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V sobotu 11. listopadu v 19.30 hodin se můžeme těšit na ojedinělé setkání s tvůrci oblíbeného televizního cyklu Šumná města, režisérem Ra-
dovanem Lipusem a „žasnoucím“ architektem Davidem Vávrou. Autoři jednoho z nejzajímavějších televizních dokumentů posledních let za
něj získali v roce 2002 cenu časopisu Architekt a poptávka nadšených diváků vedla k tomu, že se Šumná města dočkala i knižní podoby. O bliž-
ší informace jsme požádali Martu Jandovou, organizátorku připravovaného pořadu. Rozhovor s ní si můžete přečíst na straně 11.

Cena mûsta Pfierova 2006 pro v˘znamné osobnosti

Šumný večer v Městském domě

prof. PhDr. Mikulá‰ Mu‰inka, DrSc. 
za zachování historick˘ch materiálÛ 

se vztahem k Pfierovu

Jaroslava Biolková 
za celoÏivotní práci v oblasti knihovnictví

Ing. Michal Andrle 
za propagaci mûsta Pfierova 

Ing. Jaroslav Skopal 
za udrÏování sokolsk˘ch tradic 

Mirko Mil˘ 
za celoÏivotní práci pro tûlov˘chovu a mládeÏ

pplk. v.v. Josef Voltr 
za propagaci historie ãeskoslovenského letectví

Mgr. Jaroslav Stojan 
za celoÏivotní pedagogickou a vydavatelskou ãinnost 

Rudolf Neuls ml. 
za propagaci kultury mûsta Pfierova

Karel Holec 
za podporu demokracie 

Franti‰ek Sojka 
za propagaci mûsta Pfierova v oblasti sportu

V rámci slavnostní akce pfiedal primátor mûsta cenu Pfie-
rovsk˘ kfii‰Èálov˘ zubr Jifiímu Bfiezinovi za sportovní re-
prezentaci Pfierova.

V‰em vyznamenan˘m byla pfiedána Cena mûsta Pfierova
– pamûtní medaile J. A. Komenského v pátek 27. fiíjna
u pfiíleÏitosti 88. v˘roãí vzniku samostatného âesko-
slovenska.

I v letošním roce městská rada pokračuje v tradici
udělení Ceny města Přerova Medaile J. A. Komen-
ského významným rodáků a občanům svého měs-
ta. Letos vybrala z devatenácti návrhů deset obča-
nů, kteří se svou činností v nejrůznějších oblastech
zasloužili o rozvoj Přerova a jeho propagaci nejen
v naší republice, ale mnohdy i v zahraničí. Oceně-
ní, které město uděluje už po dvaačtyřicáté, získa-
lo v předchozích letech 95 osobností. Toto číslo se
navýší o dalších deset vyznamenaných v roce 2006.
Mezi letošní vyznamenané patří:

Klubov˘ pofiad

ojedinûlé setkání
s tvÛrci známého televizního pofiadu

reÏisérem

Radovanem Lipusem
a „Ïasnoucím“ architektem

Davidem Vávrou
sobota

11. 11. 2006
Mûstsk˘ dÛm

Pfierov
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Jindřich Valouch, primátor města
Mûsto Pfierov

a jeho místní ãás-
ti nejsou pouze
pojmem static-
k˘m, ale jde pfie-
dev‰ím o Ïivot
nás, lidí, ktefií
jsme tak rozmani-

tí, a to nejenom vûkem, pohlavím,
profesí ãi politickou nebo podnika-
telskou aktivitou. Jsme to my, aniÏ si
to uvûdomujeme, lidé, ktefií vytváfií-
me nejenom hodnoty a díla, ale pfie-
dev‰ím mezilidské vztahy. 

Jedna z objektivních spravedlnos-
tí v na‰em Ïivotû je ãas. Spravedlivû
nejenom nám lidem, ale i na‰í krás-
né zemi odmûfiuje vtefiiny, minuty,
dny a roky na‰í existence. Tak tomu
je i v jednotliv˘ch ãtyfilet˘ch voleb-
ních obdobích.

Do uvolnûné funkce zastupitele
mûsta jsem byl zvolen v roce 1990.
Po dobu 8 let jsem mûl ve funkci
místostarosty na starost oblast ‰kol-
ství, kultury, sportu a spolupráci
mûsta s obãansk˘mi aktivitami. A ny-
ní, v fiíjnu 2006 ukonãuji 16. rok pÛ-
sobení na radnici ve mûstû Pfierovû
ve funkci primátora. 

Chci podûkovat v‰em za vzájemnou
spolupráci, podporu a aktivní pfiístup
pfii fie‰ení vûcí vefiejn˘ch. Jak se zmû-
nila tváfi mûsta a jeho místních ãástí
– to nejobjektivnûji mÛÏete posoudit
sami. Ne v‰e, co jsme chtûli uskuteã-
nit, se nám podafiilo, fiada problémo-
v˘ch situací je pfied námi, ale pfiesto
vûfiím, Ïe to v mém Ïivotû nebylo pro-
marnûn˘ch 16 let a spoleãnû s kolegy
zastupiteli jsem aspoÀ ãásteãnû pfii-
spûl ke spokojenosti spoluobãanÛ. 

Dvû zkou‰ky v Ïivotû na‰eho mûs-
ta byly pro mne osobním poznáním
obãanské sounáleÏitosti. Povodnû
v roce 1997, a následné odstraÀová-
ní jejich následkÛ, a prÛbûh oslav
750 let mûsta Pfierova v roce 2006.
Pfii tûchto dvou událostech, zcela od-
li‰n˘ch sv˘m v˘znamem, jsem po-
chopil onu pfiirozenou lidskou sílu
sounáleÏitosti ke spoleãnosti, mûstu.

Rád bych popfiál v‰em PfierovanÛm
hodnû zdraví, ‰tûstí, pracovní i ro-
dinné pohody. Vûfiím, Ïe statutární
mûsto Pfierov a jeho místní ãásti se
budou nadále rozvíjet ve prospûch
v‰ech obãanÛ.

Mgr. Elena Grambličková,
náměstkyně primátora
(oblast odboru ‰kolství, Ïivotního
prostfiedí a zemûdûlství, odboru so-
ciálních sluÏeb a zdravotnictví)

VáÏím si toho, Ïe
mám je‰tû moÏ-
nost po skonãení
volebního období
oslovit Pfierovany
a pfiipomenout nû-
které kroky, které
radnice v pfiedcho-

zích ãtyfiech letech uskuteãnila. Budu
se drÏet pouze sv˘ch rezortÛ.

Rozvoj základních ‰kol byl zamû-
fien zejména na v˘stavbu ‰kolních
hfii‰È, která jiÏ neodpovídala standar-
dÛm 21. století a zejména hygienic-
k˘m pfiedpisÛm. Základní ‰koly Vel-
ká DláÏka a Trávník jiÏ mají nové,
kvalitní sportovi‰tû, zaji‰tûné správ-
cem tak, aby hfii‰tû bylo vyuÏito i ve-
fiejností v odpoledních hodinách a ve
voln˘ch dnech. ·kola Svisle se v‰emi
peripetiemi kolem se snad doãká no-
vé hrací plochy jiÏ v pfií‰tím roce
a program oprav ‰kolních hfii‰È bude
pokraãovat podle schváleného har-
monogramu.

Sport si Ïije sv˘m vlastním Ïivo-
tem, ãinnost radnice spoãívá pfiede-
v‰ím ve finanãní podpofie tûlov˘-
chovn˘ch zafiízení a oddílÛ. Granto-
v˘ program podporuje pfiedev‰ím
mládeÏnické sporty a sporty, které
reprezentují mûsto. V˘znamn˘ pfiís-
pûvek mûsta napomohl vzniku atle-
tické dráhy pfii TJ Spartak a v sou-
ãasnosti se fie‰í poloÏení umûlé trávy
na místo ‰kvárového povrchu na fot-
balovém hfii‰ti. Koneãnû se zaãíná
váÏnû hovofiit o potfiebû víceúãelové
sportovní haly, coÏ bude úkol pro no-
vé zastupitele.

V oblasti Ïivotního prostfiedí byly
schváleny programy zamûfiené na ãis-
totu ovzdu‰í, separovan˘ odpad a na
ekologii. Z tûch viditeln˘ch vûcí snad
nemusím ani zdÛrazÀovat park Mi-
chalov, kter˘ oslavil 100 let takfika
v plné kráse. Do zóny pohody i moÏ-
nosti aktivního odpoãinku by se na
základû vyhotoveného projektu mûla
zmûnit plocha b˘valé plovárny u Beã-
vy a studie jsou zpracovány i na par-
ky na námûstí Svobody a Fr. Ra‰e.

Jsem velmi spokojená, Ïe jsme do-
konãili Památník lovcÛ mamutÛ, kte-

Opět příležitost k bilancování
Volební období končí, ve dnech 20. a 21. října Přerované měli pří-
ležitost spolurozhodovat o jeho budoucím vedení města svou účas-
tí ve volbách. Požádali jsme některé ještě stávající představitele
radnice (18. 10., pozn. red.) o malé vyhodnocení jejich práce na pře-
rovské radnici v letech 2002 až 2006. Listopadové číslo se vám do-
stává do rukou ve dnech, kdy už s největší pravděpodobností bu-
de rozhodnuto o složení nové „radnice“. Možná, že nebude pro vás
nezajímavé přečíst si, jak hodnotí svou práci v uplynulých čtyřech
letech tito radní, z nichž někteří už v novém vedení nebudou nebo
začnou pracovat na jiné pozici.

r˘ dokumentuje v˘znam prehistoric-
k˘ch nálezÛ v Pfiedmostí. K památní-
ku se váÏe nauãná stezka Pfiedmostím
aÏ do pravûku a na jiném konci Pfie-
rova je vybudovaná nauãná stezka
Pfierovsk˘m luhem. Obû stojí za po-
zornost PfierovanÛ i náv‰tûvníkÛ.

V sociální oblasti je snad uÏ na spad-
nutí domov dÛchodcÛ. Urãit˘m proti-
pólem je uzavfiení mûstské ubytovny
v Bayerovû ulici, na druhou stranu
v‰ichni lidé bez domova mohou získat
azyl v ubytovnû u v˘stavi‰tû.

A teì mínusová stránka pfiíspûvku.
Nevyfie‰ili jsme nové vût‰í prostory
pro centrální knihovnu, nepodafiilo
se zachránit Komunu a svou jistotu
nemá ani Chemoprojekt, nedomlu-
vili jsme se na podobû Tyr‰ova mos-
tu, chátrají domy na námûstí TGM,
nedokonãili jsme úpravu velké La-
guny a na koneãné fie‰ení ãeká do-
prava, doprava a zase doprava…

Uplynulé ãtyfii roky byly pro mne
osobnû zajímavou zku‰eností, i pfies
znaãnou ãasovou zátûÏ mû práce na
radnici tû‰ila a troufám si fiíct, Ïe
moje práce byla i uÏiteãná. Ale tady
se mohou názory obãanÛ rÛznit. Dû-
kuji v‰em, ktefií mnû dÛvûfiovali, sna-
Ïila jsem se svÛj mandát vykonávat
vÏdy ve prospûch Pfierova bez ja-
k˘chkoliv osobních vazeb.

Mgr. Zdeněk Boháč, 
náměstek primátora 
(oblast prevence kriminality a úko-
lÛ spadajících do kompetence odbo-
ru rozvoje)

Pfiichází období
hodnocení uply-
nul˘ch ãtyfi let
a já bych radûji
pro tuto chvíli
zvolil netradiãní
formu rekapitula-
ce konãícího vo-

lebního cyklu. Zfiejmû by mûl nyní
následovat v˘ãet toho, co se nám
z programového prohlá‰ení mûstské
rady podafiilo dovést do zdárného
konce a kde jsme byli neúspû‰ní. Ta-
dy chci podotknout, Ïe vÏdy ‰lo o t˘-
movou práci celé rady. Zdá se mi po-
nûkud nemravné vyãleÀování a ná-
sledné pfiisuzování úspûchÛ za reali-
zaci nûkter˘ch investiãních akcí ur-
ãitému jedinci.

Vypisovat nyní úspûchy ãi neúspû-
chy by bylo v tuto chvíli asi zbyteãné,
to uÏ za nás v souãasném pfiedvoleb-
ním boji nesãetnûkrát udûlali noví
potenciální uchazeãi o zastupitelská
kfiesla. K tomu bych chtûl fiíct, Ïe ne
v‰e je jen ãerné, nebo bílé a mnohdy
obãané vycházeli z nedostateãn˘ch ãi
zkreslen˘ch informací.

Odhlédnu-li od realizovan˘ch in-
vestiãních akcí mûsta, za úspûch po-
vaÏuji schválení Etického kodexu za-
stupitele, kter˘ jsme pfiijali jako prv-
ní zastupitelsk˘ sbor v âR. Je to nor-

ma, která klade dÛraz na morálku
a etiku kaÏdého zastupitele. Etick˘
kodex není zákon, ale prostfiedek,
kter˘ má formovat morální vlastnos-
ti kaÏdého jednotlivce, které nelze
zajistit sebelep‰ími právními norma-
mi, aby zvolen˘ zastupitel obstál ne-
jen jako ãlovûk pfied sv˘mi voliãi, ale
pfiedev‰ím pfied sebou samotn˘m.
DodrÏování zásad etického kodexu
a jeho osvojování by se mûlo stát
bûÏnou souãástí práce nejen zastupi-
tele, ale i celé politické kultury na‰í
zemû. Tím stoupne i dÛvûryhodnost
politikÛ v oãích vefiejnosti, která se
jistû projeví i na tolik diskutované vo-
lební úãasti. A taková témata budou
zfiejmû hojnû diskutována i v letech
pfií‰tích.

Do dal‰ích let pfieji novû zvolen˘m
zastupitelÛm hodnû úspûchÛ a spo-
kojen˘ch obãanÛ mûsta Pfierova.

Ing. Jiří Lajtoch, 
náměstek primátora 
(oblast plnûní úkolÛ spadajících do
kompetence odboru majetku mûsta,
jeho správy a provozu, odboru fi-
nanãního a odboru právního)

Pfiipomenu-li si
celé ãtyfileté vo-
lební období, mys-
lím si, Ïe za námi
je vidût hodnû vy-
dafien˘ch akcí.
Na poãátku to by-

la komplexní re-
konstrukce námûstí T. G. Masaryka
vãetnû diskutovaného vodního prv-
ku, kter˘ na propagaãních materiá-
lech mûsta tvofií nedílnou jeho souãást.

V sociální oblasti jsme pokraãova-
li v budování nov˘ch moderních do-
mÛ s peãovatelskou sluÏbou, napfií-
klad vznikl konstrukãnû zajímav˘
a obãany vyhledávan˘ dÛm v Mervar-
tovû-Fügnerovû ulici. Pfiipravovali
jsme souãasnû i v˘stavbu domova dÛ-
chodcÛ, která po prÛtazích a udá-
ních bude realizována v dal‰ím vo-
lebním období.

Podafiilo se nám otevfiít novû zre-
konstruovan˘ park Michalov ke 100.
v˘roãí jeho zaloÏení, kter˘ je dnes vy-
hledávan˘m místem k odpoãinku
a zábavû na‰ich obãanÛ. 

V oblasti dopravy mohu pfiipome-
nout realizaci okruÏních kfiiÏova-
tek na nábfi. PFB a v Palackého uli-
ci, svûtelné kfiiÏovatky v Pfiedmostí
a nemohu opomenout budování dal-
‰ích cyklistick˘ch stezek, kter˘ch je
na území na‰eho mûsta témûfi 17 km. 

Jako v˘znamn˘ krok vidím také to,
Ïe za velké podpory mûsta vznikla
Vysoká ‰koly logistiky Pfierov, která
zvy‰uje prestiÏ na‰eho mûsta.

Ne vÏdy plánované zámûry byly po-
chopeny a naplÀovány. Nadále se pfii-
pravuje revitalizace jihozápadní ãás-
ti námûstí T. G. Masaryka, kde se plá-
pokračování na straně 3



na ustavující zastupitelstvo
v pondûlí 30. 10. 2006

v 15 hodin ve velkém sále 
Mûstského domu

Na programu bude:
1. slib ãlenÛ zastupitelstva

2. volba primátora
3. volba námûstkÛ primátora

4. volba dal‰ích ãlenÛ 
Rady mûsta Pfierova

Pozvánka
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Krátce z jednání
radních 18. září
❖ Schválili úãast zástupce statutár-

ního mûsta Pfierova Mgr. Anny Slí-
vové na jednání organizovaném
CpKP stfiední Morava ve vûci pfií-
pravy otázek k anketnímu ‰etfiení
zamûfienému na zji‰tûní názoru
obyvatel lokality Trávník na zámûr
v˘stavby prodejny Lidl, kterého se
zúãastní zástupci petiãního v˘bo-
ru a firmy Miramart spol. s r. o.
Chomutov 

❖ Neschválili zámûr statutárního
mûsta Pfierova podílet se organi-
zaãnû a finanãnû na pfiípravû a re-
alizaci anketního ‰etfiení, v pfiípa-
dû, Ïe se petiãní v˘bor a firma
Miramart spol. s.r.o. nedohodnou
na obsahu ankety.

❖ Schválili zafiadit do rámcového
programu oslav 750 let mûsta Pfie-
rova:
• XIII. roãník stfielecké soutûÏe

stráÏníkÛ Mûstsk˘ch policií o „
Pohár primátora mûsta Pfierova“
a I. roãník o „Pohár fieditele O¤
PâR Pfierov“, vãetnû návrhu roz-
poãtu ve v˘‰i 55 000 Kã

• Taneãní zábava nejen pro star‰í
a pokroãilé….. – Synkopa 2006,
vãetnû návrhu rozpoãtu ve v˘‰i
10 000 Kã

• Koncert sólistÛ, orchestru a sbo-
ru Konzervatofie Pavla Josefa
Vejvanovského KromûfiíÏ, Kon-
cert k 250. v˘roãí narození a 215.
v˘roãí úmrtí W.A.Mozarta a k Ïi-
votnímu jubileu dirigenta – prof.
Viktora Kozánka, vãetnû návrhu
rozpoãtu ve v˘‰i 40 000 Kã

• Pfiedvánoãní taneãní zábava se
Synkopou, vãetnû návrhu rozpo-
ãtu ve v˘‰i 10.000 Kã 

• Kulturní program na závûr oslav
750. v˘roãí mûsta Pfierova „AHOJ
P¤EROVE ...“, vãetnû návrhu
rozpoãtu ve v˘‰i 150.000 Kã

• Amatérsk˘ rodeo cross o Cenu
mûsta Pfierova, vãetnû návrhu
rozpoãtu ve v˘‰i 10 000 Kã

❖ Schválili
• poskytnutí dotace ve v˘‰i 10.000

Kã pro Hudební sdruÏení CO-
DEX, na kulturní akci spojenou
s pfiedstavením nového CD, ko-
nanou ve 4. ãtvrtletí 2006

• poskytnutí dotace ve v˘‰i 30.000
Kã pro Vysokou ‰kolu logistiky
o.p.s., Palackého 1380/19, Pfierov
na podporu konference zamûfie-
né na dopravní obsluÏnost Olo-
mouckého kraje, konané ve IV.
ãtvrtletí 2006 v Pfierovû.

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘-
‰i 5 000 pro Sportovní klub Pfierov
na dopravu a reprezentaci 4 zá-
stupcÛ oddílu kanoistiky – vodní-

ho slalomu na akci Polsko – âesk˘
sjezd kajakÛ po fiece Mala Panew
v Polsku, konanou dne 16. a 17. 9.
2006. 

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘-
‰i 40 000 pro FK Viktorie Pfierov se
sídlem Pfierov, Al‰ova 2, stadion
SK, na dopravu mládeÏnick˘ch
druÏstev k mistrovsk˘m utkáním
v roce 2006.

❖ Schválili uzavfiení smlouvy o po-
skytnutí dotace na ãástku ve v˘‰i
49 000 Kã pro SdruÏení MOST K
ÎIVOTU, se sídlem Pfierov, Boh.
Nûmce 4, na krytí provozních ná-
kladÛ.

❖ Povûfiili Technické sluÏby mûsta
Pfierova komplexním zaji‰tûním
investiãní akce „Nákup a v˘mûna
kontejnerÛ na tfiídûn˘ odpad“ v ob-
jemu do 1 600 tis. Kã, povûfiili
Technické sluÏby mûsta Pfierova
uzavfiením smlouvy se spoleãnos-
tí EKO-KOM, a.s. o zápÛjãce 140
kusÛ kontejnerÛ barvy Ïluté.

Krátce z jednání
radních 2. října
❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘-

‰i 7 000 Kã RNDr. Marku Belzovi,
nakladateli v âeské Lípû na vydání
kniÏního díla HrdinÛm se nedûku-
je – Pfiíbûh Vladimíra Huãína.

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘-
‰i 50 000 Kã Duha Klubu DlaÏka,
se sídlem Pfierov na ãinnost orga-
nizace.

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘-
‰i 32 500 Kã Fitness AVE Pfierov na
pofiízení reprezentaãního obleãe-
ní, dopravu a vstupní víza pro
sportovkynû uvedeného klubu pfii
úãasti na Mistrovství svûta Ïen ve
fitness konaném v Moskvû v roce
2006. u a závazn˘ch ukazatelÛ:

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘‰i
30 000 Kã neziskové organizaci
Centrum v˘chovy a vzdûlávání
mentálnû postiÏen˘ch se sídlem
Pfierov, Kosmákova ul. na pofiízení
poãítaãové sestavy s technick˘m vy-
bavením, s monitorem a základním
softwarem, na v˘ukov˘ software.

❖ Souhlasili s konáním vefiejné sbír-
ky ve prospûch Centra v˘chovy
a vzdûlávání mentálnû postiÏen˘ch,
Pfierov, a to formou pokladniãky
umístûné pod vánoãním stromem
na území mûsta Pfierova v termínu
od 26. 11. 2006 do 2. 1. 2007.
âist˘ v˘tûÏek sbírky bude organi-
zací pouÏit˘ na nákup materiálu
pro pracovní rehabilitaci.

❖ Schválili uzavfiení smlouvy o part-
nerství a vzájemné spolupráci me-
zi Statutárním mûstem Pfierov
a Statutárním mûstem Olomouc,
pfii realizaci projektu „Informaãní

centra environmentální v˘chovy,
vzdûlávání a osvûty – Pfiírodû Olo-
mouckého kraje.“

❖ Povûfiili Mgr. Duãákovou, vedoucí
Kanceláfie tajemníka, pofiízením
v˘poãetní techniky v cenû do
2 000 000 Kã bez DPH.

❖ Vzali na vûdomí petici obãanÛ
Troubek a místní ãásti Pfierova
Henãlova ve vûci vyjádfiení nesou-
hlasu s provozem vrtulníkové zá-
kladny na leti‰ti v Pfierovû.

❖ Vzali na vûdomí petici obyvatel Pfie-
rova – Pfiedmostí, ul. Dr. M. Horá-
kové ve vûci nesouhlasu s pfiipravo-
vanou v˘stavbou garáÏí na ul.
U po‰ty v Pfierovû – Pfiedmostí a ulo-
Ïili Kanceláfii primátora po pro‰et-
fiení této petice zaslat písemnou od-
povûì zástupcÛm petentÛ.

Krátce z jednání
zastupitelů 10. října
❖ Schválili nav˘‰ení dotace obãanské-

mu sdruÏení TJ SPARTAK P¤EROV,
na rekonstrukci ‰kvárového povrchu
fotbalového hfii‰tû o 3 000 000 Kã.

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘‰i
150 000 Kã pro neziskovou orga-
nizaci âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ – oblast-
ní spolek, se sídlem Pfierov, na kry-
tí provozních nákladÛ na rok 2006.

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘-
‰i 170 000 Kã pro neziskovou or-
ganizaci Oblastní charita Pfierov
na zaji‰tûní provozu do konce ro-
ku 2006, tj. na charitní peãovatel-
skou sluÏbu, na klub pro seniory –
SPOLU, pro Romské komunitní
centrum Laão jilo – Dobré srdce
a na provoz chránûné dílny sv. Te-
reziãky pro du‰evnû nemocné.

❖ Zfiizují doãasn˘ penûÏní fond s ná-
zvem „Vánoãní sbírka 2006“.

❖ Schválili poskytnutí dotace pro
Stavební bytové druÏstvo, se síd-
lem Kratochvílova 128/41, Pfierov
ve v˘‰i 49 000 Kã za úãelem úprav
bezbariérového vstupu do bytové-
ho domu Îelátovská 24, Pfierov.

❖ Vzali na vûdomí zprávu o plnûní
Programu regenerace a rozvoje
mûstského parku Michalov za ob-
dobí 2000–2005.

❖ Schválili uzavfiení smlouvy o po-
skytnutí dotace v roce 2006 ve v˘-
‰i 23 000 Kã na opravu stfiechy
a klempífisk˘ch prvkÛ objektu Ma-
charova 2384/39,Pfierov.

❖ Schválili uzavfiení smlouvy o po-
skytnutí dotace na obnovu farního
kostela sv. Máfií Magdalény v Pfie-
rovû – Pfiedmostí ve v˘‰i 80 000 Kã. 

❖ Schválili uzavfiení Smlouvy o part-
nerství a spolupráci mezi statutár-
ním mûstem Dûãín a statutárním
mûstem Pfierov.

Rada a Zastupitelstvo města Přerova

nuje v˘stavba hlavní budovy magist-
rátu vãetnû mûstského informaãní-
ho centra. 

Naprosto nesmyslné (‰lo o vyfiizo-
vání si osobních úãtÛ mezi podnika-
teli) bylo zamítnutí nûkter˘mi za-
stupiteli koupû nemovitosti – domu
v ul. Jateãní ã. 58, ãímÏ se zamezi-
lo v˘stavbû polyfunkãních domÛ v té-
to lokalitû.

Snaha pfiipravit nové, pûkné úze-
mí pro v˘stavbu 48 rodinn˘ch domÛ
v lokalitû Lánce nad ulicí Kabelíko-
vou smûrem do Îelátovic taktéÏ ne-
byla realizována. DÛvodem byla vy-
soká cena pozemkÛ poÏadovaná od
vlastníkÛ, která s náklady na budo-
vání infrastruktury byla neúmûrnû
vysoká a jak potvrdila anketa, po-
zemky se tak staly neprodejn˘mi.

Nejvût‰ím problémem, kter˘ jiÏ
dlouhodobû trápí na‰e mûsto, je reali-
zace prÛpichu mûsta a dálniãního ob-
chvatu, které se sice jiÏ pfiipravují, ale
realizace se pravdûpodobnû protáhne.

V leto‰ním roce jsme dÛstojnû
oslavili 750 let na‰eho mûsta a v létû
jsme se stali také mûstem statutár-
ním. Vûfiím, Ïe rozvojové zámûry,
které pfiipravujeme a pfiecházejí do
dal‰ího volebního období, budou
v souladu s názory a pfiipomínkami
obãanÛ realizovány, aby Pfierov byl
nadále pûkn˘m moderním mûs-
tem olomouckého kraje. Šaf

pokračování ze strany 2
Bilancování...

INFORMACE 
PRO OBČANY

Ve dnech 23. a 24. listopadu 2006
bude v˘raznû omezen provoz Magis-
trátu mûsta Pfierova, a to z dÛvodu
nezbytné rekonstrukce informaã-
ních technologií.

DÛsledkem této rekonstrukce bu-
de odpojení v‰ech poãítaãÛ v budo-
vách magistrátu.

Z tohoto dÛvodu Ïádáme obãany
o pochopení vzniklé situace s dopo-
ruãením, aby v uvedené dny omezili
jen na nejnutnûj‰í náv‰tûvu v úfia-
dovnách magistrátu.
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Rozhovor s prof. dr. Jeanem Maderem, drÏitelem Ceny mûsta Pfierova – Medaile J. A. Komenského

âetné zájmy a pfiirozenou vitalitu
projevoval dr. Jean Mader jiÏ bûhem
svého dûtství a mládí v Pfierovû. Pfie-
dev‰ím volejbalisté znali témûfi dvou-
metrového dlouhána, kter˘ jiÏ v tfii-
cát˘ch a ãtyfiicát˘ch letech byl pro
Pfierov velikou posilou, a volání spo-
luhráãÛ „Cecile, zazvoÀ“ nebylo jen
pobídkou ke smeãi, ale také mo-
tivací druÏstva k lep‰ímu v˘konu.
� Pane dûkane, vedle sv˘ch pra-
covních aktivit v PafiíÏi a jinde ve
svûtû jste také pokraãovatelem
rodinné pfierovské firmy Mader
a synové, dnes Pekárny Racek?
Mohl byste zavzpomínat na za-
ãátky této firmy?

Zakladatelem firmy byl nûkdy
v osmdesát˘ch letech l9. století
mÛj dûdeãek, kter˘ bydlel v Lip-
níku nad Beãvou. Tam se narodil
i mÛj otec. Matka byla PraÏaãka.
Já uÏ se cítím tûlem i du‰í Pfiero-
vákem, pfiestoÏe kvÛli porodnici
mám v kfiestním listû napsáno
místo narození Olomouc. V Pfie-
rovû jsem proÏil své dûtství
a mládí, a dodnes vzpomínám na
krásnou Hanou a celou Moravu,
studentské vycházky do polí s v˘-
hledem na Host˘n a skautské v˘le-
ty do okolí Pfierova. Pfiedev‰ím do
âekynû, kterou jsem mûl velice rád.
Odtud jsme chodili skoro aÏ na Vese-
líãko, kde jsou krásné lesy, pozdûji
jsem jezdíval na Tesák a odtud na ly-
Ïích na Host˘n. Je‰tû pozdûji jsem
z Tesáku chodil aÏ do Hranic. Pfii té-
to procházce jsem vÏdy pozoroval
krásnou Ïelezniãní traÈ. UÏ tenkrát
mû velice zajímala technika. Jako
student jsem ãasto po skonãení vyu-
ãování spûchal na pfierovské nádraÏí
pozorovat rychlíky a v‰echen ruch
kolem. Vzpomínám si, jak jsem jed-
nou na Ïelezniãním mostû sledoval
dûní v jídelním vozu. Kuchafie v bí-
lém a cestující, snad âíÀany nebo ji-
né snûdé rasy. Tenkrát jsem si fiíkal,
ti mají ‰tûstí, pofiád jen jezdí, a ani
mû nenapadlo, Ïe jednou budu sedût
na stejném místû, ale ne jako cestují
na trati Var‰ava – VídeÀ, ale cestovat
budu po celém svûtû.
� Lásku k cestování jste si tedy s se-
bou odnesl na dlouhá léta uÏ z Pfie-
rova?

Také, ale spí‰ je to ironie osudu.
Vzpomínám si, Ïe jednou brzy po vál-
ce jsem jako generální konzul v Pra-
ze doprovázel na‰eho vyslance do Pe-
ru. Tenkrát jsme mûli váÏnou letec-
kou poruchu a já jsem se zafiekl, Ïe
víc létat nebudu. Nakonec osud roz-
hodl jinak a dodnes létám roãnû tisí-

ce a dfiíve aÏ desetitisíce kilometrÛ
do Severní i JiÏní Ameriky, âíny, Afri-
ky a jinde. Na‰tûstí dne‰ní letectvo je
bezpeãnûj‰í neÏ po válce, ale vÏdy tu
urãité riziko je.
� VraÈme se v‰ak zpátky do Pfierova
a va‰ich ‰kolních let.

Rád vzpomínám nejen na pfierov-
ské ‰koly, ale i dal‰í, kde jsem studo-
val. Nûkter˘m jsem slíbil, Ïe po od-
chodu do dÛchodu udûlám pro jejich
Ïáky besedu. Pfiedev‰ím je to pfierov-
ské gymnázium, potom Vysoká prÛ-
myslová ‰kola v Brnû a samozfiejmû
také Univerzita Karlova v Praze.
V‰echna tato místa bych rád nav‰tí-
vil, nejen proto, abych tam hovofiil,
chci se opût projít po znám˘ch mís-
tech, podívat se na Svat˘ Kopeãek, do
JeseníkÛ, na Pradûd, Odersk˘ch vr-
chÛ a do Beskyd. V‰ude tam, kde je
kus mého mládí, sportovní a skaut-
ské du‰e.
� Vzpomínat na v‰echna va‰e oblí-
bená místa a ãetné aktivity je nad rá-
mec na‰eho rozhovoru. MÛÏete se

proto alespoÀ zmínit o va‰em pÛso-
bení v pfierovském volejbalu?

Tenkrát jsme mûli v˘born˘ kolek-
tiv hráãÛ. Tvofiili ho Franti‰ek Vrba,
Jirka Calábek, jeho bratr Zdenûk,
kter˘ se nevrátil se z koncentráku,
a dal‰í. Chtûli jsme vyhrávat, ale by-
la válka a Sokol byl zakázan˘. Na‰e
volejbalové druÏstvo se proto jmeno-
valo KOS. Trénovali jsme na plácku
za jatkami a hra se nám dafiila. Vy-
hráli jsme mistrovství Moravy v Br-
nû a na národním mistrovství v Par-
dubicích jsme skonãili ãtvrtí. S vo-
lejbalem jsem se nerozlouãil ani v za-
hraniãí, kde jsem hrál také v druÏ-
stvu mistra Francie Raccing club de
France Paris a s ním sehrál i nûkolik
mezinárodních utkání.

� Kdo vás získal pro volejbal ?
Pokud si vzpomínám, tak to byl

velk˘ Sokol a také skaut pan Kfiístek.
Byl velk˘ sportovec, velmi pfiísn˘
a dokázal vybírat lidi, ktefií by mohli
ve sportu nûco dokázat. Volejbal jsem
zaãal hrát uÏ na gymnáziu a s na‰ím
druÏstvem jsem se dostal aÏ do finá-
le mistrovství republiky skautÛ, kte-
ré se konalo ve Strakonicích. To by-
la pfiíprava, která mû v mládí dala zá-
klad do dal‰í kariéry a já jsem za ni
vdûãn˘.
� Pomûrnû brzy jste se zapojil také
do politické ãinnosti. Co vás do po-
litiky pfiivedlo?

Brzy po válce, je‰tû jako student,
jsem byl ãlenem pfiípravného v˘boru
pro uspofiádání Svûtového kongresu
vysoko‰kolského studentstva l7. listo-
padu v Praze, kde jsem zastával funk-
ci sekretáfie. Na závûr jednání jsem byl
povûfien doprovázením prezidenta re-
publiky a v Obecním domû jsem se pfii
této pfiíleÏitosti setkal s na‰imi pfied-
ními politiky – Janem Masarykem,

ZdeÀkem Nejedl˘m, Prokopem Drti-
nou, Petrem Zenklem a dal‰ími. Ten-
krát mû oslovili funkcionáfii národnû
sociální strany, pr˘, proã bych nedûlal
politiku za mládeÏ v jejich stranû. Mi-
nistr Vladimír Krajina mnû hned na-
bídl místo na kandidátce do národní-
ho shromáÏdûní, kterou jsem také vy-
hrál. Zvolenou funkci jsem ale nepfii-
jal. Tenkrát totiÏ rodina a hlavnû otec
povaÏovali mé pÛsobení v politice,
vzhledem k nedokonãenému studiu,
za pfiedãasné. Na otce jsem se tehdy
velice zlobil, protoÏe jsem byl hodnû
naivní a hrd˘. Dnes mu za jeho prav-
du vdûãím.
� V Ïivotû jste se v‰ak pou‰tûl i do
riskantnûj‰ích záleÏitostí, neÏ je po-
litika. Byla to tfieba va‰e odbojová

ãinnost za II. svûtové války
a úãast v PraÏském kvûtnovém
povstání.
To bylo za mého pracovního po-
bytu v Praze, kde jsem se zapojil
do podzemního hnutí. Stal jsem
se ãlenem tfiíãlenné ilegální buÀ-
ky pfiímo napojené na povstalec-
ké centrum vedené profesorem
PraÏákem. Na‰ím úkolem bylo
ukr˘vat bûhem okupace prapory
státÛ protihitlerovské koalice
a po vyhlá‰ení signálu k zahájení
povstání jsme mûli vést lidi s tû-
mito prapory od Obecního domu
na Pfiíkopy, coÏ se také stalo.
Pfiedtím jsme na zaãátek povstá-
ní upozorÀovali lidi shazováním
praporkÛ spojeneck˘ch mocnos-
tí ze sedmého patra budovy, kde
bylo na‰e pracovi‰tû. Brzy nato
vypukly ostré boje u rozhlasu,

barikády byly Nûmci proráÏeny a já
jsem pracoval na jejich opravách.
Nûmci vraÏdili bez jakéhokoliv ohle-
du a musel jsem se proto nûkolik
dnÛ a nocí skr˘vat. Riskoval jsem Ïi-
vot a bylo to velice nepfiíjemné.
� Ani po skonãení války jste nezÛ-
stal stranou. Kde potom bylo va‰e
místo?

Pracoval jsem v kabinetu ministra
vnitfiního obchodu Ivana Pietora. Po-
zdûji jsem zaãal pracovat pro minis-
tra Huberta Ribku a byl jsem ve spo-
jení s diplomatick˘mi sluÏbami, kte-
ré vedl ministr Jan Masaryk. Spolu-
pracoval jsem také s kabinetem pre-
zidenta Bene‰e a z této doby mám
pûkné vzpomínky zejména na ‰éfa
protokolu doktora Skalického. Byla
to veliká osobnost.
� Pováleãné události v‰ak rychle
spûly k Únoru l948. Jak na vás tato
zlomová událost zapÛsobila ?

V té dobû jsem byl na diplomatic-
ké cestû v Peru a události, které se
tenkrát dûly doma, mû velice mrzely.

Příprava v mládí mi dala základ do další kariéry
Vloni nejstarší oceněný medailí J. A. Komenského, profesor dr. Je-
an Mader, si nepřišel do Mervartovy síně přerovského zámku pře-
vzít cenu osobně. Důvodem však nebyla nemoc nebo dokonce stá-
ří, jak se to stává i u mladších oceněných, ale právě naopak pracovní
zaneprázdnění. Profesor Mader totiž i ve svých téměř pětaosmde-
sáti letech, které zanedlouho v listopadu oslaví, stále ještě pracu-
je. Zastává funkci děkana Institutu vysoké školy mezinárodního ma-
nagmentu v Paříži, je stálým delegátem této vysoké školy
v Organizaci spojených národů pro indistruelní vývoj (UNIDO ) a za-
stupuje jí v různých mezinárodních jednáních.

Jean Mader na návštěvě u papeže Jana Pavla II. ve Vatikánu

pokračování na straně 5
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Myslím si, Ïe kdyby v politickém stfie-
tu o moc bylo více pochopení z jed-
né i druhé strany, Únor by se nemu-
sel stát. Jinak bych celou tuto udá-
lost nechal k posouzení radûji histo-
rikÛm. Já osobnû jsem se v této dobû
více vûnoval státním zájmÛm, neÏ
soupefiení politick˘ch stran. Mûl
jsem v‰ak uÏ tehdy dost zku‰eností
nejen z domácího prostfiedí, ale
i z cest po svûtû, abych si uvûdomil,
Ïe v situaci, která u nás nastala, bu-
du mít ztíÏen˘ pfiístup k dal‰ímu
vzdûlání a omezené i dal‰í moÏnosti.
Proto jsem vyuÏil moÏnosti zÛstat
v zahraniãí.
� Vybral jste si PafiíÏ. Proã právû to-
to mûsto?

PafiíÏ jsem chápal jako politické
a kulturní centrum. Zde jsem si
v postuniversitním studiu doplnil
vzdûlání, bez kterého by dal‰í moje
kariéra byla nemyslitelná. Pfiitom
jsem v prvních ãtyfiech letech praco-
val jako fieditel jedné men‰í chemic-
ké továrny. Jinou moÏnost, neÏ sám
si vydûlávat peníze, jsem tenkrát ne-
mûl. Takové vymoÏenosti, jako jsou
dnes studijní burzy, jsme tenkrát na
Západû je‰tû nemûli. 
� Dal‰ím mezníkem, také ve va‰em
Ïivotû, byl listopad l989, po kterém
jste se poprvé za dlouhá léta pobytu
v zahraniãí dostal domÛ do Pfierova.
Kdy se tak stalo?

Bylo to v roce l990, kdy jsem spo-
lu s dal‰ími sv˘mi kolegy pfiijal po-
zvání vlády zastupované ministrem
‰kolství profesorem Milanem Ada-
mem. Pfii této pfiíleÏitosti jsme byli
pfiijati také prezidentem Václavem
Havlem a moje dal‰í cesta vedla do
Olomouce k arcibiskupu Josefu Va-
Àákovi. Teprve potom jsem dlouh˘ch
ãtyfiicet letech poprvé nav‰tívil Pfie-
rov a vÛbec poprvé také hrob sv˘ch
rodiãÛ, na kter˘ jsem poloÏil kytici
od pana arcibiskupa.
� Nûkdy v zimû jste mû informoval
o va‰í plánované náv‰tûvû Pfierova
u pfiíleÏitosti oslav jeho pov˘‰ení na
mûsto. Nakonec se tato náv‰tûva ne-
uskuteãnila. Proã?

Jak víte, na jafie jsme mûli v PafiíÏi
déletrvající pouliãní nepokoje. ¤ada
profesorÛ a studentÛ se nemohla do-
stat ke zkou‰kám. Termíny zkou‰ek
musely b˘t proto pfiekládány, a to
v‰echno, i dal‰í záleÏitosti, si vyÏáda-
ly moji pfiítomnost v na‰í vysoké ‰ko-
le. Institut mezinárodního manag-
mentu v PafiíÏi, kter˘ v pfií‰tím roce
oslaví 40. v˘roãí zaloÏení, nav‰tûvu-
je l500 studentÛ a za dobu svého tr-
vání zde dokonãilo studium patnáct
tisíc absolventÛ, ktefií nalezli uplat-
nûní na vysok˘ch pozicích ve sto stá-
tech svûta. To v‰echno si vyÏádá vy-
soké pracovní nasazení také z mé
strany. Pfiesto se u vás v nejbliÏ‰í do-
bû ukáÏu. Miroslav Rozkošný

„V rámci ankety jsme pfiijali cel-
kem 16 vyplnûn˘ch lístkÛ. V‰ichni
zájemci o garáÏ jsou obyvateli Pfied-
mostí. Polovina respondentÛ je v‰ak
ochotna zaplatit za garáÏ ménû neÏ
200 tisíc korun a souãasnû preferují
vstup do druÏstva. U druhé poloviny
zájemcÛ ochotn˘ch koupit garáÏ za
200 aÏ 250 tisíc mírnû pfievaÏuje pre-
ference koupû od investora,“ vyhod-
notil anketu Ing. Franti‰ek Zlámal
z odboru rozvoje pfierovského ma-
gistrátu.

„Proti v˘stavbû garáÏí jsme pfiijali
dvû petice, ve kter˘ch celkem 152
obyvatel ulice dr. Milady Horákové
vyslovilo nesouhlas s moÏnou v˘-
stavbou. Jako dÛvody svého nesou-
hlasu v obou peticích uvádûjí obavy
ze zhor‰ení podmínek bydlení v da-
né lokalitû, které spatfiují pfiedev‰ím
ve zv˘‰ení dopravního zatíÏení, hluã-
nosti a pra‰nosti. V textu petic navíc
argumentují stávajícím hlukov˘m
zatíÏením pfiicházejícím z komuni-
kace I/55 a od Ïelezniãní trati. V pe-

ticích navrhují situovat v˘stavbu ga-
ráÏí do jiné lokality,“ upozornil pra-
covník rozvoje.

„Komise místní ãásti Pfiedmostí po
dohodû s odborem rozvoje pfierov-
ského magistrátu se na svém zasedá-

ní, které se konalo 10. fiíjna, sezná-
mila se v‰emi dostupn˘mi materiály
a doporuãila mûstské radû, aby i pfies
negativní postoj zhruba 150 petentÛ
a zatím pfies mal˘ zájem ze strany
obyvatel Pfiedmostí neuzavírat celou
záleÏitost a uvaÏovan˘ zámûr nadále
sledovat. Vzhledem k tomu, Ïe in-

vestorem akce nemÛÏe b˘t mûsto
Pfierov, pak v pfiípadû zájmu soukro-
mého investora je tfieba ho upozor-
nit na problémy, které lze v prÛbûhu
investiãní pfiípravy zámûru oãeká-
vat,“ uzavfiel Franti‰ek Zlámal. Šaf

O garáže v Předmostí zatím není zájem
V zářijovém čísle Přerovských listů jsme zveřejnili anketu, která mě-
la mezi obyvateli Předmostí zmapovat jejich případný zájem o ga-
ráže v ulici U pošty. Umístění a možný vzhled garáží jsme na strán-
kách Listů při této příležitosti představili. Anketu zorganizoval
odbor rozvoje přerovského magistrátu ve spolupráci s občanskou
poradní komisí pro regeneraci panelového sídliště Předmostí a ko-
misí místní části Předmostí.

UÏ 1. dubna leto‰ního roku zaãa-
la realizovat pfierovská obchodní
spoleãnost EMOS s.r.o. projekt, kte-
r˘ je spolufinancován evropsk˘m so-
ciálním fondem (dále jen ESF)
a státním rozpoãtem âR. Projekt byl
zpracován v rámci Operaãního pro-
gramu Rozvoje lidsk˘ch zdrojÛ a je
zcela v souladu s prioritou ESF ã. 3
Adaptabilita v podnikání v rámci
grantového schématu Adaptabilita
a podpora konkurenceschopnosti
podnikÛ a organizací. Nese název
ADAPTHEMOS – Vzdûlávání za-
mûstnancÛ spoleãnosti EMOS za
úãelem zv˘‰ení adaptability a kon-
kurenceschopnosti. BliÏ‰í informace
nám poskytly Ing. Helena Kry‰ková
a Hana Ticháková, které se od samé-
ho zaãátku zab˘vají zpracováním
projektu ADAPTHEMOS, jeho reali-
zací a samozfiejmû i ve‰kerou admi-
nistrací, která s jeho uvedením do
praktického Ïivota je spojena.

„Evropsk˘ sociální fond napomáhá
rozvoji zamûstnanosti podporou za-
mûstnatelnosti, podnikatelského du-
cha, rovn˘ch pfiíleÏitostí a investice-
mi do lidsk˘ch zdrojÛ. K realizaci to-

hoto projektu byla z ESF poskytnuta
na‰í firmû ãástka pfies 2 630 tisíc ko-
run na období dvou let, a to od
1. dubna 2006 do 31. bfiezna 2008“,
uvedla Helena Kry‰ková.

„Získané finanãní prostfiedky vyu-
Ïíváme v souladu s projektem k fi-
nancování ‰kolení, interaktivních se-
mináfiÛ a workshopÛ, které vycháze-
jí z anal˘zy vzdûlávacích potfieb a by-
ly „u‰ity pfiímo na míru“ spoleãnosti
EMOS s.r.o. Projekt je zamûfien˘ na
vzdûlávání v oblasti strategie firmy,
manaÏersk˘ch a obchodních doved-
ností, komunikace, informaãních
technologií, obchodní angliãtiny,
pracovního i obchodního práva a pé-
ãe o Ïivotní prostfiedí. Úãastní se ho
minimálnû sto zamûstnancÛ firmy
a kaÏd˘ z nich absolvuje v prÛbûhu
dvou let prÛmûrnû ‰est rÛzn˘ch
vzdûlávacích blokÛ v závislosti na
pracovní pozici“, vysvûtlila Helena
Kry‰ková.

„V uplynul˘ch ‰esti mûsících rea-
lizace projektu se podafiilo vedení
spoleãnosti díky profesionálnímu pfií-
stupu lektorÛ zajistit vysokou úroveÀ
tohoto vnitropodnikového vzdûlává-

ní. Na‰ím cílem je dosáhnout zv˘‰e-
ní celkové kvalifikaãní úrovnû stáva-
jících zamûstnancÛ a následnû kvali-
ty poskytovan˘ch sluÏeb vnitfiním
i vnûj‰ím zákazníkÛm. PovaÏujeme
systém vnitropodnikového vzdûlává-
ní za jeden z benefitÛ firmy, jeho pro-
stfiednictvím zvy‰ujeme prestiÏ firmy
na trhu práce a posilujeme zájem
uchazeãÛ o obsazení pracovních po-
zic v na‰í firmû. Cílem projektu je sa-
mozfiejmû i posílení postavení a kon-
kurenceschopnosti spoleãnosti
EMOS s. r. o. na trhu, pfiedev‰ím
v Pfierovû a v olomouckém kraji.
Chceme s jeho pomocí podpofiit za-
mûstnanost v Pfierovû, na‰ím zámû-
rem je vytvofiit minimálnû 14 nov˘ch
pracovních míst. Nepfiehlédnutel-
n˘m kladem projektu je, Ïe napomá-
há zv˘‰it zamûstnatelnost tûch, kte-
fií z jakéhokoliv dÛvodu odejdou z fir-
my EMOS tím, Ïe budou schopni se
snáze uplatnit na trhu práce a najít
si bez problémÛ zamûstnání odpoví-
dající jejich kvalifikaãním a osob-
nostním pfiedpokladÛm“, uzavfiela
v˘ãet kladÛ projektu t˘mová kolegy-
nû Kry‰kové Hana Ticháková. Šaf

Firma EMOS 
zahájila nový projekt 
v oblasti vzdělávání zaměstnanců
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Je‰tû do konce svého volebního
období (rok 2002) zastupitelé, ktefií
program pfiijali, na jeho realizaci vy-
ãlenili témûfi 25,5 milionÛ korun. In-
tenzivní úpravy parku pokraãovaly
i v následujících dvou letech, takÏe
pfii oslavách 100. v˘roãí zaloÏení Mi-
chalova v ãervnu 2004 byly práce na

obnovû historické ãásti parku takfika
dokonãeny. Ve stejném roce bylo
mûsto Pfierov spoleãnû s ateliérem
Florart Uhersk˘ Brod ocenûno v ce-
lostátní soutûÏi Nejlépe realizované
sadovnické dílo roku 2004 ãestn˘m
uznáním za komplexní pfiístup k ob-
novû mûstského parku Michalov a zá-

roveÀ Cenou dûkana Zahradnické fa-
kulty Mendelovy zemûdûlské a les-
nické univerzity v Brnû.

Pouze v roce 2005 se park nedo-
ãkal Ïádné nové milionové investice,
av‰ak jiÏ v leto‰ním roce se podafiilo
za více neÏ tfii miliony zrealizovat k˘-
Ïen˘ cyklistick˘ obchvat Michalova,
vãetnû dÛstojného nástupu do parku
z Bezruãovy ulice. Zastupitelé mûsta
tak mohli na svém posledním zase-
dání právû uplynulého volebního ob-
dobí konstatovat, Ïe investiãní ná-
klady na regeneraci parku ãinily od
roku 2000 v prÛmûru 5,81 mil. Kã
za rok. Z celkov˘ch odhadovan˘ch
nákladÛ na realizaci programu
(oproti pÛvodním 55 mil. Kã upfies-
nûno na cca 46 mil. Kã) bylo proin-
vestováno 36,5 miliónÛ Kã, tudíÏ
bylo za 7 let (vã. r. 2006) provede-
no 80 % plánovan˘ch prací. Kromû
investiãních prostfiedkÛ je roãnû na
správu a údrÏbu mûstského parku
Michalov vynakládáno 1,4 mil. Kã.

Ve zprávû, kterou zastupitelstvo
v fiíjnu projednávalo, se dále zdÛraz-
Àuje, Ïe obnova parku s oslavami je-
ho 100. v˘roãí neskonãila a nekonãí
ani v leto‰ním roce. Stále je‰tû zb˘vá
provést nûkteré dÛleÏité úpravy vy-
pl˘vající z pÛvodního programu,
resp. jeho zmûn. V areálu zahradni-
ctví ãekají na rekonstrukci dva skle-
níky urãené k zachování pro úãely
vefiejnû pfiístupné expozice rostlin
(ostatní skleníky byly ãi budou de-
molovány). Projekãnû je pfiipraven
altán, kter˘ kdysi dominoval konci

Thomayerovy stfiedové osy, a jezírko
v blízkosti nového rozária. Podél no-
vé cyklostezky je‰tû zb˘vá vysadit
vhodné stromy a vymûnit vût‰í díl v˘-
chodního oplocení parku. 

Po uvolnûní ãásti areálu zahradni-
ctví jsou pfiipraveny první studie na
sportovní vyuÏití uvolnûné plochy,
která jiÏ dnes velmi dobfie slouÏí
k provozování kolektivních míãov˘ch
her. Do rozhodování o konkrétní po-
dobû této ãásti parku budou mít co
fiíct pfiedev‰ím pfierov‰tí obãané, kte-
r˘m budou návrhy pfiedloÏeny k ve-
fiejné diskusi. Vûfiím, Ïe se obãané té-
to diskuse rádi zúãastní. VÏdyÈ celá fia-
da akcí, které jsou v Michalovû v po-
sledních letech pofiádány, je nejlep‰ím
dÛkazem toho, Ïe desítky miliónÛ ko-
run nebyly vynaloÏeny na konzervaci
kulturní památky pro uspokojení
hrstky odborníkÛ, ale Ïe park po le-
tech zase slouÏí v‰em PfierovanÛm.
RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru život-
ního prostředí přerovského magistrátu

Program podrobnû dokumentoval
tehdej‰í stav objektu zámku a do ro-
ku 2010 stanovil postup obnovy vãet-
nû zpÛsobu financování. 

„Ve‰kerá navrhovaná opatfiení by-
la rozloÏena do pûti etap a odborn˘
odhad nákladÛ na kompletní realiza-
ci programu ãinil celkem 40 milionÛ
korun. Termín zahájení byl stanoven
na rok 2003, dokonãení poslední eta-
py bylo závaznû ohraniãeno rokem
2010“, informovala Mgr. Miroslava
·vástová z odboru rozvoje pfierov-
ského magistrátu, která je garantem
programu obnovy zámku.

„Rekonstrukce zámku byla oproti
pfiedpokládanému datu 2003 zaháje-
na aÏ v ãervnu 2004, neboÈ bylo tfieba
dopracovat projektovou dokumenta-
ci na rekonstrukci krovu a v˘mûny
stfie‰ní krytiny. Tomu pfiedcházelo vo-
dorovné ztuÏení objektu provedené
v tomtéÏ roce. Finanãní objem ve‰ke-

r˘ch zakázek uskuteãnûn˘ch v prÛbû-
hu let 2003–2006 pfiesáhl 33 milionÛ
korun. Ke krytí nákladÛ bylo vyuÏito
finanãních prostfiedkÛ z dotaãního ti-
tulu Ministerstva pro místní rozvoj
âR Regionální program podpory roz-
voje hospodáfisky slab˘ch a struktu-
rálnû postiÏen˘ch regionÛ, které pfie-

sahovaly jeden milion korun,“ pfiiblí-
Ïila financování oprav zámku Miro-
slava ·vástová.

„Ve druhé polovinû leto‰ního roku
a v roce následujícím bude se zavá-
dût ústfiední vytápûní, zmodernizuje
se elektroinstalace, zdravotechnika
a nainstaluje zabezpeãovací systém,
to v‰e nákladem 6 a pÛl milionu ko-
run. To zaruãí moÏnost celoroãních
prohlídek zámku pfii celkovû zv˘‰e-
ném komfortu náv‰tûvníkÛ. Souãás-
tí rekonstrukce zámku bude na rok

2007 naplánovaná obnova hradeb
s cimbufiím. V této etapû se poãítá
s vynaloÏením ãástky okolo 1,2 mili-
onu korun. Dále se zapoãne s obno-
vou nádvofií, prÛjezdu, mostu
a ohradní zdi. Úpravy se doãká i par-
kán a hradní pfiíkop u západní, jiÏní
a v˘chodní fasády. Souãasnû se poãí-
tá s návrhem úprav pro volnou expo-
zici, která by mûla slouÏit napfiíklad
k rÛzn˘m v˘stavám. V této etapû bu-
de instalován v˘tah, a to na nádvofií,
aby co nejménû byl naru‰en archi-
tektonick˘ v˘raz objektu. Tyto opra-
vy by mûly b˘t dokonãeny v roce
2008. V následujícím roce 2009 ãeká
trafostanici pfiestavba, bude vybudo-
váno WC v hradním pfiíkopu pro ná-
v‰tûvníky otevfiené scény. V poslední
etapû pfiijde na fiadu propojení v˘-
chodního a západního kfiídla ocelo-
vou lávkou nad Mervartov˘m sálem.
Plánuje se pfiestavba stolárny pro
multifunkãní vyuÏití, napfiíklad by
mohla slouÏit jako restaurace s gale-
rií,“ struãnû nastínila postup rekon-
strukce zámku v následujících letech
Miroslava ·vástová. Šaf

Pravidelné nedělní koncerty si získaly během léta vděčné posluchače

Po odstranění lešení letos v květnu vynikla nová fasáda

Už v červnu roku 2002 schválilo městské zastupitelstvo pod názvem
Program regenerace a revitalizace zámku v Přerově materiál, ve
kterém byl propracovaný detailní plán dalšího postupu obnovy pře-
rovského zámku, a to až do roku 2010.

Když na počátku roku 2000 přerovské zastupitelstvo schválilo Pro-
gram regenerace a rozvoje městského parku Michalov, díky němuž
se na úpravy největšího a nejstaršího parku mělo v následujících je-
denácti letech vynaložit 55 milionů korun, málokdo čekal, že se vel-
koryse stanovených cílů ve stanovené době a za stanovenou část-
ku podaří dosáhnout. Kdo si myslel, že mají představitelé města zas
jednou pouze velké oči a za rok či dva si na svá předsevzetí už ani
nevzpomenou nebo je budou korigovat s odvoláním na nové, dů-
ležitější strategické úkoly, musel být mile překvapen.

Zvelebování Michalova oslavami neskonãilo

Regenerace a revitalizace zámku bude pokraãovat

foto Miroslav Rozkošný

foto Miroslav Rozkošný
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A jak vidí uplynulou sezonu správ-
kynû hradu Mgr. Marcela Kleckerová?

„Ohlédneme-li se zpût za uplynu-
lou sezonou, musím fiíci, Ïe pfiinesla
nejen náv‰tûvníkÛm, ale i nám orga-
nizátorÛm spoustu poznání a záÏit-
kÛ. Celá sezona se odvíjela ve zna-
mení 25. v˘roãí konání mezinárod-
ních setkání umûleck˘ch kováfiÛ –
Hefaistonu. Poprvé se toto setkání
uskuteãnilo v roce 1982. Abychom
v prÛbûhu roku stále pfiipomínali tu-
to nejv˘znamnûj‰í akci nejenom
v na‰em kraji, ale v rámci oboru ce-
losvûtovû, chtûli jsme dát dárek na-
‰im náv‰tûvníkÛm, a to symbolicky
kaÏdému dvacátému pátému ná-
v‰tûvníkovi kaÏdého dvacátého páté-
ho dne v mûsíci. Zajímavé je, Ïe to
byli vÏdy muÏi, a to z Pfierova, Brna,
âeladné, Havífiova – ·umvaldu, Lip-
níka n. B. a Krakova z Polska. Navíc
jsme pfiedali pamûtní dárky také
dvoumiliontému náv‰tûvníkovi hra-
du od roku 1982“, uvedla Marcela
Kleckerová.

„V prÛbûhu sezony jsme chtûli co
nejvíce pfiedstavit obor umûleckého
kováfiství a v˘tvarné tvorby v kovu.
V dubnu byla otevfiena celosezonní
v˘stava Kovová plastika, kde se pre-
zentovalo 19 autorÛ, ktefií v minu-
l˘ch letech získávali na Hefaistonu
ocenûní. V Lipníku n.B. byla od ãer-
vence pfiístupná v˘stava historick˘ch
dokumentÛ hradu Helf‰t˘na, a to ve
spolupráci s PhDr. J. Lapáãkem
z okresního archivu v Pfierovû, a fo-
tografie promûn hradu Helf‰t˘na

a exponátÛ vykovan˘ch na Kováfi-
sk˘ch fórech doplnûná objekty ze
sbírkového fondu hradu. Umûní v ko-
vu jsme také pfiiblíÏili náv‰tûvníkÛm
pfierovského zámku, kdy jako souãást
Hefaistonu byla otevfiena v˘stava

Pavla Tasovského a Jaromíra Gargu-
láka Podoby kovu. Slavnostní prÛbûh
Hefaistonu byl podpofien ‰esti sty
úãastníky z oboru z 23 zemí pfii ná-
v‰tûvnosti zhruba 11 tisíc divákÛ. Pa-
ralelnû probíhala také v˘stava kova-
n˘ch plastik na námûstí v Lipníku
n. B. Slavnostním obohacením akce
a v˘znamnou událostí bylo pfiistou-
pení mûsta Lipníka n.B. v partnerství
s Muzeem Komenského v Pfierovû

hradem Helf‰t˘nem do Kruhu ev-
ropsk˘ch kováfisk˘ch mûst. K této
pfiíleÏitosti byla slavnostnû odhalena
plastika Otevfiená brána, kterou mûs-
to Lipník n. B. zadalo architektu La-
dislavu Palkovi. Jeho návrh realizo-
vali umûleãtí kováfii Jifií Jurda se sy-
nem. Plastika byla komponována do
v˘klenku hradebního zdiva v Ko-
menského sadech. Odhalení skulp-
tury se zúãastnil mimo jin˘ch osob-
ností prezident Kruhu kováfisk˘ch
mûst Josef Hofmarcher z Rakouska“,
informovala správkynû hradu.

„Nejen na Hefaistonu, ale také
v prÛbûhu sezony mohli turisté po-
zorovat ‰ikovné ruce kováfiÛ, ktefií
zde absolvovali odborné kurzy, na-
pfiíklad kurz odlévání barevn˘ch ko-
vÛ, kresby, tepání v mûdi a tepání or-
namentu Ludvíka XVI. V srpnu pak
Ferdinando Nava se Stephanem
Boulanger vystavûli tavící pec na v˘-
robu surového Ïeleza. Toto vytavené
Ïelezo pak bylo pouÏito do kompozi-

ce, kterou vytvofiila v˘tvarnice Caro-
le Nava. Objekt s názvem Sdílení –
sounáleÏitost, manÏelé Nava z Fran-
cie vûnovali Muzeu Komenského
v Pfierovû“, upozornila Marcela Klec-
kerová na dal‰í akce inspirované ko-
váfisk˘mi pracemi. Kováfiské fórum,
které probíhá jiÏ tradiãnû t˘den pfied
Hefaistonem, pfiedstavilo letos tvÛr-
ãí t˘m kolem italského umûleckého
kováfie Roberta Giordani. Spolu
s ãesk˘m kolegou Jifiím BaÈou, Gia-
lucou Volonterio z Itálie a Pietrinem
Dettori ze Sardinie vytvofiili exterié-
rovou plastiku Stfiet energií.

„Náv‰tûvníci, ktefií nemají pfiímo
vztah k umûleckému kováfiství, v‰ak
nebyli nijak ochuzeni, ponûvadÏ zde
paralelnû probíhaly i dal‰í oblíbené
akce, jako maratón horsk˘ch kol, v˘-
stava automobilÛ veteránÛ, hradní
jarmark, hradní bál a dal‰í malá vy-
stoupení skupin historického ‰ermu
a stfiedovûké historické hudby. Pokud
bychom chtûli hodnotit leto‰ní sezo-
nu, tak samozfiejmû jako kaÏd˘ rok
konstatujeme, Ïe na prÛbûh a ná-
v‰tûvnost tohoto turistického objek-
tu má hlavní vliv poãasí. Nepfiíjemná
byla dlouhá zima, která zasáhla aÏ do
jarních mûsícÛ a také chladn˘ srpen,
kter˘ sice nebyl, co se t˘ká náv‰tûv-
nosti, podprÛmûrn˘, ale urãitû ovliv-
nil pohodu tûch náv‰tûvníkÛ, ktefií by
na hradû chtûli strávit vût‰í ãást dne.
PrÛbûÏnû sledovaná náv‰tûvnost na-
znaãuje, Ïe dosáhneme opût poãtu
okolo 95 tisíc náv‰tûvníkÛ“, uzavfie-
la hodnocení leto‰ní sezony správky-
nû hradu.

I kdyÏ je pfií‰tí sezona daleko, upo-
zorÀujeme pfiíznivce turistick˘ch po-
chodÛ, Ïe hrad Helf‰t˘n bude jako
kaÏd˘ rok otevfien první sobotu v led-
nu tedy 6. 1. 2007, kdy se uskuteãní
30. roãník zimního v˘stupu pofiáda-
n˘ Klubem ãesk˘ch turistÛ. Šaf

Návštěvníky, kteří přijdou na Helfštýn v listopadu o víkendech čeká
ztichlý hrad bez chaosu, tlačenic u občerstvovacích stánků, bez švi-
toření dětí a různých hlučných atrakcí. I když se tato atmosféra mů-
že zdát posmutnělá, přesto má své kouzlo hlavně pro turisty, kteří si
před nástupem zimy chtějí ještě užít přírody. Hrad je otevřen o so-
botách a nedělích vždy od 9 do 16 hodin, samozřejmě včetně restau-
race, kde lze najít i v nepříznivém počasí útulný kout s pohoštěním.

Helf‰t˘n se i letos stal ãast˘m cílem turistÛ

Šikovné ruce kovářů sledovaly se zájmem davy návštěvníků

V˘jimeãn˘m poãinem v rámci
mûsta Pfierova byla stavba budovy
sokolovny v letech 1927–1935, re-
alizovaná podle návrhu praÏského
architekta Karla Cavaise, ãásteãnû
upraveného místními architekty Sta-
nislavem Andrlíkem a Vlastislavem
Chroustem. Rozlehlá stavba soko-
lovny je pfiíkladem raného funkcio-
nalismu se stopami konstruktivis-
mu. Konstrukci domu tvofií Ïelezo-
betonov˘ vyzdívan˘ skelet, hmotové
ãlenûní objektu vychází z funkcio-
nalistick˘ch zásad.

Objekt v˘bornû fie‰í urbanistické
vztahy vytvofiením komunikaãního
prostoru na nároÏí a díky jeho situo-
vání na nábfieÏí fieky Beãvy je jeho
pohledové uplatnûní velmi v˘razné.

Po více neÏ sedmi letech fiízení by-
la v roce 2001 budova sokolovny pro-
hlá‰ena Ministerstvem kultury za
kulturní památku.

Mûsto Pfierov v roce 2003 poskytlo
vlastníku budovy ze svého rozpoãtu
ãástku ve v˘‰i 700 tisíc korun na ob-
novu fasády a v roce 2004 pak v rámci
Programu podpory obnovy exteriéru
objektÛ postaven˘ch na území mûsta
Pfierova dal‰ích tfiicet tisíc korun.

Mal˘ ‰otek zpÛsobil, Ïe v pfiíloze
fiíjnov˘ch Pfierovsk˘ch listÛ Îivotní
prostfiedí a památková péãe v roce
2005 se budova sokolovny neobjevi-
la v pfiehledu nemovit˘ch kulturních
památek na území mûsta, naopak tzv.
Kovafiíkova vila (Macharova 2384/39)
je zde uvedena dvakrát. Tímto se-

znam památek opravujeme a ãtená-
fiÛm se omlouváme.

Mgr. Miroslava Švástová, odbor život-
ního prostředí přerovského magistrátu

Za poznáním památek – sokolovna
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Na podobû leto‰ního âeskosloven-
ského jazzového festivalu se v˘-
znamnû podepsala dvû jubilea – 40.
v˘roãí vzniku 1. âAJFu neboli âes-
koslovenského amatérského jazzové-
ho festivalu a 750. v˘roãí pov˘‰ení tr-
hové vsi Pfierova na královské mûsto.
Zatímco Pfiemysl Otakar II. se oslav
zúãastnit nemohl, nûktefií pamûtníci
pfierovsk˘ch festivalov˘ch zaãátkÛ
v ãele s Rudolfem Neulsem seniorem
si ani po ãtyfiiceti letech jazzové ra-
dovánky nenechali ujít.

Leto‰ní program uÏ ve stfiedu
uvedl prolog, jehoÏ ráz urãila publi-
kace Ale‰e Bendy Labyrint jazzu
a ráj srdce. PÛvodní zámûr pofiada-
telÛ pokfitít tuto knihu bûhem ne-
formálního setkání tûch, ktefií v mi-
nulosti pomáhali nebo nadále po-

máhají udrÏovat pfierovské jazzové
tradice, ãasem pfierostl do podoby
koncertu, v jehoÏ úvodu vystoupil
Academic Jazz Band Pfierov. V kape-
le, která se je‰tû pod názvem Dixie-
land XI. A zúãastnila uÏ I. âAJFu
v roce 1966, hraje dodnes s neutu-
chající mladistvou chutí nûkolik ge-
nerací muzikantÛ pro svou radost
i potû‰ení pfiíznivcÛ ran˘ swing 30.
let. Kdyby v dal‰ím prÛbûhu stfie-
deãního prologu zavládla v Mûst-
ském domû nostalgická atmosféra,
nebylo by na tom nic divného, ale
jakmile se na pódium dostavil kyta-
rista James Schofield, basista Mary
Hehuat a ke klavíru zasedl Jack van
Poll, nedostal sentiment zásluhou
swingujícího mainstreamu Ïádn˘
prostor. Poté, co primátor Jindfiich
Valouch a jeho námûstek Ing. Jifií
Lajtoch ocenili zaslouÏilé jazzmeny,
dovedl veãer do finále dirigent Vla-
do Valoviã pfii vystoupení Orchestru
Gustava Broma.

V první polovinû ãtvrteãního kon-
certu se posluchaãÛm pfiedstavila ães-
ká a slovenská jazzová elita pod ná-
zvem Pfierov All Stars Band. S laure-
áty prvních roãníkÛ âAJFÛ, jako jsou
napfiíklad Svatopluk Ko‰vanec, Petr

k úãasti na spoleãném hudebním do-
brodruÏství. 

PrÛbûhu páteãního koncertu neu-
blíÏila ani neblahá tfiináctka v kalen-
dáfii. Saxtet ·tûpána Markoviãe vzdal
hold velk˘m mistrÛm nejjazzovûj‰í-
ho nástroje. Harmonická shoda slo-
venské rytmiky a ãeské melodické
sekce potvrdila oprávnûnost adjekti-
va ãeskoslovensk˘ v názvu festivalu
a navíc demonstrovala známou sku-
teãnost, Ïe profesionální suverenita
se velmi dobfie sná‰í s umûleckou po-

Král, Jifií Stivín ne-
bo Franti‰ek Uhlífi,
si dobfie rozumûli
mladí sloven‰tí só-
listé Juraj Barto‰
a Matú‰ Jakabãic,
ale i nûkdej‰í spo-
luhráãi ze skupiny
SHQ Josef Vejvoda
a kapelník Karel
RÛÏiãka. Oktet se-
staven˘ v˘hradnû
pro pfierovské
oslavy potvrdil, Ïe
hráãské i kompo-
ziãní dispozice je-
ho ãlenÛ jsou
opravdu mimo-
fiádné. Ve druhé
polovinû koncer-
tu se po loÀské
praÏské premiéfie
pfiedstavila pÛ-
vabná ·védka
Viktoria Tolstoy.

Na nedostatek náv‰tûvníkÛ si rozhodnû nemuseli organizáto-
fii leto‰ního roãníku stûÏovat. UÏ XXIII. âeskoslovensk˘ jaz-
zov˘ festival pfiilákal do na‰eho mûsta více neÏ dva a pÛl tisí-
ce náv‰tûvníkÛ. Letos o jeden den prodlouÏen˘ program
umoÏnil poslechnout si fiadu svûtov˘ch osobností v oblasti jaz-
zové hudby. Nechybûl mezi nimi napfiíklad nizozemsk˘ pia-
nista Jack Van Poll, ‰védská zpûvaãka Viktoria Tolstoy ãi ame-
rick˘ kytarista Mike Stern.
PfiipomeÀme si jeho atmosféru alespoÀ následujícími fiádky
a fotografiemi tûch, ktefií na nûm zazáfiili.

Jubilejní bloumání v jazzovém Labyrintu

Ani leto‰ní XXIII. roãník jazzového festivalu nezklamal

Dcera známého muzikanta Erika
Kjellberga a prapravnuãka svûtozná-
mého ruského literáta okouzlila pfii
svém vystoupení nejen fyziognomií,
ale pfiedev‰ím osobitostí projevu
umocnûného ãistotou a nádhernou
znûlostí svého hlasu. Zpûvaãka a do-
provodné trio svou meditativní sou-
stfiedûností pfiesvûdãili posluchaãe

korou. Po pfiestávce rozpoutala v sá-
le Mûstského domu hudební smr‰È
ãtvefiice Mike Stern Band. Saxofonis-
ta Bob Franceschini, bubeník Lionel
Cordew, basista Anthony Jackson
a kytarista Mike Stern sv˘mi nápady
z nového alba Who let the cats out?
nejen nikomu neublíÏili, ale naopak
– polaskali sluchové orgány a do du-

Nejen podle slov ředitele festivalu Rudolfa Neulse sklidil největší potlesk u po-sluchačů přerovský Academic Jazz Band, který letošní festival zahajoval.

Nebylo snad jediného návštěvníka, který by se nezastavil před fotografiemi

umístěnýmiv salonku Městského domu. Na čtyřiceti snímcích zde jejich autor

Jiří Vojzola zachytil hudebníky, kteří se představili přerovskému obecenstvu

ČsJF od roku 2002. Ředitel festivalu Rudolf Neuls s Jackem van Pollem vzpo-

mínají na minulé ročníky.

Moderátor festivalu Aleš Benda s kmotry nové knihy Labyrint jazzu a ráj srdce Jiřím Lajtochem, Jind-řichem Valouchem a Rudolfem Neulsem st.



LISTOPAD 2006 9

‰í posluchaãÛ vstfiíkli pofiádnou dáv-
ku radosti.

Závûreãn˘ koncert zahájil sv˘m vy-
stoupením Big Band âeského roz-
hlasu, jehoÏ umûleck˘ ‰éf Václav Ko-
zel v Pfierovû premiérovû pfiedstavil
zpûváka Oskara Petra ve sv˘ch úpra-
vách tfií ãástí suity Wheels of fire le-
gendární rockové skupiny Cream. Ve

Sólo Jiřího Stivína společně se slovenským trumpetistou Jurajem Bartošem

Mezi hvězdami letošního ročníku vystoupila i Švédka Victoria Tolstoy, která si vy-

brala jméno po svém slavném ruském prapradědečkovi.

standardnûj‰í ãásti programu pfiijali
náv‰tûvníci s velk˘mi sympatiemi jak
ãtvrté vystoupení sólisty Juraje Bar-
to‰e, tak Karla âernocha, jehoÏ vel-
mi dobrá pûvecká i fyzická forma po-
tû‰ila nejen jeho ctitele. Pfii finále fes-
tivalového programu do‰lo pfii vy-
stoupení kapely Groove Collective ke

spontánnímu splynutí úãinkujících
s posluchaãi, ktefií si dlouhotrvající-
mi ovacemi vstoje vyprosili nûkolik
pfiídavkÛ. V‰echno pak je‰tû pokra-
ãovalo do ranních hodin v restaura-
ci Mûstského domu, kde si se skupi-
nou Rhythm Desperados zahráli na
jam session domácí muzikanti i za-
hraniãní hosté.

Za ãtyfiicet let od svého
vzniku âeskoslovensk˘ jaz-
zov˘ festival dospûl a získal
více neÏ slu‰nou povûst.
Doufejme, Ïe v pfií‰tích le-
tech bude své renomé je‰tû
zvy‰ovat.     Dr. Vladimír Čech

foto Jiří Vojzola Finále festivalu patřilo skupině Groove Collective, opět z USA

Vyvrcholením pátečního večera bylo vystoupení Mike Sterna z USA

Dvě legendy přerovských jazzových festivalů: Jack van Poll a Rudolf Neuls st.
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Ve svém klubovém zafiízení uspo-
fiádali koncem záfií v˘stavu ovoce,
kvûtin a zeleniny spojenou s ochut-
návkou vín a v˘robkÛ zhotoven˘ch
ze zeleniny s v˘mûnou receptÛ a ná-
vodÛ. Na v˘stavû mûli náv‰tûvníci
moÏnost obdivovat 210 druhÛ vysta-
vovan˘ch v˘pûstkÛ drobn˘ch za-
hrádkáfiÛ z obce i profesionálních

pûstitelÛ a sadafiÛ ovoce a zeleniny
z okolí.

V‰em chutnaly bramborové pla-
ciãky a jiné v˘robky, které pfiipravili
obûtaví seniofii. V˘stava se líbila a ob-
ãané v dÛchodovém vûku si dokáza-
li, Ïe dovedou zorganizovat zajíma-
vou akci pro své spoluobãany. 

Jiří Pavlica 

Na pravidelné mûsíãní
besedû pfiivítali lovû‰iãtí
dÛchodci Marka ·imíãka,
aby jim povyprávûl o svém
Ïivotû a sportovních úspû-
‰ích. Pûtatfiicetilet˘ Marek
je od sv˘ch 18 let nevido-
m˘ po v˘buchu tfiaskavi-
ny. Po této tragické neho-
dû absolvoval desetimûsíã-
ní kurz pro slepce ve slo-
venské Levoãi. Získal po-
tfiebné pfiedpoklady pro Ïi-
votní orientaci vãetnû pro-
fesní pfiípravy. JiÏ dvanáct
rokÛ pracuje v penzionu
Sociálních sluÏeb mûsta
Pfierova jako telefonista,
manipulant poboãkové te-
lefonní ústfiedny. Je Ïena-
t˘, má tfii dûti.

Mimofiádnû pÛsobiv˘ je jeho
sportovní mnohostrann˘ zájem,
zvlá‰tû o lyÏování. Jako ãeskoslo-
vensk˘ reprezentant se zúãastnil
paralympiády v norském Lillham-
meru v roce 1994. BûÏel 5 a 20 km
klasicky a 10 km volnou technikou.
V biatlonu na 7,5 km obsadil mezi
nejlep‰ími svûtov˘mi lyÏafii vynika-
jící 6. místo. Na Mistrovství Evropy
v roce 1995 získal stfiíbrnou a bron-
zovou medaili v biatlonu a v bûhu
na 5 km klasicky. Na‰i republiku re-

prezentoval v fiadû zemí, napfiíklad
ve ·védsku, Norsku, Rakousku, Nû-
mecku, ve Francii i v dal‰ích stá-
tech. V‰ude jel vÏdy se sv˘m vodi-
ãem, trasérem.

Marek je obdivuhodn˘ pro svÛj Ïi-
votní postoj, optimismus a musíme
si ho váÏit i pro to, jak se vûnuje ro-
dinû a pfiedev‰ím, jak se dokázal vy-
rovnat se sv˘m osudem. Z besedy od-
cházeli dÛchodci dojati a souãasnû
povzbuzeni do Ïivota.

Mgr. Vladislav Kubík

Z MÍSTNÍCH âÁSTÍ

Marek Šimíček na stupni nejvyšším

Velmi pěknou akci připravili
senioři v Henčlově

Zajímavou osobnost si pozvali
lověšičtí důchodci

Dobrovolní pracovníci prostfied-
nictvím dotazníkové akce, která je
zamûfiená na uÏivatele sociálních
sluÏeb, oslovili uÏ v ãervnu minulé-
ho roku 2082 osob, aby zjistili,
o které sluÏby mají lidé nejvût‰í zá-
jem. Cílov˘mi skupinami jsou seni-
ofii, lidé se zdravotním postiÏením,
dále rodiny s dûtmi, mládeÏ, pfied-
stavitelé etnick˘ch men‰in, nepfii-
zpÛsobivé osoby a osoby ohroÏené
závislostí. Poslední skupinu tvofií
osoby v pfiechodné krizi a neza-
mûstnaní. 

âlenové pracovních skupin, které
tvofií zástupci zadavatele (mûsto Pfie-
rov), zástupci poskytovatelÛ sociál-
ních sluÏeb a zástupci uÏivatelÛ,
v souãasné dobû zahájili práci, která
jim pomÛÏe vyhodnotit získané in-
formace a vypracovat pfiehled sku-
teãné potfiebnosti jednotliv˘ch slu-
Ïeb. S v˘sledky bude vefiejnost se-
známena a rovnûÏ se stanou podkla-
dem pro sestavení Komunitního plá-
nu mûsta Pfierova.

Na základû provedeného ‰etfiení
u poskytovatelÛ sociálních sluÏeb se
zpracovává Katalog sociálních slu-
Ïeb, kter˘ bude prezentací v‰ech za-
fiízení a organizací poskytujících so-
ciální sluÏby v Pfierovû. Bude k dis-
pozici poãátkem roku 2007.

Celá akce je spolufinancována Ev-
ropsk˘m fondem, Ministerstvem pro
místní rozvoj a Olomouck˘m kra-
jem. Probíhá v rámci projektu Pod-
pora komunitního plánování sociál-
ních sluÏeb v Olomouckém kraji.

Jak pokračuje komunitní
plánování Sociálních
služeb města Přerova

Pokud máte zájem se aktivně
zapojit do práce jednotlivých
cílových skupin, budete vítáni.
Informace můžete obdržet u A.
Stárkové – telefon 581 204 828.

9. 11. 1966 – pfied
40 lety zemfiel v Pfie-
rovû Milo‰ Vignati,
JUDr., hudební skla-
datel. V letech
1919–1922 byl diri-
gentem pûveckého

sboru Tyr‰, 1928–1932 dirigent Pfieru-
bu, uãitel Pegagické ‰koly v Pfierovû
a konservatofie v KromûfiíÏi, pfiedseda
SâS. Narodil se 28. 4. 1897 v Pfierovû.

11. 11. 1936 – pfied 70 lety zemfie-
la v Pfierovû Amálie Vrbová, spisovatel-
ka, která pouÏívala pseudonym Jifií Su-
mín dle literární postavy z románÛ J.
I. Kroszewského „Podivíni“. Autorka
fiady povídek, ãrt i románÛ. Za svou li-
terární ãinnost byla v roce 1925 jme-
nována ãlenem âeské akademie vûd
a umûní. Narodila se 9. 10. 1863 v Uh-
fiiãicích u Kojetína.

14. 11. 1901 – pfied 105 lety se na-
rodil v Pfierovû Ondfiej Ginter, RNDr.,
entomolog, hydrobiolog a chemik
v Zemském v˘zkumném ústavu zoo-
technickém v Brnû. Zab˘val se proble-
matikou ryb a jejich v˘Ïivy. V letech
1936–1953 pÛsobil jako správce muzea
v Pfierovû, kde 27. 12. 1986 zemfiel.

16. 11. 1971 – pfied
35 lety zemfiel v Dob-
fií‰i, okr. Pfiíbram Jo-
sef Kainar, básník,
spisovatel, dramatik,
hudebník, kreslífi, fo-
tograf, autor mnoha

divadelních her pro mládeÏ, kompo-
nista taneãních písní. Pocházel z rodi-
ny Ïelezniãáfie. Gymnazijní studia za-
poãal v rodi‰ti (1928–1934), rok dojíÏ-
dûl do Olomouce, poté, co se rodina
v roce 1935 pfiestûhovala do Ostravy, je
dokonãil v Hluãínû. V roce 1938 zaãal
studovat na FF UK Praha, po uzavfiení
vysok˘ch ‰kol v roce 1939 pracoval ze-
jména u Ïeleznice, v letech 1945–1947
byl redaktor Rovnosti, od roku 1947
spisovatel z povolání. Narodil se 29. 6.
1917 v Pfierovû, kde jedna z ulic je po-
jmenována jeho jménem. 

21. 11. 1861 – pfied 145 lety se na-
rodil v Pfierovû Jakob Gartner, archi-
tekt, kter˘ se vûnoval sakrálním stav-
bám – jeho prvními stavbami byly sy-
nagogy v Hole‰ovû, Opavû, Olomouci,
Prostûjovû, KromûfiíÏi a pfiestavba sy-
nagogy v Pfierovû roku 1898 (postave-
na v roce 1860). Zab˘val se téÏ proble-
matikou rodinn˘ch domÛ, stavûl vily,
nájemní domy. ¤ada obytn˘ch staveb
je téÏ ve Vídni, kde zemfiel 15. 4. 1921. 

22. 11. 1881 – pfied 125 lety se naro-
dil v Námû‰ti n. H. Josef Kratochvil,
MUDr., lékafi a spisovatel, kter˘ po krát-
kém pÛsobení v Olomouci pracoval v Pfie-
rovû. Zemfiel 16. 12. 1962 v Pfierovû.

24. 11. 1571 – pfied 435 lety zem-
fiel v Moravském Krumlovû Jan Blaho-
slav Pfierovsk˘, biskup a pfiedstavitel
jednoty bratrské, pfiekladatel (Nov˘ zá-
kon), básník, historik, pedagog, hu-
dební teoretik. Narodil se 20. 2. 1523
v Pfierovû, kde jedna z ulic nese jeho
jméno. Věra Fišmistrová

Kalendárium

Přerovské listy 
na internetu

Kompletní vydání Pfierovsk˘ch lis-
tÛ najdete na adrese www.mu-pre-
rov.cz. Pfierovské listy jsou zde
umístûny ve formátu PDF. Soubo-
ry lze otevfiít pfiímo nebo je mÛÏe-
te uloÏit do svého poãítaãe. Pro
kontakt s redakcí Pfierovsk˘ch lis-
tÛ mÛÏete vyuÏít také e-mail
eva.safrankova@mu-prerov.cz.
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� Proã jste se rozhodla pozvat tyto dva zajímavé
umûlce a jak vlastnû vznikl pofiad ·umná mûsta?

Davida Vávru jsem samozfiejmû znala jako ar-
chitekta a nepfiehlédnutelnou inspirující osobnost
z divadla, filmÛ a literatury. Radovan Lipus je ja-
ko reÏisér tak trochu ukryt˘ v zákulisích divadel.
Jeho vá‰niv˘ zájem o architekturu u nûho v‰ak
pfietrval do dospûlosti,
a proto v roce 1995 se roz-
hodl natoãit autorsk˘ do-
kument ·umná Ostrava,
kter˘ mûl rehabilitovat os-
travskou moderní a indu-
striální architekturu. Jeho
pofiad, kter˘m David Vávra
provázel, mûl takov˘ ús-
pûch, Ïe vznikly postupnû
dal‰í díly a do konce leto‰-
ního roku by jich mûlo b˘t
celkem padesát dva.

S Davidem Vávrou jsem
navíc mûla moÏnost se blí-
Ïe osobnû poznat pfii pfií-
pravû klubového veãera,
kter˘ jsem organizovala
v loÀském roce v rámci
kulturního pofiadu Nebe
poãká… UÏ tehdy jsem si
pfiipravovala pÛdu pro je-
jich pozvání do Pfierova.
� Chystají se toãit také díl
o Pfierovu? 

PÛvodnû to mûli v úmys-
lu, ale pak Radovan Lipus
objevil knihu Tomá‰e Po-
spûcha Hranická architek-
tura. Ta ho tak zaujala, Ïe
nás Hranice nakonec pfied-
bûhly. Pfierov mají ãásteãnû
zmapovan˘, ale tfieba v loÀ-
ském roce David Vávra nav‰tívil funkcionalistic-
kou Kovafiíkovu vilu v Macharovû ulici, o jejíÏ exi-
stenci pfiedtím nemûl tu‰ení. Právû proto teì chce-
me vyuÏít jejich náv‰tûvy v Pfierovû a ukázat jim
je‰tû nûkterá dal‰í architektonicky zajímavá mís-
ta. V˘sledek jejich pfierovského bádání si urãitû rá-
di vyslechnou náv‰tûvníci veãer v Mûstském domû. 
� Co oãekáváte, Ïe tento pofiad náv‰tûvníkÛm
pfiinese?

Na programu bude nejprve promítnutí jiÏ zmi-
Àovaného dílu ·umné Hranice a potom bude ná-
sledovat volné povídání na témata, která náv‰tûv-
níky budou zajímat. Právû díky pfiítomnosti Davi-
da Vávry, kter˘ je znám˘ sv˘mi improvizacemi

a osobit˘m smyslem pro humor, nelze odhadnout,
jak se bude debata vyvíjet. âasto úãastníky tûchto
setkání zajímá, jak se jednotlivé díly natáãely, ale
okruh otázek je ‰irok˘, od urbanismu mûst, pfies
rekonstrukce památek aÏ po zaniklé interiéry pr-
vorepublikov˘ch kaváren. JiÏ nûkolikrát se poda-
fiilo zachránit zchátral˘ objekt, na kter˘ Vávra v te-

levizi upozornil. Jak sami tvÛrci pofiadu fiíkají, nej-
víc je tû‰í zji‰tûní, Ïe se postupnû mûní pohled li-
dí nejen na industriální architekturu, ale celkovû
na architekturu 20. století.

A co fiíci na závûr? Náv‰tûva tûchto dvou v˘raz-
n˘ch osobností umûleckého svûta a navíc odborní-
kÛ v oblasti architektury, byÈ v pfiípadû Radovana
Lipuse „jen“ na úrovni nad‰eného obdivovatele ar-
chitektury, je bezpochyby zárukou zajímavû proÏi-
tého veãera. Diváci se nejen pobaví, ale zároveÀ
odejdou s hlavou plnou inspirujících my‰lenek
a nového Ïivého pohledu na mûsto, ve kterém Ïijí.

Eva Šafránková

V sobotu 11. listopadu v 19.30 hodin se můžeme těšit na ojedinělé setkání s tvůrci oblí-
beného televizního cyklu Šumná města, režisérem Radovanem Lipusem a „žasnoucím“
architektem Davidem Vávrou. Autoři jednoho z nejzajímavějších televizních dokumentů
posledních let za něj získali v roce 2002 cenu časopisu Architekt a poptávka nadšených
diváků vedla k tomu, že se Šumná města dočkala i knižní podoby. O bližší informace jsme
požádali Martu Jandovou, organizátorku připravovaného pořadu.

Šumný večer v Městském domě

Radovan Lipus (na snímku vlevo) – pochází z Českého Těšína. Vystudo-
val teorii kultury na FF UP v Olomouci a na pražské DAMU režii a drama-
turgii. Je režisérem činohry Národního divadla moravskoslezského v Os-
travě, jako hostující režisér působil asi ve dvaceti divadlech v celé ČR. Před-
náší jako externí pedagog na katedře českého jazyka a literatury FF Os-
travské univerzity a je vědeckovýzkumným pracovníkem na AMU Praha.
Od dětství se zajímá o architekturu, inspirující osobností byl mu jeho strýc,
sochař Štěpán Mikula.
David Vávra – rodilý Pražan, vystudoval Stavební fakultu ČVUT a archi-
tekturu na Akademii výtvarných umění. V roce 1971 založil s Milanem
Šteindlerem známé divadlo Sklep. Hrál ve filmech Kopytem sem, kopy-
tem tam, Pražská pětka, Cesta z města, Pasti, pasti, pastičky. Autorsky se
podílel na televizním seriálu Česká soda, píše básně, hraje divadlo. Je na-
dšeným fotbalistou a výtvarníkem.

Pozemek pro hřiště
Statutární mûsto Pfierov se dohodlo s vlastní-

kem pozemku v Popovicích, kter˘ si vyhlédlo pro
stavbu víceúãelového dûtského hfii‰tû. Majitel po-
zemek prodá za 310 tisíc korun. Tuto transakci uÏ
schválili zastupitelé. Podle informací Vladimíra
âajky z Odboru majetku Magistrátu mûsta Pfiero-
va se ale hfii‰tû nezaãne stavût dfiíve neÏ v roce
2008. V prÛbûhu pfií‰tího roku bude nutné zhoto-
vit ve‰kerou dokumentaci a získat stavební povo-
lení. Jak bude hfii‰tû vypadat navrhne Komise pro
místní ãást Pfierova - Popovic. S nejvût‰í pravdû-
podobností by ale mûlo obsahovat hrací prvky pro
malé dûti i sportovi‰tû pro míãové hry. -gáj-

Měsíční jízdenky
Connex Morava, kter˘ zaji‰Èuje autobusovou do-

pravu v Pfierovû, chce zaãít prodávat mûsíãní jíz-
denky pfiímo v autobusech u fiidiãÛ. Vedení v‰ak
ãeká, aÏ se situace ve mûstû uklidní a Pfierov bude
zcela prÛjezdn˘. KvÛli stavebním pracím totiÏ na-
bírají autobusy nûkolikaminutová zpoÏdûní, která
by se pfii v˘deji ãasov˘ch jízdenek u fiidiãe je‰tû
zvût‰ila. Pro mûsíãní jízdenky si musejí obãané ny-
ní docházet do informaãní kanceláfie na autobu-
sovém nádraÏí. Za mûsíãní obãanské jízdné zapla-
tí dospûlí 180 Kã a Ïákovské jízdné pfiijde na 90 Kã
mûsíãnû. Ceny jízdenek by se podle vedení Con-
nexu mûnit nemûly. -svam-

Na obchvat Přerova nejsou peníze
UÏ více neÏ mûsíc mohou fiidiãi smûfiující na Zlín

jezdit po novém obchvatu Horní Mo‰tûnice za 350
milionÛ korun. ¤editelství silnic a dálnic âR ho uÏ
koncem srpna pfiedalo do pfiedãasného uÏívání, aby
se obci od dopravy ulehãilo co nejdfiíve. Horní Mo‰-
tûnicí projíÏdûlo aÏ 18 tisíc vozidel dennû a místní
obyvatele obtûÏovaly hlukem a zplodinami. Ve stfie-
du byl zhruba pûtikilometrov˘ úsek oficiálnû otev-
fien. Oproti tomu Pfierovu se v nejbliÏ‰ích letech od
tranzitní dopravy neuleví. Podle informací gene-
rálního fieditele ¤editelství silnic a dálnic âR Pet-
ra Lau‰mana zatím je‰tû nezaãaly ani pfiípravné
práce. Na obchvat Pfierova nejsou peníze. -gáj-

Silnice dokončena

Hlavní pfiíjezdovou komunikaci do místní ãásti
Pfierova - Újezdce od kfiiÏovatky se silnicí v ulici 9.
kvûtna v Pfierovû nechal zrekonstruovat pfierovsk˘
magistrát za 11 milionÛ 600 tisíc korun. Investiã-
ní akci dotoval 5 miliony 256 tisíci korunami stát.
Souãástí rekonstrukce byla i v˘stavba nového
chodníku. Práce zaãaly v ãervnu a od konce záfií je
silnice zprovoznûna. -gáj-

Z „Přerovských aktualit“

Více informací najdete na www.ktvprerov.cz

foto Petr Ludík

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch listech platn˘ od 1. 1. 2006
Velikost inzerátu ãerná barva ãerná + azurová barevn˘ inzerát
1 cm2 13 Kã 17 Kã 25 Kã
1/4 strany (100 × 131 mm) 1.703 Kã 2.227 Kã 3.275 Kã
1/2 strany (204 × 131 mm) 3.474 Kã 4.543 Kã 6.681 Kã
celá strana (204 × 265 mm) 7.028 Kã 9.190 Kã 13.515 Kã

Slevy za opakování stejného inzerátu: 3–5× 3 %, 6–8× 5 %, 9–11× 7 %, 12× a více 10 %
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nabízí k pronájmu 

v areálu v ul. 9. kvûtna 2452 v Pfierovû:
• kanceláfie v 1. patfie – cca 19 m2 – 1 200 Kã/m2/rok (vã. energií),

parkování pfiímo u objektu
• hlídané parkovací venkovní plochy – cena dohodou

v Jateãní ul. 13:
• prodejna (b˘valá restaurace) v pfiízemí – 18 m2 a 10 m2

– 1 300 Kã/m2/rok (bez energií)
• kanceláfi v 1. patfie – 9 m2 – 1 000 Kã/m2/rok (bez energií)

Informace na tel: 581 202 745, 732 773 727
inzerce

inzerce

âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ – oblastní spo-
lek Pfierov pfiedává dvakrát do roka
v Pfierovû a Hranicích medaile dr. Ja-
na Janského, udûlované âesk˘m ãer-
ven˘m kfiíÏem bezpfiíspûvkov˘m dár-
cÛm krve.

„V leto‰ním roce se uskuteãnilo
druhé slavnostní pfiedání tohoto vy-
znamenání v Mervartovû síni pfierov-
ského zámku 12. fiíjna. Z rukou pfied-
sedkynû ââK-OS Pfierov Heleny Po-
dafiilové pfievzalo vyznamenání zla-
tou medailí za ãtyfiicet bezplatn˘ch
odbûrÛ devût dárcÛ a to Zdenek Gry-

gar, Alois Horák, Dalibor Indra, Ro-
man Janda, Ing. Jifií Kutálek, Roman
Múck, Josef Mutl, Anna Roháãová a
Milan Vodárek. Stfiíbrné medaile za
dvacet odbûrÛ pfievzalo jednadvacet
dárcÛ a bronzové medaile za deset
odbûrÛ ãtyfiiadvacet dárcÛ,“ infor-
movala Alena Stárková, fieditelka
âeského ãerveného kfiíÏe – oblastní-
ho spolku Pfierov.

Vyznamenan˘m dárcÛm podûko-
val i primátor mûsta Pfierova Jindfiich
Valouch, kter˘ zlat˘m dárcÛm pfiedal
dárkové balíãky.

Zlaté a stříbrné medaile převzali ocenění z rukou předsedkyně ČČK-OS Pře-
rov Heleny Podařilové

Ocenění převzalo třicet
bezpříspěvkových dárců krve

Den Lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû Telefon

5. 11. Lékárna Zlat˘ zubr, Trávník 29 581 209 920

12. 11. Lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

17. 11. Lékárna U zlatého hada, âechova 41 581 209 475

19. 11. Lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192

26. 11. Lékárna MD, Boh. Nûmce 371 581 207 987

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 listopadu – nedûle a svátky od 8 do 18 hodin
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Neziskové organizace v Olomouc-
kém kraji mohou od podzimu vyuÏí-
vat nov˘ informaãní servis, kter˘ jim
nabízí obãanské sdruÏení CpKP
stfiední Morava. 

Pracovníci sdruÏení pÛsobí v rÛz-
n˘ch regionech Olomouckého kraje
a poskytují neziskov˘m organizacím
informace o moÏnostech finanãní
podpory a podmínkách, za jak˘ch
mohou neziskovky získat peníze na
svou ãinnost a plánované projektové
zámûry. Informace se vztahují v˘-
hradnû k moÏnostem ãerpání fi-
nanãních prostfiedkÛ z nadací, na-
daãních fondÛ, k dotacím z vefiej-
n˘ch rozpoãtÛ (rozpoãet kraje, stát-

ní rozpoãet) a ostatním finanãním
zdrojÛm. Informace o strukturál-
ních fondech Evropské unie nejsou
v rámci této informaãní sluÏby po-
skytovány.

Informaãní servis pro neziskovky
poskytuje CpKP stfiední Morava díky
finanãní podpofie Olomoukého kraje
prostfiednictvím projektu Podpora
informaãních a organizaãních akti-
vit nestátních neziskov˘ch organi-
zací Olomouckého kraje. V rámci to-
hoto projektu se koncem fiíjna a za-
ãátkem listopadu uskuteãní ve ·tern-
berku, Konicích a âeské Vsi na Jese-
nicku semináfie zamûfiené právû na
oblast finanãní podpory pro nezisko-

vé organizace. Na semináfiích budou
mimo jiné pfiedstaveny grantové pro-
gramy vybran˘ch nadací vãetnû ak-
tuálních v˘zev pro pfiedloÏení Ïádo-
stí o podporu.

BliÏ‰í informace o projektu vãet-
nû kontaktÛ na pracovníky pÛsobící
v regionech lze od listopadu získat
také na nov˘ch webov˘ch stránkách
Unie nestátních neziskov˘ch orga-
nizací Olomouckého kraje. 

Kontaktní osoba pro Pfierovsko:
Ing. Jitka Krabicová, 
tel: 581 210 502, 777 793 717
(fundraiser/koordinátor)

Informační servis pro neziskové organizace
v Olomouckém kraji

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor TJ Spartak Přerov

Vl. Wnuk, tel. 721 487 988

1. 11. • Bystfiice p. H.–Pod Valy–Slav-
kov p. H.–Bystfiice p. H., 12 km, odj.
vlak 7.23 hod., vede L. Poláková
4. 11. • DomaÏelice–Lí‰ná–Kozrál-
ka–Pacetluky–Zámeãek–Kostelec u
Hol., 14 km, odj. bus 8 hod., vede O.
Valá‰ková
8. 11. • Lipník–podél Beãvy–Pfierov,
15 km, vlak 8.03 hod., vede Zd. Sladk˘
11. 11. • Bzenec–Star˘ hrad–Doma-
nín–Ofiechov–Pole‰ovice–Nedakonice,
19 km, odj. vlak 8.04 hod., vede Vl.
Wnuk
29. 11. • Pfierov–Pfiedmostí–âekyÀsk˘
kopec–Vinary–Pfierov, 14 km, odchod
sokolovna 8.30 hod., vede Vl. Wnuk

2. 11. • Skfiítek–Alfrédka–Jel. Stu-
dánka–Zt. kameny–Skfiítek, 20 km, J.
Pûãek, odj. 5.44 hod.
2. 11. • Bystfiice p. H.–Host˘n–¤í-
ka–Bystfiice p. H., 13 km, M. Garzina,
odj. 7.23 hod.
4. 11. • Hranice–Kunzov–Radíkov–Mi-
chalov–Pot‰tát, 17 km, J. Sedláková,
odj. 7.06 hod.
7. 11. • schÛzka turistÛ, Vinary – Na
Skalce ve 14 hod. o dj. A13.15 hod.
9. 11. • DomaÏelice–Karlovice–Stará Ves
–¤íkovice, 14 km, M. Kauer, odj. A 8 hod.
11. 11. • Bílá–·varná Hanka–GrúÀ–
Staré Hamry–Bílá, 20 km, J. Pûãek,
odj. 6 hod.
14. 11. • schÛzka turistÛ v restauraci
Tribuna Pfierov, Sokolská 28, odj.
A 13.47 hod.
16. 11. • Drahotu‰e–Slavíã (tunel)–
Jezernice–Lipník n. B.–KPâ, 15 km, J.
·vec, odj. 8.06 hod.
18. 11. • H. Lipová–Lví Hora–Smrk–
Petfiíkov–Ramzová–OstruÏná, 20 km,
J. Pûãek, odj. 6.33 hod.
23. 11. • Vinary–Zábe‰ní Lhota–Vina-
ry, 12 km, M. Kauer, odj. A 8.40 hod.
25. 11. • Lipník n. B.–Oseãanka–Gry-
movsk˘ most–Pfierov, 17 km, H. ·Èá-
vová, odj. 9.15 hod.
30. 11. • Pfierov–âekynû–Îeravice–
Kokory–Brodek u Pfierova, 14 km, J.
·vec, odch. 8 hod. sraz u mostu Míru

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor SK Přerov – pěší turistika

Jiří Švec, tel. 608 730 541

6. 11. • schÛze v restauraci Pivovar
v 19 hodin
11. 11. • Horolezecké setkání v Bezu-
chovû, Bezuchov – 11 hodin bûh, 18
hodin promítání diapozitivÛ z Himalá-
jí, 20 hodin bál, J. Machálek, bus 11.05,
14.05, 17. 20 hodin, kultura

KČT VHT TJ
Spartak Přerov

T. Beránek, tel. 602 575 673

inzerce

Harmonogram blokového
ãi‰tûní pro listopad

Technické sluÏby mûsta Pfierova

1. 11. P. Jilemnického, Petfiival-
ského – parkovi‰tû

8. 11. Kozlovská – parkovi‰tû
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„Muzeum nav‰tívilo letos celkem
10 920 osob, z toho 6 071 platících
a 4 849 neplatících“, pochlubil se fie-
ditel muzea PhDr. Franti‰ek H˘bl.
„V prostorách pfierovského zámku
jsme k mûstskému jubileu uspofiáda-
li pût tematick˘ch v˘stav, které se tû-
‰ily velkému zájmu divákÛ. Témûfi po
celou sezonu probíhala ve Velkém v˘-
stavním sále v˘stava Mûsto Pfierov –
ohlédnutí za minulostí, pfiipravovaná
k 750. v˘roãí pov˘‰ení Pfierova na
mûsto, s nejv˘znamnûj‰ími sbírkov˘-
mi pfiedmûty Muzea Komenského,
majícími bezprostfiední vztah k na‰e-
mu mûstu. Navíc zde byly vystaveny
i pfiedmûty zapÛjãené zdej‰ím farním
úfiadem fiímskokatolické církve i jed-
notlivci. Neménû divácky pfiitaÏlivá
byla i v˘stava ke stému v˘roãí naro-
zení pfierovského sochafie a medailé-
ra Josefa Bajáka Ecce Homo. Ná-

v‰tûvníci zde mohli poprvé zhlédnout
i odlitky ãtyfi Bajákov˘ch soch do
bronzu, které v leto‰ním roce zhoto-
vila firma Ing. Jaromíra Garguláka
z Brna. Náv‰tûvníky zaujaly i dal‰í dvû
v˘stavy, Pfierov v promûnách ãasu
a Stfiedomoravská v˘stava v obra-
zech (70. v˘roãí), dokumentující da-
né dûní ve mûstû. Zájem vefiejnosti
vzbudila i v˘stava Objektivem Fran-
ti‰ka Totha, uspofiádaná k stému v˘-
roãí narození pfierovského fotografa
Franti‰ka Totha. V rámci 25. v˘roãí
Hefaistonu uspofiádalo muzeum v˘-
stavu prací Pavla Tasovského a Jaro-
míra Garguláka pod názvem Podoby
kovu“, ve struãnosti se zmínil fieditel
muzea o leto‰ních v˘stavách uspofiá-
dan˘ch v prostorách zámku a uvedl,
Ïe vyvrcholením muzejní sezony i ju-
bilejních oslav byla Muzejní noc, kte-
rá se konala 27. záfií za obrovského

zájmu divákÛ z Pfierova i okolí. Mu-
zeum Komenského v Pfierovû se v le-
to‰ním roce prezentovalo v˘stavou
na‰ich i zahraniãních slabikáfiÛ v ital-
ské Neapoli, Florencii a v Bologni.

Je tfieba se také zmínit o archeolo-
gické sondû, kterou v fiíjnu provedla
brnûnská Archaia na nádvofií zámku
u vûÏe. Tato sonda ãásteãnû pfiinesla

dÛleÏitá fakta o historickém v˘voji
této pfierovské stavební dominanty. 

Pro daÀové poplatníky je jistû zají-
mavá skuteãnost, Ïe ve‰keré akce
k 750. v˘roãí pov˘‰ení Pfierova na
mûsto se hradily z rozpoãtu Muzea
Komenského v Pfierovû, p.o. Kraj-
ského úfiadu Olomouckého kraje.

Šaf

Muzejní sezona byla kratší, ale pestrá

Genius noci aneb noãní putování
pfierovsk˘m zámkem – tak byla na-
zvaná první noãní prohlídka muzea,
kterou pfiipravili pracovníci Muzea
Komenského v Pfierovû na stfiedu
27. záfií.

„Náv‰tûvníci mûli moÏnost v deví-
ti prohlídkov˘ch skupinách spolu
s prÛvodkyní putovat ãasem a setkat
se s mnoh˘mi „Ïiv˘mi postavami“,
které se v prÛbûhu dûjin v˘znamnû
zapsaly do Ïivota Pfierova. Pfiíchozí
zhlédli praãlovûka, usilovnû se snaÏí-
cího rozdûlat oheÀ, zastihli krále
Pfiemysla Otakara II. pfii povy‰ování
Pfierova na mûsto, spoleãnû s Karlem
star‰ím ze Îerotína fie‰ili závaÏné fi-
lozofické problémy a byli svûdky ost-
ré v˘mûny názorÛ manÏelÛ Komen-
sk˘ch. Seznámili se také s etnograf-

kou a uãitelkou ruãních prací Fran-
ti‰kou X. E. Bûhálkovou, se zaklada-
telem Muzea Komenského v Pfierovû
Franti‰kem Slamûníkem a spoleãnû
s manÏeli Hudeãkov˘mi fie‰ili, kam
umístit jejich rozsáhlou sbírku 

mot˘lÛ. V historick˘ch ‰kolních tfií-
dách pak sledovali v˘uku, poplatnou
dobû, za první republiky o T. G. Ma-
sarykovi a v padesát˘ch letech minu-
lého století o V¤SR. Na závûr pro-
hlídky si spoleãnû s vojensk˘m vy-
slouÏilcem ze svûtové války zavzpo-
mínali, jak to bylo tenkrát na Piavû…
Mnozí Pfierované vyuÏili také jedi-
neãné moÏnosti vystoupat na zá-
meckou vûÏ a rozhlédnout se z v˘‰ky
po noãním Pfierovû“, ve struãnosti
nastínila alespoÀ ãást toho, co moh-
li náv‰tûvníci muzea bûhem putová-

ní jeho prostorami vidût, jedna z je-
ho pracovnic Mgr. ·árka Krákorová
PajÛrková, která se na pfiípravû pro-
gramu této akce podílela.

„Realizovat nápadit˘ noãní pro-
gram se nám, muzejníkÛm, podafiilo

mimo jiné díky ãlenÛm folk-
lorního souboru Haná Pfie-
rov, ktefií se k nám nad‰enû
pfiidali a bez nároku na ho-
noráfi aÏ do pÛlnoci vystu-
povali na zámku spoleãnû
s námi a s dûtmi z krouÏku
mlad˘ch muzejníkÛ. Vzhle-
dem k tomu, jak u blízké
i vzdálenûj‰í vefiejnosti noã-
ní putování pfierovsk˘m
zámkem vzbudilo neãekanû
velk˘ ohlas, rozhodli jsme se
pfiipravit podobnou akci
i v pfií‰tím roce, po dokon-
ãení stavebních oprav zám-
ku. Obrovsk˘ zájem o noãní
muzejní program nás velice
potû‰il, a zároveÀ i trochu
zaskoãil. V dan˘ okamÏik
jsme se snaÏili uspokojit co

nejvíce pfiíchozích. Proti plánované-
mu poãtu tfiiceti náv‰tûvníkÛ na jed-
notlivé prohlídky prÛvodkynû prová-
zela aÏ sedmdesát náv‰tûvníkÛ, a pfie-
sto jsme, my pofiadatelé, nebyli
schopni v‰echny ãekající uspokojit.
Proto se za cel˘ realizaãní t˘m v‰em
zájemcÛm, ktefií pfii‰li a z kapacit-
ních dÛvodÛ se do muzea nedostali,
omlouváme. Pfií‰tû se pokusíme to-
muto problému pfiedejít roz‰ífiením
poãtu prohlídek a také pfiedprodejem
vstupenek,“ zdÛraznila ·árka Kráko-
rová PajÛrková. Šaf

Noční putování přerovským zámkem mělo velký ohlas

Letošní muzejní sezona byla ve znamení oslav 750. výročí povýše-
ní Přerova na město. I přes rozsáhlé stavební opravy budovy pře-
rovského zámku, které se protáhly až do června, vedení Muzea Ko-
menského si nemůže stěžovat na nezájem ze strany veřejnosti.

Návštěvníky zaujaly snímky přerovského fotografa Františka Totha foto Jan Čep

Diváci byli svědky aktu povýšení Přerova Přemyslem Otakarem II. foto Jan Čep

Besedy na zajímavé téma
pondûlí v 10.15 hodin

6. 11. • Praktická akupunktura – Ol-
ga Îupková
13. 11. • Léãivé úãiny jezera Techirg-
hiol v Rumunsku – Olga Îupková
20. 11. • Církevní dûjiny: Od svûtov˘ch
misií do 1. Vatikánského koncilu
(1869–1870) – PaedDr. Rostislav Doãkal
27. 11. • Darovací smlouvy – pfiedná-
‰í Mgr. Martin L˘sek

Rukodělné činnosti
ãtvrtek v 10.15 hodin

2. 11. • Pouzdro na mobil a br˘le (kÛÏe)
9. 11. • Mozaika ze sklíãek
16. 11. • Miska na ofií‰ky, pod‰álek –
malování barvami na porcelán
23. 11. • Dárkové krabiãky z lepenky,
kÛÏe a látky
30. 11. • Adventní vûnec

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 8. 11. v 16 hodin

• Cesta Pobaltím do Finska – pfiedná-
‰í Jana Zavadilová

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

RD 2 × 2 + 1 
Pfiedmostí, 

tel. 605 299 385

inzerce



Distribuci
Přerovských listů
zaji‰Èuje âeská po‰ta s.p. S nesrov-
nalostmi v doruãování se proto ob-
racejte pfiímo na odpovûdnou ve-
doucí oddûlení Danu‰i Pelikánovou,
telefon 581 278 203. Do vyãerpání
zásob je ãasopis k dispozici v Mûst-
ském informaãním centru (malá pa-
sáÏ v Kratochvílovû ulici).
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MĚSTSKÝ DŮM
1. 11. v 19.30 hodin • Turné 2006“ –
The Backwards, Beatles, vystoupení
slovenské revivalové skupiny z Ko‰ic
2. 11. v 19.30 hodin • âistá kofiist –
anglická detektivní komedie, hrají L.
Mrkviãka, V. Postráneck˘, H. Sr‰Àová a d.
7.11. v 19 hodin • The Best of Screa-
mers, travesti show 
11. 11. v 19.30 hodin • ·umná mûs-
ta, setkání s reÏisérem Radovanem Li-
pusem a architektem Davidem Vávrou
12., 26. 11. v 13.45 • Nedûlní párty
pfii dechovce
13. 11. v 19.30 hodin • koncert Pav-
la ·porcla – Dvofiák turné 2006, kla-
vírní doprovod Petr Jifiíkovsk˘
18. 11. ve 20 hodin • Synkopa 2006,
vzpomínkov˘ veãer, pfiedprodej v MD
od 23. fiíjna
25. 11. v 15 hodin • Senior party – ta-
neãní odpoledne, akce ââK
27. 11. v 19.30 hodin • koncert sólis-
tÛ orchestru a sboru konzervatofie P. J.
Vejvanovského z KromûfiíÏe k leto‰ní-
mu v˘roãí W. A. Mozarta, dirigent prof.
Viktor Kozánek 
29. 11. v 19.30 hodin • Vánoãní kon-
cert 2006 orchestru Václava Hyb‰e,
hosté Ladislav Îupaniã, Markéta Vítko-
vá – zpûv, Irena Koukalová – zpûv, Jan
·mikmátor – zpûv a konferování, Iva-
na Dohnalová – harfa

Pfiedprodej – MD, vchod z nám.

TGM, pondûlí aÏ pátek 8–18 hodin, tel.

581 290 311, 581 215 101, 581 217 596

MUZEUM KOMENSKÉHO
17. 11. • vstup do ORNIS a na hrad
Helf‰t˘n zdarma

Budova přerovského zámku
Budova pfierovského zámku je z dÛ-
vodÛ oprav pro vefiejnost uzavfiena

Korvínský dům
Muzejní úterky – podzimní cyklus

pfiedná‰ek a besed,
zaãátek v 17 hodin, vstup voln˘

14. 11. • Historie Tyr‰ova mostu
v Pfierovû (PhDr. Jifií Lapáãek) 
21. 11. • Vytrvalostní plavec Franti‰ek
Venclovsk˘ (Drahoslav PajÛrek)
28. 11. • Historie pfierovského moto-
rismu (Jan Lahner)

Desetimûsíãní cyklus pfiedná‰ek
z ãesk˘ch dûjin, dûjin v˘tvarného

umûní a historie Pfierova, 
stfieda v 16. 30 hodin

1. 11. • Od Václava k Václavovi, âeské
zemû ve 13. a 14. století (Mgr. L. Ma-
loÀ)
15. 11. • Umûní doby posledních pfie-
myslovcÛ a vlády Karla IV. (K. Glacová)
22. 11. • Pod korouhví zástavních pá-
nÛ – Pfierov v 15. stol. (M. Chumchal)
29. 11. • âeské zemû husitské. (L. Ma-
loÀ)

Ornitologická stanice
pondûlí aÏ pátek 8–16 hod., 

jindy po dohodû
• stálá expozice – Ptáci âR
do 30.11. • v˘stava Ptáci v nitce, pa-
liãkovaná krajka

Hrad Helfštýn
soboty a nedûle 9–16 hod.

Taneční večer můžete prožít za doprovodu oblíbené přerovské Synkopy.
Můžete zavzpomínat na melodie, které jsme měli rádi v 60. a 70. letech mi-
nulého století.

KPVU
23. 11. • Sochafi Josef Baják, beseda
s Mgr. Kristinou Glacovou, Korvínsk˘
dÛm v 16.30 hodin. Odevzdání pfied-
bûÏn˘ch pfiihlá‰ek na zájezd do Prahy.

Akademie III. věku
Pfiedná‰ka pro vefiejnost se koná v za-
sedací místnosti interního oddûlení ne-
mocnice s poliklinikou v Pfierovû vÏdy
v 15 hodin.
15. 11. v 15 hodin • Alzheimerova
choroba a problematika demencí, pfied-
ná‰í MUDr. Sperling

Akce pro seniory PSP
Poslední akcí v leto‰ním roce je pod-
zimní setkání v kavárnû Beãva, které se
bude konat ve ãtvrtek 16. listopadu od
15 do 19 hodin. K poslechu i tanci hra-
je oblíbená skupina Kasablanka.

Lucie a Michal na kole
všemi kontinenty

aneb Jak první Češka 
na kole objela svět

dne 8. listopadu v 17 hodin
Ministerstvo zemûdûlství âR,

Wurmova 2, Pfierov, vstup zdarma
L. Kovafiíková s M. Jonem absolvovala
cestu v letech 2002–2005. Projeli 34 ze-
mí a nav‰tívili v‰echny kontinenty. 

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

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

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

Úterý 14–20 ženy 12–20 7.30–21

Středa 13–21 muži 13–21 7.30–21

Čtvrtek 15–20 ženy 12–20 7.30–21

Pátek 14–21 muži 13–21 7.30–21

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

Výjimky: 17. 11. zavřeno – svátek

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

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • LISTOPAD 2006

koupel, zábal, masáž,
perličková masáž

pondělí až pátek 7–18 hod.

Výjimka: 17. 11. zavřeno – svátek

LÁZNĚ BOCHOŘ (tel. 581 205 045)

VÝJIMKY – plavecký areál
4. 11. dětský, 50 m 13–18
5. 11. dětský, 50 m 13–18

koupání imob. občanů zavřeno
11. 11. dětský, 50 m 14–18
12. 11. dětský, 50 m 13–18

koupání imob. občanů zavřeno
17. 11. dětský, 50 m 10–18

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

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

Pozvánka do Mûstského domu

V úterý 31. října proběhne v DDM Atlas 3. ročník soutěže O nejkrásnější hal-
loweenskou dýni. Označenou soutěžní dýni přineste i se svíčkou do 16 hodin.

Dům dětí a mládeže ATLAS tel.: 581 209 353, 581 201 246

31. 10. v 18 hod. • Halloweensk˘ veãer
8.–9. 11. • Slavíci z Pfierova – 4. roã-
ník pûvecké soutûÏe pro Ïáky Z· a stu-
denty vícelet˘ch gymnázií. Pfiihlá‰ky
zasílejte do 31.10.
11. 11. ve 14 hodin • V˘roba vizovic-
kého peãiva

24. 11. v 15 hodin • Malování na hed-
vábí
25. 11. ve 14 hodin • Tvorba advent-
ních vûncÛ
Páteãní keramické hrátky od 15 do 18
hodin, sobotní keramické hrátky od 9
do 12 hodin

foto archiv DDM Atlas
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Galerie a výstavy
Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

13.–24. 11. • Kubismus – grafická tvorba
ãesk˘ch i zahraniãních autorÛ ze soukro-
m˘ch sbírek kolekci grafick˘ch listÛ od ví-
ce neÏ 25 uznávan˘ch autorÛ. Jde o v˘-
tvarn˘ smûr, jehoÏ tûÏi‰tû spadá do let
1909–1921 a na nûjÏ je navazováno varia-
cemi ve 20. letech, ale i pozdûji. Prvními
prÛkopníky kubismu byli Picasso a Braque,
na které v dal‰ím období navazuje mnoho
svûtov˘ch umûlcÛ. 
Také v ãeském umûní mûl kubismus velk˘
ohlas a to díky cestám ãesk˘ch v˘tvarníkÛ
do PafiíÏe, kde se setkali právû s tímto na-
stupujícím smûrem. Vedle na‰ich nejzná-
mûj‰ích kubistÛ jako je E. Filla, J. âapek,
O. Gotfreund, bylo kubistické období sou-
ãástí tvorby mnoha dal‰ích v˘znamn˘ch
ãesk˘ch umûlcÛ, jako je B. Kubi‰ta, V. Be-

ne‰, A. Procházka, O. Kubín, J. Trampota, O. Nejedl˘ a dal‰ích.

V listopadu si mohou náv‰tûvníci galerie prohlédnout novou kolekci umû-
leckého skla, které vyrábí firma Glassatelier z Vizovic. Charakteristick˘m rysem
vizovického skla je kombinace kfii‰Èálu s modrou a zelenou barevkou, obohace-
ná o celou fiadu pestr˘ch rÛznobarevn˘ch frit. Kalí‰kové soubory a dárkové pfied-
mûty jsou zdobeny a ruãnû tvarovány pfiímo na huti. Zámûrem tvÛrãí kfiehké
krásy ve vizovickém ateliéru je v˘roba sortimentu, kter˘ dokonale slouÏí svému
úãelu a zároveÀ potû‰í srdce ladnou kfiivkou sv˘ch tvarÛ. Vût‰ina produkce je
exportována do více neÏ ãtyfiiceti zemí celého svûta.

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

Kino Hvězda

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

16.–30. 11. • Jan Hladk˘. Vlast-
ním polem tvorby Jana Hladkého
je krajinomalba. Je upoután rod-
n˘m Slováckem, Vala‰skem a Vy-
soãinou. Rád maluje polní kvûtiny.
„Moje tvorba spoãívá v dokumen-
tárním realismu ãi náladovém
impresionismu. Nové cesty ne-
hledám, jdu si svou vlastní. Je to
malífiství provûfiené vûky“, dodá-
vá Jan Hladk˘. 
Malífi a restaurátor Jan Hladk˘ vy-
studoval celkem ãtyfii vysoké ‰ko-
ly, z nichÏ ani jedna nebyla umû-
leckého smûru. Pfiesto jsou Hlad-
kého obrazy zastoupeny nejen
v ãesk˘ch sbírkách, ale rovnûÏ ve
sbírkách ve vût‰inû zemí Evropy,
v USA, v Kanadû, Japonsku, Vati-
kánu, Spojen˘ch arabsk˘ch emirátech, Polsku, Nûmecku atd. V˘stava bude za-
hájena vernisáÏí ve ãtvrtek 16. 11. v 17.30 hodin za pfiítomnosti autora.

1. 11. v 17.30 hod. • HEZKÉ CHVIL-
KY BEZ ZÁRUKY (âR, komedie, pre-
miéra). Komedie o tom, jak si nelze dû-
lat iluze. Hana je psycholoÏka – samo-
statná – dalo by se fiíci emancipovaná.
Její manÏel nemá práci. Na svou Ïenu
Ïárlí a tak si najde mladou pfiítelkyni...
2.–8. 11. v 17 hod. • V TOM DOMù
STRA·Í (USA, animovan˘/rodinn˘, ães-
k˘ dabing, premiéra). Zaklepejte s námi
na dvefie záhadného domu. Dvanáctile-
t˘ DJ Walter tráví vût‰inu ãasu tím pfie-
m˘‰lením o domû starého pana Neb-
bercackera na protûj‰í stranû ulice...
2.–7. 11. ve 20 hod. • SKRYTÁ IDEN-
TITA (USA, akãní, titulky, premiéra).
Kde jsou hranice oddanosti? A lze je
pfiekroãit? Bostonsk˘ tajn˘ policista Bil-
ly Costigan (Leonardo Di Caprio) je po-
vûfien úkolem infiltrovat zloãineckou
síÈ, které pfiedsedá boss Costello (Jack
Nicholson). Billy si brzy získá Costello-
vu dÛvûru, jenÏe je tu také Colin …
9.–15. 11. v 17.30 hod. • ASTERIX
A VIKINGOVÉ (Dánsko/Francie, anim.
dobrodruÏství, ãesk˘ dabing, premiéra).
Toto nemÛÏe skonãit dobfie! V na‰í ob-
líbené vesnici v Galii nastala velká udá-
lost: právû pfiijel Zniãehonix, ‰éfÛv sy-
novec! A Asterixovi a Obelixovi je pfii-
dûlen nemoÏn˘ úkol...
9.–14. 11. ve 20 hod. • HADI V LE-
TADLE (USA, thriller, titulky, premié-
ra). Teror v oblacích – není kam unik-
nout, není, kdo by je zastavil… Sean
Jones (Nathan Phillips) se náhodnû sta-
ne svûdkem vraÏdy prominentního Ïa-
lobce z Los Angeles, kter˘ zahyne ru-
kou gangstera. 
16.–22. 11. v 17.30 hod a 16.–21. 11.
ve 20 hod. • RO©K PODVRAËÁKÒ
(âR, ãerná komedie, ãeská verze, pre-
miéra). Film Karla Janáka o muzice,
penûzích a gangsterech amatérech nás
tentokrát pfiivádí do svûta mlad˘ch mu-
zikantÛ, ktefií se neãekanû...
23.–26. 11. v 17.30 hod. • KLIK – ÎI-
VOT NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (USA,
komedie, titulky, premiéra). Îivot mi fií-
dí dálkové ovládání. Michael Newman
(Adam Sandler) má krásnou manÏelku
Donnu (Kate Beckinsale) a dvû úÏasné
dûti. Moc se s nimi bohuÏel nevídá, pro-
toÏe je vûãnû v práci…
27.–29. 11. v 17.30 hod. a 23.–26. 11.
ve 20 hod. • WORLD TRADE CEN-
TER (USA, drama, titulky, premiéra).
Cel˘ svût si tehdy proÏil peklo. Dva mu-
Ïi proÏili nûco navíc. Jako první na 11.
záfií zareagovali na volání o pomoc z vû-
Ïí Svûtového obchodního centra...
27.–28. 11. ve 20 hod. • KRÁSKA
V NESNÁZÍCH (âR, tragikomedie,
ãeská verze). Film Jana Hfiebejka a Pet-
ra Jarchovského o sexu, penûzích a dob-
rém ãlovûku. Marcela (AÀa Geislerová)
je atraktivní tfiicátnice, manÏelka dvou
dûtí. ManÏel Jarda (Roman Lukár) má
autodílnu, kde pfiedûlává kradená auta.
30. 11.–3. 12. v 17.30 hod. •
LET’S DANCE (USA, hudební roman-
tick˘, titulky, premiéra). KaÏd˘ si za-

slouÏí následovat své sny... ale nûktefií
lidé mají jen jeden pokus. Tyler Gage
(Channing Tatum) je rebel na ‰patné
stranû Baltimore, kter˘ má v‰ak sen, Ïe
se jednoho dne odtud dostane. 
30. 11.–5. 12. ve 20 hod. • CASINO
ROYALE (USA, titulky, premiéra). Ja-
mes Bond nemá v historii kinematogra-
fie konkurenci… Casino Royale je v po-
fiadí 21. filmem s Jamesem Bondem. Na-
táãení probíhalo v âeské republice, na
Bahamách, v Itálii a ve Velké Británii. 

1. 11. ve 20 hod. • NA V¯CHOD OD
RÁJE (USA, adaptace románu, titulky).
Ocenûní: Cannes 1955 – Nejlep‰í film,
Zlat˘ Globus 1956, Oscar 1956 – Cena pro
nejlep‰í hereãku ve vedlej‰í roli. Americ-
k˘ barevn˘ ‰irokoúhl˘ film Elli Kazana
Na v˘chod od ráje je adaptací stejno-
jmenného románu Johna Steinbecka.

8. 11. ve 20 hod. • NEBOHÁ PANÍ
POMSTA (JiÏní Korea, thriller, titulky,
premiéra). Po Old Boy-ovi koneãnû pfii-
chází dal‰í korejská perla – závûr Par-
kovy trilogie Pomsty – tentokrát se bu-
de mstít ONA. Nebohá paní Pomsta.
15. 11. ve 20 hod. • âAS (JiÏní Korea,
drama, titulky, premiéra). Vzdorujte
mu. Bojujte. Neuniknete. Tento film ve
svûtové premiéfie slavnostnû zahajoval
41. MFF Karlovy Vary, a to za úãasti re-
Ïiséra a obou hlavních pfiedstavitelÛ.
22. 11. ve 20 hod. • BEASTIE BOYS,
50 KAMER A 40 TISÍC OâÍ (USA, hu-
dební, titulky, premiéra). Banda nezku-
‰en˘ch kameramanÛ na koncertû Beas-
tie Boys… 9. fiíjna 2004 v newyorském
Madison Square Garden rozdali Beastie
Boys mezi své obecenstvo 50 kamer. 
29. 11. ve 20 hod. • DùKUJEME, ÎE
KOU¤ÍTE (USA, komedie, titulky, pre-
miéra). Nick Naylor vypráví svÛj pfií-
bûh… Nick (Aaron Eckhart) pracuje
v tabákové firmû jako specialista na ko-
munikaci s vefiejností. Jeho úkolem je
vyzdvihovat kladné stránky koufiení. 

5. 11. v 15 hod. • AUTA (USA, animo-
vaná rodinná komedie, ãesk˘ dabing).
Láska prochází pedálem… KdyÏ se za-
ãínající, av‰ak velmi ambiciózní závod-
ní auto Blesk McQueen bûhem cesty na
velkolep˘ ‰ampionát Zlat˘ píst neoãe-
kávanû zatoulá do ospalé Kardanové
Lhoty u Silnice 66, nauãí se...
12. 11. v 15 hod. • GARFIELD 2
(USA, rodinná komedie, ãesk˘ dabing).
Jeho královská v˘sost je zpût. Garfield,
milovan˘ kocour, odjíÏdí do Evropy. 
19. 11. v 15 hod. • DIVOâINA (USA,
animovan˘, rodinn˘, ãesk˘ dabing). Za
zvífiátky nemusíte jen do zoo. Film vy-
práví pfiíbûh zvífiat z newyorské zoo...
26. 11. v 15 hod. • O DVANÁCTI
MùSÍâKÁCH (âR, dûtské pásmo). Pás-
mo animovan˘ch pohádek pro nejmen‰í.

■ 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 ■

Ilustrační obrázek

Jan Hladký

V listopadu pfiedstaví svoji keramiku Petr Jurníãek,
kter˘ nejprve sbíral zku‰enosti u ak. sochafie Ro-
mana Wenzela. Za keramikou potom cestoval do
Maìarska, Nizozemí, Belgie, Francie a na Nov˘ Zé-
land. I v tûchto zemích poznával zblízka své milo-
vané fiemeslo a obohacen nov˘mi zku‰enostmi za-
kládá svoji vlastní dílnu. Pracuje pfieváÏnû s pfiírod-
ními glazurami vysokého v˘palu – mÛÏete obdivo-
vat jeho ãajové soupravy, misky, talífie apod.
Od 20. listopadu uÏ na nás bude klepat tradiãní vá-
noãní v˘stava, plná nov˘ch inspirujících pfiekvapení.

P. Jurníček,
konvice




