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Beskydy s Přerovem spojí nová au-
tobusová linka určená pro cyklisty 
i pro pěší turisty. V průběhu letních 
prázdnin bude každou sobotu vy-
rážet ve směru proti proudu Bečvy 
cyklobus. 
„Cyklobusy jsou v oblasti cyklotu-
ristiky vítanou novinkou. Systém 
je jednoduchý. Cyklista nastou-
pí do autobusu, zatímco jeho kolo 
se převáží ve speciálním přívěsu. 
Vystoupit může kdekoli po plá-
nované trase – tedy v Lipníku nad 
Bečvou, Hranicích, Valašském 
Meziříčí, Rožnově pod Radhoštěm, 
na Horní Bečvě nebo přímo až 
na Bumbálce. Záleží na tom, v jaké 
kondici cyklista je a kam chce smě-

řovat. Projet si tak může celou cyk-
lostezku podél řeky Bečvy,“ vysvět-
lil přerovský cyklokoordinátor Jiří 
Janalík, který novinku inicioval. 
Zároveň zdůraznil, že spoj je stej-
ně přínosný i pro milovníky horské 
turistiky.

Cyklobus urazí trasu v celkové délce 
asi sto kilometrů. Vyjede vždy v so-
botu ráno o půl osmé z přerovského 
nádraží a na Bumbálce bude krátce 
před desátou. „Zastavovat budeme 
ve městech po trase vždy na auto-
busovém nádraží, pouze v Hranicích 

máme zastávku na Šromotově ná-
městí a na Horní Bečvě bude zastáv-
ka u obecního úřadu. Zpět budeme 
vyjíždět ve čtyři hodiny odpoledne,“ 
doplnil Otakar Šatánek ze společnosti 
Veolia Transport Morava, která bude 
prázdninovou přepravu zajišťovat. 
Celkově může tento cyklobus přepra-
vit až pětačtyřicet lidí a šestnáct kol. 
„Doporučujeme, aby si zájemci včas 
zajistili rezervaci kola – a to pomocí 
rezervačního systému přepravce, kte-
rý je k dohledání na internetu,“ dopl-
nil přerovský primátor Jiří Lajtoch. 
Zájemci si mohou navíc rezervaci 
zajistit i v městských informačních 
centrech v Přerově, Lipníku nebo 
Hranicích.                             (KOM)

Cyklobus zájemce zaveze až na Bumbálku

Ani tropické počasí neodradilo několik desítek nadšenců, kteří ve čtvrtek 20. červ-

na vyrazili na kole v pořadí už na 4. cyklojízdu Přerovem. Na startu se sešli skalní 

cyklisté, ale i ti sváteční a celé rodiny s dětmi, nechyběli ani koloběžkáři a příznivci 

elektrokol. Cílem nenáročné sedmikilometrové vyjížďky v ulicích Přerova byla pro-

pagace městské cyklistiky, která je ekologickou alternativou městské dopravy. Akci 

uspořádali studenti Gymnázia Jakuba Škody ve spolupráci s městem Přerovem. Více 

na straně 6. Foto: Ingrid Lounová (ILO)                 

Přerov pomáhá zaplavenému Děčínu
Sto tisíc korun schválili zastupitelé Přerova z rozpočtu města na pomoc 
povodněmi sužovanému Děčínu. Přerov je partnerským městem Děčína 
a Hanáci městu na severu Čech pomáhali už v roce 2009, kdy bleskové po-
vodně zasáhly Děčín i okolní obce a města. O rok později Děčínští pomoc 
oplatili a do Přerova, kde velká voda napáchala nemalé škody, poslali sto tisíc 
korun. „Naši hasiči pomáhali hned zkraje povodní v Chuchli a na Zbraslavi, 
kam přijeli s velkokapacitním čerpadlem a odčerpávali vodu ze zaplave-
ných oblastí,“ informoval primátor Přerova Jiří Lajtoch. V Přerově se až 
do konce září koná finanční sbírka „Povodně Děčínsko 2013“. Na číslo 
účtu 5612452/0800 u České spořitelny mohou lidé přispívat libovolnými 
finančními dary.  (ILO)

Bude z Chemoprojektu domov pro seniory?
Z bývalého Chemoprojektu v ulici Trávník by mohl vzniknout domov pro 
seniory. Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili záměr na vyu-
žití léta chátrajícího objektu pro účely domova pro dříve narozené. Bývalý 
Chemoprojekt město odkoupilo v roce 2007 do svého vlastnictví za 22 mi-
lionů korun z obav, aby v objektu nevznikl supermarket. Budova je jen čás-
tečně využívaná, na zastupitelstvu se o ní diskutovalo také jako o možné 
budoucí městské knihovně. „Akutně nám chybí 50 lůžek pro seniory. Objekt 
se nachází v klidné lokalitě, docházková vzdálenost do obchodu i města je 
dobrá, ve dvorním traktu je i malý parčík a před objektem parkoviště,“ vy-
počítával plusy objektu náměstek primátora Dušan Hluzín. Na radnici už se 
objevili případní zájemci, kteří by se přestavby ujali. Opoziční zastupitelé 
spíše navrhovali původní plán přístavby pavilonu a jídelny k stávajícímu 
Domovu pro seniory v ulici Optiky.  (ILO)

Na kole městem



Důvodem takzvané zadluženosti 
města byly náročné investiční akce 
z posledních let, jedná se například 
o Domov pro seniory, rekonstrukci 
autobusového nádraží, Tyršův most, 
rekonstrukci zimního stadionu a pla-
veckého areálu, opravy komunikací 
a veřejných prostranství a také za-
teplení základních škol a některých 
bytových domů v Přerově. „Většinu 
těchto velkých investičních akcí jsme 
realizovali s pomocí dotací, a to jak 
státních, tak především ze zdrojů 
Evropské unie. Například Domov 
pro seniory – státní dotace 99 mi-
lionů korun, na dosud provedené 
etapy regenerace veřejných pro-
stranství na sídlišti v Předmostí stát 
přispěl částkou 45 milionů,“ upřes-
nila Hana Mikulová z projektového 
řízení a správy dotací z přerovského 
magistrátu. Na rekonstrukci auto-
busového nádraží šlo z evropských 
zdrojů 95 milionů, na modernizaci 
plaveckého areálu 13 milionů, na do-
sud provedená zateplení základních 
škol činily dotace z EU 42 milionů. 
Zadluženost obcí každoročně na-
růstá – nejde však vždy o zadluže-
ní neuvážené a souvisí s tím, jak se 
obce pouštějí do investic dotovaných 
z Evropských fondů.  Oproti minulos-
ti, kdy města a obce obdržely inves-
tiční dotace předem nebo je mohly 

čerpat prostřednictvím bankovních 
ústavů na takzvané limitky, je praxe 
v současnosti jiná. „Evropské pro-
jekty se musí často předfinancovat 
z úvěrových zdrojů, dotace je po-
tom poskytnutá zpětně,“ vysvětlila 
Sedláčková. 
Za rok 2012 došlo k mírnému zvý-
šení ukazatele dluhové služby, což je 
ovšem pouze jeden z informativních 
ukazatelů. „Důvodem této skuteč-
nosti není přijetí dalšího úvěru, ale 
snížení příjmové části rozpočtu měs-
ta o výplaty sociálních dávek, které 
od roku 2012 vyplácí úřady práce. 
„Ukazatel dluhové služby je vlastně 
poměr ročních splátek k celkovému 
příjmu města. Ke stejné situaci do-
jde, když město například jednorá-
zově splatí úvěr – rovněž vyskočí 
procento zadluženosti,“ doplnila 
Sedláčková. 
Při sestavení návrhu rozpočtu 
na každý rok jsou prioritně vyčle-
něny prostředky potřebné k úhradě 
jistin a úroků z úvěrů. „Například 
pro rok 2013 činila tato částka 
44 milionů korun, což představo-
valo 6,3 % ze schváleného rozpoč-
tu ve výdajové části,“ upřesnila 
Oldřiška Sedláčková. Z toho vyplý-
vá, že i v budoucnu je město schopné 
bezproblémově dostát svým závaz-
kům vůči bankám.  (ILO) 
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Na velké akce si město půjčilo, kolik dluží bankám?

První referendum v novodobé his-
torii Přerova by se mělo konat ještě 
do konce letošního roku. Všelidové 
hlasování by mělo dát odpověď 
na otázku, jestli Přerované chtě-
jí ve městě zařízení na energetické 
využití odpadu, ve kterém se spaluje 
komunální odpad.  
„V současné době už pracujeme 
na přípravě referenda,  sešla se pra-
covní skupina, která se touto zále-
žitostí zabývá. Předběžně počítáme 
s tím, že by se referendum mohlo ko-

nat koncem listopadu letošního roku. 
Termín včas upřesníme. Každopádně 
chceme, aby se v referendu lidé svo-
bodně rozhodli,“ uvedl přerovský 
primátor Jiří Lajtoch. 
Na webových stránkách města 
Přerova vznikla anketa, která by měla 
zmapovat, jestli mají lidé vůbec zá-
jem přijít k referendu. Hlasovat mo-
hou návštěvníci stránek až do 9. září, 
kdy v Přerově zasednou zastupitelé, 
kteří by měli o vypsání referenda roz-
hodnout. „V této webové anketě se 

neptáme, jestli lidé chtějí ZEVO, či 
nikoli, ale jestli přijdou k volebním 
urnám,“ upozornil primátor města 
Jiří Lajtoch. Zájemci, kteří se chtějí 
do anonymní ankety zapojit, ji na-
jdou na stránkách www.prerov.eu. 
„Konkrétně je tato anketa v dolní 
části webu – hned na úvodní strán-
ce,“ doplnila Vilma Gaďourková, 
webmaster stránek. 
Přerovské referendum bude podle 
předběžných odhadů stát zhruba je-
den milion korun. Musí se uskuteč-

nit do 90 dnů od oficiálního vyhlá-
šení a má svá pravidla „K platnosti 
rozhodnutí v místním referendu je 
třeba účasti alespoň 35 % oprávně-
ných osob zapsaných v seznamech. 
Rozhodnutí je pak závazné, hlaso-
vala-li pro jednu z odpovědí nadpo-
loviční většina oprávněných osob, 
které se místního referenda účast-
nily – a alespoň 25 % oprávněných 
osob zapsaných v seznamech opráv-
něných osob,“ vysvětlila právnička 
města Jana Hrubá.  (KOM)

Půjdete k referendu? Hlasujte na webu Přerova

Půjčit si město muselo i na výstavbu Tyršova mostu. Foto: Ingrid Lounová

Byty se prodávají obálkovou metodou 
Obálkovou metodou hodlá město Přerov prodat 28 volných bytových jednotek, 

dvanáct z nich je s pohledávkou. Každý byt má cenu stanovenou znaleckým po-

sudkem. „Zájemci si mohou byty prohlédnout a svou nabídku vloží do obálky 

a tu doručí na podatelnu magistrátu,“ vysvětlil princip obálkové metody náměs-

tek přerovského primátora Michal Zácha. Po stanoveném datu komise obálky 

otevře a vybere nejvyšší nabídku. „V případě volného bytu bez pohledávky je 

vyvolávací cena ve výši 75 % ceny stanovené znaleckým posudkem. V případě 

volného bytu s pohledávkou se draží pohledávka, jejíž vyvolávací cena činí 50 % 

výše pohledávky bez příslušenství,“ popsala Eva Pospíšilíková z odboru správy 

majetku přerovského magistrátu. Zájemce, který odkoupí pohledávku, má mož-

nost odkoupení bytu za cenu ve výši 100 % ceny stanovené znaleckým posudkem. 

Byty různých velikostí se prodávají v několika lokalitách města – Na Odpoledni, 

v Jižní čtvrti, Pod Skalkou, na náměstí Svobody nebo v ulici Optiky.  (ILO)

Zadluženost města ke konci loňského roku překroči-
la 362 milionů korun. Jedná se o úvěry, které město 
přijalo od bankovních ústavů v průběhu let 2005–2013. 
„K úplnému splacení posledního z těchto závazků do-
jde v závěru roku 2023,“ uvedla Oldřiška Sedláčková, 
vedoucí odboru ekonomiky přerovského magistrátu. 



03Aktuálně z přerovA

Nejoblíbenější jsou mezi studenty 
brigády na koupalištích. „Během léta 
zaměstnáváme asi 20 plnoletých stu-
dentů, pracují u nás jako plavčíci, 
pokladní a obsluha venkovní restau-
race,“ uvedl Jaroslav Klvač, ředi-
tel společnosti Teplo, jež provozuje 
plavecký areál v Přerově a koupališ-
tě v Penčicích. Celoročně přijíma-
jí plnoleté studenty coby pokladní 
nebo na vyskladnění zboží i některé 
obchodní řetězce. Podle sdělení PR 
manažerky v Přerově v Kauflandu 
takto pracují desítky studentů.

Technické služby města Přerova 
pro studenty žádné pracovní příle-
žitosti nemají, „Sezonní práce řeší-
me s úřadem práce a zaměstnáváme 
23 lidí na veřejně prospěšné práce,“ 
informoval Radek Koněvalík, ředitel 
Technických služeb města Přerova. 
Meopta zase přednostně během léta 
zaměstnává studenty motivačních 
programů středních a vysokých škol 
a děti svých zaměstnanců. „Letos 
u nás pracuje sto až sto dvacet stu-
dentů, ať už v pomocných profesích, 
nebo v administrativě, a někteří, kte-

ří u nás vykonávali praxi, pokračují 
ve své odbornosti,“ upřesnila mana-
žerka personalistiky Meopty Lucie 
Koutná. Naopak žádnou odbornost, 
jen hbité a šikovné ruce potřebují 
ti, kteří pomáhají při sklizni ovoce. 
„Od poloviny července až do konce 
září u nás pracuje 40 až 50 brigádníků 
při sklizni švestek. Dojíždějí k nám 
brigádníci z Přerova i Hranic,“ in-
formoval sadař Antonín Ryšánek ze 
Zemědělského družstva Podhradí 
v Týně nad Bečvou. 
Někteří studenti spojují brigá-
du s cestováním a výukou jazyků. 
Vysokoškolačka Martina Štrausová 
jede pracovat na tři měsíce jako  
au pair do Irska. „Budu mít na sta-
rost devítiletá dvojčata. Doufám, že 
se zdokonalím v angličtině, ve svém 
volnu poznám Irsko a také nové lidi,“ 
slibuje si 23letá Přerovanka. Další 
mladí lidé si přivydělávají v rodin-
ných firmách svých příbuzných. 
„Budu pracovat u otce v dílně, už 
jsem tam byl i na školní praxi, tak 
vím, do čeho jdu,“ svěřil se Vojtěch 
Školoudík, student přerovské prů-
myslovky.  (ILO)

Studenti: Letní brigáda se hodí
Dva měsíce volna jsou pro studenty příležitostí přivydělat si na brigádě peníze 
na prázdninové zážitky,  pobyt u moře nebo záliby. Sehnat si krátkodobou práci 
není jednoduché. Pracovních příležitostí v době vysoké nezaměstnanosti je méně, 
než tomu bylo před několika lety. Přesto se brigáda sehnat dá, chce to jen začít se 
sháněním práce včas a být v tom vytrvalý.

Půjdete o prázdninách na brigádu 
a za co vydělané peníze utratíte?

Lukáš Mikulík, 
Přerov
V jedné strojíren-
ské firmě jsem 
byl na školní pra-
xi a sehnal jsem si 
tam i brigádu přes 

prázdniny. Budu odjehlovat výrobky 
a pomáhat s tím, co bude potřeba.

Tereza Marková, 
Přerov
Už poněkolikáté 
budu fotit na dět-
ském táboře. Bě-
hem léta fotím 
i své známé, rodin-

ná fota a koncerty. Přivydělávám si 
tím na techniku k focení a taky bych 
si přála notebook.

Josef Řihošek, 
Vlkoš
Už třetím rokem 
mám brigádu 
ve sladovně v Zá-
hlinicích, budu tam 
pracovat celé dva 

měsíce. Pomáháme při přípravě sla-
du a nakládáme kamiony. Peníze si 
ukládám, chtěl bych si koupit auto.

Kateřina Slatin-
ková, Přerov
Domluvila jsem si 
brigádu na škol-
ní praxi v jedné 
strojírenské firmě. 
Budu v kontrole 

výrobků, něco podobného jsem už 
dělala na praxi. Nejraději bych pra-
covala jeden měsíc a za peníze, co si 
vydělám, pojedeme s kamarády pod 
stan a na hudební festivaly.

Matěj Klvaňa, 
Přerov
Budu pracovat 
jako noční hlídač 
na dětském tábo-
ře. Vydělané pení-
ze utratím během 

prázdnin, když budu vyrážet na růz-
né akce s kamarády. Finančně aspoň 
nebudu odkázaný jen na rodiče.

Ptala se a fotografovala  
Ingrid Lounová

ANKETA  

Mají dva měsíce prázdnin, vysokoškoláci o měsíc navíc a část prázdnin tráví na bri-

gádě. Foto: Ingrid Lounová

Od 1. července platí v Přerově na vy-
braných parkovištích nový parko-
vací režim – dvě hodiny zdarma. 
Motorista má na těchto parkoviš-
tích povinnost použít parkovací ko-
touč. Ty se zdarma rozdávaly v měst-
ském informačním centru a v recepci 
technických služeb. Další kotouče se 
na stejných místech prodávaly a brzy 
nebyly k mání. Václava Zatloukala, 
jednatele Technických služeb měs-
ta Přerova, jsme se proto zeptali, 
jaká je v současné době situace – 
kde se dají kotouče koupit a jak je 
mají řidiči správně používat, aby 
se nedopustili přestupku?
„Tak velkou poptávku po parkova-
cích kotoučích jsme nečekali. Během 
jediného dne bylo 600 kotoučů rozdá-
no mezi obyvatele Přerova. Objednali 
jsme proto další a ty se v součas-
né době prodávají za dvacetikorunu 

na dvou místech v Přerově – v re-
cepci technických služeb Na Hrázi 
a v Městském informačním centru 
na náměstí TGM. Parkovací režim 
na dvě hodiny zdarma platí na pěti 
parkovištích, a to na parkovací ploše 
naproti SOU na Šířavě, vedle bývalé-
ho armádního domu v Čechově ulici, 
u finančního úřadu, u velké pasáže 
v Palackého ulici a na parkovišti u ne-
mocnice, kde je pro časově omezené 
stání vyčleněna první řada. Všechna 
zmíněná parkoviště jsou osazena do-
pravními značkami s dodatkovou ta-
bulí. Systém parkování na dvě hodiny 
zdarma platí na těchto parkovištích 
od 1. července, a to od pondělí do pát-
ku od 8 do 18 hodin a v sobotu od 8 
do 12 hodin. V neděli a mimo sta-
novený čas mohou parkoviště vyu-
žívat motoristé neomezeně. Cílem 
nového systému je zvýšit efektivitu 

parkování na frekventovaných mís-
tech, aby se zde motoristé zdržovali 
jen na nezbytně nutnou dobu. Tento 
systém je běžný ve velkých městech 
a zkušenosti s ním mají i v menších 
městech – třeba v Novém Jičíně.
Prakticky to znamená, že řidič, kte-
rý přijede na zmíněné parkoviště, si 
na parkovací kotouč nastaví čas pří-
jezdu a dvě hodiny parkuje zdarma. 
Kotouč to může být libovolný, nemu-
sí to být jen ten, který distribuujeme 
my – s logem technických služeb. 
Motorista ale nesmí povolenou par-
kovací dobu překročit. Kontroly bude 
provádět městská policie.  Řidiči, kte-
ří dvě hodiny parkování přetáhnou, 
riskují, že jim strážníci nasadí na je-
jich vůz botičku. Postihu se vystavují 
i ti, kteří po určité době po zaparko-
vání s kotoučem opětovně manipulují 
a posunují si čas.“   (ILO)

Řidiči, nezapomeňte na parkovací kotouče
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Laguna je místem k procházkám 
a vyhledávají ji také sportovci 

Po parku Michalov je Laguna v Přerově druhým nejoblíbenějším místem k procház-
kám do přírody. Kromě rodin s dětmi si rekreační oblast s vodní plochou oblíbili rybáři 
i vodáci. Už poněkolikáté se tu konalo sportovní klání dračích lodí. Skalní plavci se 

v přírodní nádrži koupou na vlastní nebezpečí. Sportovní nadšence láká kromě volejbalových a nohejbalových hřišť 
i novinka letošního roku – sportovní park discGolf. 

12Přerovských 
zastavení

Historie Laguny se datuje do 70. let 
minulého století. Původně tři vodní 
plochy vznikly po vytěžení štěrko-
písku. Dobrá dostupnost a umístění 
poblíž přírodní rezervace Žebračka 

ji předurčily k rekreační oblasti. 
Od roku 1979 poblíž Laguny při-
bylo sociální zázemí a restaurace 
s bufetem. V té době patřila Laguna 
k vyhledávaným místům pro let-
ní radovánky, kam mířily stovky 
Přerovanů. V zimě se zase na za-
mrzlé ledové ploše bruslilo. 

Povodně zrušily kouPání 
Kvalita vody v Laguně se v průběhu 
let zhoršovala. Během léta se v mělké 
vodě zmnožily sinice a ke koupání 
byla nevhodná. Povodně v roce 1997 
zanesly už tak mělké jezero dalšími 
nánosy. „Voda byla kromě přiroze-
ných usazenin navíc kontaminovaná 

laguna 
•   vznikla vytěžením štěrkopísku 
•   přírodní koupaliště má rozlohu 
27 500 m2 

•   poblíž je národní přírodní re-
zervace Žebračka 

•   kolem Laguny vede naučná 
vlastivědná stezka Přerovským 
luhem, ta má 12 km a 18 za-
stavení, byla otevřena v roce 
2004 Podle posledních měření hygieniků je kvalita vody v Laguně dobrá. S horkými dny se 

ale může zhoršovat.  Foto: Daniel Mazáč

ZASKLÍVÁNÍ 
BALKONŮ A LODŽIÍ

 www.stojan.cz

markýzy, ŽaLUzIE 
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GarÁŽOVÁ VraTa
LÁTkOVÉ rOLETy
rOLETy DEN/NOC

již 20 let na trhu
Vzorková prodejna v Čechách u Přerova

tel. 581 205 230, mobil: 602 890 587

Inzerce A13100xxxx

naplaveninami z povodně a hygienici 
koupání v Laguně nedoporučovali. 
Jediným řešením se jevilo odtěžení 
letitých nánosů bahna a organických 
materiálů, což by společně s prohlou-
bením laguny znamenalo přinejmen-
ším oddálení každoročního nástupu 
řas a sinic, které jsou v létě nejčas-
tější příčinou hygienické závadnosti 
přírodních koupališť,“ uvedl vedou-
cí odboru stavebního úřadu a život-
ního prostředí Pavel Juliš. Kolem 
Laguny se objevily cedule Koupání 
jen na vlastní nebezpečí. 
Regenerace Laguny začala v červ-
nu roku 2008, trvala celý rok a stála 
3,7 milionu korun. „S pomocí sací-
ho bagru se odtěžily bezmála čtyři 
tisíce kubíků nánosů bahna a sedi-
mentů. Poté se do laguny vysadily 
vodní rostliny a nechali jsme upravit 
také vstupy do nádrže včetně osázení 
zeleně v okolí,“ informoval Zdeněk 
Dostál, referent investic přerovské-
ho magistrátu. Odbahnění dna při-
neslo výsledek, což vedlo ke zkva-
litnění vody v Laguně. „Poslední 
měření kvality vody prováděli hy-
gienici v polovině května a rozbo-
ry dopadly dobře,“ sdělil jednatel 
Technických služeb města Přerova 

Václav Zatloukal. Protože se ale jed-
ná o nádrž bez stálého odtoku, může 
se kvalita vody ke koupání v horkých 
letních dnech zhoršovat. 

discgolf – zábava Pro každého
Novinkou letošního roku je na Laguně 
sport zvaný discgolf, který je kombi-
nací golfu a frisbee. Cílem hry je, po-
dobně jako v golfu, strefit se do koše 
co nejmenším počtem úderů.  „Nová 
zábava pro všechny věkové katego-
rie – od dětí až po seniory – přišla 
na čtvrt milionu korun. Discgolf jsme 
zaplatili z peněz z výtěžku z hracích 
automatů a loterií,“ upřesnil radní 
Michal Špalek. V plánu je také pro-
pojení Laguny cyklostezkou s no-
vou lávkou U tenisu. „Cyklostezka 
povede po stávající panelové ces-
tě. Asi 320 metrů dlouhý úsek bude 
mít asfaltobetonový povrch, stezka 
bude obousměrná a projekt pamatuje 
i na pěší, takže součástí stavby bude 
i chodník. Uvažujeme také o osvět-
lení celého úseku,“ upřesnil Špalek. 
Stavba cyklostezky začne patrně až 
s výstavbou nové lávky. Tu stávající, 
která je kvůli povodním v havarijním 
stavu, čeká koncem letošního roku 
demolice. (ilo) 



hrací prvek na školní zahradu,“ in-
formovala učitelka MŠ v Lověšicích 
Antonie Tomšíková.
Na předních místech se dále umístila 
Mateřská škola Máchova 14, kde děti 
letos nasbíraly vůbec největší množ-
ství baterií ze všech mateřinek, a to 
celkem 428 kg, dále MŠ Újezdec, MŠ 
Sokolská a MŠ Kouřilkova. Ze zá-
kladních škol stejně jako loni i před-
loni nejvíce vytřídili žáci ZŠ J. A. 
Komenského v Předmostí, dále ZŠ 
a MŠ Pod Skalkou 11, Předmostí 
a ZŠ Svisle 13. Nejúspěšnější škol-
ky a školy obdržely od města diplom 
a peněžitou odměnu.  (ILO)
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Do pořadí už 9. ročníku soutěže sběru 
použitých monočlánků a baterií se le-
tos v Přerově zapojilo 23 mateřských 
a osm základních škol. Nejpilnější 
byly děti v Lověšicích.
„Celkem se školákům podařilo vy-
třídit 2272 kg použitých monočlánků 
a baterií, což je o 220 kg méně než 
v loňském školním roce. Přesto se 
jedná o třetí největší množství vytří-
děné od začátku sběru v roce 2004,“ 
informovala Yvona Machalová, re-
ferentka životního prostředí a pa-
mátkové péče přerovského magis-
trátu. Přitom jen děti z mateřinek 
nasbíraly více než dvě tuny baterií. 
Mezi nimi suverénně vedli školáčci 
z Lověšic. „V kategorii mateřských 
škol se na prvním místě už pět let tra-
dičně umisťují děti z Mateřské školy 
v Lověšicích. V tomto školním roce 
sesbíraly 260 kg baterií, což předsta-
vuje úctyhodných 14,4 kg na žáka,“ 
upřesnila Machalová. Díky vítězství 
získala tamní mateřinka od města 
pětitisícovou odměnu. „U nás sbírají 
použité baterie nejen děti a jejich ro-
diče, ale celé jejich široké příbuzen-
stvo. Za finanční odměnu si pořídíme 

Plastové obaly od šamponů, avivá-
ží a tekutých pracích prostředků už 
nebudou končit ve směsném ko-
munálním odpadu, ale ve žlutých 
kontejnerech. Ve stejných nádo-
bách, do kterých odkládáme PET 
láhve a kartonové obaly od mléka 
a džusů. 
I když třídit plasty zatím obecně závaz-
ná vyhláška lidem žijícím v Přerově 

neukládá, některé domácnosti už s tří-
děním začaly. „Polepili jsme všechny 
žluté kontejnery velkou nálepkou, 
kde informujeme občany, které ko-
modity třídíme,“ informoval ředitel 
Technických služeb města Přerova 
Radek Koněvalík. Obsah žlutých kon-
tejnerů dále třídí pracovníci na třídicí 
lince v Žeravicích. Do žlutých kon-
tejnerů by ale lidé měli vhazovat jen 

čisté obaly, to znamená vypláchnuté 
od původního obsahu. „Zatím se jed-
ná o zkušební provoz. Povinnost třídit 
všechny plasty občanům města uloží 
až vyhláška, kterou budou zastupitelé 
schvalovat na podzim. Ti, kteří třídí 
už teď, ale žádnou vyhlášku neporu-
šují,“ vysvětlil Pavel Juliš, vedoucí 
stavebního úřadu a životního prostředí 
z přerovského magistrátu.  (ILO) 

V Lověšicích vědí, jak na to, baterie sbírají děti i babičky

Plasty už patří do žlutých kontejnerů

Inzerce A131009271

Nejlepší sběrači baterií jsou v Lověšicích. Foto: archiv MŠ Lověšice

1. V jaké lokalitě se budoucí výstavba RD realizuje?
Výstavba probíhá v klidné nezáplavové části města z Dvořákovy ulice směrem 
do Kozlovic, podél cyklostezky. Lokalita nabízí budoucím obyvatelům perfektní 
spojení s městem, dobrou dostupnost do školek a škol pro děti, k obchodům, 
službám, které jsou z lokality vzdáleny vždy do 5 minut chůze. Velkou výhodu 
vidíme pro vyžití dětí a dospělých v areálu sportu v Kozlovicích, kde Vaše rodi-
ny mohou využívat sportoviště – tenis, fotbal, posilovna, bazén a další.

2. Jaké nemovitosti lze ve Vašem projektu koupit?
Projekt nabízí zájemci o nové městské bydlení 4 druhy moderních komfortních 
domů, z toho 1 typ přízemního a 3 typy patrových, v různých dispozicích o veli-
kosti 3+kk a 4+kk s garáží a pozemkem. Nabízíme Vám domy řadové s pozem-
ky cca 270 m2 i samostatně stojící s pozemky od 600 do 850 m2.

3. Může klient měnit dle svých požadavků dispozice domu či 
vybavovací předměty?
Samozřejmě. Náš projekt právě klientům nabízí velkou variabilitu a klient může 
pořídit svou nemovitost již ve fázi hrubé stavby až po kompletně dokonče-
nou „na klíč“. Úpravy interiérů a vybavení jsou pak pouze na jeho požadavcích 
a vkusu.

4. Jak nyní výstavba probíhá a jaký je postup rezervací?
Pro naše klienty jsme v březnu 2013 zkolaudovali kompletní inženýrské sítě 
k jednotlivým pozemkům s dosavadní investicí cca 5 mil. Kč a nyní zahaju-
jeme výstavbu prvních domů. Rezervace domu dle požadavku zájemce 
probíhá po projednání jeho klientských změn Rezervační smlouvou a rezer-
vačním poplatkem ke konkrétní nemovitosti. Dále pak následuje individuální 
splátkový kalendář dle postupu výstavby a případně požadavků financující 
banky klienta.

Další podrobnější informace Vám rádi poskytnou v sídle Přerovské rea-
litní kanceláře NEMO, Kratochvílova 117/8, Přerov nebo jsou dostupné na  
www.prerovskezahrady.cz.



06 Aktuálně z PřerovA

Inzerce A131001386

Inzerce A131000845

Cyklojízda přilákala osm desítek lidí

Všichni účastníci se sešli na náměstí 
TGM již půl hodiny před startem. 
Zájemcům strážníci rozdávali cyk-
listické desatero, cyklomapu  cyklo-
stezky Bečva nebo reflexní nálepky 
na kolo.  Všichni účastníci dostali 
i samodržící neonově žlutou pás-
ku na rukáv nebo nohavici. „Kromě 
správně osvětleného kola jsou reflex-
ní prvky za snížené viditelnosti pro 
cyklistu velkým plusem. Máme k dis-
pozici různé typy reflexních označení 
a ty mezi zájemce rozdáváme spolu 
s desaterem pro cyklisty,“ informova-
la preventistka městské policie Lenka 
Škodová.
Studenti Gymnázia Jakuba Škody, 
kteří čtvrtý ročník spolu s městským 
cyklokoordinátorem zorganizovali, 
měli nachystaný i doprovodný pro-
gram. „Pro děti jsme si připravili hry, 
ale kvůli horku se nikdo nechce hý-
bat víc, než je nutné,“ zmínila jedna 
z organizátorek akce. Na letní pod-
večerní jízdu Přerovem se vydala 
i Veronika Otáhalová, která na kole, 
pokud to počasí dovolí, jezdí den-
ně. „Já mám skládací kolo do vla-
ku. Jezdím s ním denně do Hulína 
a do práce pokračuji šest kilome-
trů po cyklostezce do Kroměříže. 
Na cyklovyjížďce jsem poprvé,“ 
svěřila se ještě před startem. K nej-
mladším účastníkům patřil pětiletý 
Šimon Palotáš, ten přijel na kole spo-
lu s rodiči a starší sestrou Adélkou. 
„V poslední době jezdíme na kole 
spíše v terénu, protože cyklostezky 

jsou přeplněné. Naposledy jsme byli 
na výletě v Kroměříži a 25kilomet-
rovou trasu s námi jel také Šimon. 
Kola si vezeme s sebou i na dovo-
lenou,“ svěřila se Táňa Palotášová 
z Přerova. 
Přímo na náměstí se na jednom z pa-
nelů mohli příchozí seznámit s vý-
sledky ankety Přerovem na kole. 
„Z výsledků vyplývá, že většina 
z respondentů používá kolo často, 
a to k různým typům cest. Mírnou 
převahu u oslovených mají cesty 
na kole za rekreačním či sportov-
ním vyžitím. Na druhou stranu kaž-

dý druhý respondent uvedl, že pou-
žívá kolo i k cestám do zaměstnání 
nebo do školy. Význam každoden-
ní městské cyklistiky je v Přerově 
velký,“ zmínil cyklokoordinátor Jiří 
Janalík z přerovského magistrátu. 
Z ankety mimo jiné vyplynulo, že 

Přerované mají zájem o zřízení cyk-
lobusu na trase cyklostezky Bečva. 
„Tento záměr se nám už podařilo pro-
sadit a od 29. června každou prázd-
ninovou sobotu Přerov s rekreační 
oblastí Beskyd spojuje cyklobus,“ 
dodal cyklokoordinátor.  (ILO)

Cyklistický had projel město křížem krážem  Foto: Daniel Mazáč

BLOkOvé čIštění města
3. 7. 2013  Dr. Horákové, Tyršova
10. 7. 2013  Budovatelů, Malá Trávnická
17. 7. 2013  Vsadsko, Dvořákova u Rusalky, Klivarova včetně dvorů
24. 7. 2013   Kosmákova včetně parkovišť, Žižkova, P. Holého, Jana 

Jiskry z Brandýsa
31. 7. 2013  Wurmova, Smetanova, Vaňkova, Slaměníkova
7. 8. 2013 Dvořákova u garáží
Blokové čištění probíhá vždy ve středu od 7 do 14 hodin.

Cyklopeloton projel za doprovodu městské policie křížem krážem Přerovem. Tentokrát se nejelo po cyklostez-
kách, ale po silnici, a rozhodující nebyl dojezdový čas, ale účast. Asi osm desítek cyklistů si nenechalo ujít příleži-
tost a na 4. cyklojízdu vyrazilo ve čtvrtek 20. června i přesto, že rtuť teploměru se vyšplhala na 35 stupňů Celsia.
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Nové fasády mění tvář města k lepšímu

Inzerce A131001074

Podle historických pramenů bydlel 
v místech pod hradbami, kde vyro-
stl nový dům, městský kat. Proto má 
stavba na pískově žluté fasádě ná-
pis Katovna. „Původně jsme chtěli 
restauraci pojmenovat U převozní-
ka, podle historických pramenů totiž 
poblíž stál dům převozníka. Od ar-

cheologů jsem se dozvěděl také  
o domě kata, a to při rozhodování 
zvítězilo,“ vysvětluje genius loci ma-
jitel domu Oleg Plšek. Parcelu koupil  
v roce 2008 a na podzim roku 2010 se 
pustil do stavby domu. „Stavěli jsme 
v blízkosti historického centra a mu-
seli jsme respektovat požadavky pa-

mátkářů, při hloubení základů tu byli 
i archeologové. Ještě před samotnou 
výstavbou jsme museli dovybudovat 
základy hradební zdi, hrozilo, že by 
se hradby při stavbě mohly sesunout,“ 
popisuje náročnost výstavby Plšek.  
Objekt musel splňovat i požadavky ur-
banistiky – neměl působit jako mono-
lit, proto je stavba rozčleněná jakoby 
do tří domů.  To při svém rozhodování 
hodnotila také porota. „Hodně lidí si 
myslí, že se jedná o rekonstrukci pů-
vodního domu, často netuší, že je to 
novostavba. Ocenili jsme citlivé za-
členění objektu do stávající zástavby, 
dům nepůsobí rušivě,“ míní  architek-
tka města a zároveň členka hodnotící 
poroty Klára Koryčanová. Skutečnost, 
že si lidé myslí, že se jedná o původ-
ní dům, jeho majiteli lichotí. „Chtěl 
jsem, aby to i v interiéru vypadalo 
jako ve staré chalupě, dřevěný strop 

mě inspiroval na chalupě v Jeseníkách 
a kachlová kamna jsem stavěl sám. 
Mám úctu k práci předků, a když nám 
hosté říkají, že jsme to pěkně opravili, 
jsem spokojený,“ dodává majitel, který  
v domě bydlí i s rodinou.  (ILO)

Novostavba Katovny připomíná původní dům. Porota ocenila citlivé začlenění do zá-

stavby. Foto: Ingrid Lounová

Z šestadvaceti objektů, které jejich majitelé přihlásili do letošního ročníku Fasáda roku, uspěla i novostavba 
domu –  restaurace Katovna s bytem správce v ulici Pod Valy. Vítězové tří kategorií tak kromě litinové cedulky 
Fasáda roku 2012 obdrželi od města i prémii – 50 tisíc korun.

Fasáda roku 2012
KATEGORIE PANELOVÝ DŮM
panelový dům, Za Mlýnem 3, 
Přerov
KATEGORIE REKONSTRUKCE
bytový dům, Gen. Janouška 13, 
Přerov 
KATEGORIE NOVOSTAVBA
restaurace a byt správce, Pod Valy 
19/3362, Přerov 
ČESTNÉ UZNÁNÍ
panelový dům, U Výstaviště 3, pane-
lový dům, Dvořákova 61 a 63, rodinný 
dům, U Dráhy 2,Předmostí, bytový 
dům, Palackého 1245/46, rodinný 
dům, Horní náměstí 26, rodinný dům, 
Čsl. letců 1768/18



pení stylové hudební skupiny Ty 
Syčáci reprezentující originální al-
ternativní hudební scénu. Styl ka-
pely zahrnuje prvky rocku, jazzu, 
moravského folkloru a „world mu-
sic“. „Nezařaditelné originální br-
něnské trio Petr Váša – zpěv, Tomáš 
Fröhlich – kytary a Petr Zavadil – 

baskytara a desetistrunný stick vás 
vytrhne ze všednosti svým upřím-
ným nasazením, bohatým reperto-
árem a omamující atmosférou,“ za-
končila Turčoková. Vstupné na akci 
je 30 Kč. Občerstvení je zajištěno. 
Slavnost se koná za každého počasí. 
 (RED)
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Na Zahradní slavnosti budou zvířata, zpěv i projížď ka na pramici

„Během zahradní slavnosti si ná-
vštěvníci v rámci komentovaných 
prohlídek budou moci prohlédnout 
výstavu Ve městě to žije! a samo-
zřejmě, že představíme současné pta-
čí obyvatele naší záchranné stanice 
a zájemcům přiblížíme i osud těchto 
handicapovaných zvířat. Zmíníme 
se také o možnosti ochrany zví-
řat žijících ve městě,“ informova-
la ornitoložka a kurátorka výstavy 
Ve městě to žije! Lucia Turčoková 
z Ornitologické stanice Muzea 
Komenského v Přerově.
V areálu stanice bude současně 
probíhat prohlídka výtvarných děl 
studentů Gymnázia Jakuba Škody. 
„Studenti se nechali inspirovat pří-
rodou a pod vedením své učitelky 
Heleny Netopilové během roku vy-
tvořili soubor krásných a zajíma-
vých artefaktů,“ přiblížila výstavu 
Turčoková.
Návštěvníci Zahradní slavnosti se mo-
hou těšit na nejrůznější zážitky.„Děti 
se budou moci projet na ponících, 
a to díky spolupráci s Občanským 
sdružením Koník pro radost dětem 
i dospělým z Majetína. Malí i velcí 
návštěvníci budou mít možnost si 
hravou formou připomenout slasti 

i strasti života ve městě z pohledu 
lidí, zvířat a rostlin,“ nastínila další 
program Martina Hrazdirová, pra-
covnice záchranné stanice ORNIS. 
Na úspěšné řešitele hádanek čeká 
odměna v podobě vlastnoručně opé-
kaného špekáčku.
Ani letos nebudou v programu 
slavnosti chybět oblíbené projížď-
ky na pramičce. Vyvrcholením 
Zahradní slavnosti bude vystou-

Ve městě to žije – je název sezonní výstavy v Ornitologické stanici Muzea Komenského v Přerově a ve stejném du-
chu se ponese i letošní Zahradní slavnost. Její šestý ročník se uskuteční v neděli 21. července v 16 hodin v zahra-
dě ornitologické stanice.

Oblíbenou atrakcí na Zahradní slavnosti je projížďka na pramici.  Foto: archiv ORNIS

Začátek srpna bude v Přerově patřit 
bluesové muzice. Ve dnech 2. a 3. srp-
na se tu skuteční první ročník festivalu 
Blues nad Bečvou. 
Myšlenka uspořádat bluesový festi-
val v Přerově není nová a díky sou-
hře příznivých okolností se koneč-
ně mohla začít naplňovat. Jedním 
z podnětů k realizaci byla nabídka 
polských organizátorů festivalu Blues 
nad Bobrem v rámci přeshraniční 
spolupráce programu Euroregion 
Nisa. „Byli bychom rádi, kdyby se 
v Přerově vytvořila nová tradice let-
ních bluesových festivalů a stejně 
jako podzim patří jazzu, tak léto by 
bylo v duchu tohoto žánru,“ uvedl 
Jaroslav Macíček, ředitel Kulturních 
informačních služeb v Přerově, kte-
ré také podpořily nově vznikající 
festival. 
Stejně jako v Polsku je jméno řeky 
Bóbr v názvu festivalu, ani na české 
straně není použití jména řeky Bečvy 
v názvu festivalu samoúčelné. Řeky 

spojují města a bluesová hudba zase 
muzikanty. Na symbolice řek spojují-
cích města, kraje a státy je také do jis-
té míry postavena koncepce dramatur-
gie festivalu. „Oslovili jsme bluesové 
skupiny z Čech, Moravy, Slovenska 
i Polska a jako každý správný fes-
tival i Blues nad Bečvou bude mít 
své zahraniční hvězdy. Těmi letošní-
mi budou Dave Herrero & the Hero 
Brothers Band z USA a v Přerově 
již z předešlých vystoupení známá 
rodačka z Detroitu Joyce Hurley, 
která tentokrát vystoupí s blueso-
vým repertoárem,“ informoval jeden 
z muzikantů a také spoluorganizátor 
festivalu Ivan Němeček. Z dalších 
zahraničních hostů pak dorazí slo-
venští Bluesweiser a z partnerské-
ho festivalu Blues nad Bobrem ka-
pela Workshop Combo BnB. Hned 
po skončení festivalu 18 muzikan-
tů odjíždí na desetidenní hudební 
workshop do Polska. Program na 
straně 15. (RED)

Nad Bečvou bude znít blues
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Populárně-naučná publikace ze 
společné dílny historičky Kateřiny 
Schwabikové a přerovské ilustrátorky 
Barbory Botkové si získává srdce ma-
lých čtenářů. Velkou zásluhu na tom 
má právě výtvarná stránka knihy.
Ústřední postavy, sourozenci Běla 
a Kuba, se pomocí starobylého stro-
je času v muzeu dostanou do dese-
ti historických období a zažijí tam 
spoustu dobrodružství.  Stejný ru-
kopis jako tyto kreslené postavičky 

má i logo Předmostím až do pra-
věku. Pražínka i mamut jsou totiž 
z ateliéru stejné výtvarnice. Barbora 
Botková v té době byla ještě stu-
dentkou francouzštiny a výtvarné 
výchovy na Univerzitě Palackého 
v Olomouci. V současné době je stře-
doškolskou učitelkou na Gymnáziu 
Jana Blahoslava a Střední pedago-
gické škole v Přerově.
Zhruba tři stovky ilustrací zvládla 
během jednoho roku ve svém volném 

čase. „Nejnáročnější byly celostránko-
vé obrázky. Musela jsem nastudovat 
detaily – například místnost interiéru 
středověkého paláce v období vlá-
dy Karla IV. i dobové oblečení. Vše 
jsem konzultovala s autorkou knihy 
a řídila jsem se jejími instrukcemi, 
co má ilustrace zobrazovat. Některé 
prvky jsem si vyhledávala v encyklo-
pediích,“ vypráví o náročné a záro-
veň radostné práci Barbora Botková.  
Kniha, jež má podobu komiksu, je 
zábavná, srozumitelná, a navíc pouta-
vým způsobem vypráví o naší historii. 
Autorky se soustřeďují na každodenní 
život – jak se lidé oblékali, co jedli, 
jak se bavili a jak bydleli. Jednotlivé 
kresby si i dospělý čtenář dokáže pro-
hlížet dlouhé minuty. „Potěšilo nás, že 
o knihu byl velký zájem už na veletr-
hu v Praze. Dohodly jsme se, že by-
chom v této práci rády pokračovaly,“ 
naznačuje další plány Botková. Že je 

o knihu zájem, potvrzují i knihkupci. 
„Komiksové knihy pro děti jsou po-
pulární a dobře se prodávají. Cesty 
dětí do staletí – je velmi pěkná kniha 
a berou si ji hodně do škol.  O její 
úspěšnosti svědčí i fakt, že byla hned 
v první vlně rozprodaná a teď už se 
prodává z dotisku. V Přerově je o ni 
zájem také proto, že jednou z autorek 
je Přerovanka,“ informoval Lubomír 
Karásek z přerovského knihkupectví 
Mezi Světy. 
Před dvěma lety Barbora Botková 
ilustrovala veršovanou Šípkovou 
Růženku Jiřího Žáčka, kterou vyda-
la Česká televize. Spolupracuje také 
se spisovatelkou Petrou Braunovou 
a společně vytvářejí komiksové prů-
vodce městem. V této podobě už vy-
šly publikace o Domažlicích, Mladé 
Boleslavi nebo sousední Olomouci. 
Její kresbu můžeme vidět také na po-
hlednici Tyršova mostu.  (ILO)

Úspěšnou knihu ilustrovala Přerovanka
Kniha Cesty dětí do staletí aneb Jak Běla s Kubou po-
znávali naši historii, kterou nakladatelství Slovart před-
stavilo v Praze na veletrhu Svět knihy 2013, se na pul-
tech dlouho neohřála, knihu už museli dotisknout. 

Inzerce A131009326

Mladí studenti anglického jazyka ze Školy angličtiny pro děti 
v Přerově převzali certifikáty potvrzující úspěšné absolvování tes-
tů Cambridge University, které jim otevírají bránu do světa.

Zkoušek Young Learners English Tests se v dubnu letošního 
roku účastnilo třináct dětí z Přerova ve věku od 8 do 12 let, které 
se aktivně učí angličtinu metodou Helen Doron English. Jedenáct 
dětí úspěšně složilo zkoušku na úrovni YLE Starters a dva studenti 
obdrželi certifikát za obtížnější stupeň zkoušky YLE Movers. 

„Jsem na své žáky opravdu pyšná. V části Speaking, která 
ověřuje komunikační úroveň angličtiny, všichni získali plný po-
čet štítů, to znamená 100% úspěšnost. To nás řadí jednoznačně 
na špičku, republikově je maximální úspěšnost v 81 % případů 
a celosvětově jen v 63 %“, říká V. Přikrylová Krpcová, ředitelka 
přerovské Školy angličtiny pro děti.

Studenti byli v pátek 7. června slavnostně pasováni na rytíře 
a dámy z Cambridge. Pasování se ujal vévoda z Cambridge. Certi-
fikáty pak děti obdržely z rukou primátora Ing. J. Lajtocha.

Pro všechny studenty šlo o první zkoušku a je skvělé, že vý-
sledky jsou pozitivní. Přijímací zkoušky ani maturita nebudou pro 
tyto děti žádným velkým strašákem.

Lze konstatovat, že zkoušky plní svůj účel, a sice pozitivní mo-
tivaci dětí školního věku pro další studium a zájem o jazyk, bez 
kterého se při cestování ani v zaměstnání téměř neobejdeme. 
Děti i jejich rodiče tento náskok ocení zejména v případě, že se 
děti chystají ke studiu víceletého gymnázia. Ve znalostech anglič-
tiny budou absolventi kurzů v předstihu před vrstevníky.

Škola angličtiny pro děti v Přerově nabízí kurzy od roku 2008. 
Na výuku pravidelně dochází téměř 70 dětí ve věku od 6 měsíců 
do 14 let. Nabízeny jsou také efektivní výukové programy pro 
mateřské a základní školy, letní tábory a další akce. 

Helen Doron English je celosvětově uznávanou metodou, 
která je vyučována v 31 zemích světa. Už 28 let je předním inova-
tivním vzdělávacím systémem, který je založen na pravidelném 
opakovaném poslechu a pozitivním upevňování si již nabytých 

znalostí. Metoda učí jazyk kombinací vizuálních, auditivních 
a pohybových vjemů. Další předností Helen Doron English je šíře 
a návaznost nabízených kurzů. Kurzy Helen Doron navštěvují děti 
již od 3 měsíců. Vybrat si můžete ale i kurz pro děti předškolní, 
školáky či teenagery. Kurzy jsou ‚šité na míru‘ vždy dané věkové 
skupině a respektují jednotlivé vývojové fáze mozku.

STUDENTI Z ANGLIČTINY HELEN DORON PASOVÁNI NA RYTÍŘE A DÁMY Z CAMBRIDGE

Více informací a ukázkové hodiny výuky: Mgr. Vendula Přikrylová Krpcová, Škola angličtiny 
pro děti, Přerov, tel. 604 977 182, e-mail: prerov@helendoron.cz, www.helendoron.cz

Barbora Botková je také autorkou loga naučné stezky Předmostím až do pravěku.

Foto Ingrid Lounová



Nebýt frekventované silnice, kte-
rá protíná střed obce, byly by 
Kozlovice ideálním místem k byd-
lení. Do Přerova to je co by kamenem 
dohodil, k řece Bečvě také a dopravní 
obslužnost je dobrá. Do obce zajíž-
dí v pravidelných intervalech auto-
bus a s Přerovem Kozlovice spojuje 
i cyklostezka. Navíc se obec může 
pochlubit sportovním areálem, který 
je hlavním centrem sportovně-spole-
čenského života. 
Místní ale trápí stovky nákladních 
automobilů, které denně projíždějí 
obcí. „Ideálním řešením by byl asi 
čtyřkilometrový obchvat Kozlovic. 
Už existuje i na papíře, ale nejsou 

10 z místních částí
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Kozlovice se rozrůstají, volné 
parcely lákají mladé rodiny
Kozlovice leží čtyři kilo-
metry východně od Pře-
rova. První zmínka o obci 
pochází ze 14. století, kdy 
v roce 1353 spolčili svůj 
majetek Jiljí z Kozlovic 
s Fridolínem z Chylce, od-
tud pravděpodobně dosta-
la obec své jméno. Kozlo-
vice jsou součástí Přerova 
od roku 1964, v současné 
době v této místní části 
žije 607 obyvatel.

Centrem dění v Kozlovicích je místní sportovní areál, v létě je v obležení bazén, v zimě je v kurzu sauna. Foto: Ingrid Lounová

na něj peníze,“ naznačuje možné ře-
šení jeden z místních obyvatel a také 
člen osadního výboru Jiří Prchal, 
který v Kozlovicích žije už 37 let. 
Hrubý odhad rozpočtu na vybudová-
ní obchvatu se už před několika lety 
pohyboval okolo sta milionů korun. 
Špatná dopravní situace a havarijní 
stav vozovky byly také důvodem, 
proč Kozlovičtí loni v listopadu se-
psali petici, pod niž se podepsalo pět 
stovek tamních obyvatel. „Zároveň 
jsme žádali o obousměrný zákaz vjez-
du vozidel o celkové hmotnosti nad 
7,5 tuny do naší místní části,“ přidala 
další požadavek předsedkyně osad-
ního výboru v Kozlovicích Jolana 
Čechová. Protože se jedná o kraj-
skou silnici, kterou má ve své správě 
Krajský úřad Olomouckého kraje, pu-
tovala petice i na kraj. Na jaře Správa 
silnic Olomouckého kraje provedla 
opravy havarijních úseků silnice.
„V obci dosud schází také funkční 
kanalizace. Podle posledních zpráv 
mají Vodovody a kanalizace přislí-
bené peníze z Evropské unie na vy-
budování kanalizace právě v naší 
obci a v Dluhonicích,“ nastínila mož-
ný vývoj Čechová. Do té doby, než 
bude opravená kanalizace, se nechtějí 
Kozlovičtí pouštět ani do tolik po-
třebných oprav chodníků. „Peníze 

na jejich opravy už máme vyčleně-
né, ale nechceme chodníky opravo-
vat dříve, než se vybuduje kanali-
zace, byla by to dvojí práce,“ míní 
Čechová.
Centrem sportovního a kulturního 
dění je místní sportovní areál s te-
nisovými kurty, posilovnou, well- 
ness, bazénem a fotbalovým hřištěm. 
Součástí areálu je i restaurace a dět-
ské hřiště s hracími prvky. Z místních 
spolků jsou v Kozlovicích aktivní 
hasiči, Klub přátel Kozlovic a místní 
fotbalový klub. „V červnu pravidel-
ně pořádáme Den dětí a akci Hurá 
na prázdniny, v zimě je to maškarní 
a společenský večírek. O Vánocích 
máme výstavu betlému v naší kaplič-
ce. Začínali jsme s několika figurami 
Svaté rodiny a teď už se nám díky 
sbírce betlém rozrostl až na sedmnáct 
figur,“ dodává Alena Vyplelová, dal-
ší členka tamního osadního výboru. 
Z folklorních akcí se v Kozlovicích 
uchovalo vodění medvěda. Hody 
bývají v Kozlovicích okolo 20. říj-
na, kdy slaví svátek Vendelín, jemuž 
je zasvěcená místní kaplička. „Při 
této příležitosti pořádáme mši a loni 
nám tu vyhrávala i kapela,“ doplnila 
Vyplelová.
Obchod v Kozlovicích není, třikrát 
týdně tam ale zajíždí pojízdná pro-

dejna. „Jednáme s firmou Racek, 
od srpna by mohl v objektu hasič-
ské zbrojnice fungovat nový ob-
chod,“ nastínila Jolana Čechová. 
Základní škola byla v Kozlovicích 
zrušená už v 70. letech minulého 
století. Mateřinka, kterou navštěvuje 
29 dětí, spadá pod MŠ v Optické uli-
ci v Přerově. V ulici Lány a Květná 
vyrostly v posledních letech nové 
domy, další stavební parcely pro 
rodinné bydlení jsou připraveny 
k výstavbě.
Historii obce připomíná kamenný kříž 
na křižovatce směrem na Prosenice. 
V roce 1872 vyhořelo na návsi ně-
kolik gruntů spolu se zvonicí, na je-
jímž místě byla vystavěna kaple sv. 
Vendelína. Vedle ní stojí další ka-
menný kříž. Oběti 1. světové války 
připomíná památník před bývalou 
školou. Další pamětní deska je vě-
nována Voloďovi Sedychovi, sovět-
skému partyzánovi, který zde zemřel 
8. května 1945. Jiná pamětní deska 
na domě č. p. 116 připomíná Josefa 
Novotného, který byl po potlačení 
Přerovského povstání 1. května 1945 
popraven na střelnici v Olomouci-
-Lazcích. V parčíku na návsi byl 
roku 1954 odstraněn pomník T. G. 
Masaryka a na jeho místě stojí pa-
mátník osvobození. (ILO)

Nevíte si rady 
se svými dluhy?

Zajímá Vás osobní 
bankrot, chcete se 

nechat oddlužit nebo 
restrukturalizovat firmu?

 www.zname-reseni.cz 
nebo na tel. 725 103 567

Insolvenční poradenství 
za účelem oddlužení 
osob a reorganizace 

podnikatelů Vám 
poskytne odborný 
a zkušený kolektiv 

poradenské kanceláře 
Ing. René Skýpala, LL.M.
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Plyšoví medvědi zvládají zahrad-
ničení, hru na hudební nástroje, ly-
žování, balet nebo třeba předčítání 
mláďatům. Na výstavě je k vidění 
přes 1200 medvídků. Nejmenší se 
vejde do pouzdra od rtěnky, největší 
panda měří více než 1,5 m. Dozvíte 
se také podrobnosti o historii výroby 
medvídků. 
Příběh na první pohled obyčejné 
hračky může nezasvěcené v mno-
hém překvapit. Věděli jste například, 
že firmu, která vyrobila prvního klou-
bového medvídka, založila Margareta 
Steiff navzdory osudu a mínění oko-
lí? Zdálo se, že od dětství upoutaná 
na invalidní vozík má jedinou šanci, 
doufat v dobrodiní svých blízkých. 
Margareta ale díky svému šicímu 
stroji vyráběla oblíbené textilní hrač-
ky. Během deseti let se stala nejen 
nezávislou, ale poskytla zaměstnání 
také svým synovcům. Jeden z nich, 

Richard Steiff, navrhl prvního klou-
bového medvídka. Zájem o něj byl 
obrovský. Pokud byste doma našli 
medvídka s knoflíkem v levém uchu 
(poznávací znamení firmy Steiff) vy-
robeného do roku 1939, pak jej velmi 
dobře opatrujte, protože sběratelé by 
za něj zaplatili částku srovnatelnou 
s cenou uměleckých děl.
Zajímavý je také osud známé české 
firmy HAMIRO. Založil ji v roce 
1910 vyučený zámečník Karel 
Pospíšil. Obliba těchto hraček skon-
čila s první světovou válkou. Firmu 
zachránila jeho manželka Miluše 
Pospíšilová, která se inspirovala tex-
tilními hračkami ve Francii. 
Výstava v přerovském zámku se 
koná ke 111. výročí vzniku prototy-
pu první sériové výroby plyšových 
medvědů v německé firmě Steiff. 
Současně ke 111. výročí otištění 
karikatury prezidenta Theodora 

Roosevelta, která stála u zrodu 
anglického názvu „Teddy Bear“. 
Představujeme medvídky ze sou-
kromé sbírky Svatavy Ryparové 
z Klokočí jako zábavné i poučné 
hračky. Nejstarší exponát byl vyro-
ben v roce 1930. Výstava je určena 
především rodinám s dětmi, ale zce-
la zaujme všechny, kteří měli nebo 
mají doma „plyšáka“. 

A nezapomeňte, medvídci do koše ne-
patří! Můžete je odložit do „Brumla 
boxu“. Členka Klubu medvědářek 
paní Svatava Ryparová doma pro-
vozuje i medvědí nemocnici a umí 
opravit oko i tlapku. Sama také nové 
medvídky šije.  Výstava potrvá až 
do 8. září. Návštěvníci mohou sami 
posoudit, zda si medvídci tři jedničky 
zaslouží. Helena Kovářová
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Plyšoví medvídci obsadili přerovský zámek

Amfiteátr mezi hradbami zahájil sezonu

Na letní prázdniny připravilo Muzeum Komenského 
výstavu Tři jedničky pro medvěda. Proč dáváme med-
vídkovi hned tři jedničky najednou? Plyšový medvěd 
byl první pohyblivou hračkou, první hračkou společnou 
chlapcům i dívkám a často i mužům a ženám. Navíc je 
to první zvíře na světě, které s elegancí zvládá úplně 
všechny lidské činnosti.

Čtyři koncerty a šest divadelních představení pod 
širým nebem nabízí až do srpna Letní divadelní scéna 
mezi hradbami přerovského zámku. Prázdninové pro-
dukce se přitom ponesou opět v duchu vystoupení čes-
kých a moravských ochotnických divadelních souborů. 

Medvídek – oblíbená hračka dětí, hrály si s ním už naše prababičky. V Muzeu 

Komenského je jich k vidění více než 1200. Foto: archiv Muzea Komenského

První koncert na Letní divadelní scéně mezi hradbami patřil ve čtvrtek 13. červ-

na přerovské kapele Blues BazAar. Amfiteátr bude žít muzikou a divadlem až do  

29. srpna. Foto: Ingrid Lounová

dí návštěvníci představení Šťovík, 
pečené brambory v podání divadla 
JakoHost Plzeň. „Na ně navážou tři 
z loňska již známé soubory. Nejprve 
18. července brněnský Amadis s  pří-
během Úžasná svatba, na 25. červen-
ce je pozváno Divadlo bez zákulisí 
ze Sokolova s představením Třetí věk 
a festival zakončí 1. srpna kromě-
řížský Divadelní spolek Dovolenou 
po česku,“ doplnila Bartlová. V pří-
padě nepříznivého počasí budou di-
vadelní představení přesunuta do sálu 
Klubu Teplo na Horním náměstí. 
Předposlední prázdninový čtvrtek 
s datem 22. srpna zahrají oblíbenou 
country muziku s nádechem blue-
grassu přerovští Freďáci. Letní se-
zonu zakončí 29. srpna olomouc-
ká rocková kapela Again, která byla 
v roce 2010 předkapelou Deep Purple 
na jejich koncertě v Olomouci. 
Všechna představení začínají vždy 
v 19.30 hodin, předprodej a pro-
dej vstupenek je v Galerii města 
Přerova.  

lada Galová,  
Galerie města Přerova

Třetí ročník provozu přerovského 
letního divadla odstartoval ve čtvrtek 
13. června koncertem kapely Blues 
BazAar Přerov. Kapela zahrála sklad-
by světového protagonisty bluesové  
a rockové hudby Erica Claptona, ale 
i muziku jiných autorů. 
Od 27. června až do 1. srpna patří 
venkovní scéna ochotníkům. „První 
ročník festivalu Dostaveníčko s diva-
dlem je organizován za finančního 
přispění Olomouckého kraje a na-
bídne po šest večerů směsici lehkého 
humoru, ale i hořké komedie a dra-
matu,“ láká na programovou sklad-
bu festivalu Renata Bartlová, šéfka 
přerovského souboru Dostavník, jenž 
už druhým rokem produkci letních 
divadel spolupořádá.  Ve čtvrtek 
27. června se publiku představilo 
Rádobydivadlo Klapý s představe-
ním Taneční hodiny pro pokročilé, 
4. července to bude ostravské divadlo 
Devítka s Kachnou na pomerančích 
a o týden později 11. července uvi-
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Zápolení dračích lodí si na Laguně 
15. a 16. června nenechaly ujít stov-
ky přihlížejících. Na devátém roč-
níku Přerovského festivalu dračích 
lodí si změřilo své síly padesát po-
sádek ve čtyřech kategoriích, na trati 
200 metrů a jeden kilometr. „Na lodě 
se posadilo tisíc závodníků a z bře-
hů je povzbuzovalo pět až šest tisíc 
diváků,“ uvedl Karel Večerka z pře-
rovského klubu Moravian Dragons. 

Ve sprintech na 200 metrů, v kate-
gorii Fun Open, byli z 16 týmů nej-
rychlejší – Hasiči Přerov, v Poháru 
policie zvítězil v konkurenci 12 týmů 
Derp Team a v kategorii Firmy Open 
byla ze 13 družstev nejrychlejší po-
sádka Restaurace U labutě. Další 
klání bájných lodí s rytmem bubnů 
se na Přerovsku uskuteční 31. srpna 
na řece Moravě v Kojetíně.  (ILO)

Dračí lodě přilákaly na Lagunu tisíce lidí

Stovky pracovních příležitostí nabízí 
společnost Smiths Medical Group, 
která v červenci otevřela nový vý-
robní závod v Hranicích. Smiths 
Medical vyrábí jednorázové zdra-
votnické výrobky, které se používají 
v nemocnicích při chirurgických zá-
krocích, pooperační péči a také pro 
rekonvalescenci pacientů v domácím 
léčebném režimu i pro speciální zdra-
votní péči. „Zahájení výroby máme 
naplánováno už od srpna letošního 
roku. Do konce roku 2014 chceme 
v hranickém závodu vytvořit až 300 
pracovních míst převážně v dělnic-
kých profesích. Naším záměrem je, 
aby výroba v Hranicích podpořila 

a posílila naši zákaznickou základnu 
především v Evropě a na Středním 
východě,“ uvedla Kateřina Brussová 
z personální agentury Grafton.
K benefitům pro své zaměstnance 
společnost Smith Medical Group na-
bízí pět dnů dovolené navíc a příspě-
vek na penzijní nebo životní pojištění 
ve výši 6000 korun ročně. Pracovní 
doba v hranickém závodě se plánu-
je na 37,5 hodiny týdně, společnost 
nabízí i vyšší příplatky za přesčasy 
a za odpolední práci. Smiths Medical 
zaměstnává celosvětově na 7500 
pracovníků, výroba je soustředěna 
především v USA, Velké Británii, 
Mexiku a Itálii.

Inzerce A131009301

Inzerce A131009301

V Hranicích rozjíždí výrobu firma na zdravotní techniku

Fotosoutěž: Léto ve znamení Žerotínů
Po stopách Žerotínů  se mohou vydat obyvatelé Přerova, ale i dalších měst a obcí, 

v nichž má žerotínská tradice své kořeny. Projekt, který Přerov v loňském roce 

rozjel za podpory Olomouckého kraje, má za sebou i před sebou další milníky. 

Žerotínové mají své webové stránky, na zájemce čeká fotosoutěž o hodnotné 

ceny a v neposlední řadě se milovníci dějin mohou těšit na letní výstavu, která 

bude mapovat tento významný šlechtický rod. 

Od 1. června je také vyhlášená celostátní soutěž pro fotografy. „Lidé mohou při 

svých letních cestách zachytit běžný život ve městech, v nichž působili Žerotínové. 

Na snímcích může, ale nemusí být sídlo Žerotínů. Fotografové mohou zaznamenat 

klidně i náladu města, nebo svůj pocit z konkrétního místa. Fantazii meze klást 

nebudeme,“ řekla vedoucí kanceláře primátora Daniela Novotná. Soutěžící musí 

poslat i krátký popisek města či obce a místa, kde fotku pořídili. „Samozřejmě, 

že nesmí zapomenout připojit jméno a kontakt. 

Své snímky, které budeme postupně uveřejňovat, mohou posílat až do konce 

září na adresu: fotosoutez.prerov@email.cz. V průběhu října budou mít možnost 

sledovat na webu Přerova, kolik jejich záběr získává v soutěži hlasů od návštěv-

níků. Každý může poslat maximálně šest fotek,“ podotkla Vilma Gaďourková - 

webmaster stránek. A hrát se bude o hodnotné ceny – fotograf, který v průběhu 

„hlasovacího měsíce“ nasbírá nejvíce bodů, získá tablet za 7 tisíc korun, druhou 

cenou je fotoaparát za 5 tisíc korun, třetí vítěz získá mobilní telefon v hodnotě 

4 tisíc korun. „Oceníme ale i fotografy, kteří se umístí od 4. do 30. místa. Těm 

pošleme knihu Po stopách Žerotínů, kterou jsme vloni pokřtili,“ řekla Daniela 

Novotná. 

Projekt, který má ambice turisticky propojit města s žerotínskou historií, letos 

nabídne ještě jeden „bonbonek“ – putovní výstavu, kterou jako první u příležitosti 

srpnových svatovavřineckých hodů uvidí Přerované na Horním náměstí. 

Návštěvníci budou moci výstavu zhlédnout přímo v prostředí nádvoří zámku, 

který byl za Karla staršího ze Žerotína renesančně přestavěn. (KOM)

Nový výrobní závod mezinárodní společnosti  SMITHS MEDICAL  
Czech Republic, a. s., se sídlem v Hranicích na Moravě, který se zabývá  
výrobou  a distribucí špičkového zdravotnického zařízení a pomůcek,  

hledá schopného pracovníka na pozici Seřizovač vStřikoliSů.

Náplň práce
Zajištění plynulého chodu provozu  zpracování plastů – vstřikování, vyfukování 

a vytlačování v souladu s požadavky BOZP. Kontrola výrobních operací –  
výkonnost, funkčnost  v souladu s požadovanou jakostí a parametry.

požadavky
• Zkušenosti s  údržbou vstřikolisů ve výrobě •

• SOU či SŠ technického směru •
• Manuální zručnost  a technické předpoklady •
• Schopnost identifikovat poruchy zařízení •

• Čtení výkresové dokumentace •
• Samostatnost, proaktivita •

• Schopnost porozumět příkazům a pokynům •

Nabízíme
Nabízíme odpovídající finanční ohodnocení a benefity,  

práci v prestižní společnosti, možnost profesního růstu. 

koNtakt
V případě zájmu o tuto pozici prosím zašlete obratem k posouzení  

svůj životopis na e-mail: katerina.brussova@grafton.cz. Kontaktní osoba  
je paní Kateřina Brussová, personální spol. Grafton Recruitment.

SEŘIZOVAČ – VSTŘIKOLISY

Posádky dračích lodí si znovu změří síly 31. srpna v Kojetíně.  Foto: Daniel Mazáč
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
Jiří Švec, tel. 608 730 541
4. 7. Velké Karlovice–Stracenec–Velké 
Karlovice, 18 km, vede J. Špinar, odj. 
v 6 hod.
4. 7. Troják–Bludný–Lazy–Loučka, 
14 km, vede M. Garzina, odj. autobu-
sem v 6.05 hod. 
6. 7. Rožnov p. R.–Dolní Paseky–
Chcákolov–Rožnov p. R., 15 km, vede 
H. Šťávová, odj. v 8.25 hod.
11. 7. Kostelany–Brdo–Bunč–Kostelany, 
16 km, vede Z. Kolařík, odj. v 6.14 hod.
11. 7. Ptení–Na pohodlí–Zdetín, 13 km, 
vede J. Pěček, odj. v 7.02 hod.
13. 7. Náměšť n. Osl.–Zňatky–Divoká 
Oslava–Náměšť n. O., 20 km, vede  
Z. Kolařík, odj. v 5.39 hod.
18. 7. Petrov–Radějov–Tvarožná Lhota, 
18 km, vede J. Špinar, odj. v 6.47 hod.
18. 7. Senice na Hané–Nové Dvory–
Svatá Voda–Senice n. H., 14 km, vede 
A. Láhnerová, odj. v 8.02 hod., vedoucí 
přistoupí v Brodku
20. 7. Račice–Pístovice–Rakovecké 
údolí–Jedovnice, 15 km, vede  
H. Šťávová, odj. v 7.39 hod., vedoucí 
čeká ve Vyškově
25. 7. Sv. Kopeček–Posluchov–Mariánské 
údolí,10 km, vede Ž. Zapletalová, odj. 
v 8.02 hod.
25. 7. Domášov n. B.–Panský mlýn– 
Smilovský mlýn–Hrubá Voda, 13 km, 
vede J. Švec, odj. 6.37 hod.
27. 7. Uherský Brod–Hradčovice, 19 km, 
vede J. Špinar, odj. v 7.24 hod. 
1. 8. Přerov–Podolí–Čechy,12 km, vede 
M. Garzina, odch. v 8.15 hod. sraz 
Přerov – ul. Želatovská u autobusové 
zastávky 
1. 8. Odry–Pokoř–Kletné–Fulnek, 
14 km, vede J. Pěček, odj. v 6.25 hod.
3. 8. Bumbálka–Vysoká–Kotlová–
Soláň–Velké Karlovice, 22 km, vede 
J. Sedláková, odj. v 6 hod., vedoucí 
přistoupí v Lipníku
8. 8. Dětřichov n. Bys.–Křížový 
a Kočičí vrch–Mor. Beroun, 14 km, vede  
A. Láhnerová, odj. v 6.37 hod. 
8. 8. Bělotín–Nejdek–Dobešov–
Odry, 15 km, vede Z. Kolařík, odj. 
v 8.01 hod.
10. 8. Halenkov-Ditonice-Cáb-Vsetín, 
24 km, vede J. Sedláková, odj. v 6 hod., 
vedoucí přistoupí v Lipníku 

OdBOR vySOKOHORSKé 
TURISTIKy KČT 

TJ SPARTAK Přerov
www.vhtprerov.cz
3.–7. 7. Eldorádo klettersteigů 
na Dachsteinu – zajištěné cesty v oblasti 
Dachsteinu s možností výstupu na vr-
chol Dachsteinu (2995 m), středně ob-
tížné, nocleh v kempu v Ramsau, vlastní 
stany, doprava vlastními auty, vede Jiří 
Balcárek ml., odjezd 3.7. v 7 hod. par-
koviště u Parníku Přerov
16.–23. 7. Okolo Bodamského jezera 
na kole – týden cyklistiky okolo třetího 
největšího jezera v Evropě třemi státy – 
Rakouskem, Německem a Švýcarskem, 
Lindau–Bregenz–Rýnské vodopády– 
Kostnice–Mainau–Reichenau, návrat 
do Brna ráno, 6 cyklodnů, 45–75 km/
den, celkem 320 km, zájezd CK Alpina, 
průvodce Josef Sedláček, bus večer 
z Brna
19.–21. 7. Přechod Rychlebských 
hor 1. den: Horní Lipová–Lesní bar 
–Smrk–Kovadlina–Špičák–Roveň–
Buk–Koníček–Travná (25 km). 2. den: 
Travná–Borůvková hora–Růženec–Bílá 
voda (15 km). Bus do Javorníka–hrad 
Rychleby–Javorník (9 km, modrá – čer-
vená). 3. den: vlak: Javorník–Žulová: 
Žulový vrch–Ripperův kámen–Láz-
ně Jeseník–Jeseník (13 km), celkem 
63 km,vede Václav Koutný
13.–16. 7. Skalní vyhlídky Jizerských 
hor I. běh 
17.– 20. 7. Skalní vyhlídky Jizerských 
hor – 5. ročník pěší turistiky, II.  běh 
Jizerské hory, 10–20 km/den – 
Oldřichovský Špičák, Dračí vrch, Jizera, 
Paličník, Štěpánka, vede Jiří Balcárek 
ml., doprava – vlastní auta/vlak 5.58 
hod., jednodenní túry polehku, vhodné 
i pro rodiny s dětmi. 
2.–4. 8. Vysoké Tatry – 1. Rysy, 
2. Koprovský štít, 3. Ostrva – střed-
ně obtížné, vede Juráš Balcárek, vlak 
3.35 hod., nocleh v Horském hotelu 
na Popradském plese 
6. 8. Schůze – Restaurace Pivovar 
v 19 hod. – promítání z akcí
10. 8. Hostýnská osma Tesák–Obřany–
Nad Ráztokou–Humenec–Troják–

MUzEUM KOMEnSKéHO

Přerovský zámek
Út–Pá 8–17 hod.
So–Ne 9–12 a 13–17 hod.

STáLé ExPOzICE: 
Rekonstrukce historických školních 
tříd, Jan Amos Komenský, Archeologie 
Přerovska, Entomologie, Mineralogie, 
Národopis Hané a Záhoří, Tajemství 
tónu zvonu – po dobu trvání výstavy 
Meopta 80 je expozice dočasně po-
změněna. 
Veduty Přerova a vyhlídka z věže.

vÝSTAvy:
do 6. 10. MEOPTA 80. Historie optic-
kého průmyslu v Přerově. Kruhový sál, 
Velký výstavní sál, Galerie, Malý sál 
pod věží. Vstupné 40/20 Kč. 
do 28. 7. Na horách na dolách. Výstava 
vítězných prací dětské výtvarné sou-
těže. Chodba ve 2. patře. Vstupné 
20/10 Kč.
do 8. 9. Tři jedničky pro medvěda. 
Výstava plyšových medvídků všech ve-
likostí. Historický sál a kaple. Vstupné 
40/20 Kč. 

AKCE:
5.–6. 7. Státní svátek. Bezplatný vstup 
do stálých expozic s průvodcem v 9.30, 
11.00, 13.30, 15.00.

ORnITOLOGICKá STAnICE 
Po–Pá 8–16 hod., So–Ne 9–17 hod.
Jindy po domluvě

vÝSTAvy:
do 31. 10. Ve městě to žije! Výstava o zví-
řatech městského prostředí, o jejich při-
způsobování, ohrožení a ochraně. Velký 
výstavní sál ORNIS, vstupné 20 Kč.

AKCE:
1. 7. Houbařská poradna. Od 17 hod. 
v budově ORNIS. Výstavka právě 
rostoucích hub, spojená s přednáškou 
o houbách Pobečví. Určování done-
sených hub. Poznámka pořadatele: 
„Nejezte, co neznáte!“
5.–6. 7. Státní svátek – bezplatný vstup 
od 9.00 do 17.00.
21. 7. Zahradní slavnost – v 16 hod., 
vstupné 30 Kč. 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

TJ Spartak Přerov
vítězslav vaculík, tel. 776 806 161
3. 7. Prosenice–Radvanice–Lazníky–
Penčice–Záb. Lhota–Vinary, 12 km, 
vlak 8.01, vede V. Vaculík. 
6. 7. Malenovice–Ivančena–Lysá ho-
ra–U Veličků–Malenovice–Frýdlant 
n. O., 18 km, vlak 5.00, vede Vl. 
Wnuk.
10. 7. Rajnochovice–Ožiňák–Košovy–
Vičanov–Tesák,15 km, vlak 7.42, vede 
Punčochářová.
13. 7. Horka n. M.–Hynkov–Lhota 
n. M.–Litovel, 17 km, vlak 6.37, vede 
C. Punčochářová.

EKOPORAdnA: 
poskytování informací z oblasti životní-
ho prostředí Po–Pá 8–16 hodin
MyKOLOGICKá PORAdnA: 
pondělí až pátek 8–16 hodin

HRAd HELFŠTÝn
Út–Ne 9–18 hod.
SEzOnní ExPOzICE v RáMCI vSTUP-
néHO: 
historická mincovna, umělecké kovář-
ství, vyhlídka ze severní husitské věže 
s mincovním dalekohledem, Široká 
hradba za příplatek 10 Kč.

vÝSTAvy:
do 31. 10. Ostře elegantní. Výstava 
chladných zbraní v galerii na II. ná-
dvoří. 

AKCE:
5.–7. 7. Helfštýnská pouť. Celodenní 
program plný řemesel a soutěží spojený 
s historickým tržištěm. 
Více na: www.helfstyn.cz. 
20. 7. XXI. hradní bál – náhled do doby 
Petra Voka z Rožmberka, celodenní pro-
gram, kostýmovaný průvod, divadelní 
vystoupení, hudební skupiny, poetické 
pásmo a mnoho dalšího. Vstupné: do-
spělí 100 Kč, studenti, důchodci a děti 
60 Kč. www.helfstyn.cz. 
26. 7. od 20 do 24.00. Hudební noc. 
Koncerty ostravské bluesové kape-
ly Pakostra a indie-rockové formace 
Please The Trees. Lístky v předprodeji 
za 150 Kč, na místě za 200 Kč.

17. 7. Lipník n. B.–Týn n. B.–Gabrielka–
Rybáře–Drahotuše, 14 km, vlak 8.01, 
vede Vl. Wnuk.
20. 7. Javorník n. V.–Filipovské údolí– 
Kubíkův vrch–Velká Javořina–Květná, 
22 km, vlak 7.24, vede Vl. Wnuk.
24. 7. Osvětimany–Dlouhá řeka– 
Smraďavka–Buchlovice, 13 km, vlak 
6.47, vede Vl. Wnuk.
27. 7. Mladkov–Vysoký kámen–Bou-
da–Suchý vrch–Červená Voda, 15 km, 
vlak 5.58, vede Vl. Wnuk. 
31. 7. Drahotuše–Slavíč–Familie–Lipník 
n. B., 13 km, vede Vl. Wnuk. 
3. 8. Čelechovice–Čechy pod Kosířem–
Velký Kosíř–Slatinice, 15 km, vlak 6.37, 
vede Vl. Wnuk.
7. 8. Přerov–podél zahrádek–Lověšice–
podél jezírek–Přerov, do 10 km, sraz 9.00 
před nádražím ČD, vede L. Poláková.
10. 8. Bouzov–Javoříčko–Ješov–
Loučka–Cholina, 17 km, vlak 5.47, 
vede C. Punčochářová.

Muzeum Komenského – výstava plyšových medvídků Foto: archiv MK

Akce z Helfštýna. Foto: archiv MK

KnIHKUPECTví MEzI SvĚTy 

Beseda s Jitkou Prokopovou, autorkou 
knihy Jak jsem zvítězila nad roztrouše-
nou sklerózou, se koná v knihkupectví 
Mezi Světy v Palackého ulici ve čtvrtek 
11. července v 17 hodin.

Tesák–Kelčský Javorník, 58 km, obtíž-
né, doprava vlastními auty, v 6 hod. start 
na Tesáku u Kamenné chaty, v 8 hod. 
závod dvoučlenných družstev.
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POHOTOvOST LéKáREn

Každodenně Lékárna Harmonie – 
od 8 do 20 hod., Hypermarket Albert, 
Denisova ulice.

dUHA KLUB ROdInKA 

Nabízíme hlídání dětí přes prázdniny.
Příměstský tábor s angličtinou 12.–
16. srpna – pro děti od 3 do 9 let, při-
hlášky na e-mail: rodinka@rodinka.
cz Průběžný zápis dětí do miniškolky 
a do kroužků.

dUHA KLUB dLAŽKA 

PříMĚSTSKé TáBORy v PřEROvĚ 

Termín název věk Cena 

1. 7.–4. 7. Hravý příměstský tábor 6–13 850 Kč 

15. 7.–19. 7. 
Naruto a honba za pokladem 

4. hokáge 
6–13 1.100 Kč 

22. 7.–26. 7. Hledá se Nemo 6–13 1.100 Kč 

 29. 7.–02. 8. Hledání ztraceného pokladu 6–13 1.100 Kč 

5. 8.–9. 8. Cesta kolem světa 6–13 1.100 Kč 

19. 8.–23. 8. Pirátské hrátky 6–13 1.100 Kč 

26. 8.–30. 8. Vesmírné dobrodružství 6–13 1.100 Kč 

Čechy 47, Domaželice u Přerova
mobil 721 370 486

www.R66-restaurace.cz

Zveme vás do restaurace
Route 66 – pro všechny

milovníky dobrého jídla.

Nabízíme:

denní menu • minutky
• americké hamburgery

• domácí moučníky
a zákusky

Vysílání sportovních
přenosů • Wi-Fi připojení
• salonek až pro 80 lidí –  

možnosti akcí a pronájmů

Otevřeno denně 10.00–22.00
www.facebook.com/R66Restaurant

PROvOzní dOBA – PLAvECKÝ AREáL PřEROv – červenec a srpen 2013
www.bazenprerov.cz                                                                        ZMĚNY VYHRAZENY!

50m bazén, dětský 
bazén, masážní 
vana, whirpool

plavání imobilních
venkovní areál
podle počasí

koupaliště Penčice
podle počasí

denně 10–20
10–12

jen středa a neděle
10–20 9.30–19

Výjimky (jak se plave ve vyznačený den):

8. 7.–21. 7. omezený provoz
omezeně 10–12

jen středa a neděle
10–20 9.30–19

22. 7.–8. 8. zavřeno zavřeno 10–20 9.30–19

26. 8.–31. 8. zavřeno zavřeno 10–20 9.30–19

ŠKOLní HřIŠTĚ 

Otevírací doba během prázdnin

zŠ TRávníK
Denně 10–20 hod. 
zŠ zA MLÝnEM
Denně 9–12.00 a 13.30–19.30 hod.
30. 8. Memoriál Ladislava Jedelského
zŠ SvISLE
Denně 10.00–13.00 a 14.00–20.00 hod.
zŠ vELKá dLáŽKA
Pondělí–pátek 9.00 – 12.00 a 13.00 – 
18.00, v sobotu 9.00 – 16.00, v neděli 
a o svátcích hřiště zavřeno. 
zŠ ŽELATOvSKá
Denně 13.00–20.00 hod.

SvATOvAvřInECKé HOdy 
9.–11. SRPnA

náM. TGM
 9. 8.
17.30 Synkopa 2010
19.30 František Ringo Čech se skupi-
nou Shut Up
21.00 Pirillo
10. 8.
10.00 Academic Jazz Band
13.00–18.00 Karel Caha Band, soubory 
z družebních měst
19.30 Arrhythmia
20.30 Historický průvod
21.15 Grál
11. 8.
10.00 Primáš
13.00 Hollywood Stars Crew – muzikál 
na písně Pavla Nováka
15.00 Legendy se vrací
17.00 Buty
11. 8. 
Historický jarmark na Horním náměstí

Od pátku 9. 8. se v Galerii města Přerova 
koná výstava obrazů Františka Ringo 
Čecha, vernisáž je v 17 hodin.

BLUES nAd BEČvOU 

PáTEK 2. 8. 
BluesTherapyStage – nám. Přerovského 
povstání, u Psychosociálního centra – 
od 17 hod. 
•  Blues BazAar (CZ)  

www.bluesbazaar.cz
BluesBeerStage – Restaurace Pivovar – 
od 19:30 hod.
•  Mothers Follow Chairs (CZ)  

www.mothersfollowchairs.com
•  Dave Herrero & the Hero Brothers 

Band (USA)

SOBOTA 3. 8. 
BluesSquareStage – nám. TGM –  
14–19 hod.
•  Blues Gang (CZ)  

http://bandzone.cz/bluesgang
•  Blues Street Band (CZ)  

www.bluesstreet.cz
•  BluesPower (CZ)  

www.bluespower.cz
•  Workshop Combo BnB (PL)  

www.bluesnadbobrem.pl
BluesBeerStage – Restaurace Pivovar – 
od 19:30 hod.
•  Joyce Hurley & Joe After Trio (USA 

& CZ) 
•  Bluesweiser (SK)  

www.bluesweiser.sk
web: www.BluesNadBecvou.cz

Inzerce A131000875

SVATOVAVŘINECKÉ HODY Foto: archiv města Přerova

SOUTĚŽ
Tipujte a vyhrajte. Na druhého, 
osmého a desátého čtenáře, který 
správně odpoví na otázku, čeká 
odměna. Poštou ji zašleme na vaši 
adresu.

Správná odpověď z minulého čísla: 
busta v Michalově znázorňuje spisovatel-

ku Amálii Vrbovou, jež psala pod pseu-
donymem Jiří Sumín. Výherci: Vítězslav 
Huňka, Jindřiška Kratochvílová a Marie 

Galetová, všichni z Přerova.

Co můžete vyhrát:
Na tři úspěšné soutěžící čeká 
vědomostní hra 
Česko, otázky a od-
povědi. V této hře 
najdete 2400 
zaj ímavých 
otázek týkají-
cích se České 
republiky a je-
jích obyvatel. 
Otázky jsou 
r o z d ě l e n y 
do šesti okruhů: historie, kultu-
ra, příroda a technika, geografie, 
sport a různé. Během hry si užijete 
spoustu zábavy, ale také se o své 
zemi dozvíte mnoho zajímavých 
informací.

Své odpovědi posílejte na e-mail: 
prerovské.listy@seznam.cz

Soutěžní otázka zní:
Víte, komu je věnovaná tato 
pamětní deska na přerovské 
sokolovně? Uveďte, proč pa-
tří k významným osobnos-
tem města.
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Od 3. července je v galerii Mezi Světy k vidění 

výstava obrazů Otakara Hudečka a keramiky 

manželů Brabcových. Otakar Hudeček žije a tvoří 

v obci Citov, maluje obrazy v duchu ideálů hippie, 

vytváří také mystická a biblická témata. Originální 

užitková a dekorační keramika je z ostravské dílny 

Kateřiny a Jaroslava Brabcových.

KnihKupectví a galerie Mezi Světy, Palackého 20, TEl. 731 116 622

Vernisáží začíná ve středu 10. července 

výstava Mystéria jesenické krajiny olo-

mouckého fotografa Jiřího M. Doležela. 

Návštěvníci si mohou prohlédnout snímky 

horských bystřin zachycující magicky při-

tažlivé tajemství vody v přírodě. Na verni-

sáži v 17 hodin vystoupí Milena Valušková, 

o baletní improvizaci se postará Renáta Mrózková, sólistka baletu Moravského 

divadla Olomouc a na klávesy zahraje Filip Tailor. Výstava potrvá do 6. srpna. 

galerie MěSta pŘerOva, hoRNÍ NÁMĚSTÍ 1, TEl. 725 310 307

Během prázdnin v Minigalerii Žerotín vystavují obrazy B. Nečas, 

M. Dyl a R. Trojanová, kteří patří ke stálým výtvarníkům ga-

lerie. Zajímavá jsou také zátiší s květinami od Vlasty Tvrdé. 

Používá převážně techniky malby olejem, temperou a akvare-

lem. Její díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v USA, 

Kanadě a v zemích EU.

Minigalerie ŽerOtín z. h., koMENSkého 2, PŘERoV, TEl. 581 217 508

Od července jsou na Trafačce k vidění 

vitráže Martiny Matochové z Valašského 

Meziříčí. Nástěnné dekorace – anděly, 

kočky a kříže, ale i náhrdelníky, prsteny 

a náušnice autorka zpracovává tiffany 

technikou, kdy spojuje sklo nebo po-

lodrahokamy pomocí měděných drátků 

a bezolovnatého nealergického cínu.

traFaČKa–KrÁMeK prO raDOSt, Na MaRkU, PŘERoV, TEl. 608 408 295

O prázdninách jsou v galerii souborné výstavy kmeno-

vých autorů – Ivy Hütnerové, J. Velčovského, A. Borna, 

K. Demela, V. Suchánka, S. Kuliny, I. Hartingera, 

K. Ptáčka, J. Mináře a dalších. Děti i dospělí se mo-

hou potěšit z keramických obrázků a figurek manželů 

Kaňákových, keramiky Petry Střílkové nebo hedváb-

nými malovanými šály Evy Jurčíkové.

galerie atraX, koZloVSkÁ 8, PŘERoV, TEl. 581 201 031, 731 672 514

1.–3. 7. v 17.30 univerzita pro příšer-
ky – 3D 

1.–3. 7. ve 20.00 Světová válka z – 
3D 

4.–7. 7. 17.00 Osamělý jezdec ČESKÝ 

DABING 

4.–9. 7. 20.00 Osamělý jezdec ČES-

KÝ DABING 

8.–10. 7. 17.30 Já padouch 2 – 3D 

10. 7. 20.00 Osamělý jezdec, titulky
11.–12. 7. 17.30 revival 
11.–12. 7. 20.00 revival 
13. 7. 17.30 Já padouch 2 – 3D 

13. 7.  20.00  Jára cimrman: proso  
PŘÍMÝ PŘENOS 

14. 7. 17.30 revival 
14.–17. 7. 20.00 revival 
15.–17. 7. 17.30 pacific rim – Útok 
na zemi – 3D, český dabing

18.–19. 7. 17.30 univerzita pro pří-
šerky – 2D 

18.–19. 7. 20.00 r.i.p.D. – urna: Útvar 
rozhodně neživých agentů – 3D, čes-

ký dabing 

20.–21. 7. 17.30 univerzita pro pří-
šerky – 3D 

20.–22. 7. 20.00 Stážisti 
22.–23. 7. 17.30 pacific rim – Útok 
na zemi – 3D, český dabing 

24. 7.  17.30  pacific rim – Útok 
na zemi – 2D, český dabing 

23.–24. 7. 20.00 White house Down 
25.–28. 7. 17.30 Wolverine – 3D 

25.–28. 7. 20.00 Wolverine – 3D 

29.–31. 7. 17.30 Wolverine – 2D 

29.–31. 7. 20.00 v zajetí démonů 
V měsíci červenci a srpnu Bijásek, Klub, 

Artkino a Biosenior nehraje. 

Změna programu vyhrazena.

KinO hvězDa pŘerOv, TEl. 581 202 216, www.kiNohVEZda.cZ
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Od 1. července bude Galerie Střed pat-

řit ruské malířce Irině Žukovské, která 

se narodila ve městě Kansk. Tam také 

žije a pracuje. Po úspěšných výstavách 

v Německu, Polsku a Maďarsku vysta-

ví svá díla i v přerovské galerii. V sérii 

obrazů „Sedm divů světa“ znázorňuje 

život koček v cyklu „Kočičí život“. 

Pracuje kombinovanou technikou.

galerie StŘeD, kRaTochVÍloVa 22, PŘERoV, TEl. 581 201 571

Promenádní koncerty pokračují
Ani během léta hudební altán v parku Michalově neosiří. V červenci i v srpnu pro-

menádní koncerty pokračují a každou neděli vždy od 15 hodin muzikanti rozezvučí 

své nástroje. Na své si tak přijdou vyznavači různých hudebních žánrů – od spirituálů 

přes rock, folk, country i lidovky v podání dechové muziky.   (reD)
7. 7. Rockový minifestival – skupiny Bústr, Spocená uklízečka a Třetí dáma

14. 7. Entuziasté – přerovská kapela, vícehlasé vokály, balady, blues
21. 7. Moravská Veselka – krojovaná dechová hudba ze Sušic

28. 7. Freďáci – hrají country muziku s nádechem bluegrass

4. 8. Špunt – folková kapela z Přerova


