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Už několik týdnů slouží cyklistům
pendlujícím mezi Bečvou rozdě-
lenými částmi města nová cyk-
lostezka. Hladký asfaltový pás se
vine okolo Michalova až k mostu
u tenisových kurtů. Spojka, kte-
rou se velmi rychle „naučili“ vyu-
žívat jak cyklisté, tak i milovníci
„letních“ bruslí, poskytuje pří-
jemný komfort. Rozumným poči-
nem je nainstalování retardérů
v ulici Bezručově před Ornitolo-
gickou stanicí, které automaticky
nutí i méně zodpovědné řidiče ke
zpomalení jízdy. 
Na stavbu cyklostezky, která
měří necelý kilometr, přispěl
kraj 840 tisíci korunami a státní
fond infrastruktury 400 tisíci
korunami. Šaf

Evropský den bez aut, který se poprvé uskutečnil v roce 1998 ve
Francii, je dnes každoročně pořádaný ve stovkách měst celé Ev-
ropy. Od roku 2002 bývá Evropským dnem bez aut (22. září) pra-
videlně zakončována celotýdenní kampaň vedená pod názvem
Evropský týden mobility (16.–22. září).

Další kilometry nové kvalitní cyklostezky Přerované vítají

Zanechte svůj automobil v pátek 22. září doma

Budete mít zájem o garáže v Předmostí?

V sídli‰ti byl zpracovateli odhadnut
deficit zhruba 600 parkovacích stání,
proto se Obãanská poradní komise

(OPK) pro PRPS Pfiedmostí spolu
s odborem rozvoje snaÏí v kaÏdé eta-
pû regenerace vybudovat nûjaká par-

kovací místa. Tento ãlánek je v‰ak vû-
nován moÏnosti v˘stavby boxov˘ch
garáÏí v ulici U po‰ty, které zde zpra-
covatelé projektu navrhli, ale nelze je
realizovat v rámci projektu Regene-
race panelového sídli‰tû v Pfiedmostí.

Podrobné informace najdete na
stranû 6.

Již několikrát jsme vás informovali o regeneraci sídliště v Předmos-
tí, která probíhá podle projektu Regenerace panelového sídliště
(PRPS) Přerov II-Předmostí, zpracovaného pod vedením Ing. arch.
Magdaleny Zemanové Atelierem Archplan Ostrava v roce 2003. 

pokračování na straně 2

Obou osvûtov˘ch akcí, které mají
pfiispût k rozvoji ekologicky ‰etrn˘ch
zpÛsobÛ dopravy a napomoci omezo-
vání individuální automobilové dopra-
vy ve mûstech, se za podpory Minister-
stva Ïivotního prostfiedí a Úfiadu vlády
âR úãastní i desítky mûst republiky.

„Leto‰ní roãník Evropského t˘dne
mobility s ústfiedním mottem ChraÀ-
me klima Zemû probûhne jako sou-
ãást kampanû Evropské komise na-
zvané I ty ovládá‰ zmûny klimatu. Cí-
lem kampanû je vysvûtlit lidem, Ïe po-
kud kaÏd˘ z nás jen nepatrnû zmûní
svÛj kaÏdodenní Ïivot, mÛÏeme spo-
leãnû dosáhnout v˘znamného sníÏe-
ní emisí skleníkov˘ch plynÛ. O tom,
Ïe se to t˘ká i automobilové dopravy,
snad nikdo nemÛÏe pochybovat. 

foto Miroslav Rozkošný

Cyklostezku lemuje z velké části i chodník pro pěší, zpevněný zámkovou dlažbou
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Právû automobilová doprava se po-
dílí aÏ 80 procenty na zneãi‰tûní
ovzdu‰í velk˘ch mûst, a ani Pfierov
v tomto není v˘jimkou“, vysvûtlila
RNDr. Yvona Machalová z odboru Ïi-
votního prostfiedí. Obrací se proto na
v‰echny Pfierovany, aby, pokud je to
jen trochu moÏné, zanechali svÛj au-

tomobil v pátek 22. záfií doma a vy-
dali se za sv˘mi povinnostmi pû‰ky,
na kole nebo mûstskou hromadnou
dopravou. Symbolicky tak alespoÀ je-
den den v roce ulehãíte ovzdu‰í v na-
‰em mûstû. A pokud si správnû fiíká-
te, Ïe jeden den je málo, nabízíme
vám nûkolik jednoduch˘ch pravidel
pro cel˘ rok. Šaf

Zanechte svůj automobil ...
Evropsk˘ den bez aut 

a Evropsk˘ t˘den mobility 2006
pokračování ze strany 1

Ekologická pravidla pro motoristy:
• Zkuste svÛj automobil nepouÏívat na krátké vzdálenosti, protoÏe stude-

n˘ motor spotfiebuje aÏ o 40 % paliva (i kyslíku) více neÏ zahfiát˘ a vy-
tváfií vût‰í zneãi‰tûní.

• Mûjte motor dobfie sefiízen˘, aby auto jezdilo efektivnû a nezneãi‰Èovalo
ovzdu‰í víc, neÏ je nutné.

• Spotfieba paliva je závislá na nahu‰tûní pneumatik, na rychlosti jízdy a na
technice jízdy; snaÏte se jezdit plynule, nikoli zpÛsobem „brzda-plyn“.

• NevyjíÏdûjte sv˘m autem pfii varování o vysok˘ch koncentracích zneãi‰-
tûní ovzdu‰í.

• SnaÏte se, aby autem nejela jen jedna osoba.

Den Lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû Telefon
3.9. Lékárna MD, Bohuslava Nûmce 371 581 207 987

10.9. Lékárna U ·tûstûny, âechova 25 581 209 238
17.9. Lékárna Media, Jiráskova 20 581 209 922
24.9. Lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539
28.9. Lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439
V sobotu dopoledne jsou otevfieny tyto lékárny: U Kostela – Kratochvílova 13,
U nádraÏí – Husova 2, Komenského – Komenského 40, ALFA – nám. Pfierov-
ského povstání

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

Komise pro občanské záležitosti
nabízí:
● 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 dítû se narodilo mimo Pfierov. Rodiãe
dûtí narozen˘ch v Pfierovû získají dotazník na matrice pfii vyfiizování
rodného listu.

● Obfiady zlat˘ch a diamantov˘ch svateb manÏelÛ, ktefií oslaví padesát ãi
‰edesát let spoleãného Ïivota. Svatby zajistíme i pro manÏele, ktefií ne-
byli oddáni v Pfierovû.

BliÏ‰í informace: 
Ivana Veselá, tel. 581 268 452, 
e-mail: ivana.vesela@mu-prerov.cz nebo osobnû – MûÚ Pfierov, 
námûstí T. G. Masaryka ã. 2, pfiízemí

Vnímaví pozorovatelé, aÈ uÏ z fiad chodcÛ ãi fiidiãÛ, mohli zaregistrovat
na travnaté plo‰e patfiící v minulosti budovû Jas kmen stromu, kter˘ je
nepfiehlédnuteln˘ svou velikostí.

„V únoru leto‰ního roku pfii prudkém jarním tání a zv˘‰ené hladinû Beã-
vy byl vyplaven mohutn˘ kmen ol‰e. Pod oseck˘m jezem ho zpûtné prou-
dy zbavily kÛry a tím získal nenapodobitelnû hladk˘ bíl˘ povrch. Po opad-
nutí velké vody uvízl za Tyr‰ov˘m mostem. Jeho mohutnost i vzhled zau-
jal mnoho kolemjdoucích pfii vycházkách po nábfieÏí“, vysvûtlila zaklada-
telka v˘tvarné skupiny, designérka Jana VaÀková.

„Neunikl ani pozornosti v˘tvarníkÛ a byl jejich zásluhou za dozoru pra-
covníkÛ Povodí Moravy a povolení Magistrátu a policie vytaÏen˘ a pfieprave-
n˘ do prostoru b˘valého kina Jas. Zde byl umístûn˘ 28. ãervence. V˘tvarná
skupina designérÛ si ho vybrala pro svou akci, která probûhne koncem záfií
ãi zaãátkem fiíjna a na níÏ její ãlenové chtûjí vefiejnosti pfiedstavit práci jed-
noho ze sv˘ch ãlenÛ“, informovala VaÀková a dodala, Ïe kmen jiÏ má i svého
sponzora a bude na jeho pfiání podle v˘tvarného návrhu zpracovan˘. Šaf

Krása vyplaveného kmene zaujala v˘tvarníky

foto Jana Vaňková

inzerce

Každý, kdo má zájem osvojit si základy práce s počítačem, se
může přihlásit do kurzů, které pořádá Ministerstvo informatiky ČR.
Kurzy spadají do projektu Národního programu počítačové gra-
motnosti (NPPG), který zahrnuje čtyři dvouhodinové navzájem na
sebe navazující počítačové kurzy. Cena jednoho kurzu je stanove-
na pouze na symbolických 100,- Kč, zbylá částka za kurz je hraze-
na z dotace ministerstva. Výuka je přizpůsobena úplným začáteč-
níkům, jejichž zkušenosti s počítačem jsou minimální nebo žádné.
Díky zkušeným lektorům tak mají možnost osvojit si základní počí-
tačové pojmy, naučit se pracovat s textovým editorem, objevit výho-
dy vyhledávání informací na internetu a odeslat svůj první e-mail. 

Absolvování všech nebo jen některých kurzů záleží na individu-
álních znalostech a rozhodnutí každého z účastníků.

Pro každého účastníka jsou připraveny i výukové materiály (kníž-
ky a CD). 

Registrovat se může na bezplatné lince 800 800 028, kde sou-
časně získáte další informace o kurzech. 

http://nppg.computerhelp.cz

Neumíte s počítačem?
Změňte to!

Statutární mûsto Pfierov vyz˘vá
právnické osoby, zejména nestátní
neziskové organizace, které posky-
tují sociální a zdravotní sluÏby na
území statutárního mûsta Pfierova,
k podání Ïádosti o zaji‰tûní a orga-
nizaci konání vefiejné sbírky pod vá-
noãním stromem.

Vzhledem k ãasové nároãnosti vyfii-
zování podkladÛ pro konání vefiejné
sbírky Ïádáme o doruãení písemné Ïá-
dosti spolu se zámûrem na vyuÏití vy-
bran˘ch finanãních prostfiedkÛ na Ma-
gistrát mûsta Pfierova, Odbor sociál-
ních sluÏeb a zdravotnictví, Smetano-
va 7 (dvorní trakt) v termínu do 4. 9.

Veřejná sbírka pod vánočním stromem



ZÁ¤Í 2006 3

Rada a Zastupitelstvo města Přerova

Krátce z jednání radních
dne 19. července
❖ Povûfiili Mûstskou policii v Pfierovû k realizaci

projektu Kamera SentryScope v rámci progra-
mu Partnerství 2006 a jmenuje odpovûdné oso-
by – Pavla Rákose a JUDr. Mgr. Petra Holánka.

Krátce z jednání radních
dne 31. července
❖ UloÏili odboru majetku projednat s pfiíslu‰n˘mi

orgány moÏnost umístûní dopravního znaãení na
okrajích místní ãásti Pfierova Újezdce – Informa-
tivní dopravní znaãky provozní – Zóna s doprav-
ním omezením rychlosti na max. 40 km/h.

❖ Povûfiili odbor rozvoje podáním návrhu na zru-
‰ení ochranného pásma mûstské památkové zó-
ny Pfierov.

❖ Schválili v˘zvu k podání nabídky a k prokázání
splnûní kvalifikace na vypracování koncepãního
materiálu Strategie dopravní obsluÏnosti mûs-
ta Pfierova na období 2007–2013.

❖ Schválili uzavfiení smlouvy o poskytnutí fi-
nanãních prostfiedkÛ z rozpoãtu Státního fon-
du dopravní infrastruktury ve v˘‰i 1.431.000 Kã
na rok 2006 na stavbu Cyklostezka Michalov
mezi Statutárním mûstem Pfierovem a Státním
fondem dopravní infrastruktury.

❖ Vzali na vûdomí informaci o pfiípravû dal‰í eta-
py projektu Pfiedmostím aÏ do pravûku.

❖ UloÏili odboru rozvoje zpracovat architektonic-
kou studii na „Infocentrum v Pfiedmostí“.

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘‰i 5.000 Kã sub-
jektu Svaz letcÛ âeské republiky, odboãka ã. 22
gen. Janou‰ka, VÚ 4574, Pfierov na podporu ãin-
nosti SdruÏení pro rozvoj civilního leti‰tû regi-
onu Stfiední Morava – Pfierov. 

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘‰i 15.000 Kã
subjektu Moravsk˘ ornitologick˘ spolek stfiedo-
moravská poboãka âeské spoleãnosti ornitolo-
gické na podporu úãasti Ing. Adolfa Goebela,
Ph.D., jednatele Moravského ornitologického
spolku, na mezinárodní v˘stavû, konané ve
dnech 18.–20. 8. 2006 v pfiírodní rezervaci Eg-
leton Nature Reserve, v Anglii.

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘‰i 3.000 Kã sub-
jektu Klub ãesk˘ch turistÛ, Petfiivalského 1, Pfie-
rov na podporu 30. turistického v˘stupu na
Helf‰t˘n, konaného dne 7. 1. 2007.

❖ Povolili Základní ‰kole Pfierov, Trávník 27 a Zá-
kladní ‰kole Pfierov, Îelatovská 8 v˘jimku do 2 Ïá-
kÛ z maximálního poãtu ÏákÛ ve tfiídû, dále povo-
lili Matefiské ‰kole Pfierov, Dvofiákova 23 v˘jimku
do 2 dûtí z maximálního poãtu dûtí ve tfiídû.

❖ Schválili uzavfiení smlouvy o poskytnutí dotace
obãanskému sdruÏení Matefiské centrum „Slu-
níãko“, se sídlem v Pfierovû na provoz organiza-
ce ve v˘‰i 25.000 Kã .

❖ Vzali na vûdomí zprávu o roz‰ífiení peãovatelské
sluÏby o soboty, nedûle a svátky s platností od
1. 9. 2006.

❖ Schválili s úãinností od 1. 9. 2006 zv˘‰ení úhrad
za podlahovou plochu, za pobyt a dal‰í poskyto-
vané sluÏby v zafiízení Sociálních sluÏeb mûsta
Pfierova, Domovû – penzionu pro dÛchodce,
U Îebraãky 18 v Pfierovû.

❖ Schválili zahraniãní pracovní cestu Ing. Ladisla-
vu Petrovskému, Liboru Ambruzovi, Pavlu Rá-
kosovi, Václavu Cigánkovi a Jakubu ·evãíkovi,
stráÏníkÛm Mûstské policie Pfierov, ve dnech 29.
srpna aÏ 5. záfií 2006, na zdokonalovací záchra-
náfisk˘ v˘cvik se zamûfiením na záchranu osob
uvízl˘ch v prostoru, na cviãn˘ch skalách v okolí
Liptovského Mikulá‰e ve Slovenské republice.

❖ Schválili pfiijetí neinvestiãního pfiíspûvku z roz-
poãtu Olomouckého kraje ve v˘‰i 34.400 Kã na
vûcné vybavení jednotky sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ zfiízené Mûstem Pfierovem.

❖ Schválili nákup myãky nádobí „Winterhalter“
a její instalaci v Mûstském domû v Pfierovû a ne-
usnesli se ve vûci nákupu kamerového systému
s digitálním multiplexním videorekordérem
a jeho instalaci v Mûstském domû.

❖ Rozhodli, Ïe na základû dal‰í Ïádosti nebudou na-
dále vyjadfiovat podporu podnikatelsk˘m, sou-
krom˘m webov˘m stránkám vãetnû pouÏívání
znaku mûsta Pfierova, budou podporovat pouze
oficiální informaãní systém mûsta Pfierova, nevy-
slovili podporu projektu www.prerovskenoviny.cz. 

Krátce z jednání
zastupitelů dne 16. srpna
❖ Neschválili Rómskému sdruÏení mládeÏe Pfierov

prominutí dvou smluvních pokut v celkové v˘‰i
1.000 Kã, rovnûÏ neschválili prominutí povin-
nosti vrátit poskytnuté finanãní prostfiedky ve v˘-
‰i 5.000 Kã vãetnû pfiíslu‰enství 285,21 Kã za po-
ru‰ení povinností vypl˘vajících ze Smlouvy
o poskytnutí dotace. Neschválili dále tomuto sub-
jektu prominutí odvodu neoprávnûnû pouÏit˘ch
prostfiedkÛ v celkové v˘‰i 19.001,50 Kã vãetnû
pfiíslu‰enství 17.938 Kã za poru‰ení povinností
vypl˘vajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace. 

❖ Vzali na vûdomí informaci o plnûní rozpoãtu
mûsta Pfierova za období leden–ãerven 2006:
Celkové pfiíjmy mûsta za leden–ãerven jsou pl-
nûny na 52,4 %, tj. 528.278.267,71 Kã.
Celkové v˘daje mûsta za leden – ãerven jsou ãer-
pány na 40,4 %, tj. 407.622.498,05 Kã.

❖ Schválili návrh zmûny územního plánu sídel-
ního útvaru Pfierov – Za Meoptou, spoãívající ve
zmûnû vyuÏití území pro ornou plochy na plo-
chu komunikace spojující sil. II/150 (ul. Îela-
tovská) se sil. II/150 (ul. Dvofiákova) a cyklistic-
ké stezky. 

❖ Schválili návrh zmûny územního plánu sídel-
ního útvaru Pfierov – Ubytovna Bayerova, spo-
ãívající ve zmûnû funkãního vyuÏití území, a to

z funkãního vyuÏití území urãeného pro plochy
obãanské vybavenosti na plochy mûstské obyt-
né soubory (zástavba do 12 podlaÏí).

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘‰i 500.000 Kã
TJ SPARTAK P¤EROV na rekonstrukci ‰kváro-
vého povrchu fotbalového hfii‰tû u stadionu na-
proti bazénu v ulici Kopaniny na povrch s umû-
lou trávou, realizovanou v roce 2006. Poskytnutí
dotace je podmínûno závazn˘m poskytnutím
a uvolnûním státní dotace jmenovanému sub-
jektu ve v˘‰i 6.000.000 Kã.

❖ Schválili zámûr poskytnutí dotace ve v˘‰i
2.000.000 Kã Nemocnici Pfierov p.o. na zakou-
pení CT pfiístroje.

❖ Schválili uzavfiení smlouvy o poskytnutí dotace
v roce 2006 ve v˘‰i 80.000 Kã na obnovu náh-
robkÛ na Ïidovském hfibitovû v Pfierovû.

❖ Schválili uzavfiení smlouvy o poskytnutí dotace
v roce 2006 ve v˘‰i 56.000 Kã na obnovu vnûj‰í
fasády a klempífisk˘ch prvkÛ objektu Su‰ilova
1428/7, Pfierov,

❖ Schválili uzavfiení smlouvy o poskytnutí dotace
v roce 2006 ve v˘‰i 70.000 Kã na obnovu vnûj‰í
fasády, klempífisk˘ch prvkÛ a stfiechy objektu
Wilsonova 151/2, Pfierov

❖ Neusnesli ve vûci uzavfiení smlouvy o poskyt-
nutí dotace v roce 2006 ve v˘‰i 23.000 Kã na
opravu stfiechy a klempífisk˘ch prvkÛ objektu
Macharova 2384/39,Pfierov.

❖ Schválili Místní program ke zlep‰ení kvality
ovzdu‰í pro mûsto Pfierov (PZKO).

❖ Schválili Plán odpadového hospodáfiství mûsta
Pfierova na období 2006-2010.

❖ Schválili pfiijetí státní úãelové dotace v rámci
Programu prevence kriminality – Partnerství
2006 v celkové v˘‰i 1.410.000 Kã.

❖ Schválili nav˘‰ení spoluúãasti mûsta Pfierova na
realizaci projektu Kamera SentryScope v rám-
ci vyhlá‰eného dotaãního programu Partnerství
2006 o ãástku 105.000 Kã.

Pozvánka

Zastupitelstvo
mûsta Pfierova

se koná

v pondûlí 25. záfií 2006 
v 15 hodin

ve velkém sále Mûstského domu

Nejlevnější inzerce v přerovském regionu • Náklad Pfierovsk˘ch listÛ je
20.700 v˘tiskÛ, distribuce do v‰ech pfierovsk˘ch domácností zdarma. 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.)

Ceník plošné inzerce v Přerovských listech
platný od 1. 1. 2006

Velikost inzerátu ãerná barva ãerná + azurová barevn˘ inzerát
1 cm2 13 Kã 17 Kã 25 Kã
1/4 str. (100 x 131 mm) 1.703 Kã 2.227 Kã 3.275 Kã
1/2 str. (204 x 131 mm) 3.474 Kã 4.543 Kã 6.681 Kã
1/1 str. (204 x 265 mm) 7.028 Kã 9.190 Kã 13.515 Kã
Slevy za opakování: 3–5× 3 %, 6–8× 5 %, 9–11× 7 %, 12 a více 10 %

Uvedené ceny jsou bez 19 % DPH
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V září se zpřístupní památky veřejnosti

Dny evropského dûdictví 2006

Sochu sv. Josefa Pûstouna mÛÏe-
me povaÏovat za nejv˘znamnûj‰í
star‰í sochafiskou práci na území
mûsta. PÛvodnû tvofiila hlavní ãást
barokního morového sloupu, kter˘
stával od roku 1717 na tak zvaném
Dolním námûstí, coÏ si lze ovûfiit i na
barokních vedutách mûsta. Sloup byl
postaven na pamûÈ velké morové epi-
demie, která postihla území Moravy
v letech 1713–1715. Dle zpÛsobu
zpracování sloupu se v nûkter˘ch
pramenech uvádí, Ïe souso‰í bylo vy-
tvofieno olomouck˘m sochafiem Jo-
hannem Sturmerem 

Souãástí sloupu byly i sochy ãtyfi
protimorov˘ch patronÛ, a to sv. Ig-

náce z Loyoly, sv. Karla Boromejské-
ho, sv. ·ebestiána a sv. Michaela. Pfii
bliÏ‰í prohlídce sochy si mÛÏete na
hranolovém podstavci v‰imnout reli-

„Historicky první Dny otevfien˘ch
dvefií památek = Dny evropského dû-
dictví se konaly jiÏ v roce 1984 z pod-
nûtu Francie. Jejich základní my‰-
lenkou bylo a nadále je umoÏnit ‰i-
roké vefiejnosti náv‰tûvu nejrÛznûj-
‰ích památek, zejména tûch, které
jsou jinak bûÏnû nepfiístupné.

Slavnostní zahájení DnÛ evropské-
ho dûdictví v âeské republice se bude
konat ve dnech 8. a 9. záfií v Jiãínû.
Rok 2006 je jiÏ druh˘m rokem, kdy
jsou DnÛm evropského dûdictví vû-
novány dva záfiijové víkendy, a to dle
moÏností vlastníkÛ památek. Pfiehled

zpfiístupnûn˘ch památek lze získat na
internetov˘ch stránkách na adrese
http://www.ehd.cz, kde zájemce na-
lezne interaktivní mapu a Online ka-
talog v‰ech obcí, které jsou pfiihlá‰e-
ny do DnÛ evropského dûdictví 2006“,
informovala nás Mgr. Miroslava ·vá-
stová z odboru rozvoje.

Kromû tûchto památek nezapo-
meÀte nav‰tívit mûstsk˘ park Micha-
lov nebo se projít po zpfiístupnûn˘ch
terasách pod hradbami, na které se
dostanete z Horního námûstí v˘padní
uliãkou, „fortnou“, spojující tuto ãást
mûsta s nábfieÏím fieky Beãvy. Šaf

Dny evropského dědictví již šestnáct let otevírají v září dveře ev-
ropských památek nejširší veřejnosti. Národní téma letošního roč-
níku zní Otisk slavných jmen – historické objekty, v nichž ži-
li slavní lidé.

V Pfierovû budou, po dohodû s vlastníky ãi nájemci a na základû nûkoli-
kalet˘ch zku‰eností, zpfiístupnûny památky takto:

Objekt adresa datum a hodina zpfiístupnûní
zámek Horní nám. 1 9.- 17. 9. 9–17 hod.
(Muzeum Komenského)
farní kostel sv. Vavfiince Kratochvílova ul. 9. a 10. 9. 14–16 hod. 
kaple sv. Jifií Horní nám. 9. 9. 10–16 hod.

10. 9. 14–16 hod. 
kostel sv. Michaela ·ífiava 9. 9. 10–16 hod.

10. 9. 14-16 hod.
kostel sv. Máfií Magdalény Pfiedmostí 10. 9. 14–16 hod. 
Ïidovsk˘ hfibitov Lanãíkov˘ch 10. 9. 
Mûstsk˘ dÛm Kratochvílova ul. 9. 9. 10–16 hod. 
ãeskobratrsk˘ evangelick˘ ul. J. â. Drahlovského 1 16. 9. 9–15 hod.
kostel
pravoslavn˘ chrám Wilsonova ul. 16. 9. 10–15 hod.
sv. Cyrila a Metodûje 17. 9. 10–12 hod. 

UpozorÀujeme na moÏnost men‰ích zmûn v ãasech zpfiístupnûní památek.
V rámci EHD probûhnou i doprovodné akce (napfiíklad koncert v pro-

storách Muzea Komenského), které pofiadatelé avizují v regionálním tisku
samostatnû.

SoutûÏí se ve dvou kategoriích:

• MùSTO P¤EROV – JAK SE NÁM LÍBÍ 
Pofiiìte fotografii místa, které se

vám líbí. MÛÏe to b˘t cokoliv, co na
vás tfieba jen na chvíli pfiíjemnû za-
pÛsobilo - hezky opraven˘ dÛm, sta-
robylá památka, pfiíroda, rozkvetl˘ zá-
hon, námûstí, hfii‰tû, dobrá nálada...

• MùSTO P¤EROV – JAK SE NÁM NELÍBÍ
Mrzí vás, Ïe se na nûco takového

musíte v Pfierovû dívat? Vyfotogra-
fujte to a po‰lete do soutûÏe.

Jeden soutûÏící mÛÏe do soutûÏe
pfiihlásit v kaÏdé kategorii nejvíce tfii
fotografie, a to tak, Ïe je za‰le v za-
lepené obálce oznaãené „FOTO-
SOUTùÎ 750“ na adresu Magistrát
mûsta Pfierova, odbor Ïivotního pro-
stfiedí, Bratrská 34, 750 11 Pfierov.
Do obálky pfiiloÏí voln˘ list, kde bu-
de uvedeno jméno, vûk a adresa au-
tora a dále krátk˘ text ozfiejmující

pÛvod fotografie (napfi. Beãva pod
nemocnicí – srpen 2006) a oznaãení
soutûÏní kategorie (1 nebo 2). Obál-
ku s fotografiemi lze pfiedat i osobnû
na podatelnû Mûstského úfiadu.

SoutûÏní fotografie zasílejte do
konce fiíjna 2006.

Fotografie mohou b˘t libovolného
formátu a provedení. Musí zachyco-
vat skuteãn˘ stav (nikoliv koláÏ ne-
bo fotomontáÏ) zaznamenan˘ nebo
trvající v roce 2006.

Z pfiihlá‰en˘ch fotografií vybere po-
rota sloÏená z odborníkÛ a zástupcÛ
mûsta v kaÏdé kategorii tfii nejzdafii-
lej‰í. Vybrané fotografie se jmény au-
torÛ budou zvefiejnûny v Pfierovsk˘ch
listech. Autofii budou odmûnûni hod-
notn˘mi upomínkov˘mi pfiedmûty.

Pfiihlá‰ením fotografie do soutûÏe
soutûÏící souhlasí s uvefiejnûním fo-
tografie v Pfierovsk˘ch listech bez ná-
roku na honoráfi.

Zapojte se do soutěže Přerov
v hledáčku fotoamatérů
Město již v červnu vyhlásilo při příležitosti 750. výročí svého za-
ložení soutěž o nejzdařilejší amatérskou fotografii pořízenou na
veřejně přístupném místě v Přerově. Zúčastnit se může každý s vý-
jimkou profesionálních fotografů. Věk ani bydliště nerozhoduje.

Socha světce sv. Jana Nepomuckého stávala na severní straně Tyršova mos-
tu, pak byla přemístěna na stávající místo u farního kostela.

éfu zobrazujícího muãednickou smrt
sv. Vavfiince a v kartu‰i pak objevíte
znak mûsta Pfierova i s datací 1717.

V 19. století byl morov˘ sloup
zmen‰en a tyto ãtyfii sochy byly pfie-
místûny. Sochy sv. Ignáce z Loyoly
a sv. Karla Boromejského byly osaze-
ny do nik nad vstupem do farního
kostela sv. Vavfiince, socha sv. Micha-
ela byla osazena ke kostelu sv. Mi-
chaela na ·ífiavû a socha sv. ·ebesti-
ána byla pfienesena do polí. Ta jediná

Při procházce městem si můžete
prohlédnout celou řadu monu-
mentálních sochařských pamá-
tek z období baroka. U farního
kostela sv. Vavřince v Kratochví-
lově ulici jsou umístěny hned
dvě, socha sv. Josefa Pěstouna
a socha sv. Jana Nepomuckého.

se nedochovala. Zbytek morového
sloupu byl pak v r. 1926 pfiesunut
pfied faru, kde stojí dodnes. 

Socha svûtce sv. Jana Nepomuc-
kého pochází z 2. poloviny 18. stole-
tí a aÏ do 60. let 20. století stávala na
severní stranû Tyr‰ova mostu, pak
byla pfiemístûna na stávající místo
u farního kostela.

Obû sochy patfií mezi kulturní pa-
mátky chránûné státem a jsou ve
vlastnictví mûsta Pfierova, které je
nechalo v roce 2001 za finanãního
pfiíspûvku státu restaurovat.
Mgr. Miroslava Švástová, odbor rozvoje

Za poznáním památek

Socha sv. Josefa Pěstouna 
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Registraãní úfiad pro 50 obcí (vãetnû Pfierova)
Poãet Poãet Poãet Na 1 zast.

registrací vol. stran kandidátÛ zastupitelÛ pfiipadá kandidátÛ
Pfierov 10 324 35 9,25
50 obcí 169 1 512 455 3,32

Nejvíce volebních stran: âelechovice 11 (NK), Pfierov 10, v 9 obcích je 1 vo-
lební strana, v obci Lazniãky není Ïádná volební strana.
Pfierov 10 volebních stran 
Název volební strany Typ volební strany Poãet kand.
Pfierovská koalice SdruÏení politick˘ch stran 35
Právo a Spravedlnost 
– ANO tradiãní rodinû, NE korupci a kriminalitû Politické hnutí 35
Komunistická strana âech a Moravy Politická strana 35
Obãanská demokratická strana Politická strana 35
âeská strana sociálnû demokratická Politická strana 35
Strana zdravého rozumu (SZR) Politická strana 35
Republikáni Miroslava Sládka Politická strana 9
Spoleãnû pro Pfierov – koalice Strany zelen˘ch, 
strany Nezávislá volba Koalice politick˘ch stran 35
Nezávislí demokraté (pfiedseda V. Îelezn˘) Politická strana 35
KfiesÈanská a demokratická unie
– âeskoslovenská strana lidová Politická strana 35
Poãet registrací jednotliv˘ch stran v obvodu registraãního úfiadu

Informace k problematice v˘mûny
fiidiãsk˘ch prÛkazÛ

Informace o nov˘ch cestovních
pasech

Od. 1. kvûtna 2004 jsou Ministerstvem dopravy âR vydávány ¤P podle vzo-
ru Evropské unie.

V souãasné dobû probíhá v˘mûna stále je‰tû platn˘ch ¤P podle data vydání:

1. 7. 1964 – 31.12.1986 (rÛÏové skládací) povinná v˘mûna do: 31.12.2007
1. 1. 1987 – 31.12.1991 31.12.2007
1. 1. 1992 – 31.12.1996 31.12.2007
1. 1. 1994 – 31.12.1996 31.12.2010
1. 1. 1997 – 31.12.2000 31.12.2010
1. 1. 2001 – 30.04.2004 31.12.2013

V‰echny tyto ¤P jsou platné jak na území âR, tak i v zemích EU, ale pfie-
sto doporuãujeme fiidiãÛm, ktefií patfií do územního obvodu Magistrátu mûs-
ta Pfierov, aby s v˘mûnou ¤P zbyteãnû neotáleli a vyuÏili moÏnosti 4 úfied-
ních dnÛ v t˘dnu, eventuelnû objednání pfies internet na stránkách Mûsta
Pfierova a fiidiãsk˘ prÛkaz si pfii‰li vymûnit na odbor dopravy Magistrátu mûs-
ta Pfierov, pracovi‰tû nám. TGM (nad Emosem). K v˘mûnû je potfieba s sebou
vzít obãansk˘ prÛkaz, fiidiãsk˘ prÛkaz a 1 aktuální fotografii. Pokud se jedná
o povinnou v˘mûnu ze zákona je tato bez poplatku.

Pro zajímavost – v povûfiené obci Pfierov je okolo 50.000 fiidiãÛ a o v˘-
mûnu má je‰tû poÏádat celkem 35. 800 fiidiãÛ a z tohoto mnoÏství je 12 210
fiidiãÛ, jimÏ konãí termín v˘mûny fiidiãsk˘ch prÛkazÛ 31. 12. 2007.

Ing. Lubomír Štukavec, vedoucí Odboru dopravy Magistrátu města Přerov

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

Od 1. 9. 2006 se zaãnou v âeské republice vydávat cestovní pasy se stro-
jovû ãiteln˘mi údaji a nosiãem dat s biometrick˘mi údaji.

Od 1. 9. 2006 nelze do Ïádného typu cestovních dokladÛ dopisovat dûti.
I dûti budou muset mít svÛj cestovní pas. Samozfiejmû, Ïe cestovní pasy vy-
dané pfied 1. 9. 2006 zÛstávají v platnosti po dobu v nich vyznaãenou.

Od 1. 9. 2006 budeme pfiijímat jen Ïádosti o vydání cestovního dokladu se
strojovû ãiteln˘mi údaji a nosiãem dat s biometrick˘mi údaji Ïadatele, nebo
bez tûchto údajÛ.

Cestovní pas obsahující strojovû ãitelné údaje a nosiã dat s biometrick˘mi
údaji bude mít územní platnost do v‰ech státÛ svûta a s dobou platnosti:
• 10 let obãanÛm star‰ím 15 let, správní poplatek ãiní 600 Kã,
• 5 let obãanÛm star‰ím 5 let a mlad‰ím 15 let, správní poplatek ãiní 100 Kã.

Îadatel nepfiedkládá Ïádost o cestovní pas ani fotografii, lhÛta na vydání
cestovního pasu je jeden mûsíc.

Cestovní pas bez strojovû ãiteln˘ch údajÛ a bez nosiãe dat s biometrick˘-
mi údaji bude mít územní platnost do v‰ech státÛ svûta a s dobou platnosti:
• 6 mûsícÛ obãanÛm star‰ím 15 let, správní poplatek ãiní 1.500 Kã,
• 6 mûsícÛ obãanÛm star‰ím 5 let a mlad‰ím 15 let, správní poplatek ãiní

1.000 Kã,
• 1 rok obãanÛm mlad‰ím 5 let, správní poplatek ãiní 50 Kã.

Îadatel pfiedkládá Ïádost o cestovní pas a 2 kusy fotografie, cestovní pas se
zpravidla vydává druh˘ den po podání Ïádosti.

Jaroslav Sláma, vedoucí Odboru správního Magistrátu města Přerova

Typ 2: 1987–1991, 
povinná v˘mûna do 31.12.2007

Typ 3: 1992–1993, 
povinná v˘mûna do 31.12.2007

„V poslední dobû
jsme zaznamenali
nárÛst uÏivatelÛ
sociálních sluÏeb,
a to pfiedev‰ím
tûch, u kter˘ch se
v˘raznû sniÏuje
schopnost péãe

o vlastní osobu i domácnost a jsou
odkázáni na pomoc druh˘ch. BohuÏel
ãasto ve vlastní rodinû pomoc nena-
jdou“, konstatovala Marta Vani‰ová.

„Doposud mohli klienti sedmi pe-
ãovatelsk˘ch domÛ v Pfierovû vyuÏí-
vat na‰ich sluÏeb ve v‰ední dny od 7
do 15.30 hodin, o víkendu jsme za-
ji‰Èovali pouze rozvoz obûdÛ. Od zá-
fií zajistíme pomoc na‰im klientÛm
i o sobotách, nedûlích a svátcích“, in-
formovala fieditelka SSMP.

„O roz‰ífienou sluÏbu projevilo zá-
jem zatím pûtadvacet seniorÛ a dá se
oãekávat, Ïe tento poãet se bude zvy-
‰ovat. Nejvût‰í poãet zájemcÛ, a to
dvacet, se pfiihlásil z okrsku Trávník.
Nabízená peãovatelská sluÏba spoãí-

vá v pomoci, která souvisí s chodem
domácnosti, zabezpeãením osobní
hygieny a stravováním. Za velmi dÛ-
leÏité povaÏuji snahu zajistit na‰im
klientÛ nezbytné sociální kontakty.
Usilujeme o udrÏování zájmu klientÛ
o jejich okolí, jsme v kontaktu s ro-
dinn˘mi pfiíslu‰níky, pomáháme s vy-
fiizováním nutn˘ch osobních záleÏi-
tostí a rovnûÏ zprostfiedkováváme po-
tfiebné informace o jejich moÏnos-
tech a nárocích“, vyjmenovala nej-
ãastûji poskytované sluÏby seniorÛm
Marta Vani‰ová. Dodala, Ïe od poãát-
ku roku pracovníci SSMP poskytli pe-
ãovatelskou sluÏbu více neÏ ‰esti
stÛm seniorÛm, z toho bylo obtíÏnû
pohybliv˘ch asi sedmdesát a imobil-
ních patnáct klientÛ. Roz‰ífiení peão-
vatelské sluÏby pro seniory si vyÏádá
pfiijetí jedné peãovatelky.

Pokud budete mít zájem získat ví-
ce informací, vyuÏijte Dne otevfien˘ch
dvefií k náv‰tûvû nûkterého ze sedmi
domÛ s peãovatelskou sluÏbou, kter˘
se bude konat 25. záfií. Šaf

Město rozšiřuje od září pečovatelské
služby pro seniory
Sociální služby města Přerova rozšíří od září své služby poskytova-
né seniorům také o víkendech a svátcích. Jak nám sdělila ředitelka
Sociálních služeb města Přerova Marta Vanišová, přistoupili k to-
muto kroku na základě průzkumu provedeného mezi svými klienty.

Už známe názvy a počty
volebních stran

KDU-âSL 17
KSâM 16
âSSD 6
ODS 4 

Ostatní strany a hnutí 9
Koalice, sdruÏení nezávisl˘ch kand. 84
Nezávisl˘ kandidát 33
Celkem 169

Ve dnech 20. a 21. fiíjna 2006 se uskuteãní volby do zastupitelstev ob-
cí. Magistrát mûsta Pfierova plní funkci registraãního úfiadu pro Pfierov a
dal‰ích 49 obcí. Do úter˘ 15. srpna 2006 mohly volební strany podávat své
kandidátní listiny k zaregistrování do tûchto komunálních voleb. Regist-
raãní úfiad obdrÏel k zaregistrování celkem 168 kandidátních listin. Pro in-
formaci uvádíme dal‰í údaje:
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PfiestoÏe statutární mûsto Pfierov
tyto garáÏe budovat nebude, nechal
zpracovat odbor rozvoje studii, která
prokázala moÏnosti technického
a architektonického fie‰ení umístûní
a realizace garáÏí ve tfiech varian-
tách, a to o 30, 54 a 60 garáÏov˘ch
stáních. Pfiízemní fiadové garáÏe na-
bízí nejmen‰í poãet stání, naopak

dvoupodlaÏní garáÏe o nejvût‰ím po-
ãtu boxÛ by si vyÏádaly nejrozsáhlej-
‰í zemní práce. 

Obãanská poradní komise pro
PRPS Pfiedmostí spolu s oddûlením
koncepce, rozvoje a GIS a pracovi‰-
tûm architektury Magistrátu mûsta
Pfierova (MMPr) v‰ak vybraly k do-
pracování tfietí variantu, která kom-

Již několikrát jsme vás informovali o regeneraci sídliště v Před-
mostí, která probíhá podle projektu Regenerace panelového síd-
liště (PRPS) Přerov II – Předmostí, zpracovaného pod vedením Ing.
arch. Magdaleny Zemanové Atelierem Archplan Ostrava v roce
2003. V sídlišti byl zpracovateli odhadnut deficit zhruba 600 par-
kovacích stání, proto se Občanská poradní komise (OPK) pro PRPS
Předmostí spolu s odborem rozvoje snaží v každé etapě regenera-
ce vybudovat nějaká parkovací místa. Tento článek je však věno-
ván možnosti výstavby boxových garáží v ulici U pošty, které zde
zpracovatelé projektu navrhli, ale nelze je realizovat v rámci PRPS.

Budete mít zájem o garáže v Předmostí?

binuje z jedné tfietiny jednopodlaÏní
a ze dvou tfietin dvoupodlaÏní gará-
Ïe, které nejlépe vyuÏívají promûnli-
vé v˘‰ky svahu, kopírují stávající te-
rén a jsou z architektonického hle-
diska nejpfiijatelnûj‰í. 

Jak mÛÏete pozorovat z pfiiloÏené-
ho situaãního nákresu, je pfiístup do
pfiízemních garáÏí fie‰en dvûma vjez-
dy z ulice U po‰ty a pfiíjezd k horní-
mu patru garáÏí je fie‰en úãelovou
komunikací ze stávajícího parkovi‰-
tû v ulici Dr. Milady Horákové. Ne-
dílnou souãástí návrhu je odvodnûní
de‰Èovou kanalizací, kterou se vyfie‰í
i odvodnûní stávající paty svahu, kde
po vydatnûj‰ích de‰tích zÛstává lou-
Ïe zasahující aÏ do vozovky. Vyvola-
nou investicí nutnou k realizaci stav-
by je pfieloÏka elektrického kabelu
v délce asi 140 metrÛ.

Rozpracování vybrané varianty uve-
dené studie Ing. Majera do pfiíslu‰-
n˘ch projektov˘ch dokumentací, zís-
kání dokladÛ k územnímu a staveb-
nímu povolení i samotnou realizaci
stavby provede stavebník na vlastní
náklady. Stavebníkem bude buì práv-
nická osoba (napfiíklad druÏstvo) vy-
tvofiená ze zájemcÛ o garáÏ nebo in-
vestor vybran˘ komisí pro místní ãást
Pfiedmostí ve v˘bûrovém fiízení.

Ing. František Zlámal, odbor rozvoje

Pozvánka
Komise pro místní ãást Pfied-

mostí, Obãanská poradní komi-
se pro realizaci projektu Regene-
race panelového sídli‰tû Pfied-
mostí a Odbor rozvoje Magistrá-
tu mûsta Pfierova vás zve na
pfiedstavení studie garáÏí a bese-
du o dal‰í regeneraci sídli‰tû
v Pfiedmostí, která se koná dne
18. záfií 2006 v 17 hodin v b˘va-
lé budovû Z· Hranická (stará
‰kola) 

ZakrouÏkujte, prosím, va‰i odpovûì, odstfiihnûte a vhoìte do 25. 9. 2006 do nûkteré z v˘-
bûrn˘ch schránek v Pfiedmostí: Pekafiství Tiefenbach na námûstíãku, samoobsluha Moravia
trading v ulici M. Horákové, Ovoce zelenina, Potraviny Pod Skalkou, Peãivo Racek u sportov-
ní haly v ulici Hranická, budova Magistrátu Bratrská 34 nebo podle instrukcí na www.prerov.cz.

Máte váÏn˘ zájem o garáÏ v této lokalitû?  –  ANO

Jste ochoten zaplatit za garáÏ – 200.000 Kã  –  ANO 250.000 Kã  –  ANO 300.000 Kã  –  ANO

jiná ãástka – napi‰te: ..................................................................................

Preferujete: – Koupi od soukromé spoleãnosti (realitní kanceláfie, stavební firmy ...)  –  ANO

– Vstup do druÏstva  –  ANO

Kontakt:

Jméno, adresa: ................................................................................................................................................

Mail, telefon: ...................................................................................................................................................

Anketa

✁

✁
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„Diváci budou mít moÏnost zhléd-
nout spoustu dobrodruÏn˘ch, extrém-
ních, adrenalinov˘ch a cestopisn˘ch,
filmÛ, které se jinak nedostanou do
bûÏné produkce. LoÀská náv‰tûvnost

celého festivalu pfievy‰ovala patnáct ti-
síc náv‰tûvníkÛ a promítací sály v po-
fiadatelsk˘ch mûstech ãasto praskaly ve
‰vech. Letos se oãekává i vzhledem
k vût‰ímu poãtu pofiadatelsk˘ch mûst
a vzrÛstajícímu zájmu o v‰echny out-
doorové aktivity je‰tû vût‰í náv‰tûva
neÏ v minul˘ch letech. V leto‰ním roã-
níku je pfiihlá‰eno 49 soutûÏních do-
kumentÛ od autorÛ z deseti zemí svû-

ta. Poprvé se napfiíklad objevují sním-
ky filmafiÛ z Peru nebo tfieba Filipín.
Svûtovou premiéru na festivalu bude
mít film známého reÏiséra Miroslava
Hrdého Tiger Shark, nebo nejnovûj‰í

poãin jednoho z nejznámûj‰ích a nej-
uznávanûj‰ích tvÛrcÛ Steva Lichtaga
M˘tus jménem Ïralok. V pfií‰tích
dnech se je‰tû oãekává nûkolik dal‰ích
filmÛ, které filmafii pfiihlásí na posled-
ní chvíli“, informoval manaÏer festiva-
lu v Pfierovû Ivo Kropáã, kterému jsme
poloÏili nûkolik otázek.
� Jakou podobu bude mít festival
v na‰em mûstû?

V Přerově se připravuje mezinárodní festival outdoorových filmů

Za dobu jejího pÛsobení si dûti ze
sboru nûkolikrát vyzpívaly nejvy‰‰í
ocenûní na mezinárodní i zahraniãní
scénû. Zpûváãci si na‰li nové pfiátele na
Slovensku, v Itálii, Dánsku a Rakous-
ku. Od roku 1998 Pfierováãek natoãil
jiÏ tfii CD a pfiipravuje ãtvrté. Pravi-
delnû organizuje v˘chovné koncerty
pro Ïáky základních ‰kol. V dobû pfied-
vánoãní sbor pofiádá koncerty v Pfie-
rovû i okolí, ãasto vystupuje na akcích
mûsta Pfierova. Nûkolikrát mûl sbor tu
ãest vystoupit v rámci charitativních
koncertÛ s pfiedními ãesk˘mi umûlci. 

„Jen v leto‰ním roce Pfierováãek
získal zlatou medaili na celostátní

soutûÏi pûveck˘ch sborÛ Zahrada
písní, zazpíval si se Spirituál Kvinte-
tem, úãinkoval na dobroãinném kon-
certû pfierovského ROTARY klubu,
mûl ãervnov˘ koncert v klubu TEP-
LO a.s., kter˘ byl zároveÀ generálkou
pfied odjezdem do Berlína“, informo-
vala manaÏerka sboru a zástupkynû
fieditelky Domu dûtí a mládeÏe AT-
LAS Blanka Ma‰ková.

„Do Nûmecka odjíÏdûl Pfierováãek
v polovinû ãervna na pozvání pfied-
stavitelÛ mûstské ãásti Treptow-
Köpenick, ktefií se dovûdûli o na‰em
sboru díky zástupcÛm olomouckého
krajského úfiadu. Zúãastnil se zde fes-
tivalu s dlouholetou tradicí. Pfierová-
ãek bral pozvání jako ocenûní a od-
mûnu. Dûti si spoleãnû s dirigentkou
pfiipravily velmi pestr˘ a nároãn˘ pro-
gram, kter˘ sestavily nejen z popu-
lárních muzikálov˘ch melodií, ale
i mnoha spirituálÛ a nechybûlo mi-
mo jiné také Dvofiákovo Largo. Peã-
livá pfiíprava sboru byla ocenûna na

Přerováček si zazpíval na festivalu před publikem v Německu
obou koncertech sboru nádhern˘m
potleskem a voláním bravo, od pfied-
stavitelÛ mûsta se pak sboru dostalo
samostatného pfiijetí u primátora v
krásné starobylé radnici. Bohat˘ pro-
gram festivalu a milé pfiijetí byly pro
v‰echny zpûváky dal‰ím nezapome-

nuteln˘m záÏitkem“, pfiiblíÏila atmo-
sféru manaÏerka Blanka Ma‰ková,
která dále dodala, Ïe podûkování za
prvotní kontakty a za dÛvûru v ná‰
sbor patfií Bc. Michalu Grambliãkovi,
kter˘ byl v zaãátcích první „spojkou“
sboru s Berlínem. Šaf

Přerováček je koncertním od-
dělením Přerovského dětského
sboru, který pracuje při Domu
dětí a mládeže ATLAS. Sbor,
který má za sebou více než
čtvrt století zpívání, vede v po-
sledních osmi letech sbormist-
ryně Bc. Ingrid Sekerová. 

ilustrační foto

Tfiídenní akce se v Pfierovû usku-
teãní 19. aÏ 21. fiíjna a promítání bu-
de probíhat v kinû Hvûzda a hlavnû
v prostorách Vysoké ‰koly logistiky.
Momentálnû pracujeme mimo jiné
na doprovodném programu. Kromû
promítání budou moci náv‰tûvníci
vidût zajímavou tematickou v˘stavu
fotografií a chystáme i pravidelné be-
sedy se sportovci a tvÛrci dokumen-
tÛ. Pfiipravujeme rovnûÏ taneãní vy-
stoupení a módní pfiehlídku.
� MÛÏete pfiesnûji vysvûtlit, co vlastnû
jsou outdoorové filmy, co si pod tím-
to oznaãením mÛÏe divák pfiedstavit?

„Outdoorem dnes mÛÏeme nazvat té-
mûfi v‰echny sportovní aktivity v pfiíro-
dû. V rámci festivalu uvidíme nejen fil-
my o sportu, ale také kvalitní snímky ce-
stopisného charakteru, dokumenty
z oblasti speleologie, horolezectví, po-
tápûní, raftingu a mnoha dal‰ích. Vûfiím,
Ïe si svÛj Ïánr najde kaÏd˘ náv‰tûvník
festivalu a nemusí to b˘t nutnû jenom
aktivní potápûã, para‰utista, horolezec
nebo jin˘ adrenalinov˘ nad‰enec.
� Co vás vedlo k prosazení festivalu
právû v Pfierovû?

My jsme tento festival monitorova-
li uÏ v minulém roce, kdy mûl masiv-
ní mediální podporu a byl zde vidût
opravdov˘ zájem divákÛ. ¤ekli jsme
si, Ïe by nebylo ‰patné nûco takového
uspofiádat taky u nás. Dobfie víme, Ïe
outdoorové aktivity a i jejich filmová
podoba je dneska velmi populární
a táhne v‰echny vûkové skupiny, pro-
to bychom chtûli tyto filmy pfiedsta-
vit i v Pfierovû. I kdyÏ v leto‰ním roce
pfiibylo zejména díky oslavám 750 let
spousta nov˘ch akcí ve mûstû, pofiád
zde vidíme jist˘ prostor, jak oÏivit dû-
ní v Pfierovû. Právû podpora tûchto
projektÛ a pofiádání tohoto festivalu
by mûlo b˘t dal‰ím impulzem pro
zvy‰ování nabídky kulturního vyuÏi-
tí a poloÏení jakéhosi základního ka-
mene pro vytvofiení podobné tradice,
jakou má napfiíklad úspû‰n˘ âesko-
slovensk˘ jazzov˘ festival.

Eva Šafránková
Více se o festivalu dozvíte na strán-

kách www.mfof.cz, kde uÏ jsou jed-
notlivé filmy sefiazeny a v nejbliÏ‰ích
dnech by se zde mûl objevit také po-
drobn˘ program festivalu v Pfierovû. 

„Tato zábavná akce, kterou spo-
leãnû organizují Magistrát mûsta
Pfierova a autorizovaná obalová spo-
leãnost EKO-KOM, a.s., je zamûfiena
na v˘chovu dûtí i dospûl˘ch ke tfií-
dûní odpadÛ. Organizátofii pfiipravi-

li velké mnoÏství atrakcí, kde si dûti
i dospûlí mohou zábavnou formou
vyzkou‰et, jak správnû tfiídit a co
v‰echno patfií, nebo naopak nepatfií,
do „barevn˘ch“ kontejnerÛ na tfiídû-
n˘ odpad. Pro správné „tfiídiãe“ bu-
dou odmûnou rÛzné dárky“, infor-
movala Ing. Marcela Novotná z od-
boru rozvoje. Barevn˘ den v Pfiero-
vû probûhne spoleãnû s akcí Obãan
a bezpeãnost. Šaf

Barevn˘ den v Pfierovû
Zábavné třídění odpadů formou
různých her se uskuteční 8. září
v Přerově na parkovišti u Prioru
v Čechově ulici.

Příznivci adrenalinových zážitků se mají v říjnu na
co těšit. Do Přerova letos poprvé zavítá mezinárod-
ní festival outdoorových filmů, jeden z největších pu-
tovních festivalů vůbec, který je pořádaný v naší re-
publice již čtvrtým rokem. Přerov se tak stane dalším
z řady osmnácti hostitelských měst populárního a di-
vácky velmi úspěšného festivalu, který město zařa-
dilo i do oficiálního programu oslav svého založení. 

Přerováček „otevírá“ festival v Berlíně foto Blanka Mašková
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Z „Pfierovsk˘ch aktualit“
Z Chemoprojektu supermarket

Spoleãnost, která má zájem v areálu Chemo-
projektu v ulici Trávník v Pfierovû vybudovat su-
permarket, od svého zámûru neodstoupila. Pro-
dejnu postaví i za cenu, Ïe vyuÏije pouze smluv-
nû podchycené pozemky. PÛvodnû spoleãnost pro-
jevila zájem odkoupit od mûsta i dal‰í parcely, na
kter˘ch chtûla postavit parkovi‰tû. Obyvatelé pfii-
lehl˘ch domÛ ale sepsali petici, v níÏ Ïádali mûs-
to, aby pozemky neprodalo. Obávají se zv˘‰ení do-
pravy, hluku a exhalací. Zastupitelé nakonec o
prodeji nejednali. Podle informací zástupce in-
vestora Rostislava Souãka v souãasné dobû probí-
hají ve‰kerá povolovací fiízení. O konkrétním da-
tu, kdy se zaãne stavût, je ale podle nûj pfiedãasné
hovofiit. -gáj-

Kontroly nemocných
V prvním pololetí leto‰ního roku provedla âes-

ká správa sociálního zabezpeãení v Olomouckem
kraji 13 752 kontrol zamûstnancÛ v pracovní ne-
schopnosti. Na jejich základû odebrali nebo sníÏi-
li 224 lidem nemocenské dávky za poru‰ování lé-
ãebného reÏimu. Kontroly probíhaly v pracovních
dnech i o víkendech. âást nemocn˘ch kontrolofii
vybrali namátkou, dal‰í na doporuãení praktick˘ch
lékafiÛ, úfiadÛ práce ãi zamûstnavatelÛ, ktefií mûli
podezfiení, Ïe v dobû nemocenské údajní pacien-
ti vykonávají jinou ãinnost. -gáj-

Měření cholesterolu zdarma
Lidé bydlící na Pfierovsku mají jedineãnou moÏ-

nost nechat si zdarma zmûfiit hladinu cholestero-
lu a cukru v krvi. AÏ do konce roku je tato sluÏba
bezplatná díky grantu, kter˘ Poradnû podpory
zdraví v Pfierovû fungující pfii Zdravotním ústavu
v Olomouci poskytl pfierovsk˘ magistrát. Znát v˘-
‰i své hladiny cholesterolu by mûl kaÏd˘ jedinec.
MÛÏe tak pfiedejít mnoha závaÏn˘m zdravotním
komplikacím. U dûtí (do 15 let) je za normální
hodnotu povaÏována hladina do 4,4 mmol/l. U do-
spûl˘ch osob (star‰ích 15 let) je v normû hladina
cholesterolu v krvi do 5,0 mmol/l. Hladina od 5,0
do 6,5 mmol/l je oznaãována za zv˘‰enou. Ti, kte-
fií se pohybují v tomto rozmezí, by si jiÏ mûli více
v‰ímat svého jídelníãku a upravit svÛj Ïivotní styl.
Riziková je hladina nad 6,5 mmol/l. Osobám s ta-
kov˘mi hodnotami hrozí zv˘‰ené riziko vzniku sr-
deãního nebo cévního onemocnûní, proto by mû-
ly b˘t v péãi lékafie. -gáj-

Více informací najdete na www.ktvprerov.cz

foto Petr Ludík

5. 9. 1861 – pfied 145 lety se na-
rodil v Uherském Hradi‰ti Vítûz-
slav Neãas, PhMr., lékárník. Od
roku 1904 pÛsobil v Pfierovû jako
ãlen mûstské rady a zastupitelstva.
PÛsobil ve funkci pfiedsedy spolku
divadelních ochotníkÛ TYL, byl

ãestn˘m pfiedsedou pûveckého spolku Pfierub,
pfiedsedou Masarykovy mûstské knihovny, pfiedse-
dou kuratoria mûstského muzea, místopfiedsedou
tiskafiského a vydavatelského druÏstva Obzor, ãle-
nem pfiedsednictva Okra‰lovacího spolku a v˘bo-
ru Moravského fiíãního spolku, v˘znamn˘m pra-
covníkem tenisového klubu SK Pfierov, ãlenem
OPM, âsâK, starostou olomouckého Gremia lé-
kárníkÛ, ãlenem v˘boru Svazu ãsl. lékárnictva
v Praze a Zemské zdravotní rady v Brnû, místop-
fiedsedou Okresní nemocenské poji‰Èovny v Pfie-
rovû. Zemfiel 18. 1. 1929 v Pfierovû.

14. 9. 1846 – pfied 160 lety se
narodil v Samotí‰kách u Olomou-
ce Hynek Psota, lékárník, vynika-
jící odborník ve svém oboru, kte-
r˘ své poznatky publikoval v ãet-
n˘ch farmaceutick˘ch ãasopisech,
vefiejn˘ a osvûtov˘ pracovník, ãin-

n˘ v pfierovské mûstské radû, pracoval ve v˘boru
Národní jednoty, pfiedseda hasiãského sboru, pfied-
seda ruského krouÏku, ãlen pûveckého spolku Pfie-
rub, zakladatel pfierovského vãelafiského spolku,
podporovatel divadelních ochotníkÛ, archeolog,
kter˘ spolupracoval pfii vykopávkách v Pfierovû-
Pfiedmostí. Zemfiel 28. 6. 1909 v Pfierovû. 

17. 9. 1896 – pfied 110 lety se
narodil v Pardubicích Jaroslav
Durych, vojensk˘ lékafi, rozaik,
esejista, básník, pfiekladatel, vy-
davatel, bibliofil, dramatik kato-
lické orientace. Krátce pÛsobil
v Pfierovû jako zubní lékafi, téÏ

v Olomouci. Jeho tvorba zahrnuje básnû, povíd-
ky, romány, cestopisné ãrty, dramata, pohybuje se
od historick˘ch námûtÛ, pfiedev‰ím z doby baro-
ka, aÏ po osobní lyriku, dílo je vÏdy prolnuto mys-
tikou a náboÏenskou symbolikou. Zemfiel 26. 7.
1969 v Praze.

21. 9. 1861 – pfied 145 lety se
narodil v âehovicích u Prostûjova
Matou‰ Havránek, JUDr., starosta
Pfierova v letech 1913–1919, ãin-
n˘ v moravské lidovopokrokové
stranû, od roku 1910 pfiedseda Ob-
ãanského klubu, angaÏoval se ve

stranû národnû demokratické, dlouholet˘ pfiedse-
da a místopfiedseda Národní jednoty, ãlen jejího
ústfiedního v˘boru, pfiedseda Spolku pro podporo-
vání chud˘ch studujících na pfierovském gymná-
ziu a dívãím pedagogiu, pÛsobil téÏ v PrÛplavním
spolku, místostarosta Sokola, stál v ãele Okresní-
ho silniãního v˘boru, spolupodílel se na zaloÏení
vydavatelské spoleãnosti OBZOR. Zemfiel 12. 11.
1929 v Pfierovû.

24. 9. 1906 – pfied 100 lety se narodil v Pfiero-
vû Franti‰ek Toth, fotoreportér, kter˘ sv˘m apa-
rátem pohotovû zachycoval zmûny v Pfierovû
i okrese. Zab˘val se téÏ umûleckou fotografií, uspo-
fiádal fiadu v˘stav sv˘ch prací v Pfierovû. Na celo-
státních v˘stavách získal asi dvû desítky 1. cen.
Zemfiel 19. 8. 1981 v Pfierovû (25. v˘roãí úmrtí).

Věra Fišmistrová

Pfierovsk˘ fotograf
Franti‰ek Toth 

Jednou z nejznámûj‰ích osob-
ností, která patfiila neodmysli-
telnû k Pfierovu po nûkolik de-
sítek let, byl bezesporu foto-
graf Franti‰ek Toth. Pfierov-
ská vefiejnost dobfie znala to-
hoto fotografa men‰í posta-
vy, ovû‰eného nezbytn˘mi fo-

toaparáty, kter˘ se procházel pfierovsk˘mi ulice-
mi, vÏdy byl pfiítomn˘ ve‰ker˘ch událostí ve mûs-
tû a stále fotil. V mûsíci srpnu jsme si pfiipomnû-
li 25. v˘roãí jeho úmrtí, v mûsíci záfií vzpomíná-
me 100. v˘roãí narození. 

Narodil se 24. 9. 1906 v Pfierovû. Po absolvová-
ní obecné, mû‰Èanské a pokraãovací ‰koly v Pfie-
rovû se v rodném mûstû vyuãil fotografem. V le-
tech 1923-1926 pracoval jako fotograf v Plzni, pak
ode‰el do ·t˘rského Hradce, kde se obeznámil s ví-
deÀskou portrétní ‰kolou. V roce 1927 pÛsobil ve
Zlínû a následující rok jiÏ pracoval ve vlastním ate-
liéru v Pfierovû. Stal se vynikajícím portrétistou,
kter˘ téÏ pÛsobil jako pedagog v odborné fotogra-
fické ‰kole v Prostûjovû, tehdy jediné v republice.
V roce 1951 byl zakládajícím ãlenem lidového
druÏstva fotografÛ Fotografia v Olomouci, kde pra-
coval do roku 1967. Od roku 1958 se zab˘val i mi-
moateliérní Ïánrovou a reportáÏní fotografií. Sou-
ãasnû s portétní tvorbou zaãal pracovat na fotodo-
kumentaci mûsta Pfierova. Jako správn˘ doku-
mentarista byl se sv˘m fotografick˘m aparátem
pfiítomen u v‰ech v˘znamn˘ch událostí. V roce
1965 uspofiádal v˘stavu Pfierov ve fotografii Fran-
ti‰ka Totha.

V roce 1967 opustil portrétní tvorbu a pÛsobil v˘-
luãnû na úseku dokumentu, Ïánru a reportáÏe, kte-
r˘m zÛstal vûrn˘ aÏ do své smrti dne 19. 8. 1981. 

Franti‰ek Toth se bûhem svého Ïivota zúãastnil
fiady celostátních v˘stav, na kter˘ch obdrÏel fiadu
ocenûní (více neÏ dvû desítky 1. cen). Tfii samo-
statné v˘stavy s pfierovskou tématikou byly uspo-
fiádány v rodném mûstû. Fotografie dokumento-
valy star˘ a nov˘ Pfierov, zachytily ve‰keré zmûny
bûhem v˘stavby mûsta, k nimÏ v prÛbûhu let do-
‰lo. ¤adu v˘stav uspofiádal ve Fotografii. Pfied svou
smrtí pfiipravoval Franti‰ek Toth v˘stavu, která
mûla b˘t prÛfiezem jeho celoÏivotního fotografic-
kého díla. K jejímu uskuteãnûní jiÏ nedo‰lo. Toth
proslovil také fiadu odborn˘ch pfiedná‰ek, zúãast-
nil se ãetn˘ch ‰kolení a semináfiÛ fotografÛ. 

Po úmrtí tohoto známého fotografa zÛstal ve‰-
ker˘ materiál uloÏen v jeho ateliéru v pfierovské
Bratrské ul. ã. 4. V roce 1982 tehdej‰í fieditel ar-
chivu dr. Vojtûch Cekota dokumenty se souhlasem
rodiny prohlédl a v tomtéÏ roce byly pfievezeny
k trvalému uloÏení v okresním archivu. Vznikl tak
fond PozÛstalost Fr. Totha, fotografa v Pfierovû,
kter˘ obsahuje pfiedev‰ím fotografick˘ materiál,
jak negativy tak pozitivy. Nejcennûj‰í jsou právû
dokumentární snímky zachycující star˘ mizející
Pfierov, období okupace, osvobození mûsta a pfie-
dev‰ím pováleãnou v˘stavbu na území celého pfie-
rovského okresu. Fond obsahuje téÏ portréty
osobností, ale i diplomy a uznání, kter˘mi byl fo-
tograf ocenûn. Tento rozsáhl˘ fond o 39 karto-
nech je a nadále i zÛstane uloÏen v SOkA Pfierov.
Fotografií lze vyuÏít jak k v˘stavním úãelÛm, tak
i k dokumentaci historického zpracování dûjin
mûsta a okresu. Věra Fišmistrová
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Přípravy na 
XXIII. Československý
jazzový festival vrcholí

Odpovím diplomaticky, slu‰nû.
Nov˘ provozovatel se snaÏí stá-
vající charakter kulturního
a spoleãenského centra mini-
málnû zachovat. I kdyÏ jsem si
vûdom nûkter˘ch nedostatkÛ,
které pfietrvávají, napfiíklad
oprávnûná je kritika zdlouhavé-

ho odbavování u ‰aten pro vefiejnost, nedofie‰eno
je obãerstvení bûhem pfiestávek ãi nepohodlná se-
dadla. K tomu pfiistupují problémy se sálem, nûkdy
je chladno, jindy je aÏ moc teplo. ProblémÛ je ví-
ce, snaÏíme se je postupnû odstraÀovat. Nûkdy v‰ak
vnímáme i men‰í toleranci ze strany vefiejnosti. 

Uplynulá kulturní sezona potvrdila i pfies zmû-
nu provozovatele urãitou stabilitu, jak co do ãet-
nosti kulturních pofiadÛ, tak i míry náv‰tûvnosti
a to je nejvíce potû‰itelné. Argumentem tohoto tvr-
zení je srovnání posledních tfií sezon v poãtu pofia-
dÛ pro vefiejnost, mimo akcí pro dûti. Jejich prÛ-
mûrná náv‰tûvnost se pohybovala v prÛmûru oko-
lo 350 divákÛ. Poãet pfiedstavení v tûchto letech se
ustálil na ãíslici 36. Celkem se v uplynulé sezonû
vãetnû pofiadÛ pro dûtí uskuteãnilo 51 kulturních
akcí s náv‰tûvností 16 540 divákÛ. 

� T˘ká se va‰e spokojenost i plesové sezony?
I zde musím vyjádfiit uspokojení. Celkem 21

uskuteãnûn˘ch spoleãensk˘ch akcí se závûreãn˘m
poveden˘m I. korunov˘m plesem provozovatele je
toho dokladem, podobnû jako kaÏdoroãnû pofiáda-
né taneãní kurzy ve spolupráci s Taneãním sdru-
Ïením Pfierov. Zde pfies 300 absolventÛ dostalo pfií-
leÏitost rozvíjet své taneãní schopnosti. Nelze opo-
menout nedûlní taneãní odpoledne pro star‰í i dfií-
ve narozené Taneãní párty pfii dechovce s Pfierov-
skou jedenáctkou. Pravidelnû kaÏdou nedûli od zá-
fií do ãervna s prÛmûrnou náv‰tûvností pfievy‰ují-
cí 130 lidí se zúãastnilo tûchto pofiadÛ celkovû pfies
5 tisíc tancechtiv˘ch, pfieváÏnû seniorÛ, z ‰iroké-
ho okolí, coÏ také není zanedbateln˘ poãet. 
� VraÈme se k tomu, co Pfierovany sledující kul-
turu ve mûstû zajímá nejvíce, to jest k progra-

mové náplni. Co pfiipravujete pro nastávající se-
zonu?

Na podzim, podobnû jako uÏ na jafie, jsme ãás-
teãnû pfiizpÛsobili kulturní nabídku oslavám v˘ro-
ãí mûsta. Opût dostala pfiednost urãitá rÛznorodost
ÏánrÛ. Diváci se mohou tû‰it na ãtyfii divadelní pfied-
stavení a herce takového formátu jako je v âisté ko-
fiisti, vynikající anglické detektivní komedii, Václav
Postráneck˘ a Ladislav Mrkviãka, v âochtanovi Jo-
sef Dvofiák a Pavlína Filipovská, v PafiíÏance Ladi-
slav Potmû‰il a Jifií Klem a v divadelní komedii Teì
ne, darling Pavel Trávníãek a Mojmír Madûriã. Z pfii-
pravovan˘ch dal‰ích pofiadÛ bych letmo jmenoval
koncert StfiíbrÀanky, operetní zábavn˘ pofiad Lí-
bánky s operetou. Nemohu opomenout jiÏ IV. roã-
ník pûveckého a klavírního koncertu Kde domov
mÛj s Pavlínou Seniã a Leopoldem Poldou. Ná-
v‰tûvníky jistû zaujme podzimní bonbónek Dvofiák
2006 Turné s houslistou Pavlem ·porclem, Turné
2006 oblíbení ko‰ické Beatles revivalové skupiny
The Backwards a samozfiejmû pfiedvánoãní koncer-
ty Václava Hyb‰e, Ládi Kerndla, Vûry ·pinarové, Pet-
ra Kotvalda, Moravanky Jana Slabáka a Ondfieje Ha-
velky. RovnûÏ nebude chybût oblíbená show s tra-
vesti skupinou Screamers a od 10. záfií opût pravi-
delnû pofiádané Nedûlní párty s dechovkou, tento-
krát s dechovou hudbou Hanaãka z Bfiestu pod ve-
dením kapelníka Jaromíra Motala st.

Vím, Ïe mi pfiedev‰ím mlad‰í generace vyãítá ur-
ãitou konzervativnost. Av‰ak moje jiÏ sedmileté pÛ-
sobení v Mûstském domû a za tu dobu získané zku-
‰enosti v oblasti kultury, spolu s blízk˘m vztahem
k propagaci a marketingu z let pfiede‰l˘ch, mû ve-

dou k racionálnosti. Samozfiejmû nebráním se no-
v˘m pofiadÛm, pfiedev‰ím koncertÛm pro mladé, ale
musím upozornit, Ïe je Mûstsk˘ dÛm se sv˘m his-
torick˘m zázemím i akustikou pro fiadu tûchto ak-
cí nevhodn˘, byÈ jde o nejv˘znamnûj‰í centrum kul-
turního a spoleãenského Ïivota ve mûstû. 
� Máte nûjaké konkrétní pfiání pro nastávající se-
zonu?

V rovinû osobní pfiedev‰ím koneãné narovnání
partnersk˘ch vztahÛ s nûkter˘mi umûleck˘mi agen-
turami, které byly, a to ne mou vinou, je‰tû pfied
zmûnou stávajícího provozovatele zpfietrhány; v dÛ-
sledku toho je kulturní vefiejnost o urãité pofiady
ochuzena. Rád bych vidûl spokojenost vefiejnosti
s nabídkou pofiadÛ. Potû‰ila by mû její pfiízeÀ a pod-
pora. Náv‰tûvníkÛm Mûstského domu pfieji jen sa-
mé hodnotné kulturní záÏitky. Eva Šafránková

Městský dům vstupuje do nové sezony
Už před více než rokem se stala na základě
městem vypsaného výběrového řízení no-
vým provozovatelem Městského domu na
dobu deseti let firma IMIT s.r.o. Zajímalo
nás, jak hodnotí uplynulou sezonu pod
správou nového nájemce manažer kultury
Městského domu Jan Vrba.

Nejvýznamnější akcí kulturního života Pře-
rovanů v nastávajícím podzimním čase je
bezesporu jazzový festival. Letošní rok je
z určitého pohledu jubilejním, protože prá-
vě před 40 lety se uskutečnil v přerovské
Komuně první jazzový festival. Termín le-
tošního XXIII. ročníku ČsJF je, dá se říci, za
dveřmi, a proto jsme požádali ředitele fes-
tivalu Rudolfa Neulse o několik alespoň zá-
kladních informací, které určitě ocení už ne-
dočkaví milovníci tohoto hudebního žánru.

Ladislava Mrkvičku diváci uvidí
18. září v divadedelní hře Čistá kořist

„PÛvodnû avizovan˘ termín
5. aÏ 7. fiíjna byl z dÛvodÛ zmûn
v dramaturgii pfiesunut na 11.
aÏ 14. fiíjna. Tím hlavním dÛ-
vodem bylo to, Ïe v Pfierovû se
za ta léta pofiádání festivalÛ
pfiedstavilo jiÏ tolik svûtov˘ch
jazzmanÛ, Ïe na zmínûn˘ ter-

mín nebyla k dispozici Ïádná „pecka“. Ale snad bu-
de tento posun pfiínosem a i dal‰í roãníky budeme
radûji smûfiovat s organizací k polovinû mûsíce fiíj-
na“, vysvûtlil Rudolf Neuls.

„Novinkou leto‰ního roãníku by mûl b˘t festiva-
lov˘ prolog naplánovan˘ jiÏ na stfiedu 11. fiíjna a na
nûm by mûlo dojít k nûkolika historick˘m setká-
ním, vzpomínkám a momentÛm, které budou pfii-
pomínat vznik jazzov˘ch festivalÛ pfied 40 lety. Pro
milovníky tohoto Ïánru a také pro sbûratele fakt
bude vydána ucelená publikace. RovnûÏ se pfiipra-
vuje v˘stava fotografická a také v˘tvarná. Pracovní
název knihy Labyrint jazzu a ráj srdce, na které se
podílí ná‰ letit˘ spolupracovník a moderátor kon-
certÛ Ale‰ Benda, bude snad zachován a její kfiest
pfiipravujeme na zmínûnou stfiedu. Drobná zmûna
je v zaãátcích koncertÛ, jsou posunuty aÏ na dva-
cátou hodinu a pfii veãerních koncertech se pfied-
staví kaÏd˘ den jedna kapela ãeskoslovenská a po
pauze dostane dostatek prostoru zahraniãní host.
Koncerty by mûly dostat vût‰í spád, nebudou tak
velké technické pauzy, které jsou bohuÏel nutné,
vzhledem k moÏnostem Mûstského domu, kde se
festival odehraje. Pozdní termín s sebou nese i ur-
ãitá rizika s ohledem na venkovní scénu, ale tfieba
nás poãasí pfiekvapí a bude vstfiícné pro muzikan-
ty propagaãních koncertÛ na námûstí T. G. Masa-
ryka“, sdûlil fieditel festivalu. Šaf

Předkládáme, hlavně těm nedočkavým,
program letošního festivalu:

11. října, středa ve 20 hodin
Festivalový prolog – Labyrint jazzu a ráj srdce
Academic Jazz Band / CZ, SK
Jack Van Poll Trio / B, GB

12. října, čtvrtek ve 20 hodin
All Stars Band / CZ, SK
Roy Hargrove Quintet / USA

13. října, pátek ve 20 hodin
Saxtet Štěpána Markoviče / CZ,SK
Mike Stern Band / USA

14. října, sobota ve 20 hodin 
Big Band Českého rozhlasu / CZ, SK
Groove Collective / USA

Slovem provází Aleš Benda
Po koncertech Rhythm Desperados / CZ

V˘roãní festival se koná pod zá‰titou prezidenta
âR, Václava Klause, o jehoÏ pfiímé úãasti jednáme.



V˘zva

Cena města Přerova
Máte moÏnost vyuÏít posledních

dnÛ, které zb˘vají do konce mûsíce
srpna, a zaslat svÛj návrh na ocenûní
v˘znamn˘ch osobností na‰eho mûsta.
Pfiipomínáme, Ïe se mÛÏe jednat
o osobnosti z oblasti vûdecké práce,
kultury, sportu i dal‰ích ãinností, kte-
ré mají vztah k Pfierovu.

Osobnostem, které schválí rada mûs-
ta Pfierova, budou ceny mûsta Pfierova
– medaile J. A. Komenského, slavnost-
nû pfiedány v fiíjnu leto‰ního roku
u pfiíleÏitosti oslav vzniku samostatné-
ho âeskoslovenska. Podle informací
v souãasné dobû mûsto zaregistrovalo
patnáct návrhÛ na ocenûní osobností.
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Rozhovor s RNDr. Stanislavem Frankem, CSc., drÏitelem Ceny mûsta Pfierova – Medaile J. A. Komenského

� Pane doktore, mÛÏete vzpomenout
ãást Ïivota, kterou jste proÏil v Pfie-
rovû?

S rodiãi jsme bydleli nejprve v blíz-
kosti stadionu Dûlnického domu
a asi v m˘ch ãtyfiech letech jsme se
pfiestûhovali do men‰ího domku
v Kozlovské ulici. Otec se narodil
v Zábfiehu a v Pfierovû byl po‰tovním
úfiedníkem. Tuto práci vykonával do
roku l940, kdy pro neshody s nûmec-
k˘m okupaãním vedením po‰ty byl
nucenû penzionován. Nepomohla
mu ani dobrá znalost nûmãiny, kte-
rou se nauãil od své matky a jako vo-
ják v I. svûtové válce. V dobû okupa-
ce trpûl siln˘m kloubov˘m revmatis-
mem, ale hned po válce zaãal opût na
po‰tû pracovat. Matka byla rozená
Sigmundová a její rodiãe bydleli na
Trávníku. Ze svého dûtství v Pfierovû
si rád vzpomínám na na‰e dvû za-
hrady a zvlá‰È na tu vût‰í u teniso-
v˘ch kurtÛ. Rybíz, angre‰t a hlavnû
jablka, hru‰ky a tfie‰nû byly v dobû
váleãného nedostatku pro nás v‰ech-
ny zvlá‰tû vítané. Já jsem absolvoval
povinnou ‰kolní docházku ve ‰kole
Na kulãáku a pfierovské reálné gym-
nasium. Po maturitû jsem dennû do-
jíÏdûl na Palackého universitu v Olo-
mouci v rámci dvouletého studia Pfií-
rodovûdeckého biennia a v roce l951
jsem byl pfiijat do tfietího roãníku
Pfiírodovûdecké fakulty Karlovy uni-
verzity. 
� Proã právû pfiírodní vûdy jste si vy-
bral za náplÀ své vûdecké a pedago-
gické ãinnosti?

Asi to bylo ve mnû nûjak od naro-
zení, Ïe jsem chtûl pracovat jen a jen
s rybami. UÏ v útlém vûku jsem se
nebál sebrat ãi chytit kdejak˘ sucho-
zemsk˘ i vodní hmyz a snaÏil se ho
chovat doma. Pfiitom jsem mûl ‰tûs-
tí, Ïe mû rodiãe v této zálibû nebrá-
nili, a tak jsem mohl na pÛdû chovat
a mnoÏit rÛzné druhy my‰í, rejskÛ,
hrabo‰Û a ve voliéfie na zahradû cho-
vat domácí i cizokrajné ptáky. V rÛz-
n˘ch kádích i jen ‰irokohrdl˘ch lah-
vích jsem choval ryby. Nejprve chy-
cené v Beãvû, ale u nich mi scházelo,
Ïe se vût‰inou nedají v akváriu cho-
vat a je‰tû hÛfie rozmnoÏovat. Proto
jsem pfie‰el na chov cizokrajn˘ch

ryb. Pfiíkladem mnû v tom byli teh-
dej‰í úspû‰ní pfierov‰tí akvaristé pá-
nové Ja‰ek, Kucián, Spurn˘ a dal‰í
ãlenové pfierovského akvaristického
spolku i akvaristé kojetín‰tí, olo-
mouãtí a dal‰í.

� Své studium na univerzitû jste ús-
pû‰nû dokonãil a kam potom vedla
va‰e cesta Ïivotem?

UÏ v dobû sv˘ch studií na Karlovû
univerzitû jsem byl jmenován po-
mocn˘m asistentem a vedl praktika
pro studenty. Po promoci v roce l954
byl mÛj úvazek roz‰ífien na fiádného
asistenta s povinností pfiedná‰et bio-
logii ryb na Katedfie systematické zo-
ologie Pfiírodovûdecké fakulty Karlo-
vy univerzity. Zde jsem pÛsobil do ro-
ku l977. ZároveÀ s tím jsem od roku
l962 pracoval jako vûdeck˘ pracovník
v Zoologickém ústavu vedeném aka-
demikem prof. Jírovcem. Vûdeckou
a pedagogickou práci na fakultû jsem
ukonãil v roce l977, kdy jsem na
vlastní Ïádost ode‰el ze zdravotních
dÛvodÛ.
� Akvaristika je z velké ãásti koníã-
kem ãetn˘ch zapálen˘ch chovatelÛ.
Jak jste se s tûmito lidmi setkával
a spolupracoval?

Na zaãátku své vûdecké dráhy jsem
pfiedná‰el akvaristÛm napfiíklad
v Praze, DráÏìanech, Lipsku a Berlí-
nû. âasto se pfiitom se‰lo aÏ kolem ti-
síce posluchaãÛ, ktefií bûhem pfied-
ná‰ky kladli fundované a zajímavé
otázky. Zku‰ené akvaristy mûla ten-
krát v˘chodní ãást Nûmecka, která
byla chovatelskou velmocí. A to také
proto, Ïe jejich akvaristé mûli moÏ-
nost získávat importy ryb ze západu.
� O své znalosti a zku‰enosti jste se
dûlil publikaãní ãinností. MÛÏete ji
na‰im ãtenáfiÛm pfiiblíÏit?

Za svÛj Ïivot jsem napsal více neÏ
osmdesát pÛvodních odborn˘ch pra-
cí a více neÏ jeden a pÛl tisícovky po-
pulárních vûdeck˘ch statí pro na‰e

i zahraniãní ãasopisy. Sám nebo ve
spolupráci s jin˘mi autory jsem pub-
likoval sedmnáct knih o akvarijních
rybách. Vût‰ina z nich vy‰la nejen
ãesky, ale i v nûkolika cizojazyãn˘ch
mutacích. Nejúspû‰nûj‰í, i kdyÏ ne
nejlep‰í, byla moje prvotina Velk˘ ob-
razov˘ atlas ryb, kter˘ od roku l969
vy‰el nákladem milionu sedmi set ti-
síc v˘tiskÛ ve ãtrnácti jazykov˘ch ver-
zích. Svoji poslední knihu 100 + l zá-
ludn˘ch otázek z akvaristiky jsem
pfiedal do tisku pfied dvûma lety.
� Va‰e povolání vám zfiejmû umoÏ-
nilo nav‰tívit fiadu zajímav˘ch míst.
MÛÏete vzpomenout nûkterá?

Snad nejradûji vzpomínám na po-
byt v Karl-Marx universitû v Lipsku,
kde jsem se vûnoval problematice
ãinnosti rybích mozkov˘ch center.
Nav‰tívil jsem také mnoho jin˘ch
míst v Nûmecku, kde jsem se stu-
denty nebo pozdûji sám, sbíral, chy-
tal a studoval dokladov˘ materiál

rÛzn˘ch druhÛ ryb. Nûkterá tato
místa, napfiíklad Prerow na poloost-
rovû Darsau nebo i dal‰í vyvolávala
u mû vzpomínky na dalek˘ domov
a vlastní rodi‰tû. Pfiitom jsem se sna-
Ïil zjistit slovansk˘ pÛvod tamûj‰ích
obyvatel. Soukromû jsem pak v do-
provodu manÏelky a dvou dcer pro-
jezdil v dobû dovolen˘ch znaãnou
ãást Evropy. Zejména pobfieÏí âerné-
ho, Baltského a Jaderského mofie.
Rodina to se mnou mûla vÏdy tûÏké,
protoÏe v‰ude jsem sbíral nejen ryby,
ale i rÛzné bezobratlé Ïivoãichy, pla-
zy, obojÏivelníky i vodní rostliny. V‰e
jsem fotograficky dokumentoval
a z tûchto cest jsem nastfiádal na ãty-
fiicet tisíc barevn˘ch diapozitivÛ.
� Kdo vás zná, mÛÏe se myslet, Ïe
jste cel˘ Ïivot proÏil nebo proÏíváte
mezi akvárii. Je tomu tak?

Ano i ne. Na fakultû jsem mûl s la-
borantem ·afránkem na starosti
mnoho akvárií, ve kter˘ch jsme cho-
vali ryby pro rÛzné úãely. Samozfiej-
mû také doma jsem mûl akvária. Ne
v‰ak samoúãelnû. VÏdy jsem v nich
ryby vûdecky pozoroval, rozmnoÏo-
val nebo se zab˘val jejich léãbou. Po
roce l977, kdy jsem fakultu opustil ze
zdravotních dÛvodÛ, pfienesl jsem do
svého praÏského bytu chovatelskou
a nûkterou experimentální ãást fa-
kultních akvárií, pokud mi to fi-
nanãní prostfiedky dovolily.
� Chcete na závûr na‰eho rozhovo-
ru dodat nûco pro rybáfie a akvaris-
ty, kter˘ch je jistû také v na‰em mûs-
tû moc?

Toho by bylo na velkou knihu. Tak
alespoÀ to, Ïe je tfieba cel˘ Ïivot se
uãit nejen chybami jin˘ch, ale i sv˘-
mi, a nevzdávat se pfii neúspûchu. Zá-
kladem je poznat co nejvíce o kaÏdé
rybû, své poznatky shrnout a pfiedat
dal‰ím zájemcÛm. 

Miroslav Rozkošný

Pracovat jsem chtěl jen a jen s rybami
S rybami spojil kus svého života přerovský rodák a nestor našich
rybářů a akvaristů, RNDr. Stanislav Frank CSc. Své první poznatky
o rybách získal, stejně jako spousta přerovských kluků, u Bečvy
a městského rybníka. Od roku l951 žil v Praze, kde svoji aktivní vě-
deckou a pedagogickou část života věnoval rybám a akvaristice.
Nyní bydlí v malém městě Řevnice u Prahy. Zde ještě dnes ve svých
šestasedmdesáti letech zaznamenává poznatky ze své vědecké
a chovatelské praxe a zájemcům odpovídá na různé dotazy. „Čas-
to i velice začátečnické, což mně někteří zkušení chovatelé mají za
zlé. Zapomínají totiž, že i oni byli kdysi začátečníky,“ říká pedagog
a vědec Stanislav Frank.
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„Letos probíhá jiÏ 5. roãník, pfiiãemÏ Pfierov soutûÏí
vÛbec poprvé. Cyklostezku vedoucí od okruÏní kfiiÏo-
vatky v ulici Dvofiákovû do místní ãásti Kozlovice pfii-
hlásil odbor rozvoje do soutûÏe po peãlivém zváÏení. Je
to stavba reprezentující rÛzná fie‰ení provozu cyklistÛ
a chodcÛ dle ‰ífikového prostoru ulice. Barevné i plas-
tické odli‰ení povrchÛ chodníku a cyklostezky, bezba-
riérové úpravy pfiechodÛ pro chodce, úpravy nástupních

ploch autobusov˘ch zastávek, uÏití varovn˘ch a signál-
ních pásÛ, to v‰e zaji‰Èuje bezpeãnost i komfort provo-
zu chodcÛ a cyklistÛ“, pfiiblíÏila Kamila Krejãifiíková.

„Je nutné zmínit, Ïe cyklostezka Pfierov–Kozlovice
lemuje silnici II. tfiídy zatíÏenou provozem témûfi de-
víti tisíc automobilÛ za 24 hodin (údaj ze sãítání do-
pravy v roce 2000, pozn. autora). Nelze opomenout, Ïe
navazuje na rozsáhlou síÈ cyklostezek vybudovan˘ch
v Pfierovû a prochází okolo pfierovské nemocnice a Me-
opty, které v souãtu zamûstnávají 3.500 pracovníkÛ.
Nehodovost v roce 2005 v tomto úseku klesla dle sta-
tistiky dopravních nehod Dopravního inspektorátu Po-
licie âR ve srovnání s léty 2000 aÏ 2002 o 50 %. Stav-
bu cyklostezky mûsto zrealizovalo s pomocí finanãních
zdrojÛ Státního fondu dopravní infrastruktury a kraj-
ského rozpoãtu v roce 2004“, upfiesnila Krejãifiíková.

Zástupci pofiádající Nadace Partnerství v ãervenci
cyklostezku osobnû nav‰tívili, podobnû jako ostatní pfii-
hlá‰ené projekty, aby se seznámili se skuteãn˘m stavem
prostfiedí cyklostezky. Koneãn˘ verdikt poroty se slav-
nostním vyhlá‰ením nejlep‰ích pfiihlá‰en˘ch projektÛ
a pfiedáním cen probûhne 22. záfií, kdy uÏ máme bohu-
Ïel po uzávûrce. O v˘sledcích soutûÏe budeme ãtenáfie
informovat v pfií‰tím ãísle Pfierovsk˘ch listÛ. Šaf

BliÏ‰í informace o soutûÏi a pfiehled projektÛ sou-
tûÏících v minul˘ch letech najdete na webov˘ch strán-
kách http://www.doprava21.ecn.cz/ 

Koncem července byly umístěny v přední části parku u cestičky, která spojuje hlavní
osu s bývalou tak zvanou Čapkovou zahradou, čtyři sloupy s ozdobnými hlavicemi
pocházející z počátku 20. století. Několik desítek let jste je mohli vidět pod hradba-
mi v proluce mezi domy ve Wilsonově ulici. Vzhledem k zahájeným stavebním pra-
cím nového vlastníka pozemku, na kterém sloupy stály, bylo třeba pro ně najít nový
prostor. Po konzultaci se současným architektem parku Ing. Martinem Kovářem, kte-
rý má na starosti kompozici parku, bylo určeno výše uvedené místo.

Nadace Partnerství každoročně pořádá ve spo-
lupráci s Ministerstvem dopravy, Svazem měst
a obcí a měsíčníkem Moderní obec soutěž Zklid-
ňování dopravy ve městech a obcích. Soutěž
probíhá v kategorii obce a kategorii města
a městské obvody a části. V rámci soutěže po-
rota hodnotí projekty, které byly realizované
v posledních pěti letech a jsou zaměřeny na
zlepšování životního prostředí i zvýšení bez-
pečnosti účastníků silničního provozu. Klade dů-
raz na celkové řešení dopravy a veřejného pro-
stranství. Jak nás informovala Ing. Kamila
Krejčiříková z odboru rozvoje, nejlepší dokon-
čená dopravní řešení jsou uveřejněna a uvádě-
na jako inspirace a příklad na seminářích.

Park Michalov získal dal‰í dominantuPřerov soutěží s cyklostezkou
do Kozlovic

Po pfiivítání kronikáfika hostitelské obce se-
známila pfiítomné hosty s historií obce. RovnûÏ
obecní kronikáfi „na‰ich“ Vinar Zdenek Christen
promluvil o tom, co se událo ve Vinarech u Pfie-
rova za poslední dva roky. Následovala prohlíd-
ka obce. V kaÏdém stavení nás vítali moravskou
slivovicí, vlastnoruãnû upeãen˘mi koláãky a dal-
‰ími dobrotami. Na návsi „pózovala“ pfied hasiã-
skou zbrojnicí hasiãská stfiíkaãka koÀka z roku
1893. Místní myslivci se pochlubili mimo jiné
trofejemi jelena, srncÛ i hlavou divoãáka. Bylo
vidût, Ïe tyto Vinary jsou typickou vesnicí, ve kte-
ré její obyvatelé Ïijí jako jedna rodina.

Po návratu do areálu nás pfiivítala kapela Mû-
chovka. Také maÏoretky potû‰ily sv˘m pÛvabem.
Diváci se zájmem sledovali ukázky bfii‰ních tancÛ,
které pfiedvedly ãlenky skupiny ISIS. Jejich po-
zornost upoutalo vystoupení ‰ermífiské skupiny,
jejíÏ ãlenkou byla vedle ãtyfi muÏÛ i jedna Ïena.

Po veãefii a taneãní zábavû jsme se pfiesunuli
do blízké vesnice Kozojídky, kde pokraãoval kul-
turní program. Zdej‰í hudební skupina LYRA
CLUB nás nadchla pfiednesem hymny setkání
VinarákÛ. Akce se zúãastnil i primátor Pfierova
Jindfiich Valouch. Dagmar Kočí, 

předsedkyně komise Vinary

V červnu proběhlo již třetí setkání občanů Vinar z celé České republiky, a to v posled-
ní obci, ve které se setkání Vinaráků zatím neuskutečnilo – Vinarech u Nového Bydžo-
va. V areálu sportovního hřiště, lemovaného dvěma rybníky, čekaly na hosty lákavě
připravené prostřené stoly pod širým nebem. Všechny přítomné přivítal starosta Vinar
u Nového Bydžova Václav Horák, zdravici přednesla starostka Vinar u Vysokého Mýta
Zdenka Plšková a za Vinary u Přerova promluvila předsedkyně komise Dagmar Kočí
a vedoucí kanceláře primátora města Přerova Ing. Daniela Novotná.

Vinaráci z celé republiky se setkali již potřetí

foto Miroslav Rozkošný

foto Ing. Zdeněk Dostál

Společné posezení starostů Vinar u Vysokého Mýta, Vinar u Nového Bydžova a Vinar u Přerova
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Harmonogram blokového ãi‰tûní pro záfií
Technické sluÏby mûsta Pfierova

6. 9. ulice Jasínkova, InterbrigadistÛ, Tománkova
13. 9. ulice Svisle, ·ífiava, Velké Novosady + parko-

vi‰tû u kostela
20. 9. ulice Osmek, U v˘stavi‰tû, U Îebraãky
27. 9. ulice Za ml˘nem, Mikulá‰kova, Svornosti, Ba-

jákova

Osmek slepá ul. 25.9.
Horní námûstí 4.9.
Bratrská na konci 2.10.
Seifertova u v˘stavi‰tû 11.9. 9.10.
Svornosti 18.9. 16.10.
Blahoslavova park. U Beãvy 25.9.
Riedlova kfiiÏovatka 4. a 18.9. 2. a 16.10.
Za ml˘nem 3 11.9. 9.10.
Sokolská parkovi‰tû 11. a 25.9. 9.10.
Sokolská u domu 28 4. a 18.9. 2. a 16.10.
Velká DláÏka ‰kolní jídelna 25.9.
P. Jílemnického u VST 11.9. 9.10.
Na hrázi za mostkem 4. a 18.9. 2. a 16.10.
Mervartova 9 11.9.
Palackého za sam. 25.9. 9.10.
tfi.17.listopadu zezadu 4. a 18.9. 2. a 16.10.
Dluhonice toãna 29.8., 26.9.
Dluhonice u b˘valé ‰koly 19.9. 17.10.
Dluhonice u prodejny 5.9. 3.10.
Wurmova za KSZ 12.9. 10.10.
JiÏní ãtvrÈ u b˘val˘ch jeslí 29.8., 12. a 26.9. 10.10.
JiÏní ãtvrÈ I/4 5. a 19.9. 3. a 17.10.
·robárova 13 29.8., 26.9.
Kozlovská parkovi‰tû 5. a 19.9. 3. a 17.10.
Pod valy u parkovi‰tû 12.9. 10.10.
Bayerova parkovi‰tû 29.8., 26.9.
Svisle za samoobsluhou 5. a 19.9. 3. a 17.10.
Trávník parkovi‰tû 12.9. 10.10.
Trávník u Chemoprojektu 12.9. 10.10.
BudovatelÛ parkovi‰tû 12. a 26.9. 10.10.
U tenisu parkovi‰tû 29.8., 5. a 19.9. 3. a 17.10.
U rybníka u trafa 30.8., 13. a 27.9. 11.10.
Petfiivalského parkovi‰tû 20.9.
JiÏní ãtvrÈ u Barumky 18.10.
Tyr‰ova parkovi‰tû 6.9. 4.10.
Dvofiákova u Rusalky 30.8., 27.9.
Dvofiákova u garáÏí 6. a 20.9. 4. a 18.10.
PurkyÀova denní pobyt 13.9. 11.10.
B. Nûmce za VST 6. a 20.9. 4. a 18.10.
Optiky u lékárny 30.8., 27.9.
Husova dvÛr 13.9.
·kodova u trafa 11.10.
Pod skalkou parkovi‰tû 30.8., 27.9.
Olomoucká u stavebnin 6.9. 4.10.
Hranická u b˘valé cihelny 13.9.
Hranická park. u Z· 11. a 18.10.
1. kvûtna 20.9.
Al‰ova u stadionu 30.8., 13.9.
Pod hvûzdárnou parkovi‰tû 6. a 20.9.
Kainarova za Pfierovankou 27.9. 11.10.
Vsadsko parkovi‰tû 4. a 18.10.
ÎiÏkova u ka‰ny 31.8., 29.9.
Lovû‰ice u parku 5.10.
Lovû‰ice DráÏní 7.9. 12.10.
Lovû‰ice U sokolovny 14.9.
VaÀkova dvÛr 21.9. 19.10.
Kozlovice zaãátek obce 31.8., 14.9. 19.10.
Kozlovice náves 7. a 21.9. 5.10.
Kozlovice Na vrbovcích 29.9. 12.10.
Nerudova 33 31.8.
Macharova konec 29.9. 12.10.
Tománkova u garáÏí 7. a 21.9. 5. a 19.10.
Wolkerova 15 14.9.
Fr.Rasche u parku 31.8., 14. a 29.9. 12.10.
Na louãkách 15 7. a 21.9. 5. a 19.10.
V. Novosady u kostela 31.8., 14. a 29.9. 12.10.
Újezdec Vûtrná 7.9.
Újezdec Pod dubíãky 5.10.
Újezdec Nová ãtvrÈ 21.9. 19.10.
kfiiÏ. Teliãkova - Sportovní 1., 15. a 29.9. 13.10.
Popovice U trati 8.9. 6.10.

Popovice za kapliãkou 22.9. 20.10.
Vinary u garáÏí 1. a 29.9.
Vinary Ve dvofie 8.9.
Vinary Mezilesí II 15.9. 13.10.
Vinary RÛÏová 20.10.
Vinary Za humny u bytovky 22.9. 6.10.
Penãiãky zaãátek obce 1.9.
Henãlov náves 8.9. 6.10.
Henãlov SokolÛ 8. a 22.9.
Henãlov kfiiÏ.Mart.,Hlin.,Nová 22.9. 20.10.
Penãice u po‰ty 13.10.
Penãice V kótû 15. a 29.9.
âekynû nad rybníãek 13.10.
âekynû k sokolovnû 15.9.
âekynû náves 22.9.
âekynû Na ãervenici 20.10.
âekynû Podlesí 1. a 29.9.
âekynû Boro‰ín 8.9. 6.10.
L˘sky k obchodu 1.9.
L˘sky za mostkem 15.9.
Teliãkova u kotelny 29.9.
Pod skalkou park. vzadu 13.10.
Îeravice Na návsi 8.9.
Îeravice Such˘ potok 22.9. 20.10.
Îeravice Pod lesem 6.10.
V˘myslov 5.10.
Jasínkova za Priorem 7.9. 12.10.

ZO âZS ã. 1 u Îebraãky kfiiÏovatka 12.9.
ZO âZS ã. 1 parkovi‰tû u Laguny 3.10.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã.1 5.9.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã.2 5.9.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã.3 5.9.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã.4 5.9.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã.5 5.9.
ZO âZS ã. 16 u Kozlovic ã.1 6.9.
ZO âZS ã. 16 u Kozlovic ã.2 6.9.
ZO âZS ã. 3 naproti âSAD 12.9.
ZO âZS ã. 4 Kojetínská za sbûr. surovinami 26.9.
ZO âZS ã. 4 k Mádrovu podjezdu 26.9.
ZO âZS ã. 5 Lovû‰ice DruÏstevní 26.9.
ZO âZS ã. 3 podél cesty k Lovû‰icím ã.1 19.9.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã.2 19.9.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã.3 19.9.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã.4 19.9.
ZO âZS ã. 7 podél cesty k Lovû‰icím ã.5 19.9.
ZO âZS ã. 8 za benzinou Ekona Petrol 12.9.
ZO âZS ã. 9 Markrabiny 26.9.
ZO âZS ã. 10 Îernava - na konci 3.10.
ZOS Îernava - naproti garáÏí 3.10.
ZO âZS ã. 15 Dluhonice kfiiÏovatka u váhy 10.10.
ZOS za hvûzdárnou 10.10.
ZO âZS ã. 2 a 3 pod kasárna                           termín dle poãasí
ZO âZS ã. 3 za Linde - Technoplyn                  (suchá cesta)
ZO âZS ã. 7 Al‰ova u rest.Viktoria 12.9.
ZOS za Kabelíkovou ulicí 12.9.
ZO âZS ã. 13 âekynû Boro‰ín 3.10.

Stanovi‰tû velkoobjemov˘ch kontejnerÛ
pro podzimní úklid – srpen aÏ fiíjen 2006
Roz‰ífien˘ harmonogram pfiedkládají Technické sluÏby ve spolupráci s Mûstem Pfierov

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

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor TJ Spartak Přerov

Vl. Wnuk, tel. 721 487 988

2. 9. • Horní Lideã–Laãnovské rybní-
ky–Laãnovské skály–Vafiákovy pase-
ky–Trubiska–Val. Polanka, 20 km, odj.
vlak 6 hod., vede Vl.Wnuk.
6. 9. • Námû‰È na H.–StfiíÏov–·védské
‰ance–Námû‰È na H., 10 km, odj. vlak
9.44 hod., vede L. Poláková. 
7.–11. 9. • Kokofiínsko, pû‰í akce, do-
prava vlak, vede Vl. Wnuk.
13. 9. • Horka n. M.–Hynkov–Lhota n.
M.–Náklo–Pfiíkazy, 15 km, odj. vlak
6.10 hod., vede Zd. Sladk˘.

2. 9. • Brno a okolí – Tufiany kos-
tel–Rajhrad–·pilberk, 12 km, ved.
P. ·Èáva, odj. 7.10 hod.
5. 9. • schÛzka turistÛ, Vinary – Na
Skalce ve 14 hod., odj. A 13.15 hod.
7. 9. • JablÛnka–Lazy–KuÏelek–Pi‰-
ková–Bystfiiãka, 21 km, J. Pûãek, odj.
6 hod.
7. 9. • Ostrava – jak ji neznáme,
12 km, Î. Zapletalová, odj. 7.18 hod.
9. 9. • Troják–Humenec–Chléviska–
Vsetín, 25 km, J. Sedláková, odj.
A 7 hod.
12. 9. • schÛzka turistÛ v restauraci
Tribuna Pfierov, Sokolská 28, odj.
A 13.47 hod.
14. 9. • N. Jiãín–Svinec–âerÈák–N. Ji-
ãín, 15 km, M. Garzina, odj. 6 hod.
Záfií – Velké Karlovice, DoleÏal.
16. 9. • Halenkov–Kohútka–Por-
tá‰–Vratãa–Nov˘ Hrozenkov, 20 km,
J. Pûãek, odj. 6 hod.
16. 9. • Kopfiivnice–Ra‰kÛv ká-
men–·tramberk–Bílá hora–Kopfiivni-
ce, 16 km, H. ·Èávová, 7.18 hod.
21. 9. • Malenovice–Kudlov–Zlín,
12 km, Î. Zapletalová, odj. 7.23 hod.
23. 9. • Odry–Dobe‰ov–Lubomûfi–
Spálov–Hefimánky, 20 km, J. Pûãek,
odj. 6 hod.
28. 9. • âarták–Kotlová–Bene‰ky–
Horní Beãva, 17 km, J. ·vec, odj. 6 hod.
27. 9.–1. 10. • Moravsk˘ Kras, ·Èáva
30. 9. • Lideãko–Pulãínské skály–
Huslenky, 20 km, A. Dvofiák, odj.
6 hod.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor SK Přerov – pěší turistika

Jiří Švec, tel. 608 730 541

5. 9. • schÛze – restaurace Pivovar
v 19 hodin.
21.–24. 9. • Kutnohorsko – Posázaví,
hvûzdicové trasy, 50–70 km, J. Zavadi-
lová, odjezd vlaku v 5.19 hodin, cyklo.
26. 9.–8. 10. • ¤ecko na kole, So-
luÀ–Olymp–Meteora–Termopyl–Athe-
ny–Korint–Epidaurus–Olympia–Delp-
hi–Vikos, 16 dnÛ, 565 km, T. Beránek,
odj. v 6. hodin, cyklo.
28. 9. • Svatováclavská jízda, Pfie-
rov–Stará Ves–KromûfiíÏ–Kojetín–Pfie-
rov, 75 km, F. Prusek, Hvûzda v 8.30
hodin, cyklo.

KČT VHT TJ
Spartak Přerov

T. Beránek, tel. 602 575 673
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inzerce

PP· – institut celoÏivotního vzdûlávání Pfierov, s. r. o. 

ve spolupráci s Vysokou ‰kolou logistiky o.p.s. Pfierov a Vy‰‰í odbornou ‰kolou
Ïivnostenskou Pfierov, s.r.o. pfiipravujeme:

3-mûsíãní intenzívní vzdûlávací programy roz‰ifiující
kvalifikaci v oborech:

• MANAÎER
program je urãen pro zaãínající podnikatele, manaÏery, ale i pro v‰echny fiídí-
cí a klíãové pracovníky, ktefií si chtûjí doplnit a roz‰ífiit své zku‰enosti a zna-
losti z praxe o metody fiízení, efektivní procesní fiízení, zákonitosti práce pfii
fiízení lidí, principy práce manaÏera, potfiebují se zdokonalit v oblastech jed-
nání s lidmi, vystupování na vefiejnosti atd.

• LOGISTIK 
posluchaãi budou seznámeni se znalostmi z oblasti organizaãnû fiídící ãin-
nosti v drobném a stfiedním podnikání, budou schopni aplikovat ve své firem-
ní praxi zásady moderního a efektivního nákupu a prodeje zásob, bude znát
pravidla skladování a evidence zásob na základû mezinárodních standardÛ
a v neposlední fiadû bude schopen se zapojit do fie‰ení logistick˘ch problémÛ
firmy.

• MANAÎER LOGISTIKY
program manaÏer obohacen o problematiku logistiky a fiízení logistick˘ch
procesÛ ve firmách, .

Doba i rozsahy jednotliv˘ch programÛ jsou pfiizpÛsobeny poÏadavkÛm
firem. BliÏ‰í informace získáte na uveden˘ch kontaktech.

Odborné kurzy na téma: 

• Zákonitosti obchodní korespondence – jednodenní kurz 
kurz je urãen pro ty, ktefií se ve své práci musí zab˘vat otázkou správnosti
písemností, psaním dopisÛ a tvorbou obchodních dokumentÛ, smluv, firem-
ních smûrnic atd. Podkladem je platná norma âSN 01 6910. Kurz je oboha-
cen o praktické pfiíklady a moÏnost konzultace konkrétních písemností.

• ManaÏerské dovednosti v kostce – 5denní odborn˘ kurz
zkrácená verze vzdûlávacího programu ManaÏer. Kurz provede posluchaãe
v‰emi oblastmi práce manaÏera, zákonitostmi práce vedení lidí, tvorbou
firemní a obchodní strategie, metodami fiízení a rozhodování apod.

VyuÏijte moÏnosti roz‰ífiení sv˘ch znalostí. Na‰i pracovníci jsou pfiipraveni
Vám podat bliÏ‰í informace o vzdûlávacích programech a semináfiích na tele-
fonních ãíslech 581 277 913, 776 060 809, pí. Hrnãífiová nebo e-mailu
pps@vslg.cz.

do nultého roãníku 2006/2007 k pfiípravû ÏákÛ 9. tfiíd základních ‰kol na
pfiijímací zkou‰ky na stfiední ‰koly. V˘uka probíhá na poãítaãích vãetnû procvi-
ãování testovací metody (SCIO testy).

NáplÀ kurzu: ãesk˘ jazyk
matematika
seznámení s Internetem a elektronickou po‰tou
seznámení s aplikacemi MS Word, MS Excel, XnView

Termín zahájení: 29. záfií 2006 
Uzávûrka pfiihlá‰ek: do 15. záfií 2006
Rozsah kurzu: 44 vyuãovacích hodin
Cena: 1 400,- Kã/osobu

Pro více informací nás kontaktujete na telefonních ãíslech 581 277 913,
581 259 138, na e-mailové adrese pps@vslg.cz popfi. pfiímo na adrese Palacké-
ho 1380/19, Pfierov 750 02.

FIRMY POZOR!

ZAHAJUJEME P¤ÍJEM P¤IHLÁ·EK

pfiední evropsk˘ v˘robce ‰roubov˘ch a listov˘ch pruÏin pro automobilov˘ a Ïelezniãní prÛmysl

hledá zamûstnance
na pozici

STROJÍRENSK¯ DùLNÍK
PoÏadujeme:

• SOU (ve strojírenském oboru v˘hodou)
• ochotu se neustále vzdûlávat
• zaujetí pro práci

Nabízíme:

• odpovídající platové ohodnocení
• (prÛmûrná hrubá mûsíãní mzda ãiní

19300,- Kã vãetnû pfiíplatkÛ v dûlnické
profesi)

• moÏnost rekvalifikace
• zamûstnání v renomované spoleãnosti

s perspektivou rozvoje
• náborov˘ pfiíspûvek 5000,- Kã
• pfiíspûvek na dopravu
• 25 dnÛ dovolené
• obûd (veãefii) za 19,- Kã
• moÏnost stáÏí v zahraniãí
• benefity ze sociálního fondu

vypisuje v˘bûrové fiízení na obsazení
pracovní pozice do tfiísmûnného provozu

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁ¤
PoÏadujeme: 

• vyuãení v oboru elektro
• praxe v˘hodou
• znalost vyhlá‰ky 50/78 Sb
• znalost systémÛ simatic S7, S5
• ãasovou flexibilitu
• efektivní pfiístup k fie‰ení problémÛ
• komunikativnost

Pracovní náplÀ:

• efektivní rozpoznání problémÛ
• navrhování vhodn˘ch fie‰ení
• navrhování preventivních opatfiení

Nabízíme:

• zajímavou práci s moÏností profesního
rÛstu

• odpovídající mzdové ohodnocení
• pfiíspûvek na dopravu do zamûstnání
• náborov˘ pfiíspûvek

Své nabídky zasílejte na adresu:
Hanácké Ïelezárny a pérovny, a.s., Dolní 100, 797 11 Prostûjov,
e-mail: martina.dopitova@hzap.cz, martin.opalka@hzap.cz, 
informace na tel. 582 312 786 Martina Dopitová, 582 312 782 Martin Opálka
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VYŠKRTÁVANÉ VÝRAZY:

OSMISMĚRKA  Reinhold TRAUTMANN (1883–1951), univerzitní profesor, německý jazykově-
dec, slavista, studoval vztahy slovanských a baltských jazyků a vydával staré baltské památ-
ky. Po vyškrtání uvedených výrazů přečtete jeho výrok svisle po sloupcích.

TAJENKA OSMISMĚRKY: VÝT S VLKY JEŠTĚ NEGARANTUJE, ŽE NÁS NESEŽEROU.

ČEKYNĚ
DLUHONICE
HENČLOV
KOZLOVICE
KŘIVÁ

V P S J E C I V O L Z O K S R U
K T R E L R V P U E Ý Á N E K P
Ý Í V I N H Ř O J V E S C E Ř O
H C N Š M E O Í L Ž I I K E I P
Č E L T R A U T M A N N D Y V O
E D N O Á M T T K O CH M A Ž Á V
K Z V Č E M N O H A O I E R O I
Y E K T L A A U R S N S M E Y C
N J Y Ý G O L P T P E N Č I C E
Ě Ú N Ě A D V Í E C I Š Ě V O L

LHOTKA
LOVĚŠICE
LÝSKY
MICHALOV
MLÝN

PAMÁTNÍK
PENČICE
POPOVICE
PRIMA

PŘEDMOSTÍ
PŘEROV
ROTA
ŘÍM

ÚJEZDEC
UM
VINARY

Oddûlení regionální historie Mu-
zea Komenského v Pfierovû zahajuje
od záfií desetimûsíãní cyklus pfied-
ná‰ek z ãesk˘ch dûjin (pfiedná‰í Mgr.
Lubor MaloÀ), dûjin v˘tvarného
umûní (pfiedná‰í Mgr. Kristina Gla-
cová) a historie Pfierova (pfiedná‰í
Mgr. Milan Chumchal). 

Pfiedná‰ky budou koncipovány pro
vy‰‰í roãníky stfiedních ‰kol a dospû-
lé posluchaãe. V jednotliv˘ch mûsí-
cích budou prostfiídány v‰echny tfii
okruhy (vÏdy jedna pfiedná‰ka jednou
t˘dnû). ¤azení jednotliv˘ch pfiedná-
‰ek je ve v‰ech tfiech pfiípadech chro-
nologické - od Velké Moravy po konec
2. svûtové války. Pfiedná‰ky je moÏno
nav‰tûvovat dle osobního v˘bûru. Zá-
jemci pfiihlá‰ení do celého cyklu (zde
je moÏná rovnûÏ varianta v˘bûru pou-
ze jednoho okruhu, tzn. pouze ães-
k˘ch dûjin, dûjin v˘tvarn˘ch umûní
nebo dûjin Pfierova) získají na závûr
cyklu ãestné uznání za jeho absolvo-
vání. Pro pfiípadné zájemce o studi-
um na vysoké ‰kole humanitního za-
mûfiení bude vystaveno potvrzení o
absolvování, které je moÏné pfiiloÏit
k pfiihlá‰ce na vysokou ‰kolu. Cyklus
je bezplatn˘, pfiedná‰ky budou probí-
hat vÏdy ve stfiedu od 16.30 do 18 ho-
din v Rytífiském sále Korvínského do-
mu. První setkání se uskuteãní ve
stfiedu 6. záfií. Jednotlivé pfiedná‰ky
budou rovnûÏ kaÏd˘ mûsíc zvefiejÀo-
vány v denním tisku a na webov˘ch
stránkách (www.prerovmuzeum.cz) 

Program přednášek
6. 9. • Velkomoravská fií‰e a poãátky
vlády PfiemyslovcÛ. (Mgr. L. MaloÀ)
13. 9. • Umûní doby velkomoravské
a pfiedrománské (Mgr. K. Glacová)
20. 9. • Hradisko na Kopci a trhová
ves – osídlení Pfierova v 9.–12. stol.
(Mgr. Milan Chumchal)

ZájemcÛm o historii
a dûjiny umûní

František Toth opět vystavuje
Dne 31. srpna bude na zámku v Přerově zahájena vernisáží výsta-
va přerovského fotografa Františka Totha (1906–1981). Většina
z nás si tohoto člověka s vlídným úsměvem na rtech, ověšeného
fotoaparáty, pamatuje coby spěchajícího přerovskými ulicemi. Ni-
kde nesměl chybět. Byl považován za dokumentaristu, který za-
znamenává na svých snímcích všechny důležité události. Dalo by
se říci, že ho fotografie provázela od mládí až do jeho smrti.

V˘stava Premianti a zá‰koláci, kte-
rá se koná ve dnech 17. 8. aÏ 1. 10.
v Malém v˘stavním sále Muzea Ko-
menského, nás zavádí do známého
prostfiedí, do ‰kolních lavicích, ve kte-
r˘ch jsme dennû pfiicházeli do styku
s onûmi premianty a zá‰koláky. Hlav-
ním smyslem v˘stavy není pouãit ãi
osvûtlit, ale pobavit a „donutit“ ke
vzpomínání. Pfiipomenout ‰kolní léta
a také dokázat, Ïe se nic nezmûnilo. 

Náv‰tûvník se nemusí bát pfiemí-
ry nezáÏivn˘m pouãn˘ch popiskÛ,
ale mÛÏe se tû‰it na vtipné komen-
táfie a postfiehy, které bezesporu
obohatí jeho du‰evní rozhledy.
A kdo si bude chtít odnést památku
na v˘stavu, mÛÏe si v pokladnû Mu-
zea Komenského zakoupit prÛvod-
ce v˘stavou. Vûfiím, Ïe kaÏd˘, kdo
pfiijde, nebude litovat. 

Mgr. Lubor Maloň

Premianti a zá‰koláci

V˘stavou v pfierovském muzeu jej
chceme náv‰tûvníkÛm pfiipomenout
jako vynikajícího portrétistu, a to
prostfiednictvím jeho portrétních
a také Ïánrov˘ch fotografií. Portréty
stály na poãátku jeho umûleckého

rÛstu, teprve pozdûji pfie‰el na Ïán-
rovou a dokumentární fotografii. 

V rámci prezentace jeho portrétní
tvorby jsou na v˘stavû pouÏity origi-
nální fotografie, portrétní studie, stu-
die k novoroãenkám a studie kvûtin.

Fotografie s Ïánrov˘mi motivy
byly zhotoveny z dostupného
negativního materiálu. Zde je
velice dobfie vidût pohled foto-
grafa na svût pfii ãast˘ch pro-
cházkách i cílené dokumentaci.
AÈ jiÏ se jednalo o dokumentaci
v˘stavby, architektury, dûní ve
mûstû, vÏdy v‰e vnímal okem
umûlce. Nesmíme zapomenout
ani na osobní vûci Franti‰ka Tot-
ha, jak˘mi jsou dokumenty, ko-
respondence atd.
Na v˘stavu, jeÏ nese název Ob-
jektivem Franti‰ka Totha, kte-
rou mÛÏete zhlédnout od 31.
srpna do 1. fiíjna 2006 v His-
torickém sále pfierovského
zámku zve Jitka Hanáková.

František Toth, Kytička pro maminku

Besedy na zajímavé téma
pondûlí v 10.15 hodin

4. 9. • Peãovatelská sluÏba a nov˘ zá-
kon o sociálních sluÏbách – Marta S˘-
korová, Bc. Eva Tkadlecová
11. 9. • âeské dûjiny na pfielomu 18.
a 19. století – Mgr. ·árka Krákorová-
PajÛrková
18. 9. • Církevní dûjiny – 5. ãást, re-
nesance, reformace, reformovaná Ev-
ropa – PaedDr. Rostislav Doãkal
25. 9. • Vycházka do Moravské orni-
tologické stanice: Rozumíme zvífiatÛm
– Ing. Jana Kosturová (doprava bude
zaji‰tûna od centra SONUS)

Rukodělné činnosti
ãtvrtek v 10.15 hodin

7. 9. • Vyr˘van˘ obrázek 
14. 9. • Batikovan˘ ubrousek
21. 9. • Závûsn˘ mobil
28. 9. • Státní svátek

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

od 9 do 10 hod.

Internet s lektorem i bez lektora
vÏdy v pondûlí a ve ãtvrtek 

od 9 do 10 hod. pro pokroãilé
vÏdy v pondûlí a ve ãtvrtek 
od 11 do 13 hod. s lektorem

Poplatek za uÏívání internetu 15 Kã/h.

Symbolické vstupné 15,- Kã

Kavárna pro seniory
stfieda 13. 9. v 16 hodin

PouÈ na Ukrajinu – Pavel Rozsypálek

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

Podzimní festival
duchovní hudby 
– Olomouc 2006

23. 9.–14. 10.
Sobota 23. 9. • chrám sv. Michala

v 19 hod., 130/90 Kã
J. Haydn: M‰e C dur „Cecilská“
Jihoãeská komorní filharmonie 

âeské Budûjovice

Stfieda 27. 9. • dóm sv. Václava, 
19 hod., 100/70 Kã

Z. Pololáník: Hymny ke svat˘m 
patronÛm

Severoãesk˘ filharmonick˘ sbor, 
V. Kováfi a J. Strako‰ – varhany

Sobota 30. 9. • chrám sv. Cyrila
a Metodûje, 19 hod., 120/80 Kã
Z. Kodály: Missa brevis C dur 

M. Reger: Fantasie a fuga d-moll,
op. 135 b

W. A. Mozart: Davide penitente, 
kantáta KV 469

Komorní sbor âeského rozhlasu
Státní komorní orchestr Îilina

Informace a hromadné objednávky
vstupenek ARS VIVA, tfi. 1. máje 5, Olo-
mouc, tel. 585 220 645, 608 772 142,
e-mail arsviva@olomouc.cz, www.sac-
redmusicfestival.net, www.hudba.olo-
mouc.cz. Pfiedprodej v podloubí rad-
nice, tel. 585 513 392
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Dům dětí a mládeže ATLAS 
tel.: 581 209 353, 581 201 246

MĚSTSKÝ DŮM
10. a 24. 9 od 13.45 do 18 hodin •
Nedûlní párty pfii dechovce, k tanci
a poslechu hraje dechová hudba Ha-
naãka z Bfiestu pod vedením kapelníka
Jaromíra Motala st. Nedûlní taneãní od-
poledne, která se konají vÏdy dvakrát
v mûsíci (druhou a ãtvrtou nedûli, a to
nejen pro seniory). Vstupné 50 Kã. 
18. 9. v 19.30 hodin • âistá kofiist,
anglická detektivní komedie, hrají L.
Mrkviãka, V. Postráneck˘, H. Sr‰Àová ad.
26. 9. ve 14 hodin • Divadelní Pfierov
2006, pfiehlídka dramatické, zájmové
a taneãní tvorby mentálnû postiÏen˘ch
27. 9. 27.9. v 19.30 hodin • Stfiíbr-
Àanka, koncert krojované dechovky pod
vedením kapelníka Vojtûcha Horkého
Pfiedprodej – MD, vchod z nám. TGM –
kavárensk˘ vchod, po aÏ pá 8–18 hod.,
tel. 581 290 311, 581 215 101

MUZEUM KOMENSKÉHO
28. 9. • Den ãeské státnosti, muzeum,
Helf‰t˘n, ORNIS – vstup zdarma

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

do 1. 10. • Mûsto Pfierov – ohlédnutí
za minulostí – v˘stava k 750. v˘roãí po-
v˘‰ení Pfierova na mûsto
do 1. 10 • Premianti a zá‰koláci
do 1. 10. • Podoby kovu (práce umû-
leckého kováfie P. Tasovského a umû-
leckého slevaãe Ing. J. Garguláka)
31. 8.–1. 10. • Objektivem Franti‰ka
Totha – v˘stava k 100. v˘roãí narození
15. 9. • Dny evropského kulturního
dûdictví (vstup zdarma)
15. 9. v 19 hodin • komorní koncert
v rámci DnÛ evropského kulturního
dûdictví (vstupné dobrovolné)

Ornitologická stanice
pondûlí aÏ pátek 8–16 hod., 

sobota, nedûle a svátek 9–17 hod.
jindy po dohodû

do 30. 9. • Rozumíme zvífiatÛm? 
Interaktivní v˘stava nejen pro dûti vû-
novaná etologii – vûdû o chování zvífiat
1. 9.–31. 10. • Mikro a makrosvût kar-
lovarského vfiídlovce, v˘stava fotogra-
fií Lenky a Pavla Lis˘ch
25. 9.–7. 10. • Ptaãí festival – tvorba
Ptaãí lípy. Skupina fiezbáfiÛ bude vytvá-
fiet v areálu ORNIS z kmene staré lípy
skulpturu s ptaãí tematikou. 
od 25. 9. • Ptáci v nitce – paliãkovaná
krajka
stálá expozice • Ptáci âeské republiky

Hrad Helfštýn
úter˘ aÏ nedûle 9-18 hod.

do 30. 10. • Otevfiení expozice Histo-
rické mincovny 
do 29. 10. • Otevfiení expozice Umû-
leckého kováfiství
do 29. 10. • âeská kovová plastika 
7. 9. • Den otevfien˘ch dvefií památek
(vstup zdarma)
10. 9. • Dny evropského kulturního
dûdictví (vstup zdarma)
23. 9. • Svatováclavské troubení –
soubor lesnic VLS âR (ve 13 hod.)

Na Nedělní párty v Městském domě bude návštěvníkům vyhrávat dechová
hudba Hanačka z Břestu pod vedením kapelníka Jaromíra Motala st.

Další běh plavecké přípravky začíná
Pfiípravka je zahájená 11. 9. a kon-

ãí 14. 12. 2006. Pfiihlásit se mohou
dûti od 5 let a star‰í. Pfiihlá‰ky v po-
kladnû plaveckého areálu 4. 9. a 7. 9.
od 15 hod. do 18 hod. V˘cvik zaãíná
11. záfií od 16 do 17 hod., kdy mÛÏete

zaplatit v dobû od 15 hodin v hale pla-
veckého areálu. Probíhá vÏdy v pondûlí
a ve ãtvrtek od 16 do 17 hod. Poplatek
za kurz 750 Kã. Pfiípravka se nekoná
28. záfií (svátek), 2. a 5. fiíjna (odstáv-
ka), 26. fiíjna (podzimní prázdniny).

12. 9. v 16 hodin • dopravní hfii‰tû
DDM Atlas – prezentace krouÏkÛ, kde
mohou zájemci sledovat ukázky z ãin-
nosti jednotliv˘ch krouÏkÛ, získat
o nich bliÏ‰í informace a v pfiípadû zá-
jmu se do nich pfiihlásit. Do 30. 9. je
zv˘hodnûné kurzovné. O nabídce na
‰kolní rok 2006/2007 získáte informa-
ce na tel. 581 201 246, 581 209 353.

KPVU
16. 9. • Kulturní památky âeského Tû-
‰ína a polského Cieszyna, vlakov˘ zá-
jezd. Sraz ve vestibulu na nádraÏí v Pfie-
rovû v 7.45 hodin, odjezd v 8.03 hodin

Pozvánka 
do Michalova
23. 9. • skupina Markus M – Den lva
svatého Marka v Pfierovû v parku Mi-
chalov. Vystoupení skupin historické-
ho ‰ermu a dobové hudby, fiemesln˘
jarmark a stfiedovûká vû‰tírna, ukázka
dob˘vání tvrze na cirkusové louce ved-
le parku Michalov. Obãerstvení zaji‰tû-
no. Vstup na akci je zdarma.

Cviãte s námi
11. 9. • Odbor Sport pro v‰echny pfii
SK Pfierov zahájí pravidelné cviãení v tû-
locviãnû Z· Îelatovská ul. v Pfierovû. Ro-
diãe a dûti budou cviãit v pondûlí od 17
hodin a Ïákynû od 18 hodin, pfied‰kolní
dûti ve ãtvrtek od 17 hodin, Ïeny (ryt-
mická gymnastika) v pondûlí od 19 ho-
din a kondiãní a zdravotní cviãení mají
vymezen˘ ãas ve ãtvrtek od 19 hodin.
Náplní pro cviãení ÏákÛ je v‰eobecná
gymnastika, atletika a míãové hry.
Pro oddíl rekreaãních sportÛ je vyhra-
zena hala Pfierov ve stfiedu od 20 hodin,
kdy dospûlí i dorost hrají volejbal.

Akce pro seniory PSP
28.9. • vlakov˘ turistick˘ v˘let na Por-
tá‰. Odjezd vlaku z nádraÏí âD v 6.00
hodin. Vlakem Pfierov – Karolinka, od-
tud pû‰ky na hfieben JavorníkÛ – chata
Portá‰ a zpût do Nového Hrozenkova
(16 km), dále vlakem do Pfierova. Pfií-
jezd v 18.49 hodin.

Víkendov˘ semináfi
tai ãi ãuan
23.–24. 9. • ãínské umûní pro relaxaci,
zdraví, krásu a vitalitu pro lidi v‰ech pro-
fesí bez rozdílu pohlaví a vûku, zdravé
i nemocné, pro zaãáteãníky i pokroãilé.
Vede profesor Mario Topol‰ek z Prahy,
autor projektu âlovûk a Zemû nejsou 2.

Výstava 
mladých králíků

âesk˘ svaz chovatelÛ okresní orga-
nizace Pfierov, Olomouc, Prostûjov
a Genoservis a.s. Olomouc, v˘sta-
vi‰tû Pfierov pofiádají

XXXVI. Celostátní v˘stavu 
mlad˘ch králíkÛ v Pfierovû 

s mezinárodní úãastí. 

Koná se ve dnech 15. a 16. záfií na
v˘stavi‰ti v Pfierovû – Kopaniny,
v pátek od 8 do 18 hodin a v sobo-
tu od 8 do 16 hodin. Vstupné ãiní
50 Kã, dûti do 15 let zdarma.

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

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

Pondělí zavřeno zavřeno 7.30–21

Úterý zavřeno zavřeno 7.30–21

Středa zavřeno zavřeno 7.30–21

Čtvrtek zavřeno zavřeno 7.30–21

Pátek zavřeno zavřeno 7.30–21

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

Výjimky: 29. 9.–8. 10. zavřeno – odstávka

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

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • ZÁ¤Í 2006

koupel, zábal, masáž,
perličková masáž

pondělí až pátek 7–18 hod.
Výjimky: 28. 9. zavřeno – svátek

LÁZNĚ BOCHOŘ (tel. 581 205 045)

VÝJIMKY – plavecký areál
1. 9. dětský 10–20

50 m 10–22
koupání imobilních občanů 15–17
venkovní bazén 10–18

28. 9. dětský, 50 m 10–18
venkovní bazén 10–18

Od 29. 9. do 8. 10. zavřeno – odstáv-
ka bazénu

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

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

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

11. 9.–22. 9. • Îena oãima Karla Bene‰e,
Karla Demela a Oty Janeãka
Podzimní sezonu zahájíme v˘stavou tfií v˘-

znamn˘ch autorÛ, ktefií ve své tvorbû mi-
strnû, pomocí jednoduch˘ch linií, dovedli
vyjádfiit podstatu Ïenské fyzické i du‰evní
krásy. Jejich dílo je obsahovû i technicky da-
leko ‰ir‰í, ale my jsme do této v˘stavy vybrali
ke konfrontaci pouze jediné téma, téma Ïe-
ny, která je vûãnou inspirací v‰ech umûlcÛ.
Karel Bene‰ (1932) – vûnuje se volné a uÏi-

té grafice, ilustraci, kresbû a ex libris. V gra-
fické tvorbû pracuje pfieváÏnû technikou li-
tografie, ale také kamenorytiny, která je vel-
mi zajímavá a dnes ne tak ãasto vyuÏívaná.
Karel Demel (1942) – vûnuje se volné gra-
fice, kresbû a kniÏní ilustraci.
Ota Janeãek (1919–1994) – vynikající ma-

lífi, grafik a ilustrátor, jehoÏ dílo se stalo samozfiejmou souãástí ãeské v˘tvarné
kultury na‰eho vûku.

V záfií bude v galerii vystavovat své obrazy pfierovská v˘tvarnice Pavlína Fi-
lou‰ová-Haderková, která patfií k nové generaci pfierovsk˘ch malífiÛ. Dále od 4.
do 29. záfií zde probûhne v˘stava Kulturní asociace Nová Akropolis Olomouc.
V˘stava archeologick˘ch reprodukcí nazvaná Doteky vûãné krásy má za úkol
pfiedstavit umûlecké skvosty vytvofiené egypsk˘mi umûlci.

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

Kino Hvězda

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

7. 9.–20. 9. • Kofieny Ïivota
Pod zá‰titou primátora mûsta

Pfierova Jindfiicha Valoucha pro-
bûhne v galerii Centrum projekt
Kofieny Ïivota, kterému pfiedcháze-
la devítiletá pfiíprava. Jeho náplní je
spolupráce Ateliéru PláÀavová
s chránûn˘mi dílnami, s v˘tvarníky
s hendikepem i bez nûj a se ‰kolami
a galeriemi v nûkolika mûstech âR.

Svá díla pfiedstaví Ateliér Plá-
Àavová – odûvní doplÀky; Ateliér
Pavli‰ová – obrazy, keramika; Vla-
dimír JeÏ – ‰perky, obrazy; Slu-
neãnice Zlín – stromky ‰tûstí; Ob-
ãanské sdruÏení Práh – obalová
technika; CSP Zlín, Ergo Uh.
Hradi‰tû – dekorativní svíce.

VernisáÏ se uskuteãní 7. záfií v 17.30 hodin. Na kytaru zahraje M. Hradil.
21. 9.–4. 10. • Otakar Vystrãil, obrazy a kresby. VernisáÏ 21. 9. v 17.30 hodin

1.–6. 9. v 17.30 hod. a 1.–5. 9. ve
20.30 hod. • PIRÁTI Z KARIBIKU –
TRUHLA MRTVÉHO MUÎE (USA, do-
brodruÏn˘, premiéra). Kapitán Jack je
zpût… V pokraãování dobrodruÏného
a velkolepého filmového hitu z roku
2003, je kapitán Jack Sparrow znovu la-
pen ve spletité síti záhrobních intrik. 
7.–9. 9. v 17.30 hod. • DIVOâINA
(USA, animovaná pohádka, ãesk˘ da-
bing). Za zvífiátky nemusíte jen do zoo.
Pfiijìte na nû do kina. Film vypráví pfií-
bûh zvífiat z newyorské zoo, která se po-
té, co je jedno z nich omylem odvezeno
do divoãiny, vydávají na nebezpeãnou
záchrannou v˘pravu. 
10.–13. 9. v 17.30 hod. a 7.–12. 9. ve
20.30 hod. • MIAMI VICE (USA, akã-
ní thriller, titulky, premiéra). Îádné pfií-
kazy. Îádná pravidla. Îádné zákony. Se-
riál Miami Vice patfiilo k tomu nejlep-
‰ímu, co se v osmdesát˘ch letech mi-
nulého století objevovalo na televizních
obrazovkách. 
14.–20. 9. v 17.30 hod. a 14.–19. 9.
ve 20 hod. • KRÁSKA V NESNÁZÍCH
(âR, tragikomedie, ãeská verze, premi-
éra). Film Jana Hfiebejka a Petra Jar-
chovského o sexu, penûzích a dobrém
ãlovûku. Marcela (AÀa Geislerová) je
atraktivní tfiicátnice, manÏelka dvou dû-
tí. ManÏel Jarda (Roman Lukár) má au-
todílnu, kde pfiedûlává kradená auta. 
21.–24. 9. v 17.30 hod. • KOUZELNÁ
CHÒVA NANNY McPHEE (USA, ro-
dinná komedie, premiéra). Dejte si na
ni bacha! KdyÏ dûti zaãnou pfierÛstat
rodiãÛm pfies hlavu, mûli by si na nû
pofiídit chÛvu. JenÏe kdyÏ nezvladatel-
né ratolesti zlikvidují sedmnáct peão-
vatelek v fiadû, existuje jediné fie‰ení. 
21.–24. 9. ve 20 hod. • SKY FIGH-
TERS: AKCE V OBLACÍCH (Francie,
akãní, titulky, premiéra). ZapomeÀte na
Top Gun. Nastupují Sky Fighters! Fas-
cinující letecká akrobacie. Na letecké
základnû „ochráncÛ“ vzdu‰ného pro-
storu je stále ru‰no. Elitní piloti stfieÏí,
trénují, milují. Bûhem letecké pfiehlíd-
ky zmizí z dosahu radarÛ jedna ze stí-
haãek. Zaãíná vojenská operace ...
25.–27. 9. v 17.30 hod. a 25.–26. 9.
ve 20 hod.• SATAN P¤ICHÁZÍ (USA,
horror, titulky). Proroctví je jasné. Zna-
mení jsou nezpochybnitelná. 6. dne,
6. mûsíce, roku 2006 pfiijde jeho den.
Mnozí lidé vûfií, Ïe proroctví z knihy
„Zjevení“ je pfiedzvûstí dûsivé budouc-
nosti, která ná‰ svût ãeká nebo Ïe se-
stává ze stfiípkÛ historie...
28. 9.–4. 10. v 17.30 hod. • PIRÁTI
Z KARIBIKU – TRUHLA MRTVÉHO
MUÎE (USA, dobrodruÏn˘, titulky). Ka-
pitán Jack je zpût… V pokraãování do-
brodruÏného a velkolepého filmového hi-
tu z roku 2003, je kapitán Jack Sparrow
znovu lapen ve spletité síti záhrobních

intrik. Prokletí âerné perly se mu sice
podafiilo zlomit, av‰ak nyní musí se svou
posádkou ãelit mnohem dûsivûj‰í ...
28. 9.–1. 10. ve 20.30 hod. • DÒM
U JEZERA (USA, romantick˘, titulky,
premiéra). MÛÏete b˘t spokojeni s nû-
k˘m, koho jste nikdy nepotkali? Dok-
torka Kate Forester (Sandra Bullock),
která Ïila v neobvyklém domû u jezera
si po pfiestûhování do Chicaga zaãíná
prostfiednictvím schránky pfied domem
vymûÀovat zamilované dopisy ...

6. 9. ve 20.30 hod. • MOTOCYKLOVÉ
DENÍKY (Brazílie, drama, titulky, pre-
miéra). Velkolepá podívaná s hvûzdn˘m
obsazením. V roce 1952 se dva mladí
Argentinci Ernesto Guevara a Alberto
Granado vydají na dlouhou cestu, aby
objevili Latinskou Ameriku. Oba mladí
muÏi zaÏívají dobrodruÏství, které je
provádí bûhem jejich pouti ...

13. 9. ve 20.30 hod. • JEDINÁ NOC
(Francie/Belgie, psychologick˘, titulky,
premiéra). Námûsíãnost – ‰ílená láska –
pfiedtucha zloãinu… Mladík Julien Ïije
s pfiítelkyní Cecile. Jedné noci v‰ak v de‰-
ti na ulici zahlédne bosou zmatenou dív-
ku Gabrielu. Je pak svûdkem jejích dal-
‰ích noãních záchvatÛ a pochopí, Ïe Ïe-
na, která ho tolik pfiitahuje, trpí …
20. 9. ve 20 hod. • PROPOSITION
(Austrálie, drama, titulky, premiéra).
Ohromují pfiíbûh oddanosti, odplaty
a hledání spravedlnosti v zemi bez pra-
videl. Film se odehrává v drsném a ne-
úprosném prostfiedí australského vnit-
rozemí na konci 19. století. Charlie je
odpadlík, Ïijící se sv˘mi dvûma bratry
mimo hranice zákona. 
27. 9. ve 20 hod. • PùT P¤EKÁÎEK
(Dánsko/Bel./Fran./·v˘c., hran˘ doku-
ment, titulky, premiéra). Tohle není
film, ale terapie… Lars von Trier se ba-
vil tím, Ïe vyzval svého virtuózního uãi-
tele, aby natoãil svÛj slavn˘ kraÈas, „Do-
konal˘ ãlovûk“, ov‰em pod podmínkou,
Ïe se pfiizpÛsobí rÛzn˘m pfiekáÏkám
a omezením…

3. 9. v 15 hod. • STRA·PYTLÍK (USA,
animovaná pohádka, ãesk˘ dabing).
I malé kufiátko se mÛÏe stát velk˘m ...
10. 9. v 15 hod. • DIVOâINA (USA,
animovaná pohádka, ãesk˘ dabing). Za
zvífiátky nemusíte jen do zoo. 
17. 9. v 15 hod. • HRNEâKU VA¤
(âR, dûtské pásmo). Pásmo animova-
n˘ch pohádek pro nejmen‰í diváky.
24. 9. v 15 hod. • DOBA LEDOVÁ 2 -
OBLEVA (USA, animovaná rodinná ko-
medie, ãesk˘ dabing). A chládek je fuã…

■ K L U B  N Á R O â N É H O ■

■ D I VÁ K A ■

■ A R T K I N O ■

■ B I J Á S E K ■

Karel Demel, kresba

Ilsa Klingelhöfer, Vlčí máky (olejomalba)

Záfií probûhne v Domeãku ve znamení
oblíben˘ch autorek obrazÛ. Helena MatÛ-
‰Û pfiedstaví svoji novou kolekci olejÛ –
pfiedev‰ím své oblíbené kvûtiny, ale i kra-
jinomalby. Autorka Hana Münsterová je
známá sv˘mi optimistick˘mi naivními ob-
rázky zvífiat, tentokrát se náv‰tûvníci mo-
hou tû‰it i na malby na hedvábí. Brnûnská
autorka Vlasta ·vejdová se po svém tvÛr-
ãím období v kresleném humoru, animo-
vané tvorbû a ilustraci vûnuje pfieváÏnû
volné grafice. Zdroj inspirace nachází v dû-
tech a Ïenách.ilustrační foto


