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Možná chodíte  kolem nejhezčí fasády roku
Město koncem roku 2005 vyhlásilo již 3. ročník
soutěže Fasáda roku. Soutěž stejně jako v loň-
ském roce probíhala ve třech kategoriích, a to fa-
sáda rekonstrukce, fasáda novostavby a fasáda
panelového domu.

Rozhovor s Ing.Václavem Krejčím,
držitelem Ceny města Přerova

strana 10

„Akce se setkala s obrovsk˘m
úspûchem a bûhem prvního t˘dne si
zaregistrovalo své kolo 110 lidí. Pro
neb˘val˘ zájem jsme registraci pro-
dlouÏili na neurãito a v souãasné do-
bû jiÏ evidujeme 156 exempláfiÛ.
Hlavním smyslem je vûrohodná evi-
dence kola i s pofiizovacími doklady,
kterou jsme schopni v pfiípadû po-
tfieby poskytnout Policii âeské re-
publiky pro úãely ‰etfiení nebo pfií-
padnû poji‰Èovnû pro potfieby pojist-
né události“, vysvûtlil zástupce fiedi-
tele Mûstské policie Ing. Ladislav
Petrovsk˘.

„Tû‰í nás, Ïe mnoho lidí uÏ pocho-
pilo v˘znam celého projektu a uvíta-

lo zv˘‰ení pasivního zabezpeãení
svého ãasto ne právû laciného kola.
ZároveÀ ale chceme upozornit, Ïe
prioritou zÛstává aktivní zabezpeãe-
ní pomocí zámkÛ a hlavnû nedávat
zlodûjÛm pfiíleÏitost ke krádeÏi“, do-
dal Ladislav Petrovsk˘.

Registrace je produktem mûstské
policie Pfierov a není souãástí celo-
republikové evidence Krimistop,
která vyuÏívá dal‰ích bezpeãnost-
ních prvkÛ zabezpeãení, mezi které
patfií napfiíklad mikroãipy a mikro-
teãky. Zde na rozdíl od zaevidování
kola, které je zdarma, jde o place-
nou sluÏbu.

pokračování na straně 2

V září minulého roku Městská policie zavedla pro občany novou
službu spočívající v bezplatné evidenci jízdních kol.

V současnosti strážníci vedou v evidenci 156 kol foto Radim Rytíř

„Celkem splnilo soutûÏní podmínky patnáct pfiihlá‰e-
n˘ch soutûÏních dûl. Toto ãíslo „kopíruje“ loÀskou situa-
ci a je dokladem toho, Ïe zájem nepolevuje. Urãitou in-
spirací k zapojení do soutûÏe je i cena pro vítûze v kaÏdé
kategorii, která ãiní padesát tisíc korun. Stejnû jako v mi-
nulém roce se rozhodli ãlenové poroty udûlit vedle tfií
hlavních cen i nûkolik ãestn˘ch uznání,“ informovala nás
Ing. Olga Krãmová, mûstská architektka.

„SoutûÏní porota na vítûzné fasádû v kategorii rekon-
strukce, kterou je sídlo firmy RPIC-Ekonomservis, nej-

více ocenila komplexní pfiístup k rekonstrukci a kvalitnû
provedené práce. Objekt po rekonstrukci pÛsobí pfiízni-
v˘m dojmem. Byly zachovány, obnoveny ãi doplnûny pÛ-
vodní prvky a detaily fasády, zvolená barevnost odpovídá
slohovému charakteru a stylu objektu. Ve stávající zá-
stavbû ulice pfiispûla ke zlep‰ení jejího vzhledu.

U vítûzného objektu v kategorii panelov˘ dÛm v So-
kolské ulici 3 pfiispûlo k vítûzství kromû kvalitnû prove-
den˘ch stavebních prací také citliv˘ pfiístup k barevné-
mu fie‰ení, komplexní fie‰ení celého prÛãelí, vãetnû sla-
dûní balkonÛ, sjednocení v‰ech prvkÛ na fasádû, Ïaluzií,
zastfie‰ení horních balkonÛ. pokračování na straně 2
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Panelov˘ dÛm se „vyloupl“, byly
zachovány základní pÛvodní pro-
jekãní principy, vãetnû pásového
principu. 

Na vítûzném objektu v kategorii
novostavba, rodinném domu, Pfierov
VIII – Henãlov, ZakladatelÛ 77/46 po-
rota ocenila komplexní fie‰ení fasády
i jednotlivé detaily, napfiíklad malo-
vané ãíslo domu na fasádû. Kladnû
vyhodnotila i vhodnû kombinované
fie‰ení obkladÛ s barvou fasády, prv-
ky odpovídají souãasné dobû“, odÛ-
vodnila Olga Krãmová.

pokračování ze strany 1

pokračování ze strany 1

„Od data první registrace aÏ do
dne‰ního dne zatím nepfii‰el Ïádn˘
obãan s poÏadavkem o vydání po-
skytnut˘ch údajÛ. Z toho usuzujeme,
Ïe Ïádné ze zaevidovan˘ch jízdních
kol dosud nebylo odcizeno. Zájem
podchytit údaje o svém bicyklu do
databáze mûstské policie projevili ob-
ãané, jejichÏ kola se pohybují vût‰i-
nou v cenové relaci 5 aÏ 15 tisíc ko-
run. V men‰inû se objevily kola draÏ-
‰í a spí‰e v˘jimkou jsou levnûj‰í. Nad
silniãními v˘raznû pfievládají horská
a treková, coÏ potvrzuje souãasn˘
trend nákupu.

„Pfii vlastní registraci poÏadujeme
doklad o zakoupení a dále úplnou vy-
bavenost kola dle vyhlá‰ky minister-
stva dopravy a spojÛ ã. 341/2002 Sb.
pfiíloha ã.13, která je zvefiejnûna na
adrese www.mpprerov.cz v Aktuality

– plánované akce. StráÏníci nafotí
jízdní kolo i s v˘robním ãíslem v de-
tailu a také doklad o pofiízení. Údaje
spoleãnû s totoÏností Ïadatele ovûfie-
nou dle dokladu a pfiípadnû s kon-
taktním telefonem nebo jin˘m dru-
hem spojení zaevidujeme do progra-
mu“, konkretizoval postup stráÏníkÛ
pfii registraci kola Ladislav Petrovsk˘.

Šaf

I letos pokračují...

Na svém dubnovém zasedání za-
stupitelé schválili návrhy na poskyt-
nutí grantÛ v oblasti sportu, v ob-
lasti kultury, vzdûlávání a Ïivotního
prostfiedí a v oblasti sociálních slu-
Ïeb. Na granty do tûchto tfií oblastí
byla vyãlenûna celková ãástka
4 123 000 korun.

„Pokud bychom srovnali tuto ãást-
ku s celkovou sumou vyãlenûnou na
granty v minulém roce, je leto‰ní
o více neÏ milion vy‰‰í. Z této ãástky
4 123 000 korun poskytlo mûsto do
oblasti sportu 2 338 000 korun.
Celkem 66 ÏadatelÛ podalo 128 pro-
jektÛ. Jejich náklady dosáhly hodno-

ty 28 767 062 korun a poÏadovaná
ãástka od mûsta ãinila 13 326 579 ko-
run. Zastupitelé schválili návrh na
poskytnutí grantu 55 ÏadatelÛm
se 101 projekty v celkové v˘‰i 2 338
tisíc korun,“ sdûlil Miroslav Lakom˘
z odboru ‰kolství.

„Do oblasti kultury, vzdûlávání
a Ïivotního prostfiedí poskytlo mûs-
to z celkové sumy 4 123 000 korun

Zastupitelé schválili grantový
program na letošní rok

Z místních částí
Na váleãné obûti nûkdy

zapomínáme
Na mnoha místech republiky si 8.

kvûtna pfiipomeneme 61. v˘roãí kon-
ce 2. svûtové války. Nûkteré památní-
ky pfiipomínající tuto v˘znamnou
událost zÛstanou témûfi nepov‰im-
nuty. „Je‰tû pfied nûkolika lety se zde
konaly pietní vzpomínky s hudbou,
kvûtinami a proslovy, ale teì uÏ si
s kytiãkou vzpomenou jen nûktefií
pfiíbuzní obûtí“, fiíká lovû‰ick˘ kroni-
káfi Ladislav Kubík o pomníku mezi
Pfierovem a Lovû‰icemi. Dne 1. kvût-
na 1945, v dobû Pfierovského povstá-
ní, byli na tomto místû zastfieleni tfii
obyvatelé Lovû‰ic – Josef Bry‰ka, je-
ho syn Josef, kter˘ teprve v srpnu
mûl dovr‰it osmnácté narozeniny,
a Franti‰ek Zbofiil. âtvrtou obûtí byl
student Miroslav Laurenãík z Pfiero-
va. Zku‰enost s Nûmci, zejména s tû-
mi zfanatizovan˘mi, nabyla Bry‰ko-

va rodina v pohraniãí, v obci Horní
Lipová, odkud byli vyhnáni v roce
1938. Pro Josefa Bry‰ku nebyl návrat
do vnitrozemí návratem do klidu, ale
naopak se zapojil s dal‰ími lovû‰ic-
k˘mi Ïelezniãáfii do sabotáÏe nûmec-
k˘ch vojensk˘ch transportÛ a pomo-
ci vûzÀÛm v Ïelezniãních vagonech.
âasto z domu odcházel na nádraÏí
s potravinami, které získal od zná-
m˘ch zemûdûlcÛ z Lovû‰ic nebo Sta-
ré Vsi, vzpomínají pamûtníci. KdyÏ
1. kvûtna 1945 pfii‰el pro Josefa Bry‰-
ku jeho pfiítel Rostislav Koneãník se
slovy: „Má‰ motorku v pofiádku? Je-
dem.“, a vyzval svého kamaráda
k úãasti na Pfierovském povstání, ne-
váhal, vstal od obûda a ‰el. Tenkrát
ho rodina vidûla Ïivého naposled.
Je‰tû v ten den byl nalezen mrtev i se
sv˘m synem na místû, kde dodnes
stojí mal˘ památník, kter˘ nechali
postavit jeho dva spolupracovníci
a odbojáfii.

Miroslav Rozkošný

1. místo v kategorii Panelový dům
získala budova v ul. Sokolská 3

Pomníček obětem Přerovského
povstání v Přerově-Lověšicích

Možná chodíte  kolem nejhezčí fasády roku
Výsledky soutěže:

Kategorie rekonstrukce:
1. místo
Sídlo firmy RPIC-Ekonomservis, Bla-
hoslavova 72/4, Ing. Franti‰ek a Ing.
Jana Schröpferovi, autor projektu:
Ing. arch. Tomá‰ Koãnar
âestné uznání
• Rodinn˘ dÛm, Havlíãkova 1285/31,

autor projektu: PhDr. Karel Îurek
• Rodinn˘ dÛm, Pfierov VI-Újezdec,

Hlavní 214/31, autor projektu:
vlastní návrh

• Bytov˘ dÛm, Dvofiákova 29, 31, au-
tor projektu: vlastní návrh

Kategorie panelov˘ dÛm:
1. místo
• Panelov˘ dÛm, Sokolská 3, autofii

projektu: Ing. Petr Volek, Ing. arch
Jifií Vrbík

âestné uznání
• Panelov˘ dÛm, bfií HovÛrkov˘ch

13, 15, autor projektu: Ing. Milo‰
Mrázek

• Panelov˘ dÛm, InterbrigadistÛ 4, 6,
autor projektu: Ing. Jan ·imansk˘
– PIK, s.r.o.

Kategorie novostavba:
1. místo
• Rodinn˘ dÛm, Pfierov VIII-Henãlov,

ZakladatelÛ 77/46, autor projektu:
Ing. arch. Pavel Pospí‰il

âestné uznání
• Rodinn˘ dÛm, Pfierov VI-Újezdec,

U Svodnice 295/10, autorka pro-
jektu: Ing. Irena Tyksová

ãástku 560 000 korun. Bylo zaevi-
dováno 56 ÏadatelÛ o grant, ktefií
pfiedloÏili 74 projektÛ. Jejich celkové
náklady dosáhly hodnoty 6 510 695
korun a poÏadovaná ãástka od mûsta
ãinila 2 816 970 korun. Zastupitelé
schválili návrhy na poskytnutí gran-
tu 41 ÏadatelÛm. Ti podali 52 pro-
jektÛ v celkové v˘‰i 560 000 korun,“
informoval Miroslav Lakom˘.

Do oblasti sociálních sluÏeb po-
skytlo mûsto 625 000 korun. Zde se
pfiihlásilo 25 ÏadatelÛ o grant s 35
projekty. Jejich celkové náklady do-
sáhly hodnoty 8 584 616 korun, pfii-
ãemÏ poÏadovaná ãástka od mûsta
byla 1 325 370 korun. Granty byly
schváleny 20 ÏadatelÛm, ktefií pfii-
pravili 26 projektÛ ve v˘‰i 625 000
korun,“ sdûlil Miroslav Lakom˘.

„âástka 600 000 korun byla vy-
ãlenûna do poslední ze ãtyfi oblastí,
a to do zdravotnictví. Pfiihlá‰en˘ch
ÏadatelÛ v této oblasti bylo 9 a poda-
li 10 projektÛ. Jejich náklady dosáh-
ly hodnoty 3 012 744 korun a poÏa-
dovaná ãástka od mûsta ãinila
1 451 577 korun. Zastupitelé schvá-
lili granty 5 ÏadatelÛm, ktefií podali
6 projektÛ v celkové v˘‰i 600 000 ko-
run. 

V leto‰ním roce bylo evidováno
celkem 156 ÏadatelÛ o grant s 247
projekty“, uzavfiel shrnutím Miroslav
Lakom˘. Šaf

V˘zva
Máte pfiíleÏitost navrhnout obãa-

ny, kter˘m mûstská rada udûlí Cenu
mûsta Pfierova Medaili J. A. Komen-
ského. 

Návrhy zasílejte do 31. srpna na ad-
resu Mûstsk˘ úfiad Pfierov, kanceláfi
starosty, Bratrská 34, 750 11 Pfierov.
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Rada a Zastupitelstvo města Přerova

Krátce z jednání radních
dne 22. března
❖ podali návrh hejtmanu Olomouckého kraje

a Zastupitelstvu Olomouckého kraje pfiehod-
notit doporuãení V˘boru pro v˘chovu, vzdû-
lávání a zamûstnanost Zastupitelstva Olo-
mouckého kraje o slouãení Stfiední odborné
‰koly a Stfiedního odborného uãili‰tû elektro-
energetického, Pfierov, nábfieÏí Dr. Edvarda
Bene‰e 21 a Stfiední odborné ‰koly a Stfiední-
ho odborného uãili‰tû elektrotechnického,
Lipník nad Beãvou, Bratrská 1114 tak, aby
slouãen˘ subjekt nesl název Stfiední ‰kola
elektroenergetická, Pfierov, nábfieÏí Dr. Ed-
varda Bene‰e 21,

❖ vzali na vûdomí informace o moÏnostech zfiíze-
ní sociální sluÏby chránûného bydlení v objek-
tu b˘valé matefiské ‰koly Îeravice vãetnû po-
souzení provozních nákladÛ a nákladÛ na
rekonstrukci budovy a souãasnû nedoporuãili
vyuÏití objektu na chránûné bydlení. Doporuãi-
li Zastupitelstvu mûsta Pfierova schválit zámûr
zfiídit sociální sluÏbu chránûného bydlení v ob-
jektu stávajících domÛ s peãovatelskou sluÏbou
ul. Fügnerova, Mervartova,

❖ schválili, aby se mûsto Pfierov pfiihlásilo do
IV. roãníku prestiÏní soutûÏe o Cenu Petra
Parléfie s tématem na rekonstrukci námûstí
Svobody,

❖ uloÏili Odboru rozvoje realizaci v˘bûrového fií-
zení (prÛzkum trhu) na zaji‰tûní zadavatelské
ãinnosti pro v˘bûr dodavatele na realizaci sta-
vebních úprav domova dÛchodcÛ na ul. Optic-
ké v Pfierovû. Schválili vyzvané spoleãnosti k po-
dání nabídky. Jedná se o Eurotendr s.r.o.
Podûbrady, Vefiejné zakázky s.r.o. Praha a RTS
a.s.Brno. Schválili kritéria hodnocení, a to ce-
novou nabídku pro zadávací fiízení otevfiené
a uÏ‰í a doloÏení referenãních zakázek stejného
charakteru (obãanská v˘stavba ve finanãním li-
mitu cca 150 mil. Kã),

❖ souhlasí s provedením nákladové anal˘zy s cí-
lem restrukturalizovat náklady pfiíspûvkov˘ch
organizací zfiízen˘ch Mûstem Pfierov (dále jen
PO), vãetnû návrhu na pfiípadnou zmûnu typu
organizace,

❖ souhlasili s partnerstvím Mûsta Pfierov v pro-
jektu „P¤ÍRODù OK – Vytvofiení, stabilizace
a rozvoj sítû environmentálních informaãních
a poradensk˘ch center Olomouckého kraje“
a povûfiuje odbor Ïivotního prostfiedí dohodnout
s hlavními partnery projektu podrobné pod-
mínky partnerství v souladu s Akãním plánem
místní koncepce EVVO pro mûsto Pfierov na ob-
dobí 2006-2008,

❖ schválili spolupráci mezi Mûstem Pfierov
a Stfiedním odborn˘m uãili‰tûm stavebním Pfie-
rov, Bfií HovÛrkov˘ch 17, Pfierov, na projektu
”Dal‰í vzdûlávání absolventÛ SOU jako pfiíprava
na samostatné podnikání s orientací na trh prá-
ce v regionu pro vybrané obory vzdûlávání ve
stavebnictví” a povûfiuje zaji‰tûním spolupráce
ing. Vladimíra Kube‰u, vedoucího odboru obec-
ní Ïivnostensk˘ úfiad.

Krátce z jednání
zastupitelů dne 5. dubna
❖ schválili poskytnutí pÛjãek z: 

a) fondu rozvoje bydlení a uzavfiení smluv
o pÛjãce vãetnû jejich zaji‰tûní takto: 
– ostatní vlastníci obytn˘ch budov 

a bytÛ Kã 825 000,-
– Mûsto Pfierov Kã 3 175 000,-
CELKEM Kã 4 000 000,- 

b) fondu na opravy bytového fondu postiÏené-
ho povodní takto:
– ostatní vlastníci obytn˘ch budov a bytÛ

Kã 0
– Mûsto Pfierov Kã 4 000 000,-
CELKEM Kã 4 000 000,-

❖ schválili uzavfiení smlouvy o poskytnutí dotace
na obnovu kaple P. Marie v Pfierovû, ul. Krato-
chvílova mezi Mûstem Pfierovem a ¤ímskokato-
lickou farností Pfierov, se sídlem Pfierov, ve v˘‰i
100.000 Kã. Smlouva bude uzavfiena pouze
v pfiípadû, Ïe na obnovu kaple P.Marie bude po-
skytnut finanãní pfiíspûvek z dotaãního titulu
Ministerstva kultury âR – Program regenerace
mûstsk˘ch památkov˘ch rezervací a mûstsk˘ch
památkov˘ch zón âR,

❖ schválili financování provozních nákladÛ pfied-
‰kolního a zájmového vzdûlávání, rovnûÏ i ‰kol-
ního stravování cizincÛ ve ‰kolách zfiízen˘ch
mûstem Pfierov z rozpoãtu mûsta za stejn˘ch
podmínek jako u státních obãanÛ âeské repub-
liky,

❖ schválili Grantov˘ program na rok 2006, a to
poskytnutí dotací v oblasti Sport v celkové v˘‰i
2.338.000 Kã

Sociální sluÏby v celkové v˘‰i 625.000 Kã
Zdravotnictví v celkové v˘‰i 600.000 Kã
Kultura, vzdûlávání a Ïivotní prostfiedí

v celkové v˘‰i 560.000 Kã
podrobnûji na str. 2

❖ schválili podání zámûru v˘stavby bezbariéro-
v˘ch tras od roku 2007 do roku 2012 v rámci
Národního rozvojového programu mobility pro
v‰echny Vládnímu v˘boru pro zdravotnû posti-
Ïené obãany,

❖ schválili ukonãení provozu Mûstské ubytovny
v Pfierovû, ul. Bayerova k 31. 8. 2006 a fie‰ení ná-
hradního ubytování obãanÛ bez pfiístfie‰í, po-
drobnûji na str. 4.

Krátce z jednání radních
dne 12. dubna
❖ schválili uzavfiení smlouvy o dílo na zhotovení,

dodání a instalaci v˘tvarného díla bronzového

modelu mûsta Pfierova vãetnû soklu a základu,
mezi mûstem Pfierovem a zhotovitelem
akad.soch. André Víchou, Uherské Hradi‰tû, za
nabídkovou cenu 1.560.000 Kã bez DPH, na zá-
kladû nejvhodnûj‰í podané nabídky,

❖ schválili zadání realizace akce Sportuj s krajem

agentufie - Vûra Lakomá – agentura HIT,

❖ souhlasili se zámûrem vyhlásit maloplo‰né
chránûné území – Pfiírodní památka Malé lagu-

ny v k.ú. Pfierov z dÛvodu ochrany pfiírodních
hodnot,

❖ uloÏili Ing. Pavlu Suchánkovi, fiediteli Technic-
k˘ch sluÏeb mûsta Pfierova urychlenû odstranit
„v˘tluky“ na místních komunikacích do konce
dubna.

Paní Marie Klesnilová slavila devûtadevadesát let

Krásn˘ch 99 let, které samozfiejmû jsou pro je-
jich nositelku témûfi zavazující, protoÏe si vynu-
cují dotáhnutí na kulatou stovku, oslavila 5. dub-
na paní Marie Klesnilová z Kozlovic. Jak nám pro-
zradila její dcera, urãitû hlavní podíl na fyzické
a hlavnû du‰evní svûÏesti má vynikající domácí zá-
zemí, pfiedev‰ím pocit bezpeãí a lásky, kter˘ jí dá-

vají její dûti. Ve‰kerou péãi poskytuje své mamin-
ce dcera, jeÏ je její trvalou nejmilej‰í spoleãnicí.
Syn, kter˘ vystudoval medicínu, plní úlohu osob-
ního lékafie.

PfiíleÏitost k blahopfiání si nenechal ujít ani sta-
rosta Jindfiich Valouch s pfiedsedkyní komise pro
obãanské záleÏitosti Ludmilou Tomaníkovou.

Oslavenkyně na snímku uprostřed foto Jan Čep
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Na‰e mûsto je
v poskytování so-
ciálních sluÏeb
pro své obãany
pomûrnû velkory-
sé ve srovnání s ji-
n˘mi mûsty ob-
dobné velikosti.

V hojné mífie vlastníme domy s pe-
ãovatelskou sluÏbou, Domov-pensi-
on pro dÛchodce, osamûl˘m matkám
i osamûl˘m otcÛm s dûtmi poskytu-
jeme ubytování na solidní úrovni,
spolupracujeme s Charitou i Armá-
dou spásy, s âesk˘m ãerven˘m kfií-
Ïem i s dal‰ími neziskov˘mi organi-
zacemi ve prospûch star‰ích a zdra-
votnû postiÏen˘ch obãanÛ. Souãástí
práce je i pomoc obãanÛm ve sloÏité
sociální situaci i sociální práce mezi
obãany nacházející se na okraji spo-
leãnosti. Pro handicapované obãany
pÛsobí ve mûstû napfiíklad ÚSP den-
ní pobyt pro mentálnû postiÏené,
Centrum v˘chovy a vzdûlávání pro
mentálnû postiÏené, chránûná dílna
Most k Ïivotu a dal‰í organizace.
V ulici Kopaniny provozuje ââK uby-
tovnu pro bezdomovce a v souãasné
dobû je zatím v provozu Mûstská uby-
tovna v Bayerovû ulici.

V‰ichni pfiedstavitelé mûsta jsou si
vûdomi, Ïe i pfies tuto ‰irokou záchyt-
nou síÈ postrádáme v Pfierovû zafiíze-
ní pro nejpotfiebnûj‰í spoluobãany,
kter˘m je pfiedev‰ím domov dÛchod-
cÛ a tak zvané chránûné bydlení.

Kolem realizace domova dÛchod-
cÛ bylo popsáno uÏ mnoho papíru,
konstatováno nûkolik usnesení, inve-
stováno spousty lidské práce i finanã-
ních prostfiedkÛ. V˘sledkem je vypra-
covan˘ projekt na fie‰ení domova pro
seniory v ulici Optiky v b˘valé zá-
kladní ‰kole. Finanãní nároãnost v˘-
stavby není v silách mûsta na‰í veli-
kosti, termín zapoãetí realizace závi-
sí na získání dotace z Ministerstva
práce a sociálních vûcí. Zastupitelstvo
mûsta prozfietelnû blokuje z pfiijaté-
ho úvûru ãástku 40 milionÛ na dofi-
nancování v˘stavby. Snad uÏ nejisto-
ta kolem vybudování domova dÛ-
chodcÛ brzy skonãí a my vyjádfiíme
úctu na‰í nejstar‰í generaci tím, Ïe se
o ni budeme moci postarat ve mûstû,
kde tito lidé strávili cel˘ svÛj Ïivot.

Chránûné bydlení je sluÏba nabí-
zená osobám se zdravotním postiÏe-
ním, jejichÏ situace vyÏaduje pomoc
jiné osoby. SluÏba je tûmto obãanÛm
poskytována 24 hodin dennû a spoãí-
vá v zaji‰tûní stravy, ubytování, tera-
peutické ãinnosti, pomoci pfii chodu
domácnosti, zprostfiedkováním kon-
taktu s vnûj‰ím prostfiedím a posky-
továním asistenãní ãinnosti. Zastu-
pitelstvo mûsta se zab˘valo moÏnos-
tí zfiízení chránûného bydlení na
svém posledním zasedání, bohuÏel
s patov˘m v˘sledkem. Radou mûsta
celkem jednoznaãnû pro‰el návrh na
zfiízení nûkolika chránûn˘ch bytÛ
v souãasném domû s peãovatelskou
sluÏbou v ulici Mervartova a Fügne-
rova. Jde o novû zrekonstruovan˘ ob-
jekt mûstem Pfierov, kter˘ zcela vy-
hovuje danému zámûru a byl by
k pouÏití prakticky ihned. Nûktefií
ãlenové zastupitelstva tento návrh
nepodpofiili a poÏadovali vyuÏití b˘-
valé matefiské ‰koly v Îeravicích
k danému úãelu. Tento zámûr nezís-
kal nadpoloviãní vût‰inu. Objekt
Mervartova-Fügnerova má jednu ne-
spornou v˘hodu, a to, Ïe si nevyÏádá
Ïádné finanãní náklady na rekon-
strukci. Mûsto bude hradit pouze
provozní náklady, které rovnûÏ ne-
jsou zanedbatelné. V pfiípadû vyuÏití
jiného objektu vãetnû M· v Îeravi-
cích, se i pfies státní finanãní dotaci,
dostaneme do milionov˘ch ãástek na
úhradu minimálnû 51% nákladÛ na
rekonstrukci objektu. KaÏdá dotace
od státu má velmi pfiísné podmínky
pouÏití a jejich pfiípadné i nezavinû-
né nesplnûní by znamenalo vracení
dotace i dal‰í sankce. 

Do oblasti sociální sféry patfií i pro-
vozování Mûstské ubytovny v Baye-
rovû ulici, kterou se zastupitelé z dÛ-
vodu technicky velmi ‰patného sta-
vu objektu rozhodli k 31. srpnu le-
to‰ního roku zru‰it. Ubytovaní do-
stanou náhradní moÏnost získání
stfiechy nad hlavou v Ubytovnû v uli-
ci Kopaniny, kde mûsto zrekonstru-
uje dal‰í nízkopodlaÏní objekt. Uby-
tovnu bude provozovat âesk˘ ãerve-
n˘ kfiíÏ. Budova v Bayerovû ulici by
v budoucnu po generální rekon-
strukci mûla slouÏit k bydlení ze-
jména pro mladé rodiny.

Nezapomíná město na své sociálně potřebné?
Jak vidí úroveÀ poskytování sociálních sluÏeb

místostarostka Mgr. Elena Grambliãková

„V˘stavba této cyklostezky pro-
bûhne ve tfiech etapách. První tvofií
vybudování obchvatu Michalova, ve
druhé se vybuduje spojka z Michalo-
va do Bezruãovy ulice a tfietí závû-
reãnou etapou je realizace cyklostez-
ky v Bezruãovû ulici“, poskytl zá-
kladní informace místostarosta Ing.
Jifií Lajtoch. 

„Stavba fie‰í vybudování dvoupru-
hového, obousmûrného cyklistické-
ho pásu v úseku mezi ulicí Osmek
a Bezruãova. Jejím úãelem je zajistit
bezpeãn˘ pohyb pû‰ích a cyklistÛ
v uvedeném prostoru. NavrÏen˘ ob-
chvat Michalova umoÏní prÛjezd
cyklistÛ kolem parku i v dobû, kdy
bude park uzamãen. Tato cyklostez-
ka rovnûÏ zajistí propojení plánova-
né cyklotrasy Beãva s nadregionální
trasou Jantarová stezka“, konstatoval
J. Lajtoch.

„Vlastní cyklistick˘ pás bude tvo-
fien˘ dvûma jízdními pruhy o ‰ífice je-
den a pÛl metru. V úseku mezi v˘-
chodní bránou do Michalova a ulicí
Bezruãovou je soubûÏnû s cyklostez-
kou ve vzdálenosti jednoho metru
navrÏen˘ pû‰í chodník o ‰ífice dva

a pÛl metru. Cyklistická stezka zaãí-
ná napojením na stávající betonovou
komunikaci u zahradnictví Stfiední
zemûdûlské ‰koly Pfierov v ulici Os-
mek. Pokraãuje jiÏním smûrem sou-
bûÏnû se stávajícím oplocením parku
Michalov a je ukonãena navázáním
na stávající smí‰enou stezku pro cyk-
listy a pû‰í mezi ulicí Bezruãova

a Michalovem. Cyklostezka bude
konãit u lávky k tenisov˘m kurtÛm“,
popsal Jifií Lajtoch a dodal, Ïe její v˘-
stavba bude zahájena jiÏ v mûsíci
kvûtnu. 

„Cyklistická stezka je navrÏena s as-
faltov˘m krytem. V rámci vybudování
cyklostezky na obchvatu Michalova se
poãítá i s umístûním stoÏárÛ vefiejné-
ho osvûtlení, a to parkov˘mi svítidly
stejného typu“, upfiesnil místostaros-
ta a vyjádfiil pfiesvûdãení, Ïe tato ãást
stezky v˘raznû napomÛÏe cyklistÛm
v prÛjezdu této ãásti mûsta. RovnûÏ
její dal‰í pokraãování pfiipravované na
rok 2007 okolo Národní pfiírodní re-
zervace Îebraãka k firmû EMOS a dá-
le k obchodnímu centru Kaufland bu-
de dal‰í bezpeãnou trasou pro cyklis-
ty na‰eho mûsta. Šaf 

Nová cyklostezka kolem Michalova

Cyklostezka umožní průjezd kolem parku i v nočních hodinách, kdy je Mi-
chalov uzamčen

Jednou z investičních akcí, které se budou realizovat v letošním roce v cel-
kové výši padesáti milionů korun, je i cyklostezka Michalov. Celkové ná-
klady na ni činí zhruba 8 milionů korun s předpokládanou státní dotací 50 %.

Do soutûÏe bylo zasláno 532 v˘-
tvarn˘ch prací. V 1. kategorii se jí zú-
ãastnilo 26 matefisk˘ch ‰kol a poro-
ta hodnotila 182 v˘tvarn˘ch prací, ve
2. kategorii se se‰lo 196 v˘tvarn˘ch
prací z 25 základních ‰kol (1.–5.tfií-
da) a ve 3. kategorii bylo hodnoceno
196 v˘tvarn˘ch prací ÏákÛ 6.–9.tfiíd
dvanácti základních ‰kol.

Odborná porota mûla nároãn˘
úkol, neboÈ úroveÀ v˘tvarné soutûÏe
se rok od roku zvy‰uje. V kaÏdé kate-

gorii bylo proto vyhodnoceno dvacet
úspû‰n˘ch v˘tvarn˘ch prací.

V‰ichni úspû‰ní autofii pfievzali di-
plomy a hodnotné ceny pfii slavnost-
ním setkání v kinû Hvûzda 20. dub-
na, kde byla rovnûÏ zahájena v˘stava
v˘tvarn˘ch prací vernisáÏí. Bude pfií-
stupná vefiejnosti do 10. kvûtna den-
nû v odpoledních hodinách od 16.30
do 20 hodin Mimo tuto dobu lze ná-
v‰tûvu objednat na tel. ãísle 603 448
481, vedoucí kina Alena ·i‰ková.

Vyhodnocení výtvarné soutěže 
Děti, pozor, červená

foto Zdeněk Dostál

Od 1. ledna 2007 vejde v platnost
zákon o sociálních sluÏbách, kter˘
se dotkne témûfi kaÏdého zdravotnû
postiÏeného obãana. Pokud se chce-
te dovûdût o nastávajících zmûnách

více, mÛÏete se informovat na bez-
platné telefonní lince poradny Pa-
ragrafík – 800 100 250 nebo na
www.ligavozic.cz. 

Leoš Spáčil, Liga za práva vozíčkářů

Upozornûní
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Celoroční svícení
Novela zavedla povinnost celoden-

ního a celoroãního svícení.

Jízda pod vlivem alkoholu
a drog

Novinkou je, Ïe fiízení pod vlivem
alkoholu se stává nov˘m trestn˘m ãi-
nem v trestním zákonû (konkrétnû
§ 201). Za tento trestn˘ ãin hrozí
trest odnûtí svobody aÏ na jeden rok,
penûÏit˘ trest nebo zákaz ãinnosti.
Vy‰‰í trestní sazba (6 mûsícÛ aÏ 3 ro-
ky nebo zákaz ãinnosti) hrozí recidi-
vistÛm nebo napfiíklad fiidiãÛm hro-
madn˘ch dopravních prostfiedkÛ.

Na fiízení pod vlivem alkoholu a ji-
n˘ch návykov˘ch látek (drog) samo-
zfiejmû pamatuje vysok˘mi sazbami
v rozpûtí 3–7 bodÛ i bodov˘ systém
hodnocení fiidiãÛ.

Poslední novinkou v této oblasti je,
Ïe zákon ã. 379/2005 Sb. umoÏÀuje
stráÏníkÛm obecní policie v pfiípadû
podezfiení provést orientaãní decho-
vou zkou‰ku na ovlivnûní alkoholem.

Dětské autosedačky
PouÏívání dûtsk˘ch autosedaãek je

tímto zákonem roz‰ífieno na v‰ech-
ny kategorie pozemních komunika-
cí. (§6)

Povinné přílby pro cyklisty
Novelizace zákona 361/2000 Sb.

zvy‰uje vûkovou hranici pro pouÏí-
vání cyklistické pfiilby z 15 na 18 let,
a to bez ohledu, zda cyklista jede
v obci nebo mimo obec. (§ 58 odst. 1)

Předjíždění cyklistů
¤idiã, kter˘ pfii pfiedjíÏdûní vybo-

ãuje ze smûru jízdy, musí dávat zna-
mení o zmûnû smûru jízdy a nesmí
ohrozit ani omezit fiidiãe jedoucí za
ním. ¤idiã musí dát znamení o zmû-
nû smûru jízdy pfii pfiedjíÏdûní cyk-
listy (§17, odst. 2).

Telefonování za jízdy
¤idiã nesmí pfii jízdû vozidlem dr-

Ïet v ruce nebo jin˘m zpÛsobem tele-
fonní pfiístroj nebo jiné hovorové ne-
bo záznamové zafiízení (§7, odst. 1, c)

Zastavení a stání
Novela umoÏÀuje parkování nejen

soubûÏnû s chodníkem, n˘brÏ i ‰ik-
mo a kolmo, aniÏ by to muselo b˘t
vyznaãeno pfiíslu‰nou dopravní znaã-
kou. Pfii volbû takového parkování je
v‰ak tfieba mít na pamûti, Ïe se ne-
mûní pravidlo, podle nûhoÏ pfii stání
musí zÛstat aspoÀ jeden voln˘ jízdní
pruh o ‰ífice nejménû 3 m pro kaÏd˘
smûr jízdy. DÛleÏitá je i volba místa
– i pfii splnûní této podmínky mÛÏe
b˘t kolmé postavení vozu riskantní
pro jeho majitele, tedy Ïe do nûho
nûkdo nabourá…( §25, odst.1) 

Jízda v jízdních pruzích
Pokud na tfií a víceproudé komu-

nikaci souãasnû chtûjí do volného
jízdního pruhu najet dva automobi-
ly, mûli by se fiidiãi fiídit pravidlem
pravé ruky. Pfiednost má tedy vozid-
lo, pfiijíÏdûjící z pomalej‰ího (vnitfi-
ního) pruhu. Nûktefií automobilisté
v rychl˘ch pruzích v‰ak mûli moÏná
dojem, Ïe jako rychlej‰í mají pfied-
nost… Novela tedy tyto situace fie‰í
naprosto jednoznaãnû a jasnû: pfied-
nost mají fiidiãi automobilÛ pfiijíÏdû-
jící z prav˘ch jízdních pruhÛ.

V dal‰ím paragrafu je upfiesnûno
najíÏdûní na dálnice a rychlostní ko-
munikace prostfiednictvím pfiipojo-
vacích pruhÛ, které je v pfiípadû je-
jich existence fiidiã povinen pouÏít
(§12,odst. 4,6,7)

Jízda po kruhovém objezdu
Pokud se na nûj motorista chystá

vjet na kruhov˘ objezd, nedává zna-
mení o zmûnû smûru. Dosud to ne-
byla povinnost, nyní je to zakázáno.

Odst. 5 upfiesÀuje chování na sa-
motném kruhovém objezdu. Pfii pfie-
jíÏdûní mezi jízdními pruhy jak do-
prava, tak doleva je fiidiã povinen dá-
vat znamení o zmûnû smûru jízdy.
Znamení se nedává pouze pfii vjíÏdû-
ní na kruhov˘ objezd a pfii jízdû po
kruhovém objezdu, pokud ov‰em fii-
diã nepfiejíÏdí mezi jízdními pruhy.

Paragraf 22, odst. 5 upfiesÀuje ta-
ké logick˘ pfiedpoklad, Ïe na kruho-
vém objezdu, je-li oznaãen pfiíslu‰-
n˘mi dopravními znaãkami, má
pfiednost úplnû kaÏd˘ (§ 22, odst. 5,
§ 30, odst. 5).

Jízda nákladních vozidel
Zakazuje pfiedjíÏdûní nákladním vo-

zÛm nad 3,5 t (na osobní vozy kate-
gorie N1 to neplatí) a jízdním soupra-
vám, pokud nemají dostateãn˘ náskok
rychlosti oproti pfiedjíÏdûnému vozu. 

Nákladních vozÛ s hmotností nad
7,5 t se t˘kají také zmûny v omezení
jízdy nûkter˘ch vozidel v nedûli
a ostatních dnech pracovního klidu
– v sobotu v období od 1. ãervence do
31. srpna jim byla zkrácena doba zá-
kazu na dobu od 7 do 13 hodin (do-
sud do 20 hodin), ov‰em ve stejném
období nesmûjí na dálnice a silnice I.
tfiídy v pátek od 17 do 21 hodin (§12,
odst. 4, § 36, odst. 4).

Zákaz používání antiradarů
Nikdo nesmí pouÏívat technické

prostfiedky a zafiízení, která znemoÏ-
Àují nebo ovlivÀují funkci technic-
k˘ch prostfiedkÛ pouÏívan˘ch policií
nebo vojenskou policií pfii dohledu
na bezpeãnost provozu na pozem-
ních komunikacích, dále jen antira-
dar ( § 3, odst. 4).

Bodový systém
¤idiã na základû dosaÏení horní

hranice povoleného poãtu bodÛ (12)
pfiijde na rok o fiidiãsk˘ prÛkaz a pfied
jeho získáním bude muset skládat
opût zkou‰ku. Bodové konto ovliv-
Àuje i roãní doba bez pfiestupku, fii-
diã tak sníÏí své konto ãtyfimi body.
• Pokud se na fiidiãovû kontû objeví 12

bodÛ, je mu odebrán fiidiãsk  ̆prÛkaz.
• Obecní úfiad, kter˘ vydal fiidiãsk˘

prÛkaz, zaznamená body do 5 dnÛ
od doruãení informace o udûlení
pokuty nebo pravomocného roz-
hodnutí o udûlení trestu.

• ¤idiã musí na poÏádání obdrÏet
v˘pis o stavu svého konta – obecní
úfiad v‰ak nemá povinnost v pfiípa-
dû zmûny bodového konta auto-
maticky fiidiãe informovat.

• Po roce bez bodového pfiestupku
mu bude stav sníÏen o 4 body, po
dal‰ím roce znovu o 4 body.

• Pokud neporu‰í pfiedpisy tfii roky,
bude mít zaruãenû ãisté konto.

• Pokud byl fiidiã potrestán zákazem
fiízení a má na svém kontû trestné
body, lhÛty pro odpoãet mu zaãnou
bûÏet aÏ po skonãení zákazu fiízení.
O dosaÏení (pfiekroãení) hranice
12 bodÛ musí b˘t fiidiã neprodlenû
informován.

• Na odevzdání fiidiãského prÛkazu
má od doruãení oznámení pût
dnÛ.
Podmínkou pro vrácení fiidiãského

oprávnûní je doklad o pfiezkou‰ení
z odborné zpÛsobilosti k fiízení mo-
torov˘ch vozidel.

Trestné činy v dopravě
Novelizace trestního zákona staví

jízdu pod vlivem návykov˘ch látek
(alkoholu, legálních i nelegálních
drog) mezi závaÏná pochybení s re-
lativnû pfiísnou trestní sazbou. Trest-
ného ãinu se dopustí nejenom ten,
kdo zpÛsobí znaãnou ‰kodu nebo
újmu na zdraví, ale i ten, kdo napfií-
klad fiídí automobil ve stavu vyluãu-
jícím zpÛsobilost, kter˘ si zpÛsobil
napfiíklad poÏitím alkoholu. Stav vy-
luãující zpÛsobilost je urãován v prÛ-
bûhu vy‰etfiování znalcem a nelze jej
zobecnit. Proto platí – pokud se ne-
chcete dopustit trestného ãinu, ne-
poÏijte Ïádn˘ alkohol, léky nebo dro-
gy pfied a v prÛbûhu fiízení vozidla.

DÛleÏité je také upozornit na
§ 180d trestního zákona, podle kte-
rého bude novû trestn˘m ãinem také
fiízení motorového vozidla bez pfií-
slu‰ného fiidiãského oprávnûní. 

Policie ČR
Policisté mohou zamezit, aby fiidiã

pokraãoval v jízdû, a to odtaÏením
vozu nebo technick˘m prostfiedkem

(botiãkou), a to na náklady fiidiãe ne-
bo provozovatele vozu. 

Policisté po uvedení novely v plat-
nost budou smût na místû zadrÏet fii-
diãsk˘ prÛkaz, coÏ je staronové
oprávnûní Policie âR. 

Obecní policie
StráÏníci obecní policie mohou

novû mûfiit rychlost i mimo území
své obce (mûsta), tedy mimo úseky
pozemních komunikací oznaãen˘ch
dopravní znaãkou „obec“, ov‰em
musí postupovat v souãinnosti s Po-
licií âR. 

Novinkou je také to, Ïe stráÏník
mÛÏe zabránit fiidiãi, pokud ten po-
ru‰í odstavec 1 a 2 paragrafu 118
(coÏ jsou provinûní, kvÛli nimÏ mÛ-
Ïe zadrÏet automobil policista âR),
pokraãovat v jízdû. StráÏník obecní
policie je povinen v pfiípadech uve-
den˘ch v odstavci 1 a 2 pfiivolat poli-
cii a fiidiã je zase povinen setrvat na
místû do pfiíchodu policie. Lze pfied-
pokládat, Ïe toto roz‰ífiení pravomo-
ci povede k vût‰ímu dohledu nad do-
pravou kolem men‰ích mûst – ze-
jména bude zpfiísnûn dohled nad pfií-
mûstsk˘mi komunikacemi, které
jsou vzhledem ke zv˘‰ené individu-
ální dopravû hodnû frekventované
a ãasto je na nich pfiekraãována po-
volená rychlost 90 km/h.

Lékařské prohlídky
DrÏitel fiidiãského oprávnûní, kte-

r˘ dosáhl vûku 60, 65 a 68 let a po
dovr‰ení vûku 68 let kaÏdé dva roky
je povinen se podrobit pravidelné lé-
kafiské prohlídce, kterou provádí po-
suzující lékafi (viz § 84, odst. 4, zá-
kona ã. 361/2000 Sb.). Ten po ukon-
ãení lékafiské prohlídky vydává vÏdy
„Posudek o zdravotní zpÛsobilosti
k fiízení motorov˘ch vozidel“.

Podle nového znûní zákona je v˘-
‰e uveden˘ drÏitel fiidiãského opráv-
nûní povinen mít pfii fiízení motoro-
vého vozidla tento posudek o své
zdravotní zpÛsobilosti pfii sobû a na
poÏádání ho pfiedloÏit policistovi ke
kontrole (viz § 6, odst. 9).

Tento ãlánek nemá za úkol publi-
kovat a vysvûtlovat cel˘ zákon
411/2005 Sb. o provozu na pozem-
ních komunikacích, ale pouze upo-
zornit na nejdÛleÏitûj‰í zmûny, se
kter˘mi se mohou fiidiãi jiÏ v prv-
ních dnech mûsíce ãervence leto‰ní-
ho roku setkat.

Podrobnûj‰í informace mÛÏete
ãerpat buì pfiímo ze zákona ã.
411/2005 Sb. nebo na internetu na
www.novapravidla.cz.

Ing. Lubomír Štukavec,
vedoucí odboru dopravy MěÚ Přerov

Od 1. července letošního roku začne platit nový zákon o podmínkách
provozu na pozemních komunikacích Hlavní zmûny, které zákon ã. 411/2005 Sb. pfiiná‰í
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V tomto ãísle
odpovídá vedoucí
odboru rozvoje
Ing. Pavel Gala na
dotaz paní ZdeÀky
Dostálové, která
se zajímá o to, kdy
se doãkají Pfiero-

vané i jeho náv‰tûvníci dÛstojnûj‰í
podoby autobusového nádraÏí.

Příprava rekonstrukce
autobusového nádraží 

V souãasné dobû jiÏ existuje zpra-
covaná projektová dokumentace pro
povolovací fiízení tohoto nároãného
zámûru. ZároveÀ bylo vydáno sta-
vební povolení. Úspû‰nost a rychlost
realizace nového moderního zázemí
hromadné dopravy nyní záleÏí v˘-
hradnû na finanãních moÏnostech
mûsta a jeho schopnosti dosáhnout

na peníze z evropsk˘ch fondÛ. Nové
autobusové nádraÏí totiÏ podle pfied-
bûÏn˘ch kalkulací spolyká 86 milio-
nÛ korun. 

StûÏejním zámûrem bylo vylouãit
hromadné vyjíÏdûní autobusÛ z jed-
notliv˘ch nástupi‰È pfiímo do Tovární
ulice. Základní koncepce smûfiuje
k podélnému fie‰ení nástupi‰È v sou-
bûhu s Tovární ulicí. Nové fie‰ení
umoÏÀuje v˘jezd autobusÛ pouze jed-
ním spoleãn˘m nov˘m v˘jezdem
u Hypernovy. Celá rekonstrukce ob-
sahuje 14 stavebních objektÛ v pfied-
pokládané ãástce kolem 86 milionÛ
korun bez danû. Autobusové nádraÏí
bude mít 4 zastfie‰ené nástupní pero-
ny, z toho první peron má pfiímo na-
vazovat na odbavovací budovu. V‰ech-
ny perony budou kompletnû zastfie‰e-
ny, projekt poãítá s mobiliáfiem, in-

Na tomto místě bychom chtěli dát prostor čtenářům, kteří se zají-
mají o rozvoj našeho města, a to ve všech oblastech života Přero-
vanů. Na vaše dotazy týkající se dopravy, výstavby, životního pro-
středí, školství, kultury i sportu odpoví kompetentní pracovníci
městského úřadu. Své dotazy adresujte na redakci Přerovských lis-
tů, Bratrská 34, Přerov 750 11 nebo zasílejte e-mailem na adresu
eva.safrankova@mu-prerov.cz.

✉ Odpovídáme na dotazy čtenářů
formaãním systémem dopravcÛ, bez-
peãnostním zábradlím a umûl˘m
osvûtlením. Celkem se v areálu pfied-
pokládá osazení 35 oznaãníkÛ auto-
busov˘ch zastávek. Souãástí odbavo-
vací budovy by mûly b˘t ãekárna pro
cestující, prostory pro fiidiãe, autodo-
pravce a zamûstnance. Není opome-
nuto ani rychlé obãerstvení a vefiejné
WC. Celá budova bude mít délku pfies
120 metrÛ.

Celkové fie‰ení zahrnuje i bezbari-
érovou úpravu chodníkÛ tak, Ïe v˘‰-
kov˘ rozdíl mezi horní úrovní silniã-
ního obrubníku a povrchem vozovky
je v místech pfiechodÛ pro chodce je-
den aÏ dva centimetry. Stfiedem plo-
chy nádraÏí bude procházet hlavní pû-
‰í bezbariérová trasa mezi jednotliv˘-
mi nástupi‰ti, která dále naváÏe na
novû upraven˘ pfiechod pro chodce
pfies ulici Tovární. Areál nového nád-
raÏí samozfiejmû poskytne i bezpeã-
nou trasu pro chodce pohybující se ve
smûru z nádraÏí âesk˘ch drah k su-
permarketu Hypernova.

Nedílnou souãástí projektu jsou
i sadové úpravy. V zeleném pásu se-
vernû od nástupi‰È je navrÏeno zalo-

Ïení jednofiadé aleje stromÛ v délce
pfiibliÏnû 160 metrÛ. Celkovû bude
v prostoru nádraÏí vysázeno 28
vzrostl˘ch stromÛ.

NejdÛleÏitûj‰ím faktorem k zaháje-
ní stavebních prací jsou finance. Po-
tfiebné peníze není moÏné v této chví-
li ãerpat pouze z mûstské kasy, ale je
nutné najít vhodné spolufinancování.
Jednou z velk˘ch pfiíleÏitostí by moh-
ly b˘t peníze z fondÛ Evropské unie.
Doufejme, Ïe pravidla dosahování na
finanãní injekce z pfiipravovan˘ch ev-
ropsk˘ch programÛ pro léta 2007-
2013 umoÏní Pfierovu zmínûné pení-
ze obdrÏet. Teprve potom bude moÏ-
né tuto nároãnou investici zahájit
a zdárnû dokonãit tak, aby mûsto
sv˘m obãanÛm umoÏnilo dÛstojnûj‰í
a kulturnûj‰í cestování.

Přerovské listy
na internetu

Kompletní vydání Pfierovsk˘ch listÛ
najdete na adrese www.mu-prerov.cz
– rubrika Pfierovské listy. Jsou zde
umístûny ve formátu PDF. E-mail: 
eva.safrankova@mu-prerov.cz.
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inzerce

BlíÏí se termín konání voleb do
Poslanecké snûmovny Parlamentu
âeské republiky. Voliãi budou mít
pfiíleÏitost odevzdat své hlasy ve
dnech 2. a 3. ãervna. V pátek 2. 6.
zaãínají volby ve 14 a konãí ve 22
hodin, v sobotu 3. 6. pak lze voleb-
ní právo uplatnit od 8 do 14 hodin.

„V pfiípadû, Ïe
voliã nebude moci
z rÛzn˘ch dÛvodÛ
hlasovat v místû
svého trvalého po-
bytu, mÛÏe poÏá-
dat o vydání voliã-
ského prÛkazu, na
kter˘ mÛÏe hlaso-

vat v kterémkoliv volebním okrsku
v âeské republice nebo jakémkoliv
zvlá‰tním volebním okrsku v zahra-
niãí. ObãanÛm s trval˘m pobytem
v Pfierovû vydá voliãsk˘ prÛkaz Mûst-
sk˘ úfiad Pfierov, ohla‰ovna pobytu,
Bratrská 34, pfiízemí“, informoval Ja-
roslav Sláma, vedoucí správního od-
boru.

„O vydání voliãského prÛkazu mÛ-
Ïe voliã poÏádat jiÏ nyní, a to buì pí-
semn˘m podáním opatfien˘m ovûfie-
n˘m podpisem voliãe, doruãen˘m nej-
pozdûji sedm dnÛ pfiede dnem voleb
na Mûstsk˘ úfiad Pfierov, Bratrská 34,
750 11 Pfierov 2 nebo osobnû na ohla-
‰ovnû MûÚ, Bratrská 34 do okamÏiku
uzavfiení stálého seznamu, to je 31.
kvûtna do 16 hodin. Ohla‰ovna poby-
tu v‰ak mÛÏe pfiedat Ïadateli voliãsk˘
prÛkaz nejdfiíve 15 dnÛ pfiede dnem
voleb, to je od 18. kvûtna, a to osobnû

Blíží se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
voliãi nebo osobû, která se prokáÏe pl-
nou mocí s ovûfien˘m podpisem voli-
ãe nebo jej voliãi za‰le. 

Pokud budete na voliãsk˘ prÛkaz
hlasovat v jiném neÏ Olomouckém
kraji, obdrÏíte od okrskové volební
komise hlasovací lístek pro tento
kraj. Pokud budete hlasovat v zahra-
niãí, obdrÏíte vÏdy hlasovací lístek
pro Jihoãesk˘ kraj, kter˘ losem urãi-
la Státní volební komise“, upfiesnil
vedoucí správního odboru.

V Pfierovû se sídla volebních okr-
skÛ nemûní, kromû volebních okrskÛ
ã. 11 a 28, které se pfiesouvají ze
Soukromé stfiední odborné ‰koly Ïiv-
nostenské, Palackého 19 na Vysokou
‰kolu logistiky o.p.s., Palackého 25.

„Hlasovací lístky by mûl voliã ob-
drÏet nejpozdûji 3 dny pfiede dnem
voleb, to je 30. kvûtna.

Voliã mÛÏe poÏádat o vydání sady
hlasovacích lístkÛ ve dny voleb okr-
skovou volební komisi.

Na vybraném hlasovacím lístku
mÛÏe zakrouÏkovat maximálnû dva
kandidáty, kter˘m dává pfiednostní
hlas“, dodal Jaroslav Sláma. Šaf

Dal‰í informace jsou zvefiejnûny
na webov˘ch stránkách mûsta
www.mu-prerov.cz, volby, kde jsou
postupnû doplÀovány. Oznámení
o konání voleb s adresami volebních
místností a pfiíslu‰n˘m seznamem
ulic bude zvefiejnûno v pfií‰tím ãísle.

Mûstsk˘ úfiad Pfierov, odbor správní
upozorÀuje, Ïe koncem kvûtna budou
v souvislosti s pfiípravou na vydávání
cestovních dokladÛ s biometrick˘mi
údaji probíhat stavební práce v budo-
vû na nám. T. G. Masaryka 16. 

S velkou pravdûpodobností bude
nutno ve dnech 23. aÏ 26. kvûtna zce-
la uzavfiít I. poschodí, kde se nachá-
zejí pracovi‰tû obãansk˘ch prÛkazÛ,
cestovních dokladÛ a v‰echny do-
pravnû správní agendy.

Informace získáte na tel. ãíslech:
581 268 680 • obãanské prÛkazy

a cestovní doklady
581 268 669 • fiidiãské prÛkazy 
581 268 672 • evidence mot. voz.

Upozornûní na omezení
provozu mûstského úfiadu

Prodám 1+1/L, panel, DV,
37 m2, Žerotínovo náměs-
tí, plastové okno, vestavě-
ná skříň, cena 580 000 Kč,
tel. 602 789 166.

inzerce

Pozvánka
na parkurové závody

Ve dnech 13. a 14. kvûtna se usku-
teãní 10. roãník Ceny mûsta Pfiero-
va v areálu Stfiední zemûdûlské ‰ko-
ly v Pfierovû. Závody probûhnou
v rámci oslav 750 let mûsta Pfierova.

Oblastní sdruÏení ODS Pfierov pofiádá
ve stfiedu 31. kvûtna 14–18 hod.

na louce u Michalova

DùTSK¯ DEN
ODPOLEDNE V POHYBU
• sportovní atrakce pro v‰echny 

vûkové kategorie
• balónové létání
• taneãní vystoupení
• koncert Pavla Nováka

Pestr˘ program pro dûti i dospûlé
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Vylosování tfií soutûÏících se bude konat v rám-
ci promenádního koncertu v Michalovû dne
14. kvûtna v 15 hodin. V˘hercÛm budou ceny,
kter˘mi jsou hodnotné upomínkové pfiedmûty,
pfiedány na odboru Ïivotního prostfiedí. K jejich
pfievzetí budou písemnû vyzváni.

Správné odpovědi na otázky z dubnového
čísla Přerovských listů

I. okruh – DÛleÏitá data
Správná odpovûì: 1. kvûtna 1945
1. kvûtna 1945 vypuklo Pfierovské povstání, ve 13
hodin po‰kozena vojenská telefonní ústfiedna An-
ne Marie.
II. okruh – V˘znamné osobnosti
Správná odpovûì: Karel Janou‰ek
RNDr. Karel Janou‰ek se narodil 30.10.1893 v Pfie-
rovû, zemfiel 27.10.1971 v Praze. V roce 1992 byl
pov˘‰en na armádního generála a vyznamenám fiá-
dem M. R. ·tefanika II. stupnû in memoriam.

III. okruh – Kultura
Správná odpovûì: Rok 1966 
3. ãervna roku 1966 zaznûly v Klubu dopravy a spojÛ
první tóny amatérského jazzového festivalu (âAJF).
IV. okruh – Sport
Správná odpovûì: Rok 1950
Na úpatí âekyÀského kopce (dnes areál Pfierovské
rokle) se jely v 4. ãervna 1950 první motocyklové
závody I. Pfierovská rokle.
V. okruh – Stavby
Správná odpovûì: Rok 1992
Historické jádro Pfierova bylo prohlá‰eno vyhlá‰-
kou MK âR ã. 476 z roku 1992 mûstskou památ-
kovou zónou.
VI. okruh – ·kolství
Správná odpovûì: Základní ‰kola J.A.Komenské-
ho Pfierov-Pfiedmostí
V roce 1988 byla dostavûna nová ‰kolní budova
v Hranické ulici v Pfiedmostí a dne 29.8.1988 slav-
nostnû otevfiena

Soutěž 750 let města Přerova skončila

Z „Pfierovsk˘ch aktualit“

Více informací najdete na www.ktvprerov.cz

Soutěž zaměřená na historii města, která se konala u příležitosti 750. výročí založení měs-
ta Přerova, skončila. Počínaje lednovým číslem Přerovských listů v roce 2006 jsme zahájili
tuto soutěž zveřejněním prvních šesti otázek týkajících se historie našeho města. Během
čtyř měsíců jsme postupně zveřejnili celkem 24 otázek, které se vztahovaly k šesti okru-
hům: 1. Významná data, 2. Osobnosti, 3. Kultura, 4. Sport, 5. Architektura a 6. Školství.

Busty pro muzeum
Tfii nové bronzové busty odlité podle sádrov˘ch

modelÛ od sochafie Josefa Bajáka ozdobí interiér
zámku. Vedení Muzea Komenského v Pfierovû je ne-
chalo na vlastní náklady vyrobit v brnûnské dílnû Ja-
roslava Garguláka. Odlity byly dvû více neÏ 50kilové
busty Jana Amose Komenského a „Hlava muÏe
1965“. Muzeum tak uãinilo pfii pfiíleÏitosti kvûtno-
vé v˘stavy uspofiádané k leto‰nímu 100. v˘roãí na-
rození pfierovského sochafie Josefa Bajáka. -svam-

Archeologové odkryli kostru
Unikátní objev uãinili bûhem tfiímûsíãních pra-

cí archeologové, kdyÏ v lokalitû mezi Pfiedmostím
a Dluhonicemi odkryli kostru z mlad‰í doby ka-
menné. Jedná se pravdûpodobnû o Homo sapiens
sapiens, neboli ãlovûka dne‰ního typu. Skelet mla-
dého muÏe ãi Ïeny leÏel ve spra‰ové vrstvû na dnû

kulovité jámy zasypané kousky mazanice. Pohfiben
byl ve skrãené poloze hlavou k jihu a obliãejem k
v˘chodu. Archeologové objevili u ostatkÛ také nû-
kolik milodarÛ jako napfiíklad dvû hlinûné nádo-
by, kousky z kostûného náhrdelníku a zvífiecí kos-
ti. Vyzvednutá kostra projde je‰tû anal˘zou DNA,
pylov˘m rozborem a dal‰ími testy, které pomohou
urãit její pohlaví, stáfií i pfiesné ãasové období. Po-
zdûji by se mohla dostat do depozitáfie pfierovské-
ho Muzea Komenského. -svam-

Škodova ulice 
Komplex sedmi bytov˘ch domÛ ve ·kodovû uli-

ci v Pfierovû chce od Mûsta Pfierova odkoupit spo-
leãnost Donátor o. p. s. Ale‰e Barana. Jako jediná
podala pfierovské radnici nabídku. Za domy s 81
byty, z nichÏ je 18 prázdn˘ch a ostatní jsou obsa-
zeny nájemníky, spoleãnost nabízí nûco málo pfies
jeden milion korun. Jejím zámûrem je bytové do-
my zrekonstruovat. Pfiijetí nebo odmítnutí nabíd-
ky budou projednávat radní na svém kvûtnovém
zasedání a poté i zastupitelé. -gáj-

Z porodnice byty
Z b˘valé budovy porodnice vzniknou nájemní by-

ty. Rada mûsta proto navrhla zastupitelÛm, aby
schválili zmûnu územního plánu. Objekt pfierov-
ské porodnice je opu‰tûn˘ od doby, kdy se porod-
nicko – gynekologické oddûlení zdej‰í nemocnice
pfiestûhovalo do novû vybudovaného Pavilonu pro
matku a dítû. Ten vznikl pfied tfiemi lety v areálu
Nemocnice Pfierov. Rekonstrukce si vyÏádá ãástku
okolo 20 milionÛ korun. Investor zde vybuduje 34
jednopokojov˘ch a pût dvoupokojov˘ch bytÛ. S je-
jich v˘stavbou se má zaãít do ãtyfi mûsícÛ. Pfie-
stavba potrvá pfiibliÏnû dva roky. -svam-

foto Zdeněk Přikryl

Po skonãení války na jafie roku 1945 byly pod-
mínky pro rozvoj bezmotorového létání-plachtû-
ní v Pfierovû obzvlá‰È v˘hodné. Po nûmecké Luft-
waffe tu zÛstalo kolem padesáti demontovan˘ch
kluzákÛ a vûtroÀÛ a také provozuschopn˘ naviják.
Za ãleny obnoveného aeroklubu se pfiihlásili nû-
ktefií pfiedváleãní plachtafii, mezi nimi Jaroslav (Lá-
ìa) a Josef Dvofiáãkovi, a nûkolik leteck˘ch mode-
láfiÛ, ktefií dospûli bûhem váleãn˘ch let.

K dispozici bylo pfiedváleãné plachtafiské leti‰tû na
cviãáku nad Újezdcem, vhodné ov‰em jen pro zaãá-
teãníky. Podstatnû lep‰í
moÏnosti nabízelo travna-
té vojenské leti‰tû Pfierov-
Henãlov. Pfierov‰tí leteãtí
nad‰enci mûli v dobré pa-
mûti intenzivní plachtafi-
sk˘ v˘cvik nûmeck˘ch vo-
jensk˘ch pilotÛ v roce
1943, pfii kterém byly
v provozu i tfii navijáky.

Brzy po zahájení létání
(první starty probûhly
údajnû uÏ 10. kvûtna) se
objevil závaÏn˘ nedostatek
tohoto leti‰tû: nebylo kde
uskladnit vûtronû. Hangár
postaven˘ uÏ v roce 1938
byl Nûmci zniãen v po-
sledních dnech války.

Pfiedsednictvo aeroklubu (pfiedseda JUDr. Emil
S˘kora) fie‰ení na‰lo. V únoru 1946 byl v Mostkovi-
cích zakoupen skládací dfievûn˘ barák po Nûmcích.
Pro pfiepravu demontovaného baráku poskytl zdar-
ma nákladní auta a závozníky pan Adolf Krafek, ma-
jitel autodopravy v Pfiedmostí a místopfiedseda ae-
roklubu. Stavba hangáru byla zadána stavební fir-
mû JankÛ v Horní Mo‰tûnici a za pomoci plachta-
fiÛ bûhem necel˘ch dvou mûsícÛ dokonãena. V dub-
nu 1946 byl hangár pfiedán do provozu, plachtafii se
pfiestûhovali na Henãlov. Josef Voltr 

Když se ještě v Přerově plachtařilo
Stavba hangáru u V˘myslova

Vlevo je vidět naviják, na Gruntu Baby zůstalo z původní německé imatriku-
lace jen písmeno A, na Olympii první část imatrikulačního čísla WL-XVIII zna-
mená příslušnost k XVIII. Letecké župě Vídeň a označení na Kranichu je no-
vějšího provedení, napravo je transportní vozík.

z archivu St. Dostála
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Kalendárium
4. 5. 1841 – pfied

165 lety se narodil
v Odrlicích u Litovle
Franti‰ek O‰ãádal,
profesor dûjepisu,
zemûpisu a tûlocviku
pfierovského gymná-

zia v letech 1871–1921. V letech
1882–1888 byl okresním inspekto-
rem, vládním zástupcem pfii pokra-
ãovací ‰kole prÛmyslové v Pfierovû.
Je autorem nûkolika historick˘ch
studií ve V˘roãních zprávách gym-
názia a v Obzoru, pfiispíval do ãaso-
pisÛ Komensk˘, Domácí hospodynû,
byl pfiedsedou Literárního klubu pfii
âtenáfiském spolku v Pfierovû, v Rus-
kém krouÏku vyuãoval ru‰tinu, oblí-
ben˘ fieãník. Zemfiel 17. 4. 1913
v Pfierovû.

5. 5. 1901 – pfied 105 lety se na-
rodil v Pfierovû Ladislav Pour-Such-
dolsk˘, redaktor pfierovského Obzo-
ru v letech 1928–1942 a Obrany lidu
v letech 1945–1947, autor desítek
ãlánkÛ, fejetonÛ a recenzí, dopisoval
do rÛzn˘ch deníkÛ v rubrice literár-
ní, sportovní, popularizaãní i politic-
ké, psal i cestopisné ãlánky z cest do
zahraniãí. PÛsobil v Pfierovû, kde vy-
dal román Cirkus Kludsk˘. Zemfiel
20. 8. 1947 v Praze.

8. 5. 1901 – pfied 105 lety se naro-
dila v Pfierovû Karolína Anastázie Bû-
halová, uãitelka, zpûvaãka, která v le-
tech 1929–1931 pÛsobila ve Francii.
Jedna z prvních ãs. zpûvaãek, která
propÛjãila svÛj krásn˘ hlas prvnímu
ãeskému zvukovému filmu. Od roku
1933 uãila na pfierovské hudební ‰ko-
le. Zemfiela 19. 9. 1950 v Praze.

12. 5. 1926 – pfied
80 lety zemfiel v Pfie-
rovû Franti‰ek Ská-
celík, MUDr., kter˘ od
roku 1871 pÛsobil ja-
ko praktick˘ lékafi
v Pfierovû v domû na

Komenského tfiídû, od roku 1893 usta-
noven mûstsk˘m a nádraÏním léka-
fiem. KdyÏ byl v roce 1883 zvolen sta-
rostou, prosadil ãeské úfiadování na
radnici, zaslouÏil se o zfiízení mûstské
spofiitelny, mû‰Èanské ‰koly, odstranû-
ní starého hfibitova z mûsta na jeho
okraj. Narodil se 4. 1. 1845 v Bochofii.

27. 5. 1906 – pfied
100 lety se narodila
v Pfierovû ZdeÀka
MotáÀová, uãitelka
a fieditelka zvlá‰tní
‰koly, která se vûno-
vala i literární práci.

¤ada jejích básní, povídek, fejetonÛ,
pohádek a reportáÏí vycházela v rÛz-
n˘ch ãasopisech. Podílela se na zpra-
cování nûkolika uãebnic pro zvlá‰tní
‰koly. Byla aktivní ãlenkou fiady pfie-
rovsk˘ch spolkÛ. Zemfiela 9. 10. 1990
v Pavlovicích u Pfierova.

Věra Fišmistrová

V ukrajinském UÏhorodû to byla
v˘stava fotografií Floriana Zapletala
konaná u pfiíleÏitosti konference
k 60. v˘roãí zaloÏení tamního Za-
karpatského umûleckého institutu.
Bylo zde vystaveno nûkolik desítek
Zapletalov˘ch fotografií, vûnovan˘ch
pfieváÏnû zakarpatsk˘m dfievûn˘m
cerkvím a lidové architektufie. 

Druhá v˘stava Cestiãka do ‰koly…
âeské a Zahraniãní slabikáfie byla slav-
nostnû otevfiena 17. bfiezna v neapol-
ském muzeu Città della Scienza – Mûs-
to vûdy, za úãasti ãeského konzula dr.
Angela Ruoppola, ústfiední fieditelky ne-
apolsk˘ch muzeí, univerzitních profe-
sorÛ a fiady ãesk˘ch krajanek, veden˘ch
H. Schwarzovou a I. Veselou.

Toto moderní muzeum bylo po
úpravách umístûno v obrovském to-
várním komplexu na pobfieÏí Neapo-
le mezi Coroglio a Bagnoli.

Záběr z vernisáže výstavy slabikářů v Neapoli foto archiv muzea 

Ohlédnutí Zahraniční výstavy Muzea Komenského v Přerově
V březnu připravili pracovníci
přerovského Muzea Komenské-
ho dvě výstavy v zahraničí.

Náv‰tûvníci mohou zde zhlédnout
celou fiadu ãesk˘ch didaktick˘ch ob-
razÛ a slabikáfiÛ od poloviny 19. sto-
letí aÏ po souãasnost. Mimo to je zde
vystaven i základní ‰kolní nábytek
z konce 19. století a zahraniãní sla-
bikáfie ze 22 zemí.

Muzeum Komenského v Pfierovû
vydalo k této v˘stavû katalog a pro-
spekt muzea v italském jazyce. Po
Neapoli bude v˘stava slabikáfiÛ pfie-
nesena do dal‰ích italsk˘ch mûst,
a to nejprve do Florencie a pak do
Bolonû. PhDr. František Hýbl

Takto pojmenoval v pofiadí jiÏ pátou
svou knihu ver‰Û pfierovsk˘ básník
a kreslífi Lubomír Dostál. Nové básnû
jsou „zabaleny“ do Ïlutého obalu a té-
mûfi u kaÏdé z nich je zaznamenáno
i datum, kdy byla napsána. Zvídav˘
ãtenáfi si tak mÛÏe lehce spoãítat, ko-
lik Lubomír Dostál napsal v jednom
mûsíci básní. Pfii listování sbírkou zji-
stíme, Ïe obsah vût‰iny básní je struã-
n˘. A jak to vysvûtluje samotn˘ bás-
ník? „Moje básnû by mûly mít hloub-
ku, my‰lenku, stejnû jako mé kresle-
né vtipy. Mûly by ãtenáfii sdûlit moje
pocity, ve kter˘ch se leckdy najde i on
sám. Vlastnû se v mé sbírce sám ‚obs-
louÏí‘ a vybere si to, co se mu líbí“.

„Básnû, které pí‰u, se nemusejí
za kaÏdou cenu r˘movat. Nemûla by
se ale z nich vytratit jiÏ zmiÀovaná
my‰lenka. Nejsem ãlovûk, kter˘ by
sedûl nad prázdn˘m papírem a „ãe-
kal“, aÏ ho nûco napadne. Nosím
stále u sebe blok a dle potfieby si v‰e
zapí‰i a teprve potom doma to, co
se mi líbí, pfiepí‰u a uloÏím do po-
ãítaãe. Dobrou pohodu mi dokáÏe
pro psaní navodit veãer jemnû pu‰-
tûné rádio. Jsem rád, kdyÏ se mi po-
dafií pfienést ji i na ãtenáfie…“, cha-
rakterizuje básník atmosféru, pfii
které pfiichází inspirace.

Lubomír Dostál, kterého znají ne-
jen Pfierované pfiedev‰ím jako úspû‰-
ného kreslífie, jenÏ publikuje své vti-
py v fiadû hlavnû místních periodik,
se v posledních nûkolika letech vû-
nuje i kantorské ãinnosti.

„M˘m snem bylo pfiedat druh˘m
to, co si myslím, Ïe umím. Naskytla
se mi moÏnost vyuãovat v˘tvarnou
v˘chovu na Základní ‰kole BoÏeny
Nûmcové. Tû‰í mû vidût mlad‰í po-
kolení, jak se nebojí bílé plochy pa-
píru a kolikrát mû pfiekvapí svojí fan-
tazií. Vlastnû tak pokraãuji ve ‰lépû-
jích mého str˘ce uãitele Josefa Do-
stála z ¤íkovic“, vysvûtluje své uãi-
telské smûfiování.

Knihu básní Vanilka z léta stejnû
jako v‰echny pfiedchozí mÛÏe ãtenáfi
najít v mûstské knihovnû. Šaf

Ukázka z básnické sbírky:

Nečti moje básně
Neãti moje básnû, kdyÏ nechce‰…
Nechej to slep˘m – 
Ti chtûjí ãíst.

Vanilka z léta, další kniha básní z dílny
Lubomíra Dostála

Pfierovsk˘ Dostavník uvede v rám-
ci oslav 750 let mûsta Pfierova re-
prizu hudební crazy-komedie Pavla
Dostála a Vl. Hartlové Klá‰terní ta-
jemství aneb David a Dominika.

Pfiedstavení plné agentÛ a nepo-
sedn˘ch schovanek s pÛsobiv˘mi
songy spirituálÛ se uskuteãní 1. ãerv-
na v 19.30 hodin v Mûstském domû.

Divadlo Dostavník
reprízuje

foto David Šponar
Chovanka Dominika alias Dominik

Pozvánka na
celostátní pfiehlídku

7. loutkáfiské Letnice Pfierov 2006 
ve dnech 20.–21. kvûtna. 

NesoutûÏní loutkáfiskou pfiehlídku
uspofiádá loutkové divadlo Sokol Pfie-
rov – Pfierovsk˘ Ka‰párek za pfiispû-
ní Skupiny amatérsk˘ch loutkáfiÛ pfii
SâDO Praha a Mûsta Pfierov.
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� Pane Krejãí, poãítaã, kter˘ máte na
stole, je dnes jiÏ bûÏnou vûcí. Pro li-
di va‰eho vûku v‰ak je‰tû dost neob-
vyklou. Pí‰ete na nûm?

V‰echno. I kreslím a r˘suji. Poãí-
taã jsem si pofiídil v dÛchodu a mám
také pfiipojení na internet. Pracovat
s ním jsem se nauãil podle kapesní-
ho prÛvodce. Pokud nûco nevím, po-
radí mi syn, kter˘ pracuje jako peda-
gog v oboru elektronické poãítaãe.
Stále se pídím po nov˘ch vûcech.
Snad je to dáno povoláním, které
jsem cel˘ Ïivot zastával. B˘t ve v˘vo-
ji na ‰pici je nezbytností.
� Zaãnûme v‰ak od zaãátku. Jak jste
se aÏ ze západních âech dostal do
Pfierova?

Pocházím z Lipnice, kde Ïili moji ro-
diãe. Otec pracoval jako zámeãník v Ïe-
lezniãních dílnách. Pfii opravû loko-
motivy v‰ak utrpûl smrteln˘ úraz elek-
trick˘m proudem, kdyÏ mûl nûco má-
lo pfies padesát rokÛ. MoÏná po nûm
jsem zdûdil urãit˘ technick˘ talent,
protoÏe otec byl zruãn˘ fiemeslník.
� Zfiejmû zdûdûné vlohy vás také pfii-
vedly ke studiu technick˘ch oborÛ.

Ano. Po absolvování plzeÀské teh-
dy reálky jsem byl pfiijat ke studiu na
âeském vysokém uãení technickém
v Praze. Studium jsem úspû‰nû do-
konãil a zÛstal pracovat na strojní fa-
kultû. Práce se mi líbila, ale z rodin-
n˘ch dÛvodÛ jsem zde nemohl zÛstat
V Praze jsem nemûl nadûji dostat byt.
KdyÏ manÏelka s dítûtem uÏ bydlela
zas u rodiãÛ v Brnû, musel jsem se
s pÛsobením na vysoké ‰kole rozlou-
ãit a nastoupit na místo, se kter˘m
získám i byt. Pfierovské strojírny by-
ly pro mne nejlákavûj‰í.
� Jak jste si zvykl na nové pÛsobi‰tû?

Dobfie. Dostal jsem slíben˘ byt,
tenkrát úplnû nov˘, na Gottwaldovû
sídli‰ti, dne‰ní JiÏní ãtvrti a také za-
mûstnání se mi líbilo, protoÏe práci
konstruktéra povaÏuji pro podnik za
urãující. Co nevymyslí a nenakreslí
pro v˘robní dokumentaci, to se ne-
vyrobí a nelze s tím obchodovat.
V roce l955 jsem zaãal pracovat jako
vedoucí v˘zkumnû v˘vojového oddû-
lení hfiídelov˘ch spojek a pozdûji
i elektropfievodovek. Zastával jsem
i funkci vedoucího samostatného

provozu na v˘robu hfiídelov˘ch spo-
jek, projektanta nové v˘robní haly
a asistenta v˘robního námûstka. Do
dÛchodu jsem v‰ak ode‰el v roce
l986, kdy jsem opût byl vedoucím v˘-
voje a v˘zkumu hfiídelov˘ch spojek
a pfievodovek, po tfiiceti letech ve
stejném oboru téhoÏ podniku.
� Pfii své práci jste dûlal závodu
a mûstu Pfierov dobré jméno jako
autor vynálezÛ uznávan˘ch i v za-
hraniãí. Které to byly?

Doma jsem získal ãtyfii patenty
a sedm autorsk˘ch osvûdãení na vy-
nálezy. Dal‰í patenty mi byly pfiizná-
ny v Rakousku, ·v˘carsku, Nûmecku
a Velké Britanii. Celkem jsem auto-
rem a spoluautorem dvanácti vyná-
lezÛ. Nejv˘znamnûj‰í z nich byl pa-
tent na vynález stavebnicov˘ch pfie-
vodovek, kter˘ zlep‰il ekonomiku je-
jich v˘roby.

Ve svém oboru jsem také pracoval
v pfiímé mezinárodní vûdecko-tech-
nické spolupráci, a to jako ãlen obo-
rové normalizaãní komise tehdej‰í
Rady vzájemné hospodáfiské pomoci,
i jako informátor na zahraniãních ve-
letrzích a Dnech ãeskoslovenského
hospodáfiství v zahraniãí. Tak jsem se
dostal i do deseti zemí Evropy.
� Z va‰ich ãetn˘ch mimopracovních
zájmÛ je zfiejmû nejv˘znamnûj‰í fi-
latelie. Jak jste se k tomuto koníãku
dostal?

Od mládí jsem obdivoval malífiské
umûní na‰ich pfiedních malífiÛ, ktefií
jsou i autory zobrazení na na‰ich
známkách. Tato jejich grafická díla
pfievádûjí na formát po‰tovní známky
vynikající autofii pûtibarevn˘ch ocelo-
rytin, které mû fascinují. S nûkter˘mi
tûmito umûlci jsem se také osobnû
znal. Ke sbûratelskému koníãku mû
v‰ak pfiivedl aÏ pan Kopeãn˘. Ten mû
uvedl do Filatelistického klubu. A pro-
toÏe funkce se na mne jen lepí, brzy
jsem byl jednatelem a pozdûji pfiedse-
dou a kronikáfiem klubu.
� Právû funkce kronikáfie vás zfiejmû
pfiivedla k dal‰ímu koníãku, historii.
Jak to vlastnû tenkrát bylo?

Kronika na‰eho klubu nebyla od
roku 1943 patnáct let psána a já jsem
se proto rozhodl ji dokonãit. Nebyla
to snadná práce, ale po pûtadvaceti-

letém úsilí se podafiila. Dnes má kro-
nika ‰est vázan˘ch knih asi o 800
stranách. Klub ji vûnoval na mÛj
podnût Státnímu okresnímu archivu.
Tím zajistil, Ïe se nic neztratí a ne-
po‰kodí a pfiesto bude v‰em zájem-
cÛm k dispozici.

Historii po‰tovnictví okresu Pfie-
rov a pfierovsk˘ch po‰t jsem zpraco-
vával ke 150. v˘roãí vzniku první po‰-
ty v Pfierovû. Tuto moji knihu vydala
v roce 1995 Odborová organizace
po‰t. Podklady pro ni jsem nacházel
pfiímo na po‰tách i ve Státním okres-
ním archivu v Pfierovû.

Zde jsem se stal jiÏ natolik zná-
m˘m badatelem, Ïe mû fieditel archi-
vu Dr. Lapáãek doporuãil napsat po-
jednání o historii pfierovsk˘ch hfibi-
tovÛ. Tato moje práce vy‰la ve Sbor-
níku archivu roku 1998. 

Ve Sborníku SOkA v roce 2002 vy-
‰la doplnûná a pfiepracovaná Historie
pfierovsk˘ch po‰t. 

� âím vás obû práce zaujaly?
Pfierovské po‰ty pfiedev‰ím svojí

dlouhodobou historií, ponûvadÏ prv-
ní po‰ta byla v Pfierovû zfiízena jiÏ
v roce 1840. A pak pÛlstolet˘m vytr-
val˘m úsilím vedení mûsta o zfiízení
státní po‰ty, poskytující v‰echny po-
tfiebné sluÏby. U hfibitovÛ v Pfierovû
mû pfiekvapil jejich poãet. Historic-
k˘ch hfibitovÛ bylo rovn˘ch deset tfií
rÛzn˘ch vyznání a i dnes je ve mûstû
a jeho místních ãástech v provozu
‰est hfibitovÛ.
� Vût‰ina na‰ich ãtenáfiÛ jistû neví, Ïe
pro Pfierovské listy dûláte osmismûr-
ky s tajenkou. âím je‰tû se zab˘váte? 

Osmismûrky jsem vytváfiel pro
Pfierovské ECHO v letech 1997/98.
Vrátil jsem se k jejich tvorbû po nû-
kolika letech, kdy se ukázalo, Ïe se
opût pro nû najde v Pfierovsk˘ch lis-
tech místo. Skládám je radûji neÏ kfií-

Ïovky, protoÏe mohou mít del‰í ta-
jenku, která snad fie‰itele osloví
a jsou pro nû odpoãinkovou zábavou. 

Po odkoupení bytového domu od
mûsta jsem se ujal funkce pfiedsedy
Spoleãenství vlastníkÛ bytov˘ch jed-
notek a v dal‰ím funkãním období
místopfiedsedy.

Rád cestuji a tak se tû‰ím na leto‰-
ní sraz absolventÛ plzeÀské reálky.
PfiestoÏe jsme roãník, kterému bude
letos osmdesát, schází se nás je‰tû
deset. Pfii té pfiíleÏitosti rád nav‰tívím
také rodnou Lipnici a obû sestry.
� Brzy budeme slavit jedena‰edesá-
té v˘roãí konce druhé svûtové války.
Vy, jako b˘val˘ obyvatel PlzeÀska,
jste zfiejmû zaÏil osvobození této
ãásti âech americk˘mi vojáky. Jak
na setkání s nimi vzpomínáte?

Já, dojíÏdûjící vesniãan, s potû‰e-
ním. Jejich velitel generál Harmon
sídlil v hotelu Slovan sousedícím se
Slovanskou besedou, kde jsme mûli

po válce maturitní ples. Nechal se po-
zvat a dal se vidût. Na ples opravdu
pfii‰el a zatancoval si maturitní sólo
se v‰emi ãtyfimi na‰imi dûvãaty.

PlzeÀ‰tí spoluÏáci vzpomínají spí‰
s trpkostí v du‰i. Odvedli jim totiÏ
dûvãata. Po kapsách mûli tabulky ão-
kolády a balíãky nylonek. S tûmi
punãochami, mûsíc po válce, ne-
mohli kluci soutûÏit 

Slavnostní pfiehlídka pfied prezi-
dentem Dr. Bene‰em byla pozoru-
hodná tím, Ïe ve velké vojenské hud-
bû pfievládaly saxofony, tahové po-
zouny a suzafony. Také tím, Ïe pû‰í
roty pochodovaly zcela nesly‰nû, pro-
toÏe mûly kanady s podráÏkou ze su-
rové gumy… a Ïe i tanky se pohybo-
valy ti‰e, ponûvadÏ je vezly automo-
bily na podvalnících na pneumati-
kách. Inu jin˘ kraj, jin˘ mrav.

Miroslav Rozkošný

Rodák  z malé vesnice Lipnice,  nedaleko Plzně, přišel do Přerova
již v padesátých letech, aby zde našel zaměstnání a byt pro svoji
rodinu. Svůj technický talent plně uplatnil  v Přerovských strojír-
nách jako autor řady patentů a autorských osvědčení na vynálezy,
které byly uznány také v několika jiných státech. Další své široké
zájmy a schopnosti uplatňoval nejen v zaměstnání, ale také ve ve-
řejné činnosti, které se věnuje dodnes, v roce, kdy oslaví své kula-
té životní jubileum. „Funkcionaření mně snad bylo do života pře-
durčeno“,  s úsměvem říká nastávající osmdesátník.

Stále se snažím porozumět novým věcem, říká  téměř osmdesátiletý jubilant

Rozhovor s Ing. Václavem Krejãím, drÏitelem Ceny mûsta Pfierova – Medaile J. A. Komenského

foto Miroslav Rozkošný
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O pfiípadn˘ch oslavách souvisejí-
cích s pov˘‰ením na mûsto v minu-
l˘ch stoletích není nic známo. V pfie-
rovsk˘ch mûstsk˘ch kronikách z let
1922-1933 zápisy o oslavách zazna-
menány nejsou. V 19. století posky-
toval obãanÛm prvofiadé informace
o dûní pfiedev‰ím tisk. V Pfierovû vy-
cházel deník Obzor aÏ od roku 1910,
takÏe prÛbûh pfiípadn˘ch oslav 650.
v˘roãí (rok 1906) neznáme, 660. v˘-
roãí pak pfiipadlo na váleãn˘ rok
1916. V Obzoru z roku 1936 je
zpráva, Ïe pfii pfiíleÏitosti konání
Stfiedomoravské v˘stavy byla vydá-
na broÏura na pamûÈ 680. v˘roãí
vysazení Pfierova na mûsto
a k Stfiedomoravské v˘stavû jako

soukrom˘ a neprodejn˘ tisk…

O deset let pozdûji, 18. 1. 1946,
uvefiejnila Na‰e Haná rozsáhl˘ pfiís-
pûvek J. MoÏí‰e 690 let mûsta Pfie-
rova, v nûmÏ autor vylíãil historii
mûsta od jeho vzniku. Pfii pfiíleÏi-
tosti tohoto v˘roãí se konala dne 28.
1. 1946 v zasedací síni Îerotínova
zámku slavnostní schÛze pléna MNV
(Místní národní v˘bor) v Pfierovû za
pfiítomnosti pfiedsedy MNV JUDr. Ja-
romíra MoÏí‰e, pfiedsedy ONV Pfie-
rov Bohuslava ·ídy, pfiedsedy ZNV
Peãta, ãlenÛ ONV a MNV, zástupcÛ
posádky, úfiadÛ, ‰kol, továren, spol-
kÛ, korporací a hostÛ.Touto slavnos-
tí byla zahájena desetiletka budování
Velkého Pfierova.

O deset let pozdûji, 25. ledna 1956
se konalo ve velkém sále Domu
osvûty (Mûstsk˘ dÛm) slavnostní za-
sedání MNV k zahájení oslav 700.
v˘roãí pov˘‰ení Pfierova na mûsto.
Jednání zahájil tajemník MNV Anto-
nín Koãífi. Poté následovaly projevy
dal‰ích pfiedstavitelÛ spoleãenského
Ïivota. Tím byla zahájena fiada akcí,
které tvofiily rámec i náplÀ oslav, jeÏ
probíhaly po cel˘ rok a byly ukonãe-
ny 28. ledna 1957. Kulturní podniky
se konaly pfiedev‰ím v mûsíci kvûtnu
a ãervnu. První akcí v kvûtnu 1956
byl Majáles studentÛ pfierovsk˘ch
‰kol, jehoÏ pofiadatelem byly ‰kolské
organizace âSM (âeskoslovensk˘
svaz mládeÏe) pfierovsk˘ch odbor-
n˘ch ‰kol. Souãástí Majálesu bylo
okresní kolo umûlecké tvofiivosti stu-
dentÛ, kterého se zúãastnilo více neÏ
80 soutûÏících, z toho tfii soubory.
Nejlépe si vedli studenti z jedenácti-
leté stfiední ‰koly a prÛmyslové ‰ko-
ly chemické. Samotn˘ Majáles byl
zahájen promítnutím filmu Filosov-
ská historie v kinû Oko, kter˘ zhléd-

lo více neÏ 1 900 divákÛ. Znaãn˘ zá-
jem tehdy zaznamenal i film Mûsíc
nad fiekou promítan˘ v Michalovû.
Mezi úspû‰né akce patfiil i táborák na
bfiehu Beãvy, kde se v kulturním pro-
gramu pfiedstavil fieck˘ soubor Belo-
janis. Bûhem kvûtna probíhaly téÏ
sportovní soutûÏe. Dne 8. kvûtna se
konal Velk˘ karneval, kterého se zú-
ãastnilo asi 1 100 mládeÏníkÛ. Znaã-

nou pozornost zaznamenalo téhoÏ
dne i vystoupení poÏárníkÛ na Hlav-
ním námûstí (TGM). Poslední slav-
nostní majálesov˘ den 9. kvûtna byl
zahájen budíãkem z místního roz-
hlasu. Poté pfiedstavitelé mûsta
a okresu spolu s obãany poloÏili vûn-
ce u památníku osvobození a pomní-
ku obûtí nacismu. V odpoledních ho-
dinách probíhaly dûtské závody a hry
v parku Michalov, kde vyhrávala ob-
ãanÛm k poslechu dechovka. Mûstem
pro‰el majálesov˘ prÛvod 800 krojo-
van˘ch studentÛ, kter˘ doprovázely
alegorické vozy. Jejich pfiíchodem do
parku tak byla zahájena hlavní ãást
programu za pfiítomnosti tomûfi 6 ti-
síc obãanÛ. 

V rámci oslav se konala fiada v˘-
stav ve v˘stavní síni Îerotínova zám-
ku, napfiíklad Oravská pfiehrada v dí-
le akad. malífie Ed. Svûtlíka, dále v˘-
stava myslivosti, kterou nav‰tívilo
pfies 2 tisíce spokojen˘ch a nad‰e-
n˘ch náv‰tûvníkÛ. Touto akcí se do
oslav zapojilo Okresní myslivecké
sdruÏení, které se zaslouÏilo o ús-
pûch v˘stavy. Souãasnû s myslivec-
kou v˘stavou a v˘stavním trhem po-
fiádal kynologick˘ odbor v Pfierovû

speciální v˘stavu loveck˘ch psÛ, kte-
rá se konala na cviãi‰ti Svazarmu na
Malé DláÏce. V˘stava byla obeslána
260 psy tfií plemen chovan˘ch cho-
vateli z celé Moravy. V sále Domu
osvûty se pfiedstavil slovensk˘ soubor
SLUK. Nejvût‰í akcí pofiádanou
v rámci oslav byl celostátní nákupní
trh a v˘stava plemenn˘ch zvífiat ve
dnech 17. aÏ 20. kvûtna 1956. Ke
slavnostní náplni pfiispûla mimo jiné
i úãast vládních ãinitelÛ. Obdobná
v˘stava v takovém rozsahu se dosud
nekonala ani v samotném Pfierovû
ani v republice. Ve ãtyfiech dnech

nav‰tívilo v˘stavu pfies 40 tisíc ná-
v‰tûvníkÛ ze v‰ech krajÛ republiky,
zvlá‰tû poãetné byly v˘pravy ze Slo-
venska.

Nejv˘znaãnûj‰í kulturní akcí v rám-
ci oslav byla II. Národní pfiehlídka di-
vadelních souborÛ ve dnech 22. aÏ
28. kvûtna 1956. Celková úãast na
pfiehlídce byla 9 153 divákÛ, ktefií
zhlédli mimo jiné i hry Fidlovaãka,
·efiíkov˘ sad, Tvrdohlavá Ïena, Dûti
slunce, Krvavé kfitiny, Selská láska. 

Dal‰í akcí bylo ãervnové setkání
zemûdûlské mládeÏe, kterého se ved-
le mládeÏníkÛ z na‰í republiky zú-
ãastnili hosté z Polska. Pro úãastní-
ky byla pfiipravena dvû stanová mûs-
ta, která poskytla ubytování asi 5 ti-
sícÛm úãastníkÛ. Celé mûsto se na-
plnilo zpûvem a tancem mlad˘ch –
tanãilo se a zpívalo v‰ude na ulicích,
u táboráku i v pfiírodním divadle.
V rámci tohoto setkání se konala
v zemûdûlsko-technické ‰kole celo-
státní v˘stava uãebních pomÛcek
(vystaveno bylo 512 modelÛ a 446
obrázkÛ). Ve velkém sále Domu osvû-
ty se konala téÏ odborná zemûdûlská
konference âSM, na které asi 100
pfiítomn˘ch obdrÏelo vyznamenání. 

Filatelistick˘ krouÏek ZK Pivovar
Pfierov pfiipravil bûhem ãervnov˘ch
dnÛ znaãnû nav‰tûvovanou v˘stavu
známek. Propagaci jubilea mûsta za-
jistily v˘stavní obálky a pfiíleÏitostné
razítko. V˘stava vzbudila znaãn˘
ohlas po celé republice. Souãasnû
s v˘stavou známek probíhala v klu-
bovnû pivovaru nápaditû instalovaná
v˘stavka v‰ech na‰ich nejlep‰ích pi-
vovarÛ exportujících pivo do zahra-
niãí. Milovníci piva zde mohli téÏ vy-
staven˘ sortiment piv ochutnat.
V ãervenci se v sále pivovaru konala
v˘stava zápalkov˘ch nálepek, které se
zúãastnilo 4 tisíce sbûratelÛ vãetnû
sirkáren z celé Moravy.

V rámci oslav se uskuteãnila fiada
pfiedná‰ek, napfiíklad na téma His-
toricko-stavební v˘voj Pfierova, Plán
v˘stavby nového Pfierova, PÛsobení
J.A. Komenského v Pfierovû, Pfierov-
ská uãitelská tradice a dal‰í. 

Poãátkem záfií byla otevfiena po-
uãná v˘stava Hospodáfiské a kul-
turní styky Pfierova se zahraniãím.
Znaãnému zájmu se tû‰ila v˘stava
pfierovsk˘ch v˘tvarníkÛ v síni Îero-
tínova zámku konaná v fiíjnu. Na li-
stopadové v˘stavû „Nové formy ve
stavebnictví a projekty pro v˘stavbu
Pfierova v letech 1957-1960“ se po-
dílely závody spolu se stavebními
odborníky. 

V˘znamnou propagaci na‰eho
mûsta pfii jeho jubileu zajistil ãs.
státní film, kter˘ natoãil doku-

mentární snímek o Pfierovu, kter˘
se promítal ve v‰ech biografech v re-
publice. RovnûÏ ãs. rozhlas natoãil
rozhlasové pásmo o v˘roãí mûsta.
Pfii pfiíleÏitosti celostátního v˘stav-
ního trhu byla vydána propagaãní
broÏurka 700 let mûsta Pfierova,

1256-1956, Pfiehled dûjin mûsta Pfie-

rova v dobû feduálních fiádÛ (vyd.
MNV) od prof. Dr. Ladislava Hosáka,
dále PrÛvodce v˘stavou 700 let mûs-

ta Pfierova v dokumentech okresní-

ho archivu se struãnou historií Pfie-

rova. 
V prosinci hostoval v Pfierovû za-

hraniãní dirigent Karol Stryja, umû-
leck˘ fieditel státní filharmonie z pol-
sk˘ch Katowic. Dirigoval Moravskou
filharmonii v pofiadu „Veãer polské
hudby“. Vyvrcholením a zakonãením
jubilejních oslav bylo provedení cyk-
lu symfonick˘ch básní Bedfiicha Sme-
tany „Má vlast“ v podání Moravské fil-
harmonie v lednu 1957. 

Tento v˘ãet mÛÏe PfierovanÛm
a náv‰tûvníkÛm mûsta poslouÏit ke
srovnání s právû probíhajícími i plá-
novan˘mi oslavami a akcemi, z nichÏ
si jistû kaÏd˘ vybere dle svého „gusta“.

Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

V letošním jubilejním roce 750. výročí povýšení Přerova na město pro-
bíhá řada kulturních, společenských i sportovních akcí. Pro čtenáře
určitě budou zajímavé informace o tom, jak tomu bylo v minulosti,
zda si kulatá výročí vzniku města připomínali i naši předkové.

Jak  slavilo město svá významná jubilea  v minulosti?

Pohled na dětskou slavnost v centrální části háje Michalov, po roce 1892
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Osmek slepá ul. 2.5.
Bratrská na konci 9.5.
Seifertova u v˘stavi‰tû 15.5.
Svornosti 22.5.
Blahoslavova park. U Beãvy 2.5.
Riedlova kfiiÏovatka 9. a 22.5.
Za ml˘nem 3 15.5.
Sokolská parkovi‰tû 2. a 15.5.
Sokolská u domu 28 9. a 22.5.
V. DláÏka ‰kolní jídelna 2.5.
P. Jílemnického u VST 15.5.
Na hrázi za mostkem 9. a 22.5.
Palackého za sam. 2. a 15.5.
tfi. 17. listopadu zezadu 9. a 22.5.
Dluhonice toãna 2.5.
Dluhonice u b˘valé ‰koly 23.5.
Dluhonice u prodejny 9.5.
Wurmova za KSZ 16.5.
JiÏní ãtvrÈ u b˘val˘ch jeslí 2. a 16.5.
JiÏní ãtvrÈ I/4 9. a 23.5.
·robárova 13 2.5.
Kozlovská parkovi‰tû 9. a 23.5.
Pod valy u parkovi‰tû 16.5.
Bayerova parkovi‰tû 2.5.
Svisle za samoobsluhou 9. a 23.5.
Trávník parkovi‰tû 16.5.
Trávník u Chemoprojektu 16.5.
BudovatelÛ parkovi‰tû 2. a 16.5.
U tenisu parkovi‰tû 9. a 23.5.
U rybníka u trafa 3. a 17.5.
JiÏní ãtvrÈ u Barumky 24.5.
Tyr‰ova parkovi‰tû 10.5.
Dvofiákova u Rusalky 3.5.
Dvofiákova u garáÏí 10. a 24.5.
PurkyÀova denní pobyt 17.5.
B. Nûmce za VST 10. a 24.5.
Optiky u lékárny 3.5.
·kodova u trafa 17.5.

Pod skalkou parkovi‰tû 3.5.
Olomoucká u stavebnin 10.5.
Hranická park. u Z· 17.5.
Kainarova za Pfierovankou 3. a 17.5.
Vsadsko parkovi‰tû 10. a 24.5.
ÎiÏkova u ka‰ny 4.5.
Lovû‰ice u parku 11.5.
Lovû‰ice DráÏní 18.5.
VaÀkova dvÛr 25.5.
Kozlovice zaãátek obce 25.5.
Kozlovice náves 11.5.
Kozlovice Na vrbovcích 4. a 18.5.
Macharova konec 4. a 18.5.
Tománkova u garáÏí 11. a 25.5.
Fr. Rasche u parku 4. a 18.5.
Na louãkách 15 11. a 25.5.
V. Novosady u kostela 4. a 18.5.
Újezdec Pod dubíãky 11.5.
Újezdec Nová ãtvrÈ 25.5.
kfiiÏ. Teliãkova - Sportovní 5. a 19.5.
Popovice U trati 12.5.
Popovice za kapliãkou 26.5.
Vinary u garáÏí 5.5.
Vinary Mezilesí II 19.5.
Vinary RÛÏová 26.5.
Vinary Za humny u bytovky 12.5.
Henãlov náves 12.5.
Henãlov kfiiÏ. Mart., Hlin., Nová 26.5.
Penãice u po‰ty 19.5.
Penãice V kótû 5.5.
âekynû nad rybníãek 19.5.
âekynû Na ãervenici 26.5.
âekynû Podlesí 5.5.
âekynû Boro‰ín 12.5.
Teliãkova u kotelny 5.5.
Pod skalkou park. vzadu 19.5.
Îeravice Such˘ potok 26.5.
Îeravice Pod lesem 12.5.

Stanovi‰tû velkoobjemov˘ch kontejnerÛ
pro jarní úklid – kvûten 2006
Roz‰ífien˘ harmonogram pfiedkládají Technické sluÏby ve spolupráci s Mûstem Pfierov

2.5. • SchÛzka turistÛ, Vinary – Na Skalce ve 14
hod., A13.15 hod., MHD ã. 2 nebo pû‰ky
4.5. • Námû‰È n. H.–StfiíÏov (vláãky)–Námû‰È n. H.,
12 km, Î. Zapletalová, odj. 6.10 hod.
4.–8.5. • Oslavany a okolí, ved. P. ·Èáva
6.5. • Hosta‰ovice–Straník–Îilina–Libotín–Mofikov,
21 km, J. Pûãek, odj. 6 hod.
9.5. • SchÛzka turistÛ, restaurace Tribuna Pfierov,
Sokolská 28, odj. A13.47 hod., nástupi‰tû ã. 1
11.5. • Hrabi‰ín–Benkov–Bradlo–Nová Hradeãná,
15 km, M. âasta odj. 7.09 hod.
11.5. • Zábfieh–Václavov–Svébohov–RÛÏové Údo-
lí–Zábfieh, 17 km, J. ·vec, odj. 7.05 hod. 
13.5. • Popice–Dolní Vûstonice–Klentnice–Mikulov,
18 km, P. ·Èáva, odj. 6.05 hod., cviãitel ãeká v Bfieclavû
18.5. • Tesák–Skaln˘–Rusava–Brusné–Hlinsko, 15
km, M. Garzina, odj. A6.05 hod.
18.5. • Prostûjov-Mostkovice pfiehrada-Plumlov, 13
km, V. Visnar odj. 6.10 hod.
20.5. • Mutûnice–DubÀanské Búdy–Mutûn.–rybní-
ky–Hodonín, 21 km, L. Bafiinka, odj. 6.23 hod.
20.5. • Lipník n. B.–Teplice n. B., 17 km, Z. Dole-
Ïal, odj. 7.06 hod. 
25.5. • Velká Bystfiice–Horizont–Olomouc, KPâ, 12
km, Î. Zapletalová, odj. 8.04 hod.
25.5. • Velké Karlovice–MiloÀov–Jezerné Velké Kar-
lovice, 12 km, B. Pokluda, odj. 6 hod.
27.5.–4.06. • Chebsko, J. ·vec
27.5. • Pochod Veselíãsk˘mi lesy – z Oseka n. B., 8,18
km, H. ·Èávová, odj. 8.03, Pohádkov˘ les pro dûti

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor SK Přerov – pěší turistika

Jiří Švec, tel. 608 730 541

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor TJ Spartak Přerov

Vl. Wnuk, tel. 721 487 988

1.5. • a) pû‰ky: ¤íka–Klapinov–Skaln˘–Host˘n–Bys-
tfiice p. H., 15 km. Odjezd vlak 7.33 hod., Vl. Wnuk. b)
na kole: Pfierov–Chropynû–KromûfiíÏ–Zdounky–
Bunã–rozhledna Brdo– Kostelany–KromûfiíÏ–¤íkovi-
ce–Pfierov, 85 km. Odjezd kino Hvûzda 8 hod., B. Adam.
3.5. • Teplice n. B.–Val‰ovice–Nad jezírky–Zbra‰ov–
Teplice n. B., 12 km. Odjezd vlak 9.15, L. Poláková.
6.5. • Popice–Dolní Vûstonice–Dívãí hrad–Dûvín–
Klentnice–Sirotãí hrádek–Stolová hora–Turold–Mi-
kulov, 20 km. Odjezd vlak 6.03 hod., Vl. Wnuk.
10.5. • Pfiestavlky–Dobrãice–Horní Mo‰tûnice–Lo-
vû‰ice–Pfierov, 10 km. Odjezd bus 8 hod., Zd. Sladk˘
13.5. • Na kole: Pfierov–Hole‰ov–Pfiílepy–Hado-
vna–Rusava–Bystfiice p. H.–Pfierov, 65 km. Odjezd
kino Hvûzda 8 hod., B. Adam. 
20.5. • a) pû‰ky: Karlova Studánka–vodopády Bílé
Opavy–Ovãárna–Barborka–Karlova Studánka, 14 km,
vlak 7.05, Vl. Wnuk. b) na kole: Pfierov–Lipník n.
B.–Podhofií–Drahotu‰e–Teplice n. B.–T˘n n. B.–Osek
n. B.–Pfierov, 58 km, kino Hvûzda 8.00, B. Adam.

1.5. • První slanûní – Tesák–Skaln˘ (lezení)–Byst-
fiice p. H., 14 km, Balcárek J. ml., bus 7 hod., HT
2.5. v 19 hodin • schÛze v restauraci Pivovar
6.–7.5. • Pálavské vrchy–Bfieclav–Valtice–Miku-
lov–Hustopeãe–Bfieclav, 50 km, Havelka R., vlak 6.05
hod., Cyklo
13.5. • Pomoraví: Litovel podél Moravy–Olomouc,
25 km, Zavadilová J., vlak 6.44 hod., pû‰í
21.5. • Cviãné lezení pod Helf‰t˘nem, Bezdûk M., so-
kolovna 8 hod. (na kole), VHT
25.–28.5. • Dunajská cyklostezka VídeÀ–Budape‰t:
Wien–Bratislava–Komárno–·túrovo–Ostfiimefi–Bu-
dape‰È, 4 dny, 300 km, Beránek T., Prusek F., bus 5
hod., parkovi‰tû â. Drahlovského, cyklo

KČT VHT TJ
Spartak Přerov

Tomáš Beránek, tel. 602 575 673

Den Lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû Telefon
1.5. Lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439
7.5. Lékárna Media, Jiráskova 20 581 209 922
8.5. Lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192

14.5. Lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539
21.5. Lékárna U Zlatého hada, âechova 41 581 209 475
28.5. Lékárna ALFA, nám. Pfierovs. povstání 581 204 419
V  sobotu dopoledne jsou otevfieny tyto lékárny: lékárna U Kostela,
lékárna U nádraÏí, lékárna Komenského, lékárna ALFA

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

Harmonogram blokového
ãi‰tûní pro kvûten

Technické sluÏby mûsta Pfierova

3. 5. Havlíãkova, Kramáfiova

10. 5. Kainarova, parkovi‰tû za Pfiero-
vankou, parkovi‰tû za Komunou

17. 5. Pod Skalkou vãetnû parkovi‰t

24. 5. Hranická, vã. parkovi‰È, Sportovní

31. 5. Dr. Horákové, Teliãkova 
vã. parkovi‰tû

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch listech platn˘ od 1. 1. 2005
Kontakt: Elan spol. s r.o., tel. 581 225 393, studio@elan-prerov.cz

Slevy za opakování
poãet zvefiejnûní sleva
3–5 x 3 %
6–8 x 5 %
9–11 x 7 %
12 a více 10 %

Velikost inzerátu ãerná barva ãerná + azurová barevn˘ inzerát

1 cm2 13 Kã 17 Kã 25 Kã

1/4 strany (99 x 132 mm) 1.699 Kã 2.222 Kã 3.267 Kã

1/2 strany (204 x 132 mm) 3.500 Kã 4.578 Kã 6.732 Kã

celá strana (204 x 270 mm) 5.328 Kã 7.104 Kã 10.656 Kã



KVùTEN 2006 13

1. MÁJ
1. MÁJE

S lidmi pro l idi

Komunistická strana âech a Moravy, mûstsk˘ v˘bor v Pfierovû

zve obãany na vefiejné 
shromáÏdûní k oslavám 

1. kvûtna 2006 od 8.30 do 13 hodin
na Horním námûstí a v klubu Teplo a. s.

Program: • zahájení, hymna
• vystoupení poslance PâR 

s. Dr. Alexandra âerného
• pfiedstavení kandidátÛ KSâM na poslance PâR

a kandidátÛ do zastupitelstva mûsta Pfierova
• beseda s ãleny mûstského zastupitelstva

a poslancem PâR s. Ladislavem Mlãákem
• krojovaná dechová hudba Vacenovjáci 

s lidov˘m vypravûãem
• taneãní skupina Studio 9
• soutûÏe a hry pro dûti
• tombola, obãerstvení

7. kvûtna 2006 od 15 hodin 
v klubu OV KSâM, Palackého 8
• beseda s poslancem EP a kosmonautem 

Ing. Vladimírem Remkem

8. kvûtna 2006 v 9.15 hodin
• kladení vûncÛ k 61. v˘roãí vítûzství 

nad fa‰ismem, ve spoleãné delegaci mûsta 
Pfierova a armády âR, na pietních místech:
ul. Gen. Janou‰ka, ul. Îelátovská, 
Mûstsk˘ hfibitov

26. kvûtna 2006 od 15 hodin 
Olomouc, Horní námûstí
Krajsk˘ pfiedvolební mítink za úãasti pfiedsedy
ÚV KSâM JUDr. Vojtûcha Filipa a kandidátÛ 
na poslance PâR

inzerce

Poplatek ze psÛ, zaveden˘ v Pfie-
rovû Obecnû závaznou vyhlá‰kou ã.
10/2003, o místním poplatku ze
psÛ, byl splatn˘ do 31. bfiezna 2006.
Vût‰ina vlastníkÛ psÛ poplatek uhra-
dila. BohuÏel mÛÏeme mezi nimi
najít i takové, ktefií tuto svou povin-
nost neplní. Na to, co mohou takoví
nezodpovûdní drÏitelé psÛ oãekávat,
jsme se zeptali Oldfii‰ky Sedláãkové
z odboru financí. 

„V loÀském roce
se zv˘‰il poplatek
o 0,5 násobek sta-
novené sazby,
i kdyÏ zákon a vy-
hlá‰ka pfiipou‰tûjí
aÏ trojnásobné
zv˘‰ení. Nûktefií

se v‰ak z této zku‰enosti nepouãili
a nadále poplatek neplatí. Ke konci
loÀského roku ãinil nedoplatek na
tomto poplatku 365 tisíc korun“, sdû-
lila Oldfii‰ka Sedláãková.

Jak se bude vÛãi dluÏníkÛm dále
postupovat? 

„Mûsto vyuÏije zákonné prostfiedky,
a to buì daÀovou exekuci nebo exe-
kuci na majetek, prostfiednictvím exe-
kuãního úfiadu. Nûktefií dluÏníci ma-
jí jiÏ své zku‰enosti, Ïe se i o nûkolik
tisíc korun prodraÏil celkov˘ nedo-

platek, kter˘ museli zaplatit jednorá-
zovû. Lze v‰ak tûmto nepfiíjemnostem
pfiedejít. DluÏn˘ poplatek lze hradit ve
splátkách nebo poÏádat o odklad plat-
by, pokud mu souãasná finanãní situ-
ace nedovoluje ho jednorázovû hra-
dit“, vysvûtlila Sedláãková.

„I v leto‰ním roce tomu, kdo neza-
platil poplatek vãas, bude sazba po-
platku zv˘‰ena. Vût‰ina poplatníkÛ
má mylnou pfiedstavu, Ïe nepfievez-
me-li si zaslanou písemnost, která je
adresována do vlastních rukou, nelze
uplatnit pfiíslu‰né sankce. Zákon v‰ak
pamatuje i na tyto pfiípady. Nebude-li
adresát písemnosti zastiÏen, aãkoliv
se v místû doruãení zdrÏuje, uloÏí do-
ruãovatel písemnost na po‰tû a pfií-
jemce o tomto úkonu vyrozumí. Ne-
vyzvedne-li si pfiíjemce písemnost do
patnácti dnÛ od uloÏení, povaÏuje se
poslední den této lhÛty za den doru-
ãení, i kdyÏ se pfiíjemce o uloÏení ne-
dozvûdûl. Tímto úkonem se vlastník
psa sám dobrovolnû vzdává práva na
odvolání a rovnûÏ moÏnosti fie‰it svou
platební povinnost smírãí cestou. Pí-
semnost mÛÏe b˘t také doruãena pro-
stfiednictvím vefiejné vyhlá‰ky. Doru-
ãení se provede tak, Ïe se po dobu
patnácti dnÛ vyvûsí oznámení o mís-
tû uloÏení písemnosti na úfiední des-

ce Mûstského úfiadu Pfierov a posled-
ní den této lhÛty se povaÏuje za den
doruãení. Pak následuje jiÏ exekuce“,
informovala Oldfii‰ka Sedláãková.

„RovnûÏ drÏitelé psÛ, kter˘m pes
uhynul, zabûhl se, byl pfiedán do ji-
n˘ch rukou ãi drÏitel psa zmûnit tr-
val˘ pobyt, mají povinnost vÛãi mûst-
skému úfiadu. Jsou totiÏ povinni psa
v 15denní lhÛtû odhlásit. Neuãiní-li
tak, vystavují se rovnûÏ nepfiíjem-
nostem, to znamená sankcím. Tyto
sankce lze uloÏit aÏ do v˘‰e 2 milio-
nÛ korun, a to i opakovanû. Pfii sta-
novení jejich v˘‰e se pfiihlíÏí ke v‰em
okolnostem, které situaci zpÛsobily.
Následky si ale musí nést kaÏd˘
sám“, zdÛraznila Oldfii‰ka Sedláãko-
vá a apeluje na v‰echny drÏitele psÛ,
aby svou povinnost, to znamená plat-
by, pfiihlá‰ení i odhlá‰ení vlastnictví
psa, plnili fiádnû a vãas, a tak pfiede-
‰li ve‰ker˘m nepfiíjemnostem, kte-
r˘m se vystavují, a to mnohdy zcela
zbyteãnû. Šaf

Ve‰keré informace o poplatku ze
psÛ lze získat na Odboru finanãním
Mûstského úfiadu Pfierov (Stanislava
Bartoníková, tel. 581 268 219), ne-
bo na internetov˘ch stránkách Mûsta
Pfierov www.mu-prerov.cz.

Ještě jste nezaplatili poplatek za svého psa? Nabídka letních táborů 
Prázdniny nejen na koních

Pracovníci jezdecké stáje Prusy pfii-
pravili pro dûti letní tábor, kter˘ mo-
hou strávit nejen v sedle konû, dva
z termínÛ mají v˘tvarné zamûfiení:
1.–9. 7. v˘tvarné zamûfiení, 12.–20. 7.,
24.–1.8., 4.8.–12.8. v˘tvarné zamûfiení.
V kaÏdém termínu se dûtí zúãastní ne-
jen jízdy na koních, ale i rÛzn˘ch her
a poznávání pfiírody. Cena 3 500 Kã,
uzávûrka pfiihlá‰ek do 20. 6. Kontakt
Eva Bayerová, tel. 581 227 026.

Hnutí Brontosaurus DELFÍN

HOBIT aneb cesta tam a zase zpátky
1.–15.7., Jívová u Olomouce, 6–14 let,
2300 Kã. Stanov˘ tábor pro dûti s celo-
táborovou hrou, soutûÏe, koupání, tá-
borové ohnû. Tábofii‰tû se nachází u po-
toka v krásné pfiírodû mimo civilizaci.
Vodáck˘ puÈák OH¤E
8.–16. 7., Cheb – Klá‰terec nad Ohfií,
10–17 let, 2600 Kã. Vodáck˘ tábor pro
dûti do 17 let, na kánoích se zku‰en˘-
mi instruktory. Nocování kaÏd˘ den na
jiném místû, poznávání zajímav˘ch
míst podél fieky. Vhodné i pro zaãáteã-
níky. 
Kontakt:
Zâ HB DELFÍN
Boh. Nûmce 15, Pfierov, 750 02
Karel Jílek, telefon 606 742 438
E-mail: delfini@quick.cz
Web: delfin.brontosaurus.cz
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VYŠKRTÁVANÉ VÝRAZY:

OSMISMĚRKA 
Tajenka cituje výrok amerického logika a filozofa vědy.
Cornelius Benjamin žil v letech 1897–1968.

TAJENKA OSMISMĚRKY: KDO NEMŮŽE ZAUJMOUT STANOVISKO AŤ MLČÍ 
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V leto‰ním roce uplynulo 100 let
od narození pfierovského rodáka,
akademického sochafie Josefa Bajá-
ka. Tento umûlec se sv˘mi exterié-
rov˘mi pracemi intenzivnû podílel
na v˘tvarné podobû mûsta Pfierova.
Vytvofiil celou fiadu voln˘ch plastik,
jeÏ se nacházejí v soukrom˘ch sbír-
kách jeho pfiátel a samozfiejmû
v umûleckohistorickém fondu Mu-
zea Komenského v Pfierovû. 

U pfiíleÏitosti sochafiova kulatého
jubilea bude v galerii pfierovského
zámku uspofiádána retrospektivní v˘-
stava, mapující témûfi padesát let je-
ho v˘tvarné ãinnosti. Podstatnou
ãást pfiipravované v˘stavy tvofií díla
z majetku muzea, doplnûná o práce
ze soukrom˘ch sbírek. Muzeum Ko-
menského v Pfierovû vlastní nejvût‰í
sbírku Bajákov˘ch prací v republice.
Jedná se pfiedev‰ím o sádrové studie
jak voln˘ch plastik, tak plaket a me-
dailí. V men‰í mífie jsou zastoupeny

práce vytvofiené v pálení hlínû
a v bronzu, a také ãtyfii grafické listy.
Celkem muzeum vlastní více neÏ 270
kusÛ Bajákov˘ch prací. 

V˘stava, jejíÏ slavnostní zahájení
probûhne v galerii pfierovského zám-
ku v rámci Dne otevfien˘ch dvefií 8.
kvûtna v 9 hodin, náv‰tûvníky se-
známí s v˘bûrem dûl doplnûn˘ch
v nûkter˘ch pfiípadech o autentické
autorovy poznámky, dokreslující
tvÛrãí zápas a prvotní my‰lenky,
pfiedcházející zrod konkrétních pra-
cí. Vedle voln˘ch plastik, provede-
n˘ch v sádfie bude rovnûÏ zastoupe-
ná jeho medailérská ãinnost, a to jak
v materiálu, tak v podobû sádrov˘ch
návrhÛ a drobná ukázka jeho grafic-
k˘ch prací. 

Mimo vystavená díla, jichÏ bude
náv‰tûvník na v˘stavû moci zhléd-
nout více neÏ 60, se zde objeví foto-
grafie s Bajákov˘mi pracemi umístû-
n˘mi v exteriéru mûsta Pfierova. Jed-
ná se zejména o pomníky, pamûtní
desky a díla dekorativní povahy vy-
tvofiená pro sídli‰tû pfied Meoptou.
Tyto fotografie pofiídily dûti z KrouÏ-
ku mlad˘ch muzejníkÛ, pracujícím
pfii Muzeu Komenského v Pfierovû,
v rámci projektu „Honba za Bajá-
kem“. Cílem projektu bylo formou
„bojové hry“ seznámit dûti s Bajáko-
v˘mi pfierovsk˘mi díly a zároveÀ je,
v rámci pracovní náplnû krouÏku, za-
svûtit do v˘stavní ãinnosti.

Mgr. Kristina Glacová, 
autorka a kurátorka výstavy

ECCE HOMO V˘stava ke 100. v˘roãí narození sochafie Josefa Bajáka

Známá pfierovská malífika Eva
Siblíková-Chmelafiová vyuÏila leto‰-
ního kulatého v˘roãí pfierovského
sochafie Josefa Bajáka. Letos totiÏ
uplyne 100 let od jeho narození. Mu-
zeum Komenského pfiipravuje pfii té-
to pfiíleÏitosti v˘stavu v‰ech jeho pra-
cí – sochafisk˘ch i medailérsk˘ch. 

Eva Siblíková se inspirovala podo-
bou Pfiemysla Otakara II., kterou vy-
tvofiil právû tento sochafi pÛsobící nû-
kolik desetiletí v na‰em mûstû, a vy-
pracovala v linorytu fiktivní podobu
tohoto ãeského panovníka, jeÏ se za-
slouÏil o pov˘‰ení tehdej‰í trhové vsi
Pfierova na královské mûsto. Stalo se
tak pfied 750 lety a právû tato událost
je podnûtem leto‰ních celoroãních
oslav. Šaf

AKCE PRO SENIORY
3.5. • mûstské ãásti Pfierova, 40 km –
I. etapa desetidílného cykloseriálu, bû-
hem kterého nav‰tívíme v‰echny obce
a mûsta b˘valého okresu Pfierov (zhru-
ba 655 km). Odjezd vÏdy od sokolovny
v 8.30 hodin. Dal‰í etapy: 9., 17., 23., 31.
kvûtna a 6., 12., 20. a 28. ãervna a 4.8.
25. 5. • vlakov˘ turistick˘ v˘let na Kelã-
sk˘ Javorník z Rajnochovic do Bystfiice
p. H., 22 km, vlak v 7.33 hodin.
Organizátor R. Klein, tel. 604 583 499.
Dosud jsou volná místa na autobusov˘
zájezd na vodní pfieãerpávací elektrárnu
Dlouhé stránû konan˘ 24. 5. Informace
tel. 581 210 361 nebo 776 360 936.

Besedy na zajímavé téma
pondûlí od 10.15 hodin

15.5. • Milada Ka‰párková – Na‰e Ha-
ná – hanáck˘ folklor

22.5. • PaedDr. Rostislav Doãkal –
Kapitoly z ãesk˘ch a slovansk˘ch
církevních dûjin do r. 1500

29.5. • Olga Îupková – Akupresura
I. ãást

Rukodělné činnosti
ãtvrtek od 10.15 hodin

4.5. • Nástûnka pro zapomnûtlivce –
sova

11.5. • Dekorace z window color
18.5. • Ze starého nové – tuÏkovník

z plechovek
25.5. • Krabiãky z vlnité lepenky

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 na
hodinu

Symbolické vstupné 10,- Kã

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

Pozvánka na koncert
Marek Balok

&
Orchestr Virtuosi di Moravia

4. kvûtna v 19 hodin
Mûstsk˘ dÛm v Pfierovû

Zazní skladby autorÛ J. S. Bacha,
A. Chaãaturjana, F. Lehára, V. Monti-
ho, M. Baloka. Vût‰í ãást repertoáru se
skládá z úprav a transkripcí. Tyto úpra-
vy pocházejí z dílny sólisty a dirigenta
komorního orchestru Marka Baloka.
Marek Balok – houslista, absolvent
konzervatofie v Banské Bystrici, studo-
val Akademii muzick˘ch umûní v Bra-
tislavû, absolvoval stáÏ ve Francii
a konzultace u profesora Arkadije Wi-
nokurova (Ïák Davida Oistracha). 

Koncert se koná pod zá‰titou Gymná-
zia Jakuba ·kody a Mûsta Pfierov v rám-
ci projektu Jin˘ pohled.

Tvorba Josefa Bajáka inspirací
linorytu Evy Siblíkové
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MĚSTSKÝ DŮM
7., 14, 21 a 28.5. 13.45–18 hodin •
Nedûlní párty pfii dechovce s Pfierovskou
jedenáctkou vedenou E. Pospí‰ilem.
11.5. v 17 a ve 20 hodin • 750 let
Mûsta Pfierova – Pocta Gershwinovi.
Ondfiej Havelka s Melody Makers
a Sestry Havelkovy.
16.5. v 19 hodin • Screamers v revui
– repríza travesti show.
18.5. v 16 hodin • ·kolní akademie,
Z· Îelátovská – 50 let ‰koly. Pfiehlíd-
ka vystoupení ÏákÛ ke kulatému v˘ro-
ãí pro spoluÏáky, rodiãe a vefiejnost.
19.5. ve 20 hodin • Druhá kapitola,
konverzaãní komedie. Hrají D. Prachafi,
D. Matásek, V. Zawadská, M. Hudeãková.
23.5. v 19 hodin • Baletní veãer – ZU·
Bedfiicha Kozánka. Tradiãní vystoupe-
ní ÏákÛ ‰koly pro vefiejnost a rodiãe.
30.5. v 10 hodin (‰koly) a v 19.30 ho-
din (vefiejnost) • The Beatles Revival.
Koncertní vystoupení nejznámûj‰í ães-
ké revival Beatles skupiny.
MD, vchod z nám. TGM po aÏ pá 8–18
hod., tel.: 581 290 311, 581 215 101

MUZEUM KOMENSKÉHO
Budova přerovského zámku

V prÛbûhu mûsíce kvûtna sníÏené
vstupné v dÛsledku stavebních úprav
zámku.

otevírací doba v kvûtnu
úter˘ aÏ pátek 8–17 hodin
sobota a nedûle 9–17 hodin

4.4.–1.9. • Mûsto Pfierov – ohlédnutí
za minulostí. V˘stava k 750. v˘roãí po-
v˘‰ení Pfierova na mûsto
8.5.–20.8. • ECCE HOMO. V˘stava
k 100. v˘roãí narození akad. sochafie
Josefa Bajáka
6.5.–19.5. • Loutky dûtem. V˘stava
loutek, Korvínsk˘ dÛm, úter˘ aÏ nedû-
le 8–16 hod.)
8.5. • Den otevfien˘ch dvefií (vstup
zdarma, 9–17 hod. doprovodn˘ pro-
gram pro vefiejnost)
18.5.–13.8. • Stfiedomoravská v˘sta-
va – v˘stava k 70. v˘roãí 
18.5. • muzeum, Helf‰t˘n, ORNIS –
vstup zdarma (k Mezinárodnímu dnu
muzeí)

ORNITOLOGICKÁ STANICE 
otevírací doba v kvûtnu

pondûlí aÏ pátek 8–16 hodin
sobota a nedûle 9–17 hodin

do 30.6. • Petr Macháãek: Ptáci ráko-
sin, baÏin a moãálÛ. Fotografická v˘-
stava
7.5. • Vítání ptaãího zpûvu. Ranní pro-
cházka Michalovsk˘m parkem a rezer-
vací Îebraãka s poslechem a urãováním
ptaãího zpûvu. Sraz v 6 hodin u ORNIS.
8.5. • Den otevfien˘ch dvefií (vstup
zdarma, 9–17 hod.)
9.–12.5. v cca 9–12 hod. • Exkurze pro
‰kolní kolektivy k rybníkÛm u Záhlinic
dle dohody, program pfiizpÛsoben˘ vû-
ku dûtí je zamûfien na pozorování vod-
ních ptákÛ a ukázky Ïiv˘ch ryb. Dopra-
vu do obce Záhlinice a zpût zajistí ‰koly
individuálnû, chÛze od vlaku k rybníku
cca 2 km. Úãast je tfieba pfiedem dohod-
nout na telefonu 581 219 910.
• stálá expozice – Ptáci âR

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 13–20 7.30–21

Středa 13–21 muži 13–21 7.30–21

Čtvrtek zavřeno zavřeno 7.30–21

Pátek zavřeno zavřeno 7.30–21

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

Výjimky: 1. a 8. 5. zavřeno (svátek).

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

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • KVùTEN 2006

KPVU
18. 5. v 16.30 hodin • Jifiská medaile,
pfiedná‰ka s Mgr. M. Chumchalem,
Korvínsk˘ dÛm na Horním námûstí

koupel, zábal, masáž,
perličková masáž

pondělí až pátek 7–18 hod.
Výjimka: 1. a 8. 5. zavřeno (svátek)

LÁZNĚ BOCHOŘ (tel. 581 205 045)

5.–8.5. • Velké DláÏdûní – superturnaj
ve 30 druzích sportu ve Spálovském
ml˘nû
12.–14. 5. • Králikodlak – víkendovka
pro dûti (Rajnochovice)
19.–21.5. • Spálovské hrátky a sjezd
Moravice, víkend pro rodiãe s dûtmi
a pro dospûlé
26.–28.5. • Dny hrav˘ch dûtí

DUHA KLUB DLAŽKA
tel.: 581 219 852 • www.dlazka.cz

e-mail: dlazka@dlazka.cz

5.5. od 15 hodin • Pleteme o‰atky
z pedigu
6.5. od 14 do 17 hodin • Vyrábíme za-
hradní keramiku
13.5. od 8.30 hodin • Mamut TOUR –
závod pro dûti na V˘stavi‰ti v Pfierovû
20.5. od 14 do 17 hodin • Vyrábíme
zahradní keramiku
Páteãní keramické hrátky od 15 do 18
hod, sobotní od 9 do 12 hod.

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

V˘stava pfiedstaví známé a slavné posta-
viãky z pohádek a animovan˘ch filmÛ.
Pro dûti je pfiipravena soutûÏ o atraktiv-
ní ceny a vstupenky na slavností cere-
moniál Loutky dûtem, kter˘ se usku-
teãní v Moravském divadle Olomouc
dne 28. kvûtna. V Pfierovû se v˘stava
uskuteãní ve dnech 6. aÏ 19. 5. dennû
od 8 do 16 hodin kromû pondûlí a 8. 5.

Putovní v˘stava 
Loutky dûtem

Olomouck˘ kraj je regionem s dlou-
hou a bohatou historií, tradicemi,
stovkami architektonick˘ch skvostÛ
a kouzlem malebné pfiírody. Od kvût-
na do záfií budete mít jedineãnou moÏ-
nost poznávat vybrané mikroregiony
Olomouckého kraje. 
Zveme vás na jednu z plánovan˘ch akcí,
která probûhne pod názvem Mikroregi-
ony Lipensko a Hranicko, která se usku-
teãní dne 20. kvûtna. Budete mít pfiíleÏi-
tost projet se po cyklostezce Beãva z Pfie-
rova pfies Lipník nad Beãvou do Hranic.
BliÏ‰í informace o akcích se dozvíte na
webov˘ch stránkách – www.kolmo.cz,
nebo na Mûstském informaãním cent-
ru v Pfierovû.

Na kole za poznáním
Olomouckého kraje

HRAD HELFŠTÝN
otevírací doba v kvûtnu

úter˘ aÏ nedûle 9–18 hodin
do 30.10. • Otevfiení expozice Histo-
rické mincovny 
29.4.–29.10. • Otevfiení expozice
Umûleckého kováfiství
do 29.10. • âeská kovová plastika 
1.5. v 15 hodin • Klá‰terní tajemství
aneb David a Dominika, hudební ko-
medie v podání divadla Dostavník
6.5. • Author ·ela Marathon 2006 –
maraton horsk˘ch kol
13.5. 12.30–14 hod. • AIR-AUTO-
MOTO Veteránfest – spanilá jízda
a velká v˘stava veteránÛ, zahraje Swing
Band J. Závodného
8.5. a 18.5. • Vstup zdarma
14. 5. v 15 hodin • V˘roãí a Medvûd –
aktovky A. P. âechova v podání divadla
Nad kinem z Horní Mo‰tûnice
27. a 28. 5. ve 13, 14 a 16 hodin • Be-
rendal – ‰ermífiské sdruÏení
14.–31.5. v 10, 12 a 14 hodin • Tilia
– spolãení pro divadlo a ‰erm, program
pro ‰koly, telefon 603 706 941

HRAD SOVINEC
20. a 21.5. • Láry fáry do pohádky. Zá-
bavn˘ program ke Dni dûtí. Pohádky,
Ïonglování, kejklování, kouzlení, sou-
tûÏe a klání rytífiské. Oba dny 9–19 hod.

8. května 2006

7. května 2006

2. května 2006

28. dubna 2006

Město Přerov, Svaz bojovníků za svobodu a Československá obec legionářská, 
Vojenské sdružení rehabilitovaných a Svaz letců ve spolupráci s Armádou České republiky
Vás zvou na

OSLAVY DNE OSVOBOZENÍ
A VZPOMÍNKU NA 61. VÝROČÍ
PŘEROVSKÉHO POVSTÁNÍ
28. dubna 2006
9-12 hodin Položení květin k pamětním deskám obětí

Přerovského povstání v ulicích města
a na nádvoří KAZETO s.r.o., Husova ulice

2. května 2006
12.30 hodin Odjezd autobusu z náměstí T. G. Masaryka

do Olomouce-Lazců
13.30 hodin Pietní akt věnovaný památce obětí

Přerovského povstání

7. května 2006
17 hodin Pietní akt u Památníku osvoboditelů

u kasáren na Želatovské ulici

8. května 2006
9.15 hodin Pomník padlých letců, třída generála Janouška
10.15 hodin Pomník vojáků sovětské armády, Želatovská ulice
10.55 hodin Městský hřbitov – pomník obětí Přerovského povstání

a 2. světové války

OSLAVY DNE OSVOBOZENÍ
A VZPOMÍNKU NA 61. VÝROČÍ 
PŘEROVSKÉHO POVSTÁNÍ

VÝJIMKY – plavecký areál
1.5. dětský a 50 m 10–18
8.5. dětský a 50 m 10–18
20.5. dětský a 50 m 10–12, 13.30–19

Den dûtsk˘ kryt˘ ãásteãn˘ pára koupání koupání
bazén 50 m bazén pronájem a 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
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Uzávûrka pfií‰tího ãísla je ve stfiedu 17. kvûtna 2006
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Galerie a výstavy
Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

24.5.–9.6. • Bofiek Zeman – Îena
jako inspirace. Sochafi a malífi Bofiek
Zeman (1950) vystudoval kamenoso-
chafisk˘ obor na UMPRUM v Uher-
ském Hradi‰ti a sochafiství na AVU
v Praze. Po studiu získal stipendium
a vytvofiil souso‰í z pískovce ve Stfiíl-
kách na Moravû a otevfiel si cestu
k vytvofiení mnoha sochafisk˘ch rea-
lizací doma i v zahraniãí. Od roku
1983 pÛsobil v Umûleckém studiu
Praha, kde se zab˘vá sochafiskou
a medailérskou tvorbou. Zúãastnil se
nûkolika evropsk˘ch sochafisk˘ch
sympozií. V r. 1988 pfii tvÛrãím po-
bytu v Nûmecku vytvofiil kamennou
plastiku Matka zemû. Ta se stala in-
spirací pro jeho malífiskou tvorbu,
která je v souãasné dobû  hlavním tû-

Ïi‰tûm jeho práce. Od roku 1998 vyuãuje kresbu a modelování na BaÈovû univerzi-
tû ve Zlínû. V galerii vystavoval pfied jedenácti lety bronzové plastiky. Na v˘stavû pfied-
staví pfieváÏnû své malby a kresby inspirované Ïenou, jako nositelkou Ïivota a lásky.

V kvûtnu zde bude mít autorskou v˘stavu v˘tvarník Vilém Pokorn˘. Ústfiedním
tématem jeho tvorby je krajina a pfiíroda, a to ve v‰ech sv˘ch promûnách. Po vzo-
ru své uãitelky akademické malífiky Julie Winterové-Mezerové vytváfií téÏ obrazy
kvûtin, trav, vûnuje se detailÛm krajiny s dominantami stromÛ a kefiÛ. Svoje ná-
mûty nachází hlavnû v Krkono‰ích a v jejich podhÛfií. Patfií ke star‰í generaci a ve
své tvorbû vychází z odkazu ãeské realistické krajinomalby druhé poloviny 19. sto-
letí. V Pfierovû bude vystavovat hlavnû obrazy ze své souãasné tvorby.

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

Kino Hvězda

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

4.5.–17.5. • Marie Bur‰íková – obrazy (ma-
lífika emocí a tu‰eného fiádu

18.5.–31.5. • Jifií Ry‰av˘ – kresby a obrazy.
Jifií Ry‰av˘ je malífi, pro kterého jsou typické
kresby sepií, coÏ je jeho nejoblíbenûj‰í techni-
ka. Sepie je pfiírodní Ïlutohnûd˘ pigment získa-
n˘ ze sekretu mofisk˘ch hlavonoÏcÛ – sepií.
V antice se pouÏívala jako prostfiedek pro psaní,
v 18. stol. se stala sepie oblíbenou pro skici.
V souãasné dobû je sepie nahrazována dehtov˘-
mi barvivy, coÏ hojnû autor vyuÏívá. Jifií Ry‰av˘
pfiedstaví zcela novou kolekci kreseb touto ne-
obvyklou technikou, která moÏná pÛsobí smut-
nû, ale pfii bliÏ‰ím zamy‰lení nad kresbami je pa-
trn˘ hlubok˘ vztah malífie ke v‰emu, co nabízí
kaÏdodenní Ïivot. V˘stava bude doplnûna i nû-
kolika oleji z posledního období jeho tvorby. V˘-
stava bude zahájena ve ãtvrtek 18.5. vernisáÏí za úãasti autora v 17.30 hodin.

1.5.–10.5. v 17.30 hod., 1.5.–2.5.
a 8.5.–9.5. ve 20 hod. • ÚâASTNÍCI
ZÁJEZDU (âR, komedie, ãeská verze,
premiéra). Komedie podle bestselleru
Michala Viewegha. Na dovolenou auto-
busem k Jadranu vyráÏí náhodná sku-
pinka cestujících. Bûhem cesty a poby-
tu u mofie na v‰echny ãeká fiada ko-
mick˘ch, ale i absurdních situací, v ni-
chÏ se lidé ukazují odhaleni, a to nejen
do plavek. 
4.–7.5. ve 20 hod. • UNDERWORLD:
EVOLUTION (USA, horor, titulky, pre-
miéra). Revoluce? Kdepak, hrajeme na
jistotu. Upírka Selena a skorovlkodlak
Michael zji‰Èují, Ïe zlo zniãené v prv-
ním dílu nebylo a je nutno ho zniãit
jinde a jinak. Proti sobû mají upíra Nar-
cise, jenÏ hodlá vysvobodit z dávného
vûzení svého vlkodlaãího bratra Willia-
ma a spolu s ním ovládnout svût.
11.–13.5. v 15.30 hod. • DIVOâINA
– dûtské pfiedstavení (USA, animovaná,
pohádka, ãesk˘ dabing). Za zvífiátky ne-
musíte jen do ZOO. Pfiijìte na nû do ki-
na. Film vypráví pfiíbûh zvífiat z new-
yorské ZOO, která se poté, co je jedno
z nich omylem odvezeno do divoãiny,
vydávají na nebezpeãnou záchrannou
v˘pravu. 
11.–14.5. v 17.30 a ve 20 hod. • SY-
RIANA (USA, politick˘ thriller, titulky,
premiéra). V‰e souvisí se v‰ím… H˘be-
li nûco dne‰ním svûtem, pak je to ropa
– pilífi ekonomiky, stín politiky, nástroj
kariéry i nebezpeãná zbraÀ. Do událos-
tí, spojen˘ch s mocensk˘m bojem
o naftová pole a rafinerie v nejmenova-
ném emirátu v Perském zálivu, vstupují
agent CIA, právník a analytik. 
15.–17.5. ve 17.30 hod. • SPOJENEC
(USA, krimi-detektivka, titulky, premi-
éra), Dokonal˘ zloãin neexistuje. Inte-
ligentní rafinovaná zápletka, která bu-
de odhalena krátce pfied závûreãn˘mi ti-
tulky. Newyorsk˘ detektiv Miller (Den-
zel Washington) je typick˘ drsn˘ polda
otfiískan˘ Ïivotními zku‰enostmi...
18.–24.5. v 17.30 hod. a 18.–23.5. ve
20 hod. • MISSION: IMPOSSIBLE
III (USA, akãní sci-fi, premiéra, titul-
ky). Mise zaãíná 04:05:06. Moderní akã-
ní film, kter˘ pfiiná‰í divákÛm kromû
zv˘‰ené hladiny adrenalinu i chytrou
zápletku s fiadou zvratÛ. Tajn˘ agent Et-
han Hunt (Tom Cruise), pro nûhoÏ ne-
ní splnûní Ïádné mise nemoÏné...
25.–31.5. v 17.30 hod. a 25.–30.5. ve
20.15 hod. • ·IFRA MISTRA LEO-
NARDA (USA, drama, titulky, premiéra).
Hledejte pravdu. Proslul˘ symbolog
Kanton (Tom Hanks) je jedné noci pfii-
volán do Louvru k vraÏdû místního
správce, kter˘ za sebou zanechal spous-
tu mystick˘ch stop a symbolÛ. S pomo-
cí policejní kryptoloÏky Neveu (Andrey
Tautou) zaãíná odkr˘vat sérii ohromují-

cích tajemství ukryt˘ch v dílech Leo-
narda da Vinciho, která neomylnû vedou
k pradávné organizaci, jejímÏ cílem je
stfieÏit dva tisíce let stará tajemství.

3.5. ve 20 hod. • KDYBY… (Velká Bri-
tánie, drama, titulky, premiéra). Vyber-
te si, na které stranû chcete stát. Dra-
ma kdyby je typick˘m produktem doby,
v níÏ vzniklo, tedy neklidn˘ch a revo-
luãních ‰edesát˘ch let. Z kaÏdého zá-
bûru lze cítit vztek mladé generace, kte-
r˘ mÛÏe zchladit jen bourání hodnot,
na nichÏ v té dobû stála britská stfiední
tfiída. Dûj se odehrává v prostfiedí stfie-
do‰kolské koleje, kde vládne nerovno-
právnost a zkostnatûlost. 

10.5. ve 20 hod. • DARWINOVA NO-
âNÍ MÒRA (Rakousko/Belgie/Francie,
dokument, ãesk˘ dabing, premiéra). Dû-
sivé svûdectví o krut˘ch dopadech glo-
balizace na lidi Ïijící v okolí Viktoriina
jezera. Dokumentarista Hubert Sauper
pfiedkládá v oceÀovaném snímku holá
fakta, z nichÏ skládá obraz odvrácené
tváfie globalizace, na kterou tvrdû do-
plácejí obyvatelé Tfietího svûta…
17.5. ve 20 hod. • JÁ A TY A V·ICH-
NI OSTATNÍ (USA/VB, titulky, premi-
éra). Roztomile otevfien˘ a Ïensky nûÏ-
n˘ pohled na to, jak dovedou b˘t lidé
krutí pfii seznamování. 
24.5. ve 20 hod. • DOO WOP (Fran-
cie, hudební, titulky, premiéra). Hu-
dební styl doo wop je komorní zpûv
v malém sboreãku, kter˘ sestává ze ãtyfi
americk˘ch ãernochÛ, jimÏ vévodí je-
den tenor. Hlavním hrdinou filmu je ty-
pick˘ pafiíÏsk˘ floutek, kter˘ sní o tom,
Ïe se stane hudebním producentem...
31.5. ve 20.15 hod. • ERASMUS 2
(Francie/Velká Británie, romantická ko-
medie, titulky, premiéra). Jsou zpût,
stále mladí a neklidní. Citovû ponûkud
nevyhranûn˘ Xaver stále je‰tû nepotkal
ideální Ïenu svého Ïivota… 

7.5. v 15 hod. • KRTKOVA DO-
BRODRUÎSTVÍ (âR, dûtské pásmo).
Pásmo animovan˘ch pohádek pro ne-
jmen‰í diváky.
14.5. v 15 hod.• DIVOâINA (USA, ani-
movaná pohádka, ãesk˘ dabing). Za zví-
fiátky nemusíte jen do ZOO. Pfiijìte na
nû do kina. Film Divoãina vypráví pfií-
bûh zvífiat z newyorské ZOO...
21.5. v 15 hod. • DOMA JE DOMA
(âR, dûtské pásmo). Pásmo animova-
n˘ch pohádek pro nejmen‰í diváky.
28.5. v 15 hod. • KRÁL A SK¤ÍTEK
(âR, dûtské pásmo). Pásmo animova-
n˘ch pohádek pro nejmen‰í diváky.

K L U B  N Á R O â N É H O
D I VÁ K A■ ■

■ A R T K I N O ■

■ B I J Á S E K ■

Bořek Zeman, Šachová královna, olej

Jiří Ryšavý, Nora

Kvûten bude v Domeãku velmi pestr˘. V jednom mû-
síci se setkáte s tvorbou známé keramické dílny z Kun-
‰tátu – Studio keramika a tvorbou z dílny Jana Vichty,
kde v rodinné tradici keramického fiemesla pokraãuje
jiÏ pátá generace. Zaãátkem mûsíce pfiedstaví svoji le-
to‰ní jarní kolekci odûvÛ textilní v˘tvarnice Jana Kubí-
nová a od 22. kvûtna zaãíná v˘stava sukulentÛ. Zají-
mavé a oblíbené rostliny na‰ich bytÛ budou doplnûny
pûkn˘mi keramick˘mi obaly od Ludmily Va‰kové, Jar-
mily Kreãmanové a manÏelÛ KaÀovsk˘ch.


