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Dočkáme se zdravého koupání na laguně?
Plavecký areál víceméně upro-
střed města ne každému vyho-
vuje. Mnozí by raději dali před-
nost možnosti zaplavat si upro-
střed přírody, kde by nebyla
„hlava na hlavě“, a šanci najít si
svou oázu klidu. Nehledě, že řa-
da z nás už raději relaxuje za
tropických teplot ve stínu stro-
mů. Pro Přerovany takovou pří-
ležitostí by mohlo být prostředí
velké laguny. Pochopitelně
i radní jsou si toho dobře vědo-
mi a usilují o regeneraci lagun.
Bližší podrobnosti o jejím pří-
padném zahájení a podobě
jsme zjišťovali u místostarostky
Eleny Grambličkové.

Pozvánka

Zastupitelstvo
mûsta Pfierova

se koná

ve stfiedu 16. srpna 2006
v 15 hodin

ve velkém sále Mûstského domupokračování na straně 4

Ohlédnutí za školním rokem
v ZUŠ B. Kozánka strana 6

Léto, dovolená a prázdniny, a nenavštívit hrad
Helfštýn? To v případě většiny Přerovanů nepla-
tí, a to nemluvíme o stovkách návštěvníků přijíž-
dějících z jiných koutů naší republiky a zahraničí.

Pohled z vyhlídkové věže na druhé nádvoří foto M. Sobek

pokračování na straně 5

Letní Helfštýn láká k návštěvě

Pfiemyslovské

slavnosti

mimofiádná obrazová

pfiíloha
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„U vût‰iny lidí, a je to tak prezen-
továno i v médiích, pfievládá názor, Ïe
muzea, zámky a hrady pfiitahují tu-
risty v pfiípadû ‰patného poãasí. Vût-
‰inou to tak b˘vá, ale neplatí to pro
hrad Helf‰t˘n. Hrad nastavuje svou
pfiívûtivou tváfi náv‰tûvníkÛm tehdy,
pokud je zalit˘ sluncem a sv˘mi vy-
hfiát˘mi zdmi a svûÏí zelení pfiímo vy-
bízí k celodenní relaxaci. Tato zku‰e-
nost plyne z dlouhodobého sledování
náv‰tûvnosti. Kulturní akce sice pfii-
tahují potencionální náv‰tûvníky, ale
rozhoduje právû poãasí“, vysvûtlila
správkynû hradu Marcela Kleckerová. 

„Skladbou programÛ chceme oslo-
vit co nejvíce rozdíln˘ch lidí. Pozor-
nost pfieváÏnû dûtí jistû upoutá leto‰-
ní novinka, rodinka pávÛ – Sáva, Sá-
ra a Sisi, která se zabydlela ve dru-
hém hradním pfiíkopu.

V prázdninov˘ch mûsících by si
mûly atmosféry hradu uÏít hlavnû ro-
diny s dûtmi, takÏe podle toho je slo-
Ïen program akcí. Dostupnost pa-
mátkového objektu je mnohdy také
dána v˘‰kou vstupného, a proto na
hradû Helf‰t˘nû jiÏ nûkolik let zÛstá-
vá stále stejné vstupné a o jeho zv˘-
‰ení se ani neuvaÏuje“, zdÛraznila
Marcela Kleckerová.

„Kromû tûchto aspektÛ hradu urãi-
tû prospûla také jeho specializace na
obor umûleckého kováfiství, coÏ se
projevilo velk˘m zájmem náv‰tûvní-
kÛ ze zahraniãí. Programovû se v‰ak
hrad nezfiíká ani atypick˘ch akcí, jako
b˘vá na jafie jiÏ pravidelnû pofiádan˘
cyklomaraton nebo v˘stava automo-
bilÛ – veteránÛ. Leto‰ní prázdninovou
novinkou bude moÏnost sledování fi-
nálov˘ch utkání z mistrovství svûta
v kopané 8. a 9. ãervence. Hradní res-
taurace chce navíc podávat speciality
podle národností muÏstev, která bu-
dou aktéry tûchto finálov˘ch utkání.
Doufejme, Ïe ve finále se bude podá-
vat vepfiová, zelí a knedlík!“, vûfií
správkynû hradu.

„Vyvrcholením prázdnin, ale i celé
sezony, v‰ak bude leto‰ní jubilejní 25.
roãník mezinárodního setkání umû-
leck˘ch kováfiÛ Hefaiston. Aktivity
v rámci prezentace umûleckého ko-
váfiství se roz‰ífií i spoluprací s mûs-
tem Lipníkem nad Beãvou, kde bude
slavnostnû odhalena kovaná plastika
ve v˘klenku hradby v Komenského sa-
dech. Na námûstí budou vystaveny
nûkteré rozmûrnûj‰í exponáty
a v mûstské knihovnû otevfiena v˘sta-
va V˘voj hradu Helf‰t˘na a umûlec-
kého kováfiství ve fotografiích a do-
kumentech“, popsala nejvût‰í pfiipra-
vovanou prázdninovou akci a upozor-
Àuje, Ïe jako prémii pro turisty sprá-
va hradu kaÏdému pûtadvacátému ná-
v‰tûvníkovi 25. dne v mûsíci vûnuje na
památku publikace o hradu a pro ‰tûs-
tí kovanou podkovu. Šaf

1. BlíÏíme se k polovinû leto‰ního
roku a ãtenáfie by jistû zajímalo, ja-
ké hlavní úkoly ãekají na pracovníky
mûstského úfiadu v jeho druhém po-
loletí? 

Potû‰ilo mû, Ïe
se nám podafiilo
v podstatû od prv-
ních dnÛ leto‰ní-
ho roku bezpro-
blémovû rozjet
správní agendy na-
‰eho úfiadu v pod-

mínkách nového správního fiádu. Ten
je totiÏ nepomûrnû komplikovanûj‰í,
neÏ jeho pfiedchÛdce. S tím souvisí
i roz‰ífiení hodin pfiímé obsluhy úfia-
du pro vefiejnost.

Chtûl bych se pfii této pfiíleÏitosti
zmínit o úkonech, které nutnû bu-
dou v nejbliÏ‰ích dnech a t˘dnech
pfierovskou i mimopfierovskou vefiej-
nost hodnû zajímat. Jedná se o zaji‰-
tûní nového systému a technologie
odbavení obãanÛ, ktefií si od l. záfií le-
to‰ního roku budou chtít vyfiídit ces-
tovní doklady. Pracovi‰tû správního
odboru na‰eho úfiadu na námûstí
T. G. Masaryka 16 jsou jiÏ nyní
v pfiedstihu vybavena tfiemi buÀkami
s unikátní technologií snímání tak
zvan˘ch biometrick˘ch údajÛ, v prv-
ní etapû zatím obliãeje, následnû ulo-
Ïen˘ch do ãipu cestovního dokladu. 

Druhou oblastí, která si vyÏádá
nadstandardní formu komunikace, je
oblast dopravy, zejména jiÏ v‰emi mé-
dii okomentovan˘ nov˘ silniãní zá-
kon. Zde se ãastûji neÏ dfiíve bude
motoristická vefiejnost setkávat se
správními úfiedníky pfii uplatÀování
nového bodového systému klasifika-
ce pfiestupkÛ. Na‰i kolegové z odbo-
ru dopravy konzultují postup pfiípra-
vy k leto‰nímu 1. ãervenci, kdy vstou-
pí v platnost, s vedením Policie âR
a jejího Dopravního inspektorátu.
Osobnû jsem inicioval dvû schÛzky
vedení Policie âR a Mûstské policie
s pracovníky, ktefií budou na úfiadû
zodpovídat za tuto agendu, abych za-
jistil jednotn˘ v˘klad opatfiení vychá-
zející z nové legislativy.

Musím se rovnûÏ zmínit o pfiípra-
vách na stûhování ãásti úfiadu v rámci
smûny budov se státem ve Smetanovû
ulici ãi osvojení si nové legislativy úãin-
né od 1. 7. 2007 na úseku sociálních
dávek (jedná se o Zákon o hmotné
nouzi) a sociálních sluÏeb. RovnûÏ od
1. 1. 2007 úãinn˘ nov˘ stavební zákon
jistû razantnû zmûní ustálené vztahy
stavebníkÛ, projektantÛ a stavebního
úfiadu ãi územního rozvoje mûsta.

Stejnû tak povaÏuji za uÏiteãné
upozornit obãany na rozsáhlej‰í
kompetence na‰eho Obecního Ïivno-
stenského úfiadu, kter˘ se od 1. 8.
2006 stane Centrálním registraãním
místem. V praxi to znamená v˘razné

zjednodu‰ení vyfiizování pfiíslu‰n˘ch
úkonÛ pro na‰e podnikatele. Institu-
ce, které dfiíve bylo nutné pracnû ob-
cházet, jako napfiíklad Správu sociál-
ního zabezpeãení a Finanãní úfiad,
nahradí administrativa jednoho mís-
ta – na‰eho úfiadu. 

O tom, Ïe ná‰ úfiad v Ïádném pfiípa-
dû nehodlá b˘t nûjakou strnulou insti-
tucí, svûdãí i spousta jeho vnitfiních ak-
tivit, vedoucích ke zvy‰ování kvality
sluÏby úfiadu vefiejnosti. Napfiíklad jiÏ
tfietím rokem pokraãujeme v projektu
tak zvaného Benchmarkingu. Jedná se
o proces srovnávání vybran˘ch ukaza-
telÛ mezi mûsty zhruba stejné velikos-
ti. DÛleÏit˘ je i permanentní proces
systému hodnocení zamûstnancÛ úfia-
du. Zatím vnitfinû, ale poãítám s tím,
Ïe následnû by se mûla zapojit i vefiej-
nost formou dotazníkového ‰etfiení.
K urãitému zhodnocení této na‰í sna-
hy spûje i pfiihlá‰ka na‰eho úfiadu do
soutûÏe o cenu za Zavedení systému
kvality do vefiejné správy vyhlá‰enou
pod zá‰titou Ministerstva vnitra âR.
2. Jak fini‰ují pfiípravy v souvislos-
ti se zmûnou Pfierova na statutární
mûsto? 

Ná‰ úfiad musí b˘t jiÏ k 1. ãervenci
pfiipraven na tak zvané „pfieklopení“
v‰ech podkladÛ, které souvisejí s tû-
mito zmûnami. I zde je nutné neopo-
menout Ïádnou maliãkost. Napfiíklad
se chystá celková zmûna razítek, oslo-
vení v‰ech partnerÛ s upozornûním
na zmûnu názvu subjektu a v nepo-
slední fiadû probíhá inventurou i celá
fiada vnitfiních pfiedpisÛ úfiadu, aby
vyhovûly zákonÛm. To v‰e v‰ak bude
nepochybnû vyváÏeno vy‰‰í prestiÏí
na‰eho mûsta spoãívající v tûsnûj‰ím
navázání na sílu ostatních statutár-
ních mûst. Ta plodí z okruhu primá-
torÛ tûchto mûst v˘raznû vy‰‰í tlak na
konkrétní ministerstva nejen v ob-
lasti tak zvaného pozitivního lobbin-
gu, ale i v aktuální informovanosti
o nov˘ch legislativních návrzích a je-
jich kvalitû ãi nekvalitû. Tyto podkla-
dy souãasnû s krajsk˘mi úfiady do-
cházejí i na statutární mûsta. A dne‰-
ní doba je právû jen a hlavnû o vãas-
n˘ch a kvalitních informacích. Otáz-
ku v˘hodnûj‰ího financování statu-
tárních mûst ani nemusím zdÛraz-
Àovat, ta je v rámci v˘hledov˘ch pri-
orit Evropské unie jednoznaãná.

Na tomto místû musí rovnûÏ ode
mne zaznít velké podûkování v‰em,
ktefií se podíleli a tím pomohli na‰e-
mu úfiadu splnit vãas a naprosto bez-
problémovû i za ponûkud ztíÏen˘ch
teplotních podmínek úkoly, vypl˘va-
jící z leto‰ních snûmovních voleb.

Závûrem bych chtûl poprosit obãa-
ny, aby mûli trpûlivost a pochopení,
protoÏe uvedení nové legislativy do
praxe bude v prvních mûsících ãaso-
vû nároãnûj‰í. Šaf

pokračování ze strany 1
Letní Helfštýn... Dvě otázky pro… Ing. Jiřího Bakalíka, tajemníka

městského úřadu v Přerově Zeptali jsme se
novû zvolen˘ch
poslancÛ do
Parlamentu âR
■ Jak se vá‰ volební úspûch pra-
covnû promítne do následujících
mûsícÛ?

Jindřich Valouch, starosta
V˘sledek voleb

v Olomouckém
kraji je úspûchem
âSSD a v rámci
tohoto úspûchu
jsem jedním z pû-
ti kandidátÛ, ktefií
se stali poslanci

v Poslanecké snûmovnû za âSSD.
Osobnû dûkuji v‰em voliãÛm v ce-

lém Olomouckém kraji a zejména
spoluobãanÛm v na‰em mûstû Pfie-
rovû, a to jak za volbu, tak i za získa-
né preferenãní hlasy.

Pracovnû se tento v˘sledek u mne
promítne v nutnosti dosáhnout ãa-
sové vyváÏenosti mezi v˘konem
funkce starosty, od 1. ãervence pri-
mátora, a jednáním v Poslanecké
snûmovnû. Vzhledem k reálné sku-
teãnosti, Ïe Poslanecká snûmovna se
sejde koncem ãervna a konání ko-
munálních voleb se pfiedpokládá
v mûsíci fiíjnu, vûfiím, Ïe toto období
je fie‰itelné. Po komunálních volbách
se budu plnû vûnovat v˘konu funkce
poslance Poslanecké snûmovny.

Zdeněk Boháč, místostarosta
Volební období

dokonãím ve fun-
kci místostarosty.
Myslím si, Ïe
v nejbliÏ‰ích t˘d-
nech nebude pro-
blém skloubit ko-
munální politiku

s prací v parlamentû. Zatím moje
pracovní cesty do Prahy jsou posta-
ãující ve frekvenci jednou t˘dnû.
RovnûÏ ãervenec a srpen jsou mûsí-
ce, kdy se nepfiedpokládá nutnost tr-
valého pobytu v hlavním mûstû.
V následujících mûsících, které zb˘-
vají do komunálních voleb, se budu
snaÏit zvládnout soubûh práce
v obou funkcích na úrovni komunál-
ní i parlamentní politiky. Chtûl bych
pokraãovat i v práci zastupitele, aby
mi zÛstal kontakt s mûstem, s ko-
munální politikou. Samozfiejmû se
budu snaÏit vyuÏívat sv˘ch dosavad-
ních zku‰eností získan˘ch v ní pfii
jednáních v Praze ve prospûch na‰e-
ho mûsta. Domnívám se, Ïe fiadû po-
slancÛ v parlamentu chybí tato zku-
‰enost z komunální politiky a ãasem
je patrná jejich odtrÏenost od Ïivota
lidí mimo Prahu – v jejich rozhodo-
vání je vidût dÛsledek absence kon-
taktu s regionem. Šaf
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Rada a Zastupitelstvo města Přerova

Krátce z jednání
zastupitelů dne 7. června
❖ Schválili pojmenování novû vznikající ulice

v katastrálním území Popovice názvem Krátká.

❖ Vzali na vûdomí, Ïe podle ustanovení § 4 záko-
na o obcích se mûsto Pfierov stává statutárním
mûstem a souãasnû s tím vzali na vûdomí i zmû-
ny související se zafiazením Pfierova mezi sta-
tutární mûsta:
• Mûsto Pfierov se mûní na Statutární mûsto

Pfierov,
• Mûstsk˘ úfiad Pfierov (úfiad, MûÚ) se mûní na

Magistrát mûsta Pfierova (MMPr),
• starosta mûsta Pfierova se mûní na primátor

mûsta Pfierova,
• místostarosta se mûní na námûstek primá-

tora.

❖ Svûfiili 
• primátorovi Jindfiichu Valouchovi plnûní úko-

lÛ souvisejících se zastupováním statutárního
mûsta Pfierova v oblasti samostatné pÛsob-
nosti svûfiené do kompetence Odboru dopra-
vy.

• námûstkovi primátora Mgr. ZdeÀku Boháão-
vi plnûní úkolÛ souvisejících se zastupováním
statutárního mûsta Pfierova v oblasti samo-
statné pÛsobnosti svûfiené do kompetence Od-
boru sociálních sluÏeb a zdravotnictví – oblast
prevence kriminality a Odboru rozvoje.

• námûstkyni primátora Mgr. Elenû Grambliã-
kové plnûní úkolÛ souvisejících se zastupová-
ním statutárního mûsta Pfierova v oblasti sa-
mostatné pÛsobnosti svûfiené do kompetence
Odboru ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, Od-
boru Ïivotního prostfiedí, Odboru zemûdûlství,
Odboru sociálních sluÏeb a zdravotnictví (mi-
mo ãinností spojen˘ch s plnûním úkolÛ v ob-
lasti prevence kriminality).

• námûstkovi primátora Ing. Jifiímu Lajtocho-
vi plnûní úkolÛ souvisejících se zastupováním
statutárního mûsta Pfierova v oblasti samo-
statné pÛsobnosti svûfiené do kompetence Od-
boru majetku mûsta, jeho správy a provozu,
Odboru finanãního a Odboru právního.

❖ Urãili námûstka primátora Mgr. ZdeÀka Bohá-
ãe k zastupování primátora statutárního mûsta
Pfierov.

To v‰e s úãinností od 1. 7. 2006.

❖ Stanovili pro volební období 2006-2010 poãet
ãlenÛ Zastupitelstva mûsta Pfierova na 35 (stej-
n˘ je i ve stávajícím volebním období).

❖ Schválili prominutí pohledávky ve v˘‰i
122.708,20 Kã za spoleãností Mûstsk˘ dÛm,
s.r.o., vzniklé z titulu nezaplacení faktury za za-
ji‰tûní umûleckého pofiadu.

❖ Schválili pofiízení zmûny ã. 88/06 Územního
plánu sídelního útvaru Pfierov “ STROJA¤ “ spo-
ãívající ve zmûnû funkãního vyuÏití území, a to
z funkãního vyuÏití území urãeného pro plochy
pro dopravu a plochy – plochy obãanské vyba-
venosti, na kombinované funkãní vyuÏití - ná-
vrhové plochy – plochy obãanské vybavenosti
a mûstské obytné soubory ( zástavba do 12 po-
dlaÏí ).

❖ Neschválili zadání pro zpracování dokumenta-
ce zmûny ã. 71 / 05 Územního plánu sídelního
útvaru Pfierov “ EKODOS “. Tato firma (autodo-
prava) Ïádala zmûnu za úãelem roz‰ífiení svého
stávajícího areálu o manipulaãní a odstavné plo-
chy.

❖ Schválili pofiízení zmûny územního plánu sí-
delního útvaru Pfierov – Meopta, za úãelem
zmûny závazného vymezení plochy orné pÛdy
na plochu pro sklady a prÛmyslové areály a plo-
chy pro bydlení v rodinn˘ch domech.

❖ Schválili zámûr poskytnutí dotace ve v˘‰i 3 500
000 Kã subjektu TJ SPARTAK P¤EROV na re-
konstrukci ‰kvárového povrchu fotbalového
hfii‰tû na povrch s umûlou trávou, realizovanou
v roce 2006. Zámûr pfiidûlení dotace je podmí-
nûn závazn˘m poskytnutím a uvolnûním státní
dotace jmenovanému subjektu ve v˘‰i 6 000 000
Kã k témuÏ úãelu a na základû právního aktu
pfiíslu‰ného ministerstva.

❖ Program prevence kriminality – Partnerství ve
mûstû Pfierovû pro rok 2006 – nav˘‰ení finanã-
ního podílu mûsta na realizaci projektu Nákup

skateboardov˘ch pfiekáÏek.

❖ Schválili nav˘‰ení spoluúãasti mûsta Pfierova na
vyhlá‰eném dotaãním programu prevence kri-
minality Partnerství 2006 o 160 000 Kã za pod-
mínky zaji‰tûní finanãních prostfiedkÛ na reali-
zaci projektu Nákup skateboardov˘ch pfiekáÏek.

❖ Zvolili Martu Macourkovou za pfiísedící soud-
kyni k Okresnímu soudu v Pfierovû na volební
období 2006–2010.

Krátce z jednání radních
dne 14. června
❖ Trvají na svém usnesení ã. 1914/63/3/2006 z 63.

schÛze Rady mûsta Pfierova, konané dne 18. 01.
2006 a ukládají Odboru rozvoje MûÚ Pfierov pfii-
pravit návrh fie‰ení k realizaci vítûzné varianty
stavby Tyr‰ova mostu.

❖ Povûfiili fieditele Technick˘ch sluÏeb mûsta Pfie-
rova komplexním zaji‰tûním realizace následu-
jících akcí:
– oprava komunikace 7 100 tisíc Kã
– skládka TKO Zdravice II. – 4. pole úloÏi‰tû

8 430 tisíc Kã

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘‰i 22.500 Kã
Domu dûtí a mládeÏe Atlas, Pfierov, ÎiÏkova 12,
na zaji‰tûní autobusové dopravy a ubytování na
Mistrovství svûta a Mistrovství Evropy v taneã-
ních disciplínách, konan˘ch v leto‰ním roce
v Prostûjovû a Brémách.

❖ Neschválili poskytnutí dotace ve v˘‰i 10.000 Kã
Tomá‰i Zapletalovi, zástupci taneãní skupiny
Hollywood Stars, na zaji‰tûní dopravy na soutû-
Ïe v taneãních disciplínách, konan˘ch v leto‰-
ním roce v Praze a ·tûtínû.

❖ Schválili uzavfiení smlouvy o poskytnutí dotace
s obãansk˘m sdruÏením KKC Kappa-Help Pfie-
rov, na ãástku 10. 000 Kã.

❖ Doporuãili Zastupitelstvu mûsta Pfierova schvá-
lit Místní program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í
pro mûsto Pfierov.

❖ Odvolali na vlastní Ïádost paní Miroslavu Ptáã-
kovou z funkce ãlenky Komise sociální pomoci.

❖ Povûfiili fieditele Technick˘ch sluÏeb mûsta Pfie-
rova komplexním zaji‰tûním v˘bûrového fiízení
na pofiízení vozidla pro zimní údrÏbu komuni-
kací ve finanãním objemu do 2 000 tis. Kã bez
DPH. Finanãní zaji‰tûní této investice je plnû
pokryto z prostfiedkÛ Technick˘ch sluÏeb mûs-
ta Pfierova.

❖ Povûfiili vedoucího odboru majetku mûsta kom-
plexním zaji‰tûním realizace stavby investice
Oprava hfibitovní zdi na hfibitovû v Pfiedmostí.

❖ Souhlasili s úpravou fasády ãásti domu ã.p. 47
a 84 obãanské vybavenosti (prodejna sport a pro-
dejna kvûtináfiství na nám. T.G.M.), ve v˘‰i
48.108 Kã. Opravu fasády provede nájemce ne-
movitosti Pavel Smékal za podmínky kompen-
zace nákladÛ na opravu fasády formou sníÏení
ceny nájemného.

❖ UloÏili Odboru Ïivotního prostfiedí zpracovat vy-
hodnocení mûfiení primární a sekundární pra‰-
nosti v ulici Trávník (na základû petice obãanÛ,
ktefií poukazují na zhor‰ení stavu ovzdu‰í vli-
vem zv˘‰ení pra‰nosti a hluãnosti).

Komise pro občanské
záležitosti nabízí:

● Obfiady vítání dûtí, pfii kter˘ch jsou novoro-
zenci pfiijati mezi obãany mûsta zápisem do
pamûtní knihy. Pfiihlásit se mohou rodiãe, ma-
jící trvalé bydli‰tû v Pfierovû, ale jejich dítû se
narodilo mimo Pfierov. Rodiãe dûtí narozen˘ch
v Pfierovû získají dotazník na matrice pfii vyfii-
zování rodného listu.

● Obfiady zlat˘ch a diamantov˘ch svateb man-
ÏelÛ, ktefií oslaví padesát ãi ‰edesát let spoleã-
ného Ïivota. Svatby zajistíme i pro manÏele,
ktefií nebyli oddáni v Pfierovû.

BliÏ‰í informace: Ivana Veselá, tel. 581 268 452,
e-mail: ivana.vesela@mu-prerov.cz nebo osob-
nû – MûÚ Pfierov, nám. TGM ã. 2, pfiízemí

Pozvánka

Zastupitelstvo
mûsta Pfierova

se koná

ve stfiedu 16. srpna 2006 
v 15 hodin

ve velkém sále Mûstského domu

V˘zva
AÏ do konce mûsíce srpna máte pfiíleÏi-

tost navrhnout obãany, kter˘m mûstská ra-
da udûlí Cenu mûsta Pfierova Medaili J. A.
Komenského. Tu dostávají v˘znamné osob-
nosti Pfierova, jeÏ pfiispûly k popularizaci
a propagaci mûsta v oblasti vûdy, kultury,
sportu i dal‰ích. Osobnostem, které schválí
Rada mûsta Pfierova, bude ocenûní pfiedáno
v fiíjnu leto‰ního roku u pfiíleÏitosti 88. v˘-
roãí vzniku samostatného âeskoslovenska.

Návrhy zasílejte do 31. srpna na adresu
Mûstsk˘ úfiad Pfierov, kanceláfi starosty, Bra-
trská 34, 750 11 Pfierov.
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„Vzhledem k velmi svízelné situa-
ci u osob imobilních, které nemají
rodinné zázemí, mûsto Pfierov jiÏ nû-
kolik let uzavírá smlouvy s mûstem
Hranice na Moravû o umístûní dese-
ti plnû imobilních obãanÛ Pfierova do
zdej‰ího Domova dÛchodcÛ. Náklady
za tyto sluÏby ãiní roãnû 400 tisíc ko-

run a nefie‰í to situaci této skupiny
osob“, vysvûtlil Jifií Lajtoch.

„Zastupitelstvo mûsta Pfierova jiÏ
v roce 1999 schválilo zámûr v˘stavby
domova dÛchodcÛ. Po projednání nû-
kolika variant bylo rozhodnuto reali-
zovat poÏadované zafiízení v prostorách
b˘valé Z· na ul. Optiky. Domov bude

dvoupodlaÏní s jedno a dvoulÛÏkov˘mi
pokoji o celkové kapacitû 81 lÛÏek. Jed-
ná se o celkovou pfiestavbu a stavební
úpravy areálu. Ten bude tvofien ‰esti
pavilony, jejichÏ okolí bude doplnûno
nezbytn˘mi parkovacími a manipulaã-
ními plochami. V‰e bude zavr‰eno pro-
vedením sadov˘ch úprav. Hlavní vstup
bude situován ve vazbû na pfiíjezd
a parkování osobních a obsluÏn˘ch vo-
zidel z ulice Kabelíkovy, kde budou
umístûny vstupní prostory, shromaÏ-
ìovací sál a technické provozy. Péãi kli-
entÛm zajistí ãtyfiicet pracovníkÛ o‰et-
fiujícího a technicko-provozního per-

sonálu s plánovan˘m tfiísmûnn˘m pro-
vozem“, sdûlil místostarosta.

„Stavba bude financována ze systé-
movû urãen˘ch v˘dajÛ státního roz-
poãtu ve v˘‰i 99 143 tisíc korun, ty
tvofií 72 %, a zdrojÛ mûsta Pfierova,
které pokryjí 28 %, coÏ ãiní 38 556
tisíc korun.

JelikoÏ se jedná o rozsáhlou inves-
tiãní akci, bude v˘stavba realizována
v letech 2006–2008“, vysvûtlil finan-
cování stavby a vyjádfiil pfiesvûdãení,
Ïe ve druhé polovinû roku 2008 jiÏ
budeme moci pfiivítat pfierovské se-
niory v tomto novém zafiízení. Šaf

Pohled západní

Pohled východní z ulice Kabelíkovy 

Městu se podařilo získat dotaci na domov důchodců

Nejprve jen pár slov, která by ãte-
náfiÛm pfiiblíÏila tuto lokalitu. Pod
poetick˘m názvem laguny se skr˘-
vají umûle vytvofiená bagrovi‰tû za-
plnûná vodou. Se zásahem ãlovûka
do chránûné krajinné oblasti se pfií-
roda ãasem velkoryse vyrovnala
a v souãasné dobû je malá, západní,
laguna pfiírodovûdnû zajímav˘m
územím, a to jak po stránce v˘skytu
Ïivoãi‰n˘ch druhÛ, tak z pohledu
doprovodné vegetace. Velká, v˘-
chodní, laguna slouÏila pfied deseti-
letími i jako pfiírodní koupali‰tû. Po-
stupem ãasu se voda stala pro kou-
pání nevhodnou a jen nûktefií skalní
pfiíznivci pfierovské laguny ji nadále
vyuÏívají v létû ke koupání. 
■ Jak uÏ jsme se zmínili v úvodu,
právû nedostatek rekreaãních ploch
byl pro radní impulsem k pfiípravû

programu regenerace a rozvoje této
mûstské ãásti, kter˘ pfiijali zastupi-
telé mûsta uÏ v roce 2002. MÛÏete
uvést bliÏ‰í informace?

Ano, tento program shrnuje
v‰echny dostupné poznatky o lokali-
tû a fie‰í zámûr dal‰ího vyuÏití lagun.
Rekreaãní funkce lokality má pro
Pfierov mimofiádn˘ v˘znam. Jedná se
o oblast bez prÛmyslové v˘roby, vy-
hledávanou ve v‰ech roãních obdo-
bích stovkami obyvatelÛ mûsta. Její
v˘znam umocÀuje blízkost Michalo-
va a pfiírodní rezervace Îebraãky.
Pfiípadná moÏnost koupání v lagunû
se zárukou nezávadné vody by v˘-
znamnû posunula rekreaãní v˘znam
celého okolí. 
■ Promy‰lená celková regenerace té-
to lokality pochopitelnû není jedno-
duchou záleÏitostí, a to nejen po

stránce finanãní. Které okolnosti
museli autofii tohoto programu zo-
hlednit?

Svou roli pfii zneãi‰Èování vodní
plochy sehrává nûkolik faktorÛ, pat-
fií mezi nû zneãi‰tûné nejen povr-
chové, ale i podzemní vody, pfiítom-
nost zahrádek, malá hloubka, ne-
vhodné dfieviny na bfiezích i blízkost
lesa. Nûkteré z uveden˘ch omezují-
cích faktorÛ lze eliminovat, jiné mu-
síme i v budoucnu akceptovat. Pfie-
stárlé topoly jsou uÏ pokácené, dal‰í
z nich podobn˘ osud je‰tû ãeká za
pfiedpokladu pofiízení náhradní v˘-
sadby vhodnûj‰ími dfievinami.
■ Co bude stát na zaãátku realizace
programu regenerace v˘chodní la-
guny?

Základním momentem pro dal‰í
fie‰ení je vymezení nové hranice pro
Národní pfiírodní rezervaci (dále
NPR) Îebraãka, která jiÏ nebude za-
hrnovat oblast lagun a otevfiou se tak
vût‰í moÏnosti pro úpravy velké la-
guny. Souãasná hranice NPR vyÏa-
duje získání v˘jimky vlády âR pro
pfiípadné stavební práce nezbytné
k odbahnûní laguny a následné úpra-

vy okolí. Pfiedpoklad, Ïe v leto‰ním
roce zabezpeãíme ve velké lagunû
kvalitní vodu pro rekreaãní koupání,
není vzhledem ke sloÏit˘m adminis-
trativním fiízením a lhÛtám i díky
v˘skytu zvlá‰tû chránûn˘ch Ïivoãi-
chÛ, reáln˘. Termín se pravdûpo-
dobnû posune.
■ Program regenerace laguny v‰ak
nestojí pouze na jejím vyãi‰tûní. Je-
ho souãástí jsou plány na dal‰í za-
traktivnûní této pfiírodní oblast. MÛ-
Ïete se o nich zmínit?

I kdyÏ je moÏnost koupání osob
v lagunû vzhledem k ãistotû body za-
tím omezená, nelze tomuto prostfie-
dí odepfiít jeho rekreaãní v˘znam.
Kolem lagun vede nauãná stezka
Pfierovsk˘m luhem, nachází se zde
areál pro bikros, skatepark, zahrád-
káfiské kolonie i udrÏovaná travnatá
plocha. To v‰e jednoznaãnû vytváfií
funkãní zónu pro aktivní odpoãinek.
V ãervnu zastupitelé schválili ãást-
ku 800 tisíc korun na nové dûtské
hfii‰tû a odpovídající mobiliáfi do
prostoru lagun a tím byla zahájena
první ãást programu regenerace.

Doãkáme se zdravého koupání na lagunû?
Plavecký areál víceméně uprostřed města ne každému vyhovuje. Ra-
ději by dali přednost zaplavat si uprostřed přírody, kde by nebyla
„hlava na hlavě“. Nehledě, že řada z nás už raději relaxuje za tro-
pických teplot ve stínu stromů. Pro Přerovany takovou příležitostí
by mohlo být prostředí velké laguny. Pochopitelně i radní jsou si to-
ho dobře vědomi a snaží se o zahájení regenerace lagun. Bližší po-
drobnosti jsme zjišťovali u místostarostky Eleny Grambličkové.

Snad všechny politické strany měly ve svém volebním programu rea-
lizaci domova důchodců v Přerově. Ten je v současné době nutností
a i do budoucna je nutné počítat, s přihlédnutím ke všeobecně známé
demografické situaci v naší republice, s nárůstem počtu občanů dů-
chodového věku, kteří budou potřebovat sociálně-zdravotní služby.
O bližší informace jsme požádali místostarostu Ing. Jiřího Lajtocha.

pokračování na straně 5
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■ Pánové, v prvních sv˘ch kníÏkách
jste se pfiedstavili jako znalci pfie-
rovského amatérského divadla a hu-
debního Ïivota. Nyní jste téma sv˘ch
knih ponûkud roz‰ífiili. Proã?

Kolafiík: Bûhem
svého Ïivota v rod-
ném Pfierovû jsem
se seznámil s fia-
dou osobností, kte-
ré si získaly mÛj
obdiv, úctu a uzná-
ní. S celoÏivotním

pfiítelem Jardou Vavrou‰kem jsme se
proto rozhodli pfiedstavit vefiejnosti
padesát osobností angaÏovan˘ch
v nejrÛznûj‰ích profesích.
■ Proã jste zÛstali u ãísla padesát?

Vavrou‰ek: Le-
tos slavíme 750
let mûsta Pfierova
a k tomu by se ho-
dilo 750 bardÛ,
coÏ je ale úkol tûÏ-
ko zvládnuteln˘.
Proto jsme zÛsta-

li u ãísla padesát. Myslím, Ïe i tento
poãet bude pro ãtenáfie pfiijateln˘.
■ A teì k slovu bard. Nezdá se vám
pojmenování osobnost vhodnûj‰í?

Vavrou‰ek: Název osobnost lze
pouÏít pro muÏskou i Ïenskou popu-
laci. Bard je v‰ak muÏská záleÏitost
a nám se lépe hodil, protoÏe ve sv˘ch
knihách chceme prezentovat vÛdãí
a prÛbojné jedince v oblasti Ïivota,
která je jejich doménou.

Kolafiík: Právû slovo bard se nám
velice zamlouvalo, protoÏe vystiho-

valo jedineãnost námi vytipovan˘ch
osobností. 
■ Podle jak˘ch kritérií jste vybírali
osoby do své knihy?

Vavrou‰ek: V˘bûr byl cílen˘, i kdyÏ
se nûkomu mÛÏe zdát chaotick˘.
Pfiiznám se v‰ak, Ïe mohl b˘t ovliv-
nûn˘ na‰í profesionální deformací,
coÏ je divadlo a hudba. V kaÏdém
pfiípadû jsme se v‰ak snaÏili pfiedsta-
vit pestrou mozaiku osobností.
V knize proto vedle sebe stojí básník,
lékafi, malífi divadelník, historik, mu-
zikant atd.
■ Pfii zpracování knihy jste se setka-
li s fiadou osobností. Jak se k va‰e-
mu zámûru stavûli?

Vavrou‰ek: V‰ichni oslovení byli
pfiíkladnû vstfiícní. Snad to bylo jedi-
neãností na‰eho zámûru, kter˘ sv˘m
rozsahem nemá v na‰em mûstû ob-
doby.

Kolafiík: KaÏd˘ jsme oslovili pûta-
dvacet osobností. V mém pfiípadû to
byli lidé, se kter˘mi jsem bûhem
sedmdesáti let pfii‰el do pfiímého
kontaktu.
■ KdyÏ dva pracují na jednom díle,
mÛÏe docházet k názorov˘m stfie-
tÛm. Jak to bylo ve va‰em pfiípadû?

Kolafiík: Pfiiznám se, Ïe to není
jednoduché a nûkdy na‰e práce pfii-
pomínala dva kohouty na jednom
dvofie. Nicménû velké problémy ne-
nastaly a na‰e publikace je na svûtû.
■ MÛÏete ãtenáfiÛm prozradit, jak˘
ãasov˘ rozsah zahrnuje va‰e kniha?

Vavrou‰ek: Nejstar‰í ná‰ bard
prof. MUDr. Petfiivalsk˘ se narodil

v roce l873 a nejmlad‰í, hokejov˘
trenér Miloslav ¤íha, v roce l958. Od
sebe je tedy dûlí rovn˘ch pûtaosm-
desát rokÛ.
■ Vydání publikace podobné va‰í se
neobejde bez sponzorÛ. Kdo vá‰ zá-
mûr podpofiil?

Vavrou‰ek: Podpora mûsta byla
vskutku pfiíkladná. Ukazuje na zájem
radnice o historii Pfierova a pro zaãí-
nající mecená‰e je vzorem k násle-
dování.

Kolafiík: Díky patfií hlavnû mûstu
Pfierovu, které umoÏnilo ná‰ zámûr
realizovat.
■ Pfiipravujete vydání dal‰í své knihy?

Kolafiík: Divadlo Dostavník letos
odstartovalo jiÏ 36. divadelní sezo-
nu a v roce 20l0 oslavíme 40 let od
jeho zaloÏení. K tomuto v˘roãí se
chystám vydat knihu, která bude
mapovat jeho pestrou a bohatou his-
torii.

Vavrou‰ek: Pfieji si, aby nûkdo
zpracoval historii âeskoslovensk˘ch
jazzov˘ch festivalÛ, a to co nejdfiíve,
pokud lze vyuÏít znalosti pamûtníkÛ,
ktefií v roce l966 stáli u zrodu této je-
dineãné pfierovské tradice. To v‰ak jiÏ
není práce pro jednotlivce. Sám bych
na ni nestaãil. Miroslav Rozkošný

Nové hrací i odpoãinkové prvky se
budou instalovat jiÏ letos v létû, sa-
mozfiejmû v‰e s vyuÏitím pfiírodních
materiálÛ tak, jak si tato zajímavá
ãást na‰eho mûsta zaslouÏí.
■ Není tfieba zdÛrazÀovat, Ïe chce-
me-li pfiírodu uÏívat, musíme si ji
i chránit…

Radní mûsta vyjádfiili letos v dub-
nu souhlas se zámûrem vyhlá‰ení
maloplo‰ného chránûného území
Pfiírodní památka Malé (západní)
laguny. Biologické hodnocení malé
laguny prokazuje znaãnou pfiiroze-
nou rozmanitost v oblasti fauny
i flóry vãetnû chránûn˘ch i ohroÏe-
n˘ch druhÛ. Dfievûná pozorovatelna
nad vodní hladinou, která je sou-
ãástí nauãné stezky, mÛÏe slouÏit
k bliÏ‰ímu sledování Ïivota v okolí
vodní fií‰e.

Jak naznaãila místostarostka, tû-
mito dvûma smûry se tedy v nej-
bliÏ‰ích letech bude ubírat bu-
doucnost pfierovsk˘ch lagun. ZdÛ-
raznila, Ïe pfiírodní i rekreaãní
charakter celé lokality není s uve-
den˘mi zámûry v rozporu, naopak
by se oba pohledy vyuÏití mohly
vzájemnû doplÀovat.

Eva Šafránková

Padesát přerovských bardů 
na stránkách nové knihy

pokračování ze strany 4

Už brzy přijde do vybraných knihkupectví našeho města nová kni-
ha. Jejími autory jsou dlouholetí znalci přerovského společenské-
ho a především kulturního života Jaroslav Vavroušek a Ivo Kola-
řík. Oba již mají za sebou vydání jedné knihy. Nyní své znalosti
a úsilí spojili při psaní další knížky, aby v ní představili nejvý-
znamnější osoby z minulého a současného života našeho města.

Doãkáme se koupání ...?

Hloup˘, kdo dává,
hloupûj‰í, kdo nebere

Nedávno skonãily volby a krátce
pfiedtím také pfiedvolební kampaÀ.
Tato událost mi pfiipomnûla pfied-
volební kampaÀ pfied nûkolika lety,
kdy do Pfierova pfiijel b˘val˘ pfiedse-
da vlády Milo‰ Zeman. Tenkrát
v klubu Teplo mimo jiné fiekl: „Já
vím, kde stát mÛÏe u‰etfiit peníze.
Na stavebním spofiení“, odpovûdûl
si expremiér sám. Nefiekl v‰ak, proã
právû na stavebním spofiení. MoÏná
proto, Ïe se ho na to nikdo ani ne-
ptal. Jak to vlastnû tenkrát stále ãi-
pern˘ dÛchodce zfiejmû myslel, mi
objasnila jedna známá aÏ teprve ne-
dávno. Pr˘ v autobuse vyslechla
rozhovor jednoho mladého páru:
„Vybereme stavební spofiení rodiãÛ,
dûdeãka a svoje, peníze dáme do-
hromady a koupíme auto“. Zfiejmû
u této úvahy nezÛstávají sami
a v‰ichni se potom diví, Ïe bytÛ ne-
ní a jsou stále draÏ‰í. Naopak aut ta-
ké v Pfierovû v poslední dobû pfiiby-
lo tolik, Ïe zde pomalu není k hnu-
tí. Lidé zlatí, ktefií jste si pofiídili
stavební spofiení nebo se na to tepr-
ve chystáte, nemyslete si, Ïe jsem
proti vám, právû naopak. ProtoÏe –
jak se stále fiíká, hloup˘ kdo dává,
hloupûj‰í kdo nebere.

Miroslav Rozkošný

Odposlechnuto

Tradiční Setkání s tancem v Městském domě 
Příjemným zážitkem se i letos stalo vystoupení žáků taneč-
ního oddělení Základní umělecké školy B. Kozánka v Přero-
vě v Městském domě připravené v závěru školního roku.
Tradicí posledních let bylo vystoupení komponované jako
ucelený choreografický celek, ve kterém se představili jak ti
nejmenší z přípravky, tak absolventi I. i II. stupně. Netradiční
se stala zejména skutečnost, že jsme mohli v průběhu toho-
to večera zhlédnout a uslyšet širokou škálu tanečních výra-
zů, projevů, choreografií a celou řadu různých hudebních do-
provodů. Od vyzrálých a téměř bezchybně provedených li-
dových tanců v podání žákyň 6. a 7. ročníku, přes hravé a mís-
ty ještě lehce neohrabané, byť právě proto líbivé, taneční va-
riace žákyň na začátku své taneční kariéry (1. až 4. ročník).
Netradiční bylo i technické zabezpečení prakticky všech vy-
stoupení. Zpravidla mnohem jednodušší, než jsme byli zvyklí
poslední léta, prakticky bez kulis, ale na druhé straně podtr-
hující právě to, proč se lidé na tance a baletní vystoupení díva-
jí – aby vnímali krásu pohybu, jednoduchost gest.
(redakčně kráceno) Artur Wiesner

Přebal nové knihy
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„Koncem mûsíce srpna 2005 jsme
v pfiípravném t˘dnu stáli na pomy-
slné startovní ãáfie nového ‰kolního
roku a plánovali stûÏejní akce, se-
stavovali úvazky uãitelÛ a snaÏili se
ujasnit si a upfiesnit nové nápady ve
v˘uce a celkové náplni práce tak,
abychom za deset mûsícÛ byli hod-
ni honosného názvu ,umûlecká ‰ko-
la‘. Zmínûné období ubûhlo pfiekva-
pivû rychle snad proto, Ïe pfiib˘valy
dal‰í nápady, dal‰í akce a cíle, které
musely do sebe zapadat jako sou-
ãástky kvalitního stroje. Jen takto
totiÏ mohly mít smysl a splnit oãe-
kávání nás protagonistÛ a tûch, kte-
r˘m toto ,zboÏí‘ nabízíme“, vysvût-
lil na zaãátku na‰eho rozhovoru
Bohumil Kratochvíl, zástupce fiedi-
tele ‰koly.
■ Jak se stanovené úkoly a cíle pro-
mítly do hudebního oboru?

Hudební obor má stûÏejní akce
ovûfiené mnohaletou zku‰eností.
Jsou to pfiedev‰ím periodické kon-
certy, jejichÏ vyvrcholením jsou
koncerty absolventÛ 1. a 2. stupnû
studia. K nim se pfiidávají akce ne-
plánované, vypl˘vající z momen-
tální potfieby rÛzn˘ch institucí, zá-
mûrÛ ‰koly ve smyslu prezentace
a propagace apod. Pro na‰i ‰kolu
byl pfiíjemnou povinností podíl na
kulturních akcích mûsta Pfierova
v rámci 750letého v˘roãí jeho za-
loÏení.
■ Je zaveden˘m zvykem pfiedvést
umûní ÏákÛ v rámci absolventsk˘ch
koncertÛ. Kolik jich letos v závûru
‰kolního roku ‰kola pfiipravila a ja-
k˘ poãet ÏákÛ vefiejnû absolvovalo
studium na va‰í ‰kole?

V Pfierovû se absolventi prezento-
vali celkem na ãtyfiech koncertech
a dvou absolventsk˘ch besídkách.
Celkem tedy vefiejnû absolvovalo 34
ÏákÛ. Pokud mohu posoudit umû-
leckou úroveÀ, z mého pohledu
i z ohlasu vefiejnosti, koncerty i be-
sídky splnily oãekávání v pozitivním
slova smyslu. Velmi pfiíjemn˘m zá-
Ïitkem byl napfiíklad absolventsk˘
koncert kytaristÛ Aleny Sypûnové
a Jirky Ocelky za pfiispûní jejich uãi-
tele Petra Vafiáka, kter˘ se podafiilo
uspofiádat v krásném prostfiedí pfie-
rovského zámku.
■ Které z dal‰ích akcí leto‰ního
‰kolního roku pfiispûly k zajímavé
prezentaci základní umûlecké ‰koly?

K dÛleÏit˘m akcím patfiily beze-
sporu soutûÏe, z nichÏ nejv˘znam-
nûj‰í je Národní soutûÏ základních
umûleck˘ch ‰kol. Zde jsme zazna-
menali mnoÏství prvních míst
v okresním i krajském postupovém
kole. Nejv˘raznûj‰ím úspûchem bylo
první místo s postupem do ústfiední-
ho kola flétnistek Katefiiny Sekerové
a Radany Pfiikrylové ze tfiídy uãitelky
Eli‰ky Tkadlecové. Ve finálním kole
obû soutûÏící obdrÏely ãestná uzná-
ní. Zmínûné soutûÏe se v leto‰ním
roce zúãastnili Ïáci pûveckého, smyã-
cového a dechového oddûlení.
■ Jaké pfiíleÏitosti k pfiedvedení
sv˘ch schopností dostali Ïáci ostat-
ních oborÛ?

Obor v˘tvarn˘ má sídlo v krás-
ném prostfiedí v Máchovû ulici ne-
daleko mûstského parku Michalova
a toto místo spolu s pfiíkladn˘m pfií-
stupem tfií pedagogÛ je natolik in-
spirativní, Ïe sem dochází za vzdû-

láním 240 mlad˘ch budoucích v˘-
tvarníkÛ. 

Ke stûÏejním akcím nepochybnû
patfií v˘stava v˘tvarn˘ch prací, kde
se z pochopiteln˘ch dÛvodÛ prezen-
tují pfiedev‰ím absolventi. Pfiedsta-
vilo se na ní 18 absolventÛ. Samo-
statnou v˘stavu mûly Tereza Havlí-
ková a Tereza VaÀková. O velmi ne-
tradiãní hudební vloÏku na vernisá-
Ïi se zaslouÏilo dívãí rockové trio
„La Perilla“ (Lampiãky) sloÏené
z mlad˘ch v˘tvarnic Jolany Tabery-
ové – kytara, Miroslavy Jare‰ové –
bicí a baskytaristky a zpûvaãky Tere-
zy Vincourové. 

Dal‰ím netradiãním poãinem v˘-
tvarníkÛ je v˘stava nazvaná Veselá
okna, která vznikla na popud mís-
tostarostky Mgr. Eleny Grambliãko-
vé v oknech dvou domÛ v dolní ãásti
námûstí T. G. Masaryka. Okna jedné
z budov jsou vyzdobena stylistick˘mi

naivními v˘jevy. V˘zdoba oken
druhé má naopak realistick˘
podtext. Malby se zúãastnili Ïá-
ci ze v‰ech tfiíd v˘tvarného obo-
ru. KaÏdá tfiída a kaÏd˘ uãitel si
zvolil vlastní téma, které Ïáci
namalovali technikou akrylové
tempery, ta je totiÏ relativnû
odolná proti vlhku. KaÏdé okno
má konkrétní téma a tudíÏ i ná-
zev, jako na pfiíklad Uklízeãky,
Domácnost, Kvûtinová, Koãiãí
okna. Na druhé budovû vidíme
Nezbednou tfiídu uãitele Vladi-
slava âasty. Tato okna ze Ïivota
jsou pojata realisticky a více
ménû zachycují své autory – Ïá-
ky, ktefií vytvofiili humornou
nadsázku prÛbûhu vyuãování
na dne‰ních ‰kolách. Namalo-
vali konkrétní atmosféru
a v podstatû sami sebe.

Pfii v˘ãtu akcí v˘tvarného
oboru nesmím zapomenout

uvést krajináfiské soustfiedûní, které
se jiÏ stalo tradicí. Îáci zde studují
kresbu a malbu v plenéru, principy
perspektivy, svûtla a stínu, dynamiku
pfiírody. Leto‰ní krajináfisk˘ kurz ve
Velk˘ch Losinách probíhal v duchu
V˘pravy do neznáma, jelikoÏ se zde
uskuteãnil poprvé. Zúãastnilo se ho
24 ÏákÛ ve vûku od 14 do 18 let a v˘-
stavu leto‰ních prací mÛÏete zhléd-
nout v záfií na poboãce ZU· v Má-
chovû ulici.

Îáci v˘tvarného oboru jsou úspû‰-
ní také pfii absolvování v˘tvarn˘ch ta-
lentov˘ch zkou‰ek na stfiední a vyso-
ké ‰koly s umûleck˘m zamûfiením.

Na stfiední ‰koly rÛzn˘ch typÛ bylo
pfiijato pût ÏákÛ a talentové zkou‰ky
na vysokou ‰kolu splnil stejn˘ poãet
ÏákÛ. V této chvíli se musím vrátit
rovnûÏ k hudebníkÛm, neboÈ stej-
n˘m úspûchem se mohou pochlubit
i ãtyfii absolventi tohoto oboru.

Jak nás ujistil Bohumil Kratochvíl,
v˘‰e uvedené tvofií pouze zlomek
práce pedagogÛ ‰koly. Mûlo by to b˘t
inspirací pfii rozhodování rodiãÛ, ja-
k˘m zpÛsobem budou jejich dûti trá-
vit voln˘ ãas. Pfii hodnocení nezapo-
mnûl ani na úspûchy ÏákÛ taneãního
oboru. Ten je pfierovské vefiejnosti
dostateãnû znám˘ v oblasti maÏoret-
kového sportu. ZdÛraznil, Ïe hlav-
ním tûÏi‰tûm taneãní v˘uky je kom-
plexní rozvoj pohybov˘ch, nebo
chcete-li baletních, schopností dítû-
te. A ten taneãníci prezentovali
v Mûstském domû na velmi zdafiilém
vystoupení v rámci jiÏ zmínûn˘ch
oslav v˘roãí mûsta Pfierova s názvem
Setkání s tancem (blíÏe na stranû 5).

UpozorÀujeme, Ïe zápis nov˘ch
ÏákÛ do ZU· neskonãil v ãervnu, ale
pokraãuje aÏ do poãátku mûsíce zá-
fií. Aktuální informace najdete na we-
bové adrese ZU· B. Kozánka:
www.zusprerov.cz. Eva ŠafránkováUčitel P. Vařák a absolventi J. Ocelka a A. Sypěnová foto J. Sypěna

Snad jenom rodiče dětí, které navštěvují Základní uměleckou ško-
lu Bedřicha Kozánka v Přerově, vědí, co práce a zaujetí učitelů se
skrývá za jejich snahou předat svým žákům maximum.

Okolojdoucí sledují Veselá okna s pobaveným úsměvem... foto B. Kratochvíl

Ohlédnutí za školním rokem ZUŠ Bedřicha Kozánka v Přerově
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Letos se uskutečnil 1. června už třetí ročník Scholaru. Na svátek
dětí se sešli v Mervartově síni Muzea Komenského v Přerově žá-
ci přerovských základních škol, kteří dosáhli v tomto školním ro-
ce vynikajících výsledků nejen ve studiu, ale i v různých oborech
uměleckých, ve sportu, či úspěšně reprezentovali svou základní
školu na olympiádách. Odměnění žáci se podepsali do nové kni-
hy nazvané Scholár (žák) a převzali jako ocenění své píle, talentu
a nadání sošku a drobné dárky. Radost měli z volné vstupenky na
bazén a zimní stadion. Šaf

Konãí ‰kolní rok, za sebou mají
hektické období pfiijímacích zkou‰ek
jak budoucí studenti, tak kantofii.
Zajímalo nás, jak je vedení ‰koly
spokojeno s otevfiením studijního
oboru gymnázium-tûlesná v˘chova,
kter˘ nav‰tûvují sportovnû zamûfie-
ní studenti jiÏ druh˘m rokem. 

„Spokojenost ãi nespokojenost by
mûli hodnotit zejména samotní stu-
denti ãi jejich rodiãe. Pfiesto si myslí-
me, Ïe tento obor v na‰em regionu
Pfierovska chybûl. Samotné sportovní
kluby mûly zájem na tom, aby spor-
tovci mûli moÏnost studovat kvalitní
‰kolu, která by jim umoÏnila skloubit
studium s tréninkov˘m procesem.
V tom se nám velmi osvûdãila úzká
spolupráce s trenéry a vedením oddí-
lÛ a klubÛ, napfiíklad pfii tvorbû roz-
vrhÛ pro tyto tfiídy, uvolÀování ÏákÛ
na soustfiedûní a soutûÏní utkání ãi
turnaje. Mimofiádnû nadaní Ïáci mo-
hou navíc poÏádat o individuální for-
my vzdûlávání, aby tak mohli plnit
tréninkové plány“, vysvûtlil Mgr. To-
má‰ Jelínek, zástupce fieditele pro stu-
dijní zamûfiení na tûlesnou v˘chovu.

„Na‰e ‰kola se nesoustfieìuje na
konkrétní sportovní odvûtví, tudíÏ
u nás studují basketbalisté juniofii

i juniorky, volejbalistky, judisté a ju-
distky, hokejisté, fotbalisté, tenistky,
stolní tenisté, cyklisté, florbalisté
a florbalistky a dal‰í, ktefií se vûnují
kolektivním ãi individuálním spor-
tÛm nebo jen mají sport jako takov˘
rádi“, podotkl zástupce fieditele.

„Tû‰í nás i zájem studentÛ tûchto
tfiíd úãastnit se sportovních soutûÏí
pofiádan˘ch Ministerstvem ‰kolství
a Asociací ‰kolních sportovních klu-
bÛ, kde mají moÏnost porovnat svou
v˘konnost a sportovní um i v jin˘ch
sportovních odvûtvích, neÏ je jejich
sportovní zamûfiení. MÛÏeme se po-
chlubit i mnoh˘mi vítûzstvími
v okresních kolech a dobr˘mi v˘sled-
ky v krajsk˘ch kolech, kde dûvãata
a chlapci velmi dobfie reprezentovali
nejen na‰i ‰kolu, ale i mûsto Pfierov
a cel˘ jeho region“, zdÛraznil Jelínek.

„Je vidût, Ïe do povûdomí vefiej-
nosti se jiÏ tento obor dostal, a tomu
odpovídá i pomûrnû znaãn˘ zájem.
Pfiesto bychom si pfiáli, aby zejména
Ïáci z okolních obcí a mûst, ktefií
sportují nejen v pfierovsk˘ch oddí-
lech a klubech, na‰li odvahu a vyuÏi-
li i v pfií‰tím ‰kolním roce moÏnosti
studovat tento obor“, dodal závûrem
Tomá‰ Jelínek. Šaf

K závěru školního roku patří Scholar Přijímačky potvrdily zájem o sportovní
obor na Gymnáziu Jana Blahoslava

Mezi vyznamenanými byly i žákyně devátého ročníku Petra Stroinová a Ni-
kola Kramplová (uprostřed ve společnosti svých maminek), které měly hlav-
ní zásluhu na tom, že devítiletý chlapec Ernest z Ghany se stal adoptivním
„synem“ Základní školy U tenisu, kterou obě děvčata navštěvují.

Družstvo dívek získalo 2. místo v krajském finále SŠ foto archiv GJB

Nová zkušební místnost vybavená počítači byla zřízena ve staré ŽŠ v Předmostí

Odměnění žáci přerovských základních škol
Základní ‰kola J. A. Komenského Pfiedmostí: Tomá‰ Kubík, Martina Dráb-
ková, Dominika Floriánová

Základní ‰kola Za ml˘nem: Zuzana âerníková, Tung Thanh Tran, AlÏbûta
Hlaviãková

Základní ‰kola Trávník: Petr Vacek, Karolína Markulãeková, Veronika Hra-
binová

Základní ‰kola BoÏeny Nûmcové: Monika RÛÏiãková, Eva Petro‰ová, Rena-
ta Kuãerová

Základní ‰kola Svisle: Jana Bouchalová, Radek ·ír, Ladislav Tobolík

Základní ‰kola Velká DláÏka: Michaela Navrátilová, Jan Berka, Eli‰ka Men-
cová

Základní ‰kola Îelátovská: Lucie DoleÏalová, Martin Tomaník, Petr Doãkal

Základní ‰kola U tenisu: Helena Tomková, Petra Stroinová, Nikola Kram-
plová

Základní ‰kola a Matefiská ‰kola Matefiídou‰ka Pfiedmostí: Klára Lounová,
Veronika Wisinská

Od 1. ãervence dochází s nabytím úãinnosti zákona ã. 411/2005 Sb. i ke
zmûnû zkou‰ení ÏadatelÛ o fiidiãské oprávnûní. Ze souãasné „papírové“ for-
my se pfiechází na v˘hradnû elektronick˘ zpÛsob zkou‰ení.

„V praxi to znamená, Ïe Ïadatel o fiidiãské oprávnûní bude skládat písem-
nou zkou‰ku u poãítaãe. Poãítaã po zaregistrování Ïadatele vygeneruje ná-
hodnû vybran˘ soubor zku‰ebních otázek a ty bude muset Ïadatel o fiidiãské
oprávnûní ve stanoveném ãasovém limitu zodpovûdût“, informoval Ing. Lu-
bomír ·tukavec, vedoucí odboru dopravy.

„Je jasné, Ïe ne kaÏd˘ bûÏnû pouÏívá v˘poãetní techniku. Proto také pfied
vlastním vyplÀováním testÛ budou adepti fiádnû pouãení zku‰ebním komi-
safiem a budou si moci pfied ,ostr˘m‘ spu‰tûním testu vyzkou‰et ovládání po-
ãítaãe“, upozornil vedoucí odboru dopravy.

Zkou‰ky budou probíhat ve speciální k tomuto úãelu zfiízené zku‰ební
místnosti. Uãebnu vybavenou poãítaãi zfiídil Mûstsk˘ úfiad Pfierov vlastními
prostfiedky v budovû staré základní ‰koly v Pfiedmostí. Šaf

Zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění nově
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Muzeum umûní v Olomouci v le-
to‰ním roce zavr‰uje unikátní pro-
jekt. Po mnohaletém úsilí se 2. ãerv-
na otevfielo pro vefiejnost Arcidie-
cézní muzeum Olomouc – kulturní
instituce, která nemá v âeské re-
publice obdoby.

Proã je Arcidiecézní muzeum tak
v˘luãné a jeho otevfiení oznaãováno
za muzejní událost roku? Odpovûdí
je název stálé expozice: Tisíc let du-
chovní kultury na Moravû. Pfii pro-
cházce areálem národní kulturní pa-
mátky Pfiemyslovsk˘ hrad na Dóm-
ském návr‰í, kde Arcidiecézní muze-
um sídlí, totiÏ uvidíte to nejhodnot-
nûj‰í z dochovaného kulturního dû-
dictví na‰ich pfiedkÛ. Tak kupfiíkladu
samotn˘ Pfiemyslovsk˘ hrad. Vût‰í
ãást tohoto místa, kde se psaly ná-
rodní dûjiny, pro‰la díky projektu Ar-
cidiecézního muzea dÛkladnou re-
konstrukcí a obnovou a vy tak uvidí-
te, co na‰li archeologové pfii sv˘ch
desítky let trvajících prÛzkumech -
nálezy dokumentující ‰est tisíc let
osídlení Olomoucka. A pak je tu na-
‰e stálá expozice, která soustfieìuje
umûlecké poklady z arcibiskupsk˘ch
sbírek, ale také z fiady mûst a obcí ce-
lé Moravy. Pfiíkladem za v‰echny bu-
diÏ ·ternberská madona – jedineãn˘
doklad kvality ãeského gotického
umûní, jehoÏ hodnotu ocenili od-
borníci na loÀské v˘stavû v Metropo-
litním muzeu v New Yorku. Kromû
ní budou v 16 v˘stavních sálech vy-
staveny skvosty z 12.–18. století, je-
dineãná kolekce starého malífiství,
slavn˘ trezorov˘ poklad biskupa Pre-
ãana, proslul˘ koãár biskupa Troyera
a fiada dal‰ích exponátÛ. 

Pfiipravujeme navíc krátkodobé v˘-
stavy, koncerty, divadelní pfiedstave-
ní a pfiedná‰ky v sále Mozarteum, ko-
mentované prohlídky a programy pro
dûti ve v˘tvarném studiu. Souãástí
areálu je i stylová kavárna s vinárnou.

Arcidiecézní muzeum je otevfieno
dennû kromû pondûlí od 10 do 18 ho-
din. Nabízíme pfiitom hned dva dny
v t˘dnu, ve stfiedu a v nedûli, vstup
zdarma. Podrobné informace vám rá-
di poskytneme na telefonním ãísle
585 514 111 nebo formou e-mailové
zprávy, pokud nás budete kontaktovat
na adrese info@olmuart.cz. Aktuální
zprávy najdete také na na‰ich inter-
netov˘ch stránkách www.olmuart.cz.

Petr Bielesz,
tiskový mluvčí Muzea umění Olomouc

Nádherné skvosty vystavuje
Arcidiecézní muzeum v Olomouci

Pfied 753 lety byl Pfierov
jen trhovou vsí na kfiiÏovatce
star˘ch kupeck˘ch cest s ka-
menn˘m hradem nad fiekou
Beãvou. Pfiesnûji fieãeno
„královsk˘m kamenn˘m hra-
dem“, kter˘ zde stfieÏil v˘-
chodní pfiístup do centra zemí koru-
ny ãeské. Ta cesta byla poÏehnáním
v dobách míru, ale také prokletím
v dobách války. Stejnû jako v ãervnu
roku 1253, kdy tudy uhersk˘ král Bé-
la IV. táhl k Olomouci. Jak psáno:
„D˘m pfierovsk˘ch poÏárÛ byl z olo-
mouck˘ch hradeb vidût fiadu dní“.

PfiesuÀme se v ãase: Posádku krá-
lovského hradu v ãele s kastelánem,
stejnû jako posádku dne‰ní vrtulní-
kové základny, tvofií státní zamûst-
nanci. I v roce1253 mají pfiesnû sta-
novené úkoly, jsou pod pfiísahou

a pobírají plat. Pfii pohledu
na brodící se uherské oddíly
tito lidé nepochybují, Ïe pfii
vlastním poãtu nûkolika de-
sítek jízdních mohou nûco
zmûnit, ale také vûdí, Ïe se
o to musí pokusit. Sám uher-

sk˘ král by tuto epizodu nezmínil ve
své listinû, stejnû jako o tfii roky po-
zdûji by ãesk˘ král nezdÛvodnil na‰e
pov˘‰ení na mûsto slovy „za vûrnost
a stateãnost“, kdyby ne‰lo o ãin hod-
n˘ zaznamenání.

Vût‰ina na‰ich padla a s nimi prav-
dûpodobnû i kastelán Blud. Souãas-
nû byla zabita nebo zranûna i fiada
koní, ktefií pak byli pragmaticky za-
fiazeni do jídelníãku. Vím to, neboÈ
zbytky této smutné hostiny mám ve
sklepû (domu ãíslo 26 na Horním ná-
mûstí, pozn. red.). Radim Zapletal

Přemysl Otakar II. vyznamenal Přerov
za věrnost a statečnost Z historie města

Šternberská madona

11. 7. 1956 – pfied 50 lety zemfiel
v Pfierovû Karel Mafiík, od roku 1922
fieditel mûstské hudební ‰koly v Pfie-
rovû, hudební skladatel, sbormistr
Pfierubu a v pûveckém odboru Soko-
la „Tyr‰“ (1928-1941), zakladatel Ïen-
ského pûveckého sboru v Pfierovû. Je
autorem fiady klavírních a sborov˘ch
skladeb (PíseÀ ptáãete, Hanácké pís-
nû, âesk˘ tanec, Svatební jitro, Sta-
teãn˘ jonák a dal‰í). Narodil se 11. 8.
1882 v Modfianech u Prahy.

14. 7. 1961 – pfied
45 lety zemfiel v Pfie-
rovû Josef Gardav-
sk˘, zakladatel sym-
fonického orchestru
a dirigent Pfierubu
a jeho ãestn˘ ãlen,

vlastivûdn˘ pracovník, kter˘ dlouhou
dobu pÛsobil v Pfierovû, kde zprvu
pracoval v Mûstské spofiitelnû, po 2.
vûtové válce byl vedoucím kulturní-
ho oddûlení MûNV Pfierov, které po-
máhal budovat, pak byl fieditelem
Osvûtové besedy. Narodil se 24. 10.
1904 v Hole‰ovû.

28. 7. 1926 – pfied
80 lety zemfiel v Pfie-
rovû Jaroslav Psota,
fieditel pfierovské ob-
chodní ‰koly, vlasti-
vûdn˘ pracovník,
ãinn˘ v mnoha spol-

cích, pracoval téÏ jako revizor Ob-
ãanské záloÏny a Akciového pivovaru
v Pfierovû, byl soudním znalcem
úãetnictví a obchodních nauk, zakla-
datelem Skauta na Moravû. Byl za-
mûstnán v obchodních a prÛmyslo-
v˘ch podnicích v Brnû, Moskvû, Bor-
deaux, Mannheimu, v letech 1906-
1909 pÛsobil jako francouzsko-nû-
meck˘ korespondent v Kyjevû. V ro-
ce 1909 byl ustanoven uãitelem VO-
·G (Vefiejná obchodní ‰kola gremiál-
ní) v Pfierovû, od roku 1921 jmeno-
ván státním fieditelem tohoto ústavu,
kde pÛsobil aÏ do své smrti. Propa-
goval ãesko-ruskou spolupráci, jeden
z organizátorÛ Ruského zrna a zá-
jezdu PSMU do Ruska v roce 1913.
Narodil se 28. 9. 1880 v Pfierovû.

2. 8. 1976 – pfied 30 lety zemfiel
v Pfierovû Vítûzslav Klime‰, pedagog,
ãlen redakãní rady Kultury Pfierova,
zab˘val se dûjinami hudby a zpûvu,
z nichÏ ãást vy‰la tiskem v roce 1940,
druhá ãást zÛstala v rukopise. Naro-
dil se 1. 12. 1902 v Pfierovû.

5. 8. 1866 – pfied
140 lety zemfiel
v Pfierovû na choleru
Franti‰ek Kramáfi,
PhMr., lékárník a sta-
rosta Pfierova v le-
tech 1850-1866, pod-

porovatel pfierovského ‰kolství, za-
kladatel ãtenáfiského spolku, horlitel
o národní uvûdomûní mû‰ÈanÛ. Stal

Prázdninové kalendárium
se spoluzakladatelem Moravské Orli-
ce (1862) a Olomouck˘ch listÛ
(1864), odebíral fiadu ãesk˘ch novin,
literárnû ãinn˘, autor ãetn˘ch ãlán-
kÛ. Stál v ãele národnû emancipaã-
ních snah ãeského obyvatelstva na
poli kulturním. S jeho osobou je spo-
jena i ãinnost záloÏny, prvého penûÏ-
ního ústavu svého druhu na Moravû,
zaloÏeného roku 1861, do jehoÏ ãela
byl postaven. V roce 1864 byl hlavním
organizátorem oslav 300. v˘roãí na-
rození Karla st. z Îerotína, za vrchol
snah lze povaÏovat jeho návrh ve
schÛzi obecního v˘boru z 28. 2. 1866,
aby mûsto Pfierov poÏádalo o svolení
zfiídit reálné gymnázium. Jeho jmé-
no nese jedna z pfierovsk˘ch ulic. Na-
rodil se 3. 2. 1821 ve Vysoké.

9. 8. 1971 – pfied 35 lety zemfiel
v Pfierovû Vladimír Hornyak, akade-
mick˘ malífi a tûÏce postiÏen˘ umû-
lec (v devíti letech se stal imobilním,
Ïivot sledoval z pojízdného invalid-
ního kfiesla). Uãil se svûtov˘m jazy-
kÛm, milovat literaturu, hudbu, za-
jímal se o sociologii, filozofii i lékafi-
ství. Jako malífi si vybíral prosté mo-
tivy ze svého okolí a vdechl jim svou
touhu po poznání, Ïivotû a pohybu.
Narodil se 11. 7. 1922 v Pfierovû.

11. 8. 1921 – pfied 85 lety zemfiel
v Pfierovû Václav Kozánek, ãesk˘ hu-
dební organizátor, spoluzakladatel
pfierovského pûveckého spolku Pfie-
rub, v letech 1869-1870 jeho pfiedse-
da. Narodil se 11. 2. 1876 v Pfierovû.

19. 8. 1981 – pfied 25 lety zemfiel
v Pfierovû Franti‰ek Toth, fotograf,
známá pfierovská osobnost. Od roku
1928 zaãal pracoval v Pfierovû ve
vlastním ateliéru. Stal se v˘born˘m
portrétistou, mistrem svûtla a stínu,
byl zafiazen mezi pfiední ãeské por-
trétisty, pÛsobil pedagogicky v od-
borné ‰kole fotografické v Prostûjo-
vû, jediné svého druhu v republice.
Zab˘val se i umûleckou fotografií,
uspofiádal nûkolik v˘stav v Pfierovû,
na celostátních v˘stavách získal pat-
náct prvních cen. Narodil se 24. 9.
1906 v Pfierovû.

20. 8. 1866 – pfied 140 lety se na-
rodil v Miloticích nad Beãvou Ludvík
Sojka, profesor kreslení na pfierov-
ském gymnáziu v letech 1902-1912,
akademick˘ malífi, kter˘ má fiadu ob-
razÛ i na Pfierovsku. Zemfiel 11. 11.
1951 v Praze.

23. 8. 1946 – pfied 60 lety zemfiel
v Ostravû FráÀa Kopeãek, uãitel a fie-
ditel mû‰Èansk˘ch ‰kol a spisovatel,
kter˘ v roce 1918 vydal básnickou
prózu Svûtla utonulá, po ní následo-
valy povídky a pohádky SoÀu‰ka ãa-
rodûjka, Ránem, M˘ch sto dûvãat,
Studna, Pavel ãarodûjem. Jeho tvor-
ba má pfiedev‰ím v˘chovn˘ charak-
ter. Narodil se 14. 10. 1871 v Pfiero-
vû-Pfiedmostí. Věra Fišmistrová
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Jsme pfiední evropsk˘ v˘robce pruÏin, dodavatel automobilového a Ïelezniã-
ního prÛmyslu pro svûtové korporace jako SCANIA, VOLVO, ALSTOM a BOM-
BARDIER. 
Vzhledem k dynamickému nárÛstu v˘roby vypisujeme v˘bûrová fiízení na pozi-
ce do tfiísmûnného a nepfietrÏitého provozu:

Dûlník strojírenské v˘roby
Mechanik elektronik

Obrábûã kovÛ

PoÏadujeme:
– SO/ÚSO vzdûlání technického smûru
– u mechanika elektronika ÚSO/SOU v oboru mechanik elektronik pro

CNC – vhodné i pro absolventa
– loajalitu, peãlivost

Nabízíme:
– zajímavou a samostatnou práci v prosperující spoleãnosti
– smluvní vztah na dobu neurãitou
– motivující ohodnocení
– finanãní pfiíspûvek na dopravu do zamûstnání
– náborov˘ pfiíspûvek ve v˘‰i Kã 5 000,-
– kvalifikaãní rÛst a odborná ‰kolení

Své nabídky zasílejte na adresu:
Hanácké Ïelezárny a pérovny, a.s., Dolní 100, 797 11 Prostûjov
e-mail: martina.dopitova@hzap.cz
informace na telefonním ãísle 582 312 786 – Martina Dopitová

Vážení spoluobčané, 

děkujeme Vám za účast ve volbách a za Vaše hlasy,
které jste dali sociální demokracii. Díky každému

jednotlivci dosáhla ČSSD výborného výsledku
v Přerově i Olomouckém kraji. 

Věříme, že svými hlasy nás podpoříte
i v komunálních volbách na podzim letošního roku. 

Jiří Lajtoch, předseda MO ČSSD Přerov

Nejlevnûj‰í inzerce v pfierovském regionu • Náklad Pfierovsk˘ch lis-
tÛ je 20.700 v˘tiskÛ, distribuce do v‰ech pfierovsk˘ch domácností
zdarma. BliÏ‰í informace na tel. ãísle 581 225 393, e-mail: stu-
dio@elan-prerov.cz, Miloslav Fla‰ar. Adresa: Dluhonská 96 (proti
nákladní vrátnici PRECHEZA a.s.)

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch listech
platn˘ od 1. 1. 2005

Velikost inzerátu ãerná barva ãerná + azurová barevn˘ inzerát
1 cm2 13 Kã 17 Kã 25 Kã

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

1/2 str. (204 x 132 mm) 3.474 Kã 4.543 Kã 6.681 Kã

1/1 str. (204 x 270 mm) 7.028 Kã 9.190 Kã 13.515 Kã

Slevy za opakování: 3–5× 3 %, 6–8× 5 %, 9–11× 7 %, 12 a více 10 %

Uvedené ceny jsou bez 19 % DPH
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Ve slavnostním sále na pfierovském
zámku za úãasti zástupce mûsta Mgr.
Eleny Grambliãkové pfievzali z rukou
pfiedsedkynû OS ââK Pfierov Heleny
Podafiilové obãané na‰eho regionu
3 zlaté kfiíÏe za 80 odbûrÛ, 12 zlat˘ch
medailí za 40 odbûrÛ, 28 stfiíbrn˘ch
za 20 odbûrÛ a 40 bronzov˘ch za 10
odbûrÛ.

Zlaté kfiíÏe pfievzali – Bohumil Do-
hnal, Petr Mezník a Milan Vanderka.

Zlaté medaile získali – Josef Bla-
Ïek, Jaromír Bukáãek, Jaroslav Do-
leÏal, Pavel Gabrhel, Jifií Ha‰ka,
Tomá‰ Janãík, Stanislav Krobot,
Oldfiich Míãek, Jaroslav Papou‰ek,
Jifií Prchal, Vladimír Ross a Alois
Stopka.

Ocenění dobrovolní dárci krve
našeho regionu
Světový den dárců krve, který připadá na 14. června, byl příleži-
tostí k předání ocenění bezpříspěvkovým dárcům krve, které pra-
videlně každým rokem uděluje Český červený kříž.

Za osmdesát odběrů převzali zlatý kříž tři občané regionu

Den Lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû Telefon
2.7. Lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539
5.7. Lékárna ALFA, nám. Pfierovského povstání 581 204 419
6.7. Lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539
9.7. Lékárna U Zlatého hada, âechova 41 581 209 475

16.7. Lékárna U kostela, Kratochvílova 13 581 738 439
23.7. Lékárna U ·tûstûny, âechova 25 581 209 238
30.7. Lékárna Media, Jiráskova 20 581 209 922
6.8. Lékárna Zlat˘ zubr, Trávník 29 581 209 920

13.8. Lékárna Zlat˘ zubr, Trávník 29 581 209 920
20.8. Lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192
27.8. Lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

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

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

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

12. 7. ulice Vsadsko, Klivarova a Dvofiákova u Rusalky

19. 7. ulice Sokolovská, ÎiÏkova a Prokopa Holého

26. 7. tfi. gen. Janou‰ka a ulice Pod hvûzdárnou

2. 8. ulice PurkyÀova a Dvofiákova u garáÏí

9. 8. ulice B. Nûmce

16. 8. ulice Optiky a Îelatovská

23. 8. ulice Petfiivalského, Al‰ova a K. Koufiilka

30. 8. tfi. 17. listopadu (dvÛr) a ulice Svisle za samoobsluhou

Poslední aktivitou projektu, která
probûhne je‰tû v ãervenci, je tak zva-
n˘ Jeden den v profesi. 

Bûhem jednoho dne stráveného
s pracovníkem urãité organizace mo-
hou nezamûstnaní získat konkrétní

pfiedstavu o jeho práci. Mezi nabíze-
né profese patfií napfiíklad projekto-
v˘ manaÏer, manaÏer propagace, se-
kretáfika nebo kadefinice. Informace
poskytne Ing. Jitka Krabicová, CpKP
stfiední Morava, tel. 777 793 717.

Dlouhodobý projekt Pomoc druhému nebo pomoc sobě? zaměřený
na podporu nezaměstnaných a osob ohrožených nezaměstnaností,
na kterém spolupracují občanské sdružení CpKP střední Morava
a Hospodářská komora okresu Přerov, bude ukončen letos v červenci.

Tato aktivita je souãástí projektu
Partnerství – podpora zamûstnanos-
ti ve strukturálnû postiÏeném okre-
se, jehoÏ partnery jsou Hospodáfiská
komora okresu Pfierov, Úfiad práce
v Pfierovû a Centrum pro komunitní
práci stfiední Morava. 

Nezamûstnaní jsou po dobu v˘ko-
nu praxe poji‰tûni z prostfiedkÛ pro-
jektu a v pfiípadû, Ïe dojíÏdûjí, je jim
uhrazeno i jízdné. Po dobu v˘konu
praxe je úãastník stále veden v evi-

denci úfiadu práce a nepfiíslu‰í mu
mzda. Zamûstnavateli tedy nevzni-
kají s tímto pracovníkem Ïádné ná-
klady. 

Pokud jste firmou, která by mûla
zájem takto umístit nezamûstnané-
ho, nebo naopak nezamûstnan˘m,
kter˘ má zájem získat praxi v urãi-
tém oboru, obraÈte se na Hanu Ca-
letkovou, CpKP stfiední Morava, tel.
777 793 734, email: hana.caletko-
va@cpkp.cz.

Na území okresu Přerov pokračuje možnost umístit nezaměstnané
na praxi v různých firmách. Praxe trvá zpravidla deset pracovních
dní a má za cíl nahradit stálé zaměstnance po dobu dovolených ne-
bo školení. Možnost takto absolvovat praxi, respektive získat ná-
hradního zaměstnance, potrvá do konce července letošního roku. 

Nezaměstnaní mají možnost získat
praxi do konce července

Poslední nabídka projektu 
Pomoc druhému nebo pomoc sobě?

inzerce
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor TJ Spartak Přerov

Vl. Wnuk, tel. 721 487 988

1. 7. • Ramzová–Smrk–Císafiská bouda–Pa-
prsek–Branná, 21 km, vlak 6.44 hod., Vl.
Wnuk 
4.–10. 7. • âesk˘ ráj, pû‰í akce, doprava
vlak, Vl. Wnuk
15.7. Bystfiiãka pfiehrada–Du‰ná–Vsetín, 16
km, vlak 7.06 hod., Vl. Wnuk
22.–29. 7. • Posázaví, pû‰í akce, doprava
vlak, P. ·lesinger
12.8. Zdûtín u Prostûjova–Ptení–Vícov–
Plumlovská pfiehrada–Prostûjov, 25 km,
vlak 8.06 hod. Vl. Wnuk
19.8. • Bocanovice–Malá Kykula–Dolní
Lomná–prales Mion‰í–Dolní Lomná, 19 km,
vlak 6 hod., Vl. Wnuk
25.–27. 8. • OsoblaÏsko, pû‰í akce, dopra-
va vlak, Vl. Wnuk
31. 8.–3. 9. • Labské pískovce, pû‰í akce,
doprava autobus, J. Pavlíková

1. 7. • Bystfiice p. H.–Bukovina–Rusava–
Grapy–Kfiídlo–Hole‰ov, 22 km, J. Sedláko-
vá, odj. 6.23 hod.
5. 7.–9. 7. • JiÏní âechy – Veselí nad LuÏ-
nicí, ·Èávová
6. 7. • DomaÏelice–Naho‰ovice–Radkovy–
Lipová, 12 km, M. Garzina, odj. 8.30 h.
8. 7. • Slaviãín–·anov–Javorník–·tûpán, 20
km, A. Dvofiák odj. 6 hod.
13. 7. • Pfiíkazy–Náklo–Lhota–StfieÀ, 12
km, Î. Zapletalová, odj. 6.10 hod.
13. 7. • Horní Beãva–MartiÀák–Prostfiední
Beãva, 15 km, J. Pûãek odj. 6 hod.
15. 7. • Val. Mezifiíãí–M. Lhota–Bystfiiã-
ka–V. Lhota–Val. Mezifiíãí, 20 km, J. Pûãek
odj. 6 hod.
20. 7. • Tesák–Hutû–Holíkova rezerva-
ce–DrÏková, 15 km, J. ·vec A6.05 hod.
22. 7. • Velké Karlovice–Kotlová–âar-
ták–Karolinka, 20 km, J. Pûãek, odj. 6 h.
27. 7. • Jakubãovice–Dobe‰ov–Odry, 12
km, ved. Î. Zapletalová, odj. 6 hod.
29. 7. • H. Beãva–Tfie‰tík–Vysoká–Bene‰-
ky–V. Karlovice, 24 km, J. Sedláková, odj. 6 h.
3. 8. • Dzbel–·ubífiov–Jaromûfiice–Jevíãko,
15 km, Î. Zapletalová, odj. 6.01 h.
5. 8. • Huslenky–Zdûchov–Pulãín–Franco-
va Lhota–Stfielná, 20 km, J. Pûãek odj. 6 h.
10. 8. • Pustevny–MartiÀák–MeãÛvka–Hor-
ní Beãva, 17 km, J. ·vec odj. 6 hod.
12. 8. • Zavadilka–Pustevny–Knûhynû–Ma-
lá Stolová–Kunãice p. O., 22 km, J. Sedlá-
ková, odj. 6 hod.
17. 8. • Rajnochovice–Tesák–Rajnochovice,
15 km, M. Garzina, odj. 7.33 hod.
19. 8. • Hvûzda–Ovãárna–Pradûd–Hvûzda,
18 km, J. ·vec, odj. 7.09 hod.
20.–26. 8. • Roháãe–Ráãkova dolina, ·Èávová
24. 8. • Kojetín–Tovaãov, 12 km, M. Garzi-
na odj. 7.19 hod.
31. 8. • Tesák–âerÀava–Kelã. Javorník–Raj-
nochovice–Pod. Lhota, 15 km, J. Pûãek, odj.
A6.05 hod.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor SK Přerov – pěší turistika

Jiří Švec, tel. 608 730 541

Stalo se jiÏ tradicí, Ïe se kaÏd˘m ro-
kem setkávají pfiedstavitelé mûsta
s 75let˘mi obãany. Letos ãlenové ko-
mise pro obãanské záleÏitosti pozvali
celkem 311 obãanÛ, ktefií se narodili
v roce 1931. Vzhledem k tomuto vyso-
kému poãtu jubilantÛ pfiipravili ãle-
nové komise tfii termíny pfiijetí jubi-
lantÛ ve velkém sále Mûstského domu.
První setkání se uskuteãnilo 19. dub-
na, druh˘ termín byl pfiipraven na 17.
kvûtna a tfietí setkání se uskuteãnilo
poslední kvûtnov˘ den.

Leto‰ní posezení jubilantÛm zpfií-
jemnily sv˘m vystoupením dûti ze Zá-
kladní ‰koly J. A. Komenského v Pfied-
mostí, Z· Îelatovské a Z· U tenisu.
K poslechu i tanci zahrála jubilantÛm
hudební skupina MINI. Tradiãnû Ïeny
jubilantky pfii vstupu do sálu dostaly
kvûtiny. V‰ichni pûtasedmdesátníci ob-
drÏeli dárkov˘ balíãek.

Tři setkání pětasedmdesátníků v MD

Letos bylo pozváno k setkání s představiteli města 311 pětasedmdesátile-
tých občanů foto Jan Čep

5.–9. 7. • Tû‰ínské Beskydy, Dolní Lomná,
jednodenní trasy Kozubová, âantoryje, Pol-
sko, 5 dní, J. Balcárek, Z. Hlavica, vlak 6
hod., VHT, cyklo
29. 7.–6. 8. • Zlatohorsko a Krnovsko, hvûz-
dicové trasy v okolí, 9 dní, dennû 50–80 km,
R. Havelka, vlak 6.44 hod., cyklo
1. 8. • schÛze v restauraci Pivovar, 19 h.
4.–8. 8. • etapov˘ pfiechod slovensk˘ch hor
– Slovenské Beskydy, Slaná Voda–Babia Ho-
ra–Hlina–Pilsko–NovoÈ–V. Raãa–Serafínov,
5 dnÛ, 5× 7 hodin, T. Beránek, vlak 0.38
hod., VHT
25.–28. 8. • etapov˘ pfiechod slovensk˘ch
hor – Vysoké Tatry, KriváÀ, Furkotsk˘ ‰tít,
Koprovsk˘ ‰tít, Rysy, 4 dny, M. Bezdûk, vlak
0.38 hod., VHT

KČT VHT TJ
Spartak Přerov

T. Beránek, tel. 602 575 673
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VYŠKRTÁVANÉ VÝRAZY:

OSMISMĚRKA 
Maďarský prozaik, básník a dramatik Tibor DÉRY žil v letech 1894 – 1977. 
Je i autorem románové trilogie Nedokončená věta o krizi mezilidských vztahů.

TAJENKA OSMISMĚRKY: KDO NEPŘINÁŠÍ UŽITEK JINÝM, NENÍ UŽITEČNÝ ANI SÁM SOBĚ.

BITKA
DORT
DOVOLENÁ
DUDEK
EGYPT

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

KAKTUSY
KLAS
KRÉTA
KŘÍŽOVKA
MATURANTI

MOTO
OVOCE
PRÁZDNINY
PRÉRIE

PŘEDMOSTÍ
PŘÍRODA
ŘECKO
ŘÍM

STŘEDOMOŘÍ
TUNISKO
VÝLET

V pfierovském kinû Hvûzda se bu-
de zaãátkem ãervence promítat ame-
rick˘ film Tristan a Isolda. Loì Vi-
kingÛ, která byla pro dûj filmu ne-
postradateln˘m inventáfiem, sestro-
jil zakladatel spoleãnosti KOLUM-
BUS 92, která letos slaví uÏ 15. v˘-
roãí svého vzniku, pfierovsk˘ patriot
Radim Zapletal. Zajímalo nás, jak se
mu podafiilo získat tuto zakázku.

„VÏdy to zaãíná stejnû. Zazvoní tele-
fon a pfiíjemn˘ hlas pfiedstaví sebe a nû-
kterou z filmov˘ch produkcí. Hned po-
tom se zeptá: ,Pane Zapletale, jak jste
na tom?‘ To uÏ vím, Ïe mÛj poklidn˘
moravsk˘ Ïivot na ãas ovládnou pravi-
dla amerického ,showbyznysu‘. Do-
hodnout podmínky je otázkou minut.
Nikdo vás nepfiemlouvá, ani nepfie-
svûdãuje. Na otázky se odpovídá buì
ano, nebo ne. Smlouva se nesepisuje
a k vyfiãen˘m ãíslÛm se uÏ nikdo ne-
vrací. Na úãtu máme zálohu a pfied se-
bou termín dan˘ natáãecím plánem“,
ve zkratce popsal Radim Zapletal.

„Velikost vikingské lodi pro film Tri-
stan a Isolda byla urãena moÏnostmi
její pfiepravy do Irska, kde se natáãely
exteriéry. Filmafii zvolili jednodu‰‰í
gok‰tatsk˘ typ o délce 16 metrÛ a ‰ífi-
ce 4 metry. ·lo sice o zmen‰ení pÛ-
vodního vzoru, ale i tak to byla nej-
vût‰í loì, kterou jsme v Pfierovû sta-
vûli. Uvezla by 20 tun nákladu“, se-
známil nás se základními, filmovou
spoleãností dan˘mi, parametry lodi.

„Pfied zahájením stavby je nutné
udûlat si vlastní ,natáãecí‘ plán. Kri-
tick˘ b˘vá vlastní úvod, neboÈ je nut-
né sehnat mnoÏství nûkdy i exotické-
ho materiálu. Na druhou stranu je to
jediná ãást v˘roby, kdy mohu opráv-
nûnû kritizovat nûkoho jiného, neÏ
sebe. âtyfiicát˘ den se hotová loì na-
kládá. Na místû je speciální kamion,
jefiáb, televize. Noví odpoãatí herci
vstupují na scénu a my mÛÏeme ko-
neãnû do ,‰aten‘. To je okamÏik, na
kter˘ jsme se tû‰ili“, dodává Zapletal
a zdÛrazÀuje, Ïe spoleãnost KOLUM-

Filmová loď Vikingů „vyplula“ z dílny Přerovana

Nejhezčí okamžik, loď je naložená a je krátce před odjezdem... foto

BUS 92 je dnes ãistû rodinná záleÏi-
tost napfiíã ãtyfimi generacemi, pomá-
há uÏ i mal˘ vnuk. Bûhem posledních
‰esti let její ãlenové spolupracovali na
filmech Mlhy Avalonu, Aféra s náhr-

delníkem, Van Helsink, Vetfielec ver-
sus Predátor, Oliver Twist a Tristan
a Isolda. Byli pfiizváni i ke spolupráci
na nûkolika televizních pohádkách
a napfiíklad muzikálu Kleopatra. Šaf

Myslím, Ïe i dnes jsou tato Krump-
holcova slova platná, neboÈ poãet ex-
pozic i v˘stavních sálÛ se v pfierov-
ském zámku témûfi zdvojnásobil
a tento kulturní stánek se fiadí co do
jejich poãtu k desíti nejv˘znamnûj-
‰ím a nejvût‰ím v âeské republice.

V polovinû roku 2006 vedle stá-
l˘ch osmnácti expozic (Národopis
Hané a hanáckého Záhofií, Entomo-
logie, Mineralogie, Archeologie Pfie-
rovska, 1.–3. odboj (1914–1989),
Památník Komenského, Uãitelé-‰i-
fiitelé my‰lenek J. A. Komenského,

Jan Blahoslav a ãe‰tí bratfií, ·kolní
tfiída ze 17. století, Kabinet a tfiída
z doby Rakousko-Uherska, Tfiída
z doby 1. republiky (1918–1938),
Tfiída z 50. let 20. století, Tajemství
tónu zvonu I.-II., Veduty Pfierova
(1593–1940), Lapidárium, Pamût-
ní síÀ A. Mervarta a J. Bajáka, Mû‰-
Èansk˘ byt 1. pol. 19 stol.) mÛÏe
náv‰tûvník spatfiit je‰tû tyto v˘stavy:
Mûsto Pfierov – ohlédnutí za minu-
lostí (do 1. 9.), Ecce homo – v˘sta-
va k 100. v˘roãí narození akad. so-
chafie Josefa Bajáka (do 20. 8.), Po-

doby kovu –
práce umûlec-
kého kováfie
Pavla Tasovské-
ho a umûlecké-
ho slevaãe in-
Ïen˘ra Jaromí-
ra Garguláka
(25. 8.–30. 9.), Pfierov v promûnách
ãasu (22. 6.–27. 8.), Stfiedomoravská
v˘stava – 70. v˘roãí (do 13. 8.), Pre-
mianti a zá‰koláci (17. 8.–30. 9.),
Franti‰ek Toth – 100. v˘roãí naro-
zení (31. 8.–30. 9.).

Od fiíjna 2006 aÏ do konce bfiezna
2007 bude Muzeum Komenského
v Pfierovû v dÛsledku vnitfiních oprav
z technick˘ch dÛvodÛ uzavfieno. Vyu-
Ïijte proto toto období do konce záfií
k jeho náv‰tûvû. PhDr. František Hýbll

Jedna ze stálých expozic Národopis Hané foto Jitka Hanáková

Kustod přerovských komeniologických sbírek, učitel a ředitel Blahoslavovy školy
v Přerově Josef Krumpholc v první polovině 20. století pronesl tato památná slo-
va: „Navštívit Přerov a nepodívat se do Muzea Komenského je jako být v Praze
a nespatřit Národní divadlo, Karlův most a Hradčany!“ 

Prázdninové pozvání do muzea

Pozvánka
Mûsto Pfierov 

pfiipravuje ve spolupráci 
s ¤ímskokatolickou farností 

v Pfierovû

Pfierovské
hody 

4.–6. srpna
na Horním náměstí
V rámci hodÛ probûhnou 

4. a 5. srpna 

Svatovavfiinecké 
hodové slavnosti 

BliÏ‰í informace budou uvefiejnûny
na plakátech
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MUZEUM KOMENSKÉHO
5.–6. 7. • muzeum, Helfštýn,

ORNIS – vstup zdarma

Budova přerovského zámku
ãervenec a srpen

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

4. 4.–1. 9. • Mûsto Pfierov – ohlédnu-
tí za minulostí, v˘stava k 750. v˘roãí
pov˘‰ení Pfierova na mûsto
do 20. 8. • ECCE HOMO, v˘stava
ke 100. v˘roãí narození akad. sochafie
Josefa Bajáka
do 13. 8. • Stfiedomoravská v˘stava
v obrazech, v˘stava k 70. v˘roãí 
do 27. 8. • Pfierov v promûnách ãasu
17. 8.–1. 10 • Premianti a zá‰koláci
25. 8.–1. 10. • Podoby kovu, práce
umûleckého kováfie Pavla Tasovského
a umûleckého slevaãe Ing. Jaromíra
Garguláka
31. 8.–1. 10. • Objektivem Franti‰ka
Totha, v˘stava ke 100. v˘roãí narození
V mûsíci ãervenci a srpnu se uskuteã-
ní celkem dva vlastivûdné zájezdy.
O termín jejich konání budeme infor-
movat v dostateãném ãasovém pfied-
stihu.

Ornitologická stanice
otevírací doba v ãervenci a srpnu

pondûlí aÏ pátek 8–16 hod., 
sobota, nedûle a svátek 9–17 hod.

jindy po dohodû

do 30. 9. • Rozumíme zvífiatÛm? 
Interaktivní v˘stava nejen pro dûti vû-
novaná etologii – vûdû o chování zvífiat,
od základních instinktÛ po komunika-
ci a duchovní Ïivot. Základním prvkem
v˘stavy je hra, takÏe v‰e, co vidíme, si
mÛÏeme i vlastnoruãnû vyzkou‰et. Ne-
chybí zde ani Ïivá zvífiata.
stálá expozice • Ptáci âeské republiky

Hrad Helfštýn
otevírací doba v ãervenci a srpnu 

úter˘ aÏ nedûle 9-18 hod.

do 30. 10. • Otevfiení expozice Histo-
rické mincovny 
do 29. 10. • Otevfiení expozice Umû-
leckého kováfiství
do 29. 10. • âeská kovová plastika 
8. 7. • Helf‰t˘n fandí (ve 21 hod. pfie-
nos fotbalového utkání o 3. místo) 
9. 7. • Helf‰t˘n fandí (ve 20 hod. pfie-
nos fotbalového utkání o 1. místo)
15. 7. • Hradní bál (17–1.30 hod., ky-
vadlová doprava z Lipníka nad Beãvou
od 16.30 hod., speciální vstupné)
22.–23. 7. • Historick˘ ‰erm skupiny
ADOREA (prÛbûÏné vystoupení)
29. 7. • Vystoupení skupiny CAME-
RATA, historické lidové písnû (v 14
a 16 hod.)
1.–6. 8. • VIVAT FLAUTO, soubor
zobcov˘ch fléten (prÛbûÏné vystoupe-
ní)
19.–25. 8. • KOVÁ¤SKÉ FÓRUM (18.
roãník), slavnostní zahájení 19. 8. ve
14.30 hod.
26.–27. 8. • HEFAISTON 2006 – 25.
roãník (So 9–18 hod., Ne 9–13 hod.,
speciální vstupné, kyvadlová doprava
z Lipníka nad Beãvou)

V sobotu 10. června uspořádal Dům dětí a mládeže Atlas v tělocvičně ZŠ Tráv-
ník pro děti florbalový turnaj, kterého se zúčastnilo 42 chlapců ve věku 8–15
let. Na prvním místě v mladší kategorii skončil FC Rychlí žraloci DDM Atlas
před FC HC Nevim ZŠ Želatovské. V kategorii starší byli nejlepší FC Gauneři
Sokol Přerov, jako druzí se umístili FC Tygři DDM Atlas, třetí místo získali FC
Muzikanti s.r.o. Sokol Přerov. Poslední skončili FC Hurican DDM Atlas.

Florbalový turnaj se těšil velkému zájmu dětí

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

Hudební
Studovna âítárna oddûlení

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

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

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

Poboãka Pfiedmostí
U Po‰ty 10, tel. 581 211 369
pondûlí 9–11.30 12.30–18
ãtvrtek 9–11.30 12.30–17
V srpnu zavfieno z dÛvodu stûhování

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

Prázdninová pÛjãovní doba v Mûstské knihovnû

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

17.–21. 7. • Letní atlasáck˘ tábor
– dennû od 8 do 15 hod. Tábor je ur-
ãen pro dûti od 7 do 14 let a je zamû-
fien na sportovní a umûlecké aktivity.
Pro dûti je nachystan˘ pestr˘ program
pln˘ her, soutûÏí a v˘letÛ. Celodenní
strava a pitn˘ reÏim je zaji‰tûn˘.

Informace a závazné pfiihlá‰ky pfií-
mo v DDM Atlas, ÎiÏkova 12, Pfie-
rov nebo tel. ãíslech 581 209 353,
581 201 246.

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

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

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

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

VÝJIMKY
5. a 6. 7. – svátek, vše zavřeno!

âERVENEC
SRPEN

âERVENEC a SRPEN

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

Pondělí zavřeno zavřeno 10–18

Úterý zavřeno zavřeno 10–18

Středa zavřeno zavřeno 10–18

Čtvrtek zavřeno zavřeno 10–18

Pátek zavřeno zavřeno 10–18

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

Den Dûtsk˘ Kryt˘ Venkovní Koupalistû
bazén 50 m bazén Penãice

bazén

Pondělí 10–20 10–21 10–21 9.30–19

Úterý 10–20 10–21 10–21 9.30–19

Středa 10–20 10–21 10–21 9.30–19

Čtvrtek 10–20 10–21 10–21 9.30–19

Pátek 10–20 10–21 10–21 9.30–19

Sobota 10–20 10–21 10–21 9.30–19

Neděle 10–20 10–21 10–21 9.30–19

Den Dûtsk˘ Kryt˘ Venkovní Koupalistû
bazén 50 m bazén Penãice

bazén

Pondělí 10–20 10–20 10–20 9.30–19

Úterý 10–20 10–20 10–20 9.30–19

Středa 10–20 10–20 10–20 9.30–19

Čtvrtek 10–20 10–20 10–20 9.30–19

Pátek 10–20 10–20 10–20 9.30–19

Sobota 10–20 10–20 10–20 9.30–19

Neděle 10–20 10–20 10–20 9.30–19

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • âERVENEC/SRPEN 2006

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 

Druhou polovinu roku zahájíme soubornou v˘stavou na‰ich pfiedních malí-
fiÛ, grafikÛ a sochafiÛ. V prázdninové mûsíce mÛÏete v na‰í galerii jiÏ tradiãnû
vidût díla J. Anderleho, A. Borna, I. Hüttnerové, K. Kodeta, O. Kulhánka, M. Ma-
liny, I. Piaãka, M. Richterové, V. Suchánka, J. Velãovského, O. Zoubka a mno-
ha dal‰ích. Vedle tûchto souãasníkÛ bude pfiipravena nová kolekce jiÏ neÏijících
na‰ich i svûtov˘ch autorÛ, jako jsou M. Chagall, J. Miró, P. Picasso, Toyen, J. Zr-
zav˘, F. Tich˘, O. Janeãek, J. Trnka, K. Lhoták a dal‰í.

Do 29. ãervence zde bude pokraãovat v˘stava v˘tvarníkÛ ãlenÛ skupiny Olo-
mouãtí Jana Miãkala a Ladislava Îlotífie. V srpnu budou v galerii vystavovat v˘-
tvarníci, ktefií s Minigalerií dlouhodobû spolupracují. Provoz zde bude v prázd-
ninov˘ch mûsících ãásteãnû omezen.

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

Kino Hvězda

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

Na letní mûsíce ãervenec
a srpen pfiipravuje galerie
soubornou v˘stavu grafiky.
Novou kolekcí se pfiedstaví
nûkolik ãesk˘ch a morav-
sk˘ch autorÛ: Olga Stárko-
vá, Jarmila Pfiibylová, SoÀa
Lebedová, Vûra Kováfiová,
Pavel Horák, Franti‰ek Kr-
Àávek a Alena ·lapáková.
Zajímavá bude i nabídka
‰perkÛ, keramiky, originál-
ního skla a koÏen˘ch kabe-
lek a módních doplÀkÛ. Ce-
lé léto budou galerii zdobit
nev‰ední olejomalby Ilsy
KlingelhŒfer z Nûmecka.

1.–5. 7. v 18.30 hod. a 1. a 2. 7. ve 21
hod. • ZA PLOTEM (USA, animovaná
rodinná komedie, ãesk˘ dabing, premi-
éra). Ochutnejte dobrodruÏství. Îelví
sameãek Verne a jeho kamarádi z lesa
po procitnutí ze zimního spánku zjisti-
li, Ïe jim kolem domova vyrostl Ïiv˘
plot. Svûtáck˘ m˘val RJ jim ale vysvût-
lí, Ïe svût za plotem je „bránou k lep‰í-
mu Ïivotu“.
3. a 4. 7. ve 21 hod. • TRISTAN
A ISOLDA (VB/Nûmecko/âR, historick˘
velkofilm, titulky, premiéra). Nestárnou-
cí pfiíbûh vûãné lásky, spalující vá‰nû,
bezmezné oddanosti a kruté zrady. Ne-
‰Èastnou shodou okolností vypila Isolda
s Tristanem nápoj lásky. PfiestoÏe jim
mnozí nepfiáli, jejich láska pfieÏila v le-
gendách vûky. Natáãelo se pfieváÏnû v âe-
chách na Kfiivokládsku a v PrÛhonickém
parku. Vikingská loì, která se ve filmu
objeví, byla postavena v Pfierovû, podle
originálního goldstadského plavidla.

6.–12. 7. v 18.30 hod. • 16 BLOKÒ
(USA, thriller/krimi, titulky, premiéra).
Bruce Willis je znovu v nesprávnou do-
bu na nesprávném místû. Jack Mosley
(Bruce Willis) coby stárnoucí newyor-
sk˘ polda má pfiesnû 118 minut na to,
aby dopravil zlodûjíãka Bunkera (Mos
Def) do soudní budovy...
6.–11. 7. ve 21 hod. • ·IFRA MIST-
RA LEONARDA (USA, drama, titulky).
Proslul˘ symbolog Kanton (Tom
Hanks) je jedné noci pfiivolán do Louv-
ru k vraÏdû místního správce, kter˘ za
sebou zanechal spoustu mystick˘ch
stop a symbolÛ. S pomocí policejní
kryptoloÏky Neveu (Audrey Tautou ) za-
ãíná odkr˘vat sérii tajemství ...
13.–19. 7. v 18.30 hod. • AUTA (USA,
animovan˘ rodinn˘, ãesk˘ dabing, pre-
miéra). Láska prochází penálem. KdyÏ
se zaãínající, av‰ak velmi ambiciózní
závodní auto Blesk McQueen bûhem
cesty na velkolep˘ ‰ampionát Zlat˘ píst
neoãekávanû zatoulá do ospalé Karda-
nové lhoty u Silnice 66, nauãí se, Ïe
opravdová radost ze Ïivota se neskr˘vá
za cílovou rovinkou, ale na cestû k ní. 
13.–16. 7. ve 21 hod. • P¯CHA
A P¤EDSUDEK (Velká Británie, ro-
mantick˘, titulky). Nejhor‰í je, kdyÏ nû-
koho k smrti nenávidíte a zároveÀ bez
nûj nemÛÏete b˘t. Jeden z nejãtenûj‰ích
a nejoblíbenûj‰ích kniÏních bestsellerÛ
britské spisovatelky Jane Austen. Kla-
sick˘ pfiíbûh lásky a nenávisti líãí osu-
dy pûti krásn˘ch sester...
17. a 18. 7. ve 21 hod. • ZEPTEJ SE
PRACHU (USA, drama, titulky, premi-

éra). Velk˘ sen má svou velkou cenu.
Drama podle slavné románové pfiedlo-
hy Johna Fanteho se odehrává v Los
Angeles 30. let, kam pfiichází ambici-
ózní mlad˘ autor hledat úspûch a slávu.
Nezku‰en˘ mladík je opojen tím, Ïe mu
právû vy‰la povídka v ãasopise a chce...
20.–26. 7. v 18.30 hod. a 20.–25. 7. ve
21 hod. • POSEIDON (USA, katastro-
fick˘, titulky, premiéra). Obfií vlna pfie-
vrhla luxusní v˘letní loì a ty, ktefií pfie-
Ïili, ãeká cesta peklem. KaÏd˘ okamÏik,
kaÏdá ‰ance a kaÏd˘ nádech mohou b˘t
jejich posledním… ReÏisér Wolfgang
Petersen (Ponorka, Dokonalá boufie) se
vrátil ke katastrofickému filmu „Dobro-
druÏství Poseidonu“ z roku 1972...
27.–30. 7. v 18.30 a ve 21 hod. • SI-
LENT HILL (USA, horor/thriller, titulky,
premiéra). Film natoãen˘ podle nejpro-
dávanûj‰í videohry v Ïánru horor. Mladá
matka Rose (Radha Mitchell) se marnû
snaÏí najít léãebn˘ postup, jenÏ by po-
mohl její dcefii od zvlá‰tního onemocnû-
ní, které ji v poslední dobû postihlo.
31. 7.–2. 8. v 18.30 hod. a 31. 7.–
1. 8. ve 21 hod. • HORY MAJÍ OâI
(USA, horor, premiéra, titulky). Ti ‰Èast-
nûj‰í zemfiou první. V‰echno zaãíná ty-
picky nepoveden˘m v˘letem. Cleve-
landsk˘ policejní detektiv Carter (Ted
Levine) se v rámci oslavy jubilea v˘roãí
svatby rozhodne vzít svou rozvûtvenou
rodinu na v˘let do Kalifornie.

5. 7. ve 21 hod. • DVOJÍ ÎIVOT VE-
RONIKY (Francie/Polsko/Norsko, ti-
tulky, obnovená premiéra). Nezvyklé
vyprávûní o dvou Veronikách, jedné pol-
ské a jedné francouzské, jeÏ hraje tatáÏ
hereãka. Jedná se o originální anal˘zu
vnitfiního svûta ãlovûka...

12. 7. ve 21 hod. • UTAJEN¯ (Francie,
psychologické drama, titulky, premiéra).
Strach, nenávist, ‰ok a dûsivé video. Bez-
peãn˘ svût Laurentov˘ch vezme za své,
kdyÏ se na prahu jejich domu v klidné
pafiíÏské ãtvrti objeví videokazeta. 
19. 7. ve 21 hod. • BRAT¤I (Dánsko,
drama, titulky, premiéra). VÏdy tû budu
milovat… Michael mûl vÏdy v‰echno pod
kontrolou: úspû‰nou vojenskou dráhu,
krásnou Ïenu a dvû dcery. Jeho mlad‰í
bratr Jannik je jeho prav˘ opak...
26. 7. ve 21 hod. • RÁJ HNED TEë
(Francie/Nûmecko/Holandsko/Palesti-
na, drama, titulky, premiéra). Z místa,
odkud byste to neãekali, zní odváÏné vo-
lání po usmífiení. Snímek je pfiíbûhem
dvou pfiátel z palestinského mûsta...

V ãervenci a srpnu se nehraje

■ 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 ■

Josef Velčovský, Krajina (akryl)

Ilsa Klingelhöfer, Vlčí máky (olejomalba)

V prázdninov˘ch mûsících je pro
náv‰tûvníky Domeãku pfiipravena
velká nabídka keramiky, skla, ‰per-
kÛ, obrázkÛ a keramick˘ch kachlí.

Z tvorby textilních v˘tvarn˘ch
dílen budou prÛbûÏnû doplÀovány
originální ubrusy, prostírání, pol-
‰táfiky i kapsáfie. Malované hedvá-
bí, originální triãka, haleny, ‰aty
a ta‰ky patfií jiÏ tradiãnû k sorti-
mentu letních mûsícÛ. V ãervenci

se mÛÏeme tû‰it také na novou kolekci keramiky Zuzany Strakové a keramiky
z Hrdûjovic. Dûti urãitû zaujmou nové ãeské dfievûné hraãky firmy Arcona.

ilustrační foto

Slavnostní uvedení filmu 
Tristan a Isolda probûhne v kinû

Hvûzda v pondûlí 3. 7. ve 21 hodin
za úãasti stavitele lodi Radima

Zapletala a jeho spolupracovníkÛ


