28. dubna
Dálkov˘ pochod 

a cyklojízdu

Krajem 
Pfierovského 

povstání
Pû‰í trasy 5, 12, 20, 25, 35, 50 km

Cyklotrasy 33, 41, 60, 100 km
Prezentace na nám. T. G. Masaryka 

od 7 do 9.30 hodin
Startovné: dûti, dÛchodci a zdravotnû

postiÏení zdarma, trasy 5 a 12 km 
10 Kã, ostatní trasy 20 Kã

Kontakt: Milan Bezdûk 720 342 635
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MĚSTSKÝ DŮM
3. 4. v 19 hodin • Narozeninová show
– Screamers slaví 10. v˘roãí. Zábavné
show s oblíbenou travesti skupinou.
11. 4. v 19.30 hodin • Václav Neckáfi
se skupinou Bacily, koncert
12. 4. v 16 hodin • Matefiinky v pohy-
bu – Pfiehlídka pohybov˘ch aktivit dûtí
matefisk˘ch ‰kol pfierovského regionu.
13. 4. v 19.30 hodin • koncert Mo-
ravské Filharmonie Olomouc. 
Program: R. Wagner, Mistfii pûvci no-
rimber‰tí – pfiedehra k opefie, Wesen-
dock Lieder-písÀov˘ cyklus, S. Rach-
manin Koncert pro klavír a orchestr
ã. 2 e moll, op. 18, sólisté Marta Be-
Àáãková – alt, Henri Sigfridsson (FIN)
– klavír, dirigent Jaroslav Kyzlink 
14. 4. ve 20.30 hodin • II. korunov˘
ples Mûstského domu, vstupné 1 Kã,
menu pfii zakoupení vstupenky po 99
Kã, vstupenky jsou slosovatelné, v pro-
gramu host veãera – Jarda Wykrent,
bohatá tombola, hudba: L.I.F. Olomouc 
15. a 22. 4. ve 13.45 hodin • Nedûlní
párty pfii dechovce. Tradiãní nedûlní ta-
neãní odpoledne se Záhorskou kapelou.
17. 4. v 19.30 hodin • JoÏka âern˘
s cimbálovou muzikou
21. 4. v 19.30 hodin • Katapult, kon-
cert ãeské rockové legendy. PrÛfiez nej-
vût‰ích hitÛ, pfiedprodej Hudební ná-
stroje – Music centrum, Wilsonova ul.
17, telefon 581 215 062
24. 4. v 8.30 hodin • KdyÏ jde kÛzle
otevfiít, pohádka pro dûti M· a I. st. Z· 
Muzikálovû zpracovaná pohádka.
25. 4. v 19.30 hodin • Lenka Filipo-
vá, koncertní recitál 
29. 4. v 19.30 hodin • Lo Stupendo
aneb Tenor na roztrhání, divadelní ko-
medie. Hrají V. Vydra, S. Postlerová, S.
Skopal, M. Zahálka, J. Malá, Z. Ada-
movská (J. Bou‰ková, M. Novotn˘), L.
Hampl, G. Vránová.

MUZEUM KOMENSKÉHO
Budova přerovského zámku

otevírací doba v dubnu
úter˘ aÏ pátek od 8 do 17 hodin
sobota a nedûle od 9 do 17 hodin

5. 4. v 17 hodin • slavnostní zahájení
v˘stavní sezony 2007
5. 4.–3. 6. • v˘stava Krásní v kaÏdé
dobû. Módní doplÀky 1870–1970 
5. 4.–27. 5. • v˘stava AlÏbûta ·tulco-
vá-Divilová, obrazy a tapiserie – v˘bûr
z tvorby 
5. 4. 27. 5. • v˘stava Z pfiírÛstkÛ Mu-
zea Komenského v Pfierovû
5. 4.–3. 6. • v˘stava Jednota ãesk˘ch
bratfií (k 550. v˘roãí jejího vzniku)

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

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

Pondělí 15–21 společná jen v párech 13–21 7.30–21

Úterý 14–20 ženy 12–20 7.30–21

Středa 13–21 muži 13–21 7.30–21

Čtvrtek 15–20 ženy 12–20 7.30–21

Pátek 14–21 muži 13–21 7.30–21

Sobota 13–18 společná zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

Výjimka: 9. 4. vše zavřeno. Pozor změna: do 11. 4. budou masáže jen Po, St, Čt 15–19.

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

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • DUBEN 2007

koupel, zábal, masáž, 
perličková masáž

pondělí až pátek 7–18 hod.
Výjimka: 9. 4. zavřeno

LÁZNĚ BOCHOŘ (tel. 581 205 045)

VÝJIMKY – plavecký areál
5. 4. dětský    10–20 50 m    10–21
6. 4. dětský    10–20 50 m    10–22

koupání imob. občanů 15–17
9. 4. dětský a 50 m zavřeno
14. 4. dětský a 50 m 10–15, 16.30–19
21. 4. dětský a 50 m 12.30–16
22. 4. dětský a 50 m 12–18

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

Pondělí zavřeno 6.15–7.45 13.30–15 11.30–13.30
Úterý 18–20 6.15–7.45 18–21 13.30–15 16–17
Středa 15–20 6.15–7.45 15–21 15–16 18–19 13.30–15 11.30–13.30
Čtvrtek 18–20 6.15–7.45 18–21 13.30–15
Pátek 15–20 6.15–7.45 15–22 21–22 13.30–15 15–17
Sobota 10–20 10–20
Neděle 10–18 10–18 10–12

Dům dětí a mládeže ATLAS
• Keramické hrátky páteãní od 15 do
18 hod., sobotní od 9 do 12 hod.
6. 4. od 9 do 11 hod. • Vyrábíme ne-
tradiãní velikonoãní vajíãka „·ka-
redky“
7. 4. • Vystoupení DDM v klubu Tep-
lo pfii pfiíleÏitosti Ïivotního jubilea pa-
ní Tiefenbachové
14. 4. • Regionální pfiehlídka pódio-
v˘ch skladeb v Oseku – aerobik, gym-
nastika a Taneãní ‰kola
20. 4. • Dobroãinn˘ koncert PDS pro
ROTARY club v klubu Teplo 
21. 4. • âlovûãe nezlob se! – zábavná
soutûÏ pro dûti od 8 do 12 hod.
21. 4. od 9 do 12 a od 14 do 17 hod.
• Vyrábíme zahradní keramiku
Na rukodûlné akce je nutné pfiihlásit
se pfiedem.

Loutkové divadlo TJ Sokol
1. 4. ve 14 a 16 hodin • pohádka Ko-
cour v botách

KPVU
20.–22. 4. • Zájezd do Prahy

Akademie III. věku
14. 4. • Cévní onemocnûní. MUDr. Ka-
labus.

vosti i bûÏné skuteãnosti ze Ïivota ptá-
kÛ poznáte jin˘mi smysly neÏ zrakem.
Pro nevidomé doprovodné texty
v Braillovû písmu.
20. 4. • Den Zemû – ukliìme si svût.
Dopoledne pro ‰kolní kolektivy a v‰ech-
ny, kdo rádi pfiiloÏí ruku k dílu a Zemi
k svátku darují svÛj ãas. Odmûnou bu-
de doprovodn˘ program v areálu ORNIS
a BIOS. Dal‰í informace na tel. 581 219
910 (ORNIS) nebo 581 735 009 (BIOS).
• Stálá expozice Ptáci âR
• Ekoporadna projektu Pfiírodû OK –
poskytování informací z oblasti Ïivot-
ního prostfiedí, pondûlí aÏ pátek od 8 do
16 hodin

Hrad Helfštýn
otevírací doba v dubnu 

dennû mimo pondûlí od 9 do 17 hod.
1.–22. 4. • Velikonoãní v˘stava v ga-
lerii na 2. nádvofií
7.–9. 4. v 10, 12 a 14 hodin • Spolãe-
ní pro divadlo a ‰erm TILLIA nabízí
program ukázky zbraní s v˘kladem di-
vadelní formou. Pfiíplatek ke vstupné-
mu na hrad. V pfiípadû ‰patného poãa-
sí se pfiedstavení nekoná.
7. 4. ve 14 hodin • A.HO.J – Prastar˘
pfiíbûh velikonoãní v moderním divadel-
nû hudebním pojetí v provedení Folk-
lorního souboru Haná Pfierov, KrouÏku
mlad˘ch muzejníkÛ a muzejních pra-
covníkÛ. Pfiíplatek ke vstupnému.
9. 4. 10–15 hodin • Ukázky rÛzn˘ch
technik zdobení velikonoãních kraslic
v galerii na 2. nádvofií.
14. a 15. 4. v 10, 12 a 14 hodin •
Spolãení pro divadlo a ‰erm TILLIA
nabízí program ukázky zbraní s v˘kla-
dem divadelní formou. Pfiíplatek ke
vstupnému na hrad. V pfiípadû ‰patné-
ho poãasí se pfiedstavení nekoná.
18. 4. • Vstup do hradu zdarma. Me-
zinárodní den ochrany památek.
28. 4. • Otevfiení Expozice umûleckého
kováfiství v suterénu hradního paláce.
30. 4. • Mimofiádnû je hrad otevfien.

Pozvánka 
pro seniory PSP
Ve stfiedu 25. dubna se koná vlakov˘
zájezd do Muzea vagonÛ ve Studénce.
Odjezd vlakem z Pfierova v 8.06 hodin.

Pozvánka
Mûstská knihovna v Pfierovû
pofiádá besedu s Lucií Kovafií-
kovou a Michalem Jonem

Na hliníkovém ofii 
Divok˘m západem
18. dubna v 17 hodin 
budova Ministerstva zemûdûl-
ství âR, Wurmova 2, Pfierov,
vstup zdarma

Michal maluje
Nedûle 29. dubna v 10 hodin ve vel-
kém sále Mûstského domu v Pfierovû.
První pfiedstavení Michala Nesvadby
s velkou dekorací. Tu bude tvofiit ma-
lovací plocha sloÏená z mal˘ch ãtver-
cov˘ch panelÛ. Jeho kresby na dekora-
ci budou jednoduché, srozumitelné, ale
pfiedev‰ím akãní.

19.–22. dubna
„Rajská zahrada“ plná jarních kvûtin 
UÏ po osmadvacáté v historii olomouc-
kého veletrÏního areálu se jeho pavilo-
ny i venkovní plochy zaplní barevn˘mi
a voÀav˘mi exponáty nejvût‰í a nej-
star‰í kvûtinové akce v âeské republi-
ce. V tûchto dnech bude V˘stavi‰tû Flo-
ra Olomouc patfiit jarní etapû meziná-
rodní zahradnické v˘stavy a veletrhu
FLORA OLOMOUC 2007.

Absolventsk˘ koncert
Katefiiny Sekerové, Ïákynû ZU· B. Ko-
zánka v Pfierovû – obor pfiíãná flétna
24. dubna v 18 hodin v Mervartovû sí-
ni Muzea Komenského v Pfierovû.

Mezinárodní v˘stava 
FLORA OLOMOUC

Ornitologická stanice
pondûlí aÏ pátek 8–16 hod., 

jindy po dohodû
od 27. 4. • Sáhni si na ptáka. Interak-
tivní v˘stava nejen pro zrakovû handi-
capované, kterou mÛÏete „zhlédnout“
se zavfien˘ma oãima. RÛzné zajíma-
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Galerie a výstavy
Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

16. aÏ 27. dubna • Iva Hüttne-
rová. Malífiku a hereãku Ivu
Hüttnerovou uvítáme po pûti le-
tech opût v Pfierovû. Iva Hüttne-
rová je v souãasném kulturním
svûtû velmi známou osobností,
kterou není tfieba pfiedstavovat.
Její obrázky nás pfienesou do 19.
století, kdy po ulicích jezdily po-
vozy a Ïeny chodily v dlouh˘ch
sukních s honzíkem. Maluje pÛ-
vabné hospÛdky a krámky, ba-
biãky a dûdy, osamûlé holky
a lásku nebo Ïivot. Její pÛvabné
obrázky jsou pfiíleÏitostí ke
vzpomínkám a nejeden z nich
zdobí na‰i domácnost. 
S Ivou Hüttnerovou je pfiíjemné
i povídání. Jsme proto rádi, Ïe ji
mÛÏeme dne 15. dubna v 15
hodin pfiivítat v salonku Mûst-
ského domu pfii otevfiení její
druhé v˘stavy v Pfierovû. Na ver-

nisáÏi mÛÏete vidût nejen grafické listy, ale i její oleje. Prodejní v˘stava pak bu-
de pokraãovat od 16. do 27. dubna v galerii Atrax.

V dubnu budou zde vystavovat Mgr. Lenka Jasenská, Radka Trojanová a Mar-
tin ·evãík. Lenka Jasenská se vûnuje figurální kresbû, portrétování a inspiraci
nachází v kvûtinov˘ch motivech, mûstsk˘ch zákoutích a záti‰ích. Radka Troja-
nová se zamûfiuje na kresbu mûstsk˘ch uliãek a portrétÛ. Martina ·veãíka láka-
jí historické námûty, figurální kresba a Ïenské akty. Z v˘tvarn˘ch technik se za-
b˘vá grafikou, kresbou uhlem, pastelem a kombinovanou technikou.

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

Kino Hvězda

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

5.–19. dubna • Ludûk Adá-
mek – vitráÏe, Adam Dostál
– obrazy. 
Ludûk Adámek za dobu své-
ho umûleckého pÛsobení
pro‰el fiadou rÛzn˘ch tvÛr-
ãích období. Zaãínal malbou,
kresbou a grafick˘mi techni-
kami, potom pfie‰el k práci
s kovem a od roku 1995 aÏ
do souãasnosti pracuje se
sklem. Adam Dostál se za-
b˘vá pfiedev‰ím volnou mal-
bou a grafikou a v souãas-
ném v˘tvarném dûní repre-
zentuje spí‰e konzervativní
proud, v urãité opozici k dnes protûÏovan˘m technikám nemalby, videoartu
a „kupení umûl˘ch hmot“. V˘stava bude zahájena vefiejnû pfiístupnou vernisáÏí
ve ãtvrtek 5. dubna v 17.30 hodin.
26. dubna–10. kvûtna • Daria Nagyová – keramika, Miloslav Fajkus – obrazy

1.–4. 4. v 17.30 hod. • ·TùSTÍ NA DO-
SAH (USA, drama/komedie, titulky, pre-
miéra). Podle skuteãné události. Chris
Gardner je otec tfiíãlenné rodiny, kter˘ se
zoufale snaÏí najít takovou práci, aby do-
kázal uÏivit sebe i své nejbliÏ‰í. 
1.–3. 4. ve 20 hod. • GHOST RIDER
(USA, akãní/dobrodruÏn˘, titulky, pre-
miéra). Je tomu uÏ dávno, co hvûzdn˘
motocyklov˘ kaskadér Johnny (N. Cage)
uzavfiel smlouvu s ìáblem, aby tak do-
kázal ochránit lidi, ke kter˘m má nejblí-
Ïe – svého otce a dûtskou lásku Roxanne. 
5.–7. a 9.–11. 4. v 17 hod. • ARTHUR
A MINIMOJOVÉ (USA/Francie, rodin-
n˘, ãesk˘ dabing, premiéra). Hrané i ani-
mované sekvence. Desetilet˘ Artur Ïije
s babiãkou v malém domku na venkovû.
Jako v‰echny dûti, je i on fascinován po-
hádkami, které mu babiãka vypráví. 
5.–7. 4. ve 20 hod. a 8. 4. v 17.30
a 20.30 hod. • DOPISY Z IWO JIMY
(USA, váleãn˘, titulky, premiéra). Pfied
jedena‰edesáti lety se na Iwo Jimy utka-
ly americká a Japonská armáda. O nûko-
lik desetiletí pozdûji bylo v lávové pÛdû
ostrova objeveno nûkolik stovek dopisÛ. 
9.–10. 4. ve 20 hod. • JAKO MALÉ
DùTI (USA, komedie/drama, titulky, pre-
miéra). Na pfiedmûstí neuteãe‰ pfied ni-
ãím a neutají‰ nic… Ústfiední hráãe pfií-
bûhu tvofií znám˘ milostn˘ trojúhelník,
jehoÏ potenciální pfiítomnost provází vût-
‰inu manÏelsk˘ch souÏití od nepamûti. 
12.–18. 4. v 17.30 hod. • PRÁZDNINY
PANA BEANA (Velká Británie, komedie,
titulky, premiéra). Katastrofa dostala svÛj
vlastní pas. Svou neomezenou fantazii
vyuÏívá k co nejkomplikovanûj‰ím fie‰e-
ním tûch nejjednodu‰‰ích problémÛ. 
12.–17. 4. ve 20 hod. • BITVA
U THERMOPYL (USA, historick˘, titul-
ky, premiéra). Film je pfievyprávûním
pfiíbûhu bitvy u Thermopyl, kde se spart-
sk˘ král Leonidas a jeho 300 vûrn˘ch bo-
jovníkÛ utká s mnohonásobnou pfiesilou
Per‰anÛ pod vedením krále Xerxa. 
19.–22. 4. v 17.30 a 19.–24. 4. ve 20
hod. • BESTIÁ¤ (âR, romantická ko-
medie, premiéra). Nov˘ ãesk˘ film reÏi-
sérky Ireny Pavláskové na motivy best-
selleru Báry Nesvadbové. Mladá úspû‰ná
emancipovaná Karolína se vá‰nivû za-
miluje do záhadného Alexe. 
23.–25. 4. v 17 hod. • MOST DO ZE-
Mù TERABITHIA (USA, dobrodruÏ-
n˘/fantasy, ãesk˘ dabing, premiéra). Dva
hlavní pfiedstavitelé, Jess a Leslie, vytvo-
fií imaginární království Terabithia, plné
kouzeln˘ch bytostí, ve kterém se stanou
králem a královnou.
26. 4.–2. 5. v 17.30 hod. • PUSINKY
(âR, roadmovie/komedie, premiéra).
Noãní Akce. Milostné zku‰enosti. Hlá‰-
ky. Hiphop. Poslední prázdniny po ma-
turitû. I‰ka, Karolína a Vendula se ne-
dostaly na podûlanou vej‰ku. Co teì? 

26. 4.–1. 5. ve 20 hod. • BABEL (USA,
drama, titulky, premiéra). Náhodn˘ pro-
pletenec zdánlivû nesouvisejících lid-
sk˘ch osudÛ… Dvojice AmeriãanÛ je na
zájezdû v Maroku. KvÛli zdraví v‰ak mu-
sí svÛj pobyt zde narychlo prodlouÏit… 

4. 4. ve 20 hod. • TSOTSI JAR (kri-
minální/psychologick˘, titulky, premi-
éra). Oscar ze nejlep‰í cizojazyãn˘ film.
Vyprávûní o napraveném zloduchovi uÏ
tu bylo. A ne jednou. Britsk˘ reÏisér Ga-
vin Hood pfiesto dokázal z tématu vytû-
Ïit co se dalo, a jeho Tsotsi získal fiadu
festivalov˘h cen.

11. 4. ve 20 hod. • TAJEMSTVÍ OCE-
ÁNU (VB/Nûmecko, dokument, titulky,
premiéra). Ponofite se do magické hlu-
biny. Tajemství oceánu je netradiãní
film, kter˘ pfiiná‰í unikátní zábûry ze
svûta mofií a oceánÛ. Jeden z nejpozo-
ruhodnûj‰ích a nejucelenûj‰ích projek-
tÛ, které kdy byly na poli dokumentÛ
natoãeny. 
18. 4. ve 20 hod. • DVE¤E DOKO-
¤ÁN (UK/USA, romantické drama, ti-
tulky, premiéra). Will (Jude Law) a San-
dy (Martin Freeman) jsou spolumajite-
li vzkvétající lond˘nské firmy, která se
zab˘vá zahradní architekturou. Jejich
moderní studio v‰ak vzbuzuje zv˘‰en˘
zájem místních zlodûjsk˘ch gangÛ. 
25. 4. ve 20 hod. • SKRYTÁ IDENTI-
TA (USA, akãní, titulky). OSCAR 2007
za nejlep‰í film, reÏii, scénáfi podle
pfiedlohy a stfiih Bostonsk˘ tajn˘ poli-
cista Billy Costigan (Leonardo Di Cap-
rio) je povûfien úkolem infiltrovat zlo-
ãineckou síÈ, které pfiedsedá boss Cos-
tello (Jack Nicholson). 

1. 4. v 16 hod. • LOVECKÁ SEZONA
(USA, dûtsk˘/rodinn˘, ãesk˘ dabing). Je-
len za v‰echny, v‰ichni za medvûda. Do
Ïivota zdomácnûlého medvûda grizzly-
ho vtrhne vychrtl˘ a upovídan˘ jelen. 
8. 4. v 16 hod. • ARTHUR A MINI-
MOJOVÉ (USA/Francie, rodinn˘, ãesk˘
dabing, premiéra). Podívaná pro malé
i velké. Hrané i animované sekvence.
15. 4. v 16 hod. • NEPOSLU·N¯ ZA-
JÍâEK (âR, dûtské pásmo). Pásmo ani-
movan˘ch pohádek pro nejmen‰í diváky.
22. 4. v 16 hod. • MOST DO ZEMù
TERABITHIA (USA, dobrodruÏn˘/fan-
tasy, ãesk˘ dabing, premiéra). Zavfiete
oãi a vstupte do svûta fantazie s nád-
hern˘mi paláci, mystick˘mi bytostmi
a zázraãnou pfiírodou.
29. 4. v 16 hod. • ZASADIL DùDEK
¤EPU (âR, dûtské pásmo). Pásmo ani-
movan˘ch pohádek pro nejmen‰í diváky.

■ 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 ■

Iva Hüttnerová

Miloš Fajkus, bez názvu

V dubnu zde pokraãuje jarní v˘stava s ‰irokou nabíd-
kou velikonoãních kraslic, proveden˘ch tradiãními tech-
nikami. V nabídce jsou kolekce jarních ubrusÛ a prostí-
rání, keramiky a dekorací. Autorka Jana Kubínová do-
plÀuje dubnovou kolekci sv˘mi vtipn˘mi textilními pol-
‰táfiky s originální kresbou, nov˘mi technikami a vzory
na ubrusech i prostírání. Upoutá i malovaná kerami-

ka z dílny Jana KaÀovského a veselé hrníãky se zvífiaty z dílny Denisa.

Ve dnech 31. 3.–12. 4. pořádá v prostorách kina Hvězda výstavu
prací svých žáků Základní a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4


