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„O prázdninov˘ch mûsících se jiÏ
tradiãnû pfiíznivci hradu Helf‰t˘na
tû‰í na dvû akce. V sobotu 14. ãer-
vence se uskuteãní 15. roãník Hrad-
ního bálu. Program zaãíná jiÏ
v 15 hodin vystoupením hudební
coutry skupiny Torzo Brno spolu
s taneãní skupinou Country Helf
Dance z T˘na nad Beãvou. V 17 ho-
din probûhne speciální prohlídka
hradu a náv‰tûvníci mohou trávit ãas
v historické stfielnici a nechat prÛ-
chod strachu v instalované katovnû.
Hlavní program se soustfiedí na
20. hodinu, na kterou je pfiipraven
kost˘mov˘ prÛvod Katefiiny z Luda-
nic a Petra Voka z RoÏmberka, pfied-
staví se zde skupina historického ‰er-

mu Valmont, taneãní soubor Drami-
ra, historická hudba Tupá ‰ídla a fa-
kír. OhÀové pfiedstavení a ohÀostroj
vypukne po setmûní ve 22 hodin.
Program bude prÛbûÏnû doplÀován
hudebními produkcemi cimbálové
muziky Primá‰ a skupinou Dandy
Band. Pro lep‰í dostupnost akce je
zaji‰tûna autobusová kyvadlová do-
prava od 14.40 do 23 hodin se stano-
vi‰tûm u vlakového nádraÏí v Lipní-
ku nad Beãvou a loukou pfied hra-
dem. Vstupné je pro dospûlé 100 ko-
run, studenti, dÛchodci, dûti základ-
ní ‰koly 60 korun,“ informovala
o nejv˘znamnûj‰í ãervencové akci na
hradû jeho správkynû.

Letní návštěva hradu je spojena nejen s poznáním, ale především s pohodou.

Helfštýn očekává o prázdninách tisíce návštěvníkůHelfštýn očekává o prázdninách tisíce návštěvníků

pokračování na straně 9 �

Městské informační středisko
je připraveno na letní sezonu

Návštěva hradu Helfštýna je „sázkou“ na jistotu, nikdy nezklame.
Cílem turistů nejen tuzemských, ale i zahraničních, se stává zejmé-
na v prázdninových měsících, kdy branami hradu projdou tisíce ná-
vštěvníků. Jeho historickou atraktivnost umocňuje samozřejmě i za-
jímavá programová nabídka, o které nás alespoň ve stručnosti
informovala Mgr. Marcela Kleckerová, správkyně hradu.

ROZHOVOR 

S VYZNAMENAN¯M

■ Jaké sluÏby mÛÏete nabídnout
náv‰tûvníkÛm? 

V letním období oãekáváme zv˘‰e-
n˘ poãet náv‰tûvníkÛ. Bûhem roku se
u nás zastaví pfieváÏnû obyvatelé Pfie-
rova, v letní sezonû jsou to hlavnû tu-
risté, ãasto také cizinci, ktefií pfiijedou
do na‰eho regionu na dovolenou nebo
tudy jen projíÏdûjí, coÏ b˘vá bûÏnûj‰í.

Nabídka turistických prospektů je dle názoru vedoucí MIC uspokojivá.

Nastává čas prázdnin a dovole-
ných, ne vždy máte promyšlený
a zařízený program svých volných
dní. Navíc třeba očekáváte návště-
vu, pro kterou byste chtěli zajistit
poznání zajímavých míst našeho
města a jeho okolí. Možná ani ne-
víte, že nápomocny by vám byly
rády pracovnice přerovského
Městského informačního centra
(MIC). O jejich práci jsme si povídali
s vedoucí centra Marií Hlouškovou.

pokračování na straně 6 �
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Na posledním jednání zastupitelstva se projednávala dvě nová té-
mata související s rozvojem města – zřízení společnosti na pod-
poru investic a podnikatelského prostředí, jejímž prvním a asi nej-
větším cílem bude zřízení terminálu kombinované dopravy (TKD)
a logistického centra (LC) a dále založení výboru pro restruktura-
lizaci příspěvkových organizací. Požádali jsme náměstka Mgr. Jo-
sefa Kulíška o krátké přiblížení těchto záměrů.

■ V ãem spoãívá
plán v˘stavby lo-
gistického centra
v Pfierovû a jak
bude realizován?

TKD a LC patfií
mezi hlavní rozvo-
jové priority mûsta,

a dnes díky intenzivním jednání i Olo-
mouckého kraje, v oblasti podpory pod-
nikatelského prostfiedí a zamûstnatel-
nosti. Zámûr spoãívá ve vybudování vel-
kého dopravního pfiekladi‰tû a logistic-
kého centra evropského v˘znamu. Ter-
minál i logistické centrum má v Pfiero-
vû velké opodstatnûní. Pfierov je na kfii-
Ïovatce Ïeleznic a v blízké dobû povede
do Pfierova i dálnice D1. Pokud se nám
povede udrÏet v Bochofii leti‰tû, mÛÏe
b˘t toto logistické centrum jedním
z nejv˘znamnûj‰ích ve stfiední Evropû.

Odbor rozvoje si nechal zpracovat
rozsáhlou studii na realizaci tohoto zá-
mûru a v souãasnosti pracujeme na pa-
sportizaci prÛmyslov˘ch zón a inves-
tiãních pfiíleÏitostí, abychom dokázali
uspokojit pfiípadn  ̆zájem investorÛ. Dí-
ky rozhodnutí zastupitelstva nyní do-
konãíme plány na zaloÏení subjektu,
kter˘ bude mít za úkol pfiipravit projekt
k realizaci, sehnat strategického inves-
tora ãi investory, zajistit provozní
know-how a v budoucnu cel˘ areál
spravovat. Dal‰í v˘znamnou ãinností
nového subjektu bude marketing in-
vestic a lokalizaãní investiãní politika.

■ Dal‰í rozvoj se t˘ká nastavení no-
vého systému pfiíspûvkov˘ch orga-
nizací. Proã dochází k této restruk-
turalizaci a jaké zmûny mohou ob-
ãané oãekávat?

Mûstské organizace vykazovali ne
zcela efektivní hospodafiení. Tuto sku-
teãnost nám nedávno dÛkladnû popsa-
la i anal˘za spoleãnosti TRITON, která
se stala v˘chodiskem pro souãasné plá-
ny. Optimalizace by mûla pfiinést té-
matické slouãení jednotliv˘ch provo-
zÛ s cílem efektivnûj‰ího a transpa-
rentnûj‰ího hospodafiení v budoucnos-
ti. Rádi bychom poskytované sluÏby
pro na‰e obãany zkvalitnili a více pfii-
zpÛsobili jejich skuteãn˘m potfiebám.

Zmûny budou zejména systémové-
ho charakteru. Hlavní zámûry se t˘-
kají transformace Technick˘ch slu-
Ïeb v obchodní spoleãnost, coÏ by
mûlo v koneãném dÛsledku vést k ze-
fektivnûní provozu. Dal‰í zámûr se
t˘ká ostatních vefiejn˘ch sluÏeb, jako
jsou kulturní, sportovní a reprezen-
taãní akce mûsta, ale i informaãní
servis, pfiiãemÏ dÛraz bude kladen na
komunikaci s obãany. Nesmíme opo-
menout ani zámûr reorganizovat
i oblast sociálních sluÏeb a vzdûláva-
ní vãetnû dÛstojného vyfie‰ení záze-
mí pro mûstskou knihovnu. Novû
zfiízen˘ v˘bor by mûl navrhnout kon-
krétní postupy a opatfiení, které by-
chom rádi schválili na mimofiádném
zastupitelstvu v fiíjnu. Šaf

Dvě otázky pro náměstka
primátora Mgr. Josefa Kulíška

Pracovnice finanãního odboru
pfierovského magistrátu evidují po-
hledávky na místních poplatcích,
platebních povinnostech, jako jsou
pokuty, náklady fiízení a dal‰í. 

Odbor provádí daÀové exekuce vy-
dáváním exekuãních pfiíkazÛ na úãty
vedené u bank ãi stavebních spofiite-
len, dÛchody, sráÏkou ze mzdy za-
mûstnavatele dluÏníka, pfiípadnû jinou
formou. Nûkteré záleÏitosti jsou fie‰e-
ny uplatnûním u soudu. V pfiípadech,
kdy dluÏník nekomunikuje s vûfiite-
lem, vyh˘bá se platebním povinnos-
tem, jsou podklady k neuhrazen˘m
pohledávkám pfiedávány prostfiednic-
tvím soudu exekutorskému úfiadu. Za
dva roky spolupráce s exekutorsk˘m
úfiadem JUDr. Tomá‰e Vrány, kterému
bylo pfiedáno k zaji‰tûní 138 pfiípadÛ
v celkové hodnotû 1 277 tisíc Kã, byla
pro mûsto vymoÏena ãástka 482 tisíc
Kã. Exekutorsk˘ úfiad mÛÏe exekuci
provést postiÏením vût‰iny druhÛ ma-
jetku, jako jsou movitosti, nemovitos-
ti, úãty, mzdy, stavební spofiení, lea-
singy, nájmy, pohledávky, druÏstevní

podíly v bytov˘ch druÏstvech, podíly
ve spoleãnostech, cenné papíry a po-
dobnû. Náklady na vymáhání v tomto
pfiípadû hradí dluÏníci v plném rozsa-
hu vãetnû po‰tovného, ztráty ãasu pfii
exekucích, hotov˘ch v˘dajÛ apod.,
a tyto nejsou zrovna malé.

Apelujeme proto na v‰echny, kte-
fií mají neuhrazené závazky u statu-
tárního mûsta Pfierov, aby tyto spl-
nili vãas a v poÏadované v˘‰i, lze sa-
mozfiejmû dohodnout i jejich pfií-
padné splátkování. 

Pokud ve‰keré písemnosti házíte
do ko‰e a zásilky do vlastních rukou
necháváte bez pov‰imnutí, nemÛÏe-
te se divit, kdyÏ z va‰eho úãtu zmizí
peníze, pokud jste v zamûstnanec-
kém pomûru, obdrÏíte niÏ‰í plat, mÛ-
Ïete mít zapeãetûn˘ byt apod. Nic
vám nehrozí, kdyÏ své finanãní zá-
vazky hradíte vãas. Je samozfiejmos-
tí, Ïe kaÏd˘ vûfiitel se chce domoci
sv˘ch práv. Nejinak je tomu i u sta-
tutárního mûsta Pfierova. 

Oldřiška Sedláčková, vedoucí odboru
finančního, Magistrát města Přerova

Upozornûní pro obãany

Ulice druh omezení trvání od–do
Îerotínovo nám. smûrem stavební úpravy parteru námûstí do 18. 7.
k Hornímu nám.
ul. Bratrská (mezi ul. Palackého ãásteãná uzavírka do 6. 7.
a nám. TGM) – rekonstrukce vodovodu
ul. Komenského (od kruháãe ãásteãná uzavírka do 30. 9.
u Komuny po kfiiÏovatku (mimo BUS) 
s ul. V. Novosady) – rekonstrukce kanalizace
ul. Mostní 11 2 ks kontejnery na stavební suÈ + le‰ení do 31. 10.
ul. Sokolská 12, 14 le‰ení v prÛjezdu domu do 16. 10.
ul. Velké Novosady zafiízení staveni‰tû do 31. 12.
– parkovi‰tû pro rekonstrukci vodovodu
ul. Bratrská (od ul. Palac- ãásteãná uzavírka do 6. 7.
kého po nám. TGM) – rekonstrukce vodovodu
ul. Tovaãovská ãásteãná uzavírka silnice + úplná do 31. 8.

uzavírka cyklostezky – GO parovodu
silnice II/436 v Pfierovû, ãásteãná uzavírka – realizace stavby do 15. 11.
ul. TrÏní, Velké Novosady, mostu u elektrárny
pÛvodní most Legií
ul. Wurmova (od kfiiÏovatky Komen- ãásteãná uzavírka do 31. 7.
ského po kfiiÏovatku Smetanova) – rekonstrukce vodovodu
ul. â. Drahlovského (u kfiiÏo- úplná uzavírka 13. 8.–30. 9.
vatky s ul. Komenského) - rekonstrukce kanalizace
ul. Havlíãkova (od kfiiÏovatky Komen- úplná uzavírka do 8. 7.
ského po kfiiÏovatku Smetanova) – rekonstrukce kanalizace

Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce

Pohledávky města a exekuce

Kamenná svatba manÏelÛ Zme‰kalov˘ch

Po 65 letech si opět řekli své ano 16. června 84letá Věra a 89letý Jaromír
Zmeškalovi z Přerova. Společnou cestu životem zahájili 13. června 1942 prá-
vě v Přerově. Kamennou svatbu zatím přerovská radnice nepamatuje. Spo-
lu mají manželé Zmeškalovi syna a dvě dcery, dvojčata, radost jim dělá i je-
jich pět vnuků a tři pravnoučata.

■ Obfiady vítání dûtí, pfii kter˘ch jsou
novorozenci pfiijati mezi obãany
mûsta zápisem do pamûtní knihy.
Pfiihlásit se mohou rodiãe, mající tr-
valé bydli‰tû v Pfierovû, ale jejich dí-
tû se narodilo mimo Pfierov. Rodiãe
dûtí narozen˘ch v Pfierovû získají do-

tazník na matrice pfii vyfiizování rod-
ného listu.
■ Obfiady zlat˘ch, diamantov˘ch
a platinov˘ch svateb manÏelÛ, ktefií
oslaví 50, 60 nebo 70 let spoleãného
Ïivota. Nabídka platí i pro manÏele,
ktefií nebyli oddáni v Pfierovû. 

Komise pro občanské záležitosti nabízí:

BliÏ‰í informace: Kanceláfi primátora, Ivana Veselá, tel. 581 268 452,
e-mail: ivana.vesela@mu-prerov.cz nebo osobnû Magistrát mûsta Pfierova,
nám. T. G. Masaryka ã. 2, pfiízemí.
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Rada a Zastupitelstvo města Přerova

Krátce z jednání
radních 4. června
❖ Schválili zadání vefiejné zakázky na

realizaci stavby pfiíjezdní komuni-
kace do areálu MEOPTA – I. etapa
spojky II./150 a II./434 v Pfierovû.

❖ Schválili provedení transformace
Penzionu – chránûné bydlení,
U Îebraãky, na dÛm zvlá‰tního
urãení, dÛm s peãovatelskou sluÏ-
bou k 1. 7. 2007 a schválili
smluvní nájemné ve v˘‰i 19,61
Kã/m2/mûs. bez sluÏeb s nájmem
spojen˘ch a bez úhrad zafiizova-
cích pfiedmûtÛ, více na str. 5.

❖ Schválili nákup 1 ks myãky na
sklo „Winterhalter GS 215“ vã.
1 ks zmûkãovaãe vody a její insta-
laci v Mûstském domû v Pfierovû.

❖ Schválili uzavfiení smlouvy o za-
bezpeãování odborné prÛvodcov-
ské ãinnosti mezi mûstem a Mu-
zeem Komenského v Pfierovû.

❖ Souhlasili se zachováním tabul-
kového místa na odboru rozvoje
pro pozici euromanaÏera do
31. 12. 2007. Tímto je stav pracov-
níkÛ Odboru rozvoje 21, celkov˘
stav pracovníkÛ zafiazen˘ch do
magistrátu mûsta Pfierova je 331.

Krátce z jednání
zastupitelů
18. a 19. června
❖ Schválili pfievod nemovitostí – po-

zemkÛ a budovy Chemoprojektu
ve vlastnictví spoleãnosti Chemo-
projekt, a. s., do vlastnictví mûs-
ta, více na str. 3.

❖ Schválili v˘kup pozemkÛ nachá-
zejících se v Lovû‰icích u Pfierova
– lokalita urãená Územním plá-
nem velkého územního celku Olo-
moucké aglomerace k vybudování
terminálu kombinované dopravy
a vefiejného logistického centra, za
kupní cenu ve v˘‰i max. 200 Kã/m2

a rozhodli o zaloÏení obchodní
spoleãnosti Pfierovská rozvojová
s.r.o., za podmínky zaji‰tûní fi-
nanãních prostfiedkÛ v rozpoãtu
mûsta, více na str. 2.

❖ Schválili zámûr pfiijetí úvûru ve
v˘‰i 50 mil. Kã se splatností 10 let
na financování investiãních akcí
v letech 2007–2009. Podmínkou je
souhlas âeské spofiitelny, a. s.

❖ Schválili zámûr restrukturalizace
pfiíspûvkov˘ch organizací Sociální
sluÏby mûsta Pfierova, Ústav soci-
ální péãe – Denní pobyt pro men-
tálnû postiÏené, Mûstské jesle,
SluÏby mûsta Pfierova, Domovní
správa mûsta Pfierova, Technické
sluÏby mûsta Pfierova, Mûstská
knihovna v Pfierovû.

❖ Schválili zámûr finanãní spoluú-
ãasti mûsta na opravách nemovi-
té infrastruktury leti‰tû Pfierov ve
v˘‰i 5 mil. Kã v rozpoãtovém ro-
ce 2008 a 5 mil. Kã v roce 2009
za podmínky zachování vojenské
letecké základny na leti‰ti. 

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘-
‰i 5 000 Kã Sportovnímu klubu
M 81 Pfierov na sportovní ãinnost
druÏstva metané v roce 2007.

❖ Neschválili zámûr poskytnutí do-
tace ve v˘‰i 2 892 000 Kã Fotba-
lovému klubu mládeÏe Pfierov na
náklady spojené s pfievzetím Mo-
ravskoslezské fotbalové ligy muÏÛ
(3. nejvy‰‰í soutûÏ) z SK Lipová na
Fotbalov˘ klub mládeÏe Pfierov
a na sportovní ãinnost druÏstva
muÏÛ Fotbalového klubu mládeÏe
Pfierov v této soutûÏi v roce 2007.

❖ Nepfiijali usnesení ve vûci schvá-
lení zámûru poskytnutí dotace ve
v˘‰i 45 000 Kã TJ Spartak Pfierov
na dodávku a montáÏ ozvuãení
sportovního areálu na Sokolské
ulici v roce 2007.

❖ Schválili zámûr poskytnutí dotace
ve v˘‰i 135 000 Kã Sportovnímu
klubu Pfierov na vybavení ‰aten,
kabinetu trenérÛ a kanceláfie spor-
tovní haly nábytkem v roce 2007.

❖ Neschválili zámûr poskytnutí do-
tace ve v˘‰i 30 000 Kã Pfierovské-
mu volejbalovému klubu na pofií-
zení v˘poãetní techniky (poãítaãe,
tiskárny, kopírky) v roce 2007.

❖ Schválili zpracování nového zadá-
ní Regenerace a revitalizace zá-
padní strany námûstí T.G. Masa-
ryka se zachováním stávajícího
bloku budov, více na str. 3 a 4.

❖ Schválili finanãní spoluúãast
z prostfiedkÛ mûsta pro Jifiinu Ivo-
rovou a Pavlu Indrovou ve v˘‰i
40 % z celkov˘ch nákladÛ k úãas-
ti na 7. mezinárodní abilympiádû,
tj. 16 000 Kã pro kaÏdou z nich,
která se bude konat v Japonsku ve
dnech 12.–18. listopadu 2007 ve
mûstû ·izuoku. Bude poskytnuta
pouze za podmínky, Ïe v termínu
do 31. 8. 2007 obû pfiedloÏí doklad
o úhradû ve v˘‰i 60 % z celkov˘ch
nákladÛ od âeské abilympijské
asociace v Pardubicích. 

❖ Schválili poskytnutí dotace na rok
2007 ve v˘‰i 6.000 Kã Junáku –
svazu skautÛ a skautek âR na ãás-
teãnou úhradu nákladÛ spojen˘ch
s expedicí Svûtov˘ skautsk˘ Jam-
boree 2007 v Anglii.

❖ Schválili poskytnutí dotace na
rok 2007 ve v˘‰i 30.000 Kã Smí-
‰enému pûveckému sboru VO-
KÁL na ãásteãnou úhradu nákla-
dÛ na dopravu na mezinárodní
festival pûveck˘ch sborÛ v italské
Alta Pusterii.

Budova Chemoprojektu je ve
vlastnictví města, stavba radničního
komplexu byla zamítnuta

Zastupitelé na svém jednání
18. ãervna hlasovali pro odkoupení
budovy Chemoprojektu do majetku
mûsta. Tomuto rozhodnutí pfied-
cházela boufilivá diskuse, odpÛrcÛm
vadila pfiedev‰ím vysoká cena. Tu se
v‰ak podafiilo námûstkyni primáto-
ra Elenû Grambliãkové sníÏit o tfii
miliony za slibu, Ïe mûsto zaplatí
ãástku 22 milionÛ do 15. ãervence
leto‰ního roku jednorázovû. Zastu-
pitelé odsouhlasili, Ïe do tohoto ter-
mínu podepí‰í s Chemoprojektem

Praha smlouvu o smlouvû budoucí
a do konce roku najdou zdroj finan-
cování, kter˘ umoÏní odkoupení 
budovy.

Hlavním bodem jednání zastupi-
telÛ následující den bylo rozhodnu-
tí o regeneraci a revitalizaci západní
strany TGM. V této vûci se nakonec
v‰ichni pfiítomní zastupitelé shodli
na zpracování nového zadání rege-
nerace a revitalizace západní strany
námûstí T. G. Masaryka se zachová-
ním stávajícího bloku budov.

Architekti Langer (na snímku) a Beran znovu představili zastupitelům svůj
návrh radničního komplexu. foto Jan Čep

Příležitost vyjádřit se k rozhodnutí zastupitelů jsme dali
představitelům radnice:

Ing. Jiří Lajtoch (ČSSD):
■ O pfievodu budovy Chemoprojek-
tu jsme na úrovni mûsta jednali jiÏ
od roku 2003 ve vztahu zachování té-
to nemovitosti pro potfieby mûsta.
Tyto návrhy nebyly podporovány a je
paradoxní, Ïe fiada zastupitelÛ tento
nákup zpochybÀovala a pfiitom neu-
váÏenû a zcela úãelovû podporovala
prodej b˘valé porodnice v tûsné blíz-
kosti. Hlasy obãanÛ byly vysly‰eny
a já vûfiím, Ïe nejen v˘kfiiky a emoce,
ale i konstruktivní pfiístup zastupite-
lÛ (ne jen populistická prezentace)
rozhodnou o efektivním vyuÏívání
tohoto objektu.

Mám upfiímnou radost, Ïe v‰ech
29 pfiítomn˘ch zastupitelÛ jednomy-
slnû schválilo zpracování nového ná-
vrhu regenerace a revitalizace ná-
mûstí TGM. Vidím to jako velk˘ po-
sun dopfiedu v celkovém názoru za-
stupitelÛ zachovat toto cenné území
pro potfieby na‰eho statutárního
mûsta.

Zadání a zpracování návrhÛ, pro-
jektov˘ch dokumentací a diskuze bu-
dou jistû nároãné a zaberou mnoho
ãasu a vysvûtlování. Je pfied námi
dlouhá cesta a já vûfiím, Ïe námûstí
upravíme tak, aby bylo chloubou nás

PfierovanÛ pro pfií‰tí generaci, která
si na‰eho rozhodnutí bude váÏit.

Mgr. Elena Grambličková (ODS):
■ Pfiedstava, Ïe by mûla b˘t kvalitní,
bytelná budova Chemoprojektu
srovnána se zemí se, stala v posled-
ních mûsících mojí noãní mÛrou.
ProtoÏe nebyla jiná moÏnost jejího
zachování budoucím generacím, neÏ
pfievod budovy do vlastnictví mûsta,
vítám, Ïe zastupitelé pfiijali jeden
z m˘ch návrhÛ. Nebyl to snadn˘ boj,
velmi mnû pomohl názor vefiejnosti,
o kter˘ jsem se mohla ve svém úsilí
o uchování jedné z tváfií mûsta opfiít.

Dal‰í v˘znamnou budovou mûsta by
mûla b˘t nová radnice, jiÏ si Pfierov ne-
pochybnû zaslouÏí a souãasnû v‰ichni
vidíme, Ïe západní ãást námûstí po-
tfiebuje rekonstrukci. Skloubení tûch-
to dvou aspektÛ nabídl projekt pfied-
loÏen˘ zastupitelÛm i vefiejnosti ke fie-
‰ení. Pro svou finanãní i technickou
nároãnost se realizace projednávané-
ho projektu stává prakticky nedostup-
nou. Zastupitelstvo po dlouhé diskuzi
pfiijalo rozumn˘ kompromis, kter˘ re-
spektuje zachování stávajícího cha-
rakteru budov na námûstí.

pokračování na straně 4
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Mgr. Josef Kulíšek (ODS)
■ Plnû se s nimi ztotoÏÀuji. Zastupi-
telstvo jednalo na základû v˘sledkÛ
vefiejného sly‰ení, které jsem sám
inicioval, a kterého jsem se úãastnil.
Znám názory obãanÛ a jsem rád, Ïe
tato rozhodnutí je plnû respektují. 

Odkoupení Chemoprojektu je za
stávající situace dobr˘m fie‰e-
ním, pfiestoÏe jsem si pfiedsta-
voval, Ïe se cena bude pohybo-
vat pod hranicí dvaceti milio-
nÛ. Vûfiím, Ïe budovu mûsto
vyuÏije smysluplnû, napfiíklad
pro potfieby mûstské knihovny.

Ve vûci radnice byly v˘sled-
ky prÛzkumu vefiejného mínû-
ní mezi obãany jednoznaãné.
Lidé v Pfierovû Ïádné deset let
staré megalomanské projekty
radniãních komplexÛ nechtû-
jí. Mou prioritou tak stále zÛ-
stává doprava, která si zaslu-
huje na‰i hlavní pozornost.
Nové usnesení zastupitelstva
ukládá vypracovat studii rege-
nerace a revitalizace námûstí.
Musíme pfii zadání brát zfietel
na funkãnost, vzhled a v nepo-
slední fiadû na finanãní moÏ-
nosti mûsta. Zasadím se, aby
tento návrh neopomnûl ani tzv. bu-
dovu EMOS. Pfieji si, aby mûsto tak-
to fie‰ilo v‰echny rozvojové otázky, li-
dé musí promlouvat do budoucnosti
svého mûsta. Cením si rovnûÏ kon-
struktivního dialogu bûhem jednání
zastupitelstva, a to jak ze strany ko-
aliãních, tak i opoziãních zastupite-
lÛ, díky ãemuÏ jsme byli schopni na-
lézt, podle mého názoru, nejlep‰í
moÏná fie‰ení.

Mgr. Šárka Krákorová-
-Pajůrková (ČSSD):
■ Hlasovala jsem pro odkoupení ne-
movitosti od spoleãnosti Chemopro-
jekt, a.s., neboÈ se domnívám, Ïe je-
dinû tak zabráníme jejímu zbourání.
Cena za záchranu budovy je ale pod-
le mû znaãnû vysoká. Zvlá‰È proto, Ïe
mûsto Pfierov tuto budovu nepotfie-
buje a nedisponuje ani voln˘mi fi-
nanãními prostfiedky.

Rozhodnutí zastupitelÛ nadále se
zab˘vat regenerací a revitalizací zá-
padní strany námûstí TGM vnímám
pozitivnû. Západní stranu námûstí je
potfieba fie‰it, neboÈ ãást zástavby je
v havarijním stavu.

Oslovili jsme i předsedy
přerovských politických klubů.

Ing. Naděžda Jačková, Bc.
Jaroslav Čermák (ODS):
■ Respektujeme projevenou vÛli za-
stupitelstva vyjít vstfiíc obãanÛm do-
tãené lokality a odkoupit budovu
Chemoprojektu za ãástku 22 milio-

nÛ korun a tím pro dohlednou dobu
zabránit jejímu zbourání. Ná‰ zdr-
Ïenliv˘ postoj k tomuto fie‰ení je mo-
tivován nejasnou koncepcí vyuÏitel-
nosti v‰ech budov v majetku mûsta
a preferováním jin˘ch, rozhodujících
a potfiebn˘ch, investic, které budou
ku prospûchu v‰ech obyvatel mûsta,
napfiíklad fie‰ení dopravní infra-

struktury, regenerace autobusového
nádraÏí apod. V následujícím období
budeme velmi bedlivû sledovat osud
této budovy – dal‰í vyvolané investi-
ce, její provoz a vyuÏitelnost. Vyjad-
fiujeme obavu, aby se z Chemopro-
jektu nestala dal‰í chátrající budova,
kterou mûsto bude v budoucnu nu-
ceno prodat pod cenou.

Plnû podporujeme projevenou
jednoznaãnou vÛli zastupitelstva fie-
‰it západní stranu námûstí TGM, je-
hoÏ souãasn˘ stav je jiÏ neúnosn˘.
Jedná se o stfiednûdobou aÏ dlouho-
dobou akci, která má pro mûsto
i obãany mnoho pozitivních para-
metrÛ – zkrá‰lení námûstí (nemusí
b˘t pûkn˘ „jen“ Michalov nebo zá-
mek), zpfiístupnûní a zkvalitnûní
sluÏeb obãanÛm. 

MUDr. Michal Chromec
(Přerovská koalice):
■ Politika je umûní moÏného. Zastu-
pitelstvo nakonec pfiijalo v obou pfií-
padech rozumné fie‰ení. Koupí |bu-
dovy Chemoprojektu byla zachránû-
na nejen samotná budova, ale mno-
hem víc. To ukáÏe ãas. Sv˘m rozhod-
nutím nepokraãovat na projektu rad-
nice z roku 1997 se pak znovu oteví-
rá moÏnost zamyslet se nad koneã-
nou podobou celého námûstí v kon-
textu s reáln˘mi ekonomick˘mi moÏ-
nostmi mûsta a jeho potfiebami. Zdá
se, Ïe koneãnû pfieváÏil rozumn˘ ná-
zor, Ïe bude do budoucna nutné po-
stupnû revitalizovat cel˘ prostor ná-
mûstí TGM v jednotném stylu, kter˘

bude respektovat hlediska historická,
urbanistická a estetická.

Mgr. Vladimír Puchalský
(Společně pro Přerov):
■ Od poãátku jsme byli pro odkou-
pení Chemoprojektu, a to bez pro-
dlení a za nejniÏ‰í moÏnou cenu.
S nabízenou cenou souhlasíme.

Jsme spokojeni i s rozhodnutím
zadání nového fie‰ení západní ãástí
námûstí TGM. V˘sledné fie‰ení by
mûlo b˘t umûfiené, malá radnice,
malá zástavba, a vÏdy ve spojení s re-
habilitací budovy EMOS.

Petr Laga (KSČM):
■ Koupi budovy Chemoprojektu
jsme podporovali od poãátku.
Schválená varianta odkupu za 22
milionÛ korun je ménû v˘hodná,
úrok zvedne ãástku také na 25 mili-
onÛ, a prodávající s tímto postupem
zatím nedal souhlas. Varianta odku-
pu za 25 milionÛ bez úvûru ve ãty-
fiech splátkách byla pro ná‰ klub pfii-
jatelnûj‰í a s majitelem Chemopro-
jektu projednána.

Regenerace a revitalizace západní
strany námûstí TGM v pÛvodnû pfied-
loÏené podobû je velmi nákladná
a nebyla v na‰em klubu prÛchodná.
Pfiivítali jsme shodu pfiedsedÛ klubÛ
zastupitelstva na novém zadání této
realizace, protoÏe bude úspornûj‰í.

Ing. Marta Valenčíková
(KDU-ČSL):
■ Budova Chemoprojektu má ‰anci
i nadále existovat, i kdyÏ pofiizovací
cena pro mûsto není zanedbatelná.
Poloha budovy mÛÏe napomoci mû-
stu fie‰it palãivé problémy napfiíklad
s umístûním knihovny. Pfii hlasová-
ní o podobû západní strany námûstí
mû potû‰ila skuteãnost, Ïe je realiza-
ce navrÏeného projektu pozastavena
a mûsto tak uniklo neúmûrné fi-

nanãní zátûÏi a rozpakÛm z navrÏe-
né stavby. Námûstí tak dostalo novou
‰anci vypadat lépe, dÛstojnû a zacho-
vat si svÛj pÛvodní ráz.

Václav Zatloukal (ČSSD):
■ Jak to chodí v Ïivotû, vÏdy je nûco
za nûco. JestliÏe budeme kupovat bu-
dovu Chemoprojektu, musíme u‰et-

fiit nûkde jinde, tak, jak pfied-
kládala paní námûstkynû
Grambliãková materiál do Ra-
dy mûsta Pfierova. Nesouhla-
sím s omezením jin˘ch inves-
tiãních akcí, napfi. se zastave-
ním regenerace panelového
sídli‰tû Pfiedmostí. Jak budeme
tuto budovu uÏívat? Rozhodnû
pfiestavba na knihovnu není
vhodná a uÏ vÛbec se nedá pfie-
stavût tento objekt na cokoliv
za 10 mil. Kã tak, jak uvádûli
v diskuzi zastupitelé. MÛj ná-
zor je radikální, jedná se o ne-
hospodárné nakládání s penû-
zi z mûstského rozpoãtu. Uvû-
domme si, Ïe odhad tohoto
majetku je 18 mil. Kã, my za
nûj nabízíme 22 mil. Kã. Pfied
ãasem jsme v této lokalitû pro-
dali budovu b˘valé porodnice
za 3 mil. Kã jako nepotfiebn˘

objekt, já hlasoval proti, nûkdy nero-
zumím kolegÛm zastupitelÛm, ãím
se fiídí pfii hlasování.

Zastupitelé hlasovali jednomyslnû
pro zastavení projektu revitalizace
západní strany námûstí v podobû, ja-
ké byl pfiedloÏen. Je zfiejmé, Ïe se bu-
deme muset vrátit k zámûru regene-
race námûstí, a to celého, tedy i bu-
dovy tzv. EMOS (b˘valé OSP) i budo-
vy TGM 8 (budova bufetu vedle Mûst-
ského domu). Šaf 

Živá diskuze probíhala i během přestávky. Nad plánem podoby západní části náměstí
TGM si vyměňují své názory zastupitelé V. Petroš, R. Rašťák a Č. Hlavinka (všichni ČSSD).

pokračování ze strany 3

Budova Chemoprojektu je ve vlastnictví města, stavba radničního komplexu byla zamítnuta

Pozvánka

Zastupitelstvo
mûsta Pfierova

se koná
v pondûlí 10. záfií

v 15 hodin
ve velkém sále Mûstského domu

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 pfiímo nebo je mÛÏete ulo-
Ïit do svého poãítaãe. Pro kontakt
s redakcí Pfierovsk˘ch listÛ mÛÏete
vyuÏít také e-mail eva.safranko-
va@mu-prerov.cz.

foto Jan Čep
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Na dÛvody, které je k tomuto roz-
hodnutí vedli, jsme se zeptali ná-
mûstkynû primátora Mgr. ·árky Krá-
korové-PajÛrkové.

„Na zaãátku leto‰ního roku nabyl
úãinnosti nov˘ zákon o sociálních
sluÏbách, ve kterém jiÏ není uveden
jako typ sociálního zafiízení domov –
penzion pro dÛchodce. Radní tak stá-
li pfied rozhodnutím, co si poãít
s tímto druhem sociálního zafiízení.
Domov – penzion pro dÛchodce byl
zprovoznûn v roce 1994 díky po-
skytnutí státní dotace ve v˘‰i okolo
47 milionÛ korun. Podmínkou do-
tace byla povinnost mûsta vyuÏívat
uveden˘ objekt po dobu 50 let pro
bydlení star˘ch a zdravotnû posti-
Ïen˘ch osob. V penzionu se nachá-
zí 90 obytn˘ch jednotek se 155 lÛÏ-
ky. Obyvateli domova jsou lidé ve
starobním dÛchodu nebo lidé zdra-
votnû postiÏení, ktefií v‰ak nevyÏa-
dují komplexní péãi a jsou schopni
vést relativnû samostatn˘ Ïivot,“ vy-
svûtlila úvodem námûstkynû.

„S nabytím úãinnosti nového zá-
kona o sociálních sluÏbách bylo nut-
né pfietransformovat domov – pen-
zion pro dÛchodce na jin˘ typ zafií-
zení, které zná zákon. Vzhledem
k tomu, Ïe se jedná o pobytové zafií-
zení, jako nejvhodnûj‰í se jevila
transformace na chránûné bydlení. To
vedlo radní k jejímu schválení v bfiez-
nu leto‰ního roku s tím, Ïe se k ní po
skonãení tfietího ãtvrtletí vrátí a vy-
hodnotí ji. Po velmi krátké dobû se
ukázalo, Ïe tato pfiemûna nebyla nej-
lep‰ím fie‰ením. Obyvatelé penzionu
ji vnímali negativnû. Nesouhlasili
s v˘‰í úhrad za poskytované sluÏby
a pfiedev‰ím s povinností, vypl˘vající
ze zákona, odevzdat pfiíspûvek na pé-
ãi pobytovému zafiízení, a to bez ohle-

du na ãerpání sociálních sluÏeb. Z to-
hoto dÛvodu iniciovala fieditelka So-
ciálních sluÏeb mûsta Pfierova PhDr.
Marta Vani‰ová nûkolik informativ-
ních setkání pro obyvatele domova, na
nichÏ se diskutovalo o jiné alternati-
vû transformace. Z nich vze‰el návrh
transformovat stávající chránûné byd-
lení na dÛm zvlá‰tního urãení, dÛm
s peãovatelskou sluÏbou,“ informova-
la Krákorová-PajÛrková.

„Tento návrh získal také vût‰ino-
vou podporu v anketû, kterou jsme
pfiipravili pro stávající obyvatele pen-
zionu. Zji‰Èovali jsme, které varian-
tû bydlení dají pfiednost. Ankety se
zúãastnilo 106 ze 119 obyvatel. Pro
chránûné bydlení se vyslovilo 18
obyvatel a pro dÛm s peãovatelskou
sluÏbou 86 obyvatel,“ potvrdila fiedi-
telka SSMP.

„Celkové náklady na provoz penzi-
onu v roce 2006 ãinily okolo 5 100 ti-

síc korun. Mûsto poskytlo dotaci ve
v˘‰i zhruba 2 700 tisíc korun a dota-
ce kraje ãinily okolo 744 tisíc korun.
TrÏby za nájem a sluÏby byly 1 643
tisíc korun. Pro leto‰ní rok nám do-
tace z MPSV pfii prvním rozdûlování
na provoz chránûného bydlení po-
skytnuta nebyla. Dodateãnû v dru-
hém kole pfierozdûlování finanãních
prostfiedkÛ nám MPSV pfiidûlilo do-
taci ve v˘‰i 600 tisíc korun, coÏ je na
provoz pomûrnû zanedbatelná ãást-
ka. Vzhledem k dané situaci a s pfii-
hlédnutím k v˘sledkÛm ankety, jsme
proto navrhli od 1. 7. 2007 transfor-
movat penzion – chránûné bydlení

na dÛm zvlá‰tního urãení, dÛm s pe-
ãovatelskou sluÏbou s poskytováním
smluvnû dohodnut˘ch ãinností pe-
ãovatelské sluÏby. Stávající Ïádosti
obãanÛ na bydlení v penzionu budou
pfievedeny na Odbor sociálních slu-
Ïeb a zdravotnictví Magistrátu mûs-
ta Pfierova do evidence ÏadatelÛ na
bydlení v domû s peãovatelskou sluÏ-
bou. Îadatelé budou o této skuteã-
nosti informováni,“ vysvûtlila fiedi-
telka SSMP. Šaf

Nové podmínky pro bydlení v penzionu U Žebračky

V ãervnu byla zahájena cyklistic-
kou vefiejností dlouho oãekávaná v˘-
stavba nové cyklistické stezky, která
propojí Pfierov s místní ãástí Henã-
lovem. Realizace této cyklostezky je
pokraãováním trendu zv˘‰ení bez-
peãnosti cyklistÛ v Pfierovû. 

„Cyklostezka Pfierov–Henãlov za-
ãíná u nákladní brány Pfierovsk˘ch
strojíren a konãí v místní ãásti Henã-
lov v ulici U SokolÛ. Dvoupruhová
obousmûrná cyklistická stezka o ‰ífi-
ce dva a pÛl metru a délce 2,7 km
s asfaltobetonov˘m povrchem pro-
pojí Pfierov s místní ãástí Henãlov.
Trasa cyklostezky vede ãásteãnû po
panelové komunikaci a po pozem-

cích, které budou trvale vyÀaty ze ze-
mûdûlského pÛdního fondu. Stavba
je naplánovaná na tfii a pÛl mûsíce.
Cyklostezka je v celé své délce dopl-
nûna vodorovn˘m a svisl˘m doprav-
ním znaãením. Realizace této inves-
tice si vyÏádá 16 milionÛ korun, z to-
ho 5800 tisíc korun bude hrazeno ze
SFDI ve formû dotace ze státního
rozpoãtu. Cyklostezka pfiispûje ke
zv˘‰ení bezpeãnosti cyklistÛ, ktefií
jsou v tomto úseku vystaveni vyso-
kému riziku stfietu s motorov˘mi vo-
zidly,“ informoval Ing. Zdenûk Dostál
z odboru rozvoje pfierovského ma-
gistrátu.

Od roku 1999 mûsto vynaloÏilo na

vybudování cyklistick˘ch stezek
a tras více neÏ 41 milionÛ korun
a získalo ãástku pfiesahující 9 a pÛl
milionu korun na dotacích ze státní-
ho rozpoãtu, fondu dopravní infra-
struktury âR. 

V nejbliÏ‰ích letech bude magist-
rát pfiipravovat projekty pro cyklos-
tezku Osmek–Emos–Velká DláÏka.
Dal‰í z plánovan˘ch cyklostezek se
bude realizovat v ulici Îelatovské,
a to od okruÏní kfiiÏovatky s ulicí
Dvofiákovou po levé stranû smûrem
na Îelatovice. Obec Îelatovice pfii-
pravuje navazující úsek v délce 1,6
km a poãítá rovnûÏ se stezkou pro
pû‰í i cyklisty. Šaf

Cyklisté se bezpečně dostanou do Henčlova

Nejvût‰í pfierovské sídli‰tû v Pfied-
mostí ãekají dal‰í dvû etapy regene-
race. Od roku 2004 mûsto investo-
valo do obnovy tohoto sídli‰tû 27,8
milionÛ korun a na dotacích získalo
témûfi 15 milionÛ korun. 

V loÀském roce byla dokonãena
III. etapa, která spoãívala v úpravû
stfiední ãásti ulice Hranické. Na ni
navazuje IV. etapa, která fie‰í staveb-
ní úpravy v ulici Hranické od kfiiÏo-
vatky Prostûjovské aÏ po kfiiÏovatku
s ulicí Sportovní. Pfiipraveny jsou
i stavební úpravy v ulici Prostûjovské. 

„V Hranické ulici se bude realizo-
vat pfiedev‰ím obousmûrná cyklos-
tezka mezi kfiiÏovatkou Prostûjov-
skou a Pod Skalkou v ‰ífice dvou
metrÛ a jednosmûrná cyklostezka
o ‰ífice 1,4 metru, která bude dopl-
nûná dvoumetrov˘m chodníkem.
Tím se podafií dokonãit propojení
cyklistické stezky a chodníku od svû-
telné kfiiÏovatky u podjezdu s ulicí
Popovickou. Náklady na realizaci
cyklistické stezky a chodníku stfied-
ní ãásti ulice Hranické pfiijdou na 4
miliony korun a stavební úpravy
v ulici Prostûjovské ãiní 3 miliony
korun. V celém upravovaném úseku
v délce témûfi 229 metrÛ bude ko-
munikace zúÏena na 6,5 metrÛ, v˘-
jimku bude mít prvních 55 metrÛ
úpravy, kde by zúÏení nebylo ekono-
mické vzhledem k tomu, Ïe jsou zde
vybudována kolmá parkovací stání.
V ãásti úpravy je navrÏen pravo-
strann˘ podéln˘ parkovací pás. Au-
tobusová zastávka u hfibitova bude
ãásteãnû „zapu‰tûna“ do zálivu.
V prostoru kfiiÏovatky s ulicí Hra-
nickou budou roz‰ífieny stávající
parkovací plochy o 4 kolmá parko-
vací stání. Oprava povrchu komuni-
kace bude provedena v˘mûnou hor-
ní obrusné vrstvy. Termínem zahá-
jení stavby je ãervenec leto‰ního ro-
ku a dokonãení se pfiedpokládá kon-
cem srpna,“ poskytl podrobné infor-
mace Ing. Zdenûk Dostál z odboru
rozvoje.

„Vzhledem k tomu, Ïe dotãené
území leÏí v oblasti bohaté na arche-
ologické nálezy, probûhne zde
v pfiedstihu záchrann˘ archeologic-
k˘ prÛzkum provádûn˘ spoleãností
ARCHAIA Brno. ProtoÏe chodník
a cyklostezka v Hranické ulici pokra-
ãuje ve stejné trase, je jisté, Ïe i zde
se doãkáme unikátních nálezÛ kos-
terních zbytkÛ a staroslovansk˘ch
hrobÛ,“ upozornil Zdenûk Dostál. 

V dal‰ích etapách regenerace se
stavební úpravy pfiesunou na druhou
stranu ulice Hranické a budou se t˘-
kat pfiedev‰ím roz‰ifiování parkova-
cích ploch v ulicích pod Skalkou, sta-
vebních úprav ulice Prostûjovské
a ulice Milady Horákové. Šaf

Součástí příjemného bydlení v penzionu je i parková úprava jeho okolí.

Radní na svém červnovém zasedání zrušili své původní usnesení tý-
kající se transformace penzionu U žebračky na chráněné bydlení
a nově schválili jeho transformaci na dům zvláštního určení, dům
s pečovatelskou službou, a to k 1. červenci 2007. 

Pokračuje regenerace
sídliště v Předmostí

foto Jaromír Odstrčil
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Prezident Václav Klaus navštívil Přerov

V rámci své návštěvy Olomouckého kraje navštívil v polovině června prezident republiky Václav Klaus
i naše město. Hned po svém příjezdu na náměstí T. G. Masaryka se pozdravil s občany města a zod-
pověděl jejich dotazy. Bohužel nestačil vzhledem k přísnému časovému harmonogramu své cesty
uspokojit přání řady občanů získat prezidentův podpis na fotografii či do jeho knihy, především té
poslední Modrá, nikoli zelená planeta. Z Přerova Klaus odjížděl s dárky, mezi kterými dominoval
kožený kufřík s archivním vínem. foto Jiří Křižka

Návštěva polské
delegace na radnici

Ve dnech 8. a 9. ãervna nav‰tívila pfierovskou
radnici polská delegace z mûsta K´dzierzyn-Ko-
êle, v ãele s primátorem tohoto mûsta. 

Polská strana na‰e mûsto oslovila s nabídkou na-
vázání partnerské spolupráce. Iniciace partnerské
spolupráce mezi mûsty má b˘t ‰ancí na rozvoj vzá-
jemn˘ch vztahÛ a díky tomu také ‰ancí na vzá-
jemnou v˘mûnu zku‰eností, která bude prospû‰ná
v‰em. Obû mûsta budou hledat spoleãné cíle a záj-
my a spolupracovat v oblastech pfiípravy, získává-
ní a vyuÏívání prostfiedkÛ z fondÛ Evropské unie.

PfievaÏují hlavnû Angliãané, dále jsou
to Slováci, Nûmci, Poláci a nûkdy i Ru-
sové. Zatímco zahraniãní turisty zají-
mají pfiedev‰ím historické památky, tu-
zem‰tí se ptají na moÏnosti ubytování
a sportovního nebo kulturního vyÏití. 

Pro náv‰tûvníky máme pfiiprave-
nou celou fiadu rÛzn˘ch ti‰tûn˘ch
materiálÛ. MÛÏeme jim nabídnout
napfiíklad broÏurku Mal˘ prÛvodce
Pfierovem s plánkem mûsta v ãeské
i anglické verzi, dále prospekty s in-
formacemi o Pfierovû a jeho památ-

kách, napfiíklad samostatnû
o Muzeu Komenského, hra-
du Helf‰t˘n, parku Michalov,
o Pfiedmostí i dal‰í. Tyto ma-
teriály jsou i v anglické a nû-
mecké verzi. K dispozici je
i letáãek informující o moÏ-
nostech ubytování a stravo-
vání. KaÏd˘ mûsíc navíc vy-
dáváme kulturní pfiehled
v‰ech akcí, které se budou
konat nejen v na‰em mûstû,
ale i v okolních mûstech re-
gionu a nechybí zde ani tipy
na v˘lety. Mezi sluÏby posky-
tované na‰ím informaãním
centrem patfií i kopírování.
Vefiejnosti mÛÏeme umoÏnit
i pfiístup k internetu. Zaji‰-
Èujeme i v˘lep plakátÛ.

■ Zmínila jste se, Ïe jednou
z poskytovan˘ch sluÏeb je
i nabídka rÛzn˘ch upomín-
kov˘ch pfiedmûtÛ.
V letní sezonû naopak hodnû
PfierovanÛ jezdí ke sv˘m ro-
dinám a znám˘m po republi-

ce nebo do zahraniãí a my jim mÛ-
Ïeme nabídnou nûkteré vhodné dár-
ky. Zájem je napfiíklad o knihy o Pfie-
rovû, ãasto se rozhodnou pro koupi
reprezentativní publikace o Pfierovû
v trojjazyãné verzi. Milou pozornos-
tí jsou keramické hrnky, zvonky
s obrázkem Pfierova a CD Procházka
Pfierovem. 

Tuzemské turisty zase nejvíce pfii-
tahují turistické známky, to je nejví-
ce prodávan˘ sortiment a my máme
k dispozici ãtyfii druhy, známku mûs-
ta Pfierova, zámku, v˘roãní známku
k loÀskému v˘roãí zaloÏení mûsta, tu
uÏ doprodáváme, a letos nabízíme
novou Po stopách krále Jeãmínka.

■ Ne kaÏd˘ obyvatel Pfierova ví, Ïe
se u vás také konají i rÛzné v˘stavy. 

Máte pravdu. Tû‰í se velkému záj-
mu. V loÀském roce jsme pfiipravili
kolem deseti v˘stav. Velké pozornos-
ti se tû‰ily napfiíklad v˘stavy star˘ch
fotografií Pfierova. Z tûch pfiipravo-
van˘ch bych jmenovala v˘stavu k de-
sátému v˘roãí povodní, které krutû
postihly ná‰ region v roce 1997. Její
vernisáÏ se koná 4. ãervence a vysta-
vené objekty si budou moci náv‰tûv-
níci prohlédnout aÏ do konce mûsí-
ce. Vystaveny budou snímky pfierov-
sk˘ch amatérÛ, jako napfiíklad Jose-
fa Bouchala a Jifiího Rosmuse, a také
originály profesionálních fotografÛ

Jaroslava BlaÈáka a Vladimíra Calet-
ky. V‰e bude doplnûno aktuálními
tiskov˘mi zprávami, které tehdy vy-
cházely v Novém Pfierovsku. 

■ MoÏná by stálo za to upozornit
i na dal‰í va‰i vystavovatelskou ãin-
nost.

UÏ nûkolik let je snahou vedení
mûsta informovat obãany o pfiipra-
vovan˘ch rozvojov˘ch zámûrech. Vy-
stavujeme proto v prostorách na‰eho
informaãního centra plány staveb-
ních akcí, které by se mûly v Pfierovû
realizovat. Zájemci si mohou v klidu
prostudovat plány autobusového
nádraÏí, seznámit se s podobou do-
mova dÛchodcÛ, prohlédnout si ar-
chitektonické návrhy námûstí Svo-
body i dal‰í.

■ Dá se konstatovat, Ïe poãet ná-
v‰tûvníkÛ MIC se navy‰uje i v sou-
vislosti s posilováním dÛleÏitosti ak-
tivního odpoãinku?

To samozfiejmû mohu potvrdit.
I na tyto náv‰tûvníky jsme pfiiprave-
ni. RodiãÛm s mal˘mi dûtmi mÛÏe-
me doporuãit v letních dnech pobyt
v pfierovském plaveckém areálu, kde
najdou v‰echny dostupné sluÏby. Pro
ty, ktefií dají pfiednost vycházce do
pfiírody, máme nachystan˘ch nûko-
lik tipÛ, napfiíklad náv‰tûvu Ornito-

Návštěva zavítala i do městského parku Micha-
lova. Primátor první zleva. foto Zdeněk Daněk

Městské informační středisko je připraveno na sezonu

pokračování na straně 7 �
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logické stanice, mûstského parku Mi-
chalova a pravûkého nalezi‰tû v Pfied-
mostí. K tomu jim mÛÏeme poskyt-
nout i ti‰tûné materiály, napfiíklad
PrÛvodce nauãnou vlastivûdnou
stezkou Pfierovsk˘m luhem a PrÛ-
vodce nauãnou vlastivûdnou stezkou
Pfiedmostím aÏ do pravûku. Úplnou
novinkou je katalog Vyber si svÛj zá-
Ïitek v Olomouckém kraji, kde jsou
soustfiedûny informace o památkách,
sportovním vyÏití, kulturních akcích,
cestách za dobrodruÏstvím, do pfiíro-
dy, turistické cíle i odpoãinkové re-
laxaãní tipy celé stfiední Moravy a Je-
seníkÛ. V‰echny tyto materiály jsou
u nás k dispozici zdarma. Pfiíjemnû
relaxovat je moÏné i v lázních Bo-
chofi, kde náv‰tûvníci vyuÏívají kou-
pele, zábaly a rÛzné druhy masáÏí.
Kdo upfiednostÀuje nároãnûj‰í po-
hyb, uspokojí ho pfiedev‰ím sportov-
ní centra Ml˘n, Trumf, dal‰í najde
v Kozlovicích. Velk˘ zájem je o tenis
v pfierovském tenisovém areálu. Vy-
uÏívaná je nabídka jezdecké a dosti-
hové stáje v Radkovû Lhotû nebo
v Agroturistickém a jezdeckém areá-
lu v Zábe‰tní Lhotû.

■ Jaké jsou nejãastûj‰í dotazy a pfiá-
ní? Zaznamenali jste nûjakou v˘raz-
nûj‰í zmûnu ve srovnání s minul˘-
mi léty? 

Velká poptávka mezi na‰imi ná-
v‰tûvníky je po cyklomapách. Zdar-
ma nabízíme nedávno vydanou cyk-
lomapu Olomouckého kraje. V pro-
deji je sice cyklomapa Stfiední Haná,
která zahrnuje cyklotrasy Olomouc-
ka, Prostûjovska, Pfierovska a Kro-
mûfiíÏska, ale je uÏ star‰ího vydání.
Mapka t˘kající se na‰eho souãasného
bezprostfiedního okolí nám citelnû
chybí. V prodeji je je‰tû novinka loÀ-
ského roku, která má stále velk˘ ús-
pûch, a to soubor osmi samostatn˘ch
cyklomap Na kole celou Moravou
a Slezskem. Pro turisty máme v pro-
deji rÛzné turistické mapy nejen
stfiední Moravy, ale i nûkter˘ch v˘-
znamn˘ch oblastí âR.

■ Co nejvíce postrádáte a rádi byste
náv‰tûvníkÛm MIC nabídli?

OceÀujeme na‰i v˘hodnou polohu
ve mûstû. Tû‰í nás, Ïe narÛstá poãet
zákazníkÛ, ktefií stále více projevují
zájem o na‰e sluÏby. SnaÏíme se jim
v jejich pfiáních co nejvíce vyhovût.
Snad bych pouze chtûla poznamenat,
Ïe by bylo vhodné roz‰ífiit pfiedprodej
vstupenek. Pfiib˘vá totiÏ dotazÛ, zda
zaji‰Èujeme pfiedprodej na konkrétní
akci nebo koncert konan˘ nejen
v Pfierovû, ale i v dal‰ích mûstech re-
publiky. 

Eva Šafránková 

Městské informační
středisko...

■ Paní námûst-
kynû, co si myslí-
te o názoru, Ïe
radnice je aÏ pfií-
li‰ shovívavá vÛ-
ãi zneãi‰Èování
ovzdu‰í z provo-
zu závodu akcio-

vé spoleãnosti Precheza?
Co se t˘ká zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ

zneãi‰Èování ovzdu‰í, kam patfií i v˘-
robní technologie akciové spoleã-
nosti Precheza, nedisponuje mûsto
ani magistrát prakticky Ïádn˘mi
úãinn˘mi právními nástroji, jak je-
jich provoz ovlivnit. Máme-li pode-
zfiení, Ïe do‰lo k poru‰ení zákona,
mÛÏe magistrát dát pouze podnût
pfiíslu‰nému orgánu k pro‰etfiení.
Radûji ale dáváme pfii fie‰ení problé-
mÛ pfiednost neformálnímu jednání
pfiímo se zástupci Prechezy.

■ Jak se ale zdá, problémy s tradiã-
ním „chemiãkovsk˘m“ zápachem se
zatím vyfie‰it nepodafiilo...

Máte pravdu. I kdyÏ vliv chemiãky
na kvalitu ovzdu‰í je napfiíklad ve
srovnání s 80. léty v˘raznû men‰í,
problém se zápachem do jisté míry
stále trvá. Ná‰ odbor Ïivotního pro-
stfiedí jiÏ nûkolikrát Prechezu Ïádal
o vysvûtlení pfiíãin obãasného ‰tipla-
vého zápachu. O totéÏ Ïádal i âeskou
inspekci Ïivotního prostfiedí (âIÎP).
Odpovûdi byly doposud velmi podob-
né – provoz byl v uveden˘ den nor-
mální, v souladu s normami techno-
logického reÏimu; Precheza není je-
din˘ prÛmyslov˘ podnik v oblasti

a tak podobnû. âast˘ je i argument,
Ïe chemiãka stojí ve mûstû a pokud
bude vyrábût, budou lidé vÏdy nûco
cítit. Já tvrdím, Ïe svou pozici na
okraji mûsta musí respektovat i ve-
dení spoleãnosti Precheza. Továrna
není v pustinû, a pokud vyrábí a ãas
od ãasu zapáchá, musí její pfiedstavi-
telé s lidmi komunikovat a hledat fie-
‰ení. PfiipomeÀme si napfiíklad
nedávnou nûkolikahodinovou epizo-
du z konce kvûtna. Bûhem noci z 29.
na 30. kvûtna mûstská policie obdr-
Ïela mnoÏství stíÏností na nesnesi-
teln˘ kysel˘, dráÏdiv˘ zápach. U dis-
peãera Prechezy se stráÏníkÛm do-
stalo odpovûdi, Ïe ve firmû probíhají-
cí procesy nemají vliv na Ïivotní pro-
stfiedí a zdraví obyvatel a Ïe magist-
rát je o v‰em informován. Ona infor-
mace spoãívala v e-mailu následují-
cího znûní: Po nutn˘ch opravách na
technologickém zafiízení se dnes ve
20.00 hod. zahájí vyhfiívání pece na
síru lehk˘m topn˘m olejem. Bude se
postupovat v souladu s technick˘mi
podmínkami. Tuto informaci pova-
Ïuji za zcela neadekvátní situaci, kte-
rá nastala, a prakticky bezcennou.
Ani argumenty, Ïe zápach není zdra-
ví ‰kodliv˘, asi nikoho neuspokojí. 

■ Tuto událost má fiada obãanÛ je‰-
tû v Ïivé pamûti. Jak na ni mûsto re-
agovalo?

Hned druh˘ den po zmínûné epi-
zodû odbor Ïivotního prostfiedí pí-
semnû poÏádal âIÎP o pro‰etfiení pÛ-
vodu zápachu a zda bylo postupová-
no v souladu s technick˘mi podmín-

kami. Pokud bylo postupováno v sou-
ladu se stanoven˘mi podmínkami,
a pfiesto dochází k masivnímu obtû-
Ïování obyvatel, nechÈ inspekce sdû-
lí, jak˘m zpÛsobem bude tento evi-
dentní rozpor fie‰en.

■ Jak˘ bude vá‰ dal‰í postup?
Bez ohledu na to, zda se prokáÏe

ze strany Prechezy nûjaké pochybe-
ní nebo ne, budeme prosazovat nû-
která dílãí opatfiení. Pfiipomínám, Ïe
zákon nám neumoÏÀuje nûco nafii-
zovat, nicménû budeme poÏadovat
pfiesné informace o tom, jaké kon-
krétní látky se uvolÀují do ovzdu‰í,
pfii kter˘ch konkrétních procesech
a v jak˘ch koncentracích. Dále nás
bude zajímat, jak˘ je jejich vliv na
lidsk˘ organismus, byÈ jen krátko-
dob˘, a nechÈ je o jejich pfiedvídatel-
n˘ch zv˘‰en˘ch koncentracích vãas
informována vefiejnost. JiÏ del‰í do-
bu usilujeme rovnûÏ o to, aby Pre-
cheza provádûla pravidelná mûfiení
koncentrace tûchto zápachem obtû-
Ïujících látek. Neustálá tvrzení o je-
jich ne‰kodnosti bez dal‰ích kon-
krétních údajÛ nepovaÏuje vefiejnost
ani my za pfiíli‰ dÛvûryhodné.

■ A pokud se prokáÏe ze strany Pre-
chezy pochybení?

Îádná ãinnost se nemÛÏe prová-
dût vûdomû na úkor lidského zdra-
ví. V tuto chvíli bych ale nerada
pfiedjímala v˘sledky ‰etfiení inspek-
ce nebo mûfiení ‰kodlivin. AÏ budou
k dispozici, budeme zvaÏovat dal‰í
kroky. red.

Precheza, pro někoho silný ekonomický subjekt, významný zaměstnavatel a místní symbol prospe-
rity, pro jiné především znečišťovatel životního prostředí. A právě vliv na životní prostředí, přesně-
ji zápach a znečištění ovzduší, se čas od času ocitá pod palbou kritiky přerovské veřejnosti. Položili
jsme na toto téma několik otázek paní Mgr. Eleně Grambličkové, náměstkyni primátora, která má
na starosti problematiku životního prostředí.

Také vás obtěžuje a zneklidňuje
zápach z přerovské chemičky?

Revize plynových zařízení
Povinnost provádûní pravideln˘ch

revizí vypl˘vá z vyhlá‰ky âeského
úfiadu bezpeãnosti práce a âeského
báÀského úfiadu ã. 21/1979 Sb., ve
znûní vyhlá‰ky ã. 554/1990 Sb. a vy-
hlá‰ky ã. 85/1978 Sb. 

Revizí se rozumí celkové posou-
zení plynového zafiízení, pfii kterém
se prohlídkou, zkou‰kou, pfiíp. mû-
fiením kontroluje provozní bezpeã-
nost a spolehlivost celého zafiízení,
nebo jeho ãástí. Revizi smí provádût
pouze revizní technik s pfiíslu‰n˘m
rozsahem osvûdãení odborné zpÛ-
sobilosti.

V˘jimku z tohoto nafiízení mají
pouze ta plynová zafiízení, která jsou

v osobním uÏívání uÏivatelÛ bytÛ
a místnosti neslouÏící k bydlení – zde
není povinnost provádûní revizí dá-
na zákonem. Ale i tak je uÏivatel by-
tu za bezpeãn˘ provoz, kontrolu
a údrÏbu plynového zafiízení ve svém
bytû plnû odpovûdn˘. V pfiípadû, Ïe
dojde ke zmûnû uÏivatele bytu, mûl
by pfied pfiedáním bytu novému uÏi-
vateli zajistit majitel bytu provedení
revize plynového zafiízení.

Majitel objektu odpovídá za pravi-
delné provádûní revizí celého do-
movního plynovodu (s v˘jimkou by-
tov˘ch instalací a plynospotfiebiãÛ).
Revizi je nutno kaÏdé tfii roky opa-
kovat. Revizní technik vystaví „Zprá-
vu o revizi“, ve které musí b˘t uve-

deny v‰echny zji‰tûné závady s ter-
mínem k jejich odstranûní. Závûrem
revizní zprávy musí b˘t jednoznaãnû
konstatováno, zda je zafiízení schop-
no bezpeãného provozu, ãi ne. V pfií-
padû Ïe ne, nesmí b˘t zafiízení pro-
vozováno, pokud nejsou v‰echny zá-
vady odstranûny a není provedena
nová revize s kladn˘m v˘sledkem.

I kdyÏ není povinnost provádûní re-
vizí u majitelÛ bytÛ a rodinn˘ch
domkÛ (pokud slouÏí k jejich bydle-
ní a bydlení jejich rodinn˘ch pfiíslu‰-
níkÛ), jak je v˘‰e uvedeno, stanovena
zákonem, pfiesto doporuãujeme i zde
provádût pravidelné kontroly a po-
souzení stavu plynov˘ch zafiízení od-
bornû vzdûlan˘mi pracovníky.

Bezpečné užití zemního plynu
inzerce
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Z „Pfierovsk˘ch aktualit“
Sloučení vedení středních škol

v Přerově
Minulou stfiedu probûhla schÛzka

zástupcÛ Olomouckého kraje s fiedi-
telkami Gymnázia Jana Blahoslava
a pfierovské stfiední pedagogické ‰ko-
ly. V rámci racionalizace sítû ‰kol to-
tiÏ chce Olomouck˘ kraj, jako zfiizo-
vatel, slouãit vedení obou ‰kol. Toto
rozhodnutí ale neznamená omezení
poãtu ÏákÛ nebo vzdûlávací nabídky.
Zmûny se nedotknou ÏákÛ ani perso-
nálu. V souãasnosti se pfiipravuje
projekt pro radu Olomouckého kra-
je, kter˘ bude pfiedloÏen zastupitel-
stvu k projednání. -zag-

Lilie zlatohlavá

V pfierovském parku Michalov vy-
kvetla zákonem chránûná Lilie zlato-
hlavá. V âR patfií mezi ohroÏené dru-
hy rostlin. Správa parku se proto roz-
hodla travnaté plochy, kde roste, ne-
kosit, aby této aÏ jeden metr vysoké
kvûtinû neublíÏila. V Michalovû nyní
najdete jen pár lilií zlatohlav˘ch, nû-
které z nich nenechavci otrhali. Ká-
men ze srdce spadl zejména pracovní-
kÛm odboru Ïivotního prostfiedí pfie-
rovského magistrátu. Ti se báli, Ïe lilii
zlatohlavé u‰kodí stavební úpravy, kte-
r˘mi park v roce 2000 pro‰el. Nachovû
zbarvená kvûtina je na Pfierovsku rari-
tou. Najít ji mÛÏete je‰tû v Národní pfií-
rodní rezervaci Îebraãka. -svam-

Cyklisté by přivítali změny 
UmoÏnit cyklistÛm jezdit obou-

smûrnû v nûkter˘ch jednosmûrn˘ch
silnicích a v pû‰ích zónách, vytvofiit síÈ
komunikací, která by dovolila cyklis-
tÛm bezpeãnû a plynule projíÏdût mûs-
tem a zajistit dostatek stojanÛ pro ko-
la navrhuje radním obyvatel Pfierova
Tomá‰ TuÏín prostfiednictvím opoziã-
ních zastupitelÛ z koalice Spoleãnû
pro Pfierov. Zmûny zatím bezúspû‰nû
pfiedkládá od roku 1998 a doufá, Ïe no-
vé vedení radnice je vezme na vûdomí.
Magistrát pfiislíbil, Ïe se jednotliv˘mi
návrhy bude zab˘vat a pfiedloÏí je k po-
souzení odborníkÛm. Podle vyjádfiení
Dopravního inspektorátu v Pfierovû je
obousmûrn˘ provoz cyklistÛ na jed-
nosmûrn˘ch silnicích reáln˘, ale ne ve
v‰ech pfiípadech. ZáleÏí na ‰ífikov˘ch

parametrech komunikace a frekvenci
vozidel. Pfiípadné úpravy by se tak
mohly provést pouze na vyhovujících
cestách, nikoliv plo‰nû. -gáj-

Mýtné brány v Lýskách
V místní ãásti Pfierova – L˘skách

by mûly uÏ v roce 2008 stát dvû m˘t-
né brány pro v˘bûr elektronického
m˘tného na silnici I/47 Pfierov - Lip-
ník nad Beãvou. V tûchto dnech pro-
bíhá územní fiízení na jejich stavbu
a pfiipojení na zdroje energie. Minis-
terstvo dopravy âR pfiipravuje reali-
zaci druhé etapy placení m˘tného na
komunikacích první tfiídy a uvaÏuje
také o zpoplatnûní silnic druh˘ch
a tfietích tfiíd. ZpÛsob ale je‰tû není
ujasnûn˘. V souãasné dobû expertní
t˘my vyhodnocují, zda by to pro stát
bylo ekonomicky v˘hodné. -gáj-

Lidé mají rádi přírodní
koupaliště

Lidé na Pfierovsku se radûji chodí
koupat na vlastní nebezpeãí do pfií-
rodních nádrÏí, neÏ na placená kou-
pali‰tû. ¤ada správcÛ vodních ploch
uÏ má pfiipravené studie, jak areály vy-
lep‰it a zrevitalizovat. Mnohdy ale na-
razí na nedostatek financí ãi jiné pfie-
káÏky. Stejn˘ problém má napfiíklad
Obecní úfiad Osek nad Beãvou, kter˘
je správcem jezera Jadran. V uplynu-
l˘ch letech alespoÀ u vody zafiídil ob-
ãerstvení a okolí pravidelnû udrÏuje,
ãistí a seká trávu. Studii na revitaliza-
ci Jadranu má osecká radnice vypra-
covanou od roku 1999 a zatím se jí
stále nepodafiilo uskuteãnit. V plánech
je napfiíklad zfiízení auto kempu, spor-
tovi‰tû, minigolfu nebo adekvátního
sociálního zafiízení. V‰e stojí na tom,
jaká se zde budou realizovat protipo-
vodÀová opatfiení, protoÏe jezero se
nachází v záplavové oblasti. Podle hy-
gienikÛ pfiedstavuje koupání v pfií-
rodních nádrÏích urãitá rizika, z ni-
chÏ to nejvût‰í jsou sinice. -svam-

Vandalové řádili
Vandalové si za svÛj teã vybrali so-

chu zdobící fontánu na ÎiÏkovû ná-
mûstí. Jedné z postav chlapcÛ urazi-
li ãást nohy. ·koda na ka‰nû, jenÏ
pro‰la pfied ãtyfimi roky nároãnou re-
konstrukcí, se odhaduje na desítky
tisíc korun. -zag-

Sledujte kabelovou televizi
V pondûlí 2. ãervence v 18.30 ho-

din vysílá premiéru dokumentu, kte-
r˘ zachycuje prÛbûh a atmosféru ce-
loroãních oslav pofiádan˘ch v roce
2006 pfii pfiíleÏitosti 750. v˘roãí po-
v˘‰ení Pfierova na mûsto.

Více informací najdete na www.ktvprerov.cz

Červenec
l. 7. 1932 – pfied 75 lety zemfiel

v Pfierovû Jan Donát-Pelhfiimovsk˘,
vlastenec, uãitel, pedagogick˘ pra-
covník, spisovatel, autor povídek,
úvah, fejetonÛ a cestopisÛ uvefiejÀo-
van˘ch v rÛzn˘ch ãasopisech. PÛso-
bil v redakci ãasopisÛ Lubina a Pfie-
rovsk˘ Obzor. ZaslouÏil se o rozvoj
chmelafiství jako jednatel Moravské-
ho spolku chmelafiského se sídlem
v Tr‰icích, autor studie „O morav-
ském chmelafiství“. Na odpoãinku Ïil
v Pfierovû. Narodil se 24. 4. 1848
v Pelhfiimovû.

11. 7. 1987 – pfied
20 lety zemfiel ve
Îìáru n. S. Hugo
Domes, herec a reÏi-
sér, kter˘ své dûtství
proÏil v Pfierovû, kde
jiÏ od roku 1938 hrál

divadlo s pfierovsk˘mi ochotníky. Po
ukonãení studia na konzervatofii
v roce 1949 pÛsobil v divadlech v Ji-
hlavû, Pardubicích, Praze, Uherském
Hradi‰ti. ReÏíroval pfiedev‰ím klasic-
ké komedie i moderní veselohry.
âasto nav‰tûvoval s divadelními sou-
bory pfierovsk˘ okres. Narodil se 25.
5. 1925 v Pfierovû. 

17. 7. 1907 – pfied
100 lety se narodil
v Protivanovû u Pro-
stûjova Bedfiich Ha-
velka, univ. profesor,
RNDr., DrSc., vûdec,
matematik a odbor-

ník pro jemnou mechaniku a optiku.
V letech 1935–1945 byl vedoucím
optické konstrukce a vûdeck˘m refe-
rentem Optikotechny v Pfierovû,
1946-1952 vedoucí v˘zkumu Meopty,
n. p., 1953 vedoucím Laboratofie
optiky âSAV Praha, 1954-1970 pro-
fesor Pfiírodovûdecké fakulty PU Olo-
mouc. Zemfiel 17. 2. 1990 v Pfierovû.

20. 7. 1907 – pfied 100 lety se na-
rodil v Pfierovû Emil Baìura, Ing.,
profesor na zemsk˘ch hospodáfisk˘ch
‰kolách na Moravû. Od roku 1945 pÛ-
sobil na Vy‰‰í hospodáfiské ‰kole
v Pfierovû, od roku 1950 krátce na
V·Z v Brnû. Je autorem fiady uãenic.
Zemfiel 1. 4. 1977 v Pfierovû.

20. 7. 1922 – pfied
85 lety se narodil
v Oseãku u Podûbrad
Jan Paroulek, gene-
rál v.v., úãastník zá-
padního zahradniã-
ního odboje, pfiedse-

da OV SPB Pfierov, funkcionáfi âSOL
Pfierov, nositel fiady vyznamenání.
¤ád ãestné legie v hodnosti rytífie
pfievzal na pfierovském zámku dne
7.10. 2004 z rukou zástupce fran-
couzské ambasády v Praze. Toto nej-
vy‰‰í francouzské vyznamenání udû-
luje francouzsk˘ prezident za v˘ji-

meãné vojenské ãiny vykonané pro
Francii bûhem 2. svûtové války.

21. 7. 1892 – pfied
115 lety se narodil
v Hlinsku v âechách
Jan Jirka, profesor
pfierovské obchodní
akademie a fieditel zá-
loÏny, autor publikace

„70 let úvûrního spolku záloÏny v Pfie-
rovû“. Zemfiel 28.10. 1965 v Pfierovû. 

Srpen
2. 8. 1882 – pfied 125 lety se naro-

dil v Pfiestavlkách u Olomouce Jind-
fiich Po‰tulka, fotograf, dlouholet˘
pfiedseda Pfierovského fotoklubu. Fo-
tografoval pfiedev‰ím Pfierov, kde Ïil
pfies 80 let. Za své práce obdrÏel v Pfie-
rovû a Praze fiadu ocenûní. Patfiil k za-
kládajícím ãlenÛm Sportovního klu-
bu v Pfierovû, byl aktivním ãlenem
spolku âs. turistÛ, nad‰en˘ horolezec
a alpinista. Spolu s manÏelkou Tere-
zií a bratrem Vilémem byl nad‰en˘m
prÛkopníkem lyÏafiského sportu
v Pfierovû, kde zemfiel 8. 11. 1973.

8. 8. 1982 – pfied 25 lety zemfiel
v Pfierovû Alois Formánek, ve 20. le-
tech min. století pfiední ãs. sporto-
vec, atlet, drÏitel ãs. rekordu v bûhu
na 100 m. Narodil se 23. 4. 1903
v Kojetínû.

11. 8. 1882 – pfied 125 lety se na-
rodil v Modfianech u Prahy Karel Ma-
fiík, od roku 1922 fieditel mûstské hu-
dební ‰koly v Pfierovû, hudební skla-
datel, sbormistr Pfierubu a pûvecké-
ho odboru Sokola Tyr‰ (1928-41), za-
kladatel Ïenského pûveckého sboru
v Pfierovû, autor klavírních a sboro-
v˘ch skladeb (Hanácké písnû, Písnû
ptáãete ad.). Zemfiel 11. 7. 1956
v Pfierovû

23. 8. 1942 – pfied 65 lety zemfiel
v Pfierovû Artur Gleich, po‰tovní
úfiedník, jeden ze zakladatelÛ pfie-
rovského loutkového divadla, jehoÏ
rozvoji se obûtavû vûnoval aÏ do své
smrti. Narodil se 4. 9. 1876 v RoÏno-
vû pod Radho‰tûm. 

26. 8. 1942 – pfied
65 lety byl popraven
v Plötzensee u Berlí-
na Jan Vignati,
MUDr., lékafi, vlaste-
nec, autor 35 vûdec-
k˘ch a odborn˘ch

studií z oboru experimentální pato-
logie, zakladatel spolku proti rakovi-
nû v Uh. Hradi‰ti, vedl Vûdeck˘ spo-
lek lékafisk˘ pro zemi Moravsko-slez-
skou, ãlen Société de biologie v Pafií-
Ïi, podílel se na ãinnosti zednáfiské
lóÏe v Olomouci. Za ãinnost v odbo-
jové organizaci Obrana národa byl
v roce 1940 zatãen, vûznûn v Brnû,
Vratislavi, Dietzu n. M., v Berlínû od-
souzen k trestu smrti a popraven.
Narodil se 2. 7. 1899 v Pfierovû. 

Věra Fišmistrová
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Náv‰tûvníci Helf-
‰t˘na se zde potká-
vají za plného pro-
vozu také se sta-

vebními dûlníky, ale i mlad˘mi lidmi,
ktefií pomáhají s obnovou a údrÏbou
hradební architektury. Zaji‰tûní pro-
vozu, údrÏba a péãe o bezpeãnost ná-
v‰tûvníkÛ je ta ménû viditelná ãinnost
správy hradu. Zájem turistÛ se sou-
stfieìuje hlavnû na kulturní akce, kte-
ré jsou na hradû Helf‰t˘nû pravidelnû
pofiádány. Musíme si ale uvûdomit, Ïe
pro umoÏnûní tûchto akcí bylo nutné
provést spoustu úprav mnoha objek-
tÛ, za kter˘mi stojí osobnost Dr. arch.
ZdeÀka Gardavského. Pfii v˘stupu na
vyhlídkovou vûÏ, kde si náv‰tûvníci
mohou dalekohledem prohlédnout
okolí, si nemÛÏeme nevzpomenout, Ïe
realizace této stavby byla posledním
projektem architekta Gardavského. Pa-
mûtní deska, která je u vûÏe osazena,
nám pfiipomene, Ïe uplynulo jiÏ neu-
vûfiiteln˘ch 5 let od doby, kdy nás opus-
til. Jen namátkou pfiipomeÀme, Ïe byl
uznávan˘m odborníkem na stfiedovû-
kou architekturu, pracoval ve Státním
ústavu pro rekonstrukci památkov˘ch
mûst a objektÛ. Pracovnû, ale i z vlast-
ní iniciativy pomáhal pfii stavebnû his-

torick˘ch prÛzkumech, studiích a pro-
jektech na nejznámûj‰ích historick˘ch
objektech v âechách i na Slovensku.
Nejv˘znamnûji v‰ak zasáhl do osudu
hradu Helf‰t˘na, kterému se vûnoval
po cel˘ tvÛrãí Ïivot. Svou odborností
a entuziasmem ovlivnil spoustu spo-
lupracovníkÛ z fiad profesionálÛ, ale
i mlad˘ch pfiátel hradu v rámci hnutí
Brontosaurus. Studenti, ktefií zaãali na
konci 70. let pod jeho vedením praco-
vat, je‰tû nyní, kdyÏ pfiijedou na hrad
nûkdy i se sv˘mi odrostl˘mi dûtmi,
vzpomínají na to, kde a co budovali
a samozfiejmû pfiipomenou i veselé zá-
Ïitky, z nichÏ se nûkteré staly v‰eobec-
nû znám˘mi a dodnes citovan˘mi.
Snad nejznámûj‰í je povzbuzující v˘-
rok Dr. Gardavského „sypejte, kolego,
sypejte!“ Mûlo se to t˘kat ha‰ení váp-
na, ale omylem byl sypán cement, tak-
Ïe se musela udûlat malta a zdilo se
dlouho do noci, aby cement neztvrdl.
Zlí jazykové tvrdí, Ïe za zámûnou pyt-
lÛ byl sám pan doktor, aby nenápadnû
protáhl pracovní dobu. Smutné, ale
i veselé vzpomínání pfiekonává skuteã-
nost, Ïe dílo dr. Gardavského mÛÏe po-
kraãovat v jeho intencích dál, díky
spoustû podkladÛ, které nám zanechal.

Mgr. Marcela Kleckerová

„I kdyÏ je Hradní bál svou náplní ur-
ãen hlavnû k pobavení, je jeho ná-
v‰tûvnost okolo 1100 lidí pfiímo mizi-
vá proti zájmu, jemuÏ se tû‰í v podsta-
tû „vzdûlávací akce“, kterou je Hefais-
ton. V loÀském roce nav‰tívilo 25. roã-
ník mezinárodního setkání umûlec-
k˘ch kováfiÛ na 12 tisíc náv‰tûvníkÛ
vãetnû úãastníkÛ z 24 zemí. Leto‰ní
roãník probûhne ve dnech 25. a 26.
srpna. Cel˘ areál hradu bude jednou
velkou v˘stavní plochou, na které bu-
dou instalovány dovezené práce umû-
leck˘ch kováfiÛ a v˘tvarníkÛ. Pfiedsta-
ví se zde také studenti se sv˘mi matu-
ritními pracemi ze stfiedních umûlec-
koprÛmyslov˘ch ‰kol. V˘stava nepre-
zentuje pouze klasické umûlecké ko-
váfiství, ale toleruje i nové technolo-

gické postupy, uplatnûní rÛzn˘ch dru-
hÛ materiálÛ. Pfiedstavuje i odvûtví,
kde náv‰tûvníci mohou obdivovat také
bronzové odlitky, kované ‰perky,
chladné zbranû vytvofiené damascén-
skou technikou a mnoho dal‰ích zají-
mav˘ch umûleck˘ch pfiedmûtÛ. Nû-
které z vystaven˘ch exponátÛ budou
prodejné. Nejlákavûj‰í v‰ak je sledovat
kováfie pfii práci, coÏ je umoÏnûno na
tfietím nádvofií, kde je pfied jedenácti
pracovi‰ti postaveno stupÀovité hle-
di‰tû. Vstupné je pro dospûlé 60 korun,
studenti a dÛchodci zaplatí 40 korun,
dûti základní ‰koly 20 korun a dûti do
6 let mají vstup zdarma. Také na Hefa-
iston je zaji‰tûna autobusová kyvadlo-
vá doprava z Lipníka nad Beãvou,“ po-
zvala nás správkynû na nejznámûj‰í
prázdninovou akci. Šaf

V leto‰ním roce probíhá dal‰í eta-
pa obnovy a údrÏby vnûj‰í ãásti
okruÏního hradebního zdiva v sever-
ním úseku prvního a druhého ná-
dvofií. Suché a teplé poãasí umoÏni-
lo je‰tû pfied zahájením hlavní sezo-
ny provést konzervaãní nátûry ‰inde-
lové stfiechy, ochozu a schodi‰tû vy-
hlídkové, tzv. husitské vûÏe. Vzhle-
dem k v˘‰ce a nepfiístupnosti stfiechy
a vnûj‰ku ochozu práce provádûli ho-
rolezci. Plánovanou pÛdní vestavbu

pro ubytování frekventantÛ kováfi-
sk˘ch kurzÛ nad restaurací v‰ak ne-
bylo moÏno zahájit vzhledem k to-
mu, Ïe nebyla schválena finanãní in-
vestice. PonûvadÏ se jedná o jednu
z nejpotfiebnûj‰ích stavebních úprav,
Muzeum Komenského v Pfierovû ja-
ko správce objektu doufá, Ïe v této
otázce najde u svého zfiizovatele Olo-
mouckého kraje pochopení.

Mgr. Marcela Kleckerová, 
správkyně hradu 

Helfštýn očekává o prázdninách...
� pokračování ze strany 1

Práce na opravě hradu pokračují

âervnové dny potvrdily trend po-
sledních let a vesmûs se mohly „chlu-
bit“ tropick˘mi teplotami. Vedra na-
hánûjí lidi k vodû a nejdostupnûj‰í kou-
pání v letních hork˘ch dnech posky-
tuje plaveck˘ areál. Ten uÏ v posled-
ních letech svou kapacitou nevyhovu-
je. V souãasné dobû v‰ak Pfierované ne-
mají jinou pfiíleÏitost k venkovnímu
koupání v samotném mûstû, i kdyÏ by
si pfii svém poãtu obyvatel zaslouÏili.

Rozsah sluÏeb pro náv‰tûvníky zÛ-
stává v nezmûnûném rozsahu. JiÏ
k 1. lednu byly upraveny ceny vstup-
ného, kdy bylo nutné reagovat na zv˘-
‰ení cen energií.
Dospûlí náv‰tûv-
níci areálu zapla-
tí za celodenní
vstupné 50 ko-
run, dítû od 3 do
6 let zaplatí
10 korun, ostatní
dûti do 15 let 30
korun, stejnû ja-
ko dÛchodci a li-
dé se ZPS. Pro-
vozní doba na
venkovním bazé-
nu bude v ãer-
venci od 10 do 21
hodin, v srpnu od
10 do 20 hodin.

Velmi pûkné letní koupání je na
koupali‰ti v Penãicích. Náv‰tûvníci
zde mají fiadu pfiíleÏitostí ke sporto-
vání, napfiíklad je tady jedno hfii‰tû
na volejbal a nohejbal. Nudisté vyu-
Ïívají vlastní pláÏ na terase budovy.
Koupali‰tû bude v ãervenci i srpnu
otevfieno od 9.30 do 19 hodin. Do-
spûlí zaplatí 30 korun, vstupenka
pro dÛchodce a dûti od 6 do 15 let
stojí 20 korun, lidé se ZTP a jejich
doprovod mají vstup zdarma. Nic
neplatí ani dûti do 6 let. Kdo dává
pfiednost vût‰ímu soukromí, nebu-
de náv‰tûvy litovat. Šaf

Plavecký areál opět bude
praskat ve švech

Mûsto postrádá pfiírodní koupali‰-
tû, které by slouÏilo k letnímu od-
poãinku i sportování u vody. Jako
ideální se nabízí velká laguna.

UÏ v roce 2002 byla zpracovaná
studie revitalizace této lokality. Pod-
le ní uÏ byla osázena dfievinami ãást
této lokality, dal‰í zásahy do zelenû,
kterou tvofií pfiedev‰ím vzrostlé to-
poly, se musí fie‰it citlivû k tomuto
prostfiedí. V loÀském roce pfiibyly
dûtské atrakce a nové laviãky lemují-
cí vodní plochu lákají k pfiíjemnému
posezení.

V rámci regenerace se doãkají re-
konstrukce stávající objekty, bude

vybudováno dal‰í sociální zafiízení
a venkovní sprchy. Plánuje se v˘-
stavba ubytovacích prostor a roz‰ífie-
ní pfiírodního koupali‰tû o umûlé
vodní plochy. Novû bude náv‰tûvní-
kÛm slouÏit pÛjãovna sportovních
potfieb a úschovna kol. V poslední
etapû se poãítá s oplocením celého
rekreaãního areálu,. 

Letos vyuÏijí vod laguny k zapla-
vání asi jen ti „nejotrlej‰í“ plavci,
protoÏe zvlá‰tû s postupujícím létem
není vhodná ke koupání. V souãasné
dobû brání ãi‰tûní laguny zatím neu-
skuteãnûn˘ hydrologick˘ prÛzkum,
o kter˘ uÏ mûsto zaÏádalo. Šaf

K příjemnému odpočinku láká laguna

Vzpomínka na architekta 
Zdeňka Gardavského

Nejen podvečerní posezení u laguny má svůj půvab...

foto Miroslav Rozkošný

foto Miroslav Rozkošný
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■ Pane Stojane, jste rodil˘m Pfiero-
vanem, a proto vás zná hodnû na‰ich
ãtenáfiÛ, se kter˘mi jste se setkal ja-
ko uãitel nebo pfii své hudební záj-
mové ãinnosti. Mohl byste se jim
pfiipomenout nûkolika údaji o sobû
i své rodinû?

Narodil jsem se v Pfierovû v ulici
Na Hrázi. Rodil˘mi Pfierovany byli
i mÛj otec a dûdeãek. Dûdeãek mûl
pfied druhou svûtovou válkou v Pfie-
rovû obchod s módním pánsk˘m tex-
tilem. Jeho otec byl pfiíbuzn˘ zná-
mého beÀovského rodáka Dr. A.C.
Stojana. MÛj otec po absolvování ob-
chodní ‰koly byl stenografickou unií
nominován jako reprezentant âes-
koslovenska na mistrovství
svûta v roce 1936 ve steno-
grafii ve Vídni. Zde se stal
mistrem svûta v druÏstvech,
v jednotlivcích obsadil skvûlé
páté místo. Vzhledem k v˘-
sledkÛm na mistrovství svûta
potom otec pracoval aÏ do za-
ãátku války jako stenograf pfii
jarním a podzimním zasedá-
ní parlamentu v Praze.

Hrával jsem ãeskou háze-
nou a kopanou. S dorostenci
jsme postoupili v ãeské háze-
né do pfieboru republiky. Po
absolvování pfierovského
gymnázia jsem vystudoval Pe-
dagogickou fakultu Palackého
Univerzity v Olomouci. Od ro-
ku 1959 jsem se zaãal zab˘vat
hudbou a hrál jsem na klari-
net a saxofon, napfiíklad v ta-
neãních orchestrech Alfa, Ak-
cent a dal‰ích.

Po absolvování uãitelského
studia jsem pÛsobil na nûko-
lika základních ‰kolách v Pfierovû
i na jin˘ch místech okresu. Naposle-
dy jsem uãil v Pfierovû na Základní
‰kole Îelatovská, odkud jsem v roce
1984 ode‰el pro nemoc do plného in-
validního dÛchodu.

■ Stal jste se autorem uãebnic a zá-
roveÀ jejich vydavatelem. MÛÏete
nám k tomu nûco blíÏe povûdût?

Po odchodu do dÛchodu jsem za-
ãal pfiem˘‰let, co je‰tû mohu v rám-
ci svého zdravotního stavu dûlat. Vy-
uÏil jsem sv˘ch znalostí hudby, zku-
‰eností z uãitelského povolání a za-
loÏil hudební nakladatelství. První
mojí uãebnicí byla ·kola hry na kla-
vír a dal‰í na zobcovou flétnu. Obû
uãebnice dostaly schvalovací doloÏ-
ku M·MT, coÏ je opravÀuje pouÏívat
k v˘uce v matefisk˘ch, základních
i stfiedních pedagogick˘ch ‰kolách.
Celkem jsem vydal osmnáct hudeb-
ních titulÛ, z toho sedm uãebnic.

Ostatní jsou zpûvníky, které slouÏí
rozvoji hudebního cítûní u dûtí i do-
spûl˘ch. V roce 2006 jsem také vydal
kníÏku pro dûti s názvem Dobro-
druÏství medvídka Ëapky. Popisuje
pfiíbûhy zvífiátek a je urãena dûtem
od ãtyfi do osmi let. Mám rozepsanou
dal‰í knihu pro dûti a chtûl bych ta-
ké vydat nûkteré své uãebnice v nûm-
ãinû i dal‰ích jazycích.

■ Podafií se vám splnit tyto nelehké
úkoly?

Vzhledem k mému vûku a zdra-
votnímu stavu jsem plnû závisl˘ na
pomoci druh˘ch, a to pfiedev‰ím mo-
jí obûtavé manÏelky a mlad‰ího syna
Petra. Velmi si váÏím i pomoci paní
Vladimíry Miklíkové z peãovatelské
sluÏby, která mi více neÏ sedm let
pomáhá tfiikrát t˘dnû pfii osobní hy-
gienû. Její profesionální pfiístup, mi-
lá povaha a smysl pro humor mnû
pomáhají lépe pfiekonávat obtíÏe mé
tûÏké nemoci. Mám úplnû ochrnuté

dolní konãetiny a levou ru-
ku, pravá ruka je ochrnuta
na devadesát procent, pro
otlaky a celkovou únavu
jsem schopen jen nûkolik
hodin sedût. ObtíÏnû jiÏ
ochrnutou pravou rukou ufiídím
elektrick˘ vozík, na kter˘ mne peão-
vatelé musí posadit. Z toho je patrné,
Ïe moje dal‰í ãinnost v této oblasti
plnû závisí na pomoci druh˘ch, ne-
boÈ jiÏ nemohu psát ani tuÏkou, ani
na poãítaãi.

V dal‰í své ãinnosti poãítám s po-
mocí syna Petra, kter˘ absolvoval na
Pedagogické fakultû UP v Olomouci
pûtileté uãitelské studium pro stfied-
ní ‰koly a nyní vyuãuje obor klavír na
Základní umûlecké ‰kole Bedfiicha
Kozánka v Pfierovû.

■ Co by vám mohlo pomoci pro
zlep‰ení zdravotního stavu?

Jsem pfiesvûdãen, Ïe pro zlep‰ení
hybnosti konãetin by mohly pfiispût

organizace tím, Ïe by pro stejnû po-
stiÏené jako jsem já pofiídily pfiístroj
Motomed viva. Ten podle názoru po-
stiÏen˘ch, ktefií s tímto pfiístrojem jiÏ
rehabilitují, v˘raznû zlep‰uje jejich
hybnost a zdravotní stav. V Pfierovû
tento pfiístroj, aã se o to jiÏ mnoho let
sám snaÏím, není v Ïádném rehabili-
taãním ani invalidním zafiízení. Bylo
dokázáno, Ïe mnoho ochrnut˘ch se
mohlo po nûkolikamûsíãní rehabilita-
ci na tomto pfiístroji postavit na nohy.
Je ostudou pfierovsk˘ch rehabilitaã-
ních zafiízení i organizací starajících
se o postiÏené, Ïe takov˘ pfiístroj do-
posud chybí! Vhodné by bylo, kdyby
tento pfiístroj byl umístûn v centru

pro invalidy v Kratochvílovû
ulici, které má bezbariérov˘
pfiístup. Jejich pracovníci v‰ak
mÛj poÏadavek odmítli. Mys-
lím si, Ïe informaãní ãinnost
tohoto stfiediska pro invalidy
plnû zaji‰Èuje sociální odbor
pfierovského magistrátu. Ne-
mohu souhlasit s vyjádfiením
pracovnice informaãního stfie-
diska pro invalidy v Kratochví-
lové ulici, Ïe o rehabilitaci na
pfiístroji Motomed viva mají
zájem jen tfii osoby v celém
Pfierovû! Proto apeluji na

sponzory to-
hoto stfiediska,
aby se snaÏili
sv˘mi finanã-
ními prostfied-
ky zajistit v˘-
znamnou reha-
bilitaci pro nás
nejvíce pohybo-
vû postiÏené.
Kontrolu ãin-
nosti, její v˘sled-
ky a prospû‰né
vyuÏití sponzor-
sk˘ch darÛ pova-
Ïuji za nutné!

■ Jak tedy svoji práci autorskou a vy-
davatelskou v budoucnu zvládnete
pfii absenci zmínûného pfiístroje?

Bez v˘znamné a obûtavé pomoci
manÏelky Anny a syna Petra bych
nebyl schopen tuto ãinnost nadále
vykonávat. Syn ovládá notografii,
sazbu not, a grafické práce na poãí-
taãi. ManÏelka se podílí na jazyko-
v˘ch korekturách a pí‰e na poãítaãi
mÛj diktovan˘ text. 

Vûfiím, Ïe zvlá‰tû obûtavá ãtyfiia-
dvaceti hodinová péãe manÏelky mnû
v budoucnu umoÏní v práci pokraão-
vat a alespoÀ zãásti uskuteãnit mé
plány v hudebním oboru autorské
a nakladatelské ãinnosti.

Miroslav Rozkošný

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

Nemoc začala měnit život čtyřiašedesátiletému Jaroslavu Stojanovi
už v jeho středním věku. Do té doby mohl dříve aktivní sportovec,
muzikant a učitel žít plnohodnotným životem. Od jeho pětatřiceti
let však zákeřná nemoc roztroušená skleroza začala s pravidelnou
urputností rok po roce omezovat pohyb nejprve dolních končetin
a dnes již má ochrnuté i horní končetiny. Do čtyřiceti let přesto dál
vyučoval a ve škole se pohyboval pomocí hole. V roce 1984 musel
svého povolání úplně zanechat. 

Nepřestával hledat smysl života v práci. Využil svých hudebních zna-
lostí a napsal sedm učebnic hudební výchovy a zpěvníky. Těmto hu-
debním titulům, učebnicím, zpěvníkům i hudebním kalendářům, se
dostalo uznání od Ministerstva školství, kultury a tělovýchovy. Učeb-
nice pro klavír, zobcovou flétnu i pro mateřské školy dostaly dolož-
ku MŠMT a tím samozřejmě svolení k výuce ve školách. Dodnes při-
cházejí Jaroslavu Stojanovi za jeho hudební tituly poděkování nejen
z České republiky, ale i ze zahraničí.

S osudem jsem se nesmířil
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Odmûnûní Ïáci se
podepsali do knihy na-
zvané Scholar a pfie-
vzali jako ocenûní své
píle, talentu, nadání a pfiíkladného
chování so‰ku a drobné dárky. Leto‰-
ní uÏ ãtvrt˘ roãník je dokladem, Ïe
toto setkání úspû‰n˘ch ‰kolákÛ
s pfiedstaviteli mûsta se stává tradicí.

Ocenění získali tito žáci:

Základní ‰kola, BoÏeny Nûmcové – Le
Thi Tuyet Nga (9. tfiída), David Mirga
(8. tfiída), Patrik Jureãka (9. tfiída)
Základní ‰kola, Hranická – Andrea
Komínková (5. tfiída), Aneta Kopec-
ká (7. tfiída), Karolína Trachytová
(7. tfiída)
Základní ‰kola a M·, Pod Skalkou
– Jana Janáãková (6. tfiída), Michal
·ístek (4. tfiída), Ester Do‰ková
(5. tfiída)

Základní ‰kola, Svis-
le – Klára Mûsíãková
(9. tfiída), Krist˘na
Pitnerová (9. tfiída),

Andrea Vuová (5. tfiída)
Základní ‰kola, Trávník – Elena
Mráãková (9. tfiída), Veronika Kun-
derová (9. tfiída), Martin Nevfiiva
(9. tfiída)
Základní ‰kola, U tenisu – Nela
Greisslerová (5. tfiída), Roman Pra-
chafi (9. tfiída), 
Základní ‰kola, Velká DláÏka – Mar-
tina Karlíková (9. tfiída), Petr Gold-
bach (9. tfiída), Eli‰ka Mencová
(7. tfiída)
Základní ‰kola, Za ml˘nem – Filip
Machaã (9. tfiída), Jacob Zselezo
(9. tfiída), David Sekanina (3. tfiída)
Základní ‰kola, Îelatovská – Jakub
Dosedûl (7. tfiída), Jifií Sklenáfi (9. tfií-
da), Vojtûch Sklenáfi (9. tfiída)

■ MÛÏete uvést nûkolik ãísel v sou-
vislosti s poãty leto‰ních absolven-
tÛ ‰koly?

První a druh˘ stupeÀ studia absol-
vovalo v závûru leto‰ního ‰kolního ro-
ku na koncertech, besídkách, vernisá-
Ïi a vystoupení celkem 120 ÏákÛ ‰ko-
ly; v hudebním oboru to bylo 92, ve v˘-
tvarném 24 ÏákÛ a taneãní obor ab-
solvovali 4 Ïáci.

■ Îáci va‰í ‰koly se i v leto‰ním ro-
ce zúãastnili mnoha soutûÏí. Ve kte-
r˘ch oborech byli nejúspû‰nûj‰í
a kter˘ch dosaÏen˘ch úspûchÛ si
nejvíce ceníte?

Národní soutûÏ základních umû-
leck˘ch ‰kol v leto‰ním ‰kolním roce
probíhala v hudebním oboru a t˘kala
se konkrétnû komorní hry ve smyã-
covém a dechovém oddûlení. Pominu-

li v˘sledky v okres-
ním kole, zajisté
mezi úspûchy patfií
2. místo violoncel-
lového dueta ve slo-
Ïení Îákovská a Vy-
bíral v krajském ko-
le v Olomouci. Îáci
jsou ze tfiídy uãitel-
ky Marie PajÛrkové.
V soutûÏi dechové-
ho oddûlení získalo
v krajském kole
soutûÏe nejvy‰‰í
ocenûní duo pfiíã-
n˘ch fléten a basso
continuo ve sloÏení
Pfiecechtûlová, Jan-
ková, Pospí‰ilová,
Dokoupilová, dále
komorní soubor ve
sloÏení Sekerová,

Hasa a Tkadlec. Klarinetové kvarteto
Sekera, Hanková, Hradilová a Jakubek
obsadilo 2. místo. RovnûÏ dechov˘ or-
chestr Haná dÛstojnû reprezentoval
‰kolu, kdyÏ pod vedením umûleckého
vedoucího Franti‰ka Tkadlece zvítûzil
ve své kategorii a postoupil do celo-
státního kola. Tím se zafiadil mezi nej-
kvalitnûj‰í dechovky v republice.
V ústfiedním kole se umístily rovnûÏ
jiÏ zmiÀované soubory ze tfiídy Eli‰ky
Tkadlecové. Komorní soubor obsadil
pfiíãku nejvy‰‰í a flétnové duo získalo
2. místo.

V jarních mûsících rovnûÏ probí-
hala v˘bûrová kola soutûÏe v maÏo-
retkovém sportu. Na základû pfied-
ních umístûní v tûchto postupov˘ch
kolech se v sóloformacích i skupinû
na‰e dûvãata probojovala aÏ do finále
mistrovství âeské republiky v Písku.

Setkání nejúspěšnějších žáků základních škol Scholar 2007

� pokračování na str. 12

Mezi vyznamenanými byl i žák 3. třídy David Sekanina ze ZŠ Za mlýnem, kte-
rý prokázal statečnost při pomoci napadenému kamarádovi. foto Jan Čep

Mažoretky Bludičky, které vede známý přerovský pedagog a choreograf Jaroslav Gajzbacher.

Gratulace učitelů úspěšným absolventům foto Bohumil Kratochvíl

V závěru školního roku se uskutečnilo v Mervartově síni Muzea Komenského setkání šesta-
dvaceti žáků přerovských základních škol, kteří dosáhli vynikajících výsledků nejen ve studiu,
ale i v různých oborech uměleckých, ve sportu, či úspěšně reprezentovali školu na olympiádách.

Poslední měsíc školního roku vždy bývá příležitostí k bilancování. Ti,
kteří navštívili některý z dvanácti absolventských koncertů a besí-
dek žáků, mohli ocenit úroveň účinkujících. Většina z nich si dokáže
představit, kolik práce se za předvedeným výkonem skrývá jak se
strany absolventa samotného, tak i učitelů této umělecké školy, kte-
rá patří se zhruba tisícovkou žáků k největším v okrese.

Závěr školního roku v ZUŠ B. Kozánka
Rozhovor se zástupcem ‰koly Bohumilem Kratochvílem
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Zde obsadila dvû první, jedno druhé
a jedno ãtvrté místo. SoutûÏící, kte-
ré obsadily 1. a 2. místo, postupují
na ME, které se uskuteãní v záfií
v polském Opole. Do finále mistrov-
ství âR se chystá rovnûÏ maÏoretko-
v˘ kolektiv Bludiãek. Umûleck˘m ve-
doucím je pfierovské vefiejnosti dob-
fie znám˘ pedagog a choreograf Ja-
roslav Gajzbacher.

■ Ve kter˘ch oborech je tradiãnû
nejsilnûj‰í konkurence a proã?

Je to podobnû jako v jin˘ch dis-
ciplínách. Pfiedev‰ím tam, kde je vel-
k˘ zájem o studium a tudíÏ z hledis-
ka kvality i kvantity znaãná poãetní
základna. Z mého pohledu je to prá-
vû dechové oddûlení i maÏoretkov˘
sport. Patfií sem také velmi vysoká

úroveÀ klavírních soutûÏí. Pokud
mám v‰ak pfiíleÏitost sledovat napfií-
klad mezinárodní soutûÏe, je napros-
to lhostejné, o kter˘ obor se právû
jedná. Zde usly‰íme pouze vynikající
v˘kony mlad˘ch umûlcÛ.

■ Îáci hudebních oborÛ pfiedvedli
své umûní pfierovské vefiejnosti na
absolventsk˘ch koncertech. Absol-
venti dal‰ích oborÛ mûli k prezenta-
ci sv˘ch schopností jiné pfiíleÏitosti.
MÛÏete se o nich zmínit?

Zajisté. Îáci v˘tvarného oboru se
prezentují sv˘mi pracemi ve vefiej-
n˘ch prostorách na‰ich budov. Nej-
v˘znamnûj‰í akcí je v‰ak v˘stava
absolventsk˘ch prací, která byla
v leto‰ním roce zahájena 24. kvût-
na vefiejnou vernisáÏí v klubu TEP-
LO na Horním námûstí. V sále té-

hoÏ zafiízení se uskuteãnilo v polo-
vinû ãervna vystoupení ÏákyÀ ta-
neãního oboru.

■ Závûrem uÏ jen struãnû. S jak˘mi
plány spojíte zaãátek pfií‰tího ‰kol-
ního roku ve va‰í umûlecké ‰kole?

Tento dotaz se struãnû zodpovûdût
nedá. Domnívám se, Ïe pfiíjemn˘m
poãinem pro Ïáky i uãitele bude no-
vû zrekonstruovan˘ interiér budovy
v˘tvarného oboru v Máchovû ulici.

Z hlediska v˘uky nás ãeká realiza-
ce ‰kolsk˘ch vzdûlávacích progra-
mÛ, která bude smûfiovat k naplnû-
ní cílÛ, snad i snÛ nás pedagogÛ, ro-
diãÛ i ÏákÛ. K tomu v‰ak potfiebuje-
me vzájemnou spolupráci, úctu, to-
leranci a ãas. A samozfiejmû dosta-
tek ‰ikovn˘ch nov˘ch uchazeãÛ
o studium. V posledních letech

vznikla v umûlecké sféfie urãitá kon-
kurence zvlá‰tû v prostorách ostat-
ních ‰kolsk˘ch zafiízeních, kde se
ani tak nejedná o kvalitu, ale fieknû-
me spí‰e o zájmové vyplnûní volné-
ho ãasu. Proto tady nefungují ‰piã-
kové orchestry, pûvecké sbory a ne-
kumulují se odtud ani uchazeãi
o dal‰í umûlecké studium. Je samo-
zfiejmû na rozhodnutí rodiãÛ, mají-
li zájem o kvalitní vedení sv˘ch dû-
tí, a na nás záruka tuto kvalitu vÏdy
poskytnout. I kdyÏ oficiální zápis do
ZU· B. Kozánka probíhal jiÏ v mûsí-
ci ãervnu, mohou rodiãe pfiihla‰ovat
nové Ïáky aÏ do konce prvního t˘d-
ne mûsíce záfií. 

Pfii této pfiíleÏitosti uvedu i moÏ-
nost získání informací na interneto-
vé adrese www.zusprerov.cz 

Eva Šafránková

Závěr školního roku v Základní umělecké škole B. Kozánka
� pokračování ze str. 11

inzerce

Harmonogram blokového ãi‰tûní pro ãervenec a srpen
Technické sluÏby mûsta Pfierova

4. 7. Vsadsko, Klivarova, Dvofiákova u Rusalky
11. 7. Sokolovská, ÎiÏkova, Prokopa Holého
18. 7. tfi. gen. Janou‰ka, Pod hvûzdárnou
25. 7. PurkyÀova, Dvofiákova u garáÏí
1. 8. B. Nûmce
8. 8. Optiky, Îelatovská

15. 8. Petfiivalského, Al‰ova, K. Koufiilka
22. 8. tfi. 17.listopadu (dvÛr), Svisle za samoobsluhou
29. 8. Jasínkova, InterbrigadistÛ, Tománkova

Den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon
1. 7. lékárna U ·tûstûny, âechova 25 581 209 238
5. 7. lékárna ALFA, nám. Pfierovského povstání 581 204 419
6. 7. lékárna U kostela, Kratochvílova 13 581 738 439
8. 7. lékárna U kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

15. 7. lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539
22. 7. lékárna Media, Jiráskova 20 581 209 922
29. 7. lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192
5. 8. lékárna MD, Bohumila Nûmce 371 581 207 987

12. 8. lékárna U zlatého hada, âechova 41 581 209 475
19. 8. lékárna Media, Jiráskova 20 581 209 922
26. 8. lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192

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

Rozpis pohotovostních lékárensk˘ch sluÏeb 
v ãervenci a srpnu – nedûle a svátky od 8 do 18 hodinVysoká škola logistiky 

– studijní obor Logistika služeb
Vysoká ‰kola logistiky o.p.s. Pfie-

rov nabízí studium ve ãtyfiech ba-
kaláfisk˘ch studijních oborech, me-
zi nimi i v Ïádaném a perspektivním
oboru Logistika sluÏeb. V‰echny
obory, vãetnû Logistiky sluÏeb, mo-
hou studenti studovat buì pre-
zenãnû nebo kombinací prezenãní-
ho a distanãního studia. 

Podle lednové v˘roãní zprávy Mezi-
národní organizace práce (Mezinárod-
ní organizace práce je souãástí OSN)
se nejvût‰ím zdrojem pracovních míst
na svûtû jiÏ stal sektor sluÏeb, kter˘ lo-
ni poprvé v historii celosvûtovû pfied-
stihl zemûdûlství. Ve sluÏbách je nyní
zamûstnáno asi 40 procent lidí svûta
ve srovnání se 38,7 procenta v zemû-
dûlství a 21,3 procenta v prÛmyslu. Ve
vyspûl˘ch zemích sluÏby tvofií aÏ tfii
ãtvrtiny v˘konu ekonomiky!

K dne‰nímu dni je ke studiu na
v‰ech oborech V·LG zapsáno 399 stu-
dentÛ, ktefií studují v Pfierovû, v edu-
kaãním centru v Praze a v edukaãním
centru ve ·túrovu. Obor Logistika slu-
Ïeb nyní studuje 165 studentÛ.

V posledním kvûtnovém t˘dnu
zavr‰ili 34 studenti tfietí rok svého stu-

dia obhajobou bakaláfiské práce a stát-
ní závûreãnou zkou‰kou. Následnû
v pátek 15. ãervna byli slavnostnû pro-
mováni na „bakaláfie“ ve Velkém sále
Mûstského domu v Pfierovû.

V oboru Logistika sluÏeb úspû‰nû
absolvovalo 13 studentÛ a na dal‰ích
10 studentÛ obhajoba bakaláfiské
práce a státní závûreãná zkou‰ka ãe-
ká v fiíjnu 2007. Noví i stávající ab-
solventi se jistû budou moci dobfie
uplatnit na evropském trhu práce
v oblasti sluÏeb, která, jak jiÏ bylo
uvedeno, zamûstnává tfii ãtvrtiny
v‰ech zamûstnan˘ch a podnikatelÛ
ve vyspûl˘ch zemích. 

Mezinárodní organizace práce
oãekává, Ïe trend nárÛstu pracov-
ních míst v oblasti sluÏeb bude dále
pokraãovat. Silnû se tento trend pro-
jeví zejména v âeské republice, a to
díky nízké surovinové základnû, vy-
soké kvalifikaci pracovních sil a v˘-
hodné geografická poloze.

Logistika sluÏeb je perspektivním
oborem studia, i kdyÏ zatím docela
netradiãním. Absolventi tohoto obo-
ru budou na trhu práce Ïádan˘mi
odborníky.

Ing. Lenka Rutteová, tajemnice katedry ekonomických, právních 
a společenských disciplín, katedry s garancí oboru Logistika služeb

Velikost inzerátu ãernobíl˘ ãerná + azurová barevn˘ inzerát

1 cm2 13 Kã 17 Kã 25 Kã

1/4 strany (100 x 131 mm) 1.703 Kã 2.227 Kã 3.275 Kã

1/2 strany (204 x 131 mm) 3.474 Kã 4.543 Kã 6.681 Kã

celá strana (204 x 265 mm) 7.028 Kã 9.190 Kã 13.515 Kã

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch listech platn˘ od 1. 1. 2007

Uvedené ceny jsou bez 19 % DPH. Náklad Pfierovsk˘ch listÛ je 20.700 v˘tiskÛ, distribuce do v‰ech pfierovsk˘ch
domácností zdarma. Zájemci o inzerci mohou získat bliÏ‰í informace na tel. ãísle 581 225 393,
e-mail: studio@elan-prerov.cz – Miloslav Fla‰ar. Adresa: Dluhonská 96 (proti nákladní vrátnici PRECHEZA a. s.)

Slevy za opakování
stejného inzerátu
poãet zvefiejnûní sleva

3–5 x 3 %
6–8 x 5 %
9–11 x 7 %
12 a více 10 %Informace o vaší firmě si přečtou

čtenáři ve 20 500 domácnostech,
a to nejen v samotném Přerově, ale
i všech jeho místních částech.

Nejlevnûj‰í
inzerce

v regionu!
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inzerce

Vážení zákazníci,
vaše požadavky v záležitostech spojených s odběrem 
zemního plynu a jeho vyúčtováním vám rádi
pomůžeme řešit na

novém telefonním čísle Zákaznické linky 
skupiny RWE 840 11 33 55.

Volat můžete v pracovní dny od 7 do 17 hod., 
vždy za cenu místního hovoru.
Nové číslo Zákaznické linky nahrazuje dosud používané 
číslo 840 111 115.

RWE - Váš spolehlivý dodavatel zemního plynu

Pohotovostní linka SMP 1239
(nonstop, pouze v případě poruchy)

www.rwe-smp.cz
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V˘stava Hanácké vzory z pozÛsta-
losti âeÀky Kovafiíkové pfiedstavuje
originální tvorbu této ãelãické ro-
daãky z let 1898–1916. âeÀka Ko-
vafiíková, autorka vzorníkové mono-
grafie Hanácké vzory (vydané v To-
vaãovû 1910) se cel˘ Ïivot zab˘vala
ruãními pracemi, zejména vy‰íváním
a tvorbou pfiedloh pro v˘‰ivky. Silnû
ji ovlivnil hanáck˘ svéráz, kter˘ v‰ak,
plnû v duchu své doby, pfietváfiela do
moderních a tím v bûÏném Ïivotû

uplatniteln˘ch kompozic. Její vzory
se tak mohly objevit nejen na kro-
jích, kam pÛvodnû patfií, ale i na by-
tovém textilu, dámském prádle, odû-
vu apod. Aãkoli ve své tvorbû nedo-
sáhla takového uvolnûní a svobody,
jako její kolegynû z praÏské Zádruhy,
pfiesto si její práce zaslouÏí uznání
a nemûly by b˘t zapomenuty. 

V˘stava v galerii zámku potrvá do
22. ãervence.

Mgr. Kristina Glacová

................................. Hanácké vzory V Malém v˘stavním sále pfierov-
ského zámku je do 29. ãervence
otevfiena v˘stava OhroÏujete mrav-
ní v˘chovu mládeÏe. 

Pfiedstavuje ãást rozsáhlé sbírky
uãitele, bibliofila a v˘znamného pr-
vorepublikového sbûratele erotik
Karla Jaroslava Obrátila. Jádrem v˘-
stavy je soubor ex libris, jejichÏ au-
tory jsou na‰i i zahraniãní v˘tvarní-
ci, ale také sám Obrátil. Tématem
tûchto drobn˘ch grafik je zobrazení
krásy a pfiirozenosti lidského tûla –
jemné i naturalistické, okouzlené
i dychtivé, zdrÏenlivé i odhalující, ale
tfieba i karikaturní a Ïertovné. 

Neobvykl˘ název v˘stavy byl zvo-
len proto, aby pfiipomnûl disciplinár-
ní fiízení, které bylo proti Obrátilovi
vedeno na zaãátku 20. let 20. století
právû kvÛli jeho studijní sbírce ex
libris, knih, plakátÛ, fotografií a dal-
‰ích artefaktÛ s erotickou tematikou.
Obrátil ãtyfii roky bojoval, aby byla
uznána dokumentaãní i umûlecká
cena jeho sbírek, a i kdyÏ se mu to
v podstatû podafiilo, pfiesto byl nako-
nec pfiedãasnû penzionován. Úryvky
z disciplinárního fiízení doplÀují vy-
stavená ex libris. 

V˘stava také pfiipomíná Obrátila
jako osvûtového pracovníka, kter˘
vydal fiadu úspû‰n˘ch ãítanek o v˘-
znamn˘ch ãesk˘ch osobnostech,
i jako pfiekladatele, vydavatele bib-
liofilsk˘ch tiskÛ a samozfiejmû také
jako autora a editora unikátních
Kryptadií.

Mgr. Marta Konířová

OhroÏujete
mravní v˘chovu
............... mládeÏe

Historické hodiny tvofií ve sbír-
kách muzea soubor 350 kusÛ, kter˘
pro‰el dlouhodob˘m v˘vojem. Vzni-
kal od prvního desetiletí minulého
století z darÛ od pfierovsk˘ch obãa-
nÛ, ale i nákupy. Jeho podstatnou
ãást tvofií kolekce asi sta kusÛ, kte-
rou muzeum získalo ze soukromé
sbírky uãitele a kustoda pfierovské-
ho muzea Rudolfa Van˘ska.

V˘stava prezentuje v˘voj hodin
v ãasovém rozpûtí od 17. do 19. sto-
letí. Jednotlivé exponáty zastupují
hlavní typy hodin nástûnn˘ch i stol-
ních, s pohonem na závaÏí i pruÏi-
nov˘m. Ze star‰ího období náv‰tûv-
níka zaujmou barokní stolní tzv. ta-
bernáklové hodiny z 18. století, stej-
nû jako nástûnné empírové, bohatû
zlacené hodiny. Nejpoãetnûji je na
v˘stavû zastoupeno 19. století, pre-
zentované stolními sloupkov˘mi ho-
dinami nebo nástûnn˘mi hodinami
obrazov˘mi a rámov˘mi, reprezen-
tujícími mû‰Èansk˘ vkus biedermei-
erovského období. K vidûní jsou
i ukázky v 19. století nejroz‰ífienûj-
‰ích typÛ – lidov˘ch hodin, které ne-
chybûly v Ïádné domácnosti. 

V˘stava Historické hodiny je pfií-
stupná ve velkém v˘stavním sále pfie-
rovského zámku do 29. ãervence den-
nû mimo pondûlí, a to v úter˘ aÏ pátek
od 8 do 17 hodin, v sobotu a nedûli od
9 do 17 hodin. Mgr. Milan Chumchal

Provede vás, jak jiÏ napovídá ná-
zev, historií tfií lázeÀsk˘ch objektÛ
v Pfierovû a jeho blízkém okolí – lé-
ãebn˘ch lázní v Bochofii, oãistn˘ch
lázní Veroniky âerné a sluneãních

lázní mûstské plovárny. V˘stava se
koná v termínu od 26. ãervence do
16. záfií v galerii Îerotínského
zámku v Pfierovû.

Mgr. Lucie Vidrmertová

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor TJ Spartak Přerov

Vl. Wnuk, tel. 721 487 988

14. 7.  • Bfiezová–Velk˘ Lopeník–Mi-
kulãin vrch–Nov˘ DvÛr, 22 km, odj.
vlak 6.31 hod., Vl. Wnuk
21. 7. • Leskovec–JufiíãkÛv ml˘n–Ja-
hodn˘–Hovûzí–Vsetín, 16 km, odj. vlak
6.05 hod., Vl. Wnuk
11. 8. • Bohdíkov–sv. Trojice–Seve-
romoravská chata–Hanu‰ovice, 22 km,
odj. vlak 5.36 hod., Vl. Wnuk
18. 8. • Ruda n. M.–Háj–Mûstské skály–
·umperk, 24 km, vlak 5.36 hod., Vl. Wnuk
30. 8.–2. 9. • Fatransk˘ i tatransk˘
KriváÀ, pû‰í akce, doprava autobus, po-
lopenze, J. Pavlíková

5. 7. • Hanu‰ovice–Pr‰ná–Îárová–Vel-
ké Losiny, 16 km, J. ·vec, odj. 7 hod.  
7. 7. • Stfielná–Konãitá–Kosák–Bru-
mov, 20 km, A. Dvofiák, odj. 6.05 hod.   
12. 7. • Val‰ov–Nová PláÀ–Lomnice,
15 km, Î. Zapletalová, odj. 7 hod.  
12. 7. • Podhradí–Îimrovice–Hradec nad
Moravicí, 16 km, J. Pûãek odj. 6.05 hod.
14. 7. • Lednice–U tfií Grácií–sv. Hu-
bert–Rendezvous–Valtice, 20 km,
J. ·vec odj. 5.58 hod.
19. 7. • Moraviãany–Lo‰tice–Bouzov,
15 km, M. Bráblíková, odj.7 hod.    
21. 7. • Vysoké Popovice–Ketkovick˘
hrad–Kraslice n. Osl., 20 km, H. ·Èá-
vová, odj. 5.35 hod.   
26. 7. • Jívová–podél Bystfiiãky–Hrubá
Voda, 12 km, Î. Zapletalová, odj. 7 hod.  
26. 7. • Krnov–Cvilín–Úvalno–Vartov
–Lichnov, 18 km, J. Pûãek, odj. 6.05 hod.   
28. 7. • BrÀov–Bystfiiãka–Du‰ná–Vse-
tín, 24 km, J. Sedláková, odj. 6.05 hod. 
2. 8. • Grygov–Království–Blatec,
10 km, Î. Zapletalová, odj. 8 hod.  
4. 8. • Vala‰ské Klobouky–Drnovi-
ce–Plo‰tina–Lideãko ves, 23 km, J.
Sedláková, odj. 6.05 hod. 
9. 8. • Bílovec–Velké Albrechtice–Stu-
dénka–Fulnek KPâ, 14 km, J. Pûãek,
odj. 7.26 hod.
11. 8. • Skfiítek–Jelení Studánka–Alfréd-
ka–Skfiítek, 21 km, J. Pûãek, odj. 4.65 hod.
16. 8. • Odry–Dobe‰ov–Ludomûfi–Spálov
–Hefimánky, 18 km, J. Pûãek, odj. 6.05 hod.
18. 8. • Bfieclav–Pohansko–Bofií Les
–Po‰torná–Bfieclav–KPâ, 20 km,
Ing. M. âasta, odj. 7.36 hod.  
23. 8. • Bystfiice p. H.–¤íka–Rusava–
Brusné–Hlinsko, 16 km, M. Gardina,
odj. 7.36 hod. 
25. 8. • Pfiíluky–Hvozdná–Slu‰ovi-
ce–Raková–Vizovice, 20 km, L. Bafiin-
ka, odj. 7.36 hod.     
30. 8. • Pfierovsk˘m luhem, 12 km,
Î. Zapletalová, odch. 8.30 hod., sraz
lávka k Michalovu

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor SK Přerov – pěší turistika

Jiří Švec, tel. 608 730 541

28. 7.–5. 8. • Francouzské Alpy, v˘-
stup na Ecrins (4102 m) a Monte Viso
(3841 m), 9 dní, J. Balcárek ml., svoz
v Pfierovû 6 hod., mikrobus, VHT
28. 7.–5. 8. • Oderské vrchy, hvûzdi-
cové trasy, 9 dní, 50–80 km/den, R. Ha-
velka, vlak 8.05 hod., cyklo
7. 8. • schÛze v rest. Pivovar v 19 hod.
17.–20. 8. • etapov˘ pfiechod stfiední
ãást Vysok˘ch Tater, 4 dny, M. Bezdûk,
vlak 16.8. ve 22.30 hod., VHT
25.–26. 8. • louãení s létem, okolí Le-
tohradu, 2× 60 km, J. Balcárek, vlak
7.36 hod. cyklo

KČT VHT TJ
Spartak Přerov

T. Beránek, tel. 602 575 673

..................Tfii lázeÀské pfiíbûhy

Lázně Za mlýnem z počátku 20. století (asi 1909)

Pozvánka na výstavy 
do Muzea Komenského ................. Historické hodiny
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MUZEUM KOMENSKÉHO
5. a 6. 7. • muzeum, hrad
Helfštýn a ORNIS zdarma

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

do 22. 7. • Hanácké vzory z pozÛsta-
losti âeÀky Kovafiíkové
do 5. 8. • Poãátky ãeského stfiedního
‰kolství
do 29. 7. • OhroÏujete mravní v˘cho-
vu mládeÏe (Erotická exlibris ze sbírky
K. J. Obrátila)
do 29. 7. • Historické hodiny
26. 7.–16. 9. • Tfii lázeÀské pfiíbûhy
2. 8.–16. 9. • Hrady v kresbách a lite-
ratufie
2. 8.–30. 9. • Vzdûlávání dívek v âechách
9. 8.–23. 9. • Kuriozity ze sbírek Mu-
zea Komenského v Pfierovû

Ornitologická stanice
pondûlí aÏ pátek 8–16 hod., sobota 
a nedûle 9–17 hod., jindy po dohodû
do 30. 9. • Sáhni si na ptáka. Interak-
tivní v˘stava nejen pro zrakovû handi-
capované.
do 31. 8. • Umberto Catalano – italská
vûdecká kresba. V˘stava zoologick˘ch
a ornitologick˘ch ilustrací pfiedního
italského umûlce.
• Ekoporadna – informace z oblasti Ïi-
votního prostfiedí. (Po–Pá 8–16 hod.)
• stálá expozice Ptáci âeské republiky
• Ptaãí lípa

Hrad Helfštýn
úter˘ aÏ nedûle 9–18 hod.

do 30. 10. • Expozice histor. mincovny
do 31. 10. • Expozice umûlec. kováfiství
do 19. 8. • Indra Stein – sochafi, de-
signer. V˘stava v Galerii na 2. nádvofií. 
14. 7. 17–1.30 hod. • Hradní bál (ky-
vadlová doprava z Lipníka nad Beãvou
od 16.30 hod., speciální vstupné)
21.–22. 7. v 11, 14 a 16 hod. • Rego
– historick˘ ‰erm
7. 8. a 11. 8. • Vivat flauto – soubor
zobcov˘ch fléten
18. 8. ve 14.30 hod. • Calata – zpûvy
sladké Francie
18.–23. 8. • Kováfiské fórum, slav-
nostní zahájení 19. 8. ve 14.30 hod.
25. 8. 9–18 hod. a 26. 8. 9–13 hod. •
Hefaiston 2007, speciální vstupné, ky-
vadlová doprava z Lipníka nad Beãvou

Dům dětí a mládeže ATLAS
9.–13. 7. • Pfiímûstsk˘ sportovní tábor
dennû od 8 do 15 hod. Tábor je pro dû-
ti od 8 let a je zamûfien˘ na sport, tu-
ristiku a cyklov˘lety.
16.–20. 7. a 27.–31. 8. • Keramick˘
pfiímûstsk˘ tábor dennû od 8 do 15 hod.
Tábor je pro dûti od 8 let a je zamûfien
hlavnû na práci s keramickou hlínou.
12.–18. 8. • Letní tábor s Pfierováãkem
pro dûti ‰kolního vûku se zájmem
o zpívání, táborniãení a hry na Rusavû.
Pfiihlá‰ky a informace v DDM Atlas,
ÎiÏkova 12, Pfierov nebo na tel. ã.
581 209 353, 581 201 246

Stanice zájmových činností BIOS
6. 7.–15. 7. • Táborov˘ pobyt pro dû-
ti u mofie v Zaostrogu (Chorvatsko –
Dalmácie).
Informace a pfiihlá‰ky SZâ BIOS, Pfie-
rov, Mgr. K. Rulíková, Bezruãova 12,
Pfierov, tel. 581 735 009, e-mail bi-
os@biosprerov.cz; www.biosprerov.cz.

Kinematograf bratří Čadíků navštíví i Přerov

V rámci charitativní akce Filmové lé-
to 2007 nav‰tíví na‰e mûsto Kinema-
tograf bratfií âadíkÛ.
Dobrovolné vstupné bude urãeno na
charitativní úãely, letos jmenovitû na
projekt Dar Ïivota, jehoÏ cílem je pod-
pora a propagace oblasti dobrovolného
dárcovství krve v celé âR. Promítání se
uskuteãní na námûstí T. G. Masaryka
ve dnech 16. aÏ 18. ãervence. 

Program
16. 8. • Grandhotel. Melancholická ko-
medie o lásce a touze splnit si své sny
17. 8. • Maharal – tajemství talisma-
nu. Fantastick˘ dobrodruÏn˘ snímek
pro celou rodinu 
18. 8. • Experti. Teenagerovská ko-
medie
Promítané filmy budou pfiedstaveny na
samostatn˘ch plakátech k akci.

HRAD SOVINEC
6. a 7. 7. • Netradiãní prohlídky hrad-
ních zákoutí s pohádkov˘mi bytostmi.
Prohlídky v délce trvání zhruba 70 mi-
nut budou probíhat kaÏd˘ch 20 minut
v ãase od 10 do 17 hodin.
14. a 15. 7. • Za ãest krále. Bûhem
dne se na hradû válãí. V sobotu veãer
vypukne nabit˘ program, kdy se jedno-
tlivá vystoupení úãinkujících stfiídají
s country bálem. Program vyvrcholí
v pozdních noãních hodinách nûkolika
ohÀov˘mi show a ohÀostrojem.
28. a 29. 7. • Past na medvûda. Les-
nické slavnosti s bramborov˘mi ho-
dy, bohat˘ program.
BliÏ‰í informace hofmistr hradu Zde-
nûk Mlok Zedek tel. 777 205 029.

PÛjãovna pro dospûlé 
Îerotínovo nám. 36, tel. 581 219 094

PÛjãovna Hudební
pro dospûlé Studovna âítárna oddûlení

pondûlí 8–17 9–12, 13–17 9–17
úter˘ 8–17 9–12, 13–17 9–17 9–12, 13–17
ãtvrtek 8–17 9–12, 13–17 9–17 9–12, 13–17
pátek 8–16 9–12, 13–16 9–16
sobota zavfieno zavfieno

PÛjãovna pro dûti

Palackého 1, tel. 581 215 551
pondûlí 9–11 12–16
úter˘ 9–11 12–16
ãtvrtek 9–11 12–16

Poboãka Pfiedmostí
Hranická 93/14, tel. 581 211 369
pondûlí 9–11.30 12.30–18
ãtvrtek 9–11.30 12.30–17

Poboãka
Trávník 30, tel. 581 209 587
úter˘ 9–11.30 12.30–17.30
ãtvrtek 9–11.30 12.30–17.30

Poboãka
Velká DláÏka 44, tel. 581 735 421
ãervenec úter˘ 9–11.30 12.30–17.30

ãtvrtek 9–11.30 12.30–17.30
srpen zavfieno

Prázdninová pÛjãovní doba v Mûstské knihovnû

MùSTSKÁ KNIHOVNA V P¤EROVù, Îerotínovo námûstí 36, tel. 581 219 094

Pozvánka

Pfierovské hody
11. a 12. srpna

na Horním náměstí 
a na náměstí TGM

V rámci hodů proběhnou

Svatovavfiinecké
hodové slavnosti

Distribuci
Přerovských listů
zaji‰Èuje âeská po‰ta s.p. S nes-
rovnalostmi v doruãování se proto
obracejte pfiímo na odpovûdnou ve-
doucí oddûlení Danu‰i Pelikánovou,
telefon 581 278 203. Do vyãerpá-
ní zásob je ãasopis k dispozici
v Mûstském informaãním centru
(malá pasáÏ v Kratochvílovû ulici).

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

RELAXACE A SAUNA V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 209 100 LÁZNĚ BOCHOŘ
tel. 581 205 045

koupel, zábal,masáž,
perličková masáž

pondělí–pátek     7.30–15.30

Výjimky:
5. a 6. července zavřeno – svátek

âERVENEC
SRPEN

âERVENEC a SRPEN

Den sauna solárium, protiproud, rekondiãní stoly
perliãka, skotské stfiiky, Slender

masáÏ
Pondělí zavřeno zavřeno 10–18
Úterý zavřeno zavřeno 10–18
Středa zavřeno zavřeno 10–18
Čtvrtek zavřeno zavřeno 10–18
Pátek zavřeno zavřeno 10–18
Sobota zavřeno zavřeno zavřeno
Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

V˘jimky: Od 2. do 8. ãervence zavfieno

Den dûtsk˘ kryt˘ venkovní koupalistû plavání
bazén 50 m bazén Penãice imobilních

bazén obãanÛ
pondělí 10–20 10–21 10–21 9.30–19 11,30–13,30

úterý 10–20 10–21 10–21 9.30–19

středa 10–20 10–21 10–21 9.30–19 11,30–13,30

čtvrtek 10–20 10–21 10–21 9.30–19

pátek 10–20 10–21 10–21 9.30–19 15–17

sobota 10–20 10–21 10–21 9.30–19

neděle 10–20 10–21 10–21 9.30–19 10–12

Den dûtsk˘ kryt˘ venkovní koupalistû plavání
bazén 50 m bazén Penãice imobilních

bazén obãanÛ
Pondělí 10–20 10–20 10–20 9.30–19 11,30–13,30

Úterý 10–20 10–20 10–20 9.30–19

Středa 10–20 10–20 10–20 9.30–19 11,30–13,30

Čtvrtek 10–20 10–20 10–20 9.30–19

Pátek 10–20 10–20 10–20 9.30–19 15–17

Sobota 10–20 10–20 10–20 9.30–19

Neděle 10–20 10–20 10–20 9.30–19 10–12

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • âERVENEC/SRPEN
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Galerie a výstavy
Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

• Druhou polovinu roku zahájíme sou-
bornou v˘stavou na‰ich pfiedních ma-
lífiÛ, grafikÛ a sochafiÛ. V prázdninové
mûsíce mÛÏete v na‰í galerii tedy jiÏ
tradiãnû vidût díla J. Anderleho, A. Bor-
na, I. Hüttnerové, K. Kodeta, O. Kul-
hánka, M. Maliny, I. Piaãka, M. Richte-
rové, V. Suchánka, J. Velãovského,
O. Zoubka a mnoha dal‰ích. Vedle tûch-
to souãasníkÛ bude pfiipravena nová
kolekce jiÏ neÏijících na‰ich i svûtov˘ch
autorÛ, jako jsou M. Chagall, J. Miró,
P. Picasso, Toyen, J. Zrzav˘, F. Tich˘,
O. Janeãek, J. Trnka, K. Lhoták a dal‰í. 

Také ‰irok˘ sortiment originální ke-
ramiky, skla a dfievofiezeb uspokojí i ná-
roãného náv‰tûvníka.

Po prázdninové souborné v˘stavû zaã-
ne v Galeirii Atrax opût období autor-

sk˘ch v˘stav. V záfií se poprvé v Pfierovû pfiedstaví jihoãeská autorka Renata ·tol-
bová a v fiíjnu dvojice slovensk˘ch autorÛ Marián Vida a Melita Gwerková. Li-
stopad pak bude ve znamení velké v˘stavy Adolfa Borna.

• V ãervenci a srpnu budou vystavovat v galerii v˘tvarníci, ktefií s Minigalerií
dlouhodobû spolupracují, Jan Miãkal, Bohumil Neãas, Miroslav Dyl. Zákoutí
mûsta Pfierova pfiedstaví na sv˘ch obrazech Radomíra Trojanová, Lenka Ja-
senská a Pavlína Filou‰ová-Haderková. Zajímavé jsou akty od Martina ·evãíka
a umûlecké sklo, které vystavuje Glassatelier Morava. Provoz Minigalerie bude
o letních prázdninách ãásteãnû omezen.

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

Kino Hvězda

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

âervenec • Bedfiich Justin. 
Vystudoval v˘tvarnictví na UP v Olomouci.

Po studiích pÛsobil jako vedoucí arteterapeut
a ãlen psychologické sekce v Psychiatrické lé-
ãebnû ve ·ternberku. Terapie umûním, jako
podpÛrná diagnostická metoda byla hlavní ná-
plní jeho práce. 

Po roce 1989 zaãíná se svou samostatnou
umûleckou dráhou a jeho práce jsou prezento-
vány na mnoha v˘stavách u nás i v zahraniãí.
V dílech se prolíná vztah k malbû a k sochafi-
ství, tedy kompozice barvy a struktury, které se
v kontrastu vzájemnû umocÀují v jeden celek.
Ve sv˘ch artefaktech znázorÀuje v‰ední reali-
tu, krajiny, mûstskou vedutu, záti‰í, portréty.
Jsou to obrazy poetické a snové, které vedou
k hlub‰ímu zamy‰lení. Obrazy jsou také velmi
dekorativním doplÀkem interiéru, o ãem svûd-
ãí ãetné spolupráce s architekty a v˘robci by-
tov˘ch zafiízení.
Srpen • souborná v˘stava stál˘ch autorÛ

1. 7. v 18.30 hod. • SHREK T¤ETÍ
(USA, animovaná komedie, ãesk˘ da-
bing, premiéra). Za normálních okol-
ností by krásní, mladí a zelení manÏelé
Shrekovi Ïili neru‰enû a hlavnû ‰Èastnû
aÏ do smrti. Vzhledem k tomu, Ïe se
stali protagonisty nejúspû‰nûj‰ího ani-
movaného filmu v‰ech dob, nemají na
pohodu nárok…
1.–3. 7. ve 21 hod. a 2.–4. 7. v 18.30
hod. • ROMING (âR, komedie, premi-
éra). Komediální road-movie ROMING
o cestû tfií muÏÛ za tajemnou nevûstou,
nabízí lákav˘ mix atraktivní situaãní
komiky, laskavého humoru a typické
ãlovûãiny v duchu nejlep‰ích tradic ães-
ké veselohry. 
5.–8. 7. v 18.30 hod. • PRÁZDNINY
PANA BEANA (Velká Británie, kome-
die titulky). Neomezenou fantazii vyu-
Ïívá k co nejkomplikovanûj‰ím fie‰ením
tûch nejjednodu‰‰ích problémÛ. Neor-
todoxní postup sice pfiiná‰í fiadu potíÏí,
ale na konci série událostí stojí vÏdy tri-
umfálnû jako vítûz – Bean, pravá filmo-
vá katastrofa.
5.–8. 7. ve 21 hod. • ODST¤ELOVAâ
(USA, akãní, titulky, premiéra). VâE-
REJ·EK BYL O CTI. DNE·EK JE
O SPRAVEDLNOSTI. ·piãkov˘ armád-
ní dÛstojník a odstfielovaã Bob Lee
Swagger povûsil kariéru na hfiebík po-
té, co se stal obûtí jednoho obzvlá‰È ne-
pûkného podrazu organizovaného vy‰-
‰ími místy. Pfiesto ho na jeho samotû
vysoko v horách pfiekvapí penzionova-
n˘ plukovník, kter˘ ho poÏádá o pomoc.
9.–11. 7. v 18.30 hod. • VDÁ· SE,
A BASTA! (USA, romantická komedie,
titulky, premiéra). Proã? ProtoÏe jsem
fiekla. Daphne Wilder je matkou, jejíÏ
láska nezná hranic. Vychovala tfii fan-
tastické dcery tak, aby z nich byly Ïeny,
které touÏí mít kaÏdá matka. Jedin˘ pro-
blém je … Ïe ony toho mají plné zuby.
9.–10. 7. ve 21 hod. • HORY MAJÍ
OâI 2 (USA, horor, titulky, premiéra).
Ti ‰Èastnûj‰í zemfiou rychle… Drsn˘,
divok˘ a napínav˘ pfiíbûh o obyãejné lid-
ské dovolené, která se najednou zmûní
v boj o hol˘ Ïivot. 
12.–15. 7. v 18.30 hod. • BAREVN¯
ZÁVOJ (USA/âína, romantické drama,
titulky, premiéra). Nejdel‰í cesta mÛÏe
vést mezi dvûma srdci. My‰lenka Ïivo-
ta ve svûtû svázaném pfiísn˘mi pravidly,
je stále aktuální. Na dvou lidech, ktefií
nalézají pokoru a uãí se odpou‰tût je-
den druhému, je nûco dojemného… 
12.–17. 7. ve 21 hod. a 16.–18. 7.
v 18.30 hod. • SMRTONOSNÁ PAST
4.0 (USA, akãní thriller, titulky, premi-
éra). Bruce Willis je John McClane
a svût ho znovu potfiebuje. Amerika je
pfii oslavách Dne nezávislosti napadena
velmi rafinovan˘m útoãníkem. Ten vy-
uÏívá nejmodernûj‰í technologie, aby

napáchal co nejvût‰í ‰kody na americké
infrastruktufie a uvrhl zemi do chaosu. 
19.–25. 7. v 18.30 hod. a 23.–24. 7.
ve 21 hod. • FANTASTICKÁ âTY¤KA
A SILVER SURFER (USA, akãní/ko-
miks, titulky, premiéra). âtvefiici su-
perhrdinÛ ãeká dosud nejtûÏ‰í protiv-
ník – tajemn˘ posel Silver Surfer, kte-
r˘ pfiiletûl z hlubin vesmíru, aby na‰i
planetu pfiipravil na její zánik. KfiiÏuje
cel˘ svût a zanechává za sebou spou‰È…
19.–22. 7. ve 21 hod. • HOSTEL II
(USA, horor, titulky, premiéra). Ve
„dvojce“ sledujeme tfii mladé Ameri-
ãanky, které se pod vedením exotické
a okouzlující známé z Evropy, vydávají
do ¤íma na spoleãn˘ víkendov˘ v˘let do
lázní s pfiíslibem odpoãinku, zotavení
a posílení sv˘ch pfiátelsk˘ch pout. 
26. 7.–1. 8. v 18 hod. a 26.–31. 7. ve
21 hod. • HARRY POTTER A FÉNI-
XÒV ¤ÁD (USA, rodinn˘, ãesk˘ dabing,
premiéra). Harry Potter se vrací do Bra-
davic, aby nastoupil do pátého roãníku
‰koly ãar a kouzel. Tam v‰ak zjistí, Ïe
vût‰ina ãlenÛ kouzelnické komunity vû-
fií, Ïe jeho nedávné setkání s Lordem
Voldemortem je obyãejn˘ v˘mysl, ãímÏ
je zásadnû zpochybnûna Harryho dÛvû-
ryhodnost.

4. 7. ve 21 hod. • PAT GARRETT &
BILLY THE KID (USA, drama, titulky,
premiéra). Sam Peckinpah, legendární
tvÛrce zádumãiv˘ch krvákÛ, popisuje bez
romantick˘ch pfiíkras atmosféru uvada-
jícího Divokého západu. Vypráví brutál-
ní a lyrick˘ pfiíbûh o pfiátelství, svobodû
a konci jedné éry, jehoÏ hrdinové zabíje-
jí a umírají se zasnûn˘m pohledem a pos-
mutnûl˘m úsmûvem na tváfii.

11. 7. ve 21 hod. • Artkino nehraje •
VRATNÉ LAHVE (âR, komedie). Aby
mohlo b˘t vítání, musí b˘t napfied lou-
ãení. Hrdinou VRATN¯CH LAHVÍ je b˘-
val˘ uãitel Josef Tkaloun. Definitivnû se
rozhodl opustit Ïáky, ale rozhodnû se
nehodná smífiit s pozicí dÛchodce, trá-
vícího ãas na laviãce v parku. 
18. 7. ve 21 hod. • ZÁPISKY
O SKANDÁLU (Velká Británie, drama,
titulky, premiéra). V centru pfiíbûhu
jsou dvû Ïeny, které se díky sv˘m tou-
hám a neãekané zradû ocitnou ve velmi
vyhrocené situaci. 
25. 7. ve 21 hod. • RENESANCE
(Francie, akãní thriller, titulky, premi-
éra). PafiíÏ 2054 – Vûãn˘ Ïivot nebo
smrt. PafiíÏ, rok 2054. Právû kdosi 
unesl mladou, ale nesmírnû zku‰enou
v˘zkumnou pracovnici Ilonu. Nikdo ne-
poÏaduje v˘kupné a první pokusy o její
záchranu jsou bezv˘sledné.

■ 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 ■

Jiří Trnka

• V ãervenci a srpnu se v Domeãku budete set-
kávat s tvorbou celé fiady v˘tvarníkÛ-keramikÛ
Jany Jaklové, Davida Strnada, Jarmily Kreã-
manové, ‰perky ze skla manÏelÛ ·ikov˘ch, ko-
vové ‰perky Vladimíra Tomance, kované v˘-
robky Vítûzslava Kofiínka, malované hedvábí
Daniely Koplové a Dagmar Mráãkové. Nedíl-
nou souãástí letní nabídky jsou jiÏ tradiãnû ori-

ginální v˘robky textilních dílen Zuzany Krajãoviãové, Jany Kubínové – ta‰ky, ha-
leny, malovaná triãka, ‰aty, originální pol‰táfie a kapsáfie.

Bedřich Justin


