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Nauãná stezka Pfiedmostím aÏ do
pravûku je souãástí stejnojmenného
projektu, kter˘ je postupnû realizován
spoleãnû s Dinoparkem Krasiejów ne-
daleko polského Ozimku. Hlavními
partnery ãesko-polské spolupráce jsou
mûsta Pfierov a Ozimek. Obû spojuje
existence svûtoznám˘ch archeologic-
k˘ch nalezi‰È a zájem pfiedstavit obje-
vené dÛkazy prehistorického Ïivota na
Zemi sv˘m náv‰tûvníkÛm.

Na trase nauãné vlastivûdné stezky
kromû obvykl˘ch zastavení vybaven˘ch
informaãními tabulemi nalezneme Pa-
mátník lovcÛ mamutÛ na místû od-
krytého spra‰ového profilu u paty hfibi-

tovní zdi, ·kolní nauãnou stezku
v atraktivních pfiírodních lokalitách
poblíÏ Pfierovské rokle a Malé ‰kolní
muzeum lovcÛ mamutÛ v budovû Zá-
kladní ‰koly J. A. Komenského v Pfied-
mostí. Postupnû se buduje Mamutov –
skanzen pravûk˘ch zvífiat pod pfiírodní
památkou Na Popovickém kopci.

Tyto aktivity jsou souãástí projektu
Pfiedmostím aÏ do pravûku finanãnû
podporovaného z programu EU Inici-
ativy Spoleãenství INTERREG IIIA –
âeská republika-Polsko. Îádost o fi-
nanãní podporu podal Pfierov spoleã-
nû s polsk˘m partnerem – mûstem
Ozimkem.

Naučná vlastivědná stezka nesoucí název Předmostím až do pra-
věku bude slavnostně otevřená 7. října. V tento den bude odhale-
ný i Památník lovců mamutů, který najdete na jednom z jejích za-
stavení. Bližší informace na straně 6 a 7.

pokračování na straně 6

A opět nadšenci jazzu si přijdou na své. V říjnu už tradičně stojí v popředí zájmu Přerovanů tento
hudební svátek. Po nezbytných komplikacích s potvrzením účasti původně oslovených hvězd jazzo-
vého nebe nabyl program Československého jazzového festivalu definitivní podoby, snad ke spo-
kojenosti i těch nejnáročnějších „fajnšmekrů“ tohoto hudebního žánru.

Kulturní podzim bude ve znamení jazzu

11.–14. 10. 2006

XXIII. âESKOSLOVENSK¯ JAZZOV¯ FESTIVAL

ST¤EDA

19.00
11.

âTVRTEK

20.00
12.
PÁTEK

20.00
13.
SOBOTA

20.00
14.

Festivalov˘ prolog– Labyrint jazzu a ráj srdce, kfiest knihy
Academic Jazz Band CZ

Jack Van Poll Trio NL/GB
Big Band Gustava Broma CZ/SK

All Stars Band CZ/SK
Viktoria Tolstoy Group S

Saxtet ·tûpána Markoviãe CZ/SK
Mike Stern Band USA

Big Band âeského Rozhlasu CZ/SK
Groove Collective USA

Slovem provází Ale‰ Benda
Po koncertech Rhythm Desperados CZ

Mûstsk˘ dÛm Pfierov

Nadaãní fond PJF Pfierov • Mûsto Pfierov • AB Studio Praha

Historii Předmostí zviditelní Památník lovců mamutů a naučná stezka

Jedním ze zastavení na naučné stezce bude prohlídka prohlídka Památní-
ku lovců mamutů. Práce na jeho dokončení finišují v současných dnech.

Příloha
Životní prostředí

a památková péče
v roce 2005
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„Stavbu, kterou
mûsto dlouhodobû
pfiipravovalo aÏ do
souãasné schvále-
né trasy od pfiiva-
dûãe ze Zábe‰ní
Lhoty je pfied do-
konãením. K dne‰-

nímu dni (15. 9., pozn. red.) jsou polo-
Ïeny hlavní vodovodní fiády v obou
místních ãástech a jsou vãetnû pfiiva-
dûãe desinfikovány, propláchnuty. Rov-
nûÏ byly provedeny úspû‰nû tlakové
zkou‰ky. Z plánovan˘ch 5820 metrÛ vo-
dovodních fiádÛ bylo v místní ãásti âe-
kynû vybudováno dokonce o 223 met-
rÛ více fiádÛ. Jedná se pfiedev‰ím o pro-
dlouÏení vodovodu na koncov˘ch vût-
vích, a to tak, aby bylo moÏné pfiipoje-
ní domovních pfiípojek pro v‰echny ne-
movitosti. V místní ãásti Penãice na-
opak vypadly nûkteré ãásti vodovodních
fiádÛ, zhruba v délce 200 metrÛ, které
nesplÀovaly podmínky pro pfiiznání do-
tací a v jenom pfiípadû nebylo moÏné
realizovat vodovodní fiád, neboÈ zasa-
hoval do pozemku fyzické osoby, která
nedala souhlas s uloÏením potrubí na
svém pozemku“, vysvûtlil Jifií Lajtoch.

„Spoleãnost INSTA Olomouc pro-
vádí ve spolupráci s VaK Pfierov mon-
táÏ navrtávacích pasÛ pro domovní
pfiípojky. V projektu bylo kalkulová-
no 330 kusÛ navrtávek pro domovní

pfiípojky. V Penãicích je plánováno 90
kusÛ, na pfiivadûãi 20 kusÛ a v âeky-
ni 220 kusÛ navrtávacích pasÛ vãet-
nû zemní soupravy a 1–1,5 metru PE
potrubí pro napojení vlastní domov-
ní pfiípojky“, upfiesnil Jifií Lajtoch.

V Penãicích je pfiedpoklad, Ïe poãet
navrtávek 90 kusÛ bude pfiekroãen, je
zde totiÏ vût‰í zájem ze strany obãanÛ
o vodovodní pfiípojky neÏ v âekyni. Dle
informace Stavebního úfiadu v Pfiero-
vû je v âekyni zahájeno k dne‰nímu
dni zhruba 70 stavebních fiízení na
stavbu domovních pfiípojek. Pfiedpo-
kládáme, Ïe navrtávacích pasÛ bude ke
dni 30. záfií tohoto roku provedeno na
základû poÏadavku vlastníkÛ nemovi-
tostí v poãtu zhruba 200 kusÛ, coÏ dû-
lá okolo 75% z projektovan˘ch. Ov‰em
kolik domácností v leto‰ním roce bu-
de odebírat vodu z nového vodovodu,
nelze v souãasné dobû nijak odhad-
nout. Zhotovitel stavby INSTA Olo-
mouc s.r.o. dokonãí akci v plánovaném
termínu 30. záfií 2006“, uzavfiel Jifií
Lajtoch a vyjádfiil pfiesvûdãení, Ïe nyní
záleÏí uÏ opravdu jen na samotn˘ch
obyvatelích tûchto obcí, aby vyuÏili vo-
dovodního fiádu pro svou potfiebu. Vû-
fií, Ïe vodovodní pfiípojky si vybudují
v‰ichni vlastníci rodinn˘ch domÛ
v obou místních ãástech; pfiedstavitele
mûsta o tom totiÏ na vefiejn˘ch shro-
máÏdûních ubezpeãovali. Šaf

Dne‰ní doba je ãasto charakterizo-
vána vysok˘m dÛrazem kladen˘m na
kvalitu. Kvalita je ov‰em pojmem,
kter˘ zdaleka nesouvisí pouze s v˘-
robky nebo pfiípadnû s prostfiedím,
kde jsou produkovány. Stále více se
hovofií o kvalitû pfii poskytování slu-
Ïeb. Tuto skuteãnost si pochopitelnû
uvûdomuje také vedení na‰eho mûs-
ta a rozhodlo o úãasti mûstského úfia-
du v projektu financovaného z Ev-
ropského sociálního fondu v rámci
opatfiení Operaãního programu roz-
voje lidsk˘ch zdrojÛ nesoucího název
Implementace systému kvality fiíze-
ní v podmínkách mûstsk˘ch úfiadÛ
v Olomouckém kraji.

„Zámûrem toho-
to projektu je za
vyuÏití evropské-
ho modelu nazva-
ného CAF (The
Common Assess-
ment Framework
= efektivní úfiad,

to znamená zlep‰ování organizace po-
mocí sebehodnocení, pozn. red.) na-
lézt oblasti, v nichÏ je Ïádoucí uãinit
takové zmûny, které by mohly zlep‰it

kvalitu provádûn˘ch ãinností úfiadu,
a to jak ve vztahu k vefiejnosti, tedy
k obãanÛm, tak rovnûÏ v rámci zdo-
konalovaní vnitfiního chodu organi-
zace. Smozfiejmû to platí i ve vztahu
ke v‰em subjektÛm, s nimiÏ ná‰ úfiad
pfiichází v rámci své ãinnosti do kon-
taktu“, informoval Ing. Jifií Bakalík,
tajemník pfierovského magistrátu.

„Úãast na projektu pfiiná‰í moÏnost
získávat nové poznatky pfiedev‰ím na
základû spolupráce s jin˘mi úfiady za-
fiazen˘mi do projektu, mohu jmeno-
vat napfiíklad Hranice, Konice, Pro-
stûjov, ·ternberk a ·umperk. Vybra-
ná skupina úfiedníkÛ na‰eho mûsta
má moÏnost se setkávat se sv˘mi ko-
legy z partnersk˘ch mûst, srovnávat
a konzultovat co nejlep‰í postupy pfii
poskytování kvalitních sluÏeb. Od-
born˘ dohled a fiízení celého projek-
tu mají na starost firmy EDUKOL
vzdûlávací a poradenské sdruÏení,
s.r.o. a Vzdûlávací centrum pro vefiej-
nou správu o.p.s. z Olomouce“,
upfiesnil tajemník a vyjádfiil pfiesvûd-
ãení, Ïe pozitivní v˘sledky úãasti na-
‰eho mûsta v projektu budou obãané
mûsta schopni sami posoudit. Šaf

Úřad usiluje o zvyšování kvality
poskytovaných služeb

Občané Penčic a Čekyně si už budou
moci pustit vodu z kohoutku
Otázka pro  … Ing. Jifiího Lajtocha

námûstka primátora 

Občané místních přerovských částí Penčic a Čekyně v minulých le-
tech opakovaně vystoupili s požadavkem na vybudování vodovo-
du v jejich obcích. Vy jste se rozhodl na veřejném shromáždění ko-
naném v místní části Čekyně 23. listopadu 2005 vzít osobní
odpovědnost za realizaci této stavby. Občany právě v této hektické
předvolební atmosféře bude určitě zajímat, zda plníte svoje slovo… 

„Volební místnosti budou otevfieny
v pátek 20. fiíjna od 14 do 22 hodin
a v sobotu 21. fiíjna od 8 do 14 hodin.
ProtoÏe voliã v „místních volbách“ mÛ-
Ïe uplatnit své volební právo pouze
v místû svého trvalého pobytu a ve sta-
noveném volebním okrsku, nebudou vy-
dávány voliãské prÛkazy“, vysvûtlil Jaro-
slav Sláma, vedoucí správního odboru.

„V Pfierovû oproti minul˘m volbám
do‰lo ke zmûnû sídla volebních okrskÛ
ã. 9 a 10. Jde o volební okrsky, kde vo-
lební místnost byla v budovû ZU·
B. Kozánka, tfi. 17. listopadu 2. Voleb-
ní místnost pro tyto volební okrsky bu-
de novû v budovû Stfiední odborné ‰ko-
ly a Stfiedního odborného uãili‰tû, ·í-
fiava 7 (naproti kina Hvûzda). U voleb-
ních okrskÛ ã. 9, 10, 11, 12 a 24 do‰lo
i ke zmûnû území. Voliãi s trval˘m po-
bytem v ulici Pod valy budou novû hla-
sovat ve volebním okrsku ã. 10 (Stfied-
ní odborná ‰kola a Stfiední odborné
uãili‰tû, ·ífiava 7) a voliãi s trval˘m po-
bytem v ulici Palackého budou novû
hlasovat ve volebním okrsku ã. 11 (Vy-
soká ‰kola logistiky, Palackého 25). Vo-
liãi s trval˘m pobytem v novû vzniklé
ulici Krátká v katastrálním území Po-
povice budou hlasovat ve volebním
okrsku ã. 24 (DÛm zahrádkáfiÛ Vinary,
Vinafiská 5)“, upozornil Jaroslav Sláma.

V Pfierovû se zaregistrovalo tûchto
10 volebních stran:
1. KfiesÈanská a demokratická unie-

âeskoslovenská strana lidová
2. âeská strana sociálnû demokratická
3. Strana zdravého rozumu
4. Pfierovská koalice
5. Komunistická strana âech a Moravy
6. Právo a spravedlnost – ANO tradiã-

ní rodinû, NE korupci a kriminalitû
7. Spoleãnû pro Pfierov – koalice strany

zelen˘cha strany Nezávislá volba
8. Republikáni Miroslava Sládka
9. Nezávislí demokraté (V. Îelezn˘)
10. Obãanská demokratická strana

Vzhledem k tomu, Ïe volební stra-
ny mohly na sv˘ch kandidátkách
uvést 35 kandidátÛ (tolik volíme
v Pfierovû zastupitelÛ) a vzhledem
k poãtu volebních stran, dá se pfied-
pokládat, Ïe hlasovací lístek bude ti‰-
tûn˘ z obou stran. Pfii rozhodování,
komu voliã dá svÛj hlas, bude muset
myslet i na to, Ïe právû ta jeho stra-
na nebo kandidát mÛÏe b˘t na rubu
hlasovacího lístku. Závûrem infor-
mace: v Pfierovû do Senátu Parla-
mentu âeské republiky budeme vo-
lit aÏ v roce 2008.

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

Volby do Zastupitelstva města Přerova
V pátek 20. října a následující den v sobotu 21. října proběhnou
volby do zastupitelstev obcí. S žádostí o poskytnutí základních in-
formací jsme se obrátili na Jaroslava Slámu, vedoucího správního
odboru magistrátu.

Statutární město Přerov 
ve spolupráci s Československou obcí legionářskou,

Českým svazem bojovníků za svobodu a Vojenská posádka Přerov 
u příležitosti státního svátku vzniku samostatné ČSR srdečně zvou na

SLAVNOSTNÍ VZPOMÍNKOVÉ AKCE
úterý 17. 10. • velký sál Městského domu, 19.30 hodin

Kde domov můj pěvecký koncert - Pavlína Senič -
soprán, Leopold Polda - tenor, klavírní doprovod

pátek 27. 10. • slavnostní zámecká síň, 17 hodin
Předání Ceny města Přerova významným
osobnostem
• Městský dům v 19.30 hodin
Slavnostní koncert k výročí republiky
Edita Adlerová - mezzosoprán, Irina Kondratěnko -
klavír, Petr Šporcl - violoncello

sobota 28. 10. • náměstí T. G. Masaryka, 10 hodin
Vzpomínkové shromáždění u pamětní
desky T. G. Masaryka

sobota 11. 11. • náměstí F. Rasche, 11 hodin, následně u pomníku padlých
letců na tř. generála Janouška
Vzpomínka dne válečných veteránů

pátek 17. 11. • náměstí T. G. Masaryka, 10 hodin
Den boje za svobodu a demokracii vzpomín-
kové shromáždění u pamětní desky



Zastupitelstvo
mûsta Pfierova

se koná

v úter˘ 10. fiíjna 2006 
v 15 hodin

ve velkém sále 
Mûstského domu
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Krátce z jednání
radních
dne 28. srpna
❖ Povûfiili odbor rozvoje vypracová-

ním pfiíslu‰né projektové doku-
mentace na rekonstrukci budovy
ã.p. 150, námûstí T. G. Masaryka 8
za úãelem umístûní nebytov˘ch
prostor a ubytování.

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘-
‰i 8.000 Kã Základní umûlecké
‰kole Bedfiicha Kozánka, se sídlem
tfi. 17. listopadu 2, 750 00 Pfierov,
na zaji‰tûní autobusové dopravy
skupiny Bludiãky do Opole – mís-
ta konání Mistrovství Evropy v ta-
neãních disciplínách.

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘-
‰i 20.000 Kã Archeologickému
centru Olomouc se sídlem ul. Bra-
tfií WolfÛ 16, Olomouc, na podpo-
ru financování reedice svazku Ar-
cheologické památky Stfiední
Moravy – Pfiedmostí.

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘-
‰i 30 000 Kã Tûlov˘chovné jedno-
tû Pozemní stavby Pfierov – Pfied-
mostí, na udrÏování a opravy
fotbalového hfii‰tû a tribuny
v Pfiedmostí.

❖ Podali návrh Zastupitelstvu mûsta
Pfierova schválit uzavfiení smlouvy
o poskytnutí dotace na ãástku ve
v˘‰i 170 000 Kã pro Oblastní cha-
ritu Pfierov na zaji‰tûní provozu do
konce roku 2006, tj. na charitní
peãovatelskou sluÏbu, na klub pro
seniory – SPOLU, pro Romské ko-
munitní centrum Laão jilo – Dob-
ré srdce a na provoz chránûné díl-
ny sv. Tereziãky pro du‰evnû
nemocné. 

❖ Schválili na konferenci pod ná-
zvem UdrÏiteln˘ rozvoj integrova-
ného systému vefiejné dopravy
v Olomouckém kraji pofiádanou
Vysokou ‰kolou logistiky finanãní
pfiíspûvek do v˘‰e 30 000 Kã.

Pozvánka

Dne 7. 9. 2006 byl
publikován v Mladé
frontû Dnes ãlánek s názvem Romy
nelze prodat s domy, varují odbor-
níci. Vedení magistrátu povaÏuje
v rámci objektivního vyhodnocení
za nutné vyjádfiit se k obsahu to-
hoto ãlánku. Oslovili jsme proto se
Ïádostí o pfiesné informace Anto-
nína âecháka, fieditele Domovní
správy mûsta Pfierova a Evu Divi-
novou, vedoucí odboru sociálních
sluÏeb a zdravotnictví pfierovského
magistrátu.

„Na ·kodovû ulici v Pfierovû je 81
bytov˘ch jednotek, pfiiãemÏ 20 jiÏ by-
lo postupnû uvolnûno. V doposud
ob˘van˘ch bytech je na Domovní
správû mûsta Pfierova (dále DSMP)
evidováno celkem 282 bydlících. Po-
kud jsou v bytech i dal‰í osoby, které
nejsou pfiihlá‰eny na sluÏby u DSMP,
je tím poru‰ován obãansk˘ zákoník
v platném znûní a je to jeden z v˘po-
vûdních dÛvodÛ nájemní smlouvy“,
informoval Antonín âechák.

„Rozhodnû stojí za zmínku sku-
teãnost, Ïe v souãasné dobû se stále
je‰tû jedná o obecní byty v majetku
mûsta Pfierova, ve správû DSMP. Na
území mûsta Pfierova platí vnitfiní
pfiedpis ã. 28/05 ve znûní pozdûj‰ích
zmûn o hospodafiení s obecními by-
ty. V pfiíloze ã. 6 jsou uvedeny Zása-
dy uzavírání nájemních smluv u ná-
jemcÛ obecních bytÛ. Doba trvání
nájemního vztahu u novû uzavíra-
n˘ch nájemních smluv je na dobu
urãitou v trvání délky 1 roku. Pfied
uplynutím této doby DSMP provûfií
plnûní podmínek nájemní smlouvy
a pfii fiádném plnûní povinností ná-
jemce zpracuje DSMP dodatek k ná-
jemní smlouvû na dobu urãitou jed-
noho roku s moÏností prodlouÏení

opakovanû na dobu urãitou vÏdy dva-
krát na dobu tfií let a aÏ poté na do-
bu neurãitou. Doba urãitá mÛÏe b˘t
prodlouÏena na více let, maximálnû
ale na pût, v pfiípadû, Ïe nájemce si na
vlastní náklady zhodnotí byt, kter˘
uÏívá, napfiíklad modernizací. O pro-
dlouÏení rozhodne DSMP po pfied-
chozím projednání v Komisi pro hos-
podafiení s obecními byty. To zname-
ná, Ïe v‰ichni obãané, se kter˘mi je
novû uzavírána nájemní smlouva,

mají tuto nájemní smlouvu uzavfie-
nu na dobu urãitou. Teprve po uply-
nutí osmi let v pfiípadû plnûní povin-
ností vypl˘vajících z nájemní smlou-
vy je s nimi uzavfiena smlouva na do-
bu neurãitou. Vût‰ina nájemcÛ ·ko-
dovy ulice má uzavfienu jiÏ z pfied-
chozí doby smlouvu na dobu neurãi-
tou. V pfiípadû dluÏníkÛ pfii uhrazení
v‰ech pohledávek vãetnû pfiíslu‰en-
ství, napfiíklad poplatkÛ z prodlení,
lze uzavfiít opût novou nájemní
smlouvu na dobu pÛl roku. V pfiípa-
dû plnûní podmínek nájemní smlou-
vy je moÏno uzavfiít tuto smlouvu na
dobu neurãitou aÏ po uplynutí sedmi
let“, vysvûtlil fieditel Domovní správy
mûsta Pfierova.

„Právû v tomto bodu je zdroj ne-
klidu obyvatel ·kodovy ulice v Pfiero-
vû. ¤ada obãanÛ se sv˘mi rodinami
bydlí v této lokalitû více let, ale mno-
zí z nich nemají uzavfienu nájemní
smlouvu na dobu neurãitou, protoÏe
v prÛbûhu posledních let fiádnû nepl-
nili podmínky nájemní smlouvy, ob-
vykle se jednalo o jednorázové ãi krát-
kodobé neplatiãe nájemného. JiÏ zmí-
nûn˘ vnitfiní pfiedpis o hospodafiení
s obecními byty platí pro v‰echny
obecní byty, tedy nejen v ulici ·kodo-

vû. Zajisté by bylo vhod-
né pfiipomenout i to, Ïe

za neutû‰en˘ stav lokality ·kodovy
ulice mohou zase a jen sami nájemci
tûchto bytÛ a ostatní obyvatelé, ktefií
s nimi v bytech Ïijí“, zdÛraznil Anto-
nín âechám.

„Z toho, co fiekl fieditel DSMP, ale
i z ãlánkÛ publikovan˘ch v MF Dnes,
mÛÏe vypl˘vat to, Ïe se Magistrát
mûsta Pfierova o obãany v této loka-
litû nijak nestará. Opak je ale prav-
dou. Na Odboru sociálních sluÏeb
a zdravotnictví pracují dva terénní
pracovníci zab˘vající se obãany ze
znev˘hodnûného sociokulturního
prostfiedí. Rozhodnû se nechceme
dotknout slu‰n˘ch obyvatel z lokali-
ty ·kodovy ulice, ale pfiiznejme si
i to, Ïe v této lokalitû je nepfiizpÛso-
ben˘ch obãanÛ vût‰í poãet. Mohou
vyuÏívat a vyuÏívají nejen poraden-
ské sluÏby terénních pracovníkÛ ma-
gistrátu, ale jsou k nim smûfiovány
i dal‰í aktivity. Tyto sociální sluÏby
mohou vyuÏívat i obãané v dal‰ích
lokalitách, napfiíklad v ulici Kojetín-
ské. Mimo dotací ãi grantÛ obãan-
sk˘m sdruÏením, mezi které patfií
napfiíklad Charita a Armáda spásy, jeÏ
poskytují taktéÏ sociální sluÏby, se
jedná pfiedev‰ím o akce zamûfiené na
dûti ze sociálnû znev˘hodnûn˘ch ro-
din. Souãástí Odboru sociálních slu-
Ïeb je oddûlení sociální prevence,
které pro zmínûné dûti pofiádá kaÏ-
doroãnû v˘chovnû vzdûlávací akce,
jako jsou napfiíklad tábory ãi víken-
dové pobyty, v˘lety, besedy s pracov-
níky Mûstské policie ãi Policie âR.
Tyto aktivity napomáhají vyváÏit ne-
v˘hodnost sociálního prostfiedí, ve
kterém zmínûné dûti Ïijí. Poraden-
skou ãinnost zabezpeãují v‰ichni so-
ciální pracovníci odboru. Rozhodnû
ale Ïádn˘ sociální pracovník nedoká-
Ïe vyfie‰it ze dne na den napfiíklad
problém dluÏníkÛ ãi osob, ktefií Ïijí
nedÛstojn˘m zpÛsobem Ïivota. Ob-
ãanovi lze poradit ãi problematiku
pfiedjednat, ale vÏdy bude na nûm sa-
mém, jak se ke své sociální situaci
postaví a jak ji hodlá fie‰it“, uzavfiela
Eva Divinová. Šaf

Přerovští Romové bydlí za stejných
podmínek jako ostatní občané města

K ãlánkÛm publikovan˘ch v Mladé frontû Dnes

Budou chátrající budovy hyzdit Škodovu ulici i v budoucnu, nebo dostane
tato lokalita novou moderní tvář? foto Miroslav Rozkošný

Rada 
města Přerova

Harmonogram blokového
ãi‰tûní pro fiíjen

Technické sluÏby mûsta Pfierova

4. 10. Seifertova
11. 10. Sokolská, Velká DláÏka 

(parkovi‰tû pfied panelov˘-
mi domy)

18. 10. Dluhonská, Na odpoledni 
a parkovi‰tû

25. 10. Fügnerova, Mervartova, 
parkovi‰tû Bayerova
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O nûkolik infor-
mací ohlednû si-
tuace na pfierov-
sk˘ch základních
‰kolách v tomto
‰kolním roce
jsme poÏádali ná-
mûstkyni primá-

tora Mgr. Elenu Grambliãkovou, kte-
rá mimo jiné má tuto problematiku
na starosti.

� Stále se mluví o úbytku poãtu Ïá-
kÛ na základních ‰kolách. Jaká je si-
tuace v nastávajícím ‰kolním roce
v pfierovsk˘ch základních ‰kolách?

Babyboom se na základních ‰ko-
lách v Pfierovû zatím neprojevil,
úbytek ÏákÛ stále rovnomûrnû po-
kraãuje. Oproti ‰kolnímu roku
1999/2000 poklesl stav ÏákÛ o více
neÏ 1200, i v pfií‰tím ‰kolním roce
pravdûpodobnû nastoupí do základ-
ních ‰kol o 300 dûtí ménû neÏ letos.
V souãasnosti je na na‰ich devíti zá-
kladních ‰kolách 4207 ÏákÛ. V tom-
to poãtu nejsou zahrnuti Ïáci více-
let˘ch gymnázií a soukromé ‰koly.

� UvaÏuje se o pfiípadném zru‰ení
nûkteré základní ‰koly v na‰em mûs-
tû, nebo se bere v potaz situace, kte-
rá nastane za nûkolik let, aÏ nastou-
pí do prvních tfiíd dne‰ní kojenci
a batolata? Pfierovská porodnice stá-
le, jak se fiíká, praská ve ‰vech a ne-
ní daleká doba, kdy snad bude mu-
set zaãít odmítat rodiãky.

Kapacita ‰kol dostateãnû pokr˘vá
potfiebu mûsta i pfiilehl˘ch obcí a zá-
kladní ‰kolní docházku bychom byli
schopni zajistit i s men‰ím poãtem
‰kol na území mûsta. Otázkou, zda

by bylo vhodné ukonãit ãinnost nû-
které Z· se bude nepochybnû zab˘-
vat jiÏ nové zastupitelstvo pfiedev‰ím
v závislosti na demografickém v˘vo-
ji. V‰ichni víme, Ïe do populaãního
vzestupu se zapojily silné roãníky ro-
diãek ze 70. let a teprve na základû
vûrohodn˘ch statistick˘ch údajÛ bu-
de nutno koncepãnû zváÏit, zda ka-
pacita ‰kol a poãty dûtí jsou a budou
v rovnováze. Na‰ím cílem rozhodnû
není naplnit ‰koly od sklepa aÏ po
stfiechu. V podobn˘ch citliv˘ch roz-
hodnutích nemÛÏe hrát roli pouze fi-
nanãní hledisko, ale také otázky
vzdûlávací a v˘chovné.

� Mûní se v˘raznûji v posledních le-
tech stavy uãitelÛ v souvislosti
s úbytkem ÏákÛ? 

Poãty uãitelÛ na ‰kolách se odvíje-
jí od poãtu ÏákÛ a s úbytkem ÏákÛ sa-
mozfiejmû pfiib˘vá uãitelÛ hledajících
své uplatnûní. Myslím, Ïe doby, kdy
bylo nad síly fieditelÛ sehnat vyuãu-
jící s potfiebnou aprobací, jsou z vût-
‰í ãásti minulostí. Nabídka kvalifiko-
van˘ch uãitelÛ zejména ve mûstech
se roz‰ífiila. Tento problém pfietrvává
snad jen ve v˘uce cizích jazykÛ.

� V‰ichni zainteresovaní sledují roz-
díln˘ zájem rodiãÛ prvÀákÛ o kon-
krétní pfierovské ‰koly. Zde pocho-
pitelnû hraje úlohu právo rodiãe na
v˘bûr ‰koly, takÏe nemusí hlásit dí-
tû podle spádové oblasti svého byd-
li‰tû. Jak se tato situace projevila
v leto‰ním ‰kolním roce? O které
‰koly mûli rodiãe leto‰ních prvÀáã-
kÛ nejvût‰í zájem?

Mûsto Pfierov má vyhlá‰ku o spá-
dov˘ch obvodech, která urãuje pfií-

padné umístûní dûtí do pfiíslu‰né zá-
kladní ‰koly dle jejich bydli‰tû. Nad
touto vyhlá‰kou ov‰em stojí ‰kolsk˘
zákon, kter˘ dává rodiãÛm dítûte
moÏnost volby ‰koly pro své dítû pod-
le jin˘ch kritérií, jeÏ jsou pro rodiãe
rozhodující. MÛÏe to b˘t nabídka vol-
noãasov˘ch aktivit, integrace posti-
Ïen˘ch dûtí, dobr˘ zvuk ‰koly na ve-
fiejnosti, vyuÏívání alternativních
zpÛsobÛ v˘uky a jakékoliv dal‰í dÛ-
vody. Tato moÏnost vytváfií mezi ‰ko-
lami urãitou soutûÏivou atmosféru
o poãet zapsan˘ch dûtí. Pfiesto jsem
pfiesvûdãena, Ïe pro malé ‰koláky je
nejdÛleÏitûj‰ím kritériem ta jeho pa-
ní uãitelka, která ho uvádí to tajÛ pís-
menek, ãísel a dal‰ích dovedností. 

Školní povinnosti nastaly žákům i učitelům
Děti si už zvykly na ranní stávání a plnění ne vždy příjemných úko-
lů, rovněž učitelé během několika uplynulých týdnů nejspíš už za-
pomněli, jak může den vypadat bez dětského brebentění, které jim
vadí zejména, když se chystají vysvětlovat novou látku…

Spoleãnû s akcí Obãan a bezpeã-
nost probûhl 8. záfií na parkovi‰ti
u OD Prior Barevn˘ den v Pfiero-
vû, zamûfien˘ na tfiídûní odpadÛ. Je-
ho organizátorem byl Magistrát
mûsta Pfierova spoleãnû s autori-
zovanou obalovou spoleãností
EKO-KOM, a.s. 

„Zábavnou formou si zejména dû-
ti matefisk˘ch a základních ‰kol vy-
zkou‰ely, jak správnû tfiídit odpad, co
patfií nebo nepatfií do barevn˘ch kon-
tejnerÛ na tfiídûn˘ odpad, dovûdûly
se, jak je s vytfiídûn˘m odpadem dále
naloÏeno, co se z vytfiídûného odpa-
du napfiíklad vyrábí a dal‰í uÏiteãné
informace. Pro ty, ktefií správnû spl-
nili uloÏené úkoly byly pfiipraveny
drobné odmûny“, sdûlila Ing. Marce-

la Novotná z odboru Ïivotního pro-
stfiedí pfierovského magistrátu.

V rámci barevného dne si dûti
mohly také prohlédnout nové svozo-
vé vozidlo, které provozují Technic-
ké sluÏby mûsta Pfierova a ukázku to-
ho, jak jsou jednotlivé druhy odpadÛ
po vytfiídûní dále upravovány – sliso-
vané balíky papírov˘ch kartonÛ, ná-
pojov˘ch kartonÛ, Pet-láhví, vãetnû
ukázky podrcen˘ch Pet-láhví.

„Zábavná akce zamûfiena na tfiídû-
ní odpadÛ byla velmi úspû‰ná, ãemuÏ
nasvûdãuje pomûrnû velká úãast ze-
jména ze strany ÏákÛ základních
a matefisk˘ch ‰kol z celého Pfierova“,
vyhodnotila akci Marcela Novotná,
která byla jedním z hlavních organi-
zátorÛ Barevného dne. Šaf

Barevný den přilákal spoustu dětí

ilustrační foto

� Sama máte dlouholetou praxi pe-
dagoga, a to jak na pozici uãitele, tak
i fiídícího pracovníka. Jak hodnotíte
zmûny zavádûné v uãebních osno-
vách a nové metody práce?

V‰echny zmûny, i nové vzdûlávací
programy, mají své nad‰ené pfiízniv-
ce i zaryté odpÛrce. Pfiesto se musí-
me nov˘m vzdûlávacím trendÛm pfii-
zpÛsobit. Hodnocení je otázkou ãa-
su. Je pravda, Ïe rÛzn˘ch reforem
‰kolství a vzdûlávacího systému zaÏi-
li sluÏebnû star‰í pedagogové dost,
ale nakonec se dokázali se v‰emi
zmûnami vÏdycky poprat. ZároveÀ je
tfieba si uvûdomit, Ïe práce uãitele je
vyãerpávající i bez tûchto zmûn. Ne-
zb˘vá neÏ drÏet palce, aby se v‰ichni

vyuãující s úsmûvem a vnitfiním opti-
mismem nov˘m vzdûlávacím pro-
gramem prokousali. Zaãátky v pfií‰-
tím ‰kolním roce nebudou snadné.

� Zlep‰ila se spolupráce mezi ‰ko-
lou a rodiãi? VyuÏívají tito na v‰ech
Z· pfiíleÏitosti zapojit se do práce ve
‰kolní radû?

Rodiãe spolupracující se ‰kolou
jsou pilífiem pro zdravou v˘chovu
a vzdûlávání dûtí. Rodiã by mûl pod-
porovat rozumné nároky uãitele ze-
jména na chování dítûte. Ne kaÏd˘
‰kolák mÛÏe b˘t premiant, ale aÏ na
v˘jimky by kaÏdé dítû mûlo mít v‰tí-
pené urãité mantinely, které rozli‰u-
jí bûÏnou rozpustilost od drzosti, aÏ
agresivity. Pokud rodiã vnímá napfií-
klad ‰kolní fiád jen jako omezující pr-
vek pro úspû‰n˘ rozvoj svého nad-
prÛmûrnû sebevûdomého dítûte
a rozprostírá svá kfiídla nad ‰ikanou,
hulvátstvím a ubliÏováním spoluÏá-
kÛm, potom je pozice uãitele hodnû
obtíÏná. Ale mluvím o extrémech.
Vût‰ina maminek a tatínkÛ má chuÈ
spolupracovat, podávají ‰kole po-
mocnou ruku a chápou, Ïe ve tfiice-
tiãlenném dûtském kolektivu má
i sebelep‰í kantor své limity. Mnozí
se rádi podle sv˘ch moÏností zapoju-
jí do práce ve ‰kolních radách a zá-
roveÀ tím získávají pohled na dûní ve
‰kole z druhé strany.

Moje závûreãná vûta se neobejde
bez podûkování v‰em pedagogick˘m
pracovníkÛm na základních a matefi-
sk˘ch ‰kolách Pfierovû, ktefií svoji
práci neberou jen jako v˘dûleãnou
ãinnost, ale pracují s vûdomím, Ïe
kromû rodiãÛ i oni formují osobnost
dítûte. Mají obrovsk˘, i kdyÏ nemûfii-
teln˘ vliv na budoucí postoje sv˘ch
ÏákÛ ke spoleãnosti, k pfiírodû, ke
svému mûstu, k sobû samému a k Ïi-
votu vÛbec. Eva Šafránková

Děti se nejen bavily, ale pozorně sledovaly i přednášky lektorů o třídění odpadů.
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O konkrétní informace ohlednû
poãtÛ leto‰ních prvÀáãkÛ jsme po-
Ïádali Mgr. Petra Hrbka z odboru
‰kolství pfierovského magistrátu.

„Zv˘‰ení poãtu prvÀáãkÛ v pfierov-
sk˘ch základních ‰kolách zatím ne-
nastalo. V záfií se poprvé otevfiely dve-

fie devíti základních ‰kol v Pfierovû
pro 371 ÏákÛ prvních roãníkÛ. Opro-
ti pfiedchozímu ‰kolnímu roku na-
stoupilo celkem o 20 ÏákÛ ménû, coÏ
plnû odpovídá poãtu narozen˘ch dû-
tí v Pfierovû v roce 2000, kter˘ byl
dlouhodobû nejniÏ‰í. Pozvoln˘ ná-

rÛst poãtu ÏákÛ v prvních tfiídách se
tedy dá pfiedpokládat uÏ od pfií‰tího
roku a v následujících letech by
mohlo zahajovat ‰kolní docházku ko-
lem 450 ÏákÛ“, nastínil v˘voj napl-
nûnosti prvních tfiíd v pfií‰tích letech
Petr Hrbek. Šaf

Kolik mají přerovské základní školy prvňáčků?

inzerce

7. mezinárodní
konference
Ocelové pásy 2006
Ve dnech 4. až 6. října přijedou
do Přerova účastníci 7. mezi-
národní konference. Konferen-
ci pořádá Společnost Ocelové
pásy.

Na jednání pfiijede více neÏ 120
úãastníkÛ z celého svûta, mezi nimiÏ
budou odborníci z Anglie, âíny, Itá-
lie, Nûmecka, Polska, Ruska, Rakous-
ka a Slovenska. Odborníci vystoupí na
43 odborn˘ch pfiedná‰kách, ve kte-
r˘ch shrnou závûry dosavadní vûdec-
ké, v˘zkumné a odborné práce pfied-
ních specialistÛ, ktefií se zab˘vají v˘-
robou, zpracováním a zvy‰ováním
uÏitn˘ch vlastností ocelov˘ch pásÛ.

V prÛbûhu konferenãního jednání
pfiedstaví sponzofii své exponáty
v prostorách Hotelu Jana.

Pofiádající Spoleãnost Ocelové pá-
sy má svÛj poãátek v roce 1973. Její
ãlenskou základnu tvofií pfiední od-
borníci z v˘zkumn˘ch pracovi‰È, vy-
sok˘ch ‰kol, v˘robních podnikÛ, pro-
jekãních institucí a dal‰ích pracovi‰È,
která se podílejí na v˘voji, v˘robû
a zu‰lechÈování ocelového pásu. 

Konference Spoleãnosti Ocelové
pásy se pofiádají pravidelnû v pûtile-
t˘ch intervalech. Ing. František Kuře

Hranická Pod Velká Za BoÏeny Trávník U tenisu Îelatovská Svisle
Skalkou DláÏka ml˘nem Nûmcové

2000/2001 50 20 43 59 54 76 43 66 89
2003/2004 20 18 41 70 43 92 55 36 75
2005/2006 31 15 51 48 22 69 53 37 65
2006/2007 21 18 51 48 14 66 53 38 62
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Počty nastupujících žáků do prvních ročníků přerovských základních škol
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Památník
lovcÛ 

mamutÛ

Muzeum Komenského v Pfierovû
Horní námûstí 7

·kolní
muzeum

·kolní 
amfiteátr

·kolní 
kopec

·KOLNÍ NAUâNÁ STEZKA 
P¤I Z· J. A. KOMENSKÉHO

NAUâNÁ VLASTIVùDNÁ STEZKA 
„P¤EDMOSTÍM AÎ DO PRAVùKU“

KM ZASTAVENÍ / PRZYSTANEK / STOP 

1 0,0 SONDA DO PRAVùKU 
– VÍTEJTE V P¤EDMOSTÍ

2 0,2 PAMÁTNÍK LOVCÒ MAMUTÒ

3 0,3 SKALKA

4 0,8 HRADISKO

5 1,0 ·KOLNÍ STEZKA

6 3,0 P¤EROVSKÁ ROKLE

7 3,6 MAMUTÍK TOM

8 5,2 NA POPOVICKÉM KOPCI 
– CO LOVCI MAMUTÒ NEVIDùLI

9 8,2 ·KOLNÍ MUZEUM

Historii Předmostí zviditelní Památník lovců mamutů a naučná stezka
Všichni organizátoři, ale především i samotní návštěvníci, kteří za-
vítají do Předmostí 7. října, by si zasloužili, aby i tento den byl ve
znamení babího léta. Na toto datum je totiž připraveno slavnost-
ní otevření Památníku lovců mamutů. Veřejnosti bude rovněž zpří-
stupněna naučná vlastivědná stezka nesoucí název Předmostím
až do pravěku, po které se poprvé projdou účastníci 9. ročníku tu-
ristického putování Po stopách lovců mamutů. Na něm se organi-
začně podílejí Základní škola J. A. Komenského v Předmostí a měs-
to (pozvánku najdete dole na straně 7).

PŘEROV OZIMEK

pokračování na straně 7

Snad nebude nezajímavá i trocha
historie, která pochopitelnû inicio-
vala zahájení pfiíprav k vybudování
nauãné stezky.

„UÏ ve druhé polovinû 19. století
se Pfiedmostí u Pfierova zapsalo do
dûjin svûtové archeologie bohat˘mi
nálezy pozÛstatkÛ paleolitického
ãlovûka a tak zvané mamutí fauny.
V samotném Pfiedmostí v‰ak je‰tû
donedávna tuto skuteãnost pfiipomí-
nala pouze travertinová plastika
z roku 1989 nazvaná Sonda do pra-
vûku. PÛvodní nalezi‰tû i neprobá-
dané lokality byly zniãené tûÏbou
a následnou intenzivní v˘stavbou,
nalezené kosterní pozÛstatky a arte-
fakty odvezené do muzeí; mnoho
z nich vzalo nenávratnû za své. Pfie-
dev‰ím pfiedmosteãtí uãitelé a Ïáci se
v‰ak s tak chatrnou pfiipomínkou
,pravûkého‘ Pfiedmostí nehodlali
smífiit“, vysvûtlil RNDr. Pavel Juli‰,
vedoucí odboru Ïivotního prostfiedí
pfierovského magistrátu.

„V fiíjnu 1998 uspofiádala Základní
‰kola J. A. Komenského v Pfiedmostí
historicky 1. roãník turistického pu-
tování Po stopách lovcÛ mamutÛ
a uÏ u pfiíleÏitosti 2. roãníku slav-
nostnû otevfiela vlastní Malé ‰kolní
muzeum. Muzeum urãené pro inter-
aktivní v˘uku, ale i pro ‰irokou ve-
fiejnost, budovali uãitelé a Ïáci na‰í
‰koly ve spolupráci s Muzeem Ko-
menského v Pfierovû, Moravsk˘m
zemsk˘m muzeem v Brnû a obãan-
sk˘m sdruÏením Predmostenzis.
O rok pozdûji k muzeu pfiibyla asi tfií-
kilometrová ‰kolní nauãná stezka,
vãetnû atraktivní uãebny pod ‰ir˘m
nebem – ·kolního kopce. Tent˘Ï rok
se nad‰encÛm ze sdruÏení Predmo-
stenzis podafiilo na âekyÀském kop-
ci odhalit sochu mládûte mamuta
v Ïivotní velikosti, ta se stala zákla-
dem budoucího skanzenu pravûk˘ch
zvífiat“, nastínil slavnou minulostí
inspirované aktivity uãitelÛ i ÏákÛ
Základní ‰koly J. A. Komenského

v Pfiedmostí fieditel této ‰ko-
ly Vladimír Pe‰ka.

„Jak˘msi roz‰ífiením a do-
taÏením je nová nauãná vlas-
tivûdná stezka, jejíÏ slav-
nostní otevfiení je pfiipra-
veno na 7. fiíj-
na. Její dél-
ka mírnû
pfiekraãuje
osm kilo-
metrÛ a ná-
v‰tûvník má moÏ-
nost získat zajímavé
informace na devíti
zastaveních. Stezka
zaãíná na sídli‰ti v Pfied-
mostí u plastiky Sonda do
pravûku, která se nachází
asi 50 metrÛ od hfibitova,
v blízkosti parkovi‰tû
a zastávky MHD.
Nejvy‰‰ím bodem
stezky je âekyÀsk˘
kopec leÏící ve v˘‰ce 305 metrÛ nad
mofiem. Celkové pfiev˘‰ení ãiní asi 85
metrÛ. Trasa, vedená lehk˘m rozma-
nit˘m terénem, je znaãena modr˘mi
znaãkami a je vhodná pro pû‰í. Bû-
hem asi tfiíhodinové vycházky se ná-
v‰tûvník dozví o pravûké i novodobé
historii území pfiedev‰ím z infor-
maãních tabulí na jednotliv˘ch za-
staveních a s vlastními kosterními
nálezy a paleolitick˘mi artefakty se
setkává pouze na poãátku a na konci
svého putování, u Památníku lovcÛ
mamutÛ a v Malém ‰kolním muzeu.
Turistickou atrakcí se nepochybnû
stane plánovan˘ skanzen pravûku
v místech, kde jiÏ dnes mÛÏeme ob-
divovat sochu mamutíka Toma“, in-
formovala námûstkynû Mgr. Elena
Grambliãková, která stojí v ãele ko-
mise s pracovním názvem Mamutov.
Ta koordinuje ve‰keré práce souvise-
jící s v˘stavbou památníku, archeo-
logick˘m v˘zkumem a s budováním
nové nauãné stezky.

V říjnu bude otevřená naučná vlastivědná
stezka Předmostím až do pravěku

Spolehliv˘m prÛvod-
cem osmikilometrové
procházky pfiíjemn˘m
terénem je osoba nad
jiné povolanûj‰í – Pra-
Ïínka z Pfiedmostí.
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Pfiedmostí je ãást mûsta Pfierova.
LeÏí v prÛmûrné nadmofiské v˘‰ce
216 m a rozloha katastru ãiní 412
ha. Název vznikl z místního oznaãe-
ní pfiedmostí, tj. místo pfied mostem. 

V rámci realizované etapy regene-
race a revitalizace panelového sídli‰-
tû Pfiedmostí byla v dlaÏbû pfied kos-
telem sv. Máfií Magdalény vyobraze-
na pfiedmostecká peãeÈ, která má
opis * PECZET.Z.PRZEDMOSTI *
(v peãetním poli je vûÏ a na ní zubfií
hlava – znak Pern‰tejnÛ). 

Na dfiívûj‰í návsi zÛstal zachován
kostel sv. Mafií Magdaleny, do nynûj-
‰í podoby pfiestavûn˘ v r. 1772. Pfii
zadní stûnû kostela zvenãí za oltáfiem
je náhrobek Katefiiny, manÏelky
Kun‰e z Vrchlabí a na âekyni, která
zde byla pochována v roce 1526. Va-
len˘ strop byl na poãátku 20. století
G. Pfieãkem vyzdoben olejomalbami.
V prÛãelí kostela stojí sochy sv. Cyri-
la a Metodûje v nadÏivotní velikosti.
Pocházejí z roku 1863 a byly pofiíze-
ny v dobû oslav milénia pfiíchodu vû-
rozvûstÛ na Moravu. 

Fara s mansardovou stfiechou,
která se nachází vedle kostela, je oje-

dinûlou stavbou svého druhu v pfie-
rovském regionu. Stavba je datováno
chronogramem 1780 v textu na des-
ce umístûné na nároÏí.

Pfied farou se nachází barokní pís-
kovcová socha sv. Jana Nepomucké-
ho z roku 1728, která pÛvodnû stá-
vala u rybníãka uprostfied návsi. V ro-
ce 2004 byla restaurována.

Za kostelem stojí památník Mistra
Jana Husa v podobû kamenného blo-
ku s bronzov˘m reliéfem od sochafie
Julia Pelikána, vznikl˘ po roce 1918.
Na budovû „staré ‰koly“ jsou umístû-
ny dvû pamûtní desky se jmény obû-
tí 1. a 2. svûtové války.

Z novodob˘ch v˘tvarn˘ch dûl se
v blízkosti kfiiÏovatky ulic Olomouc-
ká a Hranická nachází pozoruhodná
Sonda do pravûku z let 1988–1989,
která je dílem J. Grmely, Rudolfa Cho-
rého a Ing. arch. Radima Pluskala. 

Mgr. Miroslava Švástová, 
odbor životního prostředí MMPr

Za poznáním památek Předmostí

Vytvofiené dílo bude slavnostnû
odhaleno pfii pfiíleÏitosti Svûtového
festivalu ptactva. Slavnostní akce se
uskuteãní 7. fiíjna v 15 hodin, za pfií-
tomnosti patronky projektu, Mgr.
Eleny Grambliãkové, námûstkynû
primátora mûsta Pfierova. Souãástí
odpoledne bude vypu‰tûní vyléãe-
n˘ch dravcÛ ze záchranné stanice
v Nûmãicích nad Hanou a vyhlá‰ení
v˘hercÛ v˘tvarné soutûÏe.

Akci pofiádá Ornitologická stanice
Muzea Komenského ve spolupráci se
Stfiední ‰kolou fiezbáfiskou, Tovaãov,
za podpory firem Mountfield a.s. a Pi-
vovar Zubr a.s. V‰ichni náv‰tûvníci
budou mít vstup zdarma. RovnûÏ je
zaji‰tûno obãerstvení.

Jana Kosturová, ORNIS

Ptačí lípa vzniká rukami řezbářů

„My‰lenka vybudovat ve svûtozná-
mé lokalitû Pfiedmostí dÛstojn˘ pa-
mátník má svou historii. První návrh
pfiedloÏil koncem 30. let minulého
století Josef Knejzlík. Na poãátku 50.
let si geolog Karel Îebera pfiedstavo-
val na vrcholu pfiedmosteckého Hra-
diska betonového mamuta, o dvacet
let pozdûji pak pfii‰el Bohuslav Klíma
s novou ideou: místo monumentu za-
konzervovat a vefiejnosti zpfiístupnit
autentick˘ zbytek kulturní vrstvy tak,
jak jej dosud kryje pfiedmosteck˘
hfibitov. ProtoÏe v‰ak první expozici
chránilo pouze drátûné pletivo, po
nûkolika letech vzala za své“, infor-
movala Ing. Hana Mikulová z odboru
rozvoje pfierovského magistrátu.

„Projekt v˘stavního pavilonu, kte-
r˘ by kryl a ochránil poslední zbytky
kulturní vrstvy, vãetnû kostí mamu-
tÛ a dal‰ích zvífiat doby ledové, vzni-
kal od poãátku tohoto tisíciletí. Po le-
tech pfiípravy a hledání vhodného
místa zaãal v ãervenci roku 2006, po
vybudování hrubé stavby, vlastní ar-
cheologick˘ odkryv, kter˘ poprvé
v âeské republice umoÏnil konzer-
vovat na místû, a to v souladu
s Úmluvou o ochranû archeologické-
ho dûdictví Evropy, a zpfiístupnit ve-
fiejnosti nálezové vrstvy ze star‰í do-
by kamenné“, vysvûtlila Mikulová.

„Kosti zvífiat, mimo drobné savce
jde o kosti mamuta srstnatého, konû
spra‰ového, soba polárního, lva jes-
kynního a pratura, jsou rozvleãeny na
mírném svahu v nûkolika vrstvách.
Tvofií je velké celé kosti i polohy drob-
n˘ch spálen˘ch kÛstek, promísen˘ch
barvivem. âást kostí je pofiezána ka-
menn˘mi nástroji tak, jak ãlovûk ulo-

vené zvífie na místû zpracovával a zu-
Ïitkoval. Kamenné nástroje byly roz-
pt˘leny rovnûÏ i v kulturních vrst-
vách. Mimofiádn˘m nálezem je zlo-
mek kosti zdobené jemn˘m mfiíÏko-
vit˘m vzorem“, doplnila Mikulová.

„Na v˘zkumu se vedle odborníkÛ
a studentÛ z na‰ich vûdeckov˘zkum-
n˘ch a univerzitních pracovi‰È podí-
lel rovnûÏ t˘m z Univerzity v Cam-
bridge, kter˘ hledal okem sotva patr-
né doklady, napfiíklad zbytky rostlin
mûkk˘‰Û a drobn˘ch zvífiat. Proto
byla celá kubatura nálezov˘ch vrstev
jemnû proplavena tak, aby neuniklo
svûdectví o dávné krajinû a zdrojích,
které tehdej‰ímu ãlovûku poskytova-
la. Památník lovcÛ mamutÛ autora
projektové dokumentace Ing. archi-
tekta Franti‰ka Luká‰e z pfierovské
firmy PRINTES Ateliér, s.r.o., je sou-
ãástí projektu Pfiedmostím aÏ do
pravûku, kter˘ v sobû zahrnuje i na-
uãnou stezku téhoÏ názvu. Stavba
památníku byla spolufinancována
z prostfiedkÛ Evropské unie z dotaã-
ního programu Interreg IIIA âeská
republika – Polsko. Na polské stranû
je realizován podobn˘ projekt ve
mûstû Ozimku s nálezy pravûk˘ch di-
nosaurÛ“, sdûlila Hana Mikulová.

Eva Šafránková

Jedním ze zastavení na naučné stezce bude
Památník lovců mamutů

Volná skupina řezbářů pod uměleckým vedením Davida Rubáče
vytváří do 6. října ze stojícího kmene uschlé lípy monument s pta-
čí tematikou. Přeměnu mrtvého dřeva v symbol života mohou ná-
vštěvníci denně sledovat a diskutovat o ní se zúčastněnými uměl-
ci v areálu ORNIS na Bezručově 10 (směrem k laguně).

Památník lovců mamutů bude v říjnu otevřen 
ve středu a v pátek od 9 do 11 hodin.

Základní ‰kola 
J. A. Komenského v Pfierovû-Pfiedmostí

a Statutární mûsto Pfierov

zvou v‰echny obãany

v sobotu 7. fiíjna
na 9. roãník turistického putování

PO STOPÁCH LOVCÒ MAMUTÒ
Registrace úãastníkÛ bude probíhat 

od 9 do 10.30 hodin ve dvofie Z·

Pochod se uskuteãní premiérovû po trase novû zfiízené
nauãné vlastivûdné stezky, která je souãástí projektu

Pfiedmostím aÏ do pravûku. 

Pfii této pfiíleÏitosti probûhne v 9 hodin v Pfiedmostí
slavnostní otevfiení PAMÁTNÍKU LOVCÒ MAMUTÒ

Pro vefiejnost bude památník otevfien do 14 hodin.
Náv‰tûvníci budou mít poprvé moÏnost zhlédnout

jedineãnou terénní prezentaci nejnovûj‰ích archeologick˘ch
nálezÛ pozÛstatkÛ pravûk˘ch zvífiat.
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Z „Pfierovsk˘ch aktualit“
Nové stravovací zázemí

Pfierovská nemocnice bude mít pfií‰tí rok nové
stravovací zázemí, které nahradí stávající více neÏ
30 let staré. Rekonstrukce obná‰í vybudování no-
vé kuchynû, v˘dejny jídel i jídelny pro zamûst-
nance. V projektu se ale nepoãítá s prádelnou, kte-
rá bude zru‰ena a 16 jejích pracovníkÛ pfiijde
o místo. 98milionovou investiãní akci hradí Kraj-
sk˘ úfiad Olomouc, kter˘ ji povaÏuje za dosud nej-
vût‰í finanãní injekci do oblasti zdravotnictví.
S pfiestavbou musí vedení nemocnice zaãít 1. pro-
since 2006. V˘jimka hygienika na stravovací pro-
voz totiÏ konãí 31. prosince. -svam-

Bezpečně z cyklostezky?
Na nebezpeãn˘ v˘jezd z cyklostezky v místní

ãásti Pfierova - Kozlovicích v nepfiehledné zatáãce
poukazují místní obyvatelé. Obávají se, Ïe je srazí
nûkteré z 12 tisíc vozidel, které obcí na hlavním
tahu Zlín – Ostrava dennû projedou. Z fie‰ením pfii-
chází Osadní v˘bor Kozlovice. Pfierovskému ma-
gistrátu navrhuje pomocí dopravního znaãení cyk-
listy navést na ménû frekventovanou silnici a od-
tud na kfiiÏovatku v centru obce, v jejíÏ tûsné blíz-
kosti je pfiechod pro chodce. Pfierovsk˘ magistrát
se bude návrhem zab˘vat v pfií‰tích mûsících. Cyk-
lostezku paradoxnû v tûchto dnech vyhodnotila po-
rota pátého roãníku soutûÏe „ZklidÀování dopra-
vy ve mûstech a obcích âR“ jako ‰est˘ nejlep‰í pro-
jekt v republice z celkov˘ch 16 pfiihlá‰en˘ch. Slav-
nostní vyhlá‰ení v˘sledkÛ se uskuteãní ve ãtvrtek
21. záfií v budovû Ministerstva dopravy âeské re-
publiky. -gáj-

Nová tvář náměstí

Rohov˘ dÛm na námûstí T. G. Masaryka a Wil-
sonovy ulice desítky let chátral. Nedávno zapoãa-
tou rekonstrukci tak vût‰ina obyvatel Pfierova pfii-
vítala. DÛm patfií k nejstar‰í zástavbû ve mûstû,
a tak se radnice rozhodla pfiispût na rekonstrukci
jeho fasády 70.000 korunami. V souãasné dobû ale
pracovníci státní památkové péãe zjistili, Ïe nû-
které práce na objektu jsou v rozporu se schvále-
n˘m projektem. Zachována nebyla napfiíklad pÛ-
vodní dfievûná v˘kladní skfiíÀ. Sporné jsou rovnûÏ
obklady ve spodní ãásti domu. Úfiedníci magistrá-
tu se mohou v celé vûci zaãít angaÏovat teprve aÏ
po zahájení kolaudaãního fiízení. -eda-

Více informací najdete na www.ktvprerov.cz

foto Gabriela Veselá

4. 10. 1896 – pfied 110 lety se narodil v Lito-
my‰li Milo‰ Sum, znám˘ pfierovsk˘ cukráfi. Vûno-
val se v˘tvarné ãinnosti. Jeho grafická díla, akva-
rely a pastely mají nejen umûleckou hodnotu, ale
jsou i v˘znamn˘m dokumentem zachycující star˘
Pfierov, zvlá‰tû originální jsou téÏ jeho „stovky“.
Byl aktivním ãlenem Spolku pfiátel umûní i Svazu
ãs. muzeí, autor exlibris, pÛsobil i ve spolku bibli-
ofilÛ, podílel se na vydávání soukrom˘ch tiskÛ,
psal ver‰e, fotografoval, sbíral umûlecké fotogra-
fie. ¤adu let byl odborn˘ch uãitelem na cukráfi-
sk˘ch uãÀovsk˘ch ‰kolách v Pfierovû, Olomouci
a Hole‰ovû. Jako v˘znamn˘ sokolsk˘ pracovník
a ãlen odbojové organizace Obrana národa byl za
okupace zatãen a vûznûn v Brnû, Ostravû, Olo-
mouci. Zemfiel 1. 3. 1966 v Pfierovû.

9. 10. 1636 – pfied 370 lety zem-
fiel v Pfierovû Karel st. z Îerotína,
v˘znamn˘ politik, v letech 1608-
1614 zemsk˘ hejtman moravsk˘,
majitel pfierovského panství, pod-
porovatel jednoty bratrské,
ochránce J. A. Komenského, pfied-

stavitel nekatolick˘ch stavÛ na Moravû a obhájce
zemsk˘ch práv proti centrální vládû. Je autorem
Apologie, v níÏ kritizuje souãasné pomûry a obha-
juje svÛj postoj. Jeho rozsáhlá korespondence je
vedle zápisÛ o moravsk˘ch snûmech a zemském
soudu dÛleÏit˘m historick˘m pramenem. Narodil
se 15. 9. 1564 v Brand˘se nad Orlicí. 

17. 10. 1941 – pfied 65 lety zemfiel v Pfierovû La-
dislav Hudeãek, uãitel, entomolog, kter˘ byl v le-
tech 1926–1930 fieditelem na Îerotínovû obecné
‰kole v Pfierovû. Byl v˘born˘m hudebníkem i sbû-
ratelem lidov˘ch písní a tancÛ. Je autorem fiady od-
born˘ch ãlánkÛ. Za odbornou publikaci o molech
byl v roce 1925 zvolen ãlenem svûtové entomolo-
gické spoleãnosti. Svou rozsáhlou entomologickou
sbírku vûnoval Pfierovu, kde se narodil 1. 6. 1872.

25. 10. 1941 – pfied 65 lety byl
zastfielen v brnûnskách Kounico-
v˘ch kolejích Jan HovÛrka, dûlník
v pfierovské zásobárnû âSD. Spolu
s bratrem Karlem HovÛrkou (pra-
coval v pfierovské mûstské vodár-
nû) byli aktivními ãleny DTJ. Oba

se bûhem 2. svûtové války aktivnû zapojili do ile-
gální ãinnosti proti okupantÛm. Pfii pfiestfielce dne
1.10. 1941 poranil Karel, velitel para‰utistické sku-
piny vysazené ze Sovûtského svazu, dva gestapáky
a sám ukonãil svÛj Ïivot stfielou do úst. Jeho bra-
trJan byl zatãen, vysl˘chán pfierovsk˘m gestapem,
pak odvezen do Olomouce a Brna, kde byl popra-
ven. Oba sourozenci HovÛrkovi se narodili v Pfie-
rovû, Jan dne 27. 4. 1916, Karel dne 13. 9. 1914.

25.10. 1941 – pfied 65 lety byl
zastfielen v brnûnsk˘ch Kounico-
v˘ch kolejích Franti‰ek Mádle,
akademick˘ sochafi, kter˘ Ïil a tvo-
fiil v Pfierovû. Je autorem mnoha
památníkÛ, hfibitovních pomníkÛ,
portrétních a drobn˘ch plastik. Za

odbojovou ãinnost bûhem okupace byl zatãen a ná-
slednû popraven. Narodil se 11. 2. 1892 ve Vojicích
u Hofiic v Podkrkono‰í.

27. 10. 1971 – pfied 35 lety zemfiel v Praze Ka-
rel Janou‰ek, RNDr., generál letectva, úãastník za-
hraniãního odboje bûhem 2. svûtové války. Jedna
z ulic Pfierova nese jeho jméno. Narodil se 30.10.
1893 v Pfierovû. Věra Fišmistrová

Žeravičtí nezapomínají
na svého slavného

rodáka
K nedoÏit˘m osmdesátinám Václava Halífie
(✻28. 9. 1926 Îeravice, †22. 3. 1999 Brno)

JiÏ koncem roku
2005 se Ïeraviãtí ob-
ãané obrátili na sta-
rostu mûsta se Ïádo-
stí umístit pamûtní
desku Václava Halífie,
dlouholetého pûvce
Státní opery Brno,
na jeho rodn˘ dÛm
v Îeravicích. Tento
návrh rada mûsta
schválila a vzpomín-
ku na v˘znamnou

osobnost Îeravic zafiadila do programu oslav 750
let mûsta Pfierova.

Slavnostní odhalení se uskuteãní v den nedo-
Ïit˘ch 80. narozenin, 28. záfií 2006 ve 14 hodin
v Îeravicích za osobní úãasti manÏelky, paní He-
leny Halífiové-Supové. ZároveÀ budou mít v‰ich-
ni pfiítomní moÏnost zaposlouchat se do umûl-
cova zpûvu a v místní úfiadovnû si prohlédnout v˘-
stavu, dokumentující Ïivot Václava Halífie.

Jeho nejmilejší rolí byl Vodník
KdyÏ jsem se Václava Halífie zeptala na nejmi-

lej‰í roli, bez rozm˘‰lení odpovûdûl: „Vodník
z Dvofiákovy Rusalky. Tuto operní postavu jsem si
zamiloval pro její nesmírnou opravdovost a citli-
vou hloubku.“

Václav Halífi se narodil 28. záfií 1926 v Îeravi-
cích u Pfierova, kde se jiÏ v osmi letech uãil hrát
na housle. Studoval zpûv na brnûnské konzerva-
tofii a pokraãoval ve studiu na Janáãkovû akademii
múzick˘ch umûní v Brnû a stal se jedním z nejta-
lentovanûj‰ích absolventÛ pûveckého oddûlení.

V umûleckém svazku brnûnského souboru pÛ-
sobil nepfietrÏitû od roku 1953, kde vytvofiil mno-
ho rolí ãeského i svûtového repertoáru a stal se ob-
líben˘m pûvcem operního publika. Uplatnil se
v operách Bedfiicha Smetany, pfiipomeÀme ales-
poÀ vynikajícího Raracha v âertovû stûnû a Keca-
la v Prodané nevûstû. 

Václav Halífi vnikl také hluboce do psychologie
janáãkovsk˘ch postav. Zpíval kromû Osudu ve
v‰ech Janáãkov˘ch operách, byl skvûl˘m Revír-
níkem v Pfiíhodách li‰ky Bystrou‰ky, kterého
ztvárnil pfii slavnostním otevfiení nové budovy Ja-
náãkovy opery dne 2. fiíjna 1965. Jedním z nej-
vût‰ích úspûchÛ Halífiova operního herectví byla
postava rytífie Ruprechta v ãeskoslovenské pre-
miéfie Ohnivého andûla S. Prokofjeva. Své fyzic-
ké pfiedpoklady, pûveck˘ a hereck˘ talent plnû
uplatnil v nároãné roli barona Ochse ve Straus-
sovû RÛÏovém kavalírovi. V repertoáru Václava
Halífie byla také fiada klasického operního reper-
toáru, jako byla zejména titulní role v Bludném
Holanìanovi R. Wagnera. Vûnoval se také písÀo-
vé a oratorní tvorbû. 

Zemfiel 22. bfiezna 1999 v Brnû a jeho ostatky
jsou uloÏeny na ãestném pohfiebi‰ti mûsta Brna.
Václav Halífi sv˘m krásnû zabarven˘m hlasem, v˘-
born˘m herectvím a dramatick˘m pojetím kaÏdé
operní role patfií mezi nezapomenutelné postavy
operního divadelnictví. Eva Šlapanská
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Rozhovor s MUDr. Jifiím Bártkem, drÏitelem Ceny mûsta Pfierova – Medaile J. A. Komenského

� Patfiíte ve svém oboru k nejuzná-
vanûj‰ím svûtov˘m vûdcÛm. Berete
tuto skuteãnostpouze jako v˘sledek
vlastní práce nebo v˘znamné vûdec-
ké objevy jsou ãasto otázkou náhody?

Za vût‰inou na‰ich vûdeck˘ch ob-
jevÛ je spousta práce, ãasto i mno-
haleté, a to samozfiejmû nejen mé
vlastní, ale zpravidla celé skupiny li-
dí nebo i nûkolika laboratofií, které
s námi na urãitém projektu spolu-
pracují. Vûda je dnes záleÏitostí hlav-
nû t˘mové spolupráce. Na druhé
stranû pÛvodní originální my‰lenka
nebo hypotéza, která dá podnût k v˘-
zkumné práci urãit˘m smûrem, ne-
bo pomÛÏe interpretovat neobvykl˘
v˘sledek pokusu, se vût‰inou zrodí
v jedné hlavû. A pfii zrodu takového
nápadu mÛÏe hrát svou roli také ná-
hoda. Ale v tomto ohledu souhlasím
s velk˘m francouzsk˘m vûdcem Lou-
is Pasteurem, Ïe: „Náhoda pfieje jen
duchÛm pfiipraven˘m“. Jde totiÏ
o to, jak mezi spoustou fakt a pozo-
rování vybrat ta, na jejichÏ pochope-
ní stojí za to vynaloÏit ãas, prostfied-
ky a úsilí ãasto mnoha lidí. Oãeká-
váte napfiíklad Ïluté zbarvení che-
mické reakce, a najednou v dlouhé
fiadû Ïlut˘ch zkumavek je jedna
modrá, neoãekávaná. Je to jen dÛ-
sledek chyby v pokusu, náhoda ne-
hodná pozornosti, nebo zárodek
moÏná velkolepého objevu? Rozpo-
znat potenciální v˘znam a skryté
jádro té modré, jít za ní a vytrvat aÏ
do jejího pochopení je otázka intui-
ce a „pfiipraveného ducha“.

� Z dÛvodu lep‰ích podmínek pro
svoji vûdeckou práci jste zvolil dlou-
hodob˘ pobyt v cizinû. Co jste tím
získal, nebo naopak ztratil?

Pfiestûhováním do Dánska pfied
více neÏ tfiinácti lety jsem se svou
v˘zkumnou skupinou získal moÏ-
nost na‰e plány a nápady realizovat
rychleji a do takové hloubky a ‰ífiky,
jakou bychom si s nejvût‰í pravdû-
podobností v na‰ich podmínkách
nemohli dovolit. Kromû toho jsem

získal fiadu kontaktÛ a mezinárod-
ních zku‰eností a zblízka poznal
nejen Dánsko, ale celou Skandiná-
vii. Na své kofieny ale nezapomí-
nám. Spolupracujeme s ãesk˘mi la-

boratofiemi, vychováváme v Kodani
mladé ãeské vûdce, jezdím k nám
pfiedná‰et, a vûdci v na‰em oboru na
celém svûtû vûdí, Ïe jsem âech,
ãímÏ snad pfiispívám svou tro‰kou
také k dobrému jménu ãeské vûdy.
Na druhé stranû v cizinû velmi po-
strádám na‰i krásnou pfiírodu a li-
tuji omezení aÏ ztráty kontaktÛ
s rodinou a pfiáteli, b˘val˘mi spolu-
Ïáky a nejvíce asi s pfierovsk˘mi
basketbalisty, s nimiÏ jsem proÏil

nezapomenutelná „mladá léta“.
Kdybych tedy mûl tu kouzelnou
moc otoãit kolo dûjin o nûjaká léta
zpût, tohle bych urãitû napravil. 

� Pfiedpokládáte, Ïe v brzké dobû
opût pfiispûjete v˘znamn˘m objevem
k pokroku v léãení rakoviny nebo
jste v tomto pfiedpokladu radûji zdr-
Ïenliv˘?

V tomto ohledu jsem rozhodnû
spí‰e opatrn˘, vûdeck˘ objev nelze
totiÏ pfiedem dost dobfie naplánovat.
Navíc jde o velmi váÏnou vûc, proto-
Ïe s city a nadûjemi pacientÛ by si
vûdci nemûli nûjak˘mi pfiedãasn˘mi
sliby v Ïádném pfiípadû zahrávat.
Zodpovûdnû mohu fiíci to, Ïe ve své
práci pokraãujeme a nûkteré z na-
‰ich v˘zkumn˘ch projektÛ ukazují

slibné v˘sledky. Hlavním cílem na-
‰eho t˘mu je lépe pochopit bunûã-
nou a molekulární podstatu vzniku
nádorového bujení, coÏ zase pomá-
há otevfiít nové moÏnosti, jak rako-
vinu v budoucnu snadnûji ãi dfiíve
diagnostikovat a navrhnout nové
pfiístupy k léãbû. Kromû na‰í snahy
objasnit podstatu rakoviny se ale po-
kou‰íme také sami, nebo ve spolu-
práci s klinick˘mi pracovi‰ti, pfiispût
k vypracování laboratorních testÛ,

které by pomohly zvolit nejvhodnûj-
‰í zpÛsob, dávku nebo kombinaci lé-
kÛ, které jsou uÏ dnes k dispozici.
Nejvût‰í v˘znam na‰í souãasné v˘-
zkumné práce je asi v tom, Ïe odha-
lením „Achillovy paty“ nádorov˘ch
bunûk, zji‰tûním rozdílÛ proti buÀ-
kám normálním naznaãíme farma-
ceutick˘m firmám, proti kter˘m
procesÛm nebo konkrétním mole-
kulám v nádorov˘ch buÀkách je per-
spektivní hledat nová léãiva…

� Vûdecky pracujete v Dánsku, ale
základy pro tuto práci jste dostal do-
ma v âeské republice. MÛÏete vzpo-
menout nûkoho, kdo vás získal na
vûdeckou dráhu?

Pro absolventa studia v‰eobecné-
ho lékafiství bylo a je opravdu dost
neobvyklé se plnû vûnovat základní-
mu laboratornímu v˘zkumu. V mém
pfiípadû byl pro volbu vûdecké dráhy
velmi dÛleÏit˘ vliv mého mentora,
profesora Milana Hejtmánka. Profe-
sor Hejtmánek nám pfiedná‰el bio-
logii a genetiku v poãátcích studia
medicíny v Olomouci a zlákal mû
k práci ve své laboratofii uÏ jako stu-
denta prvního roãníku. Jeho kvality
skvûlého ãlovûka, uãitele, zapálené-
ho vûdce a filosofa vûdy mi uãarova-
ly a jeho rady mi pomohly i pozdûji.
S profesorem Hejtmánkem jsem ta-
ké publikoval své první vûdecké prá-
ce bûhem studia lékafiství a dodnes
máme k sobû blízko. Sám povaÏuji
profesora Hejtmánka za svého „vû-
deckého otce“ a jsem mu vdûãn˘
opravdu za mnohé.

� Chcete je‰tû nûco dodat na závûr
na‰eho rozhovoru?

Rád bych je‰tû dodal dvû poznám-
ky. Pfiedev‰ím chci zdÛraznit, Ïe si
ocenûní Cenou mûsta Pfierova oprav-
du váÏím, na Pfierov vzpomínám rád
a rád se sem domÛ také vracím. A ko-
neãnû bych se chtûl pfiimluvit u mla-
dé generace dne‰ních studentÛ, aby
pfii volbû své kariéry zváÏili moÏnost
vûdecké dráhy. Dnes je mnohem
snadnûj‰í „vûdecké vandrování“ po
svûtû a víc moÏností vûnovat se vûdû
na vysoké úrovni. Podle mého názo-
ru není Ïádné jiné povolání schopno
tak intelektuálnû zaujmout a ãlovû-
ka naplnit. Objevovat nové zákony
a jevy v pfiírodû je sv˘m zpÛsobem
dobrodruÏství a zároveÀ to pomáhá
dlouho si uchovat zvídavost a hravou
mysl. Ale pfiedev‰ím si dovedu jen
tûÏko pfiedstavit nûco dÛleÏitûj‰ího,
neÏ v˘zkumnou práci, která usnadní
Ïivot v budoucnu a pomÛÏe fie‰it zá-
vaÏné problémy, s nimiÏ se lidstvo
bude muset vypofiádat.

Miroslav Rozkošný

Výzkumná práce usnadní život v budoucnu
Převážnou část svého života prožil držitel Ceny města Přerova – Me-
daile J. A. Komenského v našem městě. Vystudoval lékařskou fa-
kultu Univerzity Palackého v Olomouci a za svoje životní poslání si
zvolil vědeckou dráhu. Ve své výzkumné práci se věnuje především
zkoumání regulačních mechanismů dělení nádorových buněk a me-
chanismů vedoucích ke vzniku nádorů. Za svoji vědeckou práci ob-
držel v posledních letech několik světových cen včetně nejvý-
znamnější dánské ceny Novo Nordisk. Třiapadesátiletý Jiří Bártek
je čestným profesorem univerzity v Kodani a univerzity v Aarhusu.
Olomoucká Univerzita Palackého ocenila svého bývalého žáka udě-
lením čestného doktorátu. Profesor MUDr. Jiří Bártek pracuje jako
vedoucí laboratoře Cell Cycle and Cancer ve výzkumném ústavu
Danish Cancer society v Kodani. Jeho vědecká práce je však známá
v celém světě. Je nejvíce citovaným českým vědcem v zahraničí.
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Prodej RD 
2×2+1 Pfiedmostí, 
tel. 605 299 385.

inzerce

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor TJ Spartak Přerov

Vl. Wnuk, tel. 721 487 988

4. 10. • Hodonín–âervené domky (zoo)–
Mutûnické rybníky–Mutûnice búdy, 12 km,
odj. vlak 8.04 hod., vede L. Poláková.
7. 10. • Nectava–Zálesí–Biskupice, 12 km,
odj. vlak 6.10 hod., vede St. Dostál.
11. 10. • Drahotu‰e–Rybáfie–Gabrielka–T˘n
n. B.–Lipník n. B., 14 km, odj. vlak 9.15 hod.,
vede Zd. Sladk˘
21. 10. • Libina–U cikánského buku–Brníã-
ko–Postfielmov, 15 km, odj. vlak 7.05 hod.,
vede Vl. Wnuk

1. 10. • Tovaãovské rybníky (MOS – Pol-
ãák)–Tovaãov zámek, 10 km, B. Pokluda, odj.
A6.50 hod.
3. 10. • schÛzka turistÛ, Vinary – Na Skalce
ve 14 hod., odj. A13.15 hod.
5. 10. • Grygov–Království–Blatec, 12 km, Î.
Zapletalová, odj. 7.44 hod.
7. 10. • Ostravice–Lysá hora–Fr˘dlant n. O.,
22 km, J. Sedláková, odj. 4.59 hod.
10. 10. • schÛzka turistÛ, rest. Tribuna Pfie-
rov, Sokolská 28, odj. A13.47 hod.
12. 10. • Bystfiice p. H.–Vala‰ky–Tesák, 12
km, M. Garzina, odj. 7.23 hod.
14. 10. • TP Pochod slováck˘mi vinohrady,
9 km, B. Pokluda, odj. 8.04 hod.
14. 10. • TP Pochod slováck˘mi vinohrady,
17, 25 km, J. ·vec, odj. 6.23 hod.
14. 10. • StfieÀ–Lhota–Hynkov–Chomou-
tov–Olomouc, 20 km, L. Bafiinka, odj. 7.44 h.
19. 10. • Mosty–Gírová–Bukovec– Trojme-
zí–Hrãava, 20 km, J. Pûãek, odj. 5.16 hod.
19. 10. • ·umperk–Tfieme‰ek–Dlouhomilov
–Hrabi‰ín Ïel. st.,14 km, J. ·vec, odj. 6.33 h.
21. 10. • Troják–Ho‰Èálková–Poruba–Seme-
tín–Vsetín, 19 km, J. Sedláková, odj. A7 hod.
26. 10. • Hanu‰ovice–Pr‰ná–Îárová–Velké
Losiny, 16 km, J. ·vec, odj. 6.33 hod.
28. 10. • Horní Lideã–Laã. skály–Vafiákovy pa-
seky–V. Polanka, 20 km, A. Dvofiák, odj. 6 h.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor SK Přerov – pěší turistika

Jiří Švec, tel. 608 730 541

1. 10. • Poslední slanûní, Lhotka u Zdravic,
14 km, J. Balcárek ml., Lhotce, 11 hod. sraz,
VHT
3. 10. • schÛze v restauraci Pivovar, 19 hod.
7.–8. 10. • Hustopeãsko na kole, Hustopeãe
a okolí, 50 km dennû,  R. Havelka, vlak 6.05
hod., cyklo
6.–8. 10. • zkou‰ky vedoucích a cviãitelÛ
VHT, Dráteniãky, J. Sedláãek, auto 17 hod.,
VHT
14. 10. • Pochod slováck˘mi vinohrady, 25
km: Rohatec–Milotice–DubÀany–Mutûnice,
15km: Milotice–DubÀany–Mutûnice, 5km:
DuÀany – Mutûnice, T. Beránek, bus 8.15
hod., pû‰í
25.–28. 10. • Podzimní kouzlo JeseníkÛ, ât:
Skfiítek–Pradûd–â. sedlo, Pá: â. sedlo–Ram-
zová–Paprsek, So: Paprsek–Kral. SnûÏník, Ne:
K. SnûÏník–Prostfi. Lipka, 4 dny,  T. Beránek,
bus 6 hod., VHT

KČT VHT TJ
Spartak Přerov

T. Beránek, tel. 602 575 673

1. 10. • Exkurze Tovaãov (Jifií
Polãák, Adolf Goebel, Jaroslav Zá-
meãník), odjezd autobusu v 6.50 hod
z autobusového nádraÏí Pfierov (nást.
ã. 13), sraz u sádek v Tovaãovû v 7.30
hodin.

7. 10. • Exkurze Mohelnické
a Moraviãanské jezero (Karel Po-
prach – kontakt 605 166 166; e-ma-
il: karel.poprach@tiscali.cz). Sraz

v 9 hodin na parkovi‰ti Mohelnické-
ho jezera za dfievûn˘m mostem.
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí (trva-
l˘ dé‰È) se exkurze nekoná a bude se
opakovat 15.10. 

8. 10. • Exkurze na rybníky v Zá-
hlinicích (Pavel ·álek) – Sraz v‰ech
úãastníkÛ je v 9 hodin v Záhlinicích
pfied hostincem U âápa. Do Záhlinic
je moÏné pfiijet vlakov˘mi spoji od

Festival ptactva a exkurze Moravské ornitologického spolku
Jako každoročně, tak i letos se Moravský ornitologický spolek aktivně za-
pojuje do tradiční mezinárodní akce pro veřejnost zvané Festival ptactva.
Ten letošní se pořádá jako celoevropský na počátku října. Jeho výsledky, te-
dy především soupis pozorovaných druhů a počty ptáků, stejně jako počet
účastníků, se letos centrálně shromažďuje v Itálii. Nenechejte si ani vy ujít
možnost pěkné procházky přírodou spojenou s odborným výkladem a po-
zorováním. Akce jsou nenáročné a bez obav se jich mohou zúčastnit jak
starší lidé, tak i malé děti s doprovodem.

Pfierova v 8.43 hodin a od Bfieclavi
v 8.18 hodin. Akce se koná za kaÏdé-
ho poãasí. Seznámíme se s ptáky, Ïi-
voãichy a rostlinami podzimní pfiíro-
dy. Záhlinické rybníky jsou známy ja-
ko ptaãí tahová cesta a místo odpo-
ãinku ptákÛ na tahu. Ukonãení akce
okolo 14 hodiny. Pofiádá âesk˘ svaz
ochráncÛ pfiírody z Hulína ve spolu-
práci s Moravsk˘m ornitologick˘m
spolkem. BliÏ‰í informace je moÏné
získat na telefonním ãísle Pavla ·ál-
ka – 606 541 859.

Do konce roku máte moÏnost se
zúãastnit je‰tû jedné exkurze do To-
vaãova, a to 25. 11. 2006. Místa sra-
zu i jejich ãas je stejn˘ jako u ex-
kurze 1. 10. 2006. 
Adolf Goebel, jednatel MOS smp ČSO
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Jsme tu pro vás, obãané.Jsme tu pro vás, obãané.

Chceme, aby mûsto slouÏilo sv˘m obãanÛm od
kolébky, pfies vzdûlání, po péãi pfii nemoci i ve stáfií.

5
volte

Volte... č. 2

Volte tým! Volte ČSSD!
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Primátor města Přerova  podle § 29 zákona číslo 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva mûsta Pfierova se uskuteãní

v pátek dne 20. fiíjna 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
v sobotu dne 21. fiíjna 2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

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

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

U v˘stavi‰tû
chatová oblast – Laguny

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

Máchova
Riedlova
Sadová
Svornosti
Za ml˘nem

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

Michalov
Osmek
U Îebraãky
chatová oblast - LuÏní

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

Základní ‰kola Sokolská
Sokolská 26
volební okrsek ã.  5

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

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

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

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

Stfiední odborná Kosmákova
‰kola a Stfiední Kozlovská

odborné uãili‰tû
·ífiava 7
volební okrsek ã.  9

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

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

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

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

Obchodní akademie Barto‰ova
Barto‰ova 24 BoÏeny Nûmcové
volební okrsek ã. 13 â. Drahlovského

Dr. Skaláka

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

bojovníkÛ
Tovaãovská
Velké Novosady

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

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

Sportovní
Teliãkova
Tyr‰ova
U dráhy
Zahradní

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

Tylova
U po‰ty
Îernava

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

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

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

budova MMPr Pfierov,
ZakladatelÛ 28, ãást Pfierov VIII-Henãlov
Henãlov
volební okrsek ã.  21

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

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

U trati

DÛm zahrádkáfiÛ Pfierov,
Vinary, Vinafiská 5 ãást Pfierov XI-Vinary
volební okrsek ã. 24 Krátká

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

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

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

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

Smetanova
·ífiava
Wurmova

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

nám. Fr. Rasche
Su‰ilova
Tovární

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

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

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

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

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

Základní ‰kola BudovatelÛ
Trávník 27
volební okrsek ã.  35

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

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

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

budova b˘valého Kabelíkova
Odborného uãili‰tû PurkyÀova
a Uãili‰tû ‰kolsk˘ch  Slamûníkova
a tech. sluÏeb s. r. o.
Optiky 16
volební okrsek ã.  39

budova b˘valého tfi. gen. Janou‰ka
Odborného uãili‰tû VaÀkova
a uãili‰tû ‰kolsk˘ch
a tech. sluÏeb s. r. o.
Optiky 16
volební okrsek ã.  40

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

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

budova b˘valého Bohuslava Nûmce 
Odborného uãili‰tû – lichá ãísla 
a uãili‰tû ‰kolsk˘ch Optiky
a tech. sluÏeb s. r. o.
Optiky 16
volební okrsek ã.  42

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

Îelatovská 24–38

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

Petfiivalského
Pod hvûzdárnou

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

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

Na louãkách
Nerudova
Sumínova
Tfiebízského
Wolkerova

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

Lanãíkov˘ch
Le‰etínská
Partyzánská
U hfibitova

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

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

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

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

3. Voliãi bude umoÏnûno hlasování poté, kdy pro-
káÏe svoji totoÏnost a státní obãanství âeské re-
publiky, popfiípadû státní obãanství státu, jehoÏ
obãané jsou oprávnûni volit na území âeské re-
publiky (platn˘m obãansk˘m prÛkazem, plat-
n˘m cestovním pasem âeské republiky , jde-li o
cizince, platn˘m prÛkazem o povolení k poby-
tu).

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

5. Po obdrÏení úfiední obálky pfiíp. i hlasovacího
lístku vstoupí voliã do prostoru urãeného k

úpravû hlasovacích lístkÛ, jinak mu okrsková
volební komise hlasování neumoÏní.
a) Na hlasovacím lístku mÛÏe v rámeãku pfied

jménem kandidáta oznaãit toho kandidáta,
pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze
sloupcÛ, v nichÏ jsou uvedeni kandidáti jed-
notliv˘ch volebních stran. Takto mÛÏe ozna-
ãit aÏ 35 kandidátÛ

b) Na hlasovacím lístku mÛÏe oznaãit kfiíÏkem
ve ãtvereãku v záhlaví sloupce s kandidáty vo-
lební strany nejv˘‰e jednu volební stranu. Zá-
roveÀ mÛÏe oznaãit v rámeãku pfied jménem
kandidáta kfiíÏkem dal‰í kandidáty, pro které
hlasuje, a to v libovoln˘ch samostatn˘ch
sloupcích, ve kter˘ch jsou uvedeny ostatní
volební strany.

Takto volí pfiednû jednotlivû oznaãené kandi-
dáty, dále tolik kandidátÛ oznaãené volební
strany, kolik ãiní rozdíl poãtu ãlenÛ zastupi-
telstva, ktefií mají b˘t zvoleni (z 35 ãlenného
zastupitelstva).

Po úpravû hlasovacího lístku jej voliã vloÏí do
úfiední obálky a po opu‰tûní prostoru urãeného
pro úpravu hlasovacích lístkÛ vloÏí úfiední obálku 
s hlasovacím lístkem pfied  okrskovou volební ko-
misí do volební schránky.

6. K zaji‰tûní pofiádku a dÛstojného prÛbûhu hla-
sování  jsou pokyny pfiedsedy okrskové volební
komise závazné pro v‰echny pfiítomné.

V Pfierovû dne 27. 9. 2006

Jindfiich Valouch v. r.  
primátor mûsta
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Bratrská na konci 2.10.
Seifertova u v˘stavi‰tû 9.10.
Svornosti 16.10.
Riedlova kfiiÏovatka 2. a 16.10.
Za ml˘nem 3 9.10.
Sokolská parkovi‰tû 9.10.
Sokolská u domu 28 2. a 16.10.
P. Jílemnického u VST 9.10.
Na hrázi za mostkem 2. a 16.10.
Palackého za sam. 9.10.
tfi.17.listopadu zezadu 2. a 16.10.
Dluhonice u b˘valé ‰koly 17.10.
Dluhonice u prodejny 3.10.
Wurmova za KSZ 10.10.
JiÏní ãtvrÈ u b˘val˘ch jeslí 10.10.
JiÏní ãtvrÈ I/4 3. a 17.10.
Kozlovská parkovi‰tû 3. a 17.10.
Pod valy u parkovi‰tû 10.10.
Svisle za samoobsluhou 3. a 17.10.
Trávník parkovi‰tû 10.10.
Trávník u Chemoprojektu 10.10.
BudovatelÛ parkovi‰tû 10.10.
U tenisu parkovi‰tû 3. a 17.10.
U rybníka u trafa 11.10.
JiÏní ãtvrÈ u Barumky 18.10.
Tyr‰ova parkovi‰tû 4.10.
Dvofiákova u garáÏí 4. a 18.10.
PurkyÀova denní pobyt 11.10.
B. Nûmce za VST 4. a 18.10.
·kodova u trafa 11.10.
Olomoucká u stavebnin 4.10.
Hranická park. u Z· 11. a 18.10.
Kainarova za Pfierovankou 11.10.
Vsadsko parkovi‰tû 4. a 18.10.
Lovû‰ice u parku 5.10.
Lovû‰ice DráÏní 12.10.
VaÀkova dvÛr 19.10.
Kozlovice zaãátek obce 19.10.

Kozlovice náves 5.10.
Kozlovice Na vrbovcích 12.10.
Macharova konec 12.10.
Tománkova u garáÏí 5. a 19.10.
Fr. Rasche u parku 12.10.
Na louãkách 15 5. a 19.10.
V. Novosady u kostela 12.10.
Újezdec Pod dubíãky 5.10.
Újezdec Nová ãtvrÈ 19.10.
kfiiÏ. Teliãkova – Sportovní 13.10.
Popovice U trati 6.10.
Popovice za kapliãkou 20.10.
Vinary Mezilesí II 13.10.
Vinary RÛÏová 20.10.
Vinary Za humny u bytovky 6.10.
Henãlov náves 6.10.
Henãlov, kfiiÏ. Mart., Hlin., Nová 20.10.
Penãice u po‰ty 13.10.
âekynû nad rybníãek 13.10.
âekynû Na ãervenici 20.10.
âekynû Boro‰ín 6.10.
Pod skalkou park. vzadu 13.10.
Îeravice Such˘ potok 20.10.
Îeravice Pod lesem 6.10.
V˘myslov 5.10.
Jasínkova za Priorem 12.10.

ZO âZS ã. 1 parkovi‰tû u Laguny 3.10.
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. 13 âekynû Boro‰ín 3.10.

Stanovi‰tû velkoobjemov˘ch kontejnerÛ
pro podzimní úklid – 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

Týden pro duševní zdraví
Motto: Prevence du‰evních poruch – podpora du‰evního zdraví.

Pondělí 9. 10.
14 hodin • slavnostní zahájení T˘d-
ne pro du‰evní zdraví a otevfiení Sta-
nu du‰evního zdraví pfied poliklini-
kou MENS – nám. Pfierovského povst.
14.30 hodin • vernisáÏ v˘stavy ob-
razÛ Franti‰ka Îeravíka, pfiedsálí ki-
na Hvûzda, âechova ul.
14–17.30 hodin • Den otevfien˘ch
dvefií, Psychosociální centrum, poli-
klinika Mens, nám. Pfierovského po-
vstání
15.30 hodin • pfiedná‰ka pro vefiej-
nost Du‰evní zdraví a nemoc – de-
prese, v pfiedsálí kina Hvûzda 
16.30 hodin • koncert blues kapely
Mothers Follow Chairs na schodech
polikliniky Mens

Úterý 10. 10.
14–17.30 hodin • Den otevfien˘ch
dvefií, Denní stacionáfi, poliklinika
Mens, nám. Pfierovského povstání

15.30 hodin • pfiedná‰ka pro vefiej-
nost Du‰evní zdraví a nemoc – úz-
kost, pfiedná‰ka se koná v pfiedsálí ki-
na Hvûzda

Středa 11. 10. 
14–17.30 hodin • informaãní panel,
Chránûná dílna sv. Tereziãky, pfied-
sálí kina Hvûzda, âechova ul.
15.30 hodin • pfiedná‰ka pro vefiej-
nost Du‰evní zdraví a nemoc – stres
a Ïivotní styl 
16.30 hodin • koncert cimbálové
muziky Primá‰ na schodech polikli-
niky Mens

Čtvrtek 12. 10
14–17 hodin • Den otevfien˘ch dve-
fií, Kontaktní a krizové centrum-
Kappa, Kosmákova 44, Pfierov
15.30 hodin • pfiedná‰ka pro vefiej-
nost Du‰evní zdraví a nemoc – zá-
vislosti, v pfiedsálí kina Hvûzda 

Besedy na zajímavé téma
pondûlí v 10.15 hodin

2. 10. • Renesanãní malífiství – Mgr.
Hana M. B. NároÏná
9. 10. • Akupresura III. ãást – Olga
Îupková
16. 10. • Dûjiny hmotné kultury: Do-
prava aneb jak cestovali na‰i pfiedkové
– Lubor MaloÀ
23. 10. • Rusko (Kiev, Petrohrad) –
Ludvík Chytil
30. 10. • Jak posílit imunitu (pfiíprav-
ky ve volném prodeji) + beseda nad do-
tazy – Mgr. BoÏena Malinová

Rukodělné činnosti
ãtvrtek v 10.15 hodin

5. 10. • TûÏítko z kamene
12. 10. • Ubrousková technika – váza
19. 10. • Podzimní prostírání
26. 10. • V˘roba rámeãku

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 11. 10. v 16 hodin

• Zuzana Kostohryzová – âína

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

Podzimní festival
duchovní hudby 
Olomouc 2006

30. 9. v 19 hodin • chrám sv. Cyrila
a Metodûje, 120/80 Kã

Z. Kodály: Missa brevis C dur; M. Re-
ger: Fantasie a fuga d-moll, op. 135 b;
W. A. Mozart: Davide penitente, kantá-
ta KV 469; Komorní sbor âeského roz-
hlasu; Státní komorní orchestr Îilina

3. 10. v 19 hodin • chrám P. M.
SnûÏné, 100/70 Kã

B. MartinÛ: Hora tfií svûtel; A. Bruck-
ner: Duchovní moteta; 

âesk˘ filharmonick˘ sbor

7. 10. v 19 hodin • Klá‰terní Hradis-
ko, 150 Kã; W. A. Mozart: Adagio

a Fuga; D. ·ostakoviã: Komorní sym-
fonie; S. Barber: Adagio pro smyãcov˘
orchestr, op. 11; R. Twardowski: Ma-

riánsk˘ triptych; L. Janáãek: Suita
pro smyãce; Slovensk˘ komorní or-

chestr B. Warchala

14. 10. v 19 hodin • chrám sv. Mofiice,
180/130 Kã; G. Verdi: Requiem; Sloven-
sk˘ filharmonick˘ sbor; Symfonick˘ or-

chestr âeského rozhlasu

Informace a hromadné objednávky vstu-
penek ARS VIVA, tfi. 1. máje 5, Olomouc,
tel. 585 220 645, 608 772 142, e-mail
arsviva@olomouc.cz, www.sacredmu-
sicfestival.net, www.hudba.olomouc.cz.
Pfiedprodej v podloubí radnice, tel.
585 513 392

Pátek 13. 10.
14–17.30 hodin • informaãní panel
Nadaãní fond Du‰evní zdraví
15.30 hodin • pfiedná‰ka pro vefiej-
nost Du‰evní zdraví a nemoc – stig-
ma, pfiedná‰ka se koná v pfiedsálí ki-
na Hvûzda 
16.30 hodin • ukonãení T˘dne pro
du‰evní zdraví, koncert romské sku-
piny Imperio na schodech poliklini-
ky Mens

Od pondělí do pátku probíhá
14–20 hodin • V˘stava obrazÛ F. Îe-
ravíka v kinû Hvûzda
10–17 hodin • Stan du‰evního
zdraví pfied poliklinikou Mens
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Dům dětí a mládeže ATLAS 
tel.: 581 209 353, 581 201 246

MĚSTSKÝ DŮM
2. 10. v 19.30 hodin • Líbánky s ope-
retou. Sólisté Moravsko-slezského ná-
rodního divadla v Ostravû a opery Slez-
ského divadla v Opavû.
4. 10. v 19.30 hodin • Moravská fil-
harmonie Olomouc. Koncert k v˘roãí
W. A. Mozarta, pofiadatel Statutární
mûsto Pfierov a Olomouck˘ kraj. 
9. 10. v 19.30 hodin • âochtan vypra-
vuje, komedie s Josefem Dvofiákem. 
11.–14. 10. vÏdy ve 20 hodin • XXIII.
âeskoslovensk˘ jazzov˘ festival Pfierov
2006. 40 let âeskoslovenského jazzo-
vého festivalu v Pfierovû
15. 10. v 13.45 hodin • Nedûlní párty
pfii dechovce. Dal‰í nedûlní taneãní set-
kání pfii dechovce.
17. 10. v 19.30 hodin • Kde domov mÛj.
Pûveck˘ koncert s Pavlínou Seniã a Leo-
poldem Poldou za klavírního doprovodu.
23.10. v 19.30 hodin • PafiíÏanka,
francouzská sarkastická komedie. Hra-
jí M. Dolinová, L. Potmû‰il, J. Klem.
27.10. v 19.30 hodin • Koncert ke
státnímu svátku 28. fiíjna. Úãinkují
E. Adlerová – zpûv, I. Kondratûnko –
klavír a host Petr ·porcl – violoncello.
Pfiedprodej – MD, vchod z nám. TGM,
pondûlí aÏ pátek 8–18 hodin, tel.
581 290 311, 581 215 101 

MUZEUM KOMENSKÉHO
28. 10. • Vznik samostatné âSR –
vstup na ORNIS a Helf‰t˘n zdarma

Budova přerovského zámku
Od 1. 10. bude budova pfierovského
zámku z dÛvodÛ oprav pro vefiejnost

uzavfiena.

Ornitologická stanice
pondûlí aÏ pátek 8–16 hod., 

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

do 31. 10. • Mikro a makrosvût karlo-
varského vfiídlovce. V˘stava fotografií
Lenky a Pavla Lis˘ch.
do 7. 10. • Ptaãí festival – tvorba Pta-
ãí lípy, více na stranû 7
do 31. 10. • Ptáci v nitce – paliãkova-
ná krajka.
• stálá expozice – Ptáci âR

Hrad Helfštýn
úter˘ aÏ nedûle 9-17 hod.

do 30.10. • Otevfiení expozice Histo-
rické mincovny 
do 29. 10. • Otevfiení expozice Umû-
leckého kováfiství
do 29. 10. • âeská kovová plastika 
15. 10. • V˘stava historick˘ch vozidel
(Oldtimerclub Helf‰t˘n, od 14 hod.)

Muzejní úterky
kaÏdé úter˘ v 17 hod., vstup voln˘

Přednášky o historii a dějiny umění
kaÏdou stfiedu od 16.30 do 18 hod.

4. 10. • Vzestup a pád – ãeské zemû v
11. a 12. století. (Mgr. L. MaloÀ)
11. 10. • Románské umûní v ãesk˘ch
zemích. (Mgr. K. Glacová)
25. 10. • Mûstem královsk˘m – pov˘-
‰ení Pfierova na mûsto 1256 (Mgr. Mi-
lan Chumchal)

více info o cyklu pfiedná‰ek na
www.prerovmuzeum.cz

DDM ATLAS a Přerovský dětský sbor pořádají již čtvrtý ročník regionální pě-
vecké soutěže pro žáky základních škol a víceletých gymnázií. Mohou se jí
zúčastnit všechny děti, které rády zpívají, soutěží a chtějí svůj talent prově-
řit a předvést v konkurenci stejně zaměřených kamarádů. Soutěž bude pro-
bíhat 8. a 9. listopadu v dopoledních hodinách v DDM ATLAS a stejně jako
při minulém ročníku i nyní mohou žáci i pedagogové využít doprovodné-
ho programu při čekání na výsledky a těšit se na krásné ceny pro všechny
soutěžící. Z organizačních důvodů je nutné přihlásit se na soutěž nejpozději
do 31. října. Cílem celé akce je podpořit a motivovat všechny, kdo se zpívá-
ní a hudbě věnují, a nabídnout jim seberealizaci v oblasti, která je jim blíz-
ká. Bližší informace o podmínkách soutěže jsou k dispozici i s formulářem
pro přihlášení v DDM ATLAS (popř. i telefonicky 581 209 353).

• Páteãní keramické hrátky od 15 do
18 hod, sobotní keramické hrátky od
9 do 12 hodin
20. 10. od 15 hodin • Malování na
hedvábí
26.–27. 10. od 9 do 12 hodin • Prázd-
niny s keramikou
31. 10. v 18 hodin • Halloweensk˘
veãer – 3. roãník soutûÏe o nejkrásnûj‰í
halloweenskou d˘ni.

KPVU
19. 10. v 16.30 hodin • Svûtové

malífiství, beseda s Jifiím Havlíãkem
na téma baroko v Korvínském domû
na Horním námûstí.

Rexáci
Mûstská policie v Pfierovû nabízí krou-
Ïek pro chlapce a dívky 2. aÏ 5. tfiíd pod
názvem Rexáci. Náplní bude mimo ji-
né rozvoj fyzické zdatnosti formou her
a soutûÏí, stfielba ze vzduchovky, sezná-
mení s v˘cvikem psÛ, víkendové akce a
tábory. SchÛzky se budou konat kaÏdou
stfiedu od 14.30 do 16 hodin.
Pfiihlá‰ky do krouÏku si mÛÏete vy-
zvednout na dispeãinku Mûstské poli-
cie, TGM 1 a vyplnûné odevzdejte zde
nebo do schránky Oddûlení prevence,
Bratrská 2 do 6. fiíjna 2006.

Exhibice designu
a módy
Stfieda 4.10. v 16 hodin • exhibice de-
signu a módy, pfiedstaví se ãlenové
pfierovské skupiny designu TRANS-
forma – umûní vnímat, vnímat umûní. 
Vystoupení a pfiehlídka módního návr-
háfie firmy Hannah Brice Mensaha
(podpofiená skupinou HIT) se koná na
travnaté plo‰e u Tyr‰ova mostu (b˘va-
lé kino Jas).

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

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

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

Úterý 14–20 ženy 12–20 7.30–21

Středa 13–21 muži 13–21 7.30–21

Čtvrtek 15–20 ženy 12–20 7.30–21

Pátek 14–21 muži 13–21 7.30–21

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

Výjimky: 1.–8. 10. zavřeno – odstávka

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

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • ¤ÍJEN 2006

koupel, zábal, masáž,
perličková masáž

pondělí až pátek 7–18 hod.

LÁZNĚ BOCHOŘ (tel. 581 205 045)

VÝJIMKY – plavecký areál
7. 10. dětský, 50 m zavřeno
8. 10. dětský, 50 m 11–18
26. 10. dětský 10–20

50 m 10–21
27. 10. dětský 10–20

50 m 10–22
Od 1. do 6. 10. zavřeno – odstávka
bazénu

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

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

Pozvánka na pěveckou soutěž Slavíci z Přerova

ilustrační foto 
z loňského ročníku soutěže

Den Lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû Telefon
1.10. Lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439
8.10. Lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192

15.10. Lékárna ALFA, nám. Pfierovského povstání 581 204 419
22.10. Lékárna Media, Jiráskova 20 581 209 922
28.10. Lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539
29.10. Lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539
V sobotu dopoledne jsou otevfieny tyto lékárny: U Kostela – Kratochvílo-
va 13, U nádraÏí – Husova 2, Komenského – Komenského 40, ALFA – nám.
Pfierovského povstání 

Rozpis pohotovostních lékárensk˘ch sluÏeb 
v fiíjnu – nedûle a svátky od 8 do 18 hodin
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Galerie a výstavy
Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

Igor Piaãka a jeho Múzy. Slovensk˘ gra-
fik a ilustrátor Igor Piaãka (nar. 1962) je ab-
solvent V·VU v Bratislavû, kde studoval
obor volné grafiky a kniÏní tvorby u prof. Al-
bína Brunovského. Po ukonãení studia pe-
dagogicky pÛsobil 13 let na této ‰kole, kde
vedl kurz figurální kresby na katedfie grafi-
ky. Od roku 2003 je na volné noze. JiÏ na
studiích se projevil jako mimofiádn˘ talent
a získával fiadu ocenûní doma i v zahraniãí.

V Pfierovû pfiedstaví své obrazy a grafiky
na v˘stavû nazvané MÚZY, která je uspofiá-
dána ve spolupráci s Mûstsk˘m úfiadem
a Mûstsk˘m domem u pfiíleÏitosti v˘roãí 750
let mûsta a jubilejním 40. roãníkem jazzo-
vého festivalu. V˘stava bude otevfiena ver-
nisáÏí v salonku Mûstského domu v Pfiero-
vû v nedûli 1. fiíjna v 15 hodin za úãasti au-

tora. Zde si budete moci prohlíÏet obrazy je‰tû následující t˘den do 6. 10. a tepr-
ve od 9. 10. bude v˘stava pokraãovat v galerii Atrax, a to do 23. fiíjna.

V fiíjnu zde bude vystavovat mladá pfierovská v˘tvarnice Veronika ·trbíková.
Absolvovala SUP· v Uherském Hradi‰ti, obor uÏitá malba. V jejích obrazech pro
dospûlé jsou ukryty jak my‰lenky, tak i otázky a odpovûdi. Pro dûti jsou její ob-
razy vstupem do svûta barevného labyrintu. Jejím pfiáním je propojit dospûl˘
a dûtsk˘ svût za pomocí ‰tûtce, olejov˘ch barev a plátna. Autorka vystavovala
v Olomouci v galerii âSOB. Dále pfiipravuje své v˘stavy v Brnû a v Praze.

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

Kino Hvězda

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

5.–18. 10. • Helena Hurtová –
obrazy. Nevyfiãen˘m mottem v˘-
stavy obrazÛ malífiky Heleny Hur-
tové jsou slova Williama Shakes-
peara: „Cel˘ svût je jevi‰tû a kaÏ-
d˘ muÏ a kaÏdá Ïena jsou jenom
herci“. Dominantním znakem vût-
‰iny malífiãin˘ch obrazÛ je tria-
dická figurální kompozice. Tento
princip mÛÏe b˘t vnímán i jako
zrcadlo lidské ps˘ché, která není
definitivnû zlá ani dobrá, ale jejíÏ
tváfinost osciluje mezi tûmito kva-
litami a která je také ve své vlast-
ní podstatû odsouzena k nepfietr-
Ïité volbû mezi nimi. V˘stava bu-
de zahájena slavnostní vernisáÏí
ve ãtvrtek 5.10. v 17.30 hodin.

19. 10.–2. 11. • Paul van den
Berg Horák – obrazy, grafika

1.–4. 10. v 17.30 hod. • PIRÁTI
Z KARIBIKU – TRUHLA MRTVÉHO
MUÎE (USA, dobrodruÏn˘, titulky).
V pokraãování dobrodruÏného a velko-
lepého filmového hitu z roku 2003 je
kapitán Jack Sparrow znovu lapen ve
spletité síti záhrobních intrik.
1. 10. ve 20.30 hod. • DÒM U JEZE-
RA (USA, romantick˘, titulky, premié-
ra). Doktorka Kate Forester (Sandra
Bullock), která Ïila v neobvyklém domû
u jezera si po pfiestûhování do Chicaga
zaãíná prostfiednictvím schránky pfied
domem vymûÀovat zamilované dopisy...
2.–3. 10. ve 20.30 hod. • BÍLÁ MA-
SAJKA (Nûmecko, drama, titulky, pre-
miéra). OdváÏná a rozhodná Ïena a hr-
d˘ váleãník v milostném pfiíbûhu ode-
hrávajícím se ve strhujícím africkém
prostfiedí. Na konci dovolené v Keni...
5.–8. 10. v 17.30 hod. a 9.–10. 10. ve
20 hod. • PRACHY DùLAJ âLOVùKA
(âR, krimikomedie, premiéra). Pfiíbûh je
inspirován dvûma nejvût‰ími a dosud ne-
objasnûn˘mi loupeÏemi, které se u nás
v uplynul˘ch letech staly. Hlavními ak-
téry jsou tfii kamarádi, které pfied lety...
5.–8. 10. ve 20 hod. • VùJÍ¤ LADY
WINDERMEROVÉ (USA/VB/IT./·P., ro-
mantická komedie, titulky, premiéra).
KaÏd˘ svat˘ má minulost. KaÏd˘ hfií‰-
ník má budoucnost. Romantickou ko-
medii podle pfiedlohy Oskara Wilda na-
toãil reÏisér Mike Barker.
9.–11. 10. v 17.30 hod. • POSEIDON
(USA, katastrofick˘, titulky). Obfií vlna
pfievrhla luxusní v˘letní loì a ty, ktefií
pfieÏili ãeká cesta peklem. KaÏd˘ oka-
mÏik, kaÏdá ‰ance a kaÏd˘ nádech mo-
hou b˘t jejich posledním… Na palubû
luxusní zaoceánské lodi Poseidon…
12.–14. 10. v 17 hod. a 16.–18. 10.
v 17 hod. • MRAVENâÍ POLEP·OV-
NA (USA, dûtsk˘/rodinn˘, animovan˘,
ãesk˘ dabing, premiéra). Gigantická
bitva miniaturních rozmûrÛ… Na de-
setiletého ‰koláka Lucase se valí pro-
blém za problémem. Pfiistûhoval se do...
15. 10. v 17.30 hod. a 12.–15. 10. ve
20 hod. • LET ã. 93 (USA/ VB/FR., dra-
ma, titulky, premiéra). 11. záfií 2001. Te-
roristé unesli ãtyfii letadla. Tfii zasáhla
svÛj cíl. Tohle je pfiíbûh ãtvrtého z nich.
11. záfií poprvé ve filmové podobû. Paul
Greengrass natoãil mistrovské, leã kru-
té drama o lidech, ktefií bojovali o své…
16.–17. 10. ve 20 hod. • ROZCHOD!
(USA, romantická komedie, titulky, pre-
miéra). On a ona se potkali, zamilovali
se do sebe aÏ po u‰i a na‰li si spoleãné...
19.–25. 10. v 17.30 hod. a 19.–24. 10.
ve 20 hod. • GRANDHOTEL (âR, ko-
medie, premiéra). Film nás zavede do
hotelu Je‰tûd, tyãícího se nad Libercem.
V nûm pracuje údrÏbáfi Fleischman
(Marek Taclík), amatérsk˘ meteorolog,
kter˘ pozná, Ïe bude pr‰et...

26.–29. 10. v 17.30 hod. • STRÁÎCE
(USA, thriller, titulky, premiéra). Ve 141
leté historii Tajné sluÏby nikdy nebyl
zrádce… aÏ teì. Pete Garrison (Micha-
el Douglas) je agentem tajné americké
sluÏby, kter˘ kdysi zachránil Ïivot ...
30. 10.–1. 11. v 17.30 hod. • EX-
TRÉMNÍ SVAHY (USA, akãní, titulky,
premiéra). Sjezd na hranû Ïivota. Pût
nejlep‰ích prknafiÛ svûta , hory, adrena-
lin, riziko… Extrémní svahy je vzru‰u-
jící podívaná na nejlep‰í svûtová esa, kte-
rá nadchne v‰echny milovníky nadupa-
n˘ch adrenalinov˘ch jízd. 
26.–31. 10. ve 20 hod. • HEZKÉ
CHVILKY BEZ ZÁRUKY (âR, kome-
die, premiéra). Komedie o tom, jak si
nelze dûlat iluze. Hana je psycholoÏka
– samostatná – dalo by se fiíci emanci-
povaná. Její manÏel nemá práci.

4. 10. ve 20.30 hod. • KACHNÍ SE-
ZÓNA (Mexiko, komedie, ãernobílá ver-
ze, premiéra, ‰panûlská verze s ãesk˘mi
titulky). Komedie plná absurdního hu-
moru, vtipn˘ch dialogÛ a naprosto pfii-
rozen˘ch hereck˘ch v˘konÛ… 

11. 10. ve 20 hod. • UPOZORNùNÍ:
KINO NEHRAJE PRO VE¤EJNOST–
UZAV¤ENÁ SPOLEâNOST
18. 10. ve 20 hod. • HAVANA BLUES
(·PAN./KUBA/FRAN., pfiíbûh, premiéra,
‰panûlská verze s ãesk˘mi titulky). Îít
znamená zvolit si. Dva mladí kubán‰tí
muzikanti Ruy a Tito sdílejí stejn˘ sen. 
25. 10. ve 20 hod. • INÉ SVETY (SLO-
VENSKO/âR, dokument, premiéra). 6
hrdinÛ na konci svûta. MADE IN ·ARI·.
Film citlivû a s pfiíjemn˘m nadhledem
vypráví o mûnících se hodnotách, o sna-
ze zachovat mizející tradice...

1. 10. v 15 hod. • O ZLATÉ RYBCE
(âR, dûtské pásmo). Pásmo animova-
n˘ch pohádek pro nejmen‰í diváky.
8. 10. v 15 hod. • ZA PLOTEM (USA,
animovaná rodinná komedie, ãesk˘ da-
bing). Îelví sameãek Verne a jeho ka-
marádi z lesa po procitnutí ze zimního
spánku zjistili...
15. 10. v 15 hod. • MRAVENâÍ PO-
LEP·OVNA (USA, animovan˘, ãesk˘
dabing, premiéra). Gigantická bitva mi-
niaturních rozmûrÛ… Na desetiletého
‰koláka Lucase se valí problém...
22. 10. v 15 hod. • O PEJSKOVI
A KOâIâCE (âR, dûtské pásmo). Pás-
mo animovan˘ch pohádek pro nejmen-
‰í diváky.
29. 10. v 15 hod. • KÁËA A ·KU-
BÁNEK (âR, dûtské pásmo). Pásmo ani-
movan˘ch pohádek pro nejmen‰í diváky.

■ K L U B  N Á R O â N É H O ■

■ D I VÁ K A ■

■ A R T K I N O ■

■ B I J Á S E K ■

Igor Piačka, Radost, olej

Helena Hurtová, Hra

V fiíjnu bude v Domeã-
ku je‰tû pokraãovat v˘-
stava obrazÛ Heleny Ma-
tÛ‰Û, Hany Münsterové
a grafik Vlasty ·vejdové.
V druhé polovinû mûsíce
se mohou náv‰tûvníci tû-
‰it na uÏitkovou kerami-
ku Zuzany Strakové,

optimistické hrníãky Oldfii‰ky Edlerové a originální keramiku Jarmily Kreã-
manové. Pro dûti budou k vidûní nové dfievûné hraãky firmy Acrona a textil-
ní kapsáfie a pol‰táfiky Michaely Pohofielské, Jany Kubínové a ZdeÀky Fonové.
Doplnûna bude také podzimní kolekce originálních odûvÛ Jany Kubínové.

ilustrační foto


